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İstanbul bu kez de taksi şikayetleriyle boğuşuyor!.. Belediyeden tutun da derneklere, onlardan diğer taşımacılara
ve yolculara herkes şikayetçi. Taksici de korsandan!.. İyi de bu kaosu sizler tetiklediniz. Niye siz bitirmiyorsunuz?

Belediyecilik hizmeti kamuya devlet adına verilen
ve zorunlulukları çok hizmet çeşididir. Hizmetlerde
siyaset ikinci, üçüncü derecede, ilk sırasında kent-
linin memnuniyeti gözetilir. Genel eğilimler bu yön-
dedir. İstanbul da ise bu nokta, son yıllarda ne
yazık ki, öne çıkamıyor. Tersine suni sorunlar üre-
tilerek işin içinden çıkılmaz politize edicilik kentte
sürekli yeni sorunlar üretiyor. En son belediyenin
taksilere çekidüzen verme girişimi ve belediye
üzerine kayıtlı plaka alımı ve bunun kiralanması
talebi ilginç gelişmeleri de beraberinde getirdi.

Bu noktada olanları kamuya “Taksi sorunu” diye
yansıtanlar ilginç gelişmeleri beraberinde getirdi.
Yolcu, taksici ve belediye üçgeni içinde gelişen
sorun olarak ortaya çıkanlara şimdi de “Korsan
Taksi” eklendi. İlginç gelişme bu taksilere taleplerin
artıyor olması. Bu talebe de organize olarak özel
ulaşım ağları oluşturmaları. İstanbul da ise yolcu-
larının “Yetersiz Taksici” şikayetleri ile daha farklı
noktaya taşındığı da ortaya çıktı. İBB’nin konuyu
UKOME’de dillendirmesi, her defasında da redde-
dilme ile sonuçlanması sorunu daha çeşitlendirdi.

İstanbul’da korsan taksiler 7/24 saat taksi sektö-
rünün hizmetine eklendiği görüldü. Haklı zeminde
başlar gibi gelişen, siyasi rekabete dönüşerek hiz-
meti unutturan bu gelişme, öne çıkan söylentilere
göre ortamı hazırlama şeklinde “Uygulama öncesi
hareketlenme” diye değerlendiriliyor. Nasıl bir mo-
del yerine eskinin yeniye adaptesine kadar nasıl
bir oyalama ile uygulama denemeleri, mevcut ta-
şımada olduğu kadar, korsanların içlerinde reka-
betçi uygulamaları kullanıcıları memnun ettiğin-
den “Korsan Taksi” talebi önemli ölçüde çoğaldı.

Dünya’nın akıllı kentleri, akıllı ulaşım sistemlerini
birbiri ile uyumlu kullanıp güvenli ulaşım sistemleri
üzerinden bütünleşik kurgularken biz, anlayış de-
ğişimine gitmeden gelişimde yer bulup yerleşme
çabalarıyla paydaşlar da bularak hala eskinin yer
bulma savaşı sürdürüyoruz Değişim ve gelişimin
lafzına aykırı bu ilkel uygulama örneği İstanbul’da
daha çok sıkıntılar üreterip, çok canlar yakacak.
Burada aklı selim sahipleriyle ortak anlayışla hiz-
met ve gelişime odaklı olmak, şikayet yerine doğ-
ru çözüme odaklanmak sonuç ortaya koyacaktır.

TÖHOB temel sorunları
TBMM gündemine taşıyor
TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş ve yönetimi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ı
makamında ziyaret etti. TBMM yasama dönemi öncesi, sektör sorunlarını ileterek, destek istedi...    4’DE

e-Scoote, dünyada en çok tutulan
seyahat araçlarından biri. İstanbul-
’da kullanılanlara İBB tarafından yeni
bir düzenleme daha getirildi...  2’DE

Otomobil pazarında yaşanan kayıp-
lar pandemi döneminde değişen ula-
şım tercihleri motosiklet satışlarının
artmasını tetikledi...                   2’DE

Pandemi
motosiklete

yaradı!

Hız sınırı
düşürüldü!

Kurşunlu benzin
kullanımı bitiyor

“ZF Aftermarket
Live” zamanı

3’DE 8’DE

IIoT pandemiyi esnetti!IIoT pandemiyi esnetti!
3’DE

Covid-19’da özel araç
kullanımı sürekli arttı

Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 15 ülkede, yaşları 18 ile 65 yaş ara-
sında değişen 10 Bin kişi ile gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin pan-
demide otomobile olan tutkusunu ortaya koydu...                             5’DE

Bu kadar da olmaz ki!

Otomobil üretimi
65 yıl sonra çöktü!
SMMT’nin Birleşik Krallık otomotiv sektörünün tama-
mını kapsayan raporuna göre, Temmuz Ayı’nda oto-
mobil üretimi, 65 yıl önceki seviyeye kadar geldi. 7’DE

Çip krizi
kurban sayısı

sürekli artıyor
Küresel otomotiv sektörü çip krizinden en çok
kurban veren sanayi oldu. 2021 yılında, nere-
deyse hergün bir üretici çip krize yüzünden üre-
timine ara vermek zorunda kalıyor...           8’DE

Dünya’nın ilk
e-Kargo gemisi

yola çıkıyor!
Elektrikli otomobiller artık içten yanmalı otomo-
billerin yerini alsa da bir yandan deniz üzerin-
deki ulaşım araçları da evrim geçiriyor. Yara
Birkeland ile yeni bir akım doğacak...        7’DE
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İETT ve Scooter...

orhono@windowslive.com

GEÇEN hafta Cuma günü geçirdiğim kı-
sa süreli ancak önemli bir sağlık sorunu

nedeniyle belki de bu haftaki ve sonrasında
köşe yazısı olanağı olmayacaktı. Denizde
başlayan, Şarköy Devlet Hastanesi ve sonra-
sında gece yarısı ambulansla Acıbadem Dr.
Şinasi Can Hastanesi’ne nakil ve pazar ak-
şamüstü taburculukla sona eren bu rahatsız-
lık süresinde gazetemiz sahibi Şevket Ertu-
ran kardeşime teşekkür etmek isterim. O ge-
ce kimlerle temas kurdu, hangi kuruluşlar
nezdinde sonuç almaya çabaladı, bilmiyorum
ama elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştı.

Bu küçük moladan sonra normal yaşama
dönmeye adapte olurken, iki konu dikkatimi
çekti. Bunlardan birisi iktidar medya kanal-
larından birinde İETT otobüslerinin garaj-
larda bozuk olarak bekletildiği yönündeydi.
Drone görüntüleriyle kamuoyuna aktarılan
mesajda otobüslerin bozuk olduğu, İBB yö-
netiminin çalıştıramadığı anlatılmaya çalışı-
lıyor. 

Bilindiği gibi 7/24 çalışan metrobüs hat-
tındaki otobüsler yoğun bir iş gücüyle karşı-
laşmakta, dolayısıyla Edirnekapı, Beylikdü-
zü, Hasanpaşa Garajları’nda İETT lügatiyle
repo yapmaktadır. Ayrıca, geçen büyükşe-
hir belediye yönetimi tarafından getirilen ve
bugünde sürdürülen işletme düzeninde
araçların bakım ve onarımı, günlük servise
verilme sayısı üretici firmaların yükümlülü-
ğüne bırakılmıştır.

Hatırladığım kadarıyla üretici firmanın
bakım yükümlülüğü %95 oranındadır.

Bir haber yaparken detaylarını öğren-
meden yola çıkılırsa bu tür sonuçlarla karşı-
laşılması normaldir.

İBB ve İETT İstanbul’un toplu taşıma ihti-
yacını karşılamada kamu-özel tüm otobüs-
leri her gün hizmete sunmaktadır. 

Diğer konu Scooter düzenlemesine yö-
neliktir. UKOME kararıyla İBB denetimi altın-
da bulunan yaklaşık 55 bin Scooterin, alınan
bazı kararlarla hız sınırı 30 kilometreyi aşa-
mayacak, gelişigüzel park edilemeyecektir.
Düşünce olarak güzel görünüyor. Ancak, de-
netim boyutu işin içine girince bunun kolay
sağlanamayacağı, motorlu taşıtlarla ilgili kı-
sıtlamaların ve sınırlamaların bugün nasıl
kontrol edilemediğini gösteriyorsa scooter-
larla da aynı sonuç alınması kaçınılmazdır.  

Belki bu konuda yoğun kullanılan bölge-
lerde ilçe belediyelerinin desteğine ihtiyaç
duyulabilir.

İleride mutlaka ki yapılacak yeni düzen-
lemelerde bu konu değerlendirilmelidir.

HAK edişlerimizin ödenmesi noktasında
uzun süreden beri gecikmeler ve eksik

ödeme sorunları yaşıyoruz. Toplu ulaşım ta-
şıma tarifelerine zam yapıldı ve yolculuk sa-
yıları da pandemi öncesine yaklaştı. Yani bi-
ze göre gelirleri arttı. Hak edişlerin aksatıl-
ması nedeniyle yaşadığımız sıkıntıları İBB ve
İETT Yönetimine defalarca anlattık ve Eylül
Ayı’ndan itibaren artık aksama olmayacağı
sözünü aldık. ÖHO Sektörü olarak pandemi
şartları nedeniyle hak edişlerdeki aksama-
larda hep anlayış gösterdik. Ancak, tıkandık.

Vadeli borçlarımızı yüksek faizli kredi
kullanarak kapatmaya çalışıyoruz. Yani bir
tarafta alacaklarımız dururken diğer taraftan
borç ödemek için yüksek maliyetli borç al-
mak durumunda kalıyoruz. Bu nedenle bir
kısım esnafımızın kredi sicili bozuldu ve
artık kredide kullanamıyoruz. Birçok esnafı-
mız bu sebeple eski aracını değiştiremiyor.
Hak ediş hesaplamalarındaki eksiklik ve ak-
saklıklar aradan geçen 9 aya rağmen hala
çözülemedi. Durum işi sürdüremez nokta-
sına doğru gidiyor.

Eylül Ayı ile artık hak edişle ilgili gerek
hesaplama gerekse ödeme sorunlarının bi-
tirilmesini bekliyoruz. Aksi halde, hizmette
aksamalar olabilecektir. ÖHO Sektörü ola-
rak pandemi sürecinde biz üzerimize düşen
görevleri bir an dahi aksatmadan yerine ge-
tirdik. Eylül’den sonrasını idare edecek du-
rumumuz kalmamıştır. Çözüm bekliyoruz.

Geçen hafta okullar açıldı.
Milyonlarca öğrenci 6 Eylül tarihinden

itibaren gelecekleri açısından iyi bir eğitim
almak amacıyla yollara düşecek. Dolayısıyla
da trafik her zamankine göre daha yoğun
olacak. Şoförlerimizin daha fazla dikkatli, iti-
nalı, hoş görülü ve şefkatli davranmaları ge-
rekecek. Şoförlerimizin tecrübeli olmaları
en büyük avantajımız. Ben öğrencilerimizin
toplu taşımayı kullanma noktasında sorun ya-
şayacaklarını düşünmüyorum. Ancak, her şe-
ye rağmen her türlü tedbiri aldığımızı ve öğ-
rencilerimizin gönül rahatlığı ile bizim araç-
larımızı kullanabileceklerini ifade ediyorum.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin baş-
lamasıyla birlikte özellikle ilk 15 gün araç içi
yoğunlukları normal zamana göre daha sıkı-
şık olacaktır. İETT elbette elindeki imkanları
en üst seviyede kullanarak yoğunluğu azalt-
mak için planlama yapacaktır. Bu noktada
şoförlerimizin öğrencilerin dışarıda kalma-
ması için azami gayret göstermeleri gerek-
mektedir. Öğretmen ve öğrencilerimize tek-
rar başarılar diliyorum.

Herkes şikayetçi!
Herşeyin birbirine karıştığı, taksi şikâyetlerinin inanılmaz arttığı İstanbul’da yol-
cular taksicilerden, dernekler belediyeden, taksiciler de korsanlardan şikayetçi...
İSTANBUL-Türkiye’nin en yoğun
metropolü İstanbul’da özellikle, tak-
si sorunu gün geçtikçe çok daha bü-
yük bir kabus haline döndü. Yolcu,
taksici, belediye üçgenine bu kadar
sorun yetmezmiş gibi şimdi de korsan

taksiler eklendi. Son yapılan araştır-
mada talebin her geçen gün artma-
sıyla korsan taksicilerin organize
olup bu durumu fırsata çevirip “Ula-
şım Ağı” oluşturdukları ortaya çıktı.

Türkiye’nin özellikle, önemli

merkezlerinde oluşturulan korsan
taksiciliğin normal taksilerden çok
daha fazla rekabet ettiği ve daha çok
talep edildiği belirlendi.

İstanbul’da ayrıca, yolcunun tak-
silerin eski ve pis olmasını, şoförle-

rin kıyafetlerine hiç dikkat etmeme-
sini, bilgi yoksunu ve sakal traşı dahi
olmamalarını şikayet konusu haline
getirmeleri aslında fitili ateşleyen en
önemli neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin taksi konusunu UKOME’de
defalarca gündeme getirmesi ve her
seferinde kabul edilmemesi ile so-
nuçlanan girişimleri şimdi bir başka
noktaya taşındı: “Korsan Taksi”

Korsan taksiler, 7/24 taksi sek-
törünün hizmetine eklenince, ortalık
karıştı. Ancak, yolcunun haklılığı
unutulup, sanki tek konu korsan tak-
silermiş havası içinde bir çok konu-
nun üzeri örtülmeye çalışıldı.

Bir dönem Uber’i şikayet eden
taksiciler, şimdi de korsan taksi şika-
yeti ayyuka çıktı. Ancak, kirli ve es-
ki arabaları, uygunsuz kıyafetleri ve
de yolcudan adres tarif talepleri pas
geçilmeye çalışılması bu sefer yol-
cuları yeni arayışlara itti. 

Sonuç olarak, hem ücret farklı-
lığı, hem de daha lüks araçlarla hiz-
met veren korsan taksilerin talep edil-
mesi sorunun daha çok uzun süre
çözülemeyeceğini gösteriyor. Çün-
kü, korsan taksiye talep daha çok!

e-Scooter’lar, dünyada en çok tutulan seyahat araçlarından biri. İstan-
bul’da kullanılanlara İBB tarafından yeni bir düzenleme daha getirildi...
İSTANBUL-Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Koordinasyon Merkezi’nin önceki gün
yaptığı toplantının önemli gündem madde-
lerinden biri de e-Scooter’lar oldu. 12 ki-
ralama şirketi toplam 61 bin 422 e-Scooter
için izin istedi. Şile ve Çatalca hariç İstan-
bul’un ilçeleri için başvurular vardı. Baş-
vurulardan 52 bin 177’sine izin çıktı.

Cumhurbaşkanlığı’na ait binalara 100
metre mesafe içerisinde, askeri güvenlik ve
yasak bölgeleri sınırlarına 10 metre mesafe
içerisinde, emniyet birimlerine ait binalar,
diplomotik temscilcileklere ait binalar ve
cezaevlerinin giriş ve çıkış kapılarına 20
metre mesafe içerisinde, saray ve kasırların
duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık
kurumlarının giriş-çıkışlarına, okul giriş-
çıkışlarına, itfaiye binalarının giriş-çıkışla-
rına, kamu binalarının giriş-çıkışlarına,
yaya geçitlerine, engelli rampalarına, en-
gelli yolları üzerine, toplu taşıma durakla-
rına ve yangın musluklarına e-Scooter park
edilmesi yasaklandı.

Yeni düzenlemeler şöyle:
e-Scooter’lar için daha önce 25 km.

olarak belirlenen hız limitinin Moskova ve
Tokyo’da 15, Paris, Berlin, Oslo, Stckholm

ve Londra’da 20, Washington’da 16, Hel-
sinki ve Roma’da 25 km. olduğu belirtile-
rek, hız limitinin 15 km.’ye çekilmesi için
çalışma yapılmasına karar verildi.

e-Scooter paylaşım sistemi başlangıç
ücreti 2 tam elektronik bilet ve dakika başı
kullanım ücretleri 1 tam elektronik bileti
geçemeyecek. Açılış ücreti 1 tam elektro-
nik biletin 1/3’ünden, dakika başı kullanım
ücreti ise 1 tam elektronik biletinden 1/6-
’sından düşük olamayacak. Bakanlık, kul-
lanım ücreti ile ilgili taban ve/veya tavan
ücret tarifesi uygulaması getirebilir.

e-Scooter’ın ayak basılan kısmı kay-
maz özelliğe sahip kauçuk veya benzer da-
yanıklı malzemeden yapılacak.

Ön ve arka yan kısımlarında reflektif
uyarıcı alanlar-şeritler olacak.

e-Scooter’ın üzerinde ön, yan ve arka
kısmında minimum yüksekliği 3.5 cm harf
ve rakamlardan oluşan, beyaz zemin üze-
rine siyah renkte, o araca özgün ayırt edici
bir kod olacak, reklam olmayacak.

15 yaşını doldurmayanlar kiralama
yapamayacak.

Tramvay ve metrobüs yollarına giri-
lemeyecek.

Pandemi
motosiklete

yaradı!
Otomobil pazarında yaşanan kayıplar pan-
demi döneminde değişen ulaşım tercihleri
motosiklet satışlarının artmasını tetikledi...
OTOMOBİLİN yatırım aracına dönüşmesi
motosikletlere olan ilgiyi artırdı. Sıfır araçlarda
yaşanan tedarik sorunları devam ederken ikinci
el otomobil pazarı son 10 ayın 9'unu düşüşle ge-
çirdi. Pazar, temmuzda yüzde 35,5 kayıpla 465
bine geriledi. Yılın ilk 7 ayındaki ikinci el oto-
mobil satışları ise yüzde 26,9 kayıpla 2 milyon
813 bin 162 adet oldu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan moto-
siklet sayısında yüzde 10’luk bir azalma yaşansa
da otomobil fiyatlarındaki artış, pandemi döne-
minde değişen ulaşım tercihleri ve artan ticari
kullanımlar motosiklet satışlarının hız kazanma-
sına neden oldu. Sektör, yılın ilk yedi ayında
yüzde 24,8 oranında büyüdü.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED)
Genel Koordinatörü Remzi Öztürk’e göre,
50cc’deki motosiklete kolay ulaşılıyor olmasının
getirdiği kolaylık ile pazara yeni kullanıcıların
katılması sağlandı. Öztürk, daha yüksek motor
hacmine geçişlerin de arttığını belirterek, “Bu-
radaki artış aynı zamanda bireysel kullanım-
da da tercih edilmesinin nedeninden kaynak-
lanmakta” diye konuştu.

İç hat uçuşlarında
PCR testi zorunlu

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren tüm havayolu yurt içi uçuşlarda yolcu-
lardan aşı kartı veya son iki güne ait negatif PCR testi sonucu istenecek...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’nın “Bazı Faaliyet-
ler için PCR Testi Zorunluluğu” konulu ge-
nelgesine göre, özel araçla seyahat hariç olmak
üzere yurt içinde uçak, otobüs, tren, gemi vb.
toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlere negatif PCR
testi ya da aşı kartı zorunluluğu getirildi. En az
iki doz aşı olan vatandaşlardan ise aşı kartı iste-
necek. Türk Hava Yolları, yolcuların iç hat uçuş-
larında 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden sonra
aşı kartı ya da negatif PCR testi ibraz etmesi ge-
rektiğini duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal
Ekşi, “İç hatlarda 6 Eylül’den sonra seyahat
edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz ede-
cek ya da PCR testi yaptırıp, negatif oldu-
ğunu ibraz edecektir” dedi.

E-scooter’da hız
sınırı düşürüldü

İzmir-St. Petersburg
uçuşu yeniden başladı
Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında Türkiye-Avrupa uçuş ağını geniş-
letmeye devam ediyor. Eylül Ayına girdiğimiz şu günlerde İzmir-St. Petersburg uçuşu yeniden başlatıldı...
İZMİR-İzmir’i hem iç, hem de dış hatlarda
direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan
SunExpress, 1 Eylül’den itibaren başlayan
İzmir-St. Petersburg uçuşlarını Pazar ve Çar-
şamba günleri olmak üzere haftada iki kez

düzenledi. SunExpress, İzmir’den dış hat-
larda 28, iç hatlarda ise 14 destinasyona uçuş
sunacak. Ege Bölgesi’ne en fazla turist ge-
tiren havayolu SunExpress, 2019 yılında
İzmir ile St. Petersburg arasında düzenlediği

uçuşlarla toplamda 9.7 bin yolcuya hizmet
vermişti. SunExpress misafirleri, sunexp-
ress.com web sitesini veya mobil uygulama-
sını ziyaret ederek SunExpress’in tekliflerini
inceleyebilir rezervasyon yapabilirler.

KTT-2.qxp_KTT  4.09.2021  14:02  Page 1



KENT VE YAŞAMKENT VE YAŞAM
6 EYLÜL 2021

M.ŞEVKET
ERTURAN
GÖZLEM

Yapı ve sistem değişti bile!..

SON günlerde dünya kamuoyu
yeni konuları tartışırken, biz

de eksen aynı. Ancak, bakış açı-
larından kaynaklı dışarıdan esen
fırtınanın etkileri ağır da olsa gö-
rülmeye başladı.

Tahminlerin ötesinde zor gün-
ler yaşanacağını söylemek iste-
mem ama zora düşeceğimiz gün
lerin olacağını söyleyebilirim. 

Fark edelim ya da etmeyelim;
dünya bütünleşme amaçlı ve tek
merkezli kontrole dayalı teknolo-
jik düzenlemeyle şekillendi. Bu
nedenle de sektörel ilişkiler, ana
hedefe dayalı onun tamamlayıcı
unsuru olma noktası öne çıktı. 

Yapılanma bunu gerektirdi.
Görünür düzenlemeler oluş-

turulmaya başladı… 
Artık; “Toplu taşımacıyız. İşimiz

taşımak belediyenin işi bunun
karşılığını vermek. Gerisi önem-
siz” gibi bir bakış olamaz.

Bundan sonra bu denemez. 
TÖHOB Başkan Vekili, İstan-

bul ÖHO Odası ve Özulaş Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Göksel
Ovacık, gazetemize yaptığı tarihi
açıklama olan yazısında bu deği-
şimi net gözler önüne sermiş.
“Artık birlikte çalışacağız” mesa-
jı ile gidişata dokunmuştu.

Evet artık ikili değil, çoklu iliş-
kiler ve kamu-özel ilişkilerinde
özellikle ana hedefle bağlantılı
sektörel bakışla sorunlar halledi-
lecek ve de etki tepki artacak.

Pandemi sonrası “Yeni Normal”
kavramı var ya o, aslında bize de-
ğil, yeni düzene normal. Çünkü,
alışkanlıklar değişecek. Kurum-
ların iş-görev tanımları, her şey
ana noktayla bütünleşmiş işleyi-

şe dönüşecek. İşin ilginç yanı
ÖHO esnafı tam farkına varama-
sa bile bu değişime uygun çok
önce yapılanan olması.

Bu yüzden tek başına “ÖHO
İşletmeciliği” adı bile gelecek
sistemin adı olmalı.

Bu yüzden ben geleceğin ya-
pılanmasında, kamu-özel iş birli-
ğini, belirttiğim değişime uyarlı
tesis edici yasal alt yapı ve toplu
taşıma kanunu düzenlemeleri ile
belediyeler denetiminde işin
ana taşıyıcı operatörü “ÖHO İş-
letmecileri o-la-cak-tır” diyorum. 

Bundan kuşkum yok.
Yeter ki TÖHOB, yeter ki İs-

tanbul, bu yolda ortak yürümeyi
netleştirsin.

Herkese düşen görev kamu
otoritesine de belediyelere ve
elbette ÖHO İşletmecilerine de
bu gerçeğin içini dolduracak iş
birliği ile hareket etmeleridir. 

Şimdi İBB çıkışında hak ediş
sorunlarına nasıl bakılıyor herkes
bu noktaya dayalı düşünsün? Ya
da neden İBB ödemelerde zorla-
nıyor? Sorusuna yanıt arasın. 

Mali yapıyı denetim amaçlı
gelen daire başkanımız öncelik-
ler meselesine eskinin anlayışı
ile mi bakıyor? Ona baksın. Eğer
öyleyse, o zaman hala başkan ta-
limatlı çalışma devam ediyor de-
mektir. Halbuki yapı ve sistem
değişti bile. Şimdi devlet ilişkile-
rinde kentiçi toplu taşıma hizmet
sistemi açısından ÖHO işletme-
cilerini öne alarak hizmeti iste-
nen seviyeye vermeyi birlikte
düşünerek, bunu gösterip, hükü-
met erkanına anlatarak ikinci
adımını atmalı. Bu yol kazandırır.

Paris’te otomobillere
30 km. hız sınırı geldi
Fransa’nın başkenti Paris’te otomobiller için flaş bir karara imza atıldı. Belediyeden yapılan
açıklamada, uygulanacak karar ile kentin caddelerinde en fazla 30 km/s hız yapılabilecek...
PARİS-Belediye Başkan Yardımcı-
sı David Belliard, yeni hız sınırının
kirlilik, gürültü ve kaza sayısını azalt-
maya yardımcı olacağını söyledi. Be-
lirlenen 30 km/s hız limitinin, Paris
sokaklarını güvenli, sessiz ve daha
temiz hale getireceğini umuyor.

Belliard, kentte yürümeyi, bi-
siklete binmeyi ve toplu taşıma kul-
lanımını teşvik etmek istediklerini
söyledi. Belliard, yeni hız sınırının

kirliliği, gürültüyü ve kaza sayısını
ciddi oranda azaltmaya yardımcı ol-
ması gerektiğini söyledi.

30 km/s limiti halihazırda Pa-
ris’in toplam yüz ölçümünün yüzde
60’ı için geçerliydi, fakat yeni alınan
karar ile söz konusu hız sınırı tüm
kenti kapsayacak. Kentin ünlü Şan-
zelize Caddesi gibi birkaç ana cad-
dede, hız sınırı 50 km/s’de kalacak
şekilde muaf tutulacak.

2020’de göreve gelen Paris Be-
lediye Başkanı Anne Hidalgo, ilk
döneminde kilometrelerce yeni bi-
siklet yolları inşa etmesi, eski tekno-
loji dizel otomobilleri yasaklaması
ve birçok noktaya otomobil girişini
yasaklaması ile biliniyor.

Fransa’da Paris haricinde Bor-
deaux, Strasbourg ve Toulouse kent-
lerinde de otomobillere 30 km/s hız
sınırı uygulanıyor.

Kurşunlu benzin
kullanımı bitiyor

BM Çevre Programı, şu anda dünya üzerinde kurşunlu ben-
zin kullanan herhangi bir ülkenin kalmadığını duyurdu...
BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres, kurşunlu benzin kul-
lanımının tamamen sonlanma-
sını “uluslararası bir başarı öy-
küsü” olarak nitelendirdi ve
“Kurşunlu benzin kullanımına
son vermek, her yıl kalp hasta-
lığı, felç ve kanserden kaynak-
lanan milyonlarca erken ölümü
önleyecek. Zeka gelişimleri za-
rar görmüş çocuk lar da böyle-
likle korunacak” diye konuştu.
BM Çevre Programı (UNEP),

2002’den beri kurşunlu benzin
kullanımını so na erdirmek için
hükümetler, özel şirketler ve si-
vil topluluklarla birlikte çalıştı.
UNEP Di- rektörü Inger Ander-
sen, “Kurşunlu benzin, insanlı-
ğın toplumlarımızın her düze-
yinde yaptığı hataları kısaca
özeti” dedi. Ancak, Andersen
bu yakıtı ortadan kaldırmanın
“insanlığın yaptığı hatalardan
ders alıp düzeltebileceğini” de
gösterdiğini söyledi.
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Bisiklet e-Arabadan
10 kat daha etkili!
C.Tolga İmamoğlu

KÜRESEL olarak, 2020 yılında
satılan her yeni 50 arabadan biri,
Birleşik Krallık’ta ise her 14 yeni
arabadan biri hibrit bile olmayıp
tamamen elektrikliydi. Bu istatis-
tik bize ilk başta etkileyici bir deği-
şimin içinde olduğumuzu düşün-
dürse de, tüm yeni satılacak ara-
baların elektrikli olduğu bir senar-
yoda bile, dünyanın mevcut fosil
yakıtlı araç filosunun yerini alma-
sı için hala 15-20 yıllık bir periyo-
da ihtiyacımız var.

Tüm içten yanmalı motorları
sıfır karbonlu alternatiflerle değiş-
tirmenin getirdiği emisyon tasar-
rufu gerekli farkı yaratamayabilir
de. İklim krizi ile mücadele etmek
istiyorsak, motorlu taşıt ulaşımı-
nın özellikle de özel taşıtların kul-
lanımın mümkün olduğunca azal-
tılması gerekiyor. Bir diğer ifade
ile yalnız elektrikli taşıtlara odak-
lanan yaklaşım ve tartışmalar, bi-
zi küresel düzeyde sıfır emisyon
yarışında yavaşlatıyor. Bunun ne
deni kısmen elektrikli arabaların
gerçekten sıfır karbon olmaması.
Pilleri için ham madde madenci-
liği yapmak, bunları üretmek ve
çalıştırdıkları elektriği üretmek de
emisyona sebep olur.

Ulaşım; yoğun fosil yakıt kul-
lanımı, yollar, havaalanları ve
araçların kendisi gibi karbon yo-
ğun altyapıya bağlı olması ve özel
taşıt kullanımına bağımlı yaşam
tarzlarını içermesi nedeniyle kar-
bondan arındırılması en zor sek-
törlerden biridir. Kent içi ulaşım
kaynaklı emisyonları nispeten
hızlı ve potansiyel olarak küresel
olarak azaltmanın etkili bir yolu
ise motorsuz ulaşım, yani aktif
ulaşım olarak tanımladığımız yü-
rüme ve bisiklettir.

Peki yürüme ve bisikleti kap-
sayan aktif ulaşım günlük olarak
ne kadar karbon tasarrufu sağla-
yabilir? Genel olarak kent içi ula-
şımdan kaynaklanan emisyonla-
rı azaltmadaki rolü nedir?

Yapılan son araştırmalar, her
seyahat türü içi yaşam döngüsü
karşılaştırıldığında, motorlu taşı-
dın yapımı, yakıt ikmali ile üretimi
üretim süreci ve imha edilerek
üretilen karbon salım hesabı ya-
pılarak, bisikletli ulaşımdan kay-
naklanan salımların her yolculuk
için fosil yakıt kullanımına kıyasla
30 kat daha düşük olduğu ve
elektrikli taşıt kullanımına kıyasla
da yaklaşık olarak 10 kat daha
düşük olduğunu göstermektedir.

Araştırmalar, ayrıca, günde
sadece bir yolculuk için araba ye
rine bisikleti tercih edenlerin kar-
bon ayak izlerinin bir yıl boyunca
yaklaşık yarım ton CO2 salımı
azalttığını öne sürüyor. Bu oran,
Londra’dan İstanbul’a tek yönlü
bir uçuşun sonucunda oluşan
sa- lıma eşdeğer.

2020’de küresel karantinalar
sırasında günlük karbon emis-
yonlarındaki düşüşün neredeyse
yarısı, ulaşım emisyonlarındaki
azalmalardan kaynaklandı. Sal-
gın, dünyanın dört bir yanındaki
ülkeleri virüsün yayılmasını azalt-
mak için uyum sağlamaya zorla-
dı. Dünya’daki birçok metropolde
bisiklete binme ve yürüme oran-
ları hiç olmadığı kadar keskin
yükselişe bununla beraber geçici
ve kalıcı altyapıların yapılmasına
sebep oldu. Aktif ulaşım, sosyal
mesafeyi koruyan arabalara bir
alternatif sunuyor. İnsanların sal-
gın sırasında güvende kalması-
na yardımcı oluyor.

Yani, yarış devam ediyor.  Ak-
tif ulaşım, iklim acil durumu ile mü-
cadeleye katkıda bulunuyor

Elektrikli araçlar
dönüm noktası oldu
Ernst&Young Mobilite Tüketici Endeksi’ne göre; gelecek 12 aylık dönemde elektrikli araç satışlarında patlama
yaşanacağı belirtildi. Endeks, elektrikli araç pazarında tüketicinin önemli bir faktör olduğunu gösteriyor...

EY (Uluslararası Denetim ve Danışmanlık Şirketi), Mo-
bilite Tüketici Endeksi’nin sonuçlarını açıkladı. Endeks;
Avustralya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, İtalya, Ja-
ponya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, İsveç, Birle-
şik Krallık ve ABD olmak üzere 13 ülkeden 9.000’den
fazla tüketicinin elektrikli araç satın almaya ilişkin görüş
ve eğilimini yansıtıyor. Anket sonuçlarına göre; elektrikli
araç satışlarında gelecek 12 aylık dönemde patlama yaşa-
nacağı öngörülüyor. Gelecek yıl araç satın almayı planla-
yan10 tüketiciden 4’ü (%41) elektrikli araç satın almayı
planlıyor. Söz konusu oranın Kasım 2020’deki endeks so-
nuçlarına göre 19 baz puan yükseliyor. Bununla birlikte
halihazırda elektrikli araç sahibi olan tüketicilerin %77’si
bir sonraki aracının da elektrikli olacağını ifade ediyor. 

Genel olarak tüketicilerin %50’si elektrikli ya da içten
yan malı motor bir araç satın almayı planlıyor. Söz konusu
oranın Kasım 2020’deki endeks sonuç larına göre 17 baz
puan yükseldiği görülüyor. Tüketicilerin % 65’i elektrikli
ya da yanmalı mo tor bir araç satın almayı gelecek 12 aylık
dönem için planlıyor. Anket sonuçları elektrikli araçlara
olan ilginin temelinde çevresel endişelerin yer aldığını gös-
teriyor. Tüketicilerin %78’i Covid-19 pandemisinin çev-
resel konular ile ilgili farkındalığını arttırdığını belirtiyor.
Elekt- rikli araç satın almayı planlayanların %53’ü bireysel
olarak kendi çevresel etkilerini azaltmanın sorumlulukları
olduğunu dile getiriyor. 

Ankete katılan tüm tüketicilerin %66’sı elektrikli bir
araç için daha fazla ücret ödemeyi kabul edebileceğini be-
lirtirken, bir sonraki aracının elektrikli olacağını söyleyen-
lerde bu oran %91’e yükseliyor. Öte yandan elektrikli araç
satın almayı planlamayan tüketiciler için fiyat en önemli
belirleyici faktör olarak öne çıkıyor.  

Elektrikli araç pazarının ivmelenmesi beklenirken,
diğer taraftan şarj altyapısı ile ilgili belirsizlik devam edi-
yor. Elektrikli araç satın almayı planlamayan tüketiciler
için şarj alt yapısı en önemli belirleyici faktörler arasında
yer alıyor. Elektrikli araç satın almayı planla- yan tüketi-
ciler de benzer endişeler taşıyor; %38’i yeterli sayıda şarj
ünitesi bulunmadığını ifade ediyor.  Elektrikli araç sahibi
tüketicilerin %84’ü şarj etme lokasyonlarının ve %78’i ise
şarj etme hızının en önemli sorunlar olduğunu belirtiyor.

Endüstriyel IIoT
pandemiyi esnetti!
Endüstriyel IIoT, pandemi dönemimde herkesi üzerken, hibrit çalışma ve otomasyonun hızlan-
masını sağladı, işletmelerin çok daha esnek üreticilik yapma avantajı elde etmesini sağladı...
TEDARİK zincirlerinin sorun-
suz çalışmasını sağlamak için
varlık takibinden çalışan sağlığı
ve güvenliğine kadar farklı kul-
lanım senaryolarında kendini is-
patlayan endüstriyel IIoT cihaz-
ları, uzaktan çalışan firmalara ve
rimlilik ve süreklilik katıyor.
Türkiye’nin en deneyimli distri-
bütör firması Redington Türki-
ye, sunduğu ürün ve çözümlerle
IIoT pazarının büyümesine kat-
kılar yapıyor. Pandemi ile hızla
yaygınlaşan uzakta çalışma, nor
malleşme adımlarının atıldığı
son dönemde hibrit çalışmaya
evirilerek hayatımızda kalıcı ol-
maya devam edecek gibi görü-
nüyor. Çalışma hayatının yeni
normali, işletmeleri geleneksel
iş yeri ortamlarının dışında ça-
lışmaya devam etmenin yolla-
rını bulmaya itiyor.

Workplace Group Global

Workspace’in anketine göre,
ABD’de işletmelerin %69’u es-
nek bir çalışma alanı politika-
sına sahip olduklarını belirtiyor. 

Araştırma, mevcut küresel
sağlık krizi göz önüne alındı-
ğında bu oranın giderek artaca-
ğını öngörüyor. Endüstri 4.0’ın
önemli bir unsuru olan Endüs-
triyel IIoT uzaktan çalışanların
birbirleriyle ve firmalarının ma-
kineleri, ekip manları ve diğer
tek nolojik cihazları ile bağlan-
tıda kalarak, iş sürekliliğini ve
verim liliği sağlamaları adına
önemli bir rol oynuyor.

IIoT, internete bağlı maki-
nelerden ve bunların ürettiği ve-
rileri işleyen ileri analitik plat-
formlarından oluşuyor. IIoT ci-
hazları küçük çevresel sensörler
den robotlara kadar uzanıyor.

Her ne kadar “endüstri-
yel” sözcüğü depoları, tersane-

leri ve fabrikaları çağrıştırsa da
IIoT teknolojileri, aralarında ta-
rım, sağlık, finansal hizmetler,
perakende ve reklamcılığın da
bulunduğu çok farklı endüstriler
için ciddi vaatler içeriyor.

Juniper Research tarafından
yapılan yakın tarihli bir araştır-
ma, akıllı üretimi, önümüzdeki
5 yıl için IIoT pazarının önemli
bir büyüme alanı olarak tanım-
ladı. Bu öngörü 2025 yılına ka-
dar 22 milyar bağlantılı cihaz
anlamına geliyor. Araştırmanın
işaret ettiği büyü menin gerçek-
leşmesi globalde IIoT cihaz sa-
yısının 2020’de 17,7 milyardan
2025’te 36,8 milyara çıkması
anlamına geliyor ve bu da genel
olarak %107’lik büyüme oranı
demek. IIoT’nin pandemi döne-
minde özellikle üretim alanında
operasyonel verimlilik ile çalı-
şan ve müş teri deneyimine yap-

tığı katkıları özetlemek müm-
kün: Sensörle takip, Çalışan
güvenliği, Uzaktan eğitim ve uy
gulama, Drone desteği, Artırıl-
mış gerçeklik, Verimli Lojistik...

Çözüm ortakları ile yapay
zeka bağlantılı 3D ürün tasarım
çözümleri ile işletmelerin tasa-
rım dünyasını yeniden keşfet-
mesine olanak sağlayan, bilişim
konusun da Türkiye’nin en de-
neyimli distribütör firması Re-
dington Türkiye, sunduğu ürün
ve çözümlerle IIoT pazarının
büyümesine önemli katkılar ya-
pıyor. Şirket, bilgisayar destekli
grafik-tasarımdan, ürün yaşam
döngüsü yönetimine, artırılmış
gerçeklikten IIoT çözümlerine
kadar birçok alanda yenilikçi çö
zümlerini Türkiye’deki hem de
dünyadaki bilgi birikimini ülke-
mizdeki iş ortaklarının ve müş-
terilerinin hizmetine sunuyor.
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TÖHOB temel sorunları
TBMM gündemine taşıyor
TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş ve yönetimi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ı
makamında ziyaret etti. TBMM yasama dönemi öncesi, sektör sorunlarını ileterek, destek istedi...
ANKARA-TÖHOB sektör sorunla-
rını her mecraya taşıyarak destek ara-
yışlarını, 1 Ekim’de açılacak TBMM
gündemine de taşımak için AK Parti
Genel Başkan yardımcısı Binali Yıl-
dırım’ı makamında ziyaret etti. Genel
Başkan Ercan Soydaş Yönetim Ku-
rulu ile gerçekleştirdiği ziyarette, ülke
genelinde özel halk otobüsçülerinin
sorunlarını ve giderek sistem soru-
nuna dönüşen sıkıntılarını anlatarak
çözüm taleplerini içeren tespitleri sun-
du. AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Binali Yıldırım’dan bugün yaşa-
nan sorunların çözümünü TBMM
gündemine taşımasını istedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Binali Yıldırım, ziyaretten duydu-
ğu memnuniyetini belirterek, konu-
lara daha önce bakanlık dönemi ve
sonrasında da vakıf olduğunu, gerekli
desteği verdiğini hatırlatarak, “Bildi-
ğiniz üzere daha önce de Özel Halk
Otobüsü sorunlarının çözümü ko-
nusunda birçok destek yapıldı. Ye-
ni dönemde de belirttiğiniz konular
ve belirlediğimiz noktalarda esna-
fın sorunlarına çözüm bulacağız”
diyerek, desteği vereceğini söyledi.

TÖHOB Başkanı Soydaş, ilgileri
ve için Binali Yıldırım’a teşekkür ede
rek, görüşme sonrası yaptığı açıkla-
masın da TBMM gündemine taşın-
masını istedikleri talepleribelirtti:

1- ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ-

’NİN GENEL SORUNLARI VE
TALEPLERİ

Şu anda ülkemiz de çeşitli kent ve
şehirlerimizde Belediyelere bağlı ola-
rak kent içi toplu taşıma hizmeti su-
nan 20 bini aşkın Özel Halk Otobüsü
bulunmaktadır.

Bilindiği üzere Özel Halk Oto-
büsleri, belediyelerin asli görevleri
olan bir kamu hizmeti olan kent içi
toplu taşıma faaliyetini yine beledi-
yeler adına ifa ederken, belediyeleri-
mizi yatırım ve işletme maliyetinden
kurtarmaktadır.

Hükümetimizin ilgili bakanları,
millet vekillerimiz, devlet kurumları-
mızın yöneticilerinin ve belediyeleri-
mizin katkı ve destekleriyle sektörü-
müzün birçok sorunu çözülmüş ise
de yıllara matuf bazı temel problem-
lerimiz ve gelişen şartlar çerçevesin-
de oluşan yeni ihtiyaçlarımız var.

Yolculuk Destek Ödemesi ile alakalı
Mevzuat Düzenlemesi

AÇIKLAMA VE TALEP:
25 Mayıs 2018 tarih ve 30931 sa-

yılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren ve 5216 Sayılı Ka-
nuna ekle me yapan 7144 sayılı ka-
nunun 19. Maddesinde;
“Büyükşehir belediyeleri taşıma
birlik veya kooperatiflerine, bele-
diye bütçelerinden toplu taşıma
hizmetlerinden ücretsiz veya indi-
rimli olarak yararlanacaklara iliş-

kin gelir desteği ödemeleri yapıla-
bilir” denilmektedir. 

Türkiye genelinde büyükşehir
statüsünde olmayan iller olduğu gibi,
esnaf odası, şirket, dernek bünyesin-
de faaliyet gösteren esnaflarımız da
mevcuttur. Ayrıca, Özel Halk Otobü-
sü İşletmecileri birçok ilimizde kendi
kurdukları şirketler vasıtasıyla ku-
rumsal olarak faaliyette bulunmakta-
dırlar. Dolayısıyla da bu hüküm bü-
tün belediyeleri ve Özel Halk Otobüs-
lerini kapsamamaktadır.

Halbuki kentlerimizde ki Özel
Halk Otobüsleri ruhsatlandırma esas-
larına bakılmadan yasalarda ve mev-
zuatlarda belirtilen yolcuları ücretsiz
ve indirimli taşımaktadırlar.

Dolayısıyla da Büyükşehirlerde
bu son düzenlemeye dayanarak üc-
retsiz ve indirimli yolcu taşıma deste-
ği sağlanırken çoğunluğu teşkil eden
illerde Özel Halk Otobüsleri bu im-
kândan yararlanamıyor. 

Ayrıca, sürekli artan maliyetler ve
buna bağlı olarak yolculuk ücretleri-
nin zamanında ve reel oranlarda artı-
rılmaması, ücretsiz hizmet, salgın vb.
nedenlerle toplu taşımayı sürdürebil-
menin gittikçe zorlaştığı günümüz de,
ücretsiz ve indirimli taşımayı destek-
lemek isteyen belediyelere, kanun ve
mevzuat eksiklikleri engel olmakta
dır. Bu nedenle toplu taşımanın süb-
vanse edilmeden sürdürülemeyeceği
de göz önüne alınarak 5393 sayılı ka-

nun çerçevesinde belediyeleri de kap-
sayacak bir düzenleme yapılmalıdır. 

Tüm bu gerekçelerle:
“Büyükşehir Belediyeleri ve be-

lediyeler, kendilerinden işletme izini
ve ruhsat almak suretiyle kent içi top
lu taşıma faaliyetinde bulunan, ger-
çek veya tüzel kişilere, Kanun ya da
yetkili Kurul kararı (UKOME veya
İTK) çerçevesinde toplu taşıma hiz-
metlerinde ücretsiz veya indirimli
olarak yararlananlarla ilgili olarak
kendi bütçelerinden gelir desteği
ödemeleri yapabilirler.” şeklinde ka-
nunlarda yapılacak değişiklik ile ak-
saklık giderileceği gibi bütün illerde
faaliyet gösteren ve tamamı ücretsiz
ve indirimli taşıma yapan esnafları-
mız arasında yaşanan gelir desteği
eşitsizliği de ortadan kalkacaktır.

2- ÜCRETSİZ YOLCU TAŞIMA
DESTEĞİ MİKTARININ ARTI-
RILMASI VE YOLCULUKLARA
SINIR GETİRİLMESİ

65 yaş üstü ve engelli ücretsiz yol
culuklar için Aile Bakanlığı’nca ille-
rin statülerine göre değişen miktarlar
da aylık “Ücretsiz Taşıma Desteği”
yapılmaktadır. (İstanbul da 1.330,00
TL.) Destek tutarları uzun süreden
beri güncellenmediği için her geçen
gün artan maliyetler karşısında sem-
bolik hale gelmiştir. Ayrıca, ücretsiz
seyahat hakkı sağlanan kişilerin bu
hakkı istismar etmesi ve günde 10’dan

fazla yolculuk yapmaları hizmetin
yürütümünde sıkıntılara şoför ile yol-
cu arasında tartışmalara neden ol-
maktadır.

Belirtilen nedenlerle aylık ücret-
siz taşıma destek miktarının artırıl-
ması ve ücretsiz binişlere günlük sı-
nırlama getirilmesi.

3- ESNAF KREDİSİ
2018 ve 2019 yıllarında Halk-

bank tarafından taşımacı esnafa sağ-
lanan 84 ay vadeli, düşük faizli, 500
bin TL tutarındaki kredi, finansman
sıkıntısı çeken Özel Halk Otobüsü İş-
letmecileri için önemli bir kaynak ve
nefes olmuştur. Ancak 2018 yılı de-
ğerlerine göre belirlenen ve 3 yıldır
aynı kalan 500 bin TL., Otobüs fiyat-
larının 3 yılda %100’ün üzerinde art-
ması nedeniyle bugün için yeterli
olamamaktadır. Bu nedenle, Gerçek
ve Tüzel kişi olabilen Özel Halk Oto-
büsü İşletmecilerine Halkbank üze-
rinden verilen 500 bin TL. tutarındaki
araç alımı destek kredisinin aynı sta-
tüde 1 milyon TL.’sına çıkarılması,

4- ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
İLE İLGİLİ MEVZUAT DÜZEN-
LEMESİ

Özel Halk Otobüsleri, belediye-
lere bağlı olarak kent içi toplu taşıma
hizmeti yaparken, ruhsatlandırma ve
işletme şartları ile alakalı olarak ka-
nunlarda veya mevzuatta herhangi bir

standart düzenleme olmadığı için şu
anda ülkemizde 90 farklı uygulama
bulunmaktadır. 

Bu durum haksız ve işletmecileri
mağdur eden uygulamalara neden ol-
duğu gibi işletmeci ile Belediyelerin
işletmeciler ile davalık olmasına, sü-
rekli huzursuzluğa ayrıca, uygulama
farklılıkları Yargının da emsal olay-
larda dahi farklı kararlar vermesine
ve standart oluşmamasına neden ol-
maktadır. 

Belirtilen nedenlerle, Özel Halk
Otobüsü İşletmecilerine işletmecilik
izini verilirken bütün illerde süreli
ihaleler yerine, İstanbul da olduğu
gibi Geçici Çalışma Ruhsatı verme
esasının getirilmesi için mevzuat dü-
zenlemesi yapılması,

5- ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ’-
NE TAHDİTLİ PLAKA VERİL-
MESİ

Kentlerde aynı şartlarda hizmet
yaptığımız halde minibüs ve dolmuş-
ların sıra ve seri takip eden Tahditli
Plakaları mevcuttur. Özel Halk Oto-
büsleri ise 1920’li yıllardan beri ve
Minibüslerden çok önce kent içi toplu
taşıma faaliyetinde bulunuyor olma-
larına rağmen Harf Serisi ve sıra nu-
marası olan Tahditli Plakaları mevcut
değildir. Minibüslerde olduğu gibi
Özel Halk Otobüsleri’ne de Tahditli
Plaka verilmesi ve bunun zorunlu
hale getirilmesi.

TÖHOB ziyaretleri
devam ediyor

TÖHOB Ankara ziyaretleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç’u makamında zi-
yaret ederek görüştü. Görüşmede, sektörün ödeme sorunları ele alındı...
ANKARA-TÖHOB (Tüm Özel Halk Oto-
büsleri Birliği Derneği) Ankara’da bir dizi
erkan görüşmesi gerçekleştirildiğini açık-
ladı. TÖHOB yaptığı açıklamasında, yöne-
tim Kurulu üyeleri ile Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü makamına gidilerek Genel Müdür Dr.
Orhan Koç ile görüşüldüğünü açıkladı. 

Görüşmeden memnun kaldıklarını dile
getiren TÖHOB Başkanı Soydaş; “Sayın

Genel Müdürümüz yoğun işleri arasında
bizi kabul ederek sektörel sorunlarla ku-
rumunu ilgilendiren konularda bilgilen-
dirmelerde bulunduk. Karşılıklı olarak
fikir alışverişi yaptık. Sektörün içinde
bulunduğu durumu kendilerine anlata-
rak, çözüm önereleri üzerinde durduk.
Genel Müdür Sayın Orhan Koç’un de-
ğerli görüşleri ve ziyaretimize gösterdik-
leri ilgiden dolayı kendilerine teşekkür
ederiz” diye konuştu.
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Ciddi yol almışız!..

ALAPLI

BİR yerde noksanlık var. Bunca sene-
nin verilerine bakıyorum. Özel Halk

Otobüsçüleri ciddi mesafeleri hep öz
sermayelerini kullanarak almışlar. 

Ferdi işletmeci sarmalında lokal
davranışlarda düzensiz taşıma hizmeti
verdikleri söylenirken, sesleri çıkma-
dan, en azından belediye denetiminde
onun çalışma yönergesi ile hizmet edi-
yoruz. Denetleniyor cezalara çarptırıla-
rak maddi kayba uğruyoruz.

Biz bunun müsebbibi değiliz” deme-
mişler aksine, düzeltici işlem amaçlı be-
lediyelere daha da yaklaşarak harcama-
larla yenilenmeye çalışmışlar.

Bir asırlık deneyimleri var ama bu-
gün trilyonlarla sürdürülebilir hizmet ko-
nusunda özellikle büyük kentlerde top-
lu taşımanın ana aktörleri olmuşlar.

Şirket olmuşlar kurumsal yapıyı be-
nimseyerek bunun ek maliyetlerini öz
sermayeleriyle karşılamışlar.

Dikkat ettim en uzun UITP üyesi
İETT, en genç yeni üyesi olmuş TÖHOB,
daha ilk üç yılında 317 yabancı delegeyi
ülkemizde -elbette İBB ile- ağırlamış.

Bu gazete ile Özel Halk Otobüsü İş-
letmeci esnaf yurt dışında ilişki iletişim
ziyaret davet ve konuşmacı olmuşlardı.

Demek ki gelişim bir asır; tıpkı 1,5
asırlık vizyon ve misyonuyla takdir top-
layan İETT gibi Özel Halk Otobüsçüleri
de ciddi yol almış. 

Peki hala bu yabancılık ya da işin bu
yanını görmemeden kaynaklı sorunlar
neden yaşanıyor?

Sebebi kim?
Bilinmiyor mu?
Bence tek neden, sadece kamu ve

özel kesimin, “Biz bize mecburuz. Bir-
likte yol almalıyız” diyememeleri. 

Bunun için anlayış değişmeli. Değiş-
mezse, hep birlikte treni kaçıracağız!..

SEDAT
AYDIN

5KENT VE YAŞAMKENT VE YAŞAM
6 EYLÜL 2021

Covid-19’da özel araç
kullanımı sürekli arttı!
Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 15 ülkede, yaşları 18 ile 65 yaş arasında değişen 10 Bin kişi
ile gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin pandemide otomobile olan tutkusunu ortaya koydu...
TEB Cetelem Genel Müdürü Gamze
Halide Berberoğlu, Cetelem Gözlemevi
2021 raporunun otomotiv sektöründe
yaşanan değişimleri, dinamikleri, çevre
duyarlılığını ve gelecek beklentilerini
ortaya koyarak önemli tespitlerde bu-
lunduğunu belirtiyor. Berberoğlu, “Oto-
motiv dünyası her geçen yıl evrimleş-
meye devam ediyor. Bu evrimleşme-
nin temelinde çevresel faktörlerle bir-
likte tüketici alışkanlıkları ve tercih-
leri yatıyor. Cetelem Gözlemevi 2021
araştırmasında Otomotiv endüstrisi-
nin tarihinin en büyük değişimlerden
birini yaşadığına tanıklık ediyoruz.
Cetelem Gözlemevi’nin son raporuna
göre, her iki katılımcıdan birinin oto-
mobil satın alma niyetinin salgından
etkilendiğini gözlemliyoruz. Bu sağlık
krizinin etkilerini açık şekilde gözler
önüne seriyor. Aynı zamanda tüketici-
lerin elektrikli otomobil, akıllı tekno-
lojiler ve farklı mobilite çözümlerine
nasıl baktığını, gelecekte mobilitenin
hayatında nasıl bir yere sahip olma-
sını istediğini kapsamlı bir şekilde or-
taya koyuyor” şeklinde konuşuyor.

Berberoğlu, araştırmayla ilgili şu
noktaların altını çiziyor: “Otomobil her
zaman çekici bir mobilite aracı olmuş
tur. Fakat pandemiyle birlikte bunun
ne yöne doğru evrileceği büyük bir
merak konusuydu. Bu dönemde, oto-
mobilleri daha fazla kullanmaya baş-
ladık ama araştırmaya göre onlara
eskisi kadar tutkulu olmadığımız or-
taya çıkıyor. Sonuçlar hayatımızın
asıl vazgeçilmezinin akıllı telefonlar
olduğunu gösteriyor. Otomobillere

artık tutkuyla değil mantıkla yaklaş-
tığımız sonucu öne çıkıyor. Ankete ka
tılanların sadece dörtte biri araçlar-
dan ve sürüşten gerçekten hoşlandığı
nı ifade ediyor. 2021 Cetelem Gözlem-
evi araştırması, otomobillerin vazge-

çilmez olduğu kadar yeri doldurula-
maz olduğunu gösteriyor. Otomobil-
ler ekonomik endişeler, kullanımları
ve özellikle, sağlık krizi esnasında
önem kazanan sağladıkları özgürlük
gibi birçok konu ile birlikte anılıyor.

Ayrıca otomotiv dünyası elektrikli
araçları tek çözüm olarak görürken,
tüketiciler 5-10 yıl içerisinde otomo-
billerin ekonomik ve daha sürdürüle-
bilir, ultra yüksek teknolojiye sahip
olmaları gerektiğini düşünüyor.”

TEB Cetelem Genel Müdürü Gam-
ze Halide Berberoğlu, Cetelem Gözlem-
evi’nin hazırladığı araştırmada TOGG-
’un da örnek olarak gösterildiğine deği-
nerek, “İlk Türk yapımı elektrikli oto-
mobili üretmek üzere kurulan konsor
siyum, önümüzdeki dönemde daha
fazla konuşulacak ve aynı zamanda
Türkiye’deki elektrikli otomobillerin
de kaderini belirleyecektir. TOGG’un
getirdiği ivmeyle birlikte 2022 yılın-
dan itibaren Türkiye otomotiv gün-
deminin en büyük konusu elektrikli
otomobiller olacaktır” dedi.  
CETELEM GÖZLEMEVİ 2021
RAPORUNDAN NOTLAR
nCovid-19 otomobil satın alma eği-
limlerini etkiliyor. 
n Salgında 10 tüketiciden 6’sı oto-
mobilini daha fazla kullanıyor.
nOtomobil salgında en rahat hisse-
dilen yer.
nTürkiye otomobile en tutkulu ülke-
lerin başında geliyor.
n Cep telefonuna bağlılık otomobili
solluyor.
n 10 kişiden 6’sı otomobilsiz yaşa-
yamayacağını belirtiyor.
nAvrupa otomobilden uzaklaşıyor.
n Elektrikli araca ilgiliyiz ama dizel-
den vazgeçemiyoruz. 
nOtomobilde en milliyetçi ülke Tür-
kiye.
n 5-10 yılda otomobiller otonoma
dönüşecek. 
nOtomotiv çevreye yeterince önem
vermiyor.
nSalgında “Doğayı kirletenler ceza-
landırılmalı” diyenler artıyor.

İkinci el kiralama
pandemide zirvede
LeasePlan Türkiye, dijital alanda yaptığı ya-
tırımlar ve pandemi döneminde işletmelerin
kiralama ihtiyaçlarına yönelik sunduğu yeni
hizmetlerle 2021 hedeflerinin üzerine çıktı...
LeasePlan, pandemi döneminde devreye aldığı dijital
çözümlerle sektörün taleplerine hızlı şekilde yanıt ve-
rerek yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde büyüdü.
LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay yap-
tığı değerlendirmede, “Dijital dönüşüme çok önem
veren bir markayız. 2012 yılında hayata geçirdiği-
miz Türkiye’nin ilk online kiralama platformu tık-
lakirala.com’dan bu yana sürekli olarak yeni çö-
zümler geliştiriyoruz ve kiralama ihtiyacı olan işlet-
melerin beğenisine sunuyoruz. Oluşturduğumuz
dijital altyapıya pandemi döneminde EsnekPlan ve
NoStressPlan gibi döneme uygun çözümler ekledik.
Bu doğrultuda, 2021 yılı başında koyduğumuz bü-
yüme hedefinin üzerine yıl bitmeden çıkmayı ba-
şardık. Temmuz sonu itibariyle geçtiğimiz yıla kı-
yasla sektör ortalamasının üstünde büyüdük. Yılı
bu şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Açıklamasında Tüm Oto Kiralama Kuruluşları
Derneği’nin (TOKKDER) açıkladığı güncel sektör ve-
rilerine de değinen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü
Türkay Oktay, “Derneğimiz TOKKDER tarafından
açıklanan yarıyıl raporuna göre sektörümüz 2021
ilk yarısında toplam araç sayısında %7,1, kiradaki
araç sayısında %3,3 daralmış gözüküyor. Müşteri
sayısında ise sektörümüz maalesef 8 yıl geriye git-
miş durumda. Araç bulunurluğundaki sıkıntıların
devam edeceği, ekonomik toparlanmanın ve büyü-
menin tüm sektörlerde eşit yayılmadığı gerçeğiyle,
sektörümüzün yılın ikinci yarısında da daralmaya
devam etmesini bekliyoruz. Biz ise sektörümüzün
aksine müşteri kaybetmediğimiz gibi yılın başından
beri az da olsa düzenli büyüyoruz ve yılı da bu şe-
kilde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle meydana gelen tedarik sıkın-
tıları nedeniyle özellikle 2020 yılında araç bulunabi-
lirliğinin bir hayli azaldığını hatırlatan Türkay Oktay,
“Pandemi, kurdaki dalgalanma ve faiz oranlarının
etkisiyle sıfır araç kiralama fiyatları ortalama %
25-35 arasında arttı. Buna bir de sıfır araç tedari-
kinde yaşanan sorunlar eklenince işletmeler ikinci
el kiralamaya çok büyük talep göstermeye başla-
dılar. İlk kez 2017 yılında başladığımız ikinci el araç
kiralama operasyonu 2020 yılının başından itiba-
ren her geçen dönem arttı. Şu anda kiralamalarımı-
zın yaklaşık %40’ı ikinci el kiralamadan oluşuyor

diyebiliriz. Bugüne baktı-
ğımızda, araç tedarikinde
hala bir takım sıkıntılar
devam ediyor. Ayrıca, sıfır
araç fiyatlarındaki artış
da sürüyor. Sonuç olarak,
ikinci el araç kiralama
önümüzdeki dö nemde de
operasyonel araç kiralama
sektörünün önemli bölü-
münü oluşturacak” dedi.

Otomotivde ihracat
7 ayda yükseldi

OİB, Ocak-Temmuz döneminde 100’den
fazla ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye
binek otomobil gönderildiğini açıkladı...
TÜRKİYE’den Ocak-Temmuz döneminde yurt
dışına 5.5 Milyar Dolar’lık binek otomobil sa-
tıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB) verilerine göre, Ocak-Temmuz dö-
neminde 100’den fazla ülke, özerk bölge ve ser-
best bölgeye binek otomobil gönderildi.

Binek otomobil ihracatı, bu dönemde 16
milyar 376 milyon 691 bin dolarlık otomotiv en-
düstrisinin dış satımından yüzde 33,7 pay aldı.

Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 5 mil-
yar 103 milyon 420 bin dolar olan dış satım tu-
tarı, bu senenin aynı döneminde yüzde 8 artışla
5 milyar 514 milyon 97 bin dolara yükseldi.

Binek otomobil ihracatında ilk sırada Tür-
kiye’nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı
olan Fransa yer aldı. Bu ülkeye ocak-temmuz
dönemindeki dış satım, geçen yılın 7 ayına kı-
yasla yüzde 18,5 artarak 829 milyon 836 bin do-
lardan 983 milyon 608 bin dolara çıktı.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan
ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-tem-
muz döneminde 434 milyon 168 bin dolarlık
binek otomobil gönderilen İtalya’ya ihracat,
2021’in aynı aylarında yüzde 24,4 yükselişle 540
milyon 95 bin dolara ulaştı. Üçüncü sıradaki Al-
manya’ya ise binek otomobil ihracatı, 2020’nin
aynı dönemine göre yüzde 0,17 düşüşle 511 mil-
yon 764 bin dolardan 510 milyon 869 bin dolara
geriledi. Yılın 7 ayında Fransa, İtalya ve Alman-
ya’ya bu alanda ihracat, toplam binek otomobil
dış satımının yüzde 36,89’unu oluşturdu.

İhracatta, İspanya 470 milyon 680 bin do-
larla 4’üncü, Birleşik Krallık 460 milyon 582 bin
dolarla 5’inci, Polonya 284 milyon 589 bin do-
larla 6’ncı, Mısır 234 milyon 787 bin dolarla
7’nci, Slovenya 197 milyon 374 bin dolarla
8’inci, ABD 179 milyon 600 bin dolarla 9’uncu,
Belçika da 176 milyon 132 bin dolarla 10’uncu
sırada bulunuyor. Binek otomobil dış satımında
ilk 10 ülkeden 7’sini Avrupa Birliği ülkeleri oluş-
turdu. Tunus, Irak, Japonya, Lübnan, Fransız Po-
linezyası ve Moldova’ya yüzde 100’ün üzerinde
ihracat artışları kaydedildi.

İlk 7 ayında yapılan binek otomobil dış satı-
mı, geçen yılın aynı dönemine göre Tunus’a
yüzde 129 artışla 30 milyon 746 bin dolara,
Irak’a yüzde 117 artışla 28 milyon 188 bin do-
lara, Japonya’ya yüzde 114 artışla 8 milyon 270
bin dolara, Lübnan’a yüzde 170 artışla 4 milyon
827 bin dolara, Fransız Polinezyası’na yüzde
157 artışla 1 milyon 306 bin dolara, Moldova’ya
yüzde 722 artışla 1 milyon 127 bin dolara çıktı.

Romanya elektrikli
Karsan otobüs aldı
Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde
100 elektrikli toplu ulaşım ihalelerini kazanarak, 35 Milyon Euro’luk ihracata imza atmış oldu...
KARSAN, Romanya’da kazan-
dığı iki elektrikli otobüs ihale-
siyle 35 milyon Euro’luk dev
ihracata imza attı. Karsan bu an-
laşmalar ile Türkiye’nin en yük-
sek tutarlı elektrikli otobüs ihra-
catını gerçekleştirmek üzere an-
laşma sağladı. Karsan’ın aldığı
iki ihaleyi de Romanya Bölge-
sel Kalkınma ve Kamu Yöne-
timi Bakanlığı açtı. Buna göre,
şehir içi toplu ulaşım hizmetle-
rinde kullanılmak üzere Timi-
şoara Belediyesi’nin 44 adetlik
ve Braşov Belediyesi’nin  ise 12
adetlik 18 metre uzunluğundaki
elektrikli otobüs ihalesinin ka-
zananı Karsan oldu. Karsan ay-
rıca,  Romanya’ya 19’u hızlı şarj
olmak üzere 75 şarj istasyonu
kuracak ve 6 yıl boyunca araç-
ların bakım ve garaj işletmesini
üstlenerek kapsamlı bir elektrik
li toplu taşıma sistemi hizmeti
sunacak. İhaleler kapsamında
18 metre uzunluğundaki yüzde
100 elektrikli modellerinden olu
şan sıfır emisyonlu 56 adet oto-
büsü Romanya’ya ihraç edecek
Karsan, ilk teslimatı 2022 itiba-
riyle gerçekleştirecek.

Karsan CEO’su Okan Baş,
“Atak Electric ve Jest Electric
Avrupa’nın sıfır emisyonlu ter
cihleri olmaya, aynı zamanda
1 milyon kilometreyi aşkın yol
kat ederek önemli bir tecrübe
edinmemizi sağladı. Bugün,
elektrikli otobüslerimiz Ro-
manya, Fransa, Almanya, Por
tekiz hatta Meksika’ya kadar
birçok dünya ülkesinde hizmet
veriyor. Romanya ise bizim
için kıymetli bir pazar. Fran-
sa’dan sonra 65 adet ile en
büyük elektrikli otobüs par-
kımız Romanya’da bulunu-
yor. Ayrıca, Romanya ulaşım-
da elektrikli dönüşüme çok
hızlı uyum sağlayan bir ülke.
Romanya’nın dönüşümdeki
bu hızına ve verimli toplu taşı
ma aracı ihtiyaçlarına 6 met-
reden 18 metreye kadar tüm
boyutlardaki yüksek teknolo-
jili elektrikli ürünlerimizle
cevap veriyoruz. Teknolojik
dönüşüme hızla ayak uydur-
ma anlamında Karsan mar-
kasının dinamiği ile Roman-
ya’nın dinamiği birbiriyle ol-
dukça örtüşüyor” diyor. Otomotiv sektöründe

dönüşüm kaçınılmaz!
2021 yılında çip krizi ile ortaya çıkan üretim aksaklığı otomotivin dijitalleşme
etkisi ile içinden çıkamadığı bir süreci yaşıyor. Sektör, yetersizliklik üretiyor!..
KPMG Türkiye’nin hazırladığı
Sektörel Bakış serisinin Otomo-
tiv raporu yayımlandı. Rapor,
otomotiv sektöründeki para-
digma değişimine yönelik değer-
lendirmenin yanı sıra sektörün
sürdürülebilir büyümesini ve
ekonomiye daha fazla katkı sun-
masını sağlamak için ihtiyaç du-
yulan politika önerilerini sunu-
yor. Umutla başladığı 2020’yi
salgın nedeniyle büyük kayıpla
kapatan sektörü çip krizi ve halen devam eden
üretimdeki aksamalar zorluyor. Dijitalleşme-
nin hızı da yakın gelecekte çok daha farklı bir
otomotiv sektörü göreceğimizi söylüyor.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye
Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, sektö-
rün yeni döneme adapte olmaya çalıştığını be-
lirterek, “2020 yılının başında Çin’de görü-
len ilk Covid-19 vakasıyla birlikte geri dö-
nüşü olmayan bir değişimin içerisine gir-
dik. Bir süredir ortaya konulan ‘otomotiv-
de oyun yeniden kuruluyor, paradigmalar
değişiyor’ yaklaşımları giderek daha çok

taraftar buluyor ama bir yan-
dan da bu değişime uygun
planlara sahip olunmadığı
açığa çıkıyor” dedi.

Ölekli, şöyle devam etti;
“Küresel otomotiv sektörü; çip
yokluğu, ham madde fiyatla-
rındaki hızlı yükselişler, küre-
sel üretimde yüzde 16’lık da-
ralma, emisyon kriterlerinin
sıkıştırmasıyla dizel araçların
yok oluşu gibi tehdit ve deği-

şim ortamında var olmaya ve geleceğe
uzanmaya çalışıyor. Bunların ötesinde,
iklim krizi ve çevresel sorunlar sektör üze-
rindeki baskıyı ve sorumluluğu artırıyor.
Dünya genelindeki bu değişimler sektörün,
elektrikli ve hibrit motorlu araçlar çağına
tam gazla girmesini sağladı. Bu gelişmeler,
mevcut araç merkez li sistemimizi radikal
bir şekilde verimli, veri-odaklı, sürücüsüz
ve müşteri odaklı ekosisteme dönüştüre-
cek. Sektörde, bundan sonraki süreçte si-
ber güvenliğin önemi hiç olmadığı kadar
arttı. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor.”

KTT-5.qxp_KTT  4.09.2021  14:00  Page 1



İzmir’de
bisikletçilere
farkındalık
kampanyası

Kentte bisiklet kullanımını artırma ça-
lışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir
Belediyesi, “trafikte bisiklet bilincini”
güçlendirmek için de farkındalık
kampanyaları düzenliyor. Bu doğrul-
tuda 30 ilçedeki dijital ekranlarda ve
billboardlarda motorlu taşıt sürücüle-
rine yönelik mesajlara yer verilirken,
15 ESHOT otobüsünün arka cephele-
rine de özel tasarımlar giydirildi.

Gürültü
eylem planı
anketi
düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TÜ-
BİTAK Marmara Araştırma Merkezi
arasında 2019 yılında imzalanan “An-
kara Gürültü Eylem Planı” çerçevesin-
de gürültü azaltım senaryolarının ge-
liştirilmesi için bir anket çalışması dü-
zenlendi. ankara.bel.tr adresi üzerin-
den başkentlilerin katılabileceği an-
ket ile gürültü eylem planı raporu Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığına sunulacak.

İstanbul FSM
Köprüsü
tadilat için
bakıma alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan,
İstanbul Boğazı’ndaki Fatih Sultan
Mehmet (FSM) Köprüsü’nde yapıla-
cak bakım ve onarım çalışmasıyla il-
gili açıklamada, “Çalışmalar ayda 5
gece olmak üzere toplamda 75 gün-
lük gece çalışmasıyla tamamlana-
caktır. Çalışmalar esnasında FSM,
köprü trafiğe hiçbir şekilde tama-
men kapatılmayacak” denildi.

TRABZON-Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı’ndan yapılan ya-
zılı açıklamada, Trabzon-Gü-
müşhane kara yolu üzerinde
yapımı devam eden Yeni Ziga
na Tüneli Projesi’nde yüzde 91
kazı destekleme seviyesine
gelindiği belirtilerek, tünel ta-
mamlandığında Trabzon-Gü-
müşhane arası araçla 1.5 saat
olan ulaşımın 40 dakikaya dü-

şeceği aktarıldı. Projeyle 29 ki-
lometre uzunluğunda çift tünel
inşa edildiğine işaret edilen
açıklamada; “Çift tüp uzunluğu
29 kilometre olan projede, her
iki tüpte de 13.3 kilometre ol-
mak üzere toplamda 26.6 kilo-
metrelik kazı işi tamamlandı.
Tünelde, beton kaplama ima-
latının da yüzde 68’lik kısmı ta-
mamlandı” denildi.

Yeni Zigana Tüneli
ışığı görmeye yakın

SAMSUN-Büyükşehir Beledi-
yesi UKOME toplantısında top-
lu ulaşıma zam kararı çıktı. Ka-
rarın artından yeni ücret tarife-
leri uygulanmaya başlandı. Alı-
nan karar neticesinde ulaşım
da öğrenci servisleri, yolcu dol-
muşları, halk otobüsleri, tram-
vay ücretlerine enflasyon ora-
nında zam uygulandı. Uygula-

nan zamlarla birlikte Samsun-
‘da birinci, ikinci, üçüncü ve
dördüncü dolmuş hatlarının
ücreti tam kişi 3.5 TL.’den 4
TL.’ye, öğrenci ücreti ise 3
TL.’den 3,5 TL.’ye yükseldi. 3
TL. olan halk otobüsü fiyatı 3,5
TL.’ye çıkarken servis ve tram-
vay ücretleri de enflasyon ora-
nında zamlandı.

Samsun’da toplu
ulaşıma zam geldi

DİYARBAKIR-Diyarbakır’da
ağır tonajlı araçların geçişine
yasaklanmasına rağmen, sürü
cülerin kullanmaya devam edip
tahrip ettiği Osmanlı Dönemi-
‘ne ait 4 kemerli Dilaver Köprü-
sü’nün yanına yeni köprü ya-

pılmaya başlandı. Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi Yapı Ya-
pım Daire Başkanlığı’nca te-
meli atılan ve yaklaşık 1.5 Mil-
yon TL.’ye mal olacak olan 4
gözlü yeni köprünün 3 ay içeri-
sinde bitirilmesi hedefleniyor.

Trafiğe kapatıldı
yenisi yapılıyor

AKSARAY-Kapadokya’nın
başlangıç noktası olduğu için
turizm merkezi olma yolunda
ilerleyen Aksaray’da sağlıklı ya-
şam enerji tasarrufu ve hava
kirliliğini önlemek için bisikletli
ulaşım dönemi başladı. Aksa-

ray Belediyesi’nin yürüttüğü
‘Akıllı Bisiklet’ proje kapsamın
da 11 noktaya bisiklet istasyo-
nu kuruldu. Belediye Başka-
nı Evren Dinçer, bisiklet proje-
siyle vatandaşları sağlıklı ya-
şama teşvik ettiklerini söyledi.

Aksaraylı’lar “Sağlık
için bisiklet” diyor
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EGO’dan yeni nesil
güvenli otobüsler

EGO, Başkentliler’in daha rahat ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla 355
otobüs ile 22 BELKA elektrikli otobüsünün filoya katılma sürecini başlattı...

ANKARA-Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda
seyahat konforunu artırmak ve can güvenliğini sağ-
lamak amacıyla DMO’nden (Devlet Malzeme Ofi-
si)  satın aldığı 8 metre uzunluğa sahip 51 otobüsten
ilk partide 19 tanesini teslim aldı. Düşük emisyon
değerleri sayesinde çevreci özelliğiyle üretimi ya-
pılan 2021 model otobüsler, metro ring hatlarında
ve dar sokak-caddelerin bulunduğu bölgelerde hiz-
met verecek. Otobüsler; Euro 6 motor teknolojisi
özelliği, düşük dönüş yarı çapı ve yüksek manevra
kabiliyetiyle şehir içi dar sokak ve caddelerden artık
daha kolay geçiş yapabilecek. Otobüsün alçak taba-
nı biniş kolaylığı sağlarken, engelli erişimine uygun
tekerlekli sandalye rampası sayesinde de engelli va-
tandaşlar daha güvenli bir şekilde seyahat edebile-
cek. İhalesi ve sözleşme süreci tamamlanan doğal-
gazlı körüklü/solo otobüsler ile dizel körüklü oto-
büsler ise Kasım ayından itibaren peyderpey teslim
alınacak Ankara caddelerinde hizmet verecek.

Otobüslerin renk ve tasarımlarını düzenlenen
anketle Başkentlilerin belirlediğini, bürokratik iş-
lemlerin tamamlanmasının ardından kısa bir süre
içinde de hizmet vermeye başlayacağını belirten
EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu bilgileri pay-
laştı; “Ankara için toplam 355 tane araç alımına
yönelik büyük bir başlangıç yaptık. Daha kısa
mesafelerde metro ring seferlerini yapacak şekil-
de ya da büyük araçların manevra kabiliyetinin
olmadığı dar sokak ve caddelerde servis verebil-
mek amacıyla, ölü kilometreleri ortadan kaldı-
racak donanıma sahip araçlar satın aldık. Sefer
sıklığını artırmak ve yolcunun daha hızlı bir şekil-
de metro istasyonlarından varmak istedikleri
noktalara ulaşımını sağlamak amacıyla 8.31 m.
uzunluğa sahip bu araçları, Devlet Malzeme
Ofisi (DMO) üzerinden satın alarak bir çalışma
yürüttük. 2. parti otobüsler ise 2 hafta içerisinde,
geri kalan 12 araç da eylül ayında gelecek. Yeni
otobüslerimiz Ankaralılar’a hayırlı olsun.”

EGO’nun 3. Bölgesi yeni yerleşkesinde
EGO Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünü
de Mamak Yakupabdal Mahallesi’ndeki yeni yerleşkesine taşıdı...
ANKARA-Başkent’te ulaşım alanında
birçok yeniliğe imza atan Ankara Büyük-
şehir Belediyesi, vatandaşların daha kon-
forlu ve güvenli seyahat edebilmesi için
modern tesisler kurarak çalışmalarına
devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü 3.
Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü
’nün Mamak Yakupabdal Mahalle-
si’ndeki yeni tesislerine taşındığını sosyal
medya hesapları üzerinden duyuran An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı Man-
sur Yavaş, “Hemşehrilerimize daha
konforlu bir ulaşım sağlamak için 3.
Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü-
müzü Mamak’taki yeni yerleşkesine ta-

şıdık. Son teknoloji ile donatılmış yeni
merkezimizde bakım onarım atölyelerin-
den yakıt dolum istasyonlarına kadar bir-
çok hizmeti bir arada sunuyoruz” dedi.

Başkent’te ulaşım hizmetlerinin ka-
litesini yükseltmek ve daha hızlı hizmet
verebilmek için yeni yerleşkesine taşınan
3. Bölge Şube Müdürlüğü, Altındağ ile
Çankaya’nın bir kısmına ve Mamak il-
çesinin tamamında geniş bir ulaşım ağı
içerisinde hizmet vermeye başladı.

Servis alanı olarak da kullanılan 3.
Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü,
347 otobüsün bakım, onarım, temizlik,
yakıt dolumu, lastik bakımlarını yapacak.

İngilizce atağı!
Denizli merkez ile Çardak Havalimanı
arasında yolcu taşımacılığı yapan Denizli
Büyükşehir Belediyesi Hava Ulaşım A.Ş.
personeline İngilizce eğitim veriyor...
DENİZLİ-Büyükşehir Belediyesi’nin Çardak Ha-
valimanı’na ulaşımın kolaylaştırılması, yolcu taşı-
ma kapasitesinin etkin şekilde yapılması ve vatan-
daş memnuniyetinin artırılması hedefiyle sürdür-
düğü servis hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan
gelen yoğun istek üzerine başlattığı kişiye özel ula-
şım VIP hizmeti başarıyla devam ediyor. Bu kap-
samda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Hava Ula-
şım A.Ş., yabancı müşterilerinin iletişimde aksaklık
yaşamaması adına kurum içi mesleki İngilizce eği-
timlerine başladı. İngilizce eğitimlere, Denizli Bü-
yükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Halkla İlişkiler ile
Planlama biriminde görevli personel katılıyor. Hiz-
met içi eğitim kapsamında personele toplamda 80
saatlik mesleki İngilizce eğitimi verilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.
Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, müşteri mem-
nuniyeti esaslı bir çalışma sürdürdüklerini kaydetti.

Kayseri Ulaşım’da
günlük dezenfekte
Kayserililer’in güvenli ve sağlıklı ulaşımı için tüm detayları düşünen Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Ulaşım A.Ş., tüm toplu taşıma araçlarını günlük olarak dezenfekte ediyor...

KAYSERİ-Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
A.Ş. tüm dünyayı etkisi altına alan korona
virüs ile ulaşım ağında mücadele kapsa-
mında bu zamana kadar özel halk otobüsle-
rine, ilçe toplu taşımacılığına ve raylı
sisteme ait tüm araçlara yaklaşık 100 bin kez
dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi pande-
minin ilk gününden itibaren salgın ile mü-
cadele faaliyetlerini titizlikle uygulamaya
devam ediyor. Kentte güvenli ulaşımı sağ-
lamak amacıyla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları
ile korona virüs tedbirleri sürüyor. 

Büyükşehir Belediyesi şehirdeki ula-
şım ağını korona virüsten korumak için bir-
çok tedbir aldı. Bu kapsamda Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından Kayseri
Ulaşım’a, özel halk otobüslerine ve ilçe
toplu taşımacılığına ait tüm araçlarına top-
lamda 75 bin 272 kez dezenfeksiyon işlemi
yapıldı ve günlük olarak dezenfekte ediliyor.
Öte yandan yoğun kullanılan otobüs durak-

larının 7 bin 43 tanesine de dezenfeksiyon
işlemi yapıldı. Raylı Sistem araçlarında ise
toplam 24 bin 642 kez dezenfeksiyon işlemi
yapılırken, bakıma alınan tüm araçlara ay-
rıca dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor. Ula-
şım A.Ş. tarafından her araç günlük olarak
dezenfekte edilirken, tramvay istasyonlarına
4 bin 763 kez dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
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Almanya’da kömür
santralının üretim
izini durduruldu

Almanya’da bir mahkeme yeni nesil kömür yakıtlı elektrik santralı
Datteln 4’e karşı açılan davayı sonuçlandırdı. Mahkeme, santralı
çocuk hastanesine olan yakınlığı dolayısya durdu...
ALMANYA’da bir mahkeme ül-
kenin kuzey batısındaki en genç kö-
mür yakıtlı elektrik santralı Datteln
4’e karşı açılan davanın ardından
santralın geçersiz bir kalkınma pla
nına göre inşa edildiğine karar ver-
di. Mahkeme, Waltrop kasabası,
yerel sakinler ve bir iklim STK’sı-
nın yerleşim alanlarına ve bir ço-
cuk hastanesine yakınlığı nedeni
ile santrala olan itirazını onayladı.

Mahkemeye göre, 2020’de
devreye giren Datteln 4’ün yer se-
çimi, “ilgili yasal gereklilikleri”
karşılamayan geçersiz bir imar pla
nına tabiydi. Kuzey Ren-Vestfalya
bölgesindeki yerel yetkililer yeni
planlar hazırladılar ve şu anda mah
kemede tartışılan bir izin belgesi
yayımladılar. BUND başkanı Olaf
Bandt, kararın yanlış siyasi karar-
ları düzelttiğini söyledi ve “Kuzey
Ren-Vestfalya başkanı, Datteln
4 taşkömürlü elektrik santralı-
nın işletmeye alınmasını defalar-
ca kamuoyu önünde savundu.
Santralın işletilmesi, daha katı
iklim koruma yasasının yeni he-
defleriyle uyumlu değil” dedi.

Ancak, santralın işletmecisi
Uniper’in henüz kömür santralını
kapatmaya niyeti yok. EURAC-
TIV’e gönderilen açıklamada şir-
ket, henüz yasal olarak bağlayıcı
olmayan kararı not aldıklarını an-
cak mahkemenin görüşünü pay-
laşmadıklarını söyledi.

Açıklamalarında “Bu nedenle

temyiz olasılığını inceliyoruz.
Ancak açık olan şu ki, mahkeme
bugün Datteln 4’ün hizmetten
çıkarılmasına ilişkin karar ver-
medi, sadece planlama yasasının
resmi yönlerine ilişkin karar ver-
di. Uniper, santral için verilen
iznin hâlâ yasal olduğu görüşün-
de. Datteln 4, güvenilir bir şekil
de çalışmaya ve müşterilerimi-
ze yüksek verimli bir şekilde
elektrik ve ısı sağlamaya devam
edecek” ifadesi yer aldı.

Şu anda tesisin işletme izniyle
ilgili başka bir dava devam ediyor.
Datteln bunu da kaybederse üre-
timi durdurması gerekecek.

İklim aktivisti Greta Thunberg
tesisin açılmasının üzerine Twit-
ter’da, “Bugün, yeni bir kömür
santralının açılışını yapmamız
nedeniyle Avrupa için utanç ve-
rici bir gün. Bir iklim felaketin-
den kaçınmak için yola çıktık.
Dünya’nın geri kalanına gön-
derdiğimiz mesaj bu mu?” pay-
laşımında bulundu.

Çevre STK’sı Client Earth,
Datteln 4’ün ağır metaller ve cıva,
kurşun ve arsenik gibi zehirli mad-
deler yaydığı için hava ve su kirli-
liğine neden olduğunu açıkladı.

Client Earth Avukatı Frances-
ca Mascha Klein, “Bu tesis her za-
man felaket oldu. Bir çocuk has-
tanesinin yakınında ve yüzlerce
evin kapısının eşiğinde olması
nedeniyle engellemeliydi” dedi.

Okyanus dalgasından
enerji üretilecek

Avustralya Royal Melbourne Institute of Terchnology
(RMIT) mühendisleri ile Çin’in Beihang Üniversitesi araş-
tırmacıları okyanus dalgalarından enerji elde ettiler...
OKYANUS dalgaları, yenile-
nebilir enerji alanında yeni bir
üretim olma yolunda hızla iler-
liyor. Ancak bu doğal kaynağı,
etkin biçimde enerjiye dönüş-
türüp üstelik okyanus ortamına
dayanıklı bir teknolojinin günü-
müze kadar geliştirilememiş ol-
ması dalgaların temiz enerjiye
dönüştürülmesini engelledi.

Applied Energy adlı der-
gide yayımlanan ve Han Xiao
(Beihang University) tarafın-
dan kaleme alınmış bulunan
makaleye göre, söz konusu tek-
nolojiyi mümkün kılan bir ino-

vasyonu ortaya konuldu.
Avustralya Royal Melbour

ne Institute of Terchnology
(RMIT) mühendisleri ile Çin-
’in Beihang Üniversitesi araş-
tırmacılarının iş birliği halinde
yürüttükleri çalışmalar, dalga
hareketlerini ekonomik bir yön-
temle enerjiye dönüştürebile-
cek teknolojiyi ortaya koymak
üzere. İnovasyon ürünü, çift tür-
binli bir düzenek temelinde
oluşuyor. Araştırma ekibinin
başı Profesör Xu Wang dalga
enerjisinin temiz ve yenilene-
bilir enerji kaynağı olarak son
derecede güvenilir ve vaat edi-
ci bir kaynak olduğunu belirti-
yor. Gerçekten de yenilenebilir
enerji piyasasını şu anda domi-
ne eden rüzgar ve güneş ener-
jisi, coğrafi bölgeye göre fark-
lılaşmakla birlikte, ancak yılın
yüzde 20-30’u kadar bir süresi
boyunca kullanılabilir oluyor.
Oysa dalga enerjisi bir yıllık
sürenin ortalama yüzde 90’ı
kadar süre kullanılabiliyor.

Şu anda elde bulunan pro-
totip bugüne değin bu tür ener-
jinin kullanımına engel olmuş
teknik sorunlarla büyük ölçüde
baş edebilmiş durumda. Biraz
daha geliştirildiği takdirde bu
teknoloji sayesinde yepyeni bir
ekonomik, temiz ve yenilene-
bilir enerji kaynağının avantaj-
ları insanlığa sunulacak.

Otomobil üretimi
65 yıl sonra çöktü!
SMMT’nin Birleşik Krallık’ın otomotiv sektörünün tamamını kapsayan raporuna
göre, Temmuz Ayı’ndaki otomobil üretimi, 65 yıl önceki seviyeye kadar geldi...
PANDEMİ boyunca eknoloji üretimine yarı iletken
sağlayan fabrikaların bantları boş kaldı. TSMC gibi
dev fabrikalarda pandemiden dolayı çalışanların ol-
maması, üretilebilen yarı iletken sayısını kritik ra-
kamların altına çekti. Çip krizi olarak adlandırılan
bu durumun etkilerini en çok otomotiv sektöründen
duyuyoruz. Birleşik Krallık’ı kapsayan SMMT rapo-
runa göre Temmuz ayında üreticiler, 53.400 otomo-
bil üretti. Geçen yılın aynı dönemine kıyaslarsak or-
tada yüzde 37 civarlarında bir düşüş var. 2020
yılının genelinde 552.000 otomobil üretilmişti, pan-
demiden öncesi olarak sayabileceğimiz 2019 yılında
ise bu sayı 774 Bin 800’dü. Yıl bazında kıyaslama
yaptığımız zaman pandeminin etkisiyle üretimin
yüzde 29 azaldığını görmekteyiz.

Birleşik Krallık’taki üretimin azalmasının tek
nedeni pandemi değil. İngiltere’nin, AB’nden ayrıl-
ması bazı ticari anlaşmalarda değişime yol açtı.

Söz konusu rapor İngiltere’yi kapsasa da zaman
zaman dünyanın geri kalanındaki fabrikalardan üre-
timin durduğuyla ilgili haberler gelmeye devam edi-
yor. Bu durum fiyatları yukarı çekmekle beraber
aracı satın alsanız dahi aylar sonra kavuşmanıza
neden oluyor. Dünya genelinde bazı müşteriler araç-
larına aylar sonra kavuşuyor.

Sonuç itibariyle üretim rakamlarında üreticiler
ne yazık ki 65 yıl öncesine döndü. Yarı iletken üre-
timinin babalarından kabul edilen Intel, geçtiğimiz
ay bu durumun yakında hızlı bir şekilde düzelece-
ğini söylemişti. Bu yüzden 2022 yılı umut veriyor.

Sera gazı
en yüksek
seviyede

İklim değişikliğine neden olan atmosfer-
deki sera gazı yoğunluğunun 2020 yılın-
da 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek
seviyeye çıktığı açıklandı...
AMS’nin (Amerikan Meteoroloji Derneği)
yayımladığı 2020 İklim Değişikliği rapo-
runda sera gazlarından biri olan karbondiok-
sit miktarının (CO2) milyonda 412,5 birime
(ppm) yükseldiği belirtilerek, bunun 2019 yı-
lındakinden 2,5 ppm daha yüksek ve 800 bin
yıldır kaydedilen en yüksek seviye olduğu
ifade edildi. Raporda söz konusu kayıtlara
800 bin yıl önce oluşan buzulların incelen-
mesiyle ulaşıldığı belirtildi.

Raporda, 2020’de küresel Covid-19 sal-
gınının ekonomik faaliyetlerde yol açtığı ke-
sinti nedeniyle insan üretimi karbondioksit se
viyesinde görülen yüzde 6-7 civarındaki dü-
şüşün, atmosferdeki yoğunluğu düşürmeye
yetmediği kaydedildi. Fosil yakıt tüketimin-
den kaynaklanan karbon yoğunluğunun
2020’de, 1999-2019 yıllarındaki ortalaması-
nın yüzde 30 üzerinde çıktığı belirtildi. 2020-
’de metan gazı yoğunluğunda görülen 14,8
ppm artışın da kayıtlara geçen en büyük yıllık
artış olduğu ancak bu anormal yükselişin ne-
deninin henüz açıklanamadığı vurgulandı.

Küresel deniz seviyesinin her 10 yılda
yaklaşık 3 cm. yükseldiği belirtilen raporda,
2020’nin deniz seviyesinde yükselişin üst
üste rekor kırdığı 9. yıl olduğu bildirildi. At-
mosfer ve iklim değişiklikleri dünyanın farklı
bölgelerinde aşırı yağış ve kuraklığa neden
olurken, kuraklık bölgelerinde yangın için
ideal ortam oluştu.

2020’de ABD’nin batısındaki yangınlar
2003-2010 ortalamasından yaklaşık 3 kat faz-
la karbon salınımına yol açtı. Kuzey Kutbu-
’ndaki yangınların karbon salınım seviyesi
bir önceki yıla göre yüzde 34 artış gösterdi.

Raporun Türkiye ve Güney Kafkasya
bölümünde, bölgedeki sıcaklıkların yıllık or-
talamanın 1 ila 1,6 santigrat derece üzerinde
seyrettiği belirtildi. Raporda, Türkiye’de ilk-
bahar aylarında sıcaklık ülkenin doğusunda
mevsim normallerinin 4 santigrat derece üze-
rine çıkarken, sonbaharda ülke genelinde sı-
caklığın normalin 2,5 santigrat derece üzerin-
de gerçekleştiği bildirildi.

Dünya’nın ilk e-Kargo
gemisi yola çıkıyor!

Elektrikli otomobiller artık içten yanmalı otomobillerin yerini alsa da bir yandan deniz
üzerindeki ulaşım araçları da evrim geçiriyor. Yara Birkeland ile yeni bir akım doğacak...
ELEKTRİKLİ otomobiller ar-
tık içten yanmalı motorla çalı-
şan otomobillerin yerini alsa da
gemiler hala eski usulle çalışı-
yor. 2017 yılında elektrikli kar-
go gemilerinin öncüsü olması
için Yara International adında
bir şirket çalışmalara başladı. O
zamandan beri geliştirilen dün-
yanın ilk elektrikli kargo gemi-
si Yara Birkeland sefer başladı.

Geminin üreticisi Yara In-

ternational, 1905’de Avrupa’da
açlıkla mücadele için kuruldu.
Norveç merkezli şirketin coğ-
rafi konumundan ötürü deniz-
cilik faaliyetleri hep ön planda
oldu. Şirketin son büyük adımı
2017 yılında gemilerin doğaya
yakıtlarından ötürü verdiği za-
rarı sıfırlamak için elektrikli
gemi projesine başlamasıydı.
Nihayet proje meyvesini verdi
ve gemi, yolculuğuna başladı.

Test sürüşü niteliğindeki
bu sefer, aynı zamanda daha bü-
yük amaçların öncülü niteliğin
de. Bundan sonraki aşama ge-
minin mürettebatsız, yani oto-
nom şekilde sefer gerçekleştir-
mesi. Böylece kaynak tüketimi
çok aza indirilmiş olacak ve ge
minin yakıtı elektrik olacağı
için çevreye çok daha az zarar
verilecek. Gemi hala devam
eden test sürüşü mürettebatsız

gerçekleştirilse de gemi üç kon
trol merkezi tarafından yakın-
dan takip ediliyor. Böylece ola
sı kazaların önüne anında geçi-
lebiliyor. Bundan sonraki aşa-
mada gemi mürettebat desteği
olmadan yolunu kendi çizecek
ve hedefine kendisi ulaşacak.

Gemi iki adet 900kW Azi-
pull bölmesine ve iki adet de
700kW tünel iticisine sahip. Sa-
ate 25km/s maksimum hızında.

Gemi SM300 modeli grafik tabanlı bir kullanıcı ara-
birimi ile izlenen hedefleri, video ve uyarılar aracılı-
ğı ile uzaktan komutla operasyonel etki alanı farkın-
dalığı, telemetri ve tutum sağlıyor. Bunlar, geminin
üzerinde ve dışında bulunan kameralar, sensörler
ve diğer ekipmanlar tarafından destekleniyor.

Allison maliyet cimrisi!
Rusya’nın Tver Şehri toplu taşıma operatörü Verkhnevolzhskoe ATP, Allison tam dtomatik şan-
zıman donanımlı otobüsleri yakıt verimliliği ve maliyet cimriliği içinde çalışmaya devam ediyor.

RUSYA’nın Tver Şehri büyük bir ulusal toplu taşıma
operatörü olan Verkhnevolzhskoe ATP, bölgede yeni
bir taşıma modelini hayata geçirmek amacıyla kuruldu.
Bu yeni model, tam otomatik şanzıman donanımlı,
modern navigasyon ekipmanlı, temassız bilet teknolo-
jili ve klima kontrol sistemli otobüslerin kullanımını
içeriyor. 2020 Şubat ayının sonlarında taşıma opera-
törü, Allison Tam Otomatik Şanzıman donanımlı
LIAZ-4292.60 otobüsleri satın aldı. Verkhnevolzhskoe
ATP Baş Mühendisi Roman Khulgin; “Otobüsleri bir
yıldır işletiyoruz ve avantajları hakkında bazı ge-
çerli bildirimlerde bulunabiliriz. Her şeyden önce,
iyi bir yakıt ekonomisi kaydettik” diyor. 

Khulgin; “Çok iyi yakıt tüketimi rakamlarına
sahibiz. Birincisi, aslında araç üreticisinin verdiği
100 kilometrede ortalama 46 litre spesifikasyonun-
dan çok daha düşükler. İkincisi, bizim de filomuzda
bulunan başka bir üreticinin benzer tam otomatik
şanzımanlı otobüslerine kıyasla bile daha düşük.
Bu nedenle, Allison donanımlı otobüslerin kendile-
rini oldukça hızlı bir şekilde amorti etmesini bekli-
yoruz” diye belirtiyor.

Taşımacılık operatörünün verileri, 100 km.’de, or-
talama 25 litreye kadar yakıt tükettiğini gösteriyor.
Yazın klima açıkken, 26.7-24.8 litre kışın, 29.3-38 litre
arasında yakıt tüketiyor.
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ZF’den dijital gösteri zamanı
14-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek “Automechanika Digital Plus” etkinliğinde ZF Aftermarket, müşterilerini “ZF Aftermarket
Live” web platformunda ağırlayacak. ZF, etkinlik boyunca gelecek nesil mobilite konularında tartışma fırsatları sunacak...

ZF Aftermarket Baş-
kanı Philippe Colpron,
“Üç günlük etkinlik bo-
yunca, uzman bilgi biri-
kimini paylaşma, satış
sonrası ve filo müşteri-
lerimizle fikir alışveri-
şinde bulunma ve müş
terilerimizin operasyon
larına katma değerli hiz
metler sunma fırsatını
en iyi şekilde değerlen-
dirmek istiyoruz” dedi.

Colpron; “ZF Aftermar-
ket Live formatımızla,
yalnızca yarının yeşil,
sürdürülebilir ve veri
destekli satış sonrası
vizyonumuzu paylaş-
makla kalmayacak, ay-
nı zamanda iş ortakla-
rımızla etkileşimli bir
şekilde gelecek nesil
mobilite konularını tar-
tışma imkânı yakalaya-
cağız” diye konuştu.

ZF Aftermarket Müşteri
ve Strateji Birimi Baş-
kanı Dr. Holger Hättich,
ZF Aftermarket Live
konsepti hakkında; “Di-
jital varlığımız sanal bir
ticari fuar standından
çok daha fazlasını tem-
sil ediyor: ZF Aftermar-
ket Live ile küresel oto
motiv yenileme pazarın
da yeni bir kanal lanse
ediyoruz” diyor.

Ortalamanın üzerinde büyüdü
2021’in ilk yarısına dair verilerini değerlendiren Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
Ticari Lastikler Direktörü Temel Doğanay; “Goodyear olarak geçtiğimiz yıl,
Türkiye pazarında pandeminin getirdiği olumsuz koşullara rağmen satışla-
rımızı artırmayı başardık. 2021’e de hızlı bir başlangıç yaptık ve Goodyear
olarak ilk 6 ayda ticari lastikler yenileme pazarındaki büyümenin çok üze-
rinde bir satış artışı kaydettik. Orjinal ekipman olarak ticari araç üreticilerine
yaptığımız satışlar toplamda geçtiğimiz yıla oranla %40 oranında artırdık.
2021 yılının ilk 6 ayında Ticari lastikler pazarında son kullanıcılara en çok
satışı yapılan ikinci üretici Goodyear Lastikleri T.A.Ş. oldu” dedi.

Çip krizi kurbanı
sayısı sürekli artıyor
Küresel otomotiv sektörü çip krizinden en çok kurban veren sanayi oldu. Her
geçen gün bir üretici çip krize yüzünden üretimine ara vermek zorunda kalıyor...

Dünya’nın en büyük otomobil grupların-
dan biri olan Stellantis’in başı çip krizi ile
ciddi belaya girdi. FCA ve PCA gruplarının
birleşmesinden doğan Stellantis’in İtalya-
’da bulunan ve hafif ticari araç üretilen fab-
rikasında üretime ara verilmez zorunda!

Stellantis ayrıca, Kanada ve ABD’de üre-
tim durdurma kararından Jeep, Ram,
Dodge ve Chrysler gibi markaların etki-
lendiğini açıklandı. Bu markaların tama-
mı, Michigan’daki Sterling Heights Tesisi-
’nin kapanması ile çalışanı etkileyecek.

7 bin işçinin çalıştığı Stellantis’in CEO’su
Carlos Tavares yarı iletken sıkıntısının
gelecek yıl da sürüklenebileceğini söyle-
yerek endişeleri arttırdı. Tavares; “Araştır-
malarımız, sürecin önümüzdeki günlerde
bizi daha da zorlayacağı yönünde” dedi.

Öte yandan, fabrikada çalışan isçilerin da-
hil olduğu sendikadan da ciddi bir açıkla-
ma geldi; “Bu arz kıtlığının etkilerinin Melfi
gibi diğer tüm montaj fabrikalarındaki iş-
çileri de etkileyebileceği çok açık. Bu ko-
nuda acil olarak çözüm üretilmeli” denildi.

Tesla da en önemli pazarlarından biri olan
Şanghay’daki fabrikasında operasyonla-
rını küresel çip krizi nedeniyle geçici ola-
rak durdurdu. Tesla, Model Y üretiminde
aksamalar meydana geldiğini açıkladı
ama çip krizi için kesin bir şey belirtmedi.

Xiaomi’nin otonom
yatırımı büyüyor

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, otonom sürüş teknolojisi alanında faaliyet gösteren Deep-
motion’ı satın alarak, bir adım daha attı. Şirket, bu yatırımı ile üretime biraz daha yaklaştı...

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi,
elektrikli araçlara yönelik yatırımla-
rına devam ediyor. Şirket, son ola-
rak şirket, 4 yıl önce kurulan ve
otonom sürüş teknolojileri alanında
faaliyet gösteren Deepmotion’ı
77.4 Milyon Dolar’a satın aldı. 

Daha önce yeni akıllı elektrikli araç
birimiyle otomotiv sektörüne res-
men girdiğini duyuran Xiaomi, akıllı
elektrikli araçlara gelecek 10 yıl bo-
yunca 10 Milyar Dolar tutarında ya-
tırım yapıp, küresel otomotiv paza-
rında etkili bir yer almak istiyor.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, akıllı elek-
trikli araç için kurulan yan kurulu-
şun CEO’su olarak da görev yapa-
cak. Özellikle otonom elektrikli araç
üretimi için “Bu hayatımın son bü-
yük girişimcilik projesi olacak. Ba-
şarmak için fazla çalışacağım” diyor.

Jun, “Tüm kişisel itibarımı ortaya
koymaya ve akıllı elektrikli aracımız
için gereken mücadeleyi vermeye
hazırım. Xiaomi elektrikli aracının
başarıya ulaşması için mücadele
boyunca ekibimin yanında ve des-
tek olmaya kararlıyım” diyor.

Elektrikli ve “Akıllı”
Xiaomi Automobile

Xiaomi, ilk olarak Hong Kong Borsa’sına yaptığı kamuoyu açıklamasıyla akıllı elektrikli
araçlar ile akıllı elektrikli otomobil üretim çalışması hazırlıklarına başladığını duyurdu...

Xiaomi’nin Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Lei
Jun, ilk elektrikli araçları için Xiaomi’ye ait bir
yan kuruluş altında “Xiaomi Automobile” ola-
rak faaliyet gösterileceğini açıkladı ve yeni ku-
ruluş için tüm yasal sürecin tamamlanıp, en
kısa zamanda faaliyete geçeceklerini belirtti.

Lei Jun yaptığı açıklamada, yeni şirketin şim-
dilik 300’den fazla çalışana sahip olduğunu
bu şirketin 10 Milyar Yuan yatırım yapıldığını
belirtti. Xiaomi, elektrikli otomobil konusunda
geçtiğimiz ay Çin’de diğer elektrikli otomobil
üreticileri ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

VW’den manuel
şanzımana veda
Alman markanın elektrikli modellerinde
manuel şanzıman opsiyonu bulunmadı-
ğından dolayı üreticinin manuel şanzı-
mana veda etmesi bekleniyor...

Dizel skandalının ardından toparlanmayı
sürdürerek, kullanıcı ve çevre odaklı oto-
mobillere yönelen Volkswagen, radikal ka-
rarlar almaya devam ediyor. Önce içten
yanmalı motorları arkasında bırakmaya ha-
zırlanan VW, şimdi de 3. Nesil Tiguan ile
manuel şanzımana veda edecek.

Filolar MAN TGX
ile güçleniyor
Lojistik sektörünün önemli firmalarından
Ankara Nakliyat yeni araç yatırımlarında
yine MAN’ı tercih etti. Filosunun büyük
çoğunluğu MAN araçlarından oluşan
firma, 15 adet ‘2021 Yılın Kamyonu’ ödüllü
MAN TGX çekici satın aldı. Ankara Nak-
liyat,  aldığı araçların ilk grubu 5 adet
MAN TGX 18.470 4X2 BL SA GM ve 6
adet MAN TGX 18.510 4X2 BL SA GM çe-
kiciyi Ankara’daki MAN Customer Cen-
ter’da düzenlenen törenle teslim aldı.

Pandemide Tırport
verimliliği arttı
Tırport’un nakliye operasyonlarının uçtan
uca mobil telefonla yönetilmesinin ve gü-
venilir kamyonculara ulaşmanın dijital
dönüşüm noktası olduğunu kaydeden
Tırport Pazarlamadan Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Burcu Kale; “Türkiye’nin en
büyük lojistik firmalarının günde maksi-
mum 2.500-3.000 kamyon FTL (tam kam-
yon yüklü) taşıma yapabildiği bugünler-
de özellikle, KOBİ’lerden gelen yoğun ta-
leple, Tırport olarak günlük taşımayı 2021
yılının sonunda günlük 4 bin FTL taşıma-
ya ulaştırmayı planlıyoruz’’ diye konuştu.

Yuasa motosiklet
desteği sürüyor
“Kazandıran performans” mottosuyla yola
çıkan Yuasa’nın motosiklet kullanıcıları-
na özel olarak tasarladığı YTZ seri akü se-
çenekleri sürücülere güvenli yolculuk
vadediyor, motosikletlerin ömrünü uzatır-
ken, kullanıcılarının yanında oluyor.

Uniroyal lastikleri
yeniden Türkiye’de
Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreti-
cisi Continental, yağmur lastiği uzmanı
Uniroyal lastiklerini yeniden Türkiye’de
kullanıcıları ile buluşturdu. 50 yıllık dene-
yimini yansıtarak, yenilikçi ve en son tek-
nolojilerle üretilen Uniroyal lastikleri, sü-
rücülerin  tüm hava koşullarında varacak-
ları yere güvenle ulaşmaları için tasarlan-
dı. Uniroyal lastik modelleri, 13-21 inç jant
çapından 145- 295 mm genişliğe kadar
uzanıyor. Spor arabalar için Uniroyal Ra-
inSport3 ideal yaz lastiği olarak öne çı-
karken, Rallye 4 x 4 street de SUV araçlar
için üstün perfonmansıyla dikkat çekiyor.
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