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Afganistan’da yaşanan olaylar küresel revizyonun
tamamlanmaya az kaldığını ortaya koyuyor. Ön-
görülen yapılanma parselasyonları için işin son
çeyreğe geçildiği de söylenebilir! Bu noktada ge-
lişmiş ülkelerin tasarrufunda ortaya çıkan yapıda
dikey büyüme eğilimli gelişmekte olan bizim gibi
ülkeler özellikle, çok daha dikkatli olmalı. Öyle ki,
yerlerini doğru ve zamanında belirleyerek, yaşa-
nanlara karşı hedeflerini doğru esaslar üzerine da-
yalı bütünsellik içinde planla yapılandırmalılar...

Öngörülen ve adına yeni dünya düzeni denilen
süreçti ulaşım, değişimlerin asli taşıyıcısı olmuş
ve güveni öne alan sürdürebilirliğe dayalı entegre
sistemlerle donatılma temeline dayandırıldı. Her
hareket kendi içinde yer verdiği yapılanmayla en-
tegre olup, yeni teknoloji adına akıllı sistemler de-
nilen, “Yaşanabilir Kentler” mottosu ile dünyanın
ilk ve son noktalarına doğrudan erişim ve iletişim
kontrollü bir sistemde son şeklini almakta...

Bu bütünleşik yapıda, ileri teknolojinin nesneler
arası iletişim ve yapay zekaya dayalı hazırlığı bü-
tünleşik güvenli merkezle doğrudan temasa daya-
lı olacak! Her gelişmekte olan ülke, kendini doğru-
dan hangi noktaya, ne derece entegre edeceği
noktasında iş-görev tanımlamalarını belirleyecek
ve yenilenen yapıda bu aktifliğine göre de konuş-
landırılacak. Milenyum çağında; “Çin yeni dünya-
nın üretim fabrikası” denilmesinde olduğu gerçe-
ğini iyi okuyarak, yeni hedefler oluşturulmalı...

Bu nedenle; yaşanan uzak doğu sorunsalında ül-
kemiz, doğru analizleri kendisine biçilen rolüne uy-
gun sergilediği beceri oranı, onun tam olarak po-
zisyonunu ortaya koyacaktır. Dolayısıyla, ülkeyi
yönetenler kadar, ülkede öz sermayeleriyle işlet-
mecilik yapanlar da gidişatı çok doğru okumalı.
Geleceği belirleyecek bugünkü sonuçların doğru
okunması, gelecekteki yerlerini de belirletecektir.
Bu nedenle, yaşanan bu geçişte herkes bütünle-
şik ortak anlayış içinde hareket etmek zorunda!..

Çözüm için!
Dünya’da olup bitenlerin ülkemize yansıması ulaşımı vuruyor. 75 yıl önce demiryolu
gelişimine karşı duruş hatırlanırsa, özel taşımacılar günümüzde çok dikkatli olmalı!..

TÖHOB Başkan Vekili Göksel Ovacık; İstanbul Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız, Başkan Vekili Yaşar
Geyik ile AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’den ÖHO sorunlarına destek istedi...         4’DE

Esnaf için destek
arayışlarına devam!

ÖHO heyeti
Kaftancıoğlu
ile görüştü

İstanbul ÖHO Esnaf Odası ile Özulaş Baş-
kanı Göksel Ovacık ve ÖHO Heyeti CHP İs-
tanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile
esnafın sorunlarını konuştular...          4’DE

İBB’nin kuruluşu İETT Genel Müdürlüğü, kadın şoför alımı için yeni bir süreç başlattı.
Eğitimini tamamlayan kadın şoförler 2 ay sonra İstanbul’da trafiğe çıkacak...         2’DE

Kamyon Ar-Ge’sine
MBT Aksaray imzası!
Dünya çapınaki Ar-Ge Merkezi ile örnek Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası,
300.000’inci kamyonunu üretim bandından indirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı... 8’DE

Elektrikli araç rekabeti
için teşvik bekleniyor

Türkiye’nin henüz adım atmadığı elektrikli araçlara yönelik birçok ülkede birbiri ardına destek
ve hedefler açıklandı. Türk üreticiler, “bu durumu çok iyi değerlendirmeliyiz” diyor... 

Çevreci Otokar’a KSO
Çevre Ödülü verildi

Demiryolu sektörüne yüksek katma değer sunan Elektra Elektronik, Avrupa standartla-
rına uygun üretim yaparak, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor...               7’DE

Çin demiryollarına
Türk trafo imzası

Haydar Yenigün Baran Çelik Ziya Öalp Berkan Bayram

Çip krizinde yeni
çözümler zamanı!
Küresel otomotiv sektörü çip krizi ile boğuşurken, bir taraftan da
bu süreci doğru yönetebilmek için yeni çözümler buluyor... 7’DEİETT’nin 25 kadın

şoförü daha hazır!
İBB’nin kuruluşu İETT Genel Müdürlüğü, kadın şoför alımı
için yeni bir süreç başlattı. Eğitimini tamamlayan kadın şo-
förler 2 ay sonra İstanbul’da trafiğe çıkacak...            2’DE

NHTSA Tesla’ya
soruşturma açtı
NHTSA, muhtelif zamanlarda yaşanan kazalar ar-
dından Tesla’nın otopilot olarak bilinen gelişmiş sü-
rücü destek sistemi hakkında resmi bir soruşturma
başlattı. NHTSA, Tesla’yı zorlayacak gibi!..     8’DE
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Otorite...

orhono@windowslive.com

PANDEMİ koşullarında toplumun içinde
bulunduğu rahatlık ve hareketlilik sonu-

cu kentlerde, şehirlerarası yollarda karşılaşı-
lan yoğunluk ekonomi çarklarının döndüğü-
nün işareti olabilir mi? Bunu yorumlayamıyo-
rum. Ancak, insanların yaşadığı kısıtlama or-
tamının yarattığı bir patlama gibi duruyor. 

İstanbul trafik akışında yaz ayları olması-
na rağmen genelde müthiş bir yoğunluk dik-
kati çekiyor. Aynı hareketliliğin kış aylarında
alabileceği manzarayı bugünden görmek
mümkündür.

Olağan akışkanlıkta, bu verilere kural ih-
lalleri de eklendiğinde sorunun katlandığı
bir başka gerçek olarak dikkati çekiyor. 

Artık iyice emin oldum ki kentlerde nü-
fus kontrol edilmedikçe trafikte yaşanan so-
runların çözümü kolay değildir.

Aynı virüslerle yaşamayı öğrenmek gibi
toplum da trafik ile kaynaşmayı benimsemiş
durumdadır.

Trafik otoritesi tam anlamıyla ülkemizde
tesis edilemediği için bu tabloya katlanılma-
ya devam edilmektedir. 

Şehirlerarasında o arka arkaya meyda-
na gelen otobüs kazalarının sonuçları ortada-
dır. Otobüslerde yolculara emniyet kemeri
zorunlu olmasına rağmen otorite boşluğu-
nun göstergesi bu kuralın uygulanmaması-
dır. Son kazalarda kemeri kullanan bir yolcu
dışındaki yolcular hayatını kaybetmiştir.

Bu durumu net olarak anlatmaktadır. 
20 Ağustos Cuma günü saat 10.20 dolay-

larında Tekirdağ-Çanakkale yolunda bir 34
ALS 26 plakalı Land Rover jeep, arkasına
taktığı stop lambaları ve plakası bulunma-
yan sadece iki adet kedigözü bulunan bir rö-
mork ile rahatlıkla seyredebilmektedir.

Bu görüntü hiçbir trafik denetim ekibi-
nin dikkatini çekmemektedir.

Zaten çekmiş olsaydı, trafikte otorite za-
afı olduğu ileri sürülemezdi!.. 

Trafik otoritesi kurulamadığı sürece ko-
nuyla ilgili hiçbir sorunun kökten çözümü
sağlanamayacaktır.

Tabii ki burada yetkilerin dağınıklığının
da ciddi rolü bulunmaktadır.

Merkezi yönetim, yerel yönetim arasın-
daki iş ve ilişkilerde farklı siyasi görüşler
yetki ve sorumluluk karmaşası doğurmakta,
bundan da kuralsızlık kazançlı çıkmaktadır. 

Ne zaman ki merkezi yönetim, yerel yö-
netim faklı gruplardan oluşsa da işbirliği ve
uzlaşma zemini yaratacaklardır, ozaman so-
runlar çözülmeye yönelecektir.

Umarım!...

GEÇİŞ döneminin zorluklarına rağmen
elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul

her halükarda, ortak çözüm bulma tecrübe-
siyle meselelere baktığı için bugüne kadar
her başkan ve yönetici mutlaka en zor du-
rumlarda bile çözüm üretme yolunu bulmuş-
tur. En azından bu geçiş döneminde bizler
de yaşanan sıkıntılar karşısında ortak anla-
yışla her merci ile iletişim kuruyoruz.

Esnafımız için, geçtiğimiz hafta Sayın
Kaftancıoğlu’na giderek kendileri ile Özel
Halk Otobüsü İşletmecileri’nin yaşadıkları
zorlukları ve yapılabilecekler konusunu de-
ğerlendiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik.

Bu toplantımızda duruma yapıcı çözüm
bulma anlayışı ile yaklaşan sayın canan Kaf-
tancıoğlu ilgilendi. Çözüm konusunda yapı-
labilecekler konusunda olumlu yaklaşması
sevindiriciydi. İstanbul olduğu kadar yurt ge-
nelinde Özel Halk Otobüsü işletmecileri de
ciddi sorunlarla boğuşuyor. Bu konuda da İs-
tanbul Milletvekili Sayın Mustafa Demir ile
görüştük. Heyetimizde yer alan Naci Yağız
ve Yaşar Küçük ile gerekli izahatları yaptık.
TÖHOB Başkan Vekili sıfatıyla ziyaretimize
Sayın Demir de sıcak baktı.

İstanbul birlik içinde elinden geleni her-
kesin yaptığı bir dönemi yaşıyor. Sıkıntıların
ortak anlayışla çözümü için paydaşlarımız
ile yerel yöneticiler ve devlet erkanı, TBMM
mensuplarımızla bakanlıklarla ve bürokrat-
larımızla, herkesle gerekli görüşmelerle du-
rum ortaya konuyor.

Bunca ortak arama çözüm üretme çaba-
ları eninde sonunda bir çözüme ulaşacak. 

Özel Halk Otobüsü işletmecileri hak et-
tikleri sonucu alarak, hizmetlerini verecek-
ler. Biz bu konuda gelişmelerin gerektiği
şekil ve şartta gerekeni birlik içerisinde da-
yanışma ve paylaşımcı anlayışla yapıyoruz. 

İstanbul sorunlarını çözme, devlet ka-
tında yasal düzenlemelerle meselenin daha
kapsamlı hallı sağlanacak diye düşünüyo-
rum. Çünkü, hepimiz bu ülkede sorun yaşan-
madan hizmetlerin verilmesini istiyor. Bunun
için çaba sarf ediyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin bu konuda önceliklerini mut-
laka gözden geçirerek tekerin dönmesini
engelemeyen bir çözüm üreteceğine inanı-
yorum. Çünkü, kentiçi toplu taşıma hizmeti
önemli ve siyaset üstü hizmettir. Bu hizmet
herkese her kesime verilmektedir.

Sürdürülebilirliğin verdiğimiz hizmetin
en başta gelmesi gerektiğini bilerek, mutla-
ka çözüm üretip, aksamalar giderilmeli.

Herkese iyi haftalar...

İETT’de 25 kadın
şoför daha hazır!
İBB’nin kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, kadın şoför alımı için yeni bir süreç
başlattı. Eğitimini tamamlayan kadın şoförler 2 ay sonra İstanbul’da trafiğe çıkacak...
İSTANBUL-İETT Genel Müdürlüğü bünye-
sinde hizmet veren otobüslerde kullanmak üzere
25 kadın şoför alımı gerçekleştirdi. Direksiyon
sınavına katılan adaylar, şeffaf bir iş başvurusu-
nun ardından iyi bir direksiyon sınavı geçirdikle-
rini ve sonuçtan çok umutlu olduklarını söyledi.
Kadınların da erkeklerin yaptığı birçok işi başa-
rıyla yapabileceğini, güzel otobüs kullanabilece-
ğini gösterdiklerini vurgulayan adaylar, “Kendi-
mizle gurur duyuyoruz. Doğru ve güvenli şo-
förlük yaparak trafikteki kaza riskini azalta-
cağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

25 kadın şoför, 2 aylık bir eğitimin ardından
İstanbul yollarında direksiyon başına geçerek,
İstanbullular’a hizmet verecek. Aday şoför or-
yantasyon eğitim programı kapsamında; araç ta-
nıtım eğitimi,  yangın ve genel güvenlik eğitimi,
simülatörlü sürüş eğitimi, güvenli ve defansif
sürüş teknikleri eğitimi, sertifikalı temel ilkyar-
dım eğitimi, uygulamalı hat eğitimi verilecek.
Son 2 yılda iki ayrı sınavla 26 kadın şoför isti-
dam eden İETT, ileriki aylarda kariyer.ibb.istan-
bul adresine yapılan başvurular üzerinden kadın
şoför almaya devam edecek. Son alımla İETT-
’de kadın şoför sayısı 51’e yükselmiş oldu.

İBB, İSKİ ve İETT ile iştirak şirketlerinde
çalışan kadın sayısı, 24 Haziran 2019 tarihinden
itibaren 2 bin 500 kişi artarak, yaklaşık 14 bine
yükseldi. İBB’deki kadın yönetici sayısı ise 2
yılda üç kat artarak 50’den 142’ye ulaştı. Kadın
yöneticilerin toplamdaki payı, yüzde 11.5’ten
yüzde 26.1’e yükseldi.

İTÜ-İstinye füniküler
ihale süreci başladı

İSTANBUL-İBB, Türkiye’de ilk kez uygula-
nacak, dünyada ise nadir görülen istasyonlu fü-
niküler hattı için ihaleye çıktı. İBB Raylı Sistem
Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistemler
Müdürlüğü’nün “İTÜ-İstinye Füniküler Hattı
İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alım İşi”
ihalesi, İBB Bakırköy ek hizmet binasında ger-

çekleştirildi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun
20. Maddesi çerçevesinde tüm isteyenlerin ka-
tılabildiği “Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü” ile yapılan ihaleye, 22 firma başvurdu.
Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile entegre ola-
cak Türkiye’nin ilk 3 istasyonlu fünikülerhattı
2.650 metre uzunluğunda olacak.

İBB Zabıta’dan
sürekli denetim
İBB, İstanbul’un prestij meydanları, turizm bölgeleri ve ana arter-
lerin yanı sıra sorumluluk alanları dahilinde denetimini yapıyor...
İSTANBUL-Son dönemde hızlı
artış gösteren Alo 153 Beyaz Masa
şikâyetleri kapsamında, kısa mesa-
fede yolcu almayarak fazla ücret
tahsil etmeye kalkışan, kurallara
uymayarak müşterilerini mağdur
eden taksicilere yönelik denetimler
sıklaştırılıyor. Ayrıca, otobüs termi-
nallerinde de pandemi önlemleri-
nin yanı sıra dilencilik, seyyar sa-
tıcılık ve emniyet kemeri takılması
konusunda kontroller titiz bir şe-
kilde sürdürülüyor. Zabıta ekipleri,
7/24 sahada hizmet veriyor. Dene-
timler; taksi, dolmuş, minibüs, ser-
vis araçları ve ana arterlerde kalan
taksi duraklarında ilgili kanun ve
mevzuatlar uyarınca yapılıyor.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı-
’nca 2020 yılı sonbaharında başla-
tılan sivil taksi denetimleri kapsa-
mında bu güne kadar; kısa mesa-
fede yolcu almayarak fazla ücret
tahsil etmeye çalışan taksicilere
yönelik sivil zabıta ekipleri tarafın-
dan 945 denetim gerçekleştirildi.

Kurallara uymadığı saptanan 127
taksi ilgilisine idari para cezası tu-
tanağı düzenlendi. Bu süreçte İBB
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdür-
lüğü (TUHİM) de denetime takı-
lan taksilerin izin belgeleri 10 gün,
taksi şoförlerinin ticari taşıma araç
kullanım belgeleri ise 20 gün süre
ile askıya aldı.

Bu süreçte Trafik Zabıta Ekip-
leri; 48 bin 383 ticari taksi - taksi
dolmuş,  28 bin 63 minibüs, 153
taksi - minibüs durağı ve 184 ser-
vis - yük nakil aracı olmak üzere
toplam 81 bin 75 denetim gerçek-
leştirdi. Kurallara aykırı hareket et-
tikleri saptananlar hakkında 3 bin
398 tutanak düzenledi. Toplam 1
milyon 358 bin 472 lira idari para
cezası uygulandı. İstanbullulardan
gelen 14 bin 27 Beyaz Masa ve
154 CİMER şikâyeti çözüme ka-
vuşturuldu. Bu süreçte İBB Zabıta
Daire Başkanlığı, İstanbul Emni-
yeti Trafik Şube Müdürlüğü ile iş
birliği yaptı.

İstanbul’da EDS
noktaları artacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, UKOME
toplantısı sonrası Radyo Trafik yayınında gelişmeleri değerlendirdi...
İSTANBUL-İBB Ulaşım Da-
ire Başkanı Utku Cihan Radyo
Trafik canlı yayınında İstanbul
’un trafik durumunu değerlen-
dirdi. UKOME toplantılarında
yalnızca gündem oluşturan mad
delerin değil sektörü ilgilendi-
ren birçok konunun konuşuldu
ğu ve kararlar alındığını belirten
Cihan, gündeme oturan madde-
ler dışında yayalaştırma, 7-8
tane otopark alanının belirlen-
mesi gibi maddelerinde de ko-
nuşulup sorunsuz olarak geçti-
ğini söyledi. İstanbul’da uzun
zamandır taksi taşımacılığı ile
ilgili düzenlemeler üzerinde ça-
lıştıklarını ancak 5 bin yeni taksi
ile başlayan taleplerin sürekli
reddedilmesi nedeniyle talebi
bin taksi olarak değiştirdiklerini
belirten Cihan; “Bizim amacı-

mız, 1000 yeni taksi üreterek
ancak bu taksi plakalarını ka-
munun elinde tutup, kiralama
yöntemi ile hem şoförün özlük
haklarının güvence altına alın
ması, hem bu hizmetten yara-
lananların daha kaliteli hiz-
met alacakları bir yöntemle
ilerlemek istedik. Dünya’nın
birçok ülkesinde benzer ör-
nekler var.
Dünya’da
taksi sistemi
bireysellik-
ten uzaklaş-
mış ve ku-
rumsallaş-
mış halde.
Biz de va-
tandaşları-
mıza daha
iyi bir hiz-

met sunabilmek için böyle bir
projeye başladık. Bunun da
ilk adımı bu yeni 1000 taksiyi
hizmete sunmaktı ama bu- nu
uzun süredir kuruldan geçire-
miyoruz” dedi.

Utku Cihan, yeni bin taksi
taleplerinin reddedilmesinin ar-
dından bir sonraki gündem
maddeleri olan, 750 minibüs ve

250 adet dol-
muş taksinin
taksiye dön-
üştürülmesi
k a r a r ı n ı n
onaylandı-
ğını belirtti.

Cihan,
“Başka pro-
jelerimiz de
var, bu pro-
jeleri yapa

biliriz, yapmaya devam ede-
ceğiz. Bu türlerden diğer tür-
lere dönüşümler her şehirde
var. Belki minibüslerle ilgili
başka dönüşümler başka tür-
den ihtiyaç olanlara dönüşüm
gündeme gelebilir. Bu dönü-
şümler de vam edecek” dedi.

EDS sistemlerinin çoğaltıl-
ması ve sorunlu bölgelerin bu
sistemlerle düzeltilebileceği öne
risini değerlendiren Utku Cihan,
EDS gereksinimi olan yerlerin
Büyükşehir Belediyesi ve Em-
niyet Genel Mü dürlüğü’nün ta-
lepleri ile bir komisyona götürül
düğünü, bu komisyondan çıkan
kararla uygulamaya geçildiğini
söyledi. Cihan; “Yakın zaman
da bunun üzerine bir çalışma
yapmayı düşünüyoruz. İstan-
bullular rahat olsuna” dedi.

TEI-PD170 için
tedarik anlaşması
TEI, ülkemizin önemli elektronik üreticilerin-
den Karel ile TEI-PD170 Turbodizel Hava-
cılık Motoru için Motor Kontrol Sistemi Do-
nanımı Tedarik Sözleşmesi imzaladı...
İSTANBUL-Bir havacılık motorunun ilk çalış-
tırılma anından kapatılmasına kadar, motorun
yönetimini sürdüren donanım olan Tam Yetkili
Dijital Elektronik Kontrol Sistemi (FADEC), Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan
ve çıktısı olarak hedeflenen TEI-PD170 moto-
runun seri üretime geçtiği Operatif İHA Motoru
Geliştirme Projesi kapsamında TEI ve Karel mü-
hendisleri tarafından geliştirildi. Hâlihazırda
TEI-PD170 motorlarında kullanılan FADEC’le-
rin seri tedarikinin devamını sağlayacak bu söz-
leşme ile üretilecek FADEC’ler, TEI’nin diğer
pistonlu dizel motorlarında da kullanılabilecek.

IDEF 2021’de, TEI standında gerçekleşen
imza törenine TEI Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI
Programlar Direktörü Ahmet Kain, Karel Teknik
Murahhas Üye Yaman Tunaoğlu ve Karel Sa-
vunma Sanayi Çözümleri Direktörü Senih Ba-
şol’un yanı sıra iki şirketin üst düzey yöneticileri
katıldı. Yüzde 95’in üzerinde yerlilik oranına
sahip TEI-PD170 motoru, TUSAŞ’ın ANKA ve
AKSUNGUR ile BAYKAR’ın AKINCI plat-
formlarına güç veriyor. TEI-PD170 motoru baz
alınarak geliştirilen TEI-PD180ST ve TEI-PD-
222ST motorlarının seri üretim aşaması için ça-
lışmalar hızla devam ediyor.
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Gereğini düşünecektir!..
ESNAF artık zorlanamıyor bile!.. İs-

tanbul İBB yönetiminin yaklaşımı
ile yeni sistem üzerinden yürüttüğü
ve henüz istenen verim ya da arzu
edilen istikrarın sağlanamadığı uygu-
laması sıkıntı oluşturmaya başladı.
Bunun elbette birçok nedeni var ama
sonuçta işin içine tekeri döndürme
gerekliliği için maddi yetersizlik gi-
rince dayanma boyutu daralıyor.

Geçtiğimiz hafta arayışları yakın-
dan izledim. Artık pandemi alışkan-
lığı eski açık işleyen iletişimi kapalı
hale ve gerektiği kadar noktasına ta-
şıyarak öncelikleri değiştirdi. Yine
de gerekliliğin duyarlığında biz olay
takibini aksatmıyoruz.

Oda Başkanının riyaseti ile baş-
kanların destek ve ilgileri ile ziyaret-
ler yapılıyor. Tüm bu yaşananlara es-
nafı sükunet içinde bakarak çözüm
taleplerininin sonuçlanmasını bekli-
yor. Yaşanan sorunlara bakış ancak
bu çerçevede sürdürülebiliyor.

“Gayret” diyorum. Çünkü, temel
gereksinimler diğer bir deyişle teke-
ri döndürtecek gereklilikler zora gi-
rince tansiyon yükseliyorr. Bu da ek
sıkıntı yaratıyor. Bence bu noktada fi-
nansman kullanımı konusunda İBB
kendi uygulamasındaki yapabilecek-
lerini bir daha gözden geçirmeli. Ön-
celiklerini inceleyerek tespit etmeli.

Asla akıl vermek haddimiz değil.
Bizler vakaları izleyenlerdeniz ama
sektörel süreklilikle hizmetin sürdü-
rülmesi gereği de bazen zorluyor.

O zaman temennilere geçebiliyo-
ruz. Bu da böylesi bir temenni işte!… 

Demem o ki; otoritenin öncelikle-
rini gözden geçirmesinin şimdi tam
zamanı. İmkanların gerektirdiği bir
yeni dağıtımla hareket edilmeli.

Burada genel doğru, toplu taşıma
hizmetinin yerleşimde en birinci ve
her şeyi değiştirici etkisi gereği öne
çıkarılmalı.

Bu ciddi bir gereklilik...
Aslında, şu an için ortaya da çık-

mış değildir. Çok uzun zamandır, Ya-
ni; “Teker dönmezse o yerleşim ye-
rinde sorunlar artar” gerçeği bir ke-
narda beklemekte, lazım olunca da
ortaya çıkmaktadır.

Ben; aklı selim ile davrandığını
gösteren ama kadrolaşmadan kay-
naklı sıkıntıyla bu konuda geri kalan
İBB’nin mutlaka bu noktayı dikkate
alacağını biliyorum.

En azından umuyorum.
Dolayısıyla da; “Gereğini mutlaka

düşünecektir” diyorum.
Mesele sistemde sürdürülebilir

hizmeti devam ettiren olarak İETT ile
yani, kamu-özel aynı anlayışta oldu-
ğunu göstererek atılım yapan bir İBB,
şimdi bu birlikteliği ciddi düşünerek
ciddiye alarak uygulamaya verdiğini
düşünmelidir. Böyle olduğunu da be-
lirttiğim tekeri döndürtme amaçlı ön-
celik değişimi ile göstermelidir. 

Araya İETT konularak zaman ka-
zanma yerine, geciken ödemelerde
yapılabilecekleri öncelikler konusu-
na dayalı ele almalı. Bu noktaya dik-
kat çekmeyi görev sayıyorum.

Mesela, Sayın İmamoğlu danış-
manları, finansman kullanımda gidi-
şat öncelikleri değiştirme önerisini
yapabilir. Bunun dayanağını da her
halükârda, “teker döndürten halkı ta-
şıtan öncelik” olarak aldıklarını söy-
leyerek, en azı Özel Halk Otobüsü
İşletmecileri’ne ciddi nefes aldıra-
cak ödeme gerekliliğini iletebilir. 

Tabi, klasik eski kamu buyurgan-
lığının bugünkü sıkıntıyı getirdiğini
görüyorlarsa, bu durumun getirisini
de iyi biliyorlarsa bunu yapacaklar-
dır. Ben kamu imkanlarını esnek kul-
lanımla bazı öncelikleri değiştirerek
toplu taşımada hatırı sayılır işletme-
ciyi zora sokturmamaları gerektiğini
düşünüyorum.

Bu onlara açısından ve Sayın İma-
moğlu’nun başarılı olması için de gö-
revleri. Sorunlar açısından çıkacak
sonuç bu açıdan da önemli.

Otomotivde çip krizi bitmiyor!
Küresel otomotiv sektöründe dünya çapında bitmek bilmeyen çip krizi nedeni ile artan talep hem karşılanamıyor hem de
üretimlerin durmasına neden olmaya devam ediyor. Çözümsüzlük, üreticileri istemedikleri kararlar vermeye zorluyor...
OTOMOTİV dünyasının son iki yılı, yeni
modellerden çok krizleri ile gündemde
yer aldı. Dünya çapında yayılan Covid-
19 virüs salgını ile birlikte duran üretim
özellikle, Avrupa pazarlarını ciddi ölçü-
de etkiledi. Tam aşılanma arttı işler yo-
luna giriyor denirken, bu sefer de çip
krizi ortaya çıktı. Türkiye otomotiv sek-
törü de bu durumdan etkilenmeye de-
vam ediyor. Daha önce Volkswagen,
Peugeot, Opel, BMW, Honda, Volvo gibi
önde gelen birçok global markanın ya-
nı sıra Türkiye’de Ford Otosan, Oyak
Renault ve Toyota gibi üreticiler çip kri-
zinden nasibini aldı. Toyota Türkiye,
çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebi ile
20 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında
üretime ara verme kararı ve bu seferki
sebebinin çip krizi olduğu açıklaması,

durumun düzelmediğini gösteriyor.
Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar

Bozkurt, yaptığı açıklamada; “Çip krizi
nin tedarik sıkıntısı yarattığını ve daha
da geniş çaplı bir sorun haline dönüşe-
bileceğini sene başından beri hep dile
getirdik. Bu risk hep mevcuttu. Bu kri-
zin daha da derinleşme ihtimali söz ko-
nusu ve bu durum da tüm sektörü çok
daha derinden yaralayacak sonuçlar
doğurabilir. Matrah değişimi ile düşen
fiyatlarla artan talebi karşılayamamak
söz konusu olacak. Fabrika tarafından
üretime ara verilmesinin sene sonu sa-
tışlarını etkilememesi için gerekli plan-
lamalar yapıldı” diye konuştu.

Ayrıca, geçen hafta güncellenen
ÖTV matrahı ile birlikte yeni ve ikinci el
fiyatlar da her şey birbirine karıştı!..

Elektrikliye destek!
Türkiye’nin henüz adım atmadığı elektrikli araçlara yönelik birçok ülkede birbiri ardına
destek ve hedefler açıklandı. Türk üreticiler, “bu durumu çok iyi değerlendirmeliyiz” diyor...
KÜRESEL otomotiv sektörün-
de elektrikli araç dönüşümü hız-
landı. Pandemi ve giderek derin-
leşen iklim krizi, sektörde elek-
trikli araç yatırımlarını öncelikli
gündem haline getirdi. AB’de
Yeşil Mutabakat kapsamında he-
men hemen tüm ülkelerde elek-
trikli teknolojilere yönelik teşvik-
ler artırılırken, ABD Başkanı Joe
Biden, ülkede 2030’a kadar satı-
lacak binek araç ve hafif kamyon
ların yüzde 50’sinin mutlaka sıfır
emisyonlu olmasını öngören ka-
rarnameyi imzalarken, son anda
Rusya da elektrikli araçlara teş-
vik vereceğini duyurdu.

Dünya’da bu dönüşüm hız-
lanırken, Türkiye’de ise elektrikli
araç yatırımlarına yönelik henüz
bir teşvik mekanizmasının dev-
reye girmemiş olması ve vergi sis
teminin bu pazarı desteklememe
si sektörün geleceği için büyük
tehdit oluşturuyor. Sektör yetki-
lileri geç kalmadan ihtiyaç duyu-
lan düzenlemelerin yapılmasını
istiyor. Türkiye’nin en önemli ih-
racat pazarı olan Avrupa Avrupa-
’da 2035 yılı itibariyle satılan ye-
ni araçların sıfır emisyona sahip
olması amaçlanıyor. Bu hedefe
ulaşmak için şarj altyapısına cid-
di bir yatırım yapılıyor.

Otomotiv Sanayii Derneği
(OSD) Başkanı Haydar Yenigün,
küresel çevreci politikalar ve alı-
nan son kararlar doğrultusunda
dünyada elektrikli araç dönüşü-
münün beklenenden de hızlı ola-
cağını vurgulayarak; “Geleceğin
elektrikli araçlarda olduğu çok
net. Yıllık iki milyon kapasi-
teye sahip ve üretiminin önemli
bir kısmını ihraç eden sanayi-
miz için de bu dönüşüm süreci
ni yakalamak oldukça önemli.
Bugün baktığımızda Avrupa-
’nın ithal ettiği her beş otomo-
bilden ve her iki ticari araçtan
birini sanayimiz üretiyor. Gö-
rüldüğü gibi ana pazarlarımız-
daki bu dönüşüme ayak uydur-
mamız ülkemiz ekonomisi ve
sanayimizin geleceği açısından
oldukça kritik” diyor.

Otomotivcilerin değişmeyen
en önemli hedefl erinden birinin
üretimde yerli katkı oranını en
yüksek seviyeye taşımak olduğu-
nu hatırlatan Yenigün, elektrikli
araçların payının artması ile bu
oranın düşmesinden endişe duy-
duklarını anlattı: “Araç grubu
bazında değişkenlik göstermek
le birlikte şu an yerli katkı payı
yüzde 80’e varan ürünlerimiz
var. Elektrifikasyona geçiş ile
birlikte araç yapılarının ciddi
bir değişim içerisinde olduğu
dikkate alındığında mevcut yer
li katkı oranlarının düşmesi ris
ki ile karşı karşıyayız. Tedarik
sanayimiz, ana sanayi ile koor-
dinasyon içinde bu dönüşüme
ayak uydurmak adına çalışma-
larını sürdürüyor. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’mızın da
bu dönüşümü desteklemek adı-
na önemli çalışmaları var. Bu
süreci yönetim başarımız, kü-
resel rekabetçiliğimizin gelece-
ğinde belirleyici olacak.”

Tüm dünyada yatırım, üre-
tim teşviklerinin yanı sıra tüketici
tarafında da önemli teşvikler ol-
duğuna dikkat çeken Yenigün,
rekabetçi bir sanayi için kuvvetli

bir iç pazarın büyük önem taşıdı-
ğını belirterek, “Bu nedenle, sa-
nayii olarak sadece ihraç pazar
larımızdaki dönüşüme değil, iç
pazardaki dönüşüme de büyük
önem veriyoruz. Bugün ülke-
mizde elektrifikasyona geçişte
hibrit araçlar bir çözüm olarak
halihazırda hızla pazarda ye-
rini kuvvetlendirmeye devam

ediyor. İç pazarda elektrikli
araç oranını arttırmak için teş-
vik sistemlerinin kurgulanması
gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca,
şarj altyapısının gelişimi ve tü-
keticiler için bireysel çevre bi-
lincinin de oluşturulması olduk
ça önemli” açıklamasını yaptı.
Yenigün, şarj altyapısının kurul-

ması, teşvik mekanizmasının kur
gulanması gibi eylemlerin bütün-
cül olarak hayata geçirilmesinin
elektrikli araçlara geçiş sürecinde
önemli olacağını ifade etti.

Otomotiv Endüstrisi İhracat-
çıları Birliği (OİB) Başkanı Ba-
ran Çelik, Türkiye’nin en önemli
ihracat pazarı Avrupa’da elek-
trikli araçların payının artmasının

sektörü olumsuz etkileyebilece-
ğini dile getirerek, “Gerek ana
sanayi gerekse tedarik endüs-
trisinde elektrikli araçlara yö-
nelik yatırım yapmamız gereki-
yor, yoksa ilerleyen yılarda AB
pazarının kaybedilmesi ile kar-
şı karşıya kalabiliriz” dedi.

Elektrikli, birbiri ile bağlan-

tılı, otonom araçlara dönüşümle
birlikte küresel otomotiv endüs-
trisinde yarışın yeniden başladı-
ğını ifade eden Çelik “Bu dönü-
şümü gerçekleştirebilen teda-
rikçilerimizin önünde büyük
fırsatlar ortaya çıkacak. Teda-
rikçilerimizin yeni ürün grup-
larına yatırım yapmaları, Ar-
Ge , tasarım ve yazılıma çok da

ha fazla kaynak aktarmaları,
yeni üretim teknolojileri ve al-
ternatif malzemeleri iş planla-
rına dahil etmeleri, ürünlerini
tasarımdan tedariğe, üretim-
den dağıtıma esnek şekilde yö-
netebilecek süreçler geliştirme
leri büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye’de elektrikli araç kul

lanımının da AB ülkelerine göre
geride kaldığını belirten Çelik,
“Bu oranın artırılması için ver
gi oranlarında düzenlemeye gi-
dilmeli ve elektrikli araç kulla-
nımını teşvik edici adımlar atıl
malı. Şarj istasyonlarının sayısı
da ihtiyaçlar doğrultusunda
artırılmalı” dedi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün
ve Hizmetleri Derneği (OSS)
Başkanı Ziya Özalp da yüksek
vergilerin bu pazarın gelişimin-
deki en büyük engellerden biri
olduğunu söyledi, ÖTV indirimi-
nin gerekliliğine işaret etti. Dü-
şük karbonlu bir ekonomik dönü-
şümün, aynı zamanda küresel mal
ticaretinde ve fon akımlarında da
belirleyici rol oynamaya başladı-
ğını, yeni bir ekonomik ve finan-
sal yol haritası oluşturulması ge-
rektiğini ifade eden Özalp, “Tür-
kiye’nin sürdürülebilirlik ala-
nındaki uluslararası yatırım-
lardan pay alabilmesi ve mev-
cut pazarlardaki payını koru-
yabilmesi için küresel gelişme-
lerle uyumlu bir strateji geliş-
tirmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’de geçen hafta Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren ÖTV matrahlarına
yönelik düzenlemede, elektrikli
araçların kapsam dışında kalması
sektörde üzüntüyle karşılandı.
Kurdaki artış ve yüksek vergiler
nedeniyle Türkiye’de benzinli ve
dizel araçlara ulaşım bile giderek
zorlaşırken, elektrikli araç almak
imkansız hale geldi. Çünkü, 2020
şubat Ayı’nda elektrikli otomo-
billerde yüzde 400’e varan ÖTV
artışı yaşanmıştı.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid
Araçlar Derneği (TEHAD) Baş-
kanı Berkan Bayram, elektrikli
otomobilleri destekleyen bir ver-
gi düzenlemesine ihtiyaç oldu-
ğunu vurgulayarak, şu açıklama-
ları yaptı: “TEHAD olarak 10
yıl önce öngördüğümüz elek-
triklenme sürecinin, daha kısa
sürede gerçekleştiğini görüyo-
ruz. 2030 yılına geldiğimizde
yola çıkan her 10 otomobilden
8’inin elektrikli olacağını rahat
lıkla söyleyebiliriz. Bu hızlı ge-
lişim karşısında, kanunlarımızı
da sektörel gelişmeye paralel
olarak güncellemek durumun-
dayız. Özellikle emisyona da-
yalı vergilendirmeye geçmeli.
Elektrikli ve hibrit otomobil
özelinde vergilendirme dünya-
da olduğu gibi, sıfır oranına sa-
hip olmalı. Dizel motorlu araç-
lardan hızla uzaklaşan Avrupa
ve dünyadaki gelişime bağlı ola-
rak biz de, fosil yakıtlı araçlar-
dan bir an önce uzaklaşmalı ve
elektrikliye geçemeliyiz.”

Uluslararası denetim ve da-
nışmanlık şirketi EY, Mobilite
Tüketici Endeksi’nin sonuçlarını
açıkladı. Endeks; Avustralya, Ka-
nada, Çin, Almanya, Hindistan,
İtalya, Japonya, Yeni Zelanda,
Singapur, Güney Kore, İsveç,
Birleşik Krallık ve ABD olmak
üzere 13 ülkeden 9 binden fazla
tüketicinin elektrikli araç satın al-
maya ilişkin görüş ve eğilimini
yansıtıyor. Anket sonuçlarına gö-
re, elektrikli araç satın almayı is-
teyenlerin %53’ü bireysel olarak
çevresel etkileri azaltmanın so-
rumlulukları olduğunu belirtiyor.

Kayseri’de lityum-iyon
pil üretimi yapılacak!

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı, Kayseri’de 722.5 Milyon TL.’lik bir yatırımla
lityum-iyon pil üretim tesisi kuracak. Öncelikle, TOGG için üretilecek batarya yerli olacak...
KAYSERİ’de sabit yatırım tuta-
rı 722 milyon 501 bin 56 TL.
olan Lityum-iyon batarya üretim
tesisine, proje bazlı devlet yardı-
mı verilecek. Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın
sahibi olduğu şirket tarafından
inşa edilecek tesiste, yılda 417
bin batarya üretilecek.

Resmi Gazete’de yayımla-
nan Cumhurbaşkanı kararına gö-
re, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni
Güçlendirme Vakfı’nın yüzde 98
hisse ile sahibi olduğu Aspilsan
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ta-
rafından yapılacak Lityum-iyon
batarya tesisi yatırımına proje
bazlı devlet yardımı verilecek.
Yatırımın başlangıç tarihi 1 Mart
2020 olarak belirlenirken, yatı-
rım süresi de başlangıç tarihin-
den itibaren 7 yıl olarak tespit

edildi. Yatırımın öngörülen sü-
rede gerçekleştirilememesi ha-
linde Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı’nca bu sürenin yarısı kadar
daha ek süre verilebilecek. Ürün
çeşitlendirme yatırımı şeklinde
belirlenen projede öngörülen top
lam sabit yatırım tutarı 722 Mil-
yon 501 Bin 56 TL. olarak belir-
lendi. Öngörülen ilave istihdam
481, öngörülen nitelikli personel
sayısı ise 40 olarak hesaplandı.

Yatırım süresi sonunda üre-
tilmesi planlanan ürünler ve üre-
time ilişkin kapasiteler ise silindi-
rik batarya için yıllık 414 bin
491 adet ve prizmatik batarya
için yıllık 3 bin 432 adet olarak
belirlendi. Karar kapsamında
desteklenen yatırım projesi, güm
rük vergisi muafiyeti, KDV istis
nası, KDV iadesi ve vergi indi-
rimi desteklerinden yararlana-
cak. Sigorta primi işveren hissesi
desteği (azami tutar sınırı olmak
sızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı
desteği (10 yıl), nitelikli personel
desteği (azami 30 Milyon TL.)
ve enerji desteği (işletmeye geçiş
tarihinden itibaren 10 yıla kadar
100 Milyon TL.’yi aşmamak
üzere enerji tüketim harcamala-
rının yüzde 50’si) imkanlarından
yararlandırılacak.

Haydar Yenigün Baran Çelik Ziya Öalp Berkan Bayram

Karsan üretimde
konsept değiştirdi
Karsan ile Oyak Renault arasında, Renault Megane Sedan markalı araç-
ların Karsan tarafından üretilmesine ilişkin anlaşma sağlandığı açıklandı...
KARSAN’dan KAP’a yapılan açıkla-
maya göre, Oyak Renault ile Megane
Sedan model araçların üretimi konu-
sunda anlaşma imzalandı.  Açıklamada,
sözleşme süresinin üretimin başladya-
cağı tarihten itibaren 5 yıl olduğu belir-
tildi. Üretimin başlaması için gerekli
yatırımların 1.5 yıl içinde tamamlanma-
sı planlanıyor.  Karsan tesislerinde bu
üretimin yapılması için 210 Milyon TL.
’lik yatırım yapılacak. Bu yatırımla bir-
likte tesisler yıllık 55 bin adetlik üretime
yanıt verebilecek. 

Oyak Renault’tan ya pılan açıkla-

mada, “Bu proje ile mevcut Renault
Megane Sedan üretiminin Karsan’a
devredilerek Oyak Renault Fabrika-
sı’nın kapasitesinde yeni nesil araçla-
ra yer açılması ve üç vardiya şeklinde
yoğun çalışma düzeninin sürdürül-
mesi amaçlanıyor” denildi. 

Aracın tüm üretimi ve montajından
Karsan sorumlu olurken, Oyak Renault
kaporta parçalarının üretim faaliyetine
devam edecek. Aynı zamanda Oyak Re-
nault, üretimi tamamlanmış araçların
kalitesinden parça tedarikçileri ile ilişki
lerden sorumlu olmaya devam edecek.

Fransa’da hükümete ceza!
FRANSA’nın en yüksek idari mah-
kemesi Devlet Konseyi hava kirliliği
ni önlemede gerekli ilerlemeyi sağ-
layamadığı gerekçesi ile Fransız hü-
kümetine karşı 10 Milyon Euro ce-
zaya hükmettiğini açıkladı. Konsey,
Friends of Earth isimli sivil toplum
kuruluşunun Fransa Hükümeti’ne

karşı açtığı dava üzerine 12 Tem-
muz 2017’de Fransa Hükümeti’nin
aleyhine karar vermişti. Kararda, ül-
kenin 13 bölgesindeki azot dioksit
(NO2) ve ince partikül (PM10) yoğun
luklarının mümkün olan en kısa sü-
rede azaltma hükmü vermişti. Kon-
sey, 2022’ye kadar denetleyecek.
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Milletvekilinden destek

Veri asla riske atılmamalı! 
Bir şirketin en değerli hazinesi olan bilgi ve tecrübe kayıplarını önlemek için teknoloji yatırımlarıyla şirket hafızası
yaratmak gerekiyor. Bunu yapmayan şirketlerin siber saldırıya uğraması yanında geleceği tehlike altına giriyor...
İNSANLAR yaşlandıkça ma-
nevra kabiliyetleri ve hızları
azalır, yaşlanan şirketlerin
de aynı şekilde. Günümüz
insanlarında olduğu gibi şir-
ketlerin değişen ve gelişen
yaşam şartlarına karşı çevik
tepkiler ve hızlı adaptasyo-
nu için gereken teknolojik
altyapıya sahip olması gere-
kiyor. Yeni gelişmelerin etki-
lerini analitik uygulamalarla
tespit etmek, önleyici yol ha
ritalarının ortaya çıkarılması
ve hatta bunun nasıl yapıl-
ması gerektiği dahi çözüle-
biliyor. Yani kısaca şirketleri
teknoloji ve teknolojinin sun
duğu avantajlarla daha genç,
çevik ve hızlı bir yapıya ulaş
tırmak mümkün. 

Birçok işletme yeni tek-
noloji yatırımlarının bir lüks
ya da tercih olduğunu dü-
şünse de gerek yerel gerek
küresel rekabet ve hatta ha-
yatta kalabilmek için bu ya-
tırımların yapılarak şirketle
rin genç kalması zorunlu.

Bugün dünya ülkelerinin sa-
dece IoT’ye ayırdıkları tutar
yaklaşık 750 milyar dolar.
Bu bütçenin en büyük pa-
yını ise 200 milyar dolar ile
endüstri sektörü alıyor. Bu
yatırımları yapan sanayici-
ler, dijitalleşmenin getirdiği
rekabet, kalite, fiyat, esnek
üretim avantajlarının farkın
da. Yani gençleşmenin zo-
runlu olduğunu anlayan iş-
letmeler hayatta kalmak için
gerekli adımları şimdiden atı

yor. Şirketi gençleştirmek,
şirket verimliliğini de artıra-
caktır. Değişen zamanla bir-
likte insanlar, sektörler ve
işletmelerin yaşam tarzları
ve yaşam tarzına bağlı ihti-
yaçları değişiyor. Genç bir
şirket hangi alanda olursa
olsun değişen koşullara da
ha hızlı cevap verebilir hale
gelir. Yaşlı ve hantal bir şir-
ket ise önüne gelen birçok
fırsatı değerlendiremedez
hatta bunları daha derin bir

krize dönüştürebilir. Nasıl
mı? Gelecekteki taleplere ha
zır olmayan ve ihtiyaç anın
da doğru planlama yapılma-
dan yatırıma başlayan şir-
ket, ihtiyaçları karşılayama
yacağı gibi yapılan yatırımın
da kaybedilmesine yol açar.
Bu da zatan hantal olan ya-
pıyı daha da zayıflatır. 

Bunun en sert örneğini
de maalesef pandemide ya-
şadık. Pandemi öncesi oto-
masyon ve teknolojik altya

pı yatırımlarını zamanında
yapan işletmeler, bu dönem
de çok daha az olumsuzluk
yaşadı. Gerekli yatırımları
erteleyenler ise değişim için
geç kaldı ve maalesef pazar
payı, prestij gibi ciddi kayıp-
lara uğradı. Birçok işletme
ise hayata tutunamadı.  

Gençleşmek sadece oto
masyon yatırımları, VR, AR
ya da IoT teknolojilerine ya-
tırım yapmakla sınırlı kalma-
malı ve günümüz teknolo
jisine paralel olarak artan si
ber saldırılara da karşı koy-
mak zaruri. İnsanlar için yaş
lanmak, hız ve kabiliyet ka-
yıplarının yanı sıra bağışık-
lık sisteminin de zayıflaması
anlamına geliyor, özellikle
yeni tip virüs ya da bakteri
kaynaklı hastalıklara karşı
daha savunmasız olmak de
mek. Şirketler için de durum
en az bu kadar kritik. Artık iç
içe geçen IT ve OT ağları ile
birlikte verileri paylaşarak
elde edilebilecek.

Siemens elektrikli
Akıllı Altyapı içeriyor
Bu yıl iki satın almayla gündeme gelen Siemens, 1.5 Milyar Dolar-
‘lık elektrikli araç konusunda yaptığı satın almalarla dikkat çekiyor.

e-Scooter Voi akıllı
yatırımları sürüyor
e-Scooterları’nı daha güvenli ve akıllı hale getirmek isteyen
Voi, 45 Milyon Dolar’lık yeni bir yatırım aldığını duyurdu...

DÜNYA nüfusundaki artış ulaşım
sorununu da beraberinde getiriyor.
Trafiğe çıkan araç sayısı her geçen
gün artıyor. İçten yanmalı motorlara
sahip araçlar, çevreye oldukça zarar
veriyor. Bu durum çevre kalitesini
olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla
şirketler araç performansı için farklı
enerji kaynaklarına yöneliyor. Bu al-
ternatif enerji kaynaklarının en ba-
şında elektrik geliyor. Yani elektrikli
araçlar... 2030 yılına kadar çoğu hafif
hizmet aracı olmak üzere, Dünya’da
228 milyon elektrikli araç buluna-
cağı öngörülüyor. Elektrikli araçların
yaygınlaşması ile elektrikli araç şarj
istasyonları da dünya geneline yayıl-
maya başladı. 

Allied Market Research tarafın-
dan yayınlanan rapora göre, elektrik
li araç şarj sistemleri sektörü 2020
’de 4,26 milyar dolara ulaştı. Sektö-
rün 2030’a kadar 42,62 milyar dolar
üretmesi bekleniyor. Bu konuda Ku
zey Amerika’nın ön plana çıkacağı
düşünülüyor. Ayrıca Avrupa’nın 2025
yılına kadar 1,3 milyon araç şarj is-
tasyonuna ihtiyacı olduğu biliniyor
ve 2030 yılına gelindiğinde ise bu ih-
tiyacın, yaklaşık 3 milyona ulaşması
bekleniyor. “Elektrikli araçları en
sürdürülebilir şekilde şarj etmek
istiyoruz” dürtüsüyle yola çıkan
Siemens, elektrikli araç şarjı konusun

da oldukça iddialı adımlar atıyor. Şir-
ket, bu yıl iki satın almayla gündeme
geldi. Akıllı Altyapılar (Smart In-
frastructure - SI) bölümündeki bü-
yümeyi hızlandırmak için elektrikli
araç şarjı ve bina yönetimi yazılı-
mına 648 milyon dolar harcadığını
açıkladı. Bir taraftan Siemens bu
sene 700 milyon dolara ABD’li elek-
tronik tedarik platformu Supplyf-
rame satın aldı. 

Şirketin 56 yıldır bu işle ilgilen-
diğini söyleyen yönetim kurulu
üyesi Matthias Rebellius, Siemens-
’in elektrikli araçlar konusunda adım
atmasının önemli hale geldiğini be-
lirtiyor. Yaptıkları yatırımlarla şirke-
tin bu konuda hızlı büyümek iste-
diğini sözlerine ekliyor. Bir taraftan
bir sonraki satın almalarda kullan-
mayı planladıkları bütçeyle ilgili net
bir yorum yapmaktan kaçınıyor. 

Siemens’in (SI) bölümü, İsviç-
re’de yer alıyor ve şirket dünya ça-
pında 70 bin kişiyi istihdam ediyor.
Hedefi, orta vadede gelirini yüzde 4
ila yüzde 6 oranında artırmak.

Böylece piyasa içinde yer alan
ABB, Schneider Electric, Honey-
well ve Johnson Controls gibi rakip-
lerini geride bırakmak istiyor.

Siemens, buradan elde ettiği ge-
lir payını 2025 yılına kadar yaklaşık
yüzde 10’a çıkarmayı planlıyor.

İSVEÇ merkezli elektrikli scoo-
ter paylaşım girişimi Voi’nin e-
Scooterlar’ı kaldırımları ve yaya
ları tespit edebilme özelliğine
sahip özelliğini daha geliştirmek
üzere yatırımlarını artırıyor.

Voi tarafından paylaşılan bil-
gilere göre girişim, 45 milyon Do-
lar yatırım aldı. Söz konusu yatı-
rım turu The Raine Group ve şir-
ketin eski yatırımcılarının liderli-
ğinde gerçekleşti. Voi tarafından
aktarılan bilgilere göre pek çok
yeni yatırımcı da yatırım turuna
katıldı. Yeni yatırımcıların kim
olduğu ise açıklanmadı. Alınan
45 Milyon Dolar’lık yatırım ile

birlikte Voi girişiminin bugüne
kadar aldığı toplam yatırım 205
milyon dolar seviyelerine ulaştı.
2018 yılında Adam Jafer, Doug-
las Stark, Filip Lindvall, Fredrik
Hjelm ve Keith Richman tarafın-
dan kurulan Voi, Birleşik Krallık
ve Avrupa’da toplamda 70 şehir-
de hizmet veriyor.

Elektrikli scooter paylaşım
girişimlerinin en büyük problem-
lerinden olan kaldırımdan sürme
ve park etme sorunlarını ortadan
kaldırmak için çalışmalar yapan
Voi, İsveç ve Birleşik Krallık’ta
toplamda 400’ü aşkın park ala-
nına da sahip durumda.

Fenix e-Scooter
Palm’ı satın aldı

Geçtiğimiz Kasım’da 4 üniversite kampüsü ve 1 şehirde hizmet ver-
meye başlayan Palm, Dubai merkezli Fenix tarafından satın alındı...
ÜNİVERSİTE kampüslerinde hiz-
met veren elektrikli scooter paylaşım
girişimi olarak karşımıza çıkan Palm
girişimi ilk olarak 2019 yılı Temmuz
Ayı’nda görücüye çıkmıştı. Geçtiği-
miz Kasım Ayı’nda ise 4 üniversite
kampüsü ve 1 şehirde hizmet ver-
meye başlayan Palm, Dubai merkez-
li Fenix tarafından satın alındı. Palm
girişimini satın almak için 5 Milyon
Dolar (yaklaşık 42 milyon TL.) ödedi.
Fenix şirketi de tıpkı Palm gibi mer-
kezine elektrikli Scooterlar’ı alan bir
şirket. Fenix bu satın almayla birlikte
mikromobilite alanında Körfez Ül-

keleri’nden Türkiye’ye genişleyerek,
Orta Doğu Bölgesi’nde faaliyet gös-
teren tek bölgesel platform olmayı
hedefliyor. Fenix’in ayrıca İstanbul-
’da yazılım ve donanım alanında
ileri teknolojiler geliştirmek ve Orta
Doğu bölgesine ihracat yapmak ama
cıyla bir Ar-Ge merkezi kuracak.
Satın alma sonrası Palm kurucuların-
dan Doğuş Dirik dışındaki diğer ku-
rucular Berhan Gökşin, Alican İstan
bullu şirketteki görevlerine devam
edecek. Palm Danışma Kurulu Üye
si Volt Lines’in kurucusu Ali Halabi
Türkiye pazarına destek verecek.

TÖHOB Başkan Vekili Göksel Ovacık; İstanbul Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız, Başkan Vekili
Yaşar Geyik ile AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’den ÖHO sorunlarına destek istedi...

İSTANBUL-TÖHOB Başkan Vekili Göksel Ovacık
ve beraberindeki heyet, AK Parti İstanbul Milletvekili
Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve TBMM Ba-
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm Komisyonu Üyesi
Mustafa Demir ile ülke genelinde hizmet veren ÖHO
İşletmecileri’nin sorunlarını çözüm taleplerini ve çö-
zümüne dönük görüş alışverişi için bir araya geldiler.  

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İs-
tanbul Ofisi’nde kabul ettiği heyet ile görüşme gerçek-
leştirerek bilgi aldı. Yerel Yönetimler Başkan Yardım-
cısı ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm
Komisyonu Üyesi Mustafa Demir, TÖHOB Genel
Başkan Vekili Göksel Ovacık ve beraberinde İstanbul
Halk Ulaşım A.Ş. Başkanı Naci Yağız, Başkan Vekili
Yaşar Geyik, ÖHO sektörünün temel sorunları ile ilgili
bilgi vererek, çözümü için TÖHOB düzeyinde gerçek-
leştirilen bakanlıklar ile ilgili tüm girişimlerini ileterek
TBMM’de yasallaşma konusunda destek talebinde bu-
lundular.

Bakanlıklara verilen dosyalar ve dilekçeleri Millet-
vekili Demir’e veren TÖHOB Başkanvekili Ovacık,
Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile
kanun ve mevzuat düzenlemesi için TBMM’ndeki zi-
yaretleri anlatarak çözümü konusunda destek talebinde
bulunduklarını açıkladı.

Başkanvekili Ovacık görüşme sonrasında yaptığı
açıklamasında; “AK Parti İstanbul Milletvekili Mus-
tafa Demir, yerel yönetimlerden sorumlu başkan
yardımcısı olarak Özel Halk Otobüsleri’nin sorun-
ları ile ilgili çalışmaları anlatarak bilgi verdik, des-
tek istedik. Birinci olarak; toplu taşıma kanunu
yasal mevzuat konusunda bakanlıklar ile gelinen
noktayı kendisine anlattık. Konuların hızlandırıl-
ması ve bir an önce sonuçlanması için destek tale-
binde bulunduk. 

İkinci olarak; ücretsiz taşımacılık konusundaki
gelir desteğinin artırılmasını ve ücretsiz taşımalara
bir sınır getirilmesi talep ederek Bakanlık düzeyin-
de yapılan tüm çalışmaların ve girişimlerin belge-
lerini verdik.

Üçüncü olarak; son yıllarda döviz fiyatlarının
artması ile yeni alınacak araçların fiyatlarının ciddi
şekilde yükselmesi, yeni araç alırken KDV indiri-
min yapılmasına destek olması oldu.

Dördüncü olarak da; yeni araçların çok yüksek
seviyede, esnafın daha evvel kullandığı esnaf ve ke-
falet kooperatiflerinde kullandığı 500 Bin TL.’nin
altında olan düşük faizli kredi miktarın bir milyona
çıkarılması konusunu gündeme getirerek desteğini
istedik. Milletvekili Sayın Demir, bu konuda mec-
liste çalışmalar yürütüldüğünü, TBMM açıldıktan
sonra bir torba yasa geleceğini ve konuları takip
ederek destek vereceklerini söyledi” diye konuştu.

Göksel Ovacık ve heyeti
Kaftancıoğlu ile görüştü
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve Özulaş A.Ş. Başkanı Göksel Ovacık ve ÖHO Heyeti
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ÖHO İşletmecileri’nin sorunlarını görüştü...
İSTANBUL-Tuzla CHP İlçe Teşkilatı’n-
da İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ger-
çekleşen toplantıya; Göksel Ovacık ile
Öztaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Tekin ve yönetimi, İstanbul Halk Hlaşım
A.Ş. Başkanı Naci Yağız, Başkan Vekili
Yaşar Geyik ile CHP Tuzla ilçe yönetici-
leri katıldığı açıklandı. Gerçekleştirilen
toplantı içeriğinin İstanbul ÖHO İşletme-
cileri’nin hak ediş ödeme sorunlarının
çözümü taleplerin iletilmesinin ele alın-
dığı belirtildi. Başkan Ovacık, İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu’na ÖHO durumu ve
sorunları hakkında bilgi vererek, belirti-
len huşularda çözüm amaçlı destek iste-
diği öğrenildi. Başkan Ovacık, toplantı
sonrasında yaptığı açıklamasında görüş-
menin verimli geçtiği çözüm konusunda
umutlu olduğunu belirterek; “Son ay-
larda hak edişlerimizin düzenli olarak

yatırılmaması konusunda esnafımız
ciddi problemler yaşıyor. Son aylarda
maliyetlerimizi dahi hak ediş olarak
alamıyor, haliyle mazot ödemelerimizi
yapamıyoruz. Araç bakımlarını yap-
tıramıyor, çalışan şoför personelleri-
mizin maaşlarını ödeyemiyoruz. Bu
sıkıntıların çözümü konusunda hem
bürokraside, hem siyasetten ne yapıla
biliriz konusunda devamlı girişimler
de bulunuyoruz. Bu kapsamda, CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu ile görüşerek konunun ciddiyetini
kendisine anlatarak bir an önce acil
olarak hak ediş sorunlarının çözüme
kavuşturulmasını talep ettik. Başkan
Kaftancıoğlu cevaben birkaç içinde
görüşmeler yaparak bizlere dönüş ya-
pacağını belirterek çözümü konu-
sunda destek olacağını söyledi” dedi.
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Aslında çözüm var!

MANİSA

ÜLKE genelinde, Özel Halk Otobüsü
İşletmecileri çok ciddi bir ekono-

mik zorluk içinde. Artık bu durumumuz
herkes tarafından bilinen bir gerçek.

NOKTA...
Bu zorluğun geçmiş hatalardan kay-

naklandığı da ortada.
NOKTA...
Buna ek olarak, pandemi ile ortaya

çıkan zorlamada kentiçi toplu taşımada
indi-bindi uygulamaları kısıtlanınca iş
yükünün arttığı da ortada.

NOKTA...
Şimdi, bence asıl sıkıntı geride ka-

lan yasal statünün gidişata uymaması! 
Çözüm ise; belediyelerin Özel Halk

Otobüsçüleri’nin hizmetini sürdürme
yükümlülüklerinde ek mali kaynaklarla
donatılması ve birlikte yol almak için bir
çok kalem giderini normale çekmek...

NOKTA...
Burdur Özel Halk Otobüsçüleri Baş-

kanı Mustafa Acar başkanın dediği sağ-
lık raporu vermedeki gevşeklikler, 65
yaş ve üzeri ücretsiz taşıma, yani şu be-
dava anlayışları ile biniş başına ücret
belirlemeler, sadece onlar gelişmenin
ve sahanın gereklerine göre uyarlana-
rak yenilense mesele yarıdan çok hal-
lolur. Kanaatimce, hem belediyelerimiz
rahatlar, hem de biz rahatlarız.

Araç maliyetleri genel gider artışla-
rıyla vs masraflarımızla artan taşımacı
yüküne yük katılacağına... onun yerine
bireysel yolcuya maliyeti kadar ücret
belirleme usulü bedava taşıma yerine
sabit maliyet üstü muafiyet esası getiril-
se... Meseleye katılımda bir gider ile
çok gider bir olmaz anlayışı dikkate alı-
narak bir de kent aidiyeti, maliyete ka-
tılma sorumluluğu ile hizmet sunma öne
çıksa eminim sorunların yarısından ço-
ğu ortadan kalkar. En azından bütçeye
yansımayan kamuyu zora sokup fasıl ak-
tarmalarıyla sıkıntıları arttıran uygula-
malar yok denecek kadar azalır.

Bu dediğimi düşünmelisiniz!..

ERDOĞAN
AKATMACA
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Çevreci Otokar’a “KSO
Çevre Ödülü” verildi

Otokar, Kocaeli Sanayi Odası’nın düzenlediği KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde Büyük Ölçekli
İşletme Kategorisi, Otomotiv Sektöründe “Çevre” ödülüne layık görüldü. Ödülü, Mesut Akdağ aldı...
OTOKAR, iş ve sürdürülebilirlik çalış-
malarıyla bir ödüle daha layık görüldü.
Fikri hakları yüzde 100 kendine ait, verim-
li, çevreci ve yenilikçi ürünlerle gelecek
nesillerin yaşam standartlarının geliştiril-
mesi için teknoloji ve dijitalleşmenin itici
gücünden yararlanarak öncü işleri hayata
geçiren şirket, Kocaeli Sanayi Odası ta-
rafından düzenlenen KSO Şahabettin Bil-
gisu Çevre Ödülleri’nde Büyük Ölçekli
İşletme Kategorisi’nde Otomotiv Sektö-
ründe Çevre Ödülü’ne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları doğrultusunda ger-
çekleştirdiği çalışmalarla, iş ve üretim

stratejilerinde çevre dostu uygulamalarla
sektöründe öncü olmayı başaran Otokar,
Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurum-
sal sürdürülebilirlik performansları üst se-
viyede olan şirketlerin yer aldığı BİST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 6’ncı kez
listelenmeye hak kazandı. 

2020 yılında sürdürülebilirlik perfor-
mansını artırmaya yönelik istikrarlı çalış-
maları ve hayata geçirdiği uygulamalarla
Otokar, 150.500 m3 atık suyu geri dönüş-
türerek üretime geri kazandırdı. Şirket,
enerji verimliliği çalışmalarıyla 1.526 GJ
enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarında
ise 300 ton CO2 azaltım elde etti.

Bu yıl “Temiz Çevre, Güçlü Sa-
nayi” teması ile 27’si düzenlenen tören,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, Vali Yardımcısı Dursun Ba-
laban, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı
Necmi Bulut ve iş dünyasının yoğun ka-
tılımı ile gerçekleşti. Otokar’ın ödülünü
Otokar Üretim ve Tedarik Grup Direktörü
Mesut Akdağ, TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’ndan aldı. Akdağ; “Çevreci
çalışmalarımız ödüllendiriliyor. Bu da
bizi daha çok ileri taşıyor” dedi.

Üretim ve ihracat arttıÜretim ve ihracat arttıÜretim ve ihracat arttıÜretim ve ihracat arttıÜretim ve ihracat arttı

Ağustos Ayı’nda otomotiv sektörünün gündemine ÖTV matrah düzenlemesi damgasını vururken,
ilk yedi aydaki pazar artışı yüzde 31 artış gösterdi. Bu sonuç, olumsuzluklara rağmen sevindirdi.
OSD, Ocak-Temmuz dönemine ait üretim ve ihra-
cat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre,
yılın yedi ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 705 bin
79 adet, otomobil üretimi  de  yüzde 2 artarak 449
bin 550 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle
birlikte toplam üretim ise 738 bin 329 adet oldu. Bu
dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım
oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Araç grubu ba-
zında kapasite kullanım oranları ise hafif ticari araç-
larda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 61, ağır
ticari araçlarda yüzde 58, traktörde yüzde 76 sevi-
yesinde gerçekleşti. 

Ocak-Temmuz döneminde ticari araç üretimi
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış
gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üre-
tim yüzde 56 artarken, hafif ticari araç grubunda
üretim yüzde 28 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam
ticari araç üretimi 255 bin 529 adet olarak gerçek-
leşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Temmuz döne-
minde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari
araç pazarı yüzde 95, hafif ticari araç pazarı yüzde
40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 112 arttı. Özellikle
ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış
gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındı-
ğında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 31,
otobüs ve midibüs pazarı yüzde 31 oranında daraldı.

Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde toplam
pazar geçen yıla göre yüzde 31 artarak 461 bin 730
adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil
pazarı da yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636
adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındı-
ğında 2021 Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar
yüzde 6,4, otomobil pazarı yüzde 10 oranında arttı.
Ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında azalırken,
hafif ticari araç pazarı ise son on yıllık ortalamanın
paralelinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil sa-
tışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif
ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 oldu. 

Ocak-Temmuz döneminde otomotiv ihracatı
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında
yüzde 27 artarak 512 bin 320 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil ihracatı ise yüzde 3 oranında azalarak 322
bin 874 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TIṀ) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı
Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracattan aldığı
yüzde 13,5 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre toplam otomotiv ihracatı Dolar ba-
zında yüzde 27, Euro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu
dönemde, toplam otomotiv ihracatı 16,7 milyar
dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde
7 artarak 5,4 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti.
Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak
4,5 milyar Euro oldu. Yılın ilk yedi ayında dolar ba-
zında ana sanayi ihracatı yüzde 18 oranında artar-
ken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 42 oranında arttı.

ÖTV düzenlemesi
ikinci eli etkileyecek
Otomotiv sektörünün temsilcileri, sıfır kilometre fiyatında indirim yaşanan otomobillerin özellikle, 1-2 yaşındaki
ikinci el seçeneklerinde fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesini bekliyor. Ancak, tereddütleri de yok değil!..

GEÇTİĞİMİZ hafta otomobillere uygula-
nan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan
matrah güncellemesi, birçok otomobilin fi-
yatında önemli değişikliğe yol açtı. Hatırla-
nacak olursa, yüzde 50’lik ÖTV diliminden
yüzde 80’e geçiş için belirlenen matrah limiti
130 bin TL.’den 150 bin TL.’ye yükseltildi.
Dolayısı ile, 300 bin TL. bandında satılan
otomobiller bir alt vergi dilimine geçiş yapa-
bildi ve fiyatlarında yüzde 17’e varan indi-
rimler yaşandı. Gelişmeler, vatandaşın aynı
otomobili 50 bin TL. kadar daha ucuza satın
alabilmesinin önünü açtı.

Her ne kadar, ÖTV düzenlemesi gözleri
sıfır otomobil fiyatlarına çevirse de, ikinci el
araç fiyatlarının da ÖTV’den nasıl etkilene-
ceği merak konusu oldu. Sektör temsilcileri,
ÖTV güncellemesinin ikinci el de fiyatları
aşağı çekebileceğini belirtiyor.

Yapılan değişikliğin sıfır otomobil fiyat-
larını düşüreceğini vurgulayan Motorlu Araç
Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel
Başkanı Aydın Erkoç, düzenlemenin ikinci el
fiyatlarına da yansıyacağını ifade etti. Matrah
güncellemesi sayesinde piyasanın hareketle-
neceğini belirten Erkoç, “Yapılan düzen-
leme ile birlikte bazı sıfır araç fiyatları 60
bin TL.’ye kadar geri gelecek, bu da sıfır
araç piyasasını hareketlendirecektir” dedi.

Sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el
otomobil sektörünü de hareketlendireceğini
belirten Erkoç, “Araçlarını değiştirmek
için beklemede olan vatandaşlarımız fiyat-
lardaki düşüşle birlikte yeni araç almak
isteyecek, eski otomobillerini de elden çı-
karaktır. Bunun yansıması ikinci elde cid-
di bir şekilde görülecektir” diye konuştu.

Çağdaş ÖTV limiti!
Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Cumhurbaşkanı kararı ile de-
ğiştirilen ÖTV matrahı için “sektöre destek olacak bir düzenleme” dedi...
YÜKSEK bir dinamizme sa- hip
otomotiv sektöründe, sıklıkla dile
getirdiğimiz gibi ÖTV matrahla-
rının da artan maliyetler kapsa-
mında pazar koşullarına adapte
edilmesi gerekiyor. Devletimiz
hem piyasayı yakından takip edi-
yor hem de sektör temsilcilerini
dinleyerek gerekli düzenlemelerle
sektöre destek oluyor. Bu anlam
da Resmi Gazete’de yer alan Cum-
hurbaşkanlığı Kararı ile yeniden
düzenlen ÖTV matrah oranlarını
memnuniyetle karşılarken, müte-
şekkir olduğumuzu da ifade et-
meliyim. Bu kararın ülkemiz
ekonomisinin lokomotif sektörle-
rinden otomotivde, ekosistemin
korunması ve sürdürülebilirliğin
sağlanması açısından önemli ol-
duğunu düşünüyoruz. Son dönem

de artan üretim maliyetleri, hem
tüketiciler için erişebilir model-
lerde bir daralma hem de fiyat en-
flasyonu yaratmıştı. Matrah gün
cellemesi, ivmenin azalmaya baş-
ladığı sektöre nefes aldırırken,
yüzde 45-50’lik ÖTV dilimin de
daha fazla modelin yer almasıyla
tüketiciler için seçenekler artacak.
Yılın son çeyreği öncesi yapılan
bu revizyonun, esasen pazar dina-
mikleri açısından zamanlaması-
nın da yerinde olduğunu söyleye
biliriz. Fiyatların bir miktar aşa-
ğıya çekilmesiyle birlikte daha sa
kin geçen yaz aylarının ardından
pazarda pozitif bir rüzgâr bekli-
yoruz. Öte yandan çip tedariki so-
runlarına paralel olarak araç bulu
nabilirliği sektörün diğer önemli
gündemi. Bu nedenle ihtiyatlı ol-

makta fayda var. Özellikle Clio ve
Megane Sedan gibi yerli üretim
Renault modellerimizi hem de
Dacia modellerimizi bir alt ÖTV
bareminde daha uygun fiyatla tü-
keticilerimizle buluşturabilecek
olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Yeni matrah düzenlemesinin ba-
remler arasındaki geçişlerde %5 -
%17 oranlarında indirim olarak
yansıyacağını söyleyebiliriz.

Hibrit modellerindeki gün-
cellemenin de özellikle çevreci ve
yeni teknolojilere uyum sağlamak
açısından önemli olduğunu düşü-
nüyoruz. Bu noktada motoru da
dahil Türkiye’de üretilen ve Av-
rupa’ya ihraç edilen Clio Hibrit
modelimizin iç pazarda satışa su-
nulmasını da ana hissedarımızla
birlikte değerlendireceğiz.

İhracata da
çip etkisi

Türk ekonomisinin 15 yıldır sektörel bazda
ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi,
çift haneli artışa Temmuz’da ara verdi...
OİB (Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Bir-
liği) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin Temmuz
ayı ihracatı yüzde 9 düşüşle 2 milyar dolar oldu. Tür-
kiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam
ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,2 oldu. Temmuz
Ayı’nda eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı
çift haneli artarken, binek otomobiller ve otobüs-mi-
nibüs-midibüs ihracatı ise çift haneli düşüş gösterdi.
Geçen ay özellikle Birleşik Krallık ve Rusya’ya yöne-
lik yüzde 63’e varan yüksek oranlı ihracat artışları da
dikkat çekti. Yılın ilk yedi ayında ise yüzde 26 artarak
16.4 milyar dolar ihracat yapan otomotiv sektörü, top-
lam ihracatta yine ilk sırada yer aldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı
iletken çip sorunu nedeni ile yaşanan üretim prob-
lemleri ve uzun bayram tatili nedeniyle işgünü sa-
yısının az olması, temmuz rakamlarının aylık or-
talamaların altında kalmasında etkili oldu” dedi.

Temmuzda Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 1 ar-
tarak 827 milyon dolar olurken, sektör ihracatındaki
en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek Otomobil ih-
racatı ise yüzde 27 azalarak 590 milyon dolar olurken,
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde
26 artarak 393 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs
ihracatı da yüzde 33 azalarak 109 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan
ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 13 oranında artış
görülürken, İtalya’ya yüzde10, Rusya’ya yüzde 38,
Polonya’ya yüzde12, Hollanda’ya yüzde 29 ihracat ar-
tışı, Birleşik Krallık’a yüzde 13, Romanya’ya yüzde
32, İspanya’ya yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 53 ihracat
düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Alman-
ya’ya yüzde 46, Fransa’ya yüzde 74, Slovenya’ya
yüzde 17, İtalya’ya yüzde 46, İsrail’e yüzde 37, İsveç’e
yüzde 19, Belçika’ya yüzde 38 ihracat düşüşü, İspan-
ya’ya yüzde 57, Mısır’a yüzde 38 ihracat artışı yaşandı.
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DBB’den
ilçelere
150 kırsal
durak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Daire Başkanlığı Ergani, Çermik,
Çüngüş, Kocaköy, Hani, Dicle, Lice,
Kulp, Hazro, Çınar, Çınar Ovabağ Yo-
lu ve Silvan İlçeleri ile Diyarbakır kent
merkezi arasındaki yol güzergâhları-
nın belirlenen alanlarına 300x70 cm
ebatlarında 150 adet yolcu bekleme
durağı inşa etmeye başladı. Duraklar,
en kısa zamanda yerleştirilecek.

Sakarya
Covid-19
denetimi ile
güvende

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım,
16 ilçe genelinde Covid-19 tedbirleri
kapsamında marketler, iş yerleri, pa-
zarlar ve toplu ulaşım araçlarının de-
netimini sağladı. Ekipler, vatandaşla-
rın güvenli seyahat edebilmeleri ve
genelgede belirtilen hususlar ve alı-
nan kararlar gereği, ulaşım araçları-
nın Covid-19 tedbirlerine, kuralına ve
zorunluluğuna uyumu denetledi.

Laleli’deki
ana cadde
araç trafiğine
kapatıldı

Fatih’e bağlı önemli bir çekim merke-
zi olan ve her gün dünyanın birçok ül-
kesinden çok sayıda turiste ev sahip-
liği yapan İstanbul’un Laleli semtinde-
ki Ordu Caddesi ve yakın sokaklar,
10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lo-
jistik ve turistik araçlar dışında trafiğe
kapatıldı. Kararla birlikte, bu güzer-
gahlarda esnaflık yapan vatandaşlar
durumdan memnun oldular.
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İSTANBUL-Akdeniz Bölgesi’n-
de meydana gelen orman yan-
gınlarının ardından Batı Kara-
deniz illerinde yaşanan sel fela-
keti acıları bir kat daha artırdı.
Kağıthane Belediyesi afetlerin
yaşandığı Kastamonu, Bartın
ve Sinop illerindeki vatandaş-
lara destek olmak amacıyla bir
yardım kampanyası başlattı.
Bu kapsamda Kağıthane Bele-
diyesi bölgeye; gıda kolisi, kıya-

fet, sabun, kolonya, çocuk bezi,
arama kurtarma ekipmanları,
havlu, yara kremi ve ıslak men-
dilden oluşan yardım malze-
melerini ulaştırıyor. Belediye
Başkanı Mevlüt Öztekin, yan-
gın ve sel felaketlerinde yaşa-
mını yitiren vatandaşlar için
Allah’tan rahmet, yaralı ve ya-
kınlarına sağlık ve sabırlar di-
ledi. Ayrıca, bu bölgelere yar-
dımların süreceğini belirtti.

Kağıthane’den afet
bölgelerine destek

ANKARA-Reklam tabelası ve
totemlerinin neden olduğu gö-
rüntü kirliliğinin ortadan kaldırıl
ması ve Başkent’e özgü değer
lerin yeniden canlandırılması
için Ankara Kent Konseyi bün-
yesinde oluşturulan çalışma
grubu tarafından başlatılan “Bir
Ankara Projesi: Sokaktaki An-
kara” projesinin ilk yarışmasın-
da sona gelindi. Projede sona
yaklaşıldığını sosyal medya he-

sapları üzerinden yaptığı pay-
laşımla duyuran Ankara Büyük
şehir Belediye Başkanı Man-
sur Yavaş; “Sokaktaki Ankara’
projemizin ilk yarışmasında so-
na yaklaşıyoruz. Projemizin ta-
bela tasarımı bölümünde jüri
kararı ile halk oylamasına ka-
lan 3 tasarımı Başkent Mobil
Söz Hakkı modülünden oylaya-
bilir, yeni tabelalarımızın tasa-
rımını belirleyebilirsiniz” dedi.

Başkentin yol tabela
seçimi vatandaştan

BURSA-Bursa’da yakın doğu
çevre yolu, İstanbul Yolu, Böl-
ge Adliye Mahkemeleri’nin de
içinde bulundugu Buttim Böl-
gesi’nde trafigi rahatlatacak 2
yoncali Adliye Kavsagi’nin in-
şaatı başlıyor. Acemler Kavşa-
ğı başta olmak üzere tıkanan
tüm damarları açmak için çalış

tıklarını belirten Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, “Vatandasimiza verdiği-
miz hiç bir sözden geri adım at-
madık. Adliye Kavşağı 52 Mil-
yon TL. bedelle ihale edildi. Yer
teslimi yapılarak, inşaat başla-
yacak ve 8 ayda da tamamlan-
mış olacak” dedi.

Bursa trafiğine dev
yatırım yapılacak

BİTLİS-Yaz ayları ile birlikte se
ferberlik ilan eden Bitlis Beledi-
yesi Fen işleri Müdürlüğü ekip-
leri, çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. Yol yapım ve ihtiyaç
duyulan bölgelerde açılan yeni

yollarla yaya ve araç trafik akı-
şını rahatlatan ekipler, sıcak as-
falttan kaldırıma, kilitli parke ta-
şı döşemeden bordür kaplama
ya kadar her alanda çalışma
yaparak, Bitlisliler’i rahatlatıyor.

Bitlis’in tüm yolları
yeniden düzenleniyor

Çimen’e ortaklarından 
“Yola devam” vizesi!

Kdz. Ereğli Özel Çilek Halk Otobüsleri olağan kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Çetin
Çimen ortakları ile güven tazeledi. Başkan Çimen,109 oyun 57’sini, Ali Erdoğan da 51 oy aldı...
KARADENİZ Ereğli Özel Halk Otobüs-
çüleri, gerçekleştirdikleri seçimli olağan
kongresinde mevcut başkan ile başkanlığa
aday Ali Erdoğan, icra edilen genel ku-
rulda yönetime talip oldu.  Prosedür gereği
oluşturulan divan ve divan heyeti, belirle-
nen gündem doğrultusundaki uygulama-
ları sonucunda davetli erkanında hazır
bulunduğu kongrede konuşmaların ardın-
dan yapılan seçimde toplam 109 oydan
57’sini alan Çetin Çimen yeniden başkan-
lığa getirilen isim oldu. 

Bir oyun boş çıktığı genel kurulda baş-
kanlığa yeniden seçilen Çetin Çimen ekibi:

Yönetim Kurulu (Asil): Saadettin Durgut,
Birol Civelek, İsmail Atar, Tugay Türkoğ-
lu. Denetim Kurulu (Asil): Atilla Uzun-
mehmetoğlu, Ali Ertaş, Çetin Yıldırım. 
Yönetim Kurulu (Yedek): Mustafa Ünal,
Abdullah Kır, Bagi Kocabaş, Rıdvan As-
lan, Yusuf Dirican. Denetim Kurulu (Ye-
dek): Özgür Taban, İsmail Özen, Yücel
Aksoy’dan oluştu.

HER ŞEY ESNAF İÇİN
Başkanlığa yeniden getirilerek yeni dö-

nemde yönetim görevine devam etme gör-
evi verildiği için ortaklarına teşekkür eden

Başkan Çimen, “Zor dönemden geçiyo-
ruz. Birlikte çalışarak bu dönemi atla-
tacağız. Ekibimle birlikte ve sizlerinde
destekleriyle her türlü gayreti göstere-
rek hizmet vereceğiz. Pandemi tahribatı
ile artan sorunların kamu ile iş birliği
içerisinde ve birbirimizle özel halk oto-
büsçüleri olarak birbirimizle kenetlenip
sorunları çözeceğiz. Buna inanıyorum.
Herkes elinden geleni yaparak ortak
anlayışla sıkıntılar aşılacak. Gösterdiği-
niz güvene sahsım ve yönetimim adına
teşekkür ederim. Karadeniz Ereğli’ye
hayırlı olsun” diye konuştu.

Muğla’ya yeni
model asfalt!

Büyükşehir Belediyesi asfaltlama mali-
yetlerinin düşürülmesi amacıyla petrol ile
yapılan astar çalışmasını Muğla’da ilk
kez su bazlı olarak denemesini yaptı...
MUĞLA-Büyükşehir Belediyesi vatandaş-
ların daha konforlu ve güvenilir seyahat et-
mesi amacıyla il genlinde sürdürdüğü asfalt-
lama çalışmalarını yaz sezonu ile birlikte hız-
landırdı. 2014 yılından buyana asfaltlama ça-
lışmalarını petrol bazlı reçine astarı ile yapan
Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu sistemde
maliyetlerin yüksek olması nedeniyle yeni
bir projenin ilk denemesini yaptı. 

Maliyetlerin yarı yarıya düşmesi hedef-
lenen projede pilot bölge olarak, her mevsim
şartlarının yaşandığı ve ağır tonajlı araçların
yoğun olduğu Yemişendere Muratlar grup
yolunun 500 metrelik kısmında uygulandı.
Proje kapsamında asfaltlama çalışmasında
petrol yerine su kullanılarak 1 kat sathi kapla-
ma işlemi gerçekleştirildi.

Bir yıl boyunca takip edilecek yolda so-
yulma, asfalt erimesi, su geçirimsizliği ve
diğer kriterler değerlendirilecek. Projenin ba-
şarılı olması durumunda da çalışmalar diğer
bölgelerde yapılması planlanıyor.

Malatya trafiğine
“AkıllıKavşak”

Malatya trafiğine
“AkıllıKavşak”

Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde trafik güvenliğinin sağlanması adına
il genelinde gerçekleştirdiği akıllı kavşak uygulaması çalışmalarını sürdürüyor...
MALATYA-Trafiğin yoğun kulla-
nıldığı alanlarda vatandaşın olum-
suzluklar yaşamaması adına çalış-
malarını sürdüren Malatya Büyük-
şehir Belediyesi ekipleri, Çöşnük
Mahallesi’nde de akıllı kavşak uy-
gulaması gerçekleştiriyor. Eşref
Bitlis Caddesi üzerinde uygulanan
akıllı kavşak çalışmasını sürdüren
ekipler, uygulamanın yapıldığı alan-
da asfalt yenileme ve bakım onarı-
mın yanı sıra peyzaj düzenlemesi
ve trafik işaretleme levhalama ça-
lışmalarını da gerçekleştiriyor.

Ulaşım Hizmetleri Daire Baş-
kanı Abdullah Adanur; “Çöşnük
Kavşağı’nda daha önce kazaların
günlük meydana geldiği bilin-
mektedir. Kontrolsüz kavşaklar
arasındaydı. Biz bunları yeniden
projelendirdik ve Malatya mer-
kezinde buna benzer sıkıntılı her
kavşakta çalışmalar yaptık, çalış
malarımız devam ediyor. Bu ça-
lışmalarla trafik güvenliği en üst
seviyelere çıkıyor. Bundan sonra
yapılan çalışmalarla trafik kaza-

larının minimum seviyeye düşe-
ceğine inanıyorum” dedi.

Malatya merkezde yaklaşık
20’ye yakın akıllı kavşak yapıldı-
ğını dile getiren Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan,
“Yol ve Alt Yapı Koordinasyon
Daire Başkanlığı ile Ulaşım Hiz-
metleri Daire Başkanlığı’nın or-
taklaşa koordine ettiği özellikle
Malatya’da yeni kavşakların, ye-

ni yolların, yeni yolların, yeni ar-
terlerin ve yeni aksların oluştu-
rulması noktasında Genel Sekre-
terlik bünyesinde yoğun bir ça-
lışma içerisindeler. Çöşnük bölge
sinde de sürekli kazalara mahal
veren bir yapı söz konusuydu.
Işık da uygun değildi. Biz buraya
akıllı kavşak yapma planlaması
yaptık. Şu ana kadar 20’ye yakın
akıllı kavşak çalışması yaptık.

Yani, Malatya bir Büyükşehir hü
viyeti içinde ve akıllı kavşakla-
rıyla ayrıca Park ve Bahçeler Da
ire Başkanlığımızın yaptığı çi-
çeklendirilmesi ile ayrı bir çalış
ma yapıyor. Malatya hem kimli-
ğine, benliğine, hafızasına sahip
çıkması noktasında, hem de mo-
dern ve çağdaş anlamda şehirci-
lik anlayışına kavuşma noktasın
da hem de akıllı şehirler termi-
nus kapsamı içerisinde akıllı kav
şaklarla, akıllı yollarla tamam-
lama gayreti içerisinde. Şu anda
Malatya’da özellikle yol ve asfalt
noktasında hakikaten Cumhuri-
yet tarihimizde rekor kıran yol
ve asfalt çalışmalarını izliyoruz.
Bu 2 yıl içeresinde yaklaşık 3 bin
km. yol ve asfalt yapıldı. Cumhu
riyet tarihinin rekorudur. Park
ve Bahçeler Daire Başkanlığımız
ve Ulaşım Hizmetleri Daire Baş-
kanlığımız da yol işaretleme, tra-
fiğin güvenliği ve sağlığı açısın-
dan büyük bir gayret içerisinde-
ler hepsine teşekkür ediyorum.”
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Çip krizinde yeni
çözümler zamanı!
Küresel otomotiv sektörü çip krizi ile boğuşurken, bir taraftan da bu süreci doğru yönetebilmek
için yeni çözümler buluyor. Tesla, yeni yazılımlarla... VW de işlevsel çözümlerle kurtuluyorlar...
ÇİP KRİZİ, Covid-19 salgını ile birlikte otomotiv
dünyasını küresel çapta etkileyen önemli sıkıntıların
başında geliyor. 2020 yılında tüm pazarlarda yaşa-
nan negatif etkiyi katlayan bu durum, markaların
üretime ara verme veya model üretimini geçici rafa
kaldırma gibi zorunlu hamleleri uygulamaya koy-
masına neden oldu. Her üretici bu konuyla müca-
dele için farklı yöntemler deniyor. 

General Motors elindeki çipleri yakıt tasarruflu
modellerde kullanmayı seçip daha çok tüketim ya-
pan kamyonetlerin üretimini azaltırken Tesla, deği-
şik çiplere hızlıca adapte olarak yeni yazılımlar yaz-
dı ve adet düşürmeden üretim bandını ayakta tuttu.
Elon Musk şirketin yüksek karlılık açıklamasından
sonra kendisine yöneltilen çip krizi ve bunların ne-
den olduğu problemlerle nasıl başa çıktığı sorularına
alternatif çiplere yöneldiklerini ve bu çipler için
firmware güncellemeleri yazıp üretim bandını hız
kesmeden devam ettirdiklerini söyledi.

Elon Musk’a göre alternatif çiplere ulaşmak için
gereken firmware’ler bir kaç hafta içinde yazılabi-
liyor. Tesla sorunlara karşı sürekli dinamik çözümler
üreterek üretim hattını yavaşlatmıyor ve bu konuda
da rakiplerinin önüne geçiyor.

Volkswagen de çip krizine bambaşka bir yak-
laşım getirerek yola devam ediyor. Brezilya operas-
yonu tarafından alınan karar kapsamında, pazara
sunulan kompakt segment temsilcisi Fox’un ürün
gamına veda öncesinde bir süre multimedya sistem-
siz üretileceğini görüyoruz.

Resmi kaynaklardan paylaşılan görsellerde orta
konsolunda bir radyo gösterge paneli dahi olmadı-
ğını gördüğümüz Fox, çip krizi sürecinin unutulmaz
hamle otomobillerinden biri olacak gibi görünüyor.
Bu panelle bizleri 25-30 yıl öncesinin modellerine
götüren model için kullanıcılar satış sonrasında ken-
di isteklerine göre sistem entegrasyonu yapabiliyor.
Volkswagen’in aracın baz donanımında dahi hopar-
lör sistemini eksik etmediğini de belirtmeden geç-
meyelim. Kriz öncesi versiyonlarında 6 inçin üzerin-
de multimedya ekranlı sisteme sahip olan Fox’un,
bu kombinasyonla fiyat olarak çok daha avantajlı
olacağına da hiç şüphe yok. Fox bu yıl içerisinde
üretimdeki yerini yeni modele bırakacak.

Stellantis yazılım
yatırımı yapıyor

FCA ve PSA birleşmesinden oluşan Stellantis,
önümüzdeki 4 yılda elektrikli araçlara, yeni ya-
zılımlara yatırım yapacağını açıkladı...
FCA ve PSA birleşmesinden oluşan Stellantis, önümüz-
deki dört yıl içinde elektrikli otomobil ve bu konudaki yeni
yazılımlara 35,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
Şirketin 2024 yılına kadar elektrikli iki araç üretmek var.
Ayrıca 2025 yılına kadar Jeep markası altında her araç seg-
menti için elektrikli veya takılabilir bir model sunacaklarını
kaydettiler. Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “2030 yılına
kadar Avrupa’daki satışlarının yüzde 70’ten, ABD’de
ki satışlarının yüzde 40’tan fazlasını hibrit ve tam elek-
trikli araçların oluşturmasını hedefliyoruz” diyerek bu
konudaki iddiasını ortaya koyuyor. Ayrıca, 2024 yılına
kadar pil maliyetlerini yüzde 40 azaltmak istediklerini söz-
lerine ekliyor. Şirket, yıllık 8.7 milyon araç üretme kapasite
ve 176 milyar dolar ciroyla bu alanda Volkswagen, Toyota
ve Renault-Nissan’ın ardından dünyada 4. sırada geliyor.

Audi kripto para
sektörüne girdi!
Audi, xNFT ile işbirliği yaparak sınırlı sayıda
değiştirilemez tokenleri (NFT) piyasaya süre-
rek, Çin pazarında yeni bir oyuncu oldu...
AUDI, NFT pazarına katıldı ve 10 Ağustos’ta xNFT’nin
yardımıyla bir NFT koleksiyonu yayınladı. Audi, sürümün
bir parçası olarak Mandarin dilinde metin içeren 15 sani-
yelik bir video yayınladı. Haber aynı zamanda Çin plat-
formu Weibo’da da dolaşarak kripto topluluğu arasında
büyük sevinç yarattı. Audi, sınırlı sayıda NFT’yi FAW-
Volkswagen, Robb Report ve xNFT ile birlikte piyasaya
sürdü. xNFT, kendisini en büyük NFT protokolü olarak
ilan eder ve değiştirilemez token sistemi için bir toplayıcı
platform olarak Dark Horse, Digicenter, Larva ve AB-Çin
Bilim ve Teknoloji Komitesi ile stratejik ortaklık kurdu.

Çin demiryollarında
Türk trafoları imzası
Demiryolu sektörüne yüksek katma değer sunan Elektra Elektronik, Avrupa stan-
dartlarına uygun üretim yaparak, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor...
ÜRETİM kapasitesi, çalışan
sayısı ve ihracat oranı açısın-
dan Türkiye’de alçak gerilim
trafo ve reaktör sektörünün
lider firması konumunda olan
Elektra Elektronik, ürettiği
transformatörler ile demiryo-
lu sektörüne özel çözümler su-
nuyor. Raylı sistem projele-
rinde kullanılan trafolarının
Türk mühendisler tarafından
tasarlanarak ülkemizde üre-
tildiğini vurgulayan Elektra
Elektronik Genel Müdürü
Armağan Şakar, Avrupa stan-

dartlarına uygun bu ürünlerin
dünya genelinde de ilgi gör-
düğünü belirtti.

Müşterilerin ihtiyaçları
doğrultusunda ekipman ve
malzemelerin tasarım, üretim
ve tedariğini sağlayarak do-
kümantasyon sürecini gerçek
leştirdiklerini belirten Arma-
ğan Şakar, talep edilmesi du-
rumunda verdikleri malzeme
lerin saha montaj-test ve dev-
reye alma işlerinin anahtar
teslimini de yaptıklarını ifade
etti. Şakar, “Sektöre sağladı-

ğımız çok yönlü çözüm, ge-
lişmiş mühendislik ve 40 yı-
lı aşkın tecrübemiz ile rakip
lerimizden ayrışıyoruz. Ça-
lışmalarımız Türkiye’deKİ
mevcut çok sayıda projenin
yanı sıra trafolarımız hızlı
tren konusunda dünyaya
referans olan Çin’in demir-
yolu projelerinde bile tercih
ediliyor” diyor. 

Trafoda hatalı gerilim se-
çildiği taktirde bağlandığı ci-
hazın çalışmayabileceğini, ha
talı güç seçimi durumunda

trafonun yanabileceğini ifade
eden Şakar, sözlerine şöyle
devam etti; “Demiryolu sek-
töründe trafo seçimi yapa-
cak şirketler, trafo satın ala-
cakları tedarikçileri belir-
lerken üreticinin tecrübe-
sine, ürünlerin uluslararası
standartlara uygunluğuna,
laboratuvar test kabiliyet-
lerine, kalite yönetim sis-
temleri ve doğru üretim sü-
reçlerine bağlı kalınmasına
dikkat etmeliler. Üründen
daha iyi sonuç alırlar.”

Birleşik Krallık’ta
sektör dibi gördü
PANDEMİ’nin en başından beri
daralmaya devam eden Birleşik
Krallık otomobil pazarı, Tem-
muz Ayı’nda son yılların en dü-
şük seviyesini gördü. Satışla-
rın yüzde 30 oranında düştüğü
ülkede 122 bin adet araç satışı
gerçekleşirken, 1998 yılından
beri görülen en düşük seviye
olduğu bildirildi. SMMT (Mo-
torlu Taşıt Üreticileri ve Satıcı-
ları Topluluğu) verilerine göre,
bu sonuçlarda pandemi döne-

minde tüketicilerin evlerinde
daha fazla zaman geçirmesi et-
kili oldu. SMMT’nin yıl sonu
tahminlerini de güncellediği ve
2021 yılında pazar öngörüsü-
nü 1.82 milyon adet araca çek-
tiği belirtildi. Geçen yıl ülkede
satılan araç sayısı 1.63 milyon
olarak kayıtlara geçti. SMMT,
ülkedeki otomobil satışlarının
İkinci Dünya Savaşı’ndan son
ra ilk kez 2020’de yüzde 30 ora
nında düştüğünü açıklamıştı.

Türkiye’nin temiz
enerji gücü artıyor
2020’de rüzgar ve güneş yenilenebilir enerji kaynaklarından elek-
trik üretimi 9.4’lük artış göstererek, Türkiye’nin %12’sini oluşturdu.
ÜLKELER hızla temiz enerji kaynak-
larına geçişe yönelirken, küresel enerji
sektörü de köklü bir değişimden geçi-
yor. Kesintisiz ve güvenilir enerji teda-
riki ülkelerin temel politikalarından biri
haline geliyor. Fosil yakıtlardan sağla-
nan enerji güvenliği uluslararası alanda
gelecek açısından yeni bir risk alanı
olarak daha fazla tanımlanıyor olması,
yenilenebilir enerjiye geçişi ivmelen-
diren gerekçelerin başını oluşturuyor.

2020’de rüzgar ve güneş enerjisi
kaynaklarından elektrik üretimi, Tür-
kiye’nin elektrik üretiminin %12’sini
oluşturdu. Rüzgar ve güneşten elektrik
üretiminde yaşanan 9.4’lük artış, dün-
ya ortalamasının üzerinde ve ABD’de
gerçekleşen artış oranlarına kıyasla ol-
dukça yüksek olarak gerçekleşti.

Dünya’nın rüzgar ve güneş ener-
jisi üretim payını son 5 yılda ikiye kat-
landığını belirten Yenilenebilir Enerji
Araştırmaları Derneği (YENADER)
Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin: “Bu
durum Türkiye ile kıyaslandığında,

ülkemizde rüzgar ve güneş enerjisi
üretim payının %4’ten %12’ye çı-
karak üç kat olarak gerçekleştiği gö-
rülüyor” dedi.

Türkiye’nin kömür üretiminin bir-
birini takip eden iki yıl boyunca düştü
ğü görülüyor. İki yıl boyunca gerçekle
şen durgun elektrik talebi ve her geçen
gün artan rüzgar ve güneş enerjisi üre-
timinin kömürden sağlanan elektrik
üretimini azalttığını söyleyen Prof. Dr.
Kerem Alkin; “Kömürden elektrik
üretiminde yaşanan 7 TWh’lik dü-
şüş, son iki yılda elektrik talebindeki
artışın geçici olarak durmasıyla ger-
çekleşirken, 2020’de talep %0,6 art-
tı. Ayrıca 2020’de fosil gaz üretimin-
deki artış da kömür üretiminin geri-
de kalmasına neden oldu. Türki-
ye’nin Karadeniz’deki gaz hamlesi
de, yenilenebilir enerji alanındaki
yatırımlar da Türkiye’nin enerji ala-
nında dışa bağımlılığını hızla azalta-
cak ve Türkiye’yi cari fazla veren
ülke konumuna getirecek” dedi.

Doğayı koruma için
zamanımız bitti!

BM Biyoçeşitlilik Organı, zirvenin iki bölüm halinde gerçekleştirileceğini ve
doğanın korunmasına yönelik anlaşmanın ertelendiğini doğruladı...
BM biyoçeşitlilik organı yaptığı açık-
lamada, 11-15 Ekim tarihleri arasında
sanal bir açılış oturumunun, anlaşmayı
sonuçlandırmak için ise Çin’in Kun-
ming kentinde 28 Nisan-8 Mayıs 2022
tarihleri arasında yüz yüze müzakere-
lerin gerçekleştirileceğini söyledi. COP
15 zirvesi, koronavirüs pandemisi ne-
deniyle zaten iki kez ertelendi. Üçüncü
bir gecikme ise, yüz yüze görüşme ek-

sikliğinden kaynaklanan zorluklar ne-
deni ile kesindi. Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi sekreteryası yaptığı açıkla-
mada, “Biyoçeşitlilik hakkında me-
rakla beklenen yeni bir BM anlaşma-
sına ilişkin yüz yüze yapılan belirle-
yici toplantılar, koronavirüs pande-
misi nedeniyle birkaç ay daha durak-
latıldı. Bu anlaşma dünyamızın ge-
leceği için çok önemli” dedi.

Fosil yakıt artışı
yeniden hortladı!
Çin ekonomisinin Covid-19 sonrası hızlı büyüme dönemine
geçmesi ile fosil yakıtlara dayalı elektrik üretimi de arttı...
ÇİN Ulusal İstatistik İdaresi veri-
lerine göre ülkenin toplam elektrik
üretimi 2021’in ilk yarısında, 2020
’nin aynı dönemine göre % 13,7,
2019’ın aynı dönemine göre de %
7,2 oranında artış gösterdi. Bu dö-
nemde ülkedeki termik santrallerin
elektrik üretimi ise 2020 yılına gö-
re %15, 2019 yılına göre ise %7,4
oranında artış gösterdi.

Ülkede yılın ilk yarısında ger-
çekleşen 3,87 trilyon kilovat-saat-

lik elektrik üretiminin %73’ünü ter
mik santraller, %12,47’sini hidro-
elektrik santralleri %5,04’ünü nük-
leer enerji santralleri, %7,28’ini rüz
gâr enerjisi santralleri ve %2,22
’sini güneş enerjisi santralleri sağ-
ladı. Bununla birlikte 2020’nin ilk
yarısına göre ülkenin hidroelektrik
üretimi %1,4, nükleer enerji üre-
timi %13,7, rüzgâr enerjisi üretimi
%26,6, güneş enerjisi üretimi %9
oranında artış gösterdi.
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Kamyon Ar-Ge’sine Aksaray imzası
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 300.000’inci kamyo-
nunu üretim bandından indirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı...

Daimler AG’nin dünyadaki en önemli kam-
yon üretim üslerinden biri konumunda ve
küresel standartlarda üretim yapan Mer-
cedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabri-
kası, kendini yenilemeye ve geliştirmeye
devam ederken, 1.900’ün üzerinde çalışa-
nı ile Türkiye’de üretilen her 10 kamyon-
dan 7’sinin üretimine imza atıyor.

MBT Aksaray Kamyon Fabrikası, üretimi,
istihdamı, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile
Türk ekonomisine katkı sağlamayı sürdü-
rüyor. Mercedes-Benz’in dünyadaki 3 kam-
yon fabrikasından biri olan Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nın 300.000’inci kamyonu,
Transaktaş Global Lojistik’e teslim edilen,
Mercedes-Benz çekici ailesinin en yeni
üyelerinden Actros 1851 Plus oldu.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Di-
rektörü ve İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz;
“Türkiye’deki köklü geçmişimiz ve Aksa-
ray’daki 35 yıllık deneyimimizin ürünü
olan 300.000’inci kamyonumuzu banttan
indirmenin gururunu yaşıyoruz. Fabrika
tarihinin en yüksek üretim rakamlarına
imza atmayı planladığımız bu yıl, ihraca-
tımızı %50’nin üzerinde artıracağız” diyor.

MBT’de görev
değişimi oldu

Eda Karaca’nın şirketten ayrılması
sebebiyle 1 Ağustos 2021 tarihi iti-
bariyle Mercedes-Benz Türk Otobüs
Pazarlama İletişim Koordinatörlü-
ğü görevini Selen Bal getirildi. Se-
len, İÜ Makina Mühendisliği me-
zunu, İTÜ Executive MBA yüksek
lisansı sahibi. Yaklaşık 1.5 yıldır
Pazarlama İletişimi ve CRM ekibin-
de TruckStore ve BusStore marka-
larnda pazarlama iletişimi koordi-
natörlüğünü yürütmekteydi.

300.000’nci kamyon
Transaktaş Lojisik’e
Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen
300.000’inci kamyonunu Transaktaş Global Lojistik’e teslim etti...

Transaktaş Global Lojistik, MBT
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın
ürettiği 300.000’inci kamyonu
Actros 1851 Plus’ıaldı. Transak
taş Global Lojistik’in 70 araçlık
filosunun tamamı Mercedes-
Benz Actros 1851 LS. Merce-
des-Benz Finansman Türk A.Ş
kredi desteğiyle MBT Bayii Ko-
luman Tarsus satışı sonrasıAk-
saray Kamyon Fabrikası’ndaki
teslimatta; MBT Kamyon Filo
Satış Grup Müdürü Yusuf Adı-
güzel ve Koluman Tarsus Kam
yon Satış Müdürü Onur Kah-
yalar aracı, Transaktaş Global
Lojistik Kurucusu Ahmet Ak-
taş’a teslim ettiler.

Brisa’dan Ideathon Programı
Brisa, geleceğin kadın mühendislerine cesaret aşılamak ve onları destek-
lemek için geçen yıl hayata geçirdiği Hackathon’dan sonra, bu doğrultudaki
projelerine devam ediyor.  Bu yıl da Makers Türkiye iş birliğiyle, kadın mü-
hendis adaylarına, iş yerinde eşitliği sağlamak ve çeşitliliği artırmak konu-
suna birlikte cevap aramak üzere “Bizimle Tasarlamak İsterSEN” diyerek
bir Ideathon yapacağını duyurdu. Dünya Kadın Mühendisler Günü’nde yap-
tığı bu çağrıyla Brisa, hem önemli bir konuda farkındalık oluşturup sektörel
dönüşümlere ilham olmayı hem de mühendislik fakültelerinde okuyan kadın
mühendis adaylarının yaratıcılıklarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

NHTSA Tesla’ya
soruşturma açtı
NHTSA, muhtelif zamanlarda yaşanan kazalar ardından Tesla’nın otopilot olarak
bilinen gelişmiş sürücü destek sistemi hakkında resmi bir soruşturma başlattı...

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İda-
resi (NHTSA) tarafından paylaşılan belge-
de, Ocak 2018’den bu yana otopilot kontro-
lünde çalışan Tesla araçlarının itfaiye ve po-
lis arabaları gibi acil durum araçlarına çarp-
tığı 11 kazanın tespit edildiği belirtildi. Ya-
şanan bu kazalarda toplam 17 kişinin yara-
landığı ve bir kişinin de öldüğü belirtildi.

Belgede, çoğu kazanın hava karardıktan
sonra meydana geldiği, çarpışma anında
acil durum araçlarının ışıkları yanar bir şe-
kilde durma halinde olduğu ve kazaya ka-
rışan Tesla araçlarının tümünün otopilot
veya trafik duyarlı seyir kontrol sisteminde
olduğu aktarıldı. Belgede, 2014-2021 yılla-
rına ait araçları kapsadığı belirtildi.

Ayrıca, otomatik pilotun çalışması sırasın-
da sürücünün dinamik sürüş görevine ka-
tılımını izlemek ve desteklemek için kullanı-
lan teknolojileri ile yöntemlerin değerlendi-
rileceği ifade edildi. Tesla’nın 765 bin aracı
nın soruşturma kapsamında olduğu tahmin
edildiği belirtildi. NHTSA soruşturması son-
rası Tesla’nın hisseleri değer kaybetti.

7. büyük tedarikçi
Faurecia-Hella oldu
Fransız otomotiv parça üreticisi Faurecia, Alman otomotiv aydınlatma grubu Hella 6,7 milyar
Euro’luk anlaşma sonrası elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlara odaklanacağını açıkladı...

Elektrikli araç dönüşümü pandemi ve iklim kri-
ziyle atağa geçen küresel otomotiv tedarik sek-
töründe son yılların en büyük birleşmelerinden
biri gerçekleşti. Fransız otomotiv parça üreticisi
Faurecia, Alman otomotiv aydınlatma grubu Hel-
la’nın çoğunluk hissesini almak için anlaştı.

Faurecia CEO’su Patrick Koller anlaşmaya ilişkin
açıklamasında “birleşme ile yeni şirketin sektörü
dönüştüren stratejik gelişmelere tepki verebile-
cek en ideal konuma geleceğini” vurguladı. Yeni
şirket elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlara, sürücü
asistanlarına ve otonom araçlara odaklanacak.

Tedarikçilerdeki bu konsolidasyonun en önemli
itici gücü AB ve dünyadaki yeşil dönüşüm. Öte
yandan, FCA ve PSA’nın birleşmesinden oluşan
devin CEO’su Carlos Tavares; “hidrojen yakıtlı
araçlar konusunda bastıran şirketlerin çoğu elek-
trikli araç konusunda geç kalanlar” demişti.

Samsung ISOCELL
sensörlü yan

aynasını tanıttı

Samsung ISOCELL
sensörlü yan

aynasını tanıttı
Samsung mobil kamera sensörü pazarında
2. sırada olsa da geçtiğimiz hafta ISOCELL
Auto 4AC sensörü ile otomotiv pazarına ilk
adımı attığını açıkladı. ISOCELL Auto 4AC
sensör 1.2MP çözünürlüğünde, 3 mikron pik-
sel boyutlarına sahip. Sensör boyutu 1/3.7 inç.

CornerPixel teknolojisi ile 3 mikronluk piksel-
ler ve 1 mikronluk pikseller tek bir piksel içeri-
sinde birleştiriliyor. 3 mikronluk pikseller düşük
ışık koşullarında çalışırken 1 mikronluk pik-
seller de parlak koşullarda çalışıyor. Böylece
tünele giriş-çıkış esnasında tepki veriyor.

Audi Skysphere
sıra dışı otonom
Audi, elektrikli otonom, üstü açılır, roads-
ter konsept modeli Skysphere’i tanıttı...

Sıra dışı bir otonom konsept Skysphere, Au-
di’nin gelecekteki lüks  otonom modellerine
ışık tutuyor. 1930’lu yıllardan detaylar barın-
dıran araçta dikkat çeken fütüristik özellik-
lerde mevcut. Aktif olarak artırılabilir aks me
safesi ve birbiri içine kayan gövde mekaniz-
masıyla aracın dış uzunluğu 25 santimetre
değiştirilebiliyor. Aracın yerden yükseliği de
ayarlanabiliyor. Sürücü bir düğme ile spor
modunda 4.94 metreyken, Grand Touring
modunda 5.19 metreye çıkarabiliyor. Aracın
içinde de bu değişim etkisini gösteriyor.

Hyundai e-KONA
menzil rekoru kırdı
Hyundai Yeni KONA Electric, tek şarjla
toplam 790 km.’ye ulaşarak yeni bir km.
taşına ulaştı. Tam şarjlı 64 kWh pile sahip
KONA Electric, İspanya’nın Madrid şeh-
rinde gerçekleştirilen rekor sürüşünde
toplam 15 saat 17 dakika yol alarak ina-
nılmaz bir menzil elde etti. Bu süre zar-
fında, ortalama 52 km/s hız ortalamasıyla
790 kilometre yol kat eden araç, 100 kilo-
metrede 8,2 kWh elektrik tüketti. Bu
değer, 100 kilometredeki 14,7 kWh olan
WLTP standardının oldukça altında.

Renault Trucks’tan
Meryılız’a destek
Meryıldız Lojistik, Renault Trucks ile iş
birliğinin onuncu yılında 25 adet yeni Re-
nault Trucks T 480 çekiciyi daha filosuna
kattı. 2010 yılında faaliyete başlayan Mer-
yıldız Lojistik, 2012’den bu yana Renault
Trucks çekiciler ile hizmet sunuyor. Yeni
25 adet Renault Trucks T 480 yatırımı ile
Meryıldız Lojistik’in araç parkı, yüzde 60
oranında Renault Trucks hakimiyetine
ulaşıyor. Son alımlarıyla birlikte Meryıldız
filosunda 85 çekici bulunuyor.

İtfaiye araçlarında
Allison farkediliyor
İspanya Vizcaya İl Genel Meclisi, 15 yeni
araç alımı ile mevcut filonun neredeyse
yüzde 25’ini yeniledi. Yeni kamyonlar, ve-
rimliliği artırarak ve hızlı müdahale kabi-
liyetlerini geliştirerek şehrin Yangın Ön-
leme, İtfaiye ve Kurtarma Hizmetlerine
katkı sunacak. 7 milyon Euro’luk yeni filo
yatırımın tümü Allison tam otomatik şan-
zıman donanımlı olarak hizmet veriyor.

İspanyol Cupra’ya
F1 SuperSport
İspanyol CUPRA, en güçlü modeli For-
mentor VZ5’in orijinal ekipmanı (OE) ola-
rak Goodyear Eagle F1 SuperSport las-
tikleri seçti. VZ5’e takılacak Goodyear
Eagle F1 SuperSport lastiklerin boyutu
255/35R20 olacak. Ödüllü Eagle F1 Super
Sport modelini temel alan Goodyear,
CUPRA ile 18 ay çalışarak Formentor
VZ5’in ihtiyaçlarına özel lastik geliştirdi.
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