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Ne olacak bu esnafın hali!
Onca yakarış neden bu denli duymazdan gelinir? Söylendiği gibi değilse, olmadığı açıklansın biz de bilelim! Sağır
sultan duyarken, duymamak size yakışıyor mu? Artık tez elden taleplerine çare üreten devlet erkanı olmalısınız!..

Değişen dünya ileri teknolojiye dayalı yeni anlayış-
ta ortaya çıkan fırsatı kullanıp hızlı büyümeye, da-
ha üretken olmaya çalışırken, biz de ise çağ at-
lama zamanı “hedef2023” adına, şaha kalkıldığını
ilan edip umutlandırılan ülke esnafının taleplerine
hükümetimiz artık ses verilmeli. İçine düşürüldüğü
kayıplardan kurtulması için kaynakları yeterince
yasal dayanaklarla sağlanması gerektirmiyor mu? 

Yaşanan gelişmeler özellikle, Özel Halk Otobüs-
çüleri’nin son 15 yıldır çatı kuruluşu TÖHOB ile dil-
lendirdiği sorunlarına, son pandemi ile ortaya çı-
kan ek yüklerle başlatılan arama turlarına, saha
gerçeğine uygun çözüm önerilerine devlet erkanı
ses vermeli ve toplu taşımacılarımızın arayışına
son verdirmeli. Acil olarak da toplu taşıma hizme-
tinde politika kaynaklı iflaslarının önüne geçilmeli. 

Olan bitenlerin sorumlusu öz sermayesini kullana-
rak belediyeler adına hizmet veren bunu biniş ba-
şına ücret alıp yapan Özel Halk Otobüsçüleri de-
ğil, değişime ayak uyduran yeni sistemin kurula-
maması bunun alt yapısının, ya da yeni gidişata
uygun işletmeciliğin ihdas edilememesinin sonu-
cudur. Her şeyi bilen, teşhis ve tedbirlerinin hepsi-
ne müdahale eden iktidar, esnaf sesini duymuyor!

Özel Halk Otobüsçülerimiz’in talep kapılarında,
TBMM koridorlarında milletvekillerine koşuştura-
rak çare bulma amaçlı feryadı figan telaşına ne-
den bir ses çıkmaz? İşletmecilerimizin sermaye-
sinin heba oluşunun görülmemesi, duyulmaması,
çözümü yolunda ciddi yapılması gerekenlerin ya-
pılmaması, aksamaları beraberinde ülke genelin-
de Özel Halk Otobüsçülerimiz’i iflas ettirmektedir. 

İktidar, Özel Halk Otobüsçülerimiz’in toplu taşıma
hizmetinde yüklendikleri yükün gereğini, gidişatın
gerisinde bırakılan sistemden kaynaklı kayıplarını
giderecek tedbirlerini görmezden gelmeyi bıraka-
rakmalı. Çözüme odaklı yasal düzenlemelerle, ge-
leceğin sistemini kuran planlama içinde tıpkı diğer
öncelikleri gibi acil çözüm sunmalı. Esnafa önem
verdiğini de her şeyden önce göstermelidir!

Özel Halk Otobüsçüleri’ne yanlış yapılıyor. Yanlışı
da hükümet yapıyor. Bir kere bütün yerleşim alan-
larındaki hareketliliği sağlayan, herkesin ihtiyaç
duyduğu toplu taşıma hizmetinin ifasında ciddi pa-
ya sahip esnaf sorunları ile görmezden geliniyor.
Bu görmezden gelmeler vakit kazandırmayacak,
tersi ülkeye zarar verici sonuçları olacaktır. Esna-
fın tahammülünün ölçülmesi gibi sürdürülebilir hiz-
met vermesinin sağlanmaması, bunun geciktiril-
mesi sıkıntı. Oysa, belediyelerin yüz akı, destekçi-
si ve geleceğin kentiçi toplu taşıma sisteminde
ana taşıyıcısı Özel Halk Otobüsü İşletmecileridir.
Bu vurdum duymazlıktan vaz geçilmelidir!..
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HİÇBİR ŞEYİN ARTIK ESKİSİ GİBİ
OLMAYACAĞINI SÖYLEYEN
BAŞKAN OVACIK HERKESİN ELİNİ
TAŞIN ALTINA KOYMASINI ÖNERİYOR
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İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri ortaya koydukları iş birliği ile yeni sistemde ortak aklı kullanıyor diyen Esnaf Odası
Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı değerlendirmesinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının mesajını verdi... 4’DE

BDDK kredi
taksit isteğini
düzenlemedi!

ÖTV matrah güncellemesi sonrası BDDK’yı zi-
yaret eden otomotivciler, kredi ve taksit düzen-
lemesi için “birkaç ay bekle” cevabı aldı. Oto-
motivciler, şimdi hükümetin alacağı yeni karara
göre çözüm üretmek adına adım atmak için
hazırlık yapmaya başladılar...                   5’DE

Üretiminde
güvenlik

teknolojisi
Güvenlik teknolojileri, üretim faaliyetleri
sırasında yüksek riskli görev ve ortamla-
rın sıklıkla yer aldığı otomotiv sektörün-
de endüstriyel çözümler sunuyor... 3’DE

Yeni Citan ve
e-Citan tanıtıldı

Mercedes-Benz’in ilk aşamada “Panelvan” ve
“Tourer” olarak iki versiyonda satışa sunacağı Ye-
ni Citan, BASE ve PRO donanımlarına sahip.
Yeni Citan’ın elektrikli versiyonu modern ve eko-
nomik yapısı ile güven veriyor...                   8’DE

Hollanda’da
gece parlayan
bisiklet yolu

2’DE

Yeni
birşeyler
söylemek

lazım!
“Yeni dönem ‘Yeni Normal’

mi olacak? Bir başka açıdan,
Normale dönüş daha iyiye dö-
nüş mü olmalı? Şu soruyu sor-
mamız gerekmiyor mu? Nor-
mal, normal miydi? Bu sorular
cevap bulmamız gereken soru-
lar olarak karşımızda duruyor. 

Yeni normal eski normal ol-
mayacaksa, kurallar değişecek
yeni normlar, yeni koşullar,
yeni biçimler mi yeni dönemde
etkili olacak? Bu soruya rahat-
lıkla ‘Evet’ diyebiliriz...”

KAYSERAY Genel Müdürü
Feyzullah GÜNDOĞDU’nun

yazısı 4. sayfada
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Yerel, merkez...

orhono@windowslive.com

YAZ döneminin sonuna geldiğimiz, okul
hazırlıklarının öne çıktığı bu günlerde

yaklaşık iki yıldır zor şartlarda ayakta kalma-
ya çalışan toplu taşıma sistemlerinin genel
durumu ne gösteriyor? 

İstanbul ölçeğinde bir yıldır uygulanan
sabit gelire dayalı işletme düzenine geçiş
ile bazı idari konularda çözümler sağlandığı,
otobüslerin sarı renkte bütünleşmesiyle yol-
cu açısından kamu, özel ayırımının perde-
lendiği bir ortam söz konusudur.

İETT İşletmeleri’ne yoğun şekilde ileti-
len “İETT otobüsü istiyoruz” istekleri en azın-
dan uzunca bir süre gündeme gelmeyecek. 

Ancak, henüz çözümlenemeyen idari ko-
nularla ilgili adım atılmazsa, bu noktalar ge-
lecek günlerde çok rahatlıkla sorun olarak
karşımıza çıkabilecektir.

Onun içindir ki, Esnaf Odası ve de şirket
başkanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi
üst yönetimi ile geçen hafta gerçekleşen bu-
luşmada bu konulara değinme fırsatı bul-
muşlardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Sayın Akın Çağlar’da henüz bir yı-
lını tamamlamayan sistemle ilgili pürüzleri
gidereceklerini ifade etmiştir. 

Bu olumlu bir gelişmedir.
En azından İBB yönetiminin sorunları ya-

kından izlemesi, çözüm için çaba gösterme-
si önemlidir.

Elbette, asıl konu hak edişlerdeki aksa-
madır. Unutmamalıyız ki yeni bir işletme dü-
zenine geçişin temel hedefi, sektör olarak
özel halk otobüsü işletmeciliğinin sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması, olumsuz ekonomik
koşullarda taşımacılara mağduriyet yaşatıl-
mamasıdır. 

O nedenledir ki, hak ediş ödemelerine
gereken özen gösterilmeli, mümkün olabil-
diğince ödeme takvimine İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından öncelik verilmeli-
dir. Pandemi ortamında her ne kadar toplu
taşıma yolcu sayısında düşüş yaşandıysa da,
bu öğretim ve mesai döneminde kaybolan
yolcunun geri dönüşü sürpriz olmayacaktır. 

Yerel yönetim çabalıyor, taşımacıların
ayakta kalmasına yönelik düzenlemeler ya-
pamaya çalışıyor.

Bu görülüyor.
Merkezi yönetim ne tür katkılarda bulu-

nuyor? Ya da bu yönde siyasi temasların dı-
şında bir gelişme var mıdır? Ne yazık ki, atıl-
mış somut bir adımı göremiyoruz. Umut, yak-
laşan seçim ortamında destek ödemelerin-
de bir iyileştirme yapılmasıdır.

YAPMAMIZ gerekenler var. Bizi bugüne
taşıyan yaptıklarımıza eklenecek yeni

hizmetlerimiz olmalı. Bu yüzden yeni trendi-
miz, doğru ve en iyisini yapmaya ortak akılla
yöneltme amaçlı yol almak.

Bu hepimizin ortak anlayışı.
Sektörü bir adım ileri götürmek için ek

fayda sunma amacı güdenler için seçildiyse
eski başarısı olağan kabul edilir. Kıyas artık
yeni dönem yaptıkları. Tabi bu geçmişten
faydalanmayı geçmiş başarıları göz ardı et-
meyi getirmiyor. Tersine tecrübelerden ya-
rarlanmayla bu anlayışa katkı veriyor.

Şimdi geleceği kurmada birlikte hare-
ket etmeye zemin hazırlayarak ortak anlayışı
hâkim kılan davranışların önünü açma bize
verilen vazife oldu.

Asıl önemli görev de bu.
Artık sektörel gelişimde hizmet eskinin

alışılmış icraatlarıyla olmuyor. Eskiden rutin;
olan, “seç başkanı, yönetimiyle alsın yürüt-
sün başına geldiği kuruluşu” şimdi öyle yü-
rümüyor. Şimdi; gelecek sistemde yer alabil-
menin yolu sektörel birlikte içinde yol almak
gerekiyor. Bu da ciddi ortak akılla ve anlayış-
la meseleye bakmayı gerektiriyor.

Seçilen yönetici sistemin olmazsa ol-
mazı orkestra şefi, tertipleyici düzenleyicisi
ama ana anlayış iş birliğine dayalı gelişme
sorumlulukları paylaşma olarak ortaya çıkı-
yor. Gelişmemiz için önce doğru ardından
yerinde, bütün incelikleriyle birlik içinde se-
çici, değerlendirici olmayı baz alan anlayış
gerekiyor. Şimdi tam bu dönemdeyiz ve bu
noktada hepimizin, istisnasız tüm ortakların,
katkı sunması da görevi olduğunu bilmek
gerekiyor. Seçilen; işin yön verici kolaylaştı-
rıcısıdır. Temsilci muhatabıdır. Aynı zaman-
da organizasyon mimarı, yol açan uygulayı-
cıdır. Bugünün anlayışı; varılacak noktada
herkesin sorumlulukta payı aldığı şeklinde.
Katılımcılığın öne çıktığı dönemde olduğu-
muzu ifade etmek istiyorum.

Yani; bu dönem ortak çalışarak yürümek
yakın geleceğin yeni trendi. Tavan yapan
geçerli uygulama yöntemi. “Ben yaptım” me-
seleleri artık revaçta değil. Şimdi “biz yaptık.
Yapmaya devam edeceğiz” söylemi önde. 

Gidişat uygulama örnekleri evrensel al-
gı da bunun doğrusu olduğunu gösteriyor.
İstanbul Özel Halk Otobüsü İşletmecileri,
asırlık tecrübeleri ile edindiği misyon ve viz-
yonuna uygun, dünden farklı bugünkü yeni
anlayışta da örnek olucu yönlendirici olacak-
tır. Bu nedenle bu yeni dönemde hız kesme-
den yürüyeceğiz. Hayırlı haftalar...

EGO kadın şoför
istihdamı yapıyor
Geçtiğimiz yıl 10 kadın otobüs şoförü istihdam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO
Genel Müdürlüğü bu yıl da 15 otobüs kadın şoför alımı daha yapacağını açıkladı...

ANKARA-Kent yönetiminde kadın-
ların fikirlerine önem veren ve Baş-
kent’te yaşayan kadınların hayatını
kolaylaştıran projelere imza atan
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, “Kadın Dostu”
uygulamalarına her geçen gün yeni-
lerini ekliyor.

Büyükşehir Belediyesi son yıl-
larda kadın istihdamını artıran poli-
tikasıyla dikkat çekerken, EGO Ge-
nel Müdürlüğü bu yıl 15 kadın oto-
büs şoförü alımı için düğmeye bastı.
Başkan Yavaş, sosyal medya hesap-
ları üzerinden yaptığı paylaşımla li-
yakat esasına göre kadın şoför alımı
yapacaklarını, “Kadınların yaşamın
her alanında var olması gerektiği-
ne inanıyor ve bu doğrultuda ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Geç-
tiğimiz yıl göreve başlayan 10 ka-
dın otobüs şoförümüzün ardından
bu yıl da liyakat esasıyla 15 kadın
otobüs şoförümüz direksiyon ba-
şına geçecek” sözleriyle duyurdu.

Adayların, 23 Ağustos-15 Eylül
2021 tarihleri arasında EGO Genel
Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire
Başkanlığına başvurması istenirken,
0312-5071188 ya da 0312-5071112
telefon numarasını arayarak ayrıntılı
bilgi alabileceği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl ile birlikte EGO
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev
alan kadın şoför sayısının 25’e yük-
seleceği Ankara’da, “Güçlü Kadın-
larla Güçlü Yarınlara” sloganıyla
sürücü koltuğunda oturan kadın sa-
yısı daha da artmış olacak.

EGO Genel Müdürlüğüne baş-
vuracak kadın adayların şu şartları
taşıması gerekiyor:
n En az lise mezunu olmak,
n Kanunda belirtilen otobüs sü-
rücü belgesine (E ya da D sınıfı)
sahip olmak,
n Vardiyalı çalışma düzenine
uyum sağlayabilmek,
n Karayolları Taşıma Yönetme-
liğindeki kriterleri taşımak (26 ya-
şından gün almış olmak) ve 40
yaşından büyük olmamak,
n Sürücü adayları ve sürücü-
lerde aranacak sağlık şartları ve
muayenelerine dair yönetmeliğe
uygun tam teşekküllü hastane-
lerden “Sürücü Olmasında Engel
Yoktur” sağlık raporu almak,
n SRC belgesine sahip olmak,
n İleri ve güvenli sürüş teknikleri
konusunda bilgili olmak,
n Güçlü iletişim becerilerine
sahip olmak.

Sivas-İzmir uçak
seferleri başlıyor
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Eken, İzmir uçak seferlerinin 1 Eylül’de başlayacağını açıkladı...
SİVAS-Geçtiğimiz aylarda İzmir-
‘e uçak seferleri iptal edilmişti.
Uçak seferlerinin iptal edilmesinin
iş dünyasını ve vatandaşları mağ-
dur ettiğini ifade eden Sivas Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Eken, “2019 yı-
lında da İzmir uçak seferleri kal-
dırılmıştı, Pegasus Genel Müdü-
rü ile görüştük, bir ay içinde ye-
niden başlatılmıştı. Yaz aylarının
başında uçak seferleri yine kal-
dırıldı. Konuyla ilgili biz derhal
Pegasus Genel Müdürü ile iletişi-
me geçtik. Durumu izah ederek
seferlerin yeniden başlatılmasını
talep ettik. Konuyla ilgili Vali-
miz, Milletvekillerimiz ve Bele-
diye Başkanımız da girişimlerde
bulundu. Pegasus’tan aldığımız
geri dönüşte İzmir uçak seferle-
rinin 1 Eylül’de yeniden başlaya-
cağı bilgisini aldık. Hayırlı olsun.
Emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Başkan Eken, belli dönemler-
de uçak seferleri iptalleriyle uğraş-
tıklarını ifade ederek, “Sivasımız
büyürken fabrikalar kurulur-
ken, teşvikler gelirken, altyapı-
lar yapılırken, hızlı tren rayları
döşenirken, ikinci üniversite açı-
lırken uçak seferlerinin yeniden
başlatılmasıyla uğraşmamamız
lazım. Birlik olup bu konuyu ka-

lıcı olarak çözmemiz gerekiyor.
Sivas’a, sadece İzmir’den değil
Antalya’dan, Ankara’dan her ta-
raftan uçak gelecek bir hale ge-
tirmemiz lazım. Biz Oda olarak
gerekli görüşmeleri yaparak gi-
rişimlerde bulunduk. Hep birlik
te, siyasilerimizle birlikte kamu
oyu oluşturur, baskı yaparsak
uçak seferlerimiz kalıcı olacak-
tır” diye konuştu.

TUSAŞ Boeing 737’ye
motor kapağı üretecek
Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Boeing’in tek koridorlu uçak
ailesi Boeing 737’lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı...

BOEING ile TUSAŞ arasında imzalanan söz-
leşme ile TUSAŞ’ın Boeing Ticari Uçaklar port-
föyü de genişliyor. İki şirketin yakın sanayi işbir-
liği, 737 programının performansını ve finans-
man gücünü artırırken, Boeing ve Türk havacılık
sanayii arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiyi
daha da ileriye taşıyor.    

Anlaşma ile ilgili görüşlerini paylaşan TU-
SAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Şir-
ketimiz yarım asırlık tecrübesi ile hava yapı-
salları alanında rüştünü ispatlamış üreticiler
arasında yer almaya devam ediyor. Bir yan-
dan ülkemizin havacılık alanında beka pro-
jelerini üretirken, diğer taraftan dünyanın
önde gelen hava platformu üreticileri için de
yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştiri-
yoruz. Anlaşma kapsamında Boeing için üre-
timini gerçekleştireceğimiz motor kapağı
üretimi için heyecanlıyız” dedi.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Tem
silcisi Ayşem Sargın, “Boeing’in stratejik bü-
yüme ülkeleri arasında yer alan ve önemli bir
sanayi ve teknoloji ortağı olan Türkiye’nin,
küresel havacılık sektörüne büyük katkılar
sağlama potansiyeli olduğuna inanıyoruz. 737
motor kapağı üretimi için TUSAŞ’ın seçil-
mesi, Boeing’in Türkiye ile olan stratejik or-
taklığını ve Türk havacılık sanayiinin dünya
standartlarındaki kabiliyetini yansıtmakta-
dır” diye konuştu.

Hollanda’da gece parlayan bisiklet yolu
Hollanda’nın Eindhoven Şehri’nde, sanatçı
Daan Roosegaarde, güneş enerjisiyle çalı-
şan LED ışıklara dayanan ve klasik tablosu
Vincent Van Gogh’un “Yıldızlı Geceyi” yo-
rumlayan tablosunda esinlenerek parlayan
bir bisiklet yolu oluşturdu. Roosegaarde,
binlerce parıldayan mavi ve yeşil ışıkla ay-
dınlatılan bisiklet yolundan herkesin istifade
etmesi gerektiğini belirtti. Geçen hafta, bir
başka Hollanda Şehri Amsterdam’ın dışın-
daki banliyö Krommenie’de yerel yönetim
güneş panelli bir yol yaparak bisiklet kulla-
nıcılara gece de kullanmaları için fark ya-
rattı.  Ayrıca, panellerin ürettiği gücün faz-
lası ulusal enerji şebekesine aktarılıyor.

Deniz seviyesinin
üstünde otoyol!

4 Bin 500 metre yüksekte ve 295 km. uzun-
luğunda, otlaklar, karla kaplı dağlar ve sulak
alanlar gibi turistik yerlerden geçen Nagqu-
Lhasa Otoyolu dünyanın en yükseği...
TİBET Özerk Bölgesi’nde 4 yıl süren inşaatın ardın-
dan tamamlanan Nagqu Lhasa Otoyolu hizmet girdi.
Bu otoyol deniz seviyesinden yüksekliği bakımından
dünyadaki en yüksek otoyol konumunda. Uzunluğu
295 km. ve deniz seviyesinden 4 bin 500 metre yük-
seklikte olan otoyol, Pekin’den Lhasa’ya giden otoyo-
lun bir parçası. Otlaklar, karla kaplı dağlar ve sulak
alanlar gibi turistik yerlerden geçen Nagqu-Lhasa Oto-
yolu’nun, güzergah çevresindeki turizmin gelişimini
teşvik etmesi bekleniyor.

Nagqu-Lhasa Otoyolu aynı zamanda çevreye dost
bir yol. Yol boyunca toplam 145 köprü inşa edildi.
Köprü altında yak ve koyunların yürümesi için geçitler
bulunuyor. Bu otoyol, Tibet Özerk Bölgesi’nin mer-
kezi Lhasa ile Tibet’in kuzeyindeki otlakları birbirine
bağlayan ilk otoyol. Trafiğe açıldıktan sonra Lhasa’dan
Nagqu’ya yolculuk 6 saatten 3 saate düştü. Nagqu ço-
banları tarafından üretilen süt ürünleri, Lhasa’ya ve
diğer yerlere daha hızlı sevk edilebilir.
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M.ŞEVKET
ERTURAN
GÖZLEM

Kolaylaştırıcı hızlı karar!..

SAPLA saman karışmaya baş-
landı mi bilemedim? Bir taraf-

ta “talepkâr” diye anılanlar. Diğer
tarafta “ne verirsem alsın” diyen-
ler mi kalacak bilemiyorum? Bir-
çok farklı düşünenler olsa fena
mı olur? Bilemeyiz ki, belki güzel
hasletleri olanlar var! Belki bu
yolla güzel şeyler çıkar, belki de
bizi insani sahipleniş çeşitliliği
ile hoş görülü kılar.  

Hala 2021 yılında yabancı bir
kuruluşa yaptırılan trafik araştır-
masında ortaya konan gerçekle-
ri düzeltecek işleme tabi tutul-
ması bile sağlanamadı. Peters-
burg’da Hermitaj Müzesi 2008 yı
lında gezdiğimde Çarlık Rusya-
sı ve sonrası Bolşevik isyanıyla
gerçekleşen Ekim Devrimi’nin
bazı ortak değerlerde nasıl muta-
bık kalıp birinin yaptığını öteki-
nin bozmadığı, sahiplenerek, bu-
güne taşındığına şahit olmuştum. 

Sanırım; bu, biz de “bizimkile-
rinkine sahip olalım’a dönüşmüş.
Aslında, hükümranlık hakkı doğ-
ru biçimde adaletli kullansa, razı-
yım. “Sizinki” yahut “bizimki” ye-
ter ki, özgün objektif olduğu gibi
herkese her iki tarafa fayda su-
nacak sahiplenme olsun! ama o
da yok... O zaman işin sonu nere-
ye varacak? Yoksa bu, iki ucu
açık gidişattan herkes memnun
mu? İbre sanki öyleymiş gibi!.. 

Birkaç dönem öncesi Ankara’-
da milletvekili olan bir dostum
bana “mesele en yukarıdan sana
kadar herkesin iki ucu açık uy-
gulamadan memnun olması. İki-
ci zihniyet bu yüzden hala işle ti-
liyor” demesi geldi aklıma.

Özel Halk Otobüsü İşletmeci-

leri, ciddi esnaf kültürüne sahip.
Bakışları, süreklilik -şimdi buna
sürdürülebilirlik deniyor!- üzeri-
ne kurulu. Onlar bunu, “Teker
dönsün hizmet sürsün nafakamız
çıksın” noktasında ama nafaka-
sını sona atma şeklinde söylüyor. 

Bunları sıraya sokanlar hangi
taraftalar peki? İsteyen isteme-
yen yaftası yerine “ne olmuş”, “du-
rum ne, ne olmasını istiyoruz”
meselesinde kalınsa olmaz mı?  

Evde aile reisi doğru yöntem
uygularsa ailesini doğru yönetir.
Bunu da eğer kurallarını doğru
koyar ve onları işlemesini sağla-
tırsa, o evde işler yolunda gider.
Devleti yönetmekde aynen öyle-
dir. Orada daha karmaşık ama
önceliklerin sıralanması ve ge-
rektiğinde sürekli izlenerek ye-
nilenmesi gözden geçirilmesi ay-
nıdır biraz daha kapsamlıdır o
kadar. Acil durumlarda öncelik-
lerin ileri geri alınmasını da ge-
rektirir ama bunun yerleşik yolu,
yordamı aynıdır. Bizde bu nokta-
da hala avama bakış ferdi gözle
ve “zamanı gelince dinlenir” nok-
tasındadır…

Dünya’da ulaşım teknoloji ile
olan bitenin dengeli olduğu bir
şekilde sistemleştirilmiş. Bizde
işletmecilik bile teknolojinin ge-
risinde anlayışıyla benimsenmiş. 

Peki bunu kim düzeltecek? 
Ne zaman düzeltecek?
Sırası gelmedi mi deniyor?
O zaman sırası geldiğini saha

şartları ortaya koyuyorsa buna
kim ne diyebilecek?

Bence Sayın Cumhurreisimi-
zin dediği gibi “kolaylaştırıcı hızlı
karar” almak lazım...

Türkiye’nin Yerli ve Milli otomobili TOGG’un çalışmaları hız kesme-
den sürerken bir yandan da yurt dışı faaliyetleri hızla devam ediyor...
TOGG, Almanya’nın en büyük 12 araş-
tırma ve geliştirme merkezinden biri olan
Stuttgart’taki de:hub’da “TOGG Euro
pe GmbH” adıyla şirket kurmak için
başvurusu yaptı. TOGG Europe GmbH-
’in amacı kullanıcı araştırması olarak
açıklandı. Bu araştırmalar sırasında sü-
rücülerin gereksinimleri, beklentileri ve
istediği yenilikçi çözümler gibi başlıklar

ele alınacak. TOGG bunu yaparken hem
hedef kitlesini daha kolay belirlemek is-
tiyor hem de gelecek planlarından biri
olan Avrupa pazarına giriş konusunda bir
ön araştırma yapılmış olunuyor. Ek ola-
rak bölgede 40’dan fazla girişim de aynı
amaçla faaliyet gösteriyor. TOGG’un
diğer girişim ve kuruluşlarla veri alışve-
rişi yapması da bekleniyor.

TOGG Almanya’da
şirket kuruyor!

Otomotiv üretiminde
güvenlik teknolojisi

Güvenlik teknolojileri, üretim ve diğer faaliyetler sırasında yüksek riskli görev ve ortam-
ların sıklıkla yer aldığı otomotiv sektöründe endüstriyel IoT çözümleriyle fark yaratıyor...
SANAYİNİN en önemli iş kolları-
nın başında gelen ve ülke ekonomi-
lerinde önemli bir yere sahip olan
otomotiv sektörü, Wipelot’un gerçek
zamanlı izleme teknolojileriyle diji-
tal dönüşüme entegre oluyor. Oto-
motiv sektörünün ihtiyaçlarına nokta
atışı çözümlerle cevap veren ve mo-
dern motorlu taşıt üretim tesisleri
için dijital dönüşüm çözüm ortaklığı
yapan Wipelot; yalnız ve riskli böl-
gede çalışan iş güvenliği sistemi Wi-
pelot Lone Worker, kazaları önleme-
ye yönelik yaklaşma-çarpışma uyarı
sistemi Wipelot Safezone, sosyal me-
safe izleme ve uyarı sistemi Wipelot
SDS ve anlık olarak ortamdaki sı-
caklık, nem, gaz, ışık vb. bilgileri öl-
çen Wipelot OTX sistemiyle çalışan
güvenliğinin yanı sıra verimliliğin
artırılmasına katkıda bulunuyor.

Teknolojik gelişmeleri esas alan
otomotiv sektörü; üretimden lojis-
tiğe, iş güvenliğinden verimliliğe ka
dar her süreçte gerçek zamanlı izle-
me teknolojileriyle çok daha sürdü-
rülebilir ve güvenli bir yapı kazanı-
yor. Bu noktadan hareketle geliştiri-
len yalnız ve riskli bölgede çalışan iş
güvenlik sistemi Wipelot Lone Wor-
ker, otomotiv tesislerinde ve oto-
parklarda işçilerin güvenliğinin sağ-
lanması için Aktif RFID cihazlarıyla
çalışanların konumunu takip etmeye
imkân tanıyor. Bu takip cihazları;
tercihe göre işçinin kemerinde, bile-
ğinde, baretinde veya boynunda ta-
şınabiliyor. Olası bir tehlike veya ka
za anında hareketsizlik, darbe veya
düşmeyi hızlı bir şekilde algılayan
sistem, alarmı devreye sokarak işçi-
nin yerinin belirlenmesini ve acil du-
ruma müdahale edilebilmesini sağlı
yor. Tüm bunlara ek olarak işçi, ihti-
yaç dahilinde taşıdığı cihazın üzerin-
deki SOS düğmesine basarak yar-

dım talebinde de bulunabiliyor.
Üretim için gelen yarı mamulle-

rin kabul alanından başlayarak doğru
noktaya teslim edilme aşamasına ka-
dar devam eden her sürecinin takip
edilebilmesi ve görünür olması oto-
motiv sektörü için büyük bir ihtiyaç.
Wipelot, Aktif ve Pasif RFID etiket-
leri hibrid bir şekilde kullanarak sek-
törde rakiplerden ayrılırken, üretilen
parçaların montaj alanına sevkiyatı
ve takibi gibi tüm operasyon süreç-
lerini görünür kılıyor. Sistem ayrıca
bu alanlardaki tüm envanterlerin ko-
numları, raf düzeni, sevkiyat sırası,
kasa istiflemelerinin doğru yapılma
sı, nakliyelerinin takibi ve optimizas-
yonu için de kullanılabiliyor. Buna
ek olarak Wipelot, OTX sistemiyle
üretim tesisleri ve kimyasal tesisler
de  ortamdaki sıcaklık, nem, gaz, ışık
gibi bilgileri de izleyebiliyor.

Küresel salgının etkisiyle iş ha-
yatının en önemli gündem konuları-
nın başında, kapalı alanlarda asgari
sosyal mesafeyi korumak geliyor.
Bu kapsamda geliştirilen sosyal me-
safe izleme ve uyarı sistemi Wipelot
SDS, Covid-19 pandemisine karşı
sosyal mesafe kurallarına uygun gü-
venli ve izole bir çalışma ortamı
oluşturmaya katkı sağlıyor. Rapor-
lama yeteneğiyle de benzerlerinden
ayrılan bu sistem; varsa yasaklı
bölge ihlali, bu ihlali kimin yaptığı,
ne kadar süre devam ettiği, belirli sa-
yıdaki kişilerin belirli sürenin üzerin
de birlikte zaman geçirip geçirme-
diği gibi kritik durumları takip eder-
ken, olası güvenli mesafe ihlallerin
de personelleri titreşim ile uyararak
güvenli çalışma ortamları oluşturul-
masına katkı sağlıyor.

İş makineleri, araçlar, işçiler ve-
ya ekipmanlar arasında meydana ge-
lebilecek kazaları önlemeye yönelik

yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi
olan Wipelot SafeZone; iş makinesi
ile işçi birbirine fazla yaklaştığında
sesli, titreşimli ve görsel uyarı vere-
rek sürücü ve yayaları çarpışmalara
karşı uyarıyor. Aynı zamanda üretim
tesislerinde, otoparklarda araçların
bulundukları yerin hızlıca tespit edil-
mesini sağlayan gerçek zamanlı ta-
kip teknolojisiyle otomotiv sektö-
ründe zaman kayıplarını önlüyor.

Metal yoğunluğunun yüksek ol-
duğu otomotiv sektöründe konum
belirleme çoğu zaman hayati bir rol
üstleniyor. Birçok takip ve izleme
teknolojisi hassas konum belirleme
noktasında yetersiz kalırken Wipelot,
UWB (Ultra Wide Band-Ultra Geniş
Bant) teknolojisiyle gerekli bölge-
lerde hassas konum tespiti yapabili-
yor. Wipelot teknolojisinin iş güven-
liği alanında sunduğu en büyük fark-
lardan biri ise birçok üretim tesisinin
bir arada olduğu otomotiv sektö-
ründe, birden fazla alarm merkezi
sistemini tesis içinde eş zamanlı ola-
rak izleyerek, olası acil durumlar
hassas konum bilgileri sayesinde gö-
rünür kılmak. Anlık konum verileri
sağlayan sistem, birden fazla mer-
kezi sunucu tarafından kullanılabili-
yor. On-Prem (lokal) sunucu ya da
bulut sunucu sistemi tercihiyle ger-
çek zamanlı konum verilerine dünya
nın herhangi bir yerinden ulaşmaya
veya tesisin bilgilerini anlık olarak
izlemeye imkân veren sistem, olası
sunucu arızalarında da yedek sunu-
cular sayesinde veri kayıplarını en
aza indiriyor.

Üretimdeki tüm operasyonları
ve iş güvenliğini görünür kılan, ge-
liştirilebilir IoT çözümleri ile Wipe-
lot, otomotiv sektöründeki firmalara
dijital dönüşüm süreçlerinde önemli
avantajlar sağlıyor.

Vestel E.ON ortaklığı
Almanya'yı şarj edecek
Vestel, Almanya E.ON ile elektrikli şarj cihazları üretimi için anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaş-
maya göre E.ON, şarj cihazı portföyünü yeni ve son teknoloji ürünlerle genişletecek...

ELEKTRİKLİ araç kullanı-
mı hergün artan Almanya’da
evlerde ve yol üzerinde yakla-
şık 28 bin E.ON elektrikli araç
şarj noktası bulunuyor. Şarj is-
tasyonlarında Vestel tarafından
üretilen elektrikli şarj cihazları
kullanılacak.

Vestel CEO’su Turan Er-
doğan konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, “Dünya kaynak-
larının etkili ve dengeli kul-
lanımı ve iklim değişikliğiyle

mücadele etmenin en önemli
yolu hem bireysel hem de ku
rumlar olarak yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullan-
maktan geçiyor. Yenilenebi-
lir enerjiden yararlanan elek
trikli araçların kullanımının
artması önemli, ancak şarj
noktalarının ulaşılabilirliği
ve yaygınlaşması da en az bu
konu kadar çok önem taşı-
yor. Vestel olarak bu alanı ya
tırım planlarımıza çok önce-

den almıştık. Bu vizyon so-
nucunda yurtdışında birçok
iş birliği ve anlaşma gerçek-
leştiriyoruz. Son olarak Al-
manya’nın köklü enerji şir-
ketlerinden E.ON ile anlaş-
maya vardık. Almanya’daki
şarj istasyonlarında Vestel
teknolojisi kullanılacak. Bu
işbirliği sonucu Avrupa Bir-
liği’nde bir çok ülkeye de ya-
tırım yapmaya hazırlanıyo-
ruz” diye konuştu.
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İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri ortaya koydukları iş birliği ile yeni sistemde ortak aklı kullanıyor diyen Esnaf Odası
Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı değerlendirmesinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının mesajını verdi...

İSTANBUL’da 5 şirket var. Eskiden şir-
ketlerde seçim çoklu adaylarla yapılırdı.
Bir hayli çetin ve çekişmeli geçerdi. Şim-
di farklı. Artık bu çekişmeler olmayan
genel kurullar görüyoruz. Bunu ilki Öztaş
Genel Kurulu’nda gördük. Sayın Mehmet
Tekin Başkanımız’ın seçiminde yaşadık.
Artık esnaf tercihinde farklı davranıyor. 

Bütün esnaf söz birliği etmesi gerek-
tiğini görerek açıkça bizlere başkanlara
diyor ki; “Sen yoluna devam et. Biz seni
destekliyoruz. Ama hepimizin beklen-
tisi aynı. Beklentimiz sorunlarımızı çö-
zerek yol alman.”

Bu diğer şirketlerde de böyle olmaya
başladı. Son Mavi Marmara Genel Kuru-
lu’nda da böyle oldu. Bu seçimde de tek
aday ortak destekle ama aynı anlayışla;
“Yeter ki iyi çalış. Biz sana sonuna dek
çalışma imkânı verip yanında olacağız.
Hedefine ulaşana kadar güçlü biçimde
bunu devam ettirip sonucu süre içinde
değerlendireceğiz” diyor.

Artık seçimlerimde seçilen herkesin
başkanı olarak seçiliyor. O anlayışla des-
tek görüyor ve icraatlarında güçlü başkan
anlayışı özel halk otobüs işletmecilerinde
de işletmelerinde de kendisini gösteriyor. 

DEĞİŞİM SÜRECİ
Bu bir uyanıştır, bir değişimdir. Bura-

dan çıkan sonuç esnafın artık tutunacak
başka dalı olmadığı ve kaybetmeme adı-
na dikkatli ama bir ve beraberliğe yöne-
lerek kadro hareketini desteklediğidir. 

Esnaf, Mavi Marmara’da Sayın Ra-
mazan Başkan’a, Oda’da da bana, İstan-
bul Halk Ulaşım’da Naci Başkan’a, Öztaş-
’ta Mehmet Tekin Başkan’a diyor ki,

“Benim senden başka tutunacak dalım
yok. Beni senin yönetmen, ama çok iyi
yönetmen lazım” diyor.

Çünkü; bu dönemde esnafın başka
bir alternatifi yok. O yüzden bizim çok iyi
yönetmemiz, gerekiyor. 

Bu dönem de bize ciddi görev ve so-
rumluluklar düşüyor. Bu çok ağır bir yük.
Gerçekten de çok ağır bir yük.

Önce şunu söylemek mümkündü,
“Ya esnafın yüzde kırkı beni destekle-
miyor!” Hayır artık bunu söylemek de
mümkün değil. Artık yüzde 100’ü sana
destekle sonuna kadar destekle seçiyor.
Anlayacağınız her gün 24 saat değil, 25
saat çalışıyor olmamız gerekiyor. 

Bu da yetmiyor. Hep birlikte bu dö-
nemde dışımızda gelişen olaylar ve gidi-
şatın gereklerini de hesaba katmalıyız. 

GİDİŞATI GÖRÜYORUZ
Her başkan sadece kendi içinde değil,

diğer başkanlarla birlikte çalışması gere-
kiyor. Ortak anlayışla yol alması istişare
içerisinde ve genel gelişmelerin bütününe
bakarak icraatlarını bütünü tamamlayıcı
yapması şart.  

Ben bu noktayı gören gelişimin git-
tiği yeri doğru tespit ederek birlik içinde
çalışan arkadaşlarıma güveniyorum. Bu
güvenle hatırlatma yapıyorum. İstanbul
her zaman olduğu gibi şimdi de örnek ol-
mayı sürdürüyor. Dolayısıyla yeni ihdas
edilen sistemde aksaklıklar var mı? El-
bette var ve bunun için düzeltici işlemler
konusunda İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ve İETT ile görüşmelerimiz devam
ediyor. Bilmediğimiz, hiçbir yerde uygu-
lanmayan bu sistem bir yerinde bir aksak-

lık doğuruyor. Biz bunu çözüyoruz ama
çözsek de bakıyoruz bir başka yerinde bir
daha çıkıyor. Yine ortak çalışıyor birlikte
meseleyi inceliyor ve yine çözüyoruz. Bu
böyle devam ediyor.

Bu yüzden de sistem oturana dek
daha sıkı daha iş birliğine dayalı revize-
sinde yapılacakları da sunacak biçimde
çalışmak zorunda olduğumuzu buradan
belirtmek istiyorum.

Yani; yeni dönemin kendine has sı-
kıntıları var ve biz bunları birlikte ele al-
mada da örnek olup öyle çözüyoruz. 

Farkında olduğumuz şey bütün sıkın-

tıların ortak sektöre mensupları olarak he-
pimizin sıkıntıları olduğu. Sadece sizin
değil bizim hepimizin sıkıntıları. Yani,
artık ortak akılla, ortak anlayışla ve ku-
rumsal biçimde meseleye bakmaya baş-
ladık. Bütün ortaya çıkan gelişmelerin
yeni yönlenişlerin farkındayız. Olup bi-
tenlerin farkındayız ve bu yüzden arka-
daşlar, birlikte çalışmaya da mahkûmuz.

Özel Halk Otobüsçüleri olarak, hem
Ankara ayağıyla ülke geneli, İstanbul ola-
rak İstanbul’da şirketlerle birlikte sıkı bir
eşgüdüm içinde çalışmamız şart.

İstanbul tecrübesi İstanbul gelişmesin

deki yenilenmeyi bu yüzden Özel Halk
Otobüsçüleri olarak doğru yürüterek, ak-
samaları doğru biçimde iş birliği içeri-
sinde çözerek, her zamanki gibi örnek
olmayı sürdürmek için bu birlikteliği ge-
liştirmemiz gerekiyor.

PANDEMİ ÖĞRETTİ!
Pandemi ile ortaya çıkan, sonrasında

yapılacakların şekline de etki eden birçok
olumsuzluklarla her zaman saha da yer
alarak hizmetimizi sürdürme amacımızı
önde tuttuğumuz için bugüne dek ülkeye
örnek sunduk.

Dersleri sahada çalışarak gözleyerek,
öngörülerimizi birleştirip yekvücut belir-
leyerek, üzerimizde taşıdığımız öncülüğü
devam ettiriyoruz. Bu özelliğimiz kesin-
tiye uğratmamamız gerekiyor. 

Yani; şimdi, çok daha dikkatli, çok
daha hariç müdahil olamayacaklarımızı
da hesaba katarak, stratejilerimizi de olası
gelişmeleri hesaplayarak birlikte yol alma
ile belirlememiz lazım. Bunun için esnaf
topyekûn desteğini, gidişatın hassasiye-
tine uygun bize verdiğini de çok iyi bil-
memiz, bunu unutmadan yol almamız
lazım. Elbette, esnafımızın bizi izlediğini
de hesaba katmamız gerekiyor. 

Artık başarılı olmak için daha çok ça-
lışmak, profesyonel yapılanmaya geçişi
hızlandırarak yaşadığımız sorunları, ülke
geneli ulaşım uygulamaları içinde ve sür-
dürülebilir hizmet sisteminin doğru ku-
rulmasına götürecek biçimde meseleye
bakmamız şart. Bugüne kadar sergiledi-
ğimiz örneklerde Sayın Başkanlarım ve
Esnaf Arkadaşlar olumlu sonuçlar elde et-
tiler. Gidişatın doğru kavrandığını dahası;
kamunun da gidişata göre yenilenmesi
gerektiği ortaya çıktı.

Pandemi bunu hızlandırdı.

YENİ SİSTEMDE OLACAĞIZ
Paydaşlığın bu çerçevede birlikte te-

keri döndüren hizmeti sürdüren ortak an-
layış içinde sorunlarımızı hepimizin soru
nu olarak ele alınarak meseleye bakılmalı. 

Benim kanaatim Özel Halk Oto-

büsçü leri olarak bizler gelişmelerin mer-
kezinde meseleyi giderek bütüncül kavrı
yoruz. Belediyelerin değiştiğini değişece-
ğini değişmeleri gerektiğini görüyoruz.
Yasal düzenlemelerde ek kaynaklara ka-
vuşturulmaları dahil, yenilenmelerin, bu
yenilenmenin içinde paydaş olarak bizim
de işletmeci olarak olmamız gerektiğini
sistemin bu şekilde birlikte ele alınması
gerektiğini görüyoruz.

Bu noktayı da çalışmaların içerisine
katıyoruz. Bu bizim için yarının siste-
minde yer aldırıcı garantili ileri hamledir. 

Gereken değişimi kavrayışımız ya-
rınlarda da birlikte yola devam etme ka-
rarlılığımız olduğunu ortaya koymaktadır. 

Pandemi bize ve elbette dünyaya;
bütün insanlığa, ciddi kayıplar ve zorluk-
lar yaşattı ama bir taraftan da birçok şeyi,
değişmesi gereken şeylerin artık miadını
doldurduğunu da ortaya çıkmasına hız
kattı.

Mesela yerel yönetimlere devletin
yaklaşımında ek kaynaklar sunması ge-
rektiğini, toplu taşımada öz sermayesini
kullanan Özel Halk Otobüsü İşletmecili-
ğinin hizmeti kamu denetiminde veren ol-
ması gerektiğini ortaya koyarak ortak uy-
gulamalarla sistem düzenlemelerinin şart
olduğunu, geçmişin eksiklerinden kay-
naklı kayıplar yaşatarak gösterdi. 

Bence; bunun henüz tam anlaşılma-
yan yanı, kamu-özel iş birliğinin gelece-
ğin sisteminde şart olduğu işaretidir.  

Bunun yönetişim anlayışıyla işletme-
cilik değişerek iki ucu kapalı yeni bir iş-
letme modeli olarak yasal alt yapısını
devletin güçlendirmesi meselesi de var.
Ortak işletmecilik gerektiği, bu yüzden
kamu gündemine henüz girmedi.

Bu konuda süreç tamamlanmadı.
İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri ola-

rak bu konuda da yapmamız gerekenler
var. Devleti yöneten merkezi otorite da-
ğınıklıkla sahada tek başına bırakılan, ih-
tiyaçlara cevap vermeyen sisteminin yü-
zünden iflasın eşiğinde varını yoğunu
kaybeden esnafına sahip çıkması için gi-
rişimlerimiz artmalı.

stanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve Özulaş Başkanı
Göksel Ovacı, Mavi Marmara Genel Kurulu’nda yaptığı özel
değerlendirmesinde, İstanbul şirketleri iş birliği ile gelişimde
yeni çözümler üretirken, aynı zamanda ülke geneli iş birliğine

de TÖHOB üzerinden destek verici çalışmalarını aralıksız
sürdüreceğini dile getirdiği değerlendirmesini sunuyoruz...

İ
HABER MERKEZİ

‘‘
Bizim içinde bulunduğumuz
durum bir uyanış, bir
değişimdir. Sonuç olarak,
esnafın artık tutunacak bir
dalı olmadığı için bundan
böyle kaybetmemek için
dayanışma içinde hareket
etmeyi desteklemektedir...

‘‘
Yönetişim anlayışı ile
işletmecilik, değişerek iki
ucu kapalı yeni bir modelde
yasal alt yapısını oluşturup,
ortak işletmecilikte
birleşmemiz gerektiğini
görerek güçleniyoruz.
Kamu gündemine henüz
gelmeyen bu model bizim
için çözüm olacaktır...

‘‘
Olup bitenlerin farkına
vardık ve birlikte hareket
etmeye başladık. Ülke
genelinde, entegre olarak
çalışmanın kaçınılmaz
olduğunu görerek kararlar
alarak geleceğe yürüyoruz...

Yeni birşeyler söylemek lazım!

NORMALLEŞMEYE başladığımız
bugünlerde normalleşmenin ne ka-
dar normal olduğu da tartışılmaya
başlandı. Her alanda normalleşme-
den bahsediyoruz.

Nedir normalleşme?
“Normal” Türk Dil Kurumu Söz-

lüğüne göre, kelime anlamı “kurala
uygun, aşırılığı olmayan, alışılage-

len” olarak açıklanmakta. Normal-
leşmeyi toplumun kahir ekseriyeti
alışagelmiş yaşam tarzının devam
etmesi şeklinde algılıyor. Toplum
önünde fikir beyan eden bilgili ka-
naat önderleri de hiçbir şeyin es-
kisi gibi olmayacağını söylüyor. 

Peki, toplum olarak “normalleş-
meyi” nasıl anlamamız gerekiyor? 

Eskisi gibi olmayacaksa nasıl
normale döneceğiz?

Yeni dönem “Yeni Normal” mi
olacak? Bir başka açıdan, Normale
dönüş daha iyiye dönüş mü olma-
lı? Şu soruyu sormamız gerekmi-
yor mu? Normal, normal miydi? 

Bu sorular cevap bulmamız ge-
reken sorular olarak karşımızda
duruyor. 

Yeni normal eski normal olma-
yacaksa, kurallar değişecek, yeni
normlar, yeni koşullar, yeni biçim-
ler mi yeni dönemde etkili olacak?

Bu soruya rahatlıkla “Evet” di-
yebiliriz. 

Pandemi döneminde bu şe-
kilde bir değişimin olacağını ve

hayat tarzlarımızın değişeceğini, iş
yapma biçimlerimizin değişeceğini
bizzat görmüş ve yaşamış olduk.

Normal şartlar altında uzun za-
man alacak olan dijitalleşme eği-
limi bir anda hayatımızın parçası
haline geldi. Çevresel sorunlar sık-
ça gündemde yer almaya başladı.

Buradan hareketle, sektör ola-
rak; bizler eski normali, yeni nor-
mali ve başladığımız normalleşme
dönemini toplu ulaşım açısından
değerlendirmemiz gerekiyor.

Kaçınılmaz bir değişim ve de-
ğişim talebi bizleri bekliyor.

Pandemi süreci zorlukları ile
beraber birçok konuda öğretici ol-
du. Bize dinamizm kazandırdı. Da-
yanıklılık testine tabi olduk. Daha
hızlı karar verme aynı zamanda da
daha doğru karar verme yetenek-
lerimizi görmüş olduk. Çeviklik ka-
zandık. Hızlı ve çevik bir şekilde
yeni durumlara adaptasyon ve ye-
ni uygulamalara geçiş zorunluluğu
hantal yapımızı gözden geçirme-
miz gerektiğini bize gösterdi. 

Belirsiz bir ortamda veriye da-
yalı, akılcı ve doğru karar verme,
dinamik ve çevik yönetim anlayışı
ve hızlı adaptasyon önümüzdeki
dönemin en belirgin özellikleri ola-
cak.

Madem yeni bir döneme geçi-
yor, madem yeni normal diyoruz.
Madem hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak. Madem yeni normal eski-
sinden daha iyi olacak ve olmalı. 

O zaman, Hazreti Mevlana’nın
dediği gibi; “Yeni şeyler söyleme-
miz lazım...”
Her gün bir yerden göçmek ne iyi.
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak
ne hoş.
Dünle beraber gitti, cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

Yeni şeyler söylemek için ön-
celikle mevcut durum tespiti yap-
mamız lazım. 

Genel olarak baktığımızda ben
toplu taşıma sistemimizdeki prob-
lemleri 4 ana başlıkta topluyorum. 

1- Toplu taşımanın finansmanı,
2- Toplu taşımada yasal, yapısal ve
kurumsal yapı,
3- Toplu taşımada hizmet kalitesi
ve vatandaş memnuniyeti,
4- Sürdürülebilirlik,

Finansman problemimiz var
mı? Var.

Alternatif finansman kaynak-
ları var mı? Yok.

Yasal ve yapısal eksiklikler var
mı? Evet, var.

Ulaşım konusunda tek muha-
taplık var mı? Yok.

Kurumsal yapı yok veya yeterli
değil, değil mi? Evet, değil.

İdareler kurumsallaşmış mı?
Hayır.

İşleticiler kurumsallaşmış mı?
Hayır.

Hizmet kalitesi problemi var
mı? Evet var.

Hizmet kalitesi standardı var
mı? Yok.

Toplu taşıma ile ilgili standart
var mı? Yok.

Vatandaş memnuniyetini sağ-

layabiliyor muyuz? Hayır, sağlaya-
mıyoruz.

Sürdürülebilir filo yapısı var
mı? Yok.

Ulaşım ağımız verimlilik esa-
sına göre mi tasarlanmış? Hayır.

Verimsizlik var mı? Var.
Yukarıdaki dört başlık altında

toplu taşıma sisteminin artılarını,
eksileri, yetersizliklerini, açmazla-
rını, kısıtlarını sıralamak mümkün.

Toplum boyutu, işletici boyutu,
çevre boyutu, idare boyutu, trafik
boyutu, sürdürülebilirlik boyutu,
şehir boyutu gibi çok boyutlu bir
problemi tek bir noktadan bakarak
ele almak ve çözmek mümkün de-
ğildir. Bu problemler ancak ve an-
cak bütünsel bir yaklaşım ile çözü-
lebilir. Eski uygulamaların geçerli
olmayacağı, beklentilerin, alışkan-
lıkların değişeceği bir ortamda es-
ki bakış açısı ve yöntemler ile “da-
ha iyi normale” veya “yeni norma-
le” adapte olmak mümkün olma-
yacaktır. Dün geçti, bugün yeni bir-
şeyler söylemek lazım cancağızım.

Feyzullah
GÜNDOĞDU
KAYSERAY Genel Müdürü
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Ne düşünüyorsun?

OSMANİYE

ESNAF sorunları olarak ele aldığımız
meselemiz aslında memleketin tam

anlamıyla ulaşım politikasının durumu-
nu gözler önüne seriyor.

Şehirlerarası, servis taşımacılığı,
özel taşıma turizm işletmeciliği ve ken-
tiçi toplu taşıma gibi hizmet esaslarında
ne yazık ki verimliliği gözeten sürdürü-
lebilir hizmet esasları meselesi doğal
mecrasında işlerken sorunları artıyor. 

Her taşıma kendi dinamiği ile bulun-
duğu mekâna hizmet verme öncelikle
işin idamesi olarak lokal çalışmalarla
bugüne gelindi.

Bunun anlamı sorunların ötelenmesi. 
Bugün Özel Halk Otobüs İşletmeci-

liği kavramı işte tam bu noktada aslında
kentiçi toplu taşıma işletmeciliğine ce-
vap veren, sorunları çözecek tek sistem.

Dahası; yapılırsa ulusal ulaşım ana
planına da eklenmesi kolay bir sistem. 

Ben bunun kendi içimizde ama bir
sistem olarak geçmişi de düzeltecek
işlem olarak ele alınabileceğini düşünü-
yorum. Nasılı bana düşmez ama olursa
eğer, özel halk otobüs işletmeciliği kav-
ramı ülkede toplu taşıma sistemine çö-
züm sunacak tek kavram.

Belediyeler, 15 karışanıyla çok başlı
kentiçi toplu taşımaya düzen, belediye-
ye ek kaynak, denetim işlevli iş-görev
tanımı, atıl kapasiteleri kullanma nokta-
sında farklı taşımalar arası iş birliği su-
nabilir… gibi aksatanlara çözüm bu yolla
bulunabilir gözüküyor. 

Tabi havanda su dövmeme adına
önce hükümet bu konuda ne düşünüyor
onu çok iyi bilmek lazım.

Hakikaten hükümet kentiçi toplu ta-
şıma için ne düşünüyor, ne yapacak? Bir
an önce açıklasa da biz de bilsek!..

YAKUP
ÇELİK

5KENT VE YAŞAMKENT VE YAŞAM
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BDDK düzenlemedi!
ÖTV matrah güncellemesi sonrası BDDK’yı ziyaret eden otomotivciler, kredi ve taksit düzenlemesi için “birkaç
ay bekle” cevabı aldı. Otomotivciler, şimdi hükümetin alacağı yeni kara göre adım atmaya hazırlanıyor...
HÜKÜMETİN düşen otomotiv satış-
larını canlandırmak için önceki hafta
ÖTV matrahlarında güncellemeye git-
mesi, tüketici talebini artırdı. Ancak,
showroom’a giden çoğu tüketici araç
alamadan döndü. Çünkü indirim kapsa-
mına giren araçlarda çip krizi nedeniyle
yeterli stok yok. Sektör temsilcileri, sa-
tışların Ağustos Ayı sonu geçen yılın al-
tında kalabileceğini öngörüyor. Ağustos
2020’de yaklaşık 62 bin adet otomobil
ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.
Otomotivcilere göre, yeterli sayıda araç
olsaydı bu ay en az 90 bin adet araç sa-
tılabilirdi. Diğer yandan sektör yetkili-
leri, piyasanın canlanması için matrah
güncellemesinden çok taşıt kredilerinde
ve taksit sayılarında düzenleme yapılası-
na ihtiyaç vurgularken, BDDK sektörün
bu talebine birkaç ay olumlu yanıt vere-
meyeceğinin sinyallerini verdi.

OYDER Başkanı Turgay Mersin,
ÖTV matrahı güncellemesinin show-
room trafiğini artırdığını, ancak çip kri-
zinden dolayı araç bulunurluğu sıkıntısı
yaşandığını söyledi. Mersin, “Dolaysı ile
talep satışlara aynı oranda yansımı-
yor. Şu bir gerçek ki, eğer tedarik so-
runu olmasaydı Ağustos Ayı’nda sa-
tışlar 90 bin adetlere kadar çıkabi-
lirdi. Eylül ayında da üretici firma-
larda sıkıntının devam edeceğini gö-
rüyoruz. Ekim ayında bu sıkıntıların
azalacağını umut ediyoruz” dedi.

Sektörün piyasanın canlanması için
öncelikli beklentilerinden birinin taşıt
kredi oranlarının düşmesi olduğunu dile
getiren Mersin, bu taleplerini iletmek
için geçen Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nu (BDDK) ziyaret
ettiklerini söyledi. Mersin; “Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu,
banka kredisi ve finansal kiralamayla
alınan taşıt araçlarının taksit sürele-
rinde geçen temmuz ayında düzenle
me yapmıştı. Karar ile kredi vadeleri

sınırlandırılırken, taşıt değerine göre
kredi tutarı oranları da aşağı çekil-
mişti. Fiyatı 120 bin TL. ve altında
olan taşıt alımında kredi vadesi 60
aydan 48 aya, 120 bin ile 300 bin TL.
arasındaki araçlarda kredi vadesi 48
aydan 36 aya indi. Nihai fatura değeri
300 bin TL. üzerinde olup 750 bin
TL.’nin üzerinde olmayan taşıt alımı
amacıyla kullandırılan kredilerde
vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi.
Burada da bir düzenlemeye ihtiyaç
var. Bunu kendilerine anlattık. Örnek
vermek gerekirse 300 bin TL.’ye ka

dar olan araçlar yüzde 50 kredi kul-
lanabiliyor. Ancak 300 bin TL’nin üze
rinde olan araçlarda yüzde 30 kredi
kullanabiliyor. Bugün 301 bin TL.’ye
araç alan bir tüketici 91 bin TL. araç
kullanabilecek. 200 bin TL.’sini nakit
olarak bulması çok zor. BDDK yetki-
lileri bizi dinledi. Anlayışla karşıladı-
lar ama bu bir iki ayı görmek istedik
lerini söylediler. Bu şekilde ayrıldık.
Piyasayı izliyorlar. Duruma göre
karar verecekler” dedi.

TOKKDER Başkanı İnan Ekici,
matrah güncellemesinde geç kalındığını
belirterek, “Matrah düzenlemesi bu yı
lın başlarında yapılsaydı daha etkili
ve doğru olurdu. Matrah dediğiniz

konu; makrolara bağlı olarak değişi-
yor. Burada en önemlisi kur ve üretim
maliyetlerindeki artışlar. Dolayısıyla
bir miktar gecikti. Bundan sonra ye-
niden bir artırım için yeniden bir dü-
zenlemeye ihtiyaç var. Çünkü güncel-
leme kısa sürede enfl asyonun ve olası
kur hareketleri ile geçici etki olarak
kalacak” dedi.

Diğer yandan, ÖTV baremlerinin
sık değişmesinin piyasayı negatif etki-
lediğini belirten Ekici, şöyle devam etti:
“ÖTV uygulamalarının daha kolay
ve daha uzun vadeli, denge odaklı ol-

ması gerekli. Yapılan pozitif ama ge-
cikti. Çok uğraştık, 6-7 aydır
anlatıyoruz. Bu kadar fiyatlar yükse-
lince orada bir üst bareme atlıyor, do-
layısıyla bu da otomotiv ekosistemini
negatif etkiliyor. Türkiye için otomo-
tiv üretimi o kadar değerli ki, dün-
yada rekabetçi olmamız gerekiyor.
Bunun için ise daha fazla üretmemiz
şart, güçlü bir pazara ihtiyaç var.
Türkiye ’de bin kişi başına düşen oto-
mobil sayısı 157-160 adet, Avrupa’da
ise ortalama 600. Halen Türkiye’nin
gidecek çok yolu var. Türk insanı için
otomobil neden lüks olsun ki? Pan-
demi aracın bir ihtiyaç olduğunu altı
çizili bir şekilde hatırlattı” diye ko-

nuştu. Sektör temsilcileri, ÖTV matrah
düzenlemesinin ardından showroom
trafiğinin önemli oranda arttığını, ancak
çip krizi nedeniyle stokta büyük sıkıntı
olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda
ODD Başkanı olan Doğuş Otomotiv
CEO’su Ali Bilaloğlu, ÖTV matrah
güncellemesinin ardından talepteki ar-
tışa dikkat çekerek, “Showroom trafiği
bizim mar kalarımızda ciddi artış
gösterdi. An cak, araç tedarikinde sı-
kıntı artarak devam ediyor. Dünya
basınında her gün muhtelif markala-
rın üretim kısıtlamalarının haberleri

çıkıyor” dedi.
Ağustos ayı satış beklentilerine yö-

nelik değerlendirme yapan Bilaloğlu,
“Pazar tahmini yapmak zor. Ancak
bu ay satışların Ağustos 2020’nin al-
tında kalacak gibi görünüyor” dedi.

Honda Türkiye Genel Müdür Yar-
dımcısı Bülent Kılıçer de diğer birçok
marka gibi arz sıkıntısı yaşadıklarını be-
lirterek, “Piyasada talep çok fazla ama
arz tarafı sıkıntılı. Biz de Honda ola-
rak aynı sorunu yaşıyoruz. Show-
room trafiğimiz arttı ancak, çip krizi
nedeniyle arz yetersiz kalıyor” dedi.

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Alp Gülan, ÖTV matrahlarında
güncelleme yapılmasının hemen ertesi

günü showroom trafiğinin hareketlendi-
ğini ifade ederek, “Showroom trafiği
epey arttı” dedi.

İkinci el pazarında matrah güncel-
lemesi sonrası fiyatlar düşer beklentisi
ile satışlarda birkaç gün durgunluk ya-
şanmıştı. İkinci el piyasasında satışların
yeniden normalleştiğini ifade eden Ga-
renta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü
Emre Ayyıldız; “Sıfır araçlardaki mat-
rah güncellemesi tüm araçları kapsa-
yan bir düzenlemeden ziyade belirli
aralıktaki araçları desteklemek için
yapılmış bir değişiklikti. Özellikle,
yüzde 50 ve yüzde 80 ÖTV dilimle-
rinde arada sıkışmış birkaç modeli
doğrudan etkiledi. Diğer modellerin
sıfır fiyatında pek etkisi olmadı. İkinci
el açısından bakarsak da düzenleme
ilk açıklandığında tüm araç modelle-
rine indirim gelmiş şeklinde yanlış bir
algı oluştu bu da sıfır yada ikinci el
araç almak isteyenleri bir kaç model
dışında gerçekleşmesi zor olan bir in-
dirim beklentisine soktu bu da özel-
likle ikinci elde talebi ilk bir kaç gün
durdurdu. Ancak ikinci el sektöründe
geçen seneye göre pazar zayıf seyrine
devam ediyor” dedi.

VavaCars Pazarlama Direktörü Al-
per Kararer konuyla ilgili şu açıklamada
bulundu$ “Şu anda teorik olarak sı-
nırlı sayıda marka ve modelde indi-
rim varmış gibi görünse de pratikte
oluşacak talebi karşılayacak kadar
araç olmadığı için zaten müşterilerin
talebi yeni araçlarla karşılanamaya-
cak. Bu da ikinci ele yönelik talebin
devam etmesini sağlayacak. İkinci
elde bir fiyat düşüşü öngörülmese de
VavaCars olarak müşteri beklentile-
rine cevap vermek adına araç satış fi-
yatlarımızda düşüşe gittik, kampanya
lı olarak satışa sunduğumuz modeller
ve markalarla ÖTV indirimi sürecin-
de müşteri beklentisini  bırakmadık.”

Operasyonel araç
kiralama etkilendi! 
TOKKDER, yılın ilk yarısına ilişkin sektör verilerini açıkladı. Buna göre, operasyonel
araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 8.7 Milyar TL.’lik yeni araç yatırımı yaptı...
TOKKDER, bağımsız araştırma şir-
keti NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı,
2021 yılının ilk yarı sonuçlarını içeren
“TOKKDER Operasyonel Kira-
lama Sektör Raporu”nu açıkladı. Ra-
pora göre, operasyonel araç kiralama
sektörü yılın ilk yarısında 8,7 milyar
TL.’lik yeni araç yatırımı yaparak Tür-
kiye’de satılan yeni otomobillerin yüz
de 10,8’i olan 33 bin 400 adet aracı fi-
losuna kattı. Yılın ilk yarısı itibariyle
sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar
TL. oldu. Bu dönemde, sektörün kira-
daki aktif araç sayısı yılın ilk çeyreğine
göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 223 bin
178 adet oldu. Sektörün toplam araç
sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde
7,1 azaldı ve 244 bin adede geriledi. 

Rapora göre, Renault yüzde 23,3
pay ile Türkiye operasyonel araç kira-
lama sektörünün en çok tercih edilen
markası olmayı sürdürdü. Renault’u
yüzde 14,5’le Fiat, yüzde 11,0’le VW

ve yüzde 10,9’la Ford takip etti. Bu dö-
nemde, sektörün araç parkının yüzde
50,9’u kompakt sınıf araçlardan olu-
şurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26 ve
üst-orta sınıf araçlar yüzde 18,5 pay
aldı. 2018 sonunda operasyonel araç
kiralama sektörünün filosundaki payı
yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların pa
yı 2021 yılının ilk yarısında yüzde 4,6
’ya yükseldi. Diğer yandan, sektörün
araç parkında yer alan hibrit ve elek-
trikli araçların payının hızla artmaya
devam etmesi de dikkatleri çekti. Buna
göre, sektörün araç parkının büyük bö-
lümünü yüzde 76,5 ile dizel yakıtlı
araçlar oluşturmayı sürdürürken, ben-
zinli araçların payı yüzde 18,1’e çıktı.
Hibrit ve elektrikli araçların payı ise
yüzde 3,6’dan yüzde 5,4’e çıktı.

TOKKDER raporuna göre, 2021
yılının ilk altı ayı sonunda operasyonel
kiralama sektöründeki gövde tipine
göre araç oranlarında sedan birinciliği

devam etti. Diğer yandan, SUV gövde
tipindeki istikrarlı artış da dikkatleri
çekti. Bu kapsamda, sedan gövde ti-
pine sahip araçlar yüzde 64,3’le birinci
sırada yer alırken, hatchback gövde ti-
pine sahip araçlar yüzde 19,1 ile ikinci
sırada geldi. SUV araçlar ise yüzde 6,7
ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları
yüzde 1,9 ile station wagon gövde ti-
pine sahip araçlar takip etti. Rapora
göre, sektörün toplam araç parkındaki
araçların yüzde 70’ini otomatik vitese
sahip araçlar oluştururken, manuel vi-
tesli araçların payı yüzde 30 oldu.

Operasyonel kiralama sektörü,
2021 yılının ilk altı ayını kapsayan dö-
nemde ekonomiye önemli oranda ver-
gi girdisi sağladı. Sektörün 2021 yılı-
nın ilk yarısında ödediği vergi tutarı
toplamda 4,5 milyar TL.’yi buldu.
Sektördeki kiralama sürelerine bakıl-
dığında yılın ilk yarısında yüzde 48,4
’ünü 30- 42 ay süreli sözleşme yaptı.

İnan Ekici
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Kırıkkale
43 ilin trafik
yükünden
zorlanıyor!

Hafta sonu tatillerini farklı illerde de-
ğerlendiren vatandaşlar, geri dönüş
için yollara akın edince 43 ilin geçiş
güzergâhında trafiğe takıldı. Sürücü-
ler, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kay-
seri kara yolunda trafik yoğunluğuna
neden oldu. Kavşaklarda kontrollerini
artıran ekipler, olumsuzluklara müda-
hale ederek ulaşımın aksamaması
için çalışmalarını sürdürdü.

Aksaray’da
trafik
güvenliği
önce gelir

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağ-
lı Trafik Tescil ve Denetleme Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte
trafik yoğunluğunun bulunduğu cad-
de ve sokaklarda güvenliğin sağlan-
ması ve olumsuzlukların en aza indiril
mesi için denetimler aralıksız sürdü-
rülüyor. Trafik ekiplerince belirlenen
noktalarda cadde ve sokaklardaki
araçlar durdurularak inceleniyor.

Diyarbakır
toplu taşıma
araçlarına
kamera

Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakan-
lığı’nın yolcu taşımacılığında kullanı-
lan belediye ve özel halk otobüsleri,
kooperatif, şirket, servis araçları, tica
ri taksiler ve şahsi toplu taşıma araç-
larında kamera ve araç takip sistemi
bulundurulması zorunluluğu getirme
si sonucu çalışma başlattı, dolayısıyla
montaj yetki belgesi almak isteyen fir-
maların müracaatlarını alıyor.

MUĞLA-Vatandaşların güvenli
ve modern yollarla sevdiklerine
ulaşmalarını sağlayan Muğla
Büyükşehir Belediyesi, il gene-
linde sorumluluk alanlarındaki
yollarda çalışmalarına ara ver-
meden devam ediyor. Özellik-
le, yaşanan yangın felaketi son
rası, Büyükşehir Belediyesinin
ekipleri mahalleler arasandaki

yolları yeniliyor. Yenileme kapsa-
mında Büyükşehir Belediyesi
Menteşe İlçesi’ne bağlı Yemi-
şendere Mahallesi yolunda 9
km.’lik zemin iyileştirme çalış-
ması yaptı. Yoğun mesaisi so-
nucu tamamlanan yol çalışma-
ların ardından konforlu görü-
nüme kavuşarak vatandaşların
hizmetine sunuldu. 

Yangınsonrasıtüm
yaralarsarılıyor

SAKARYA-Şoför esnafının or-
talama 25 kuruş güncelleme
talebi UKOME’de yapılan top-
lantı sonrasında ÜFE-TÜFE
oranlarına göre hesaplanarak
dolmuş, minibüs ve otobüs fi-
yatlarına yansıtılması konusun-
da karara bağlandı. Fiyatların

güncellenmesi kararından ön-
ce otobüs ve minibüsler 3 TL.,
kırmızı dolmuşlarda 3.25 TL.
tarifesi uygulanıyordu. Gelen
güncelleme kararı ile birlikte
ÜFE-TÜFE oranına göre he-
saplanarak yeni fiyat tarifesi
uygulanmaya başlanacak.

Sakarya’daulaşım
fiyatlarıgüncellendi

VAN-Büyükşehir Belediyesi
adına toplu taşıma hizmeti ve-
recek mevcut hatlar ile güzer-
gâhlarda ve yeni belirlenecek
hatlar ile güzergâhlarda 20
adet H plakalı otobüs ruhsatlı
araç hattı ihaleyle kiraya verile
cek. Basın İlan Kurumu ilan

portalı ilan.gov.tr’de yer alan
ilana göre ihaleyi alacak işlet-
mecilerin araçları mevcut Özel
Halk Otobüslerinin çalıştıkları
aynı hatlar ile güzergâhlarda
ve UKOME Kurulu’nca belirle-
nen hatlar ile güzergâhlarda
dönüşümlü olarak çalışacak.

ÖzelHalkOtobüsü
hattıkiralanacak

ORDU-Ordu’da hükümlüleri
sosyal hayata kazandırmak ve
onların yeni meslek edinmele-
rini sağlamak amacıyla imzala
nan protokol kapsamında mah
kûmlar tarafından imal edilen
bin 500 adet toplu taşıma du-
raklarının bin 50’sinin montajı
tamamlandı. Ordu Büyükşehir

Belediye Başkanı Dr. Mehmet
Hilmi Güler, hükümlülerce ya-
pılan durakların montajının 19
ilçede devam ettiğini söyledi.
Yapılan protokol ile 19 ilçede
ihtiyaç duyulan noktalara durak
yapılacağını hem de hükümlü-
lerin meslek edinmelerine ola-
nak sağlanacağını belirtti.

Otobüsduraklarını
mahkumlarüretiyor
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Başkentin metro
sistemi hızlandı!
Ankara Metro İşletmesi Başkent’te daha güvenli, konforlu ve hızlı hizmet
verebilmek amacıyla sinyalizasyon sisteminde yeni güncelleme yaptı...

ANKARA-Başkent’te toplu ulaşımda can güvenli-
ğini önceleyen çalışmalara imza atan Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, bu doğrultuda Ankara Metro-
su’nda sinyalizasyon sisteminde güncelleme yaptı.
Teknolojik yenilikleri yakından takip eden EGO
Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi, ulaşım-
da daha güvenli, konforlu ve hızlı bir seyahat hiz-
meti verebilmek amacıyla sinyalizasyon sistemini
son sürüm yazılımla güncelledi. 

Geçtiğimiz aylarda “M1, M2, M3-OSB/Töre-
kent-Koru Metro” hattında, V4 yazılım sistemin-
den V6 yazılım sistemine geçen EGO Genel Müdür-
lüğü, son olarak “M4-Keçiören” hattında da test
sürüşleri yaparak yeni sinyalizasyon sistemini uygu-
lamaya başladı. EGO Genel Müdürlüğü Ankara
Metrosu İşletme Müdürü Yurtalp Erdoğdu, yeni ya-
zılım ile metro hızının daha da arttığını ve ulaşımın
kalitesinin ise yükseldiğine dikkat çekerek, şu bil-
gileri verdi; “İnsan odaklı çalışmalarımızın gereği
olarak, mevcut metro sistemini daha konforlu,
hızlı ve güvenli bir hale getirmek için çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. 8 Şubat 2021 tarihinde
OSB-Törekent Metro hattımızın sinyalizasyon
sistemi güncellenerek V6
seviyesine yükseltilmişti.
Şimdi de Keçiören Metro
hattımızda yapılan çalış-
malar tamamlanarak,
sinyalizasyon sistemi V6
seviyesine yükseltilmiştir.
Şu an itibariyle tüm
metro sistemimizde sin-
yalizasyon sistemi seviye
atlayarak, yolcularımıza
daha hız ve güvenli bir
ulaşım sağlamaktayız.”

Talas’a füniküler hattı

Kayseri’ye bağlı Talas Belediyesi, Kayseri’yi de çok yakından ilgilendiren Ali Dağı Füniküler Hattı Projesinde
önemli bir adım atarak ön yeterlilik ihalesini gerçekleştirdi. İhale komisyonunun değerlendirmesi bekleniyor...
KAYSERİ-Yerli ve yabancı 10
firmanın katılımıyla gerçekleşen
ihale öncesi açıklamalar yapan
Talas Belediye Başkanı Mustafa
Yalçın, 30 yıllık bir hayalin ger-
çeğe dönüşmek üzere olduğuna
dikkat çekerek, “Ali Dağı Kay-
seri için önemli bir değer. Bu
değerden en güzel şekilde ya-
rarlanmak amacıyla yaklaşık
1.300 m. uzunluğa sahip bir fü-

niküler hattı kuracağız. Bugün
ihalemizin ilk ayağını gerçek-
leştiriyoruz. Katılan 10 firma-
mız var, her firmanın kendi re
feransları ve yetkinlikleri var.
Firmalarımıza teşekkür ediyo-
rum. Şehrimize, Ali Dağımıza
ve Talasımıza hayırlı olsun”
dedi. Başkan Yalçın’ın açıklama-
sının ardından ihaleye katılan fir-
maların sundukları zarflar açıla

rak yeterlilik belgelerinin tespiti
yapıldı. 4734 sayılı kamu ihale
kanununun 21/E maddesine göre
gerçekleşen ihaleye katılan fir-
maların yeterlilik alıp almadık-
ları, ihale komisyonunun yapaca
ğı değerlendirmenin ardından bel
li olacak. Yaklaşık 1.300 m uzun-
luğa sahip hatta 1.261 m. kotun-
dan 1.766 m. kotuna kadar 505
m. yükseklik çıkılacak. Ortalama

%46 eğimle çıkacak hat üzerinde
alt istasyon, üst istasyon ve 360
derece yürüyüş yolu ara istasyo
nu olmak üzere 3 istasyon bulu-
nacak. 60 kişi taşıma kapasite-
sine sahip kabinler saatte 1.200
yolcu taşınabilecek. Hat üzerinde
20 ve 120 m. uzunluğunda iki de
köprü yapılacak. İstasyonlarda
yeme, içme, sopor ve dinlenme
amaçlı sosyal tesisler bulunacak.

Talas’a füniküler hattı

Gaziantep BB “Güneş
Enerjisi” kullanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam
Merkezi’nin çatısına kurduğu güneş enerjisi panel-
leriyle, binanın enerji ihtiyacını karşılayacak...
GAZİANTEP-Kendi enerji tüketimini çevresel ve ekono-
mik sürdürülebilirliğini gözeterek verimli bir şekilde karşı-
layabilmek için birçok yenilenebilir enerji projesine imza
atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin, gelecek nesillere “sağlıklı yaşanabi-
lir bir dünya bırakmalıyız” anlayışından hareketle faali-
yetlerini sürdürüyor. Hedef konulan kurumun elektrik
tüketimini yüzde 100 yenilenebilir enerjiden sağlanması için
büyükşehir, yeni bir adım attı. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam
Merkezi’nin binasının çatısına, Büyükşehir Belediyesi, Ga-
ziantep Sanayi Odası ve Alman Uluslararası İşbirliği Kuru-
mu’nun (GIZ) Ortak Kalkınma Projesi doğrultusunda, 168
kilowaat saat kapasiteli güneş enerjisi panelleri kuruldu. Bü-
yükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim De-
ğişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde tamamı hibe olan
proje ile merkezin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanacak.
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AB’deki otomobil üreticileri ve tedarikçileri-
nin gelecek aylara ilişkin iş beklentilerinin
Covid-19 salgını ve ardından gelen çip krizi
dolayısıyla “Daha Karamsar” bir tablo çiz-
diklerini ortaya koydu. Merkezi Münih’te bu-
lunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo)
İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ikinci
çeyrek sonrası eksi 2 olan AB otomotiv sek-
törünün durum endeksi, Temmuz Ayı’nda
6.2 puan artarak 4.2 puana yükseldi.   

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi
art arda düşüşünü 5. ayda da sürdürdü.
Haziran Ayı’nda 16.3 puan olan beklenti
Temmuz Ayı’nda -2 puana kadar indi. Anke-
te göre, sektörün ihracat beklentileri ise 19-
‘dan -5 puana geriledi. Ankete ilişkin yapı-
lan açıklamada; “İşler şimdilik tatmin eder
gibi görülse de ancak, önümüzdeki dönem
için şirketlerin geleceğe ilişkin görebildikleri
şu anda onları neşelendirmiyor” denildi.

Temmuz Ayı’nda yeni ticari kayıtlarında bir
düşüş görüldüğü bildirilen açıklamada da;
“Şirketler arasındaki yüksek seviyelerde be-
lirsizlik göz önüne alındığında, bu muhte-
melen devam edecek. Yakın bir zamanda
bu konuda olumlu bir göre dönüş alınması
gözükmüyor” denildi. Bu arada, sektörün
mevcut durum endeksi, Covid-19 salgını
ve çip krizine bağlı olarak Haziran Ayı’nda
72.2 puan azalarak -86.2’ye gerilemişti.

Ifo’ya göre, AB’de üretilen otomobillerin yüz-
de 70’i Covid-19 salgını ve çip krizinden en
fazla etkilenen ülkeler içinde yer alan Birle-
şik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD-
‘ye ihracat ediliyor. Geçen yıl, Çin de Birle-
şik Krallık ve ABD’nin ardından Alman üre-
ticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline
gelmişti. AB’deki otomobil ihracatı, yılın 3.
çeyreğinde nasıl bir seyir izleyecek merak
edilirken, şimdiden yüzde 34 düşüştü.

AB’deki üreticiler ve tedarikçileri dahil, tüm otomotiv söktörü 2021 yılına ilişkin iş beklentilerinin
Covid-19 salgını ve çip krizine bağlı olarak “Daha Karamsar” bir tablo ortaya koyacağını gösterdi...

MBT’ye 41 kere maşallah
Mercedes-Bent Türk, 2021 yılından itibaren 41 farklı yeniliğe sahip ürettiği şehirler arası otobüslerini, İstanbul
15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda tanıtıyor. MBT görevlileri, ziyaretçilere 41 yenilikle ilgili broşürler dağıttı...

Yolcular, sürücüler, host/hostesler, işletmeler ve müşteriler-
den gelen geri bildirimler ışığında 2021 yılı için 41 farklı yenili-
ği otobüs modellerinde sunmaya başlayan, Mercedes-Benz
Türk, bu yenilikleri özel bir etkinlikle İstanbul 15 Temmuz Şe-
hitler Otogarı Fuar ve Sergileme Alanı’nda gerçekleştirdi.

Sektör çalışanları ve yolcular, Mercedes-Benz Travego 16
2+1 ve Tourismo 15 2+2 otobüsleri yakından inceleme fırsatı
yakalarken, yenilikler hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Zi-
yaretçilere aynı zamanda, 2021 yılında şehirler arası otobüs-
lerinde sunduğu 41 farklı yeniliğin broşürlerini de dağıtıldı.

Yeni Citan ve e-Citan tanıtıldı
Mercedes-Benz’in ilk aşamada “Panelvan” ve “Tourer” olarak iki versiyonda satışa sunacağı Yeni Citan, BASE
ve PRO donanımlarına sahip. Yeni Citan’ın elektrikli versiyonu modern ve ekonomik yapısı ile güven veriyor...

Yeni Mercedes-Benz Citan’da geniş iç
hacim ve yüksek yük kapasitesi ile bir
araya gelen kompakt dış boyutlar, özel-
likle şehir içi teslimat ve hizmet sunma
operasyonlarında çok çeşitli uygulama-
ları mümkün kılıyor. Ürün hem Panelvan
olarak, hem de Tourer yani; “kombi” tip-
lerinde sunuluyor. Citan ve eCitan’ın içi-
ne erişim rahatlıkla gerçekleşiyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Baş-
kanı Marcus Breitschwerdt: “Sprinter ve
Vito, büyük ve orta boyutlu hafif ticari
araç segmentinde varlığımızı başarıyla
sürdürüyoruz. Küçük boyutlu hafif ticari
araç segmentindeki Yeni Citan, portfö-
yümüzü tamamlayan parça olarak pa-
zarda bizi en iyi şekilde temsil edecek.
Yeni Citan, Mercedes-Benz’in bir üyesi
olduğunu hatları, güçlü duruşu ile ilk ba-
kışta açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Yeni kapsülü tanıttı!
Virgin Hyperloop, mıknatıslarla havalandırarak vakumlu tüplerde saatte 1000 km.’den daha hızlı yolcu taşıyacak
yeni kapsül konseptini tanıttı. Şirket, yaptığı açıklamada, “Her saat, her yöne on binlerce yolcu” iddiasında bulundu.

Küresel yolcu taşıma sistemi Hyperloop,
farkı ülkelerde yeni nesil uygulamalar
kullanılarak sürekli geliştiriliyor. Pille çalı-
şan kapsüllerin doğrudan karbon salımı-
nın sıfır olacağını duyuran Virgin Hyper-
loop, tamamen dijital olarak birbirine
bağlı kapsülün bir örneğini tanıttı.

Çok sayıda insanı taşmak için çalışma-
lar yapan Hyperloop şirketleri, tren va-
gonlarının aksine çok daha teknolojik,
çok daha güvenli kapsüllerde konvoylar
halinde hizmet vermeye hazırlanıyor.
Şirketler; “Her saat, her yöne on binlerce
yolcu taşıma” iddiasında bulunuyorlar.

Üç saniyede bir, bir kapsülün yola çıkma-
sı anlamına gelen Hyperloop sisteminin
tüm zorluğa rağmen, vakumlu tüp ağı
kurma maliyeti sonrası ulaşım fiyatları-
nın havayolu ya da demiryolu ile nasıl
yarışabileceği bir başka maliyet konusu
olarak şirketlerin önüne geliyor. 

ABD Senatosu Hyperloop yatırımının
hükümetten fon verilmesinin önü açmış-
tı. Fakat, bu yatırımın soru işaretleri de
var. Bu soruna teknolojik gelişmeleri kul-
lanarak maliyetleri düşüreceği ve kamu
fonlarından yararlanacağını belirtiyor.

Otonom Skydio güçlendi!
Google Project Wing’i kuran ekibin girişimi olarak karşımıza çıkan drone üretcisi Skydio, C serisi
yatırım turunda 100 Milyon Dolar yatırım aldı. Söz konusu yatırım Next47 liderliğinde gerçekleşti...

Yeni nesil havayolu çalışmalarını yatırım-
larla sürdüren Skydio, C serisi yatırım turun
da 100 Milyon Dolar yatırım aldı. Söz konu
su yatırım Next47 liderliğin de gerçekleşti.
Skydio, en son X2 drone ailesini tanıtmıştı.

Droneları için yapay zeka destekli teknoloji
geliştiren Skydio, drone modellerini otonom
uçuruyor. Skydio X2 modeli 2021 yılı 4. çey-
reğinde satışa sunulacakr. Skydio X2, 360
derecelik superzoom kameraya sahip.

GoogleMaps Türkiye güncelleniyor
Google Maps, bir süredir üzerinde çalıştığı özellikle, Türkiye’deki sürücülerin
şikayetçi olduğu bir konuya el atıyor. Şirket kaynaklarından alınan bilgilere
göre yakında oluşturulan rota üzerinde var olan yol ücretlerinin güncel üc-
retleri sürücüler ile paylaşılabilecek. Yapılacak güncelleme sonrası sürücü-
lerin otoyol veya köprü ücretleri hakkında bir araştırma yapmasına gerek
kalmayacak. Ancak bu güncellemenin tüm kullanıcıların kullanımına sunul-
ması biraz zaman alabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi konu hakkında çok
fazla veri mevcut. Bu verilerin bazıları da sık sık değişiyor. Dolayısı ile Go-
ogle’ın kullanacağı bu sistemin kendini de güncel tutması isteniyor.

Rocks-e kent
için bir ihtiyaç
Opel, iki kişilik yeni küçük elektrikli şehir
otomobilini tanıttı. 75km. menzil sunan
araç kentler için uygun görülüyor...

Geçen yıl tanıtılan Citroen Ami, Opel’e transfer
edilerek Rocks-e oldu. 75 km.’lik menzili ve
renk seçenekleriyle satacağı araçta 5,5 kWh-
’lık batarya paketi kullanıyor. Bataryalar hariç
425 kg. ağırlığı olan araç evdeki bir prizle 3.5
saatte tam şarj olabiliyor. Aracın iç tasarımı da
Citroen Ami ile aynı. Rocks-e’de de kapılar
ters yöne açılabiliyor. 8 beygir gücündeki ara-
cın hızı maksimum 45 kilometre. Opel’in oto-
mobil değil quadricycle sınıfında olduğunu
belirttiği aracı Avrupa’da 15 yaşın üstündeki
herkes yasal olarak kullanabilecek.

Citroen e-Jumpy
3. ödülünü aldı!
Profesyonel gazeteciler tarafından veri-
len Kilomètres Entreprise “2021 KOM-
PAKT LCV” Millésime Trophy ödülüne
layık görülen Citroën ë-Jumpy, bu ödülle
niteliklerini ve kalitesini kanıtlamayı ba-
şardı. 2021 KOMPAKT LCV ödülü, profes-
yonellerin yeni ulaşım zorluklarına anlık
olarak yanıt veren Citroën yetkili satıcı ve
servislerinin becerilerini tescil ediyor.

Opel yeni nesilde
aynı misyon
Geçmişten günümüze kadar 5 nesliyle
başarılara imza atan Astra modeli, F ve K
jenerasyonlarıyla bugüne kadar 15 mil-
yon adetlik satış rakamlarına ulaşmayı
başardı. Her zaman yenilikçi olmayı
devam ettiren model, yeni Opel Astra’da
da premium ve lüks segmentte yer alan
teknolojileri kompakt sınıfta kullanıcıla-
rıyla buluşturmaya devam edecek.

Uluslararası Ro-Ro
kullanımı artıyor
Lojistik sektörü, pandemi döneminde de
alternatifler yollar ile uluslararası ticare-
tin ve tedarik zincirinin sorunsuz akışını
sağlamaya devam ediyor. Bu süreçte
uluslararası yük taşımacılığında kombine
yük taşımacılığı (intermodal taşımacılık)
ve Ro-Ro kullanımı öne çıktı. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı (UAB) Denizcilik İstatis-
tiklerine göre düzenli Ro-Ro hatlarında ta-
şınan tır, tır tankeri, treyler, çekici, yük
vagonu sayısı Ocak-Haziran 2021 döne-
minde geçen yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 47,3 arttı ve 314 bin 343 oldu.

Continental’den
4 mevsim çözüm
Continental markası Semperit, iki yeni las
tiği; Speed-Life 3 ve dört mevsim lastiği
AllSeason-Grip üstün özellikleri ile dikkat
çekiyor. AllSeason-Grip, orta boya kadar
olan küçük otomobiller ve kompakt SUV-
’lar için 13-17 inç aralığındaki jantlar için
uygun. Ayrıca, lastik üzerindeki kar tane-
leri sembolü ise 4 mevsimde de kullanı-
labilirliğini gösteriyor. 15 ve 21 inç aralı-
ğındaki jantlar için Speed-Life 3 yaz lasti-
ği yük kapasitesi ve oluklu orta-sırt kısmı
ile 300 km/s hıza kadar onaylı bir XL.

AB’de otomotiv sektörü
beklentileri düşüşte!
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