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Yaşanan gelişmeler, değişen kentleşme, yerleşim
alanlarındaki yapılanma, 7/24 saat toplu taşıma
hizmeti gerekliliği ortaya koyuyor. Özel-Kamu pay-
daşlığı ile çözülen ve dünya genelinde sorunsuz
işletilen sistemi bizi yönetenler de dikkate almalı.
Tek yanlı buyurganlık yerine bütünleşik biçimde ve
yönetişim anlayışı ile ulaşım sisteminde evrensel
bir toplu taşıma işletmeciliği gerçekleştirilmeli. 

Ülkeler, geleceğini planlamış, sistemini kurmuş iler-
lerken, bizde hedef2023 söylemlerine ters ulaşım
modeli ile hangi gelecek planlamasında, ya da he-
definde 7/24 saat hareketli ekonomiyi tetikleyecek
toplu taşıma hizmet uygulaması kentlerin ihtiyaç-
larını karşılayacak? Hala; belediyelerin bırakama-
dığı, özel kesimin “Ben haklıyım, dediğim olmalı”
mantığı mı yerleşim alanlarında hizmet sunacak?

Ne belediyeler, ne özel kesim uygulamacıları, ken-
tiçi toplu taşıma hizmeti verenler esnaf, gerçekten
paydaş, gerçekten ortak akıl ve iş birliği ile yol al-
maları gerektiğini görmüyor! Dünya, denetimi ka-
mu ile sağlanan, kentlerde ya da bölgelerde otorite
ihdası ile hizmeti özel kesime bırakıp, bu işi gayet
güzel çözerken, bizim belediyeler ile özel kesim,
hala; “Sen Ağa, Ben Ağa” anlayışında ısrarcı!..

Olmaz beyler. Dünya, dahil olmayı hedeflediğiniz
yapılanmasını tamamladı. Bu yüzden sizler de be-
lediyeler ile Özel Halk Otobüsü İşletmecilerini, taşı-
ma sisteminin içinde asli aktörler şeklinde konum-
landırmalısınız. Hükümet durumun sıkıntılarını gör-
mezden gelmeyi bırakıp, gerekli yasal düzenleme-
sini belediye reformunu dahil ederek, Özel Halk
Otobüsü İşletmeciliğinde yapılandırmalı.

Gelişmelere uyarlı sistem ihdasında gerekli olan
üç parametre şart. Birincisi; net politik vizyon, ikin-
cisi; evrensel gelişime uygun hedeflerde mutaba-
kat, üçüncüsü de; kaynaklar. Belirtiğimiz hazır
çözüm için, iş birliğinin yürümesi için, belediyelere
ek finansman kaynakları olarak örneğin, vergilen-
dirme, yerleşimdeki hizmetle değer kazandıran
mekanlara özel vergilendirme yetkisi verilebilir. Tek
yapmanız yeni bir ulaşım yasası çıkarmak!

Dünya’da değişen bütünleşik ulaşımda belediye ile özel sektör iş birliği uygulanıyor. Türkiye’de de tüm belediyeler
Özel Halk Otobüsü İşletmecileri ile bu gerçeğe göre hareket etmeli. Çünkü, asırlık yapısı işbirliği şartlarını içeriyor...

Sertifikalı
otoparkçı

vale dönemi
İstanbul’da otopark ve vale işlet-
meciliği yapan şirket personelleri
ile sektörde çalışmak isteyen gö-
revliler mesleki yeterlilik belgele-
rini almaya başlıyor...            2’DE

İstanbul
Havalimanı
Gayrettepe
Metro Hattı

testleri
başlıyor

2’DE

50’den fazla ülkede milyonlarca yolcuya toplu taşımada üst düzey konfor ve güvenlik sunan Oto-
kar, İETT’in açtığı 100 otobüs ihalesini kazanarak, İstanbullu’lar için metrobüs üretecek...    5’DE

Mercedes-Benz, Almanya’nın Münih Kenti’nde düzenlenen IAA MOBILITY 2021
Fuarı’nda 7’si tamamen elektrikli, toplamda 10 adet aracının dünya lansmanı
gerçekleştirip, geleceğin otomotiv söktörünü gözler önüne serdi...              4’DE

IAA MOBILITY 2021
Fuarı elektriklendi!

Siz galiba paydaşsınız!

Hyundai’den elektriğe
alternatif: Hidrojen 

Yapay Zeka, hayatımız ile ilgili karar verme nokta-
sına geldi. Şimdi de sıra yeteneklerimizde!..     4’DE

Yeteneklileri “Yapay
Zeka” belirleyecek!

Elektrifikasyon yanında hidrojen teknolojisinin önemli
oyuncularından Hyundai, 2040 planını duyurdu.  4’DE

Nikola Trucks
Bosch hidrojen
yakıt anlaşması

Nikola Trucks, Bosch’un hidrojen yakıt modülle-
rini kamyonlarında kullanmak için anlaşma yaptı.
Anlaşmaya göre; Nikola Trucks, dağıtımda Av-
rupa’da Bosch destekli güç sağlayacak...  8’DE

İstanbullu 
Otokar

metrobüsle
ulaşacak

İstanbullu 
Otokar

metrobüsle
ulaşacak

Drone ile teslimat
pandemide işe yaradı!

8’DE

Esnaftan Afad yardımıEsnaftan Afad yardımı

“Kalite yolcu getirdi”

3’DE

3’DE
“Kalite yolcu getirdi”“Kalite yolcu getirdi”“Kalite yolcu getirdi”“Kalite yolcu getirdi”
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30. yıla girerken...

orhono@windowslive.com

11Eylül 2021 Cumartesi günü Özulaş Topluta-
şım, dolu dolu 29. yılını tamamlayıp 30. hiz-

met yılına girmiş bulunuyor. Başta, mevcut Başkan
Göksel Ovacık olmak üzere bugüne kadar emeği
geçen Zekeriya Nuroğlu, Mehmet Arı, Necdet Yıl-
dırım, İsmail Yüksel, Sedat Şahin, Serhat Akça-
kaya başkanlara ve onlarla birlikte yönetimde
görev alanlara teşekkür etmek gerektiğini düşü-
nüyorum. Çünkü, her biri kendi dönemlerinin zor-
lukları ve olanaksızlıkları ölçüsünde bu kurumun
ayakta kalmasına katkı sağladılar. 

1992 Ocak Ayı’nda başlayan Özulaş eksenli
günler, Mart-Ağustos arasında kurucu ortak ola-
cak 310 Özel Halk Otobüsü esnafının şirketleşme
yolunda bilgilendirilmesi, katkı ve desteklerini al-
makla geçmiştir. 11 Eylül’de Ticaret Mahkemesi
kararının sicil gazetesinde yayınlanmasıyla Özu-
laş Toplutaşım vücut ve kimlik kazanmıştır. 

Hiç kuşkusuz Özulaş’lı günlerin her birinin
çok değerli ve anlamlı olduğu tartışılmaz bir ger-
çektir. Ancak, belirttiğim süreçte şirketleşme ol-
gusuna inanç koyanların çoğunluğu, sektör açısın-
dan bu yeni denemenin ne getirip ne götürece-
ğini anlamakta tereddüt yaşıyorlardı. Bunlardan
biriside Halkbank Kadıköy Şubesi Müdürü Hüse-
yin Üngör’dü. Böylesine çok ortaklı bir esnaf şirke-
tinin kurulabileceğine ihtimal vermediği sonraları
itiraf etmişti. Çok ayrıntıya girmeden Özulaş yapı-
sını ortaya koyan birkaç olayı anmak isterim. Ba-
sınla Özulaş Başkanı’nın ilk buluşması, şoför bi-
letçi kıyafetlerinin ünlü bir markanın engeline ta-
kılması, Kadıköy binasının alım ve restorasyonu,
dar bölge sistemine geçiş, Ümraniye’de merkez
bina alınması geçmiş yıllarda gerçekleşirken, son
dönemde Özulaş mülkiyetinde Özel Halk Otobü
sü işletilmesi, sürdürülebilirliği sağlamak amacı
ile yeni hak ediş modeline geçilmesi, bakım-ona-
rım tesisleri açılması kurumsal yapının güçlendiği
işaretleridir. Bu gelişmenin ve yükselişin bundan
sonra da yönetimi üstlenecek kişilerde daha ileri
seviyelere götürme arzusunu tetikleyeceği inan-
cındayım. Geçmişte ve bugün siyasi yaklaşımlarla
beslenen ödeme zorluklarının, gelecekte çözü-
müyle beraber özel halk otobüsü taşımacılığı
yapan esnafı rahatlatmasını umarım. 

Bugün yönetimi sevk eden başkan Göksel
Ovacık nezdinde tüm Özulaş camiasını, kurulu-
şunda ve gelişiminde katkısı olan biri olarak 30.
Yıla girişi kutluyorum. Emeği geçenleri, katkı sağ-
layanları aramızdan ayrılanları anıyorum.   

Nice yıllara Özulaş...

2021-22 dönemi...
PANDEMİ’de normale geçiş ve 6 Eylül’den iti-

baren yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte
hem trafik, hem de kent içi toplu taşıma da yolcu
yoğunluğu arttı. Yüksek Öğrenim Kurumları’nın
da önümüzdeki günlerde aşamalı olarak eğitime
başlamasıyla birlikte trafik ve yolculuk en yüksek
noktaya çıkacaktır. 2021-22 Eğitim ve Öğretim Dö-
nemi’nin başlamasıyla kent içi toplu ulaşımda da
eş zamanlı olarak Kış Sefer Programına geçildi.

Pandeminin etkisiyle özel araç kullanımının
artması beraberinde önceki yıllara göre trafik yo-
ğunluğunun daha fazla olmasına neden oldu ve
olacaktır da. İETT tarafından hazırlanan Kış döne
mi sefer planları elbette bir önceki yılın aynı döne
mi ile yaz programı verilerine göre yapıldı. Ancak,
aşırı trafik yoğunluğu ve bir çok ana güzergahta
devam eden metro inşaatları nedeniyle yollar ge-
çici olarak daraltıldığı için trafik yoğunluğunu
daha fazla hissettik ve bu nedenle de birçok hatta
yapılan sefer programları aksadı, rötarlar oldu, ge-
cikmeler oldu ve oluyor.

Seferlerdeki aksaklıkların etkisi ve maliyeti
özellikle sefer sayısı düşük uzun hatlarda daha
çok olmaktadır. Özellikle, ana arterleri kullanarak
kentin en uç noktasından kent merkezine inen
uzun mesafeli hatlarda aksamalar fazla idi. Tespit
ve önerilerimizi, gözlemlerimizi İETT’ye iletiyoruz. 

Ancak bu aksaklıkları strateji değiştirmeden
çözmek te zor gözüküyor. Çünkü trafik şartları
geçen yıldan çok daha ağır ve devamlı da ağırla-
şıyor. Buna mukabil ana arterler üzerinde trafiğin
verimli işlemesi yönünde bir tedbir görmedik ve
göremiyoruz. Hala yolların sağ şeritleri ya mini-
büsler, servis araçları ya da özel araçların park
yapması nedeniyle sürekli işgal altındadır. 3 şerit
planlanan ana arterler maalesef belirtilen neden-
lerle tek şeride düşüyor. Bu şartlarda trafiğin ak-
masını beklemek hayal olur.

İyi bir sefer planı yapmak yeterli değildir.
Öncelikle trafiğin iyi işlemesi gerekir. Bu şart-

larda ve bu denetimsizlikle maalesef bunu sağla-
yabilmekte mümkün değildir. Yol kenarına terk
edilen araçların cezasını ne yazık ki vatandaşlar
ve toplu ulaşım araçları çekmektedir.

Ben buradan yetkilileri göreve çağırıyorum.
Lütfen trafik için ayrılmış şeritleri işgalden kurta-
ralım ve özellikle ana arterler üzerinde beklemeyi
kesinlikle yasaklayalım. Ana arterler üzerindeki
minibüs duraklarının da ara sokaklara alınması
gerekmektedir. Milli servet kaybını önleyemeyiz.

Herkese hayırlı haftalar diliyorum.

Sertifikalı otoparkçı
vale dönemi başladı
İstanbul’da otopark ve vale işletmeciliği yapan şirket personelleri ile sektörde
çalışmak isteyen görevliler mesleki yeterlilik belgelerini almaya başlıyor...
İSTANBUL-Meslek standardının yayın-
lanmasının ardından, mesleki yeterliliğin
kazandırılması konusunda 2 ayrı meslek
grubu olarak “Otopark ve Vale Görev-
lisi” yeterlilik çalışmaları da 2019 yılında
tamamlandı. Otopark ve vale görevlileri-
ni kapsayan meslek standartlarının resmi

gazetede yayın-
lanması ile
2020 Haziran

ayında Oto-
park İşlet-
m e c i l e r i
D e r n e ğ i
(OİD), mes-
leki belge ile
iki meslek
grubunun ni-
telikli olarak

sektöre

kazandırılması amacıyla İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi kuruluşları İSPARK ve
UGETAM ile “İş Birliği ve Münhasır-
lık Protokolü” imzaladı. Bu kapsamda,
İSPARK’ın otopark personelleri sınava
tabi tutuldu. Söz konusu sınavda başarı
elde eden personeller bugün Cemile Sul-
tan Korusu’nda düzenlenen törenle Mes-
leki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafın-
dan onaylanan belgelerini aldılar.

Belge takdim törenine İSPARK Ge-
nel Müdürü aynı zamanda OİD başkan-
lığını da yürüten Murat Çakır, UGETAM
Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin,
dernek yönetim kurulu üyeleri, büyükşe-
hir belediyesi, İSPARK yöneticileri ve
çalışanları katıldı. Böylece, İstanbul’un
ilk mesleki yeterlilik belgesine sahip oto-
park görevlileri sahada olacaklar.

OİD Başkanı Murat Çakır, Otopark
İşletmecileri Derneği’nin Türkiye gene-
linde 23 üyesi olduğuna dikkat çekerek,
“Amacımız bu sektörde çalışan arka-
daşlarımızın bir mesleki yeterliliğe
ulaşması ve meslek tanımlarının yapıl-
masıydı. Bununla ilgili olarak yıllarca

süren çalışmalarımız meyvesini verdi.
O tarihten sonra da hem sertifikasyon
hem de arkadaşlarımızın eğitimi için
çalışmalarımıza başladık. 2020 yılında
imzaladığımız Otopark İşletmecileri
Derneği ve İBB iştiraki olan İSPARK
ve UGETAM üçlü birlikteliğiyle de bu
eğitim ve sertifikasyon süreci için düğ-
meye bastık. Şu anda OİD ve İSPARK
olarak ilk eğitimlerimizi verdik. UGE-
TAM tarafından da ilk sertifikasyon
gerçekleştirildi. İlk sertifikalarını alan
arkadaşlarımıza takdim ettik” dedi.

Mesleki yeterlilik belgesine sahip
olmak için personellerin yoğun bir eği-
timden geçtiğini söyleyen Çakır, “Per-
sonelimiz sahada İstanbullular’a hiz-
met verirken karşılaşabilecekleri tek-
nik, güvenlik, iş sağlığı güvenliği ya da
hizmet kalitesini artırmaya yönelik
eğitimler aldılar. Sınavlarımız da bu
çerçevede gerçekleşti. Aldıkları mes-
leki yeterlilik sertifikasıyla birlikte
hem Türkiye’de hem de uluslararası
düzeyde bu mesleği yapabileceklerinin
kanıtını da almış oldular” dedi.

Hem otopark görevlilerinin hem de
valelerin bir standardizasyona kavuşma-
sını ve bu belgelerle faaliyet göstermele-
rini istediklerini belirten Çakır, “Biz
sahada çalışan İSPARK çalışanlarının
tamamını belgelendirmek istiyoruz.
İlk etapta 25 arkadaşımızın belgesini
aldık.  Bundan sonra da peyderpey
tüm arkadaşlarımızın bu mesleği ye-
terliliğe sahip olmaları için çalışıyor
olacağız” diye konuştu.

Belgeyi alan personellerin mesleki
yeterliliğe sahip olduklarının kanıtlandı-
ğını dile getiren Başkan Çakır, “Şu anda
bu belge zorunlu değil ama biz zo-
runlu olduğu döneme kadar tüm çalı-
şanlarımızın ve derneğimiz üyeleri
çalışanlarının bu sertifikayı almaları
yolunda hem eğitimlerimizi hem de sı-
navlarımızı yapıyor olacağız. Vatan-
daşlarımız, kimlik kartlarında kim-
den hizmet aldıklarını, ne zaman ser-
tifika aldığı, sertifika numaraları ve ki-
şisel bilgileri görüyor olacaklar. Bu ko-
nuda da eğer şikayet varsa gerekli iş-
lemi sürdürüyor olacaklar” dedi.

İstanbul’un metro
inşaatları sürüyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde devam eden
İBB’nin metro şantiyelerinde görevli amir ve şefleriyle bir araya geldi...
İSTANBUL-Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent ge-
nelinde devam eden İBB’nin metro
şantiyelerinde görevli amir ve şefle-
riyle kahvaltıda bir araya geldi. Üm-
raniye Osmangazi Korusu içerisinde
bulunan Çekmeköy-Sancaktepe-Sul-
tanbeyli metro idari şantiyesindeki
programda, İBB Genel Sekreter Yar-
dımcısı Orhan Demir, İBB Raylı
Sistem Dairesi Başkanı Pelin Alpkö-
kin de hazır bulundu. Amir ve şefle-
rin kendilerini sırasıyla tanıttıktan
sonra mesai arkadaşlarına hitap eden
Başkan İmamoğlu, “Az önce her bi-
riniz kendinizi tanıtırken bu işin
aslında ne kadar sağlam ellerde ol-
duğunu hissettim” dedi.

İBB’nin aynı anda 10 metro inşa
atını devam ettirdiğini hatırlatan Baş
kan İmamoğlu, “Ülkemizin önemli
sorunlarından birisi bence hatta
sorunların ana kaynağı kentleşme.
Çünkü şehirlere yerleşiyoruz, taşı
nıyoruz, göç ediyoruz. Bu vesileyle
bizi orada bekleyen problemlerle
bir anda boğuşmaya başlıyoruz.
Bunun içinde ulaşım, adaptasyon,
istihdam, güvenlik var. Çok yoğun
bir kentleşmenin içerisindeyiz. Bel
li ki bu sorun. Uzun yıllar daha de
vam edecek neticede. Bu şehirler-
deki sorunun da temel kaynağı bir
yerden bir yere erişebilme. Yıllar
ca mahallesinden çıkmayan insan-
lar tanıdım ben. 12 yıldır siyaseten
ev gezen birisiyim. Evinden çok az
çıkan insanların varlığına şahit
oldum. Dolayısıyla böyle bir sos-
yolojik tarafına baktığınızda orta
ya koyduğunuz performansın ya
da ürettiğiniz avantajların aslında
toplumsal huzura ne kadar büyük
etkisi olduğunu tahmin bile ede-
mezsiniz. Çünkü insanları bir şe-

hirde özgürleştirmenin temelinde
erişebilmek var. Yani, bir yerden
bir yere gidebilmek var. Dilediğin
de onu yapabilme özgürlüğü var.
Elbette bunun başka parametre-
lere de ihtiyacı var” diye konuştu.

İBB Raylı Sistem Dairesi Baş-
kanı Pelin Alpkökin de; “Ben arka-
daşlarımla sizlerle bir güzel sohbet
ortamına almak istedim. Çünkü,
hakikaten çok büyük bir iş yapı-
yorlar. Gece beton dökümünden,

testlerden, sabah işe erken saatte
gelmeye kadar. Hep bir şeyleri ye-
tiştirmeye çalışıyorlar. İstanbul gi-
bi bir şehrin altında tünel açıyo-
ruz, işletme yapıyoruz. Dolaysıyla
buradaki arkadaşlarım büyük bir
emekle, çabayla çalışıyorlar. Ge-
nelde açılışlar kalabalık ve sizi ya-
kından göremedikleri için ben siz
den böyle bir davet rica ettim. Siz
de hemen geldiniz. Arkadaşlarım
adına teşekkür ediyorum” dedi.

IST-Gayrettepe
testleri başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-
İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşleri başlıyor...
İSTANBUL-Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu; “İstan-
bul Havalimanı-Gayrettepe metro
hattında Kasım Ayı’nda test sürüş-
leri başlayacak. Ayrıca, ince işleri
devam eden Kağıthane istasyonu-
muz yüzeyden Kabataş-Mahmut-
bey metro hattı ile Gayrettepe İstas-

yonunuzda da Yenikapı-Taksim-
Hacıosman Metrosu’na entegre ola-
cak. Hatlarımızda işletilecek tren-
ler, önce otomatik, ardından da sü-
rücüsüz çalışacak ve saatte 120 km.
gibi rekor bir kent içi raylı sistem
hızına ulaşacak. Yani ülkemizin en
hızlı metroları olacak” dedi.
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Bu bizim hikayemiz...
DÜNYA’nın değişimi yaşadığı

hesaplı bir küresel değişim ve
yeni yapılanmanın olduğu zaman
diliminde, ondan önce yaşadığımız
sürdürülebilirliğin hesaba katılma-
dığı, deyim yerindeyse geçer ak-
çe sayılmadığı dönemden bu döne
me yanı belirlenmiş sürdürülebilir-
liğin geçer akçe olduğu bu yeni dö
neme girmenin hesaplarını yapıyo-
ruz. Tıpkı, kurumlaşma şart diyen,
ama anlamı konusuna net fikri ol-
mayan, üstelik kurumlaşmış şirket
yapısındaki kadroları öykünerek,
oluşturanlar ile gerçekten kurum-
sal düşünüş ile donanarak yol alma
nın derdinde hareket edenlerin
bir arada birbirini etkiledikleri bir
geçiş dönemindeyiz. Biraz daha
açarsam; sürdürülebilirliği algıları
değiştirerek sağlanacağını bilme-
yenler ile bunu bilip, gereği için
mücadele verenlerin zaruret halin-
den geçici ittifak etme durumları-
nın oluşmasıyla bir arada olmak zo
runda oldukları artık anlaşılan yeni
anlayışa geçiyoruz! Aslında herkes
gidişatın kendi açısından “bir anlık
amaç mı? Yoksa geleceğe matuf
beklenti ile bugünü oraya geçişi
kullanmak mı?” ya da “Nasılsa ait
olduğum yapı beni bir yere monte
eder!” öngörüsüne sığınarak ilgili
görünüp ilgisiz kalmak mı? Şeklin
de bir tercihi yaşayacağını ta işin
başından biliyordu. En azından ge-
lişmeler bunu bana nasıl hissettir-
diyse eminim herkese de hissettir
miştir. Tanık olduğum geçmiş sü-
reçte, tam 15 yıl bu anlayışın geçer
olduğu, ama bir avuç ideal sahibi-
nin çırpınıp hem buna geçit verme
meye hem de bunları uğrayacak-
ları zarara karşı uyarmaya çalışa-
rak harcadıkları bir zamanda özel
sektörde yer aldım. Kamu geçen
25 yılın birikimi algısı ve saha yan-
sıması beni de çıkmaza sürükleye-
rek sonunda, uyuşmaya sevk etti.

Bugün toplu taşıma sistemi ihti-
maldir ki yeni bir uyuşmanın içine
mi kendisini sokacak. Belki de ya-
pılanmanın farkına varacak ve de-
ğişerek kendisini sistemin bir par
çası (mı) sayacak? Nihayetinde de
olmazlarına sığınarak, kendi ken-
disine bir düzen tutturup, herkes-
ten farklı zannettiği, farklı bir yol
izler durumda görüntü verdiği so-
nuçta-belki- en iyi niyetle bir entel,
bir sistem kurucu, sahada yer al-
madan sahada dolaşan mı olacak?

İşin aslı bunu şimdiden kestir-

mek zor. Bu geçiş ve değişim, “kul-
lan ve at” anlayışını da en iyi bilen
ve kullanan süreç. Dolayısıyla da
her düşünenin doğruları bu süreç
te bir potada her zaman toplanır.
Sadece potaya atacak bir şeyi kal-
mayana kadar sistemde onları sa
yar. Atacak bir şeyleri kalmayınca
da sistem dışına kaydırılır.

Şu an dünyanın kurguladığı he
nüz aysbergin su yüzündeki kada-
rını gördüğümüz yapılanmayı biraz
böyle görüyorum.

Ne yazık ki devleti yönetenler
de bu değişimin ilk söz konusu
edildiği 1971’lerde, doğru analizle
işe girişmedi. 1980 sonrası sivilleş
me adıyla Anavatan dönemi dahil,
bir ileri sonrasında da. Onun de-
vamı, uzak doğu Londra-Pekin iliş-
kisinin yeni baştan tekrar düzen
lenmesiyle ve bunun gerektirdiği
küresel revizyon ile Çin’i içeride
tutup, gidişata uyma-uydurma adı
na onu dünya fabrikası yaparak,
kapitalizmin yeni dinamikleri de
böyle belirleyerek, parselasyonla
ra girişmesi dahil, 1996-2023 arası
için belirlenen hedeflerin hepsi sa-
dece tamamen lokal düzenle iç ya-
pıyı hazırlarken, saha oyuncuları
-yeni düzen kurucular- 3 olasılıklı
kurgularının peşindeydi.

Bunları bilen gören bilir.
Ben bizim için son olasılık 2023

diyorum. Bu noktada da ciddi bir
kırılma olacak. Bunun sonucu da
ülkemiz açısından işletmeciliğin
kavratılmamasına tepki olmadı-
ğına hükmedeceğimiz kadar zayıf
olmamız işte bu kurgudan oldu.
Otomotiv ve diğer alanlarda ileri
teknolojiye eriştik ama sadece iş-
letmeciliğimiz geride kaldı. Buna
tesadüf demek mümkün mü? Bize
öykünmeciliği benimseme rolü ve-
rilmiş. 1971 yılından beri bu böyle
işletildi. Bu arada tepki gösteren-
ler sadece; “Acaba ya olursa” ile
dikey büyümede kararlı olmayı de-
neyenlerdi o kadar.

Demem şu ki, son olasılık üçlü
planın son ayağı sapla samanı ayırt
edecek. Kentiçi toplu taşıma soru-
nuna bakış, bu geçişte son oturtu-
lacak taşın oturmasıyla ancak net-
leşecek. Yani asırlık ÖHO esnafı,
aynı sistemle çabalayan işletmeci
ve bunların yönetici kanaat önder-
leri. Hepsi, hala kendilerini yenile-
miyorsa gelecek Yeni’nin farkında
değiller demektir. Bu da sonraki
farklı hikayemiz olacak!..

Darısı başımıza!
İsviçreli bir iş kadını bir köyden geçerken hız limitini aştığı
için itiraz etmesine rağmen rekor para cezasına çarptırıldı...
İSVİÇRELİ milyoner iş kadını, bir
köyden aracıyla geçerken hız sını-
rını 43 kilometre aştı. 192 bin 825
Euro yani; yaklaşık 2 Milyon TL.
cezaya çarptırıldı. 

Mahkeme, yaklaşık 12 milyon
Euro mal varlığı bulunduğu ifade
edilen kadına, başlangıçta 370 Bin
Euro’dan fazla para cezası verdi.
Sürücü duruma itiraz edince, ceza
aşağıya çekilerek 175 Bin Euro’ya
düştü. Daha önceden ertelenmiş

iki para cezası daha bulunan sü-
rücü toplamda 192 Bin 825 Euro
ödemek zorunda kaldı.

İsviçre’de özellikle trafik ceza-
larının mal varlığı üzerinden hesap
lanıyor olması, araç sahiplerinin
araçlarının çok daha dikkatli kul-
lanmasını getiriyor. Yüksek ceza-
lar özellikle, bu şekilde bir yasa
üzerinden uygulanınca araç kulla-
nanlar da doğal olarak çok daha
dikkatli olmak zorunda kalıyor.

İstanbul Özel Halk Dtobüsçüleri adına 5 şirket Başkanı, Batı Karadeniz Bölgesini sarsan
sel felaketzedelerine yardım için İstanbul AFAD Merkezi üzerinden nakdi destek yaptı.

İSTANBUL- İstanbul Özel Halk Otobüs-
leri Odası ve 5 şirket adına; Esnaf Odası ve
Özulaş Başkanı Göksel Ovacık, Öztaş Baş-
kanı Mehmet Tekin,  Mavi Marmara Baş-
kanı Ramazan Gürler, Yeni İstanbul Baş-
kan Yardımcısı Nihat Pelen ve İstanbul
Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız,  AFAD
İstanbul Merkezi’nde İl Genel Müdürü
Gökhan Yılmaz’a Batı Karadeniz Böl-
gesi’nde meydana gelen felaketten duy-
dukları üzüntüyü iletti.

AFAD İstanbul İl Genel Müdürü Gök-
hen Yılmaz’a esnafın yardımlarından olu-
şan 210 Bin 800 TL.’lik çekini takdim et-
tiler. AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz;
“Sizlerin aracılığı ile bizlere bu desteği
sunan esnaflarınıza teşekkürlerimi su-
narım. AFAD olarak sizleri gibi bağışçı-
larımızın destekleri ile afetzedelerimizin
daima yanında oluyoruz. Destekleriniz
ve özveriniz bizler için değerli Esnafımı-
zın bu konudaki duyarlılığı için sizin
aracılığınızla çok teşekkür ederim” dedi.

İstanbullu işletmecilerden
Batı Karadeniz’e destek

“Kalite yolcu getirdi”
Kayseri Ulaşım A.Ş. şirket merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kayseri
toplu taşıma hizmet uygulamaları ile işletmecilik sistemi konusunda bilgi verdi...
KAYSERİ-Kayseri Ulaşım A.Ş.
Genel Müdürü Feyzullah Gündoğ-
du; gerçekleştirdiği basın toplantı-
sında şirket hakkında yaptığı bilgi-
lendirme ile Ulaşım A.Ş.’nin yüz-
de 100 belediye kuruluşu olduğu
vurguladı. Sermayesinin yüzde
98.5’inin Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi’ne, kalanının da Büyükşe-
hir Belediye şirketlerinin olduğunu
dile getirdi.  

MÜHENDİSLİK GÜCÜ
Genel Müdür Gündoğdu; bele-

diye kuruluşu olarak kaliteli, çev-
reci, hızlı ulaşım hizmeti verme il-
kesiyle çalıştıklarını söyledi. “34
kilometre hattımız var, 55 istas-
yonda raylı sistemde toplu taşı-
ma hizmeti veriyoruz. Toplam
69 aracımız var. Bunlardan 31’i
yerli. Otobüs tarafında da top-
lam 657 otobüs ile kent içinde
hizmet veriyoruz. Bunun içeri-
sinde 385 adet Özel Halk Oto-
büsü var” şeklinde envanter bilgi-
lendirmesini yaptıktan sonra Ula-
şım A.Ş. olarak mühendislik gü-
cüne sahip olduklarının altını çizdi. 

“Şirket olarak mühendislik
gücüne sahibiz. Ar-Ge merkezi-
yiz, aynı zamanda üretim geliş-
tirme faaliyetlerimiz var. Şu ana
dek tramvay araçları üzerindeki
86 yabancı ürünü yerlileştirmiş
vaziyetteyiz. Bu yerlileştirme so-
nucunda yapılan kaynak tasar-

rufu ile 4 Milyon TL. bir kaza-
nım elde ettik” diye konuştu.

ÇEVREYİ GÖZETİYORUZ
Genel Müdür Gündoğdu, Ula-

şım A.Ş.’nin karbon ayak izi, CO2

azaltımı için taahhüt veren Türkiye
’de ilk şirket, dünyada da 12 şirket-
ten biri olduğunun gururunu yaşa-
dıklarını belirtip, kurumsallaşma
ve reform çalışmalarını anlattı.

Genel Müdür Gündoğdu, Kay-

seri Ulaşım A.Ş. olarak gelişmeleri
dünya genelinde izlediklerini doğ-
rudan ilişki ve bilgilendirme ile uy
gulama safhasında kent ihtiyacına
uyumla  her konuya vakıf ve alter-
natif bakışla değerlendirdiklerini
dile getirerek, sistem konusunda
sistemlerin iyileştirilmesi ve sür-
dürülebilir hizmet gerekliliği için
gereken düzenlemeler konusunu
da ele aldıklarını belirterek; “bu
alanda gidişata uygun önemli

çalışmalarımız oldu” dedi. 

YÜZDE 50 DÜŞÜŞ!
“2016 yılında 123 milyon yol-

cu taşıması olurken, 2019 yılın-
dada bu rakam 131 milyon yol-
cuya çıktı. Bu hizmet kalitesin-
deki artış yolcudan da talep gör-
meye başladığını gösteriyor. Pan-
demide yüzde 50’lere düşüşler
oldu” diye konuştu.

Genel Müdür Gündoğdu, ki-

lometre başına düşen toplu taşıma
araçları otobüs ve tramvaylardaki
yolcu sayısı ile ilgili sayısal veri
paylaşımında bulundu. 

Diğer illeri aşan miktarda des-
tek vererek esnafında kollandığına
dikkat çekerek, pandemi ile artan
zorluklar karşısında zor durumda-
ki işletmecilere gerekli desteğin im-
kanlar dahili verildiğini daha önce
başlattıkları sistemle kilometre ba-
şı uygulaması ile sabit gelir sistemi
sağlandığını bu sistemin birçok il-
lerde ele alınarak inceleme konusu
yapıldığına da dikkat çekti.

Genel Müdür Gündoğdu; so-
run olarak görülen gelişmelerin bir
değişim ve algı farklılığı, gelişme-
lere uygun değerlendirilme yakla-
şımıyla ele aldıklarını belirterek;
“Kayseri olarak biz verimliliği
kurumsallaşmayla sahayı doğru
okumayla sağlamaya çalışıyo-
ruz. Bu yüzden daha az trafikte
kalma süresi, daha az yol işgali,
daha az trafik oluşturma, daha
az yol bakımı ve daha az gürültü
gibi konuların yer aldığı bütün-
leşmiş ulaşım modelleri ile ilgili
çalışmalarımız uygulamalarımı-
zı sürdürüyoruz” dedi.

Pandemide virüsten korunmak
için yapılan çalışmalarda da başa-
rılı olduklarını da dile getiren Ge-
nel Müdür Gündoğdu, toplantı son-
rasında basın mensuplarının soru-
larını da yanıtladı.

‘‘
Bir mühendislik gücüne sahip
şirketiz. AR-GE merkeziyiz,
aynı zamanda üretim
geliştirme faaliyetlerimiz var.
Şu ana kadar tramvay araçları
üzerindeki 86 yabancı ürünü
yerlileştirmiş vaziyetteyiz...

‘‘
Kayseri Ulaşım A.Ş. CO2

azaltımı için taahhüt veren
Türkiye’den ilk, dünyadaki
12 şirket arasından da
birisi. Hizmet kalitesinde
artış yolcudan talep görüyor
ve bizi çalışmaya itiyor...
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10 dünya lansmanının
7’si elektrikli otomobil
Mercedes-Benz, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA MOBILITY 2021 Fua-
rı’nda 7’si tamamen elektrikli, toplamda 10 adet aracının dünya lansmanı gerçekleştirdi...

ALMANYA’nın Münih kentinde düzenlenen IAA
MOBILITY 2021 Fuarı’nda Mercedes-Benz, yeni
modellerini müşterilerinin beğenisine sunarken,
aynı zamanda fuar boyunca iletişim esaslı ve dene-
yimsel bir marka olarak ön plana çıktı. Marka, bu
yıl ilk kez gerçekleşen IAA MOBILITY konsep-
tiyle, Uluslararası Otomobil Fuarı’nın (IAA) sundu-
ğu teknolojik fırsatlardan yararlandığını gösterdi.

Mercedes-Benz, şehir merkezindeki Mavi Hat
ve sergi merkezinde çeşitli temalı deneyimlerle, sıfır
emisyonlu, sürdürülebilir ve dijital bir geleceğe duy-
gusal olarak somut bir geçiş yaptı. 10 adet dünya ta-
nıtımından 7’si tamamen elektrikli modellerden
oluştu ve elektrikliye geçiş sürecinin tüm marka-
larda kazanmış olduğu ivmeyi gözler önüne serdi.
Mercedes-Benz, kompakt sınıftan performanslı lüks
sedana ve MPV’ye kadar tüm elektrikli araç portfö-
yünü Odeonsplatz’da sergiledi.

Mercedes-Benz AG İletişim ve Pazarlamadan
Sorumlu Başkan Yardımcısı Bettina Fetzer; “IAA
MOBILITY konsepti, diyaloğa dayalı ve dene-
yimsel bir formatta yeni hedef gruplara hitap et-
tiğimiz ve sosyal konulara odaklandığımız
Frankfurt’taki IAA 2017 ve 2019’daki yaklaşı-
mımız ile bazı yönlerden benzerlik gösteriyor. Bu
nedenle, yeni IAA Mobility formatını memnuni-
yetle karşıladık. Münih’te insanların etkileşimde
bulunduğu ortak alanlar yarattık ve her şeyi
kapsayan ve çağdaş bir marka deneyimi ile ge-
leceğin ulaşımı için yenilikçi, sürdürülebilir, di-
jital çözümler ve hizmetler sunduk” dedi.

Bettina Fetzer; “Öncelikle sadece tamamen
elektrikli araçları gös-
teriyoruz. Ayrıca firma
olarak şehirlerin sosyal
ve kültürel hayatına da
katkı sağlamak istiyo-
ruz. Ziyaretçilere ve
kent sakinlerine kent-
sel ulaşımın ötesinde
ilham vermek ve güç-
lü, ileriye dönük bir
Mercedes-Benz imajı
yaratmak istiyoruz”
diye konuştu.

Seri üretime doğru
Mercedes-Benz eEconic’in yerel belediye kullanımı için tamamen elektrikle çalıştırma de-
nemeleri tüm hızıyla devam ediyor. eEconic’in yakın zamanda seri üretimi başlayacak...
Mercedes-Benz Trucks, bir dizi yoğun test ile
batarya-elektrikli eEconic’in belediye operas-
yonları için geliştirilmesi hedefi doğrultusunda
kararlı bir şekilde ilerliyor. Test mühendislerinin
denemelerdeki odak noktası, aracın güvenliği,
performansı ve dayanıklılığı. eEconic’in yaz ve
kış aylarında akü ve güç aktarım sistemi testle-
rinde de kendini kanıtlaması gerekiyor. Araç ayrı-
ca gürültü ölçümleri, elektromanyetik uyumlu-
luk (EMC) ve bozuk yolda test sürüşleri gibi
ilave denemelere de tabi tutuluyor. Testler ta-
mamlandıktan sonra eEconic bir sonraki adıma,
yani gerçek hayat koşullarında müşteri deneme-
lerine geçecek. 

Mercedes-Benz Special Trucks Başkanı Dr.
Ralf Forcher; “eEconic’i son derece geniş bir
test serisine tabi tutuyoruz. Bugüne dek aldı-
ğımız sonuçlar, konseptimizin doğru yolda ol-
duğunu gösterdi. eEconic, çöp toplama aracı
olarak kullanım için ideal. Yüksek dur-kalk
sürüş oranı, güvenilir seviyede planlanabilen,
ortalama 100 km.’lik günlük rotalar ve ba-

tarya müşteri depo-
larında şarj edile-
bilmesi, bataryalı-
elektrikli alçak ta-
banlı kamyonun
görev profili için ide
al bir kullanım türü
oluşturuyor” dedi.

eEconic’in araç
mimarisi, Daimler
Trucks’ın küresel
platform stratejisin-
den faydalanıyor.

Yeteneklileri yapay
zeka belirleyecek!

Gün geçmiyor ki, yapay zekanın hayatımızın bir yerin-
de biz insanlar için karar verme noktasına gelmesin!...
2017 yılında Kanada’nın dünyanın
ilk “Ulusal Yapay Zekâ Strateji-
si”ni yayınlamasının ardından birçok
ülke benzeri belgeler yayınlamaya
ve uygulamaya başladı. Pandemi ile
ara verilmek zorunda kalınan birçok
çalışma da yapay zekaya daha fazla
ihtiyaç duyulması nedeniyle öncelik-
lerde ilk sıraya yerleşti.

Hemen her sektörün her fonksi-
yonuna entegre olan yapay zekâ,
uzaktan çalışma dönemiyle hayatı-
mıza giren sanal görüşmeler, online
mülakatlarla birlikte artık tam anla-
mıyla işe alım süreçlerine yerleşme-
ye başladı. Günden güne uygulanma
hızı artan ve insan kaynakları uzman
ları ile adaylar için daha güvenilir
olan bu sistemde artık sü-
reçler daha adil ve tarafsız
işliyor.

Dijital pazarlama ala-
nında yapay zekâ uyumlu
yazılımlar kullanan Webtu-
res CEO’su Kaan Gülten,
yapay zekâ tabanlı işe alım
süreci gerçekleştirmek için
çalışmalar başlattıklarını
vurgulayarak “İşe alım sü-

recindeki bu dijital dönüşüm saye-
sinde analizlerinde maksimum se-
viyede objektif olmayı, uygun bir
eşleşme sağlamayı ve zaman yöne-
timini daha efektif gerçekleştir-
meyi hedefliyoruz” açıklamasıyla
yapay zekâ ile İK süreçlerindeki he-
deflerinden bahsetti.

Yapay zekâ, adayları kişilik en-
vanteri, teknik testler, vaka ve grup
çalışmaları gibi çeşitli aşamalardan
geçirerek bilgi ve becerileriyle birlik-
te bilişsel ve duygusal zekalarını da
ölçüyor. Adayın ifadelerindeki vurgu-
ları, ses tonunu, jest ve mimiklerini
de analiz ederek karakteri, yetenek
ve yetkinliklerini değerlendiriyor.

Bu sistemdeki doğru ve adil de-
ğerlendirme adayların en-
dişelerini azaltıp güven
duygularını artırırken in-
san kaynakları uzmanları
açısından aday havuzunu
büyütmek, işe alım hızını
artırmak, zaman tasarrufu
sağlamak ve doğru pozis-
yona doğru adayı yerleştir-
mek için eşsiz bir kolaylık
sağlıyor.

Geleceğin sektörleri
günlük yaşama ait!

2023 yılında öne çıkacak sektörleri elektrikli araçlar, amba-
laj, enerji, ilaç, teknoloji, sağlık e-ticaret şeklinde sıralandı...
OTOMOTİV sektörünün elektrik
limotora dönmesi ile birlikte önü-
müzdeki yıllarda elektrikli araçla-
rın öne çıkacağını belirten Ekono-
mist ve yatırım danışmanı Önder
Tavukçuoğlu; “Otomotiv sektörü
elektrikli motora döneceği için
yan sektörler doğacak. Bu yan
sektörlerden biri şarj istasyonla-
rı olabilir. Yan sektörler öyle hızlı
yayılacak ki belki otomotiv sek-
töründen daha çabuk büyüye-
cek” diye konuştu.

Covid-19 salgınıyla sağlık ve
ilaç sektörünün öneminin arttığını
söyleyen Tavukçuoğlu, özellikle
bağışıklık sistemini destekleyen
genetik ilaç, akıllı ilaçlar, sentetik
ilaçlar, vitaminler ve besin takviye-
lerinin 2022 yılında öne çıkacağını
belirtiyor. Tavukçuoğlu,
yine pandemi ile rekor
büyüme oranlarına ula-
şan e-ticaret ve alt sektör-
leri olan lojistik, kargo ve
ödeme sistemlerinin
2023 yılındabüyümesi-
nin hızlanacağını belirtti.

Dünya genelinde ya-
şanan siyasi ve ekonomik

değişimlere dikkat çeken Tavukçu-
oğlu, her ülkenin kendi savunma
sanayisini güçlendirmek zorunda
kaldığını söyleyerek, “Savunma
sanayimiz öyle büyük bir ivme
yakaladı ki bu ivmenin devam
edeceğini düşünüyorum” diyor.

Salgın nedeniyle dijitalleşme-
nin hızlandığını vurgulayan Tavuk-
çuoğlu, pandemi sonrası da tekno-
lojinin alt sektörleri olan yazılım,
siber güvenlik, yapay zekâ, robotik
teknolojiler, bulut uygulamalar, di-
jital oyun, veri depolama ve analizi,
3d yazıcılar, arttırılmış gerçeklik
teknolojisinin öne çıkmaya devam
edeceğini vurguladı.

Tavukçuoğlu,  teknoloji sek-
törü hızla büyürken enerjiye ihtiya-
cın artacağının altını çizerek, buna

paralel olarak enerji sek-
töründe de hızla büyü-
melerin yaşanabileceği-
ni kaydetti.

Salgından en az ya-
ra alan sektörlerin başın-
da gelen madencilik,
önümüzdeki yıllarda çok
daha öne çıkacak sektör-
ler arasında gösteriliyor.

Elektriğe alternatif hidrojen
Elektrifikasyonun yanında hidrojen teknolojisinin de önemli oyuncuların-
dan olmaya aday olan Hyundai, 2040’a kadar uzanan planını duyurdu...
HYUNDAI Motor Grubu, yakıt olarak hidrojeni ve
küresel anlamda bu enerjiyi yaygınlaştırmak için yep-
yeni vizyonunu açıkladı. Bugün düzenlenen Hydro-
gen Wave Global forumunda bu vizyonunu paylaşan
Hyundai, ulaşım ve diğer endüstriyel sektörler başta
olmak üzere hidrojenin günlük yaşamda daha çok
kullanılmasını sağlayacak yaygınlaştırma planlarını
sundu. Marka, 2040 yılına kadar hidrojende çok fazla
yol kat etmeyi hedeflerken aynı zamanda her tür mo-
bilite için temiz sürdürülebilir enerjiye yönelik öncü-
lüğünü de devam ettiriyor.

Hyundai bu kapsamda daha çok hidrojen yakıt
hücreli elektrikli veya pilli elektrikli güç aktarma or-
ganlarının yanı sıra yakıt hücreli sistemlerin uygulan-
masını içeren tüm yeni ticari araç modellerinin elek-
trifikasyonunu da kapsayacak benzeri görülmemiş
planlarını paylaştı.

Güney Koreli otomotiv devi, 2028’e kadar tüm
modellerinde cesur bir strateji izleyerek, sektörü ye-
niden şekillendirmeye ve sürdürülebilir temiz bir ge-
leceği gerçekleştirme konusunda önemli rol üstlen-
mek istiyor. Hyundai, özellikle alternatif yakıt türüne

sahip modelleriyle ticari araç sektörünün öncüsü ko-
numuna gelmeyi hedefliyor. yundai’nin bu vizyonu,
hidrojen enerjisini evler, işyerleri ve fabrikalar gibi
yaşamın ve endüstrinin her alanında uygulanacak.
Ana hedef, hidrojeni herkes, her şey ve her yerde ko-
layca kullanılabilir hale getirmek. Grup ayrıca, 2030
yılına kadar bataryalı elektrikli araç (BEV) ile yakıt
hücreli elektrikli araçların (FCEV) arasındaki fiyat
farkını da en aza indirmeyi planlıyor.

Hyundai’nin 2040 yılına kadar kesintisiz olarak
uygulamayı planladığı bu hidrojen vizyonu, sadece
ulaşımda değil, aynı zamanda daha geniş endüstri ve
sektör alanlarında da devreye girecek. Marka, 2023’te
piyasaya süreceği XCIENT Fuel Cell’e dayalı bir
traktör de geliştiriyor. Bu traktöre ek olarak, tam oto-
nom olarak hidrojenle çalışan bir konteyner taşıma
sistemi ‘Trailer Drone’ konseptini tanıtan Hyundai,
böylelikle verimli yakıt tüketimlerine sahip ticari
araçlar hususunda dünya devi olmayı hedefliyor. Sü-
rücüsüz TIR olarak da adlandırılan bu ağır vasıta,
özellikle karayolu taşımacalığında şirketlere inanıl-
maz kolaylıklar sağlayacak.

Hidrojen, fosil ya-
kıtlara olan bağım-
lılığı ortadan kaldı-
rarak kirliliğin ön-
lenmesini sağlaya
bilir. Bu amaçla ge
reken teknolojilere
ulaşmak için belli
Ar-Ge çalışmaları
yapan Hyundai bir
adım öne çıktı bile.
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Açık olmak lazım...

İSTANBUL

PANDEMİ durakladı derken, hala gi-
dişatın bir ileri, iki geri olması beni

ciddi ciddi düşündürüyor. Bildiğim, bu
aksamaların ülkeye, işleyen sistemi, sis-
temleri dolayısıyla ana hedefe varma
çabalarımızın zararına neden olacağı.

En sonunda da bizleri sahada tek ba-
şımıza bırakacağı.

Gelişmiş ülkeler meseleyi çözmüş.
Orada bir otorite belirleniyor ve o hiye-
rarşik yapı kurallarıyla işletiliyor.

Politik bakışı çark edişler, ileri geri-
leri olmuyor. İş kamuya hizmet olduğun-
dan da ortak akılla her şey tıkır tıkır işli-
yor. Demek ki acabalarla politikaya bağ-
lı düşünerek ötekiler berikiler diye me-
seleye bakılmamalı.

Galiba bizde bakılıyor!..
O zaman önce bu nokta halledilmeli. 
Esnaf diyor ki, “artık sistem yürümü-

yor. Hükümet, bir yasa ile el at bu işe...”
Hükümette “tık” yok.
Neden?
Yoksa öncelik ara çözümde mi?
İşe öteki gözüyle bakarsan olur mu? 
Olmaz tabi.
Belediyede de olmaz.
Ya bizler?
Bugün o, yarın öteki.
Biz herkesle çalışırız. O zaman bizim

doğrumuz “işimizin doğru yürütülmesi
işletilmesi hizmetin dosdoğru yaptırıl-
masından ibaret” devlet erkanı da yapıl-
masını sağlamak amacındaysa mesele
yok. O zaman iş yürür.

Varsa hatalı davranan bitir işini.
Niyetler hedefler bir.
Peki bu karmaşa neden? Hak ediş-

ler, imkanlar. Kullanım ve yetkilenme… 
Yoksa, gizli şerhler mi var?
Artık açık tanımlı bakmak ve net ol-

mak gerek. Bu iş başka türlü düzelmez.

RAMAZAN
GÜRLER

5KENT VE YAŞAMKENT VE YAŞAM
13 EYLÜL 2021

İstanbullu’lar Otokar
metrobüse binecek

50’den fazla ülkede milyonlarca yolcuya toplu taşımada üst düzey konfor ve güvenlik sunan
Otokar, İETT’in açtığı 100 otobüs ihalesini kazanarak, İstanbullu’lar için metrobüs üretecek...
İSTANBUL-İETT Genel Müdürlüğü
tarafından açılan 100 adetlik metrobüs
alım ihalesinde sözleşme aşamasına ge-
lindi. İhaleye en iyi teklifi veren Otokar
’a davet mektubu iletildi. Modern oto-
büsleri ile 50’den fazla ülkede milyon-
larca yolcuya toplu taşımada üst düzey
konfor ve güvenlik sunan Otokar, İstan-
bullu’lar için 21 metre uzunluğunda,
200 yolcu kapasiteli metrobüs üretecek.
10 gün içerisinde imzalanacak sözleşme
gereği Otokar, İETT’ye 3 yıl boyunca
satış sonrası hizmeti de sunacak.

Son yıllarda Türkiye’deki pek çok
büyükşehir belediyesi tarafından ve Av-
rupa’da Fransa, İtalya, İspanya, Alman-
ya, Romanya gibi ülkelerde tercih edilen
Otokar, İstanbul’un toplu ulaşımında üst
düzey konfor sunmak için milli tasarım
ve yerli üretim metrobüs üreteceğini du-
yurdu. Toplam değeri 606 milyon TL.
olan ve konu olan yeni araç KENT XL
olarak açıklandı. 21 metre uzunluğunda,
200 yolcu kapasiteli KENT XL için tes-
limatların partiler halinde 2022 yılı içe-
risinde tamamlanması planlanıyor.

Toplu taşımada küresel çapta dene-
yime sahip olan Otokar’ın, uzun yıllar-
dır hizmet verdiği İstanbul’da eşsiz bir
deneyime sahip olduğuna dikkat çeken
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç;
“2012 yılından bu yana 1000’den faz
la şehir içi otobüsümüz İETT bünye-
sinde başarıyla hizmet veriyor, İstan-
bullular’ı taşıyor. Türkiye’nin otobüs
üreticisi olarak mega kent İstanbul-
’un şartlarını, yollarını, toplu taşıma-
daki zorlukları çok iyi biliyor, yedi

tepe İstanbul’u çok iyi tanıyoruz. İs-
tanbul’un toplu ulaşımında alınacak
sorumluluğun farkındayız. Bu deneyi
mimizi ürün geliştirme çalışmalarımı

za da yansıttık. Bu doğrultuda Tür-
kiye’de ve dünyanın dört bir yanında
her gün milyonlarca yolcuya hizmet
veren KENT’in 21 metrelik metrobüs

versiyonunu geliştirdik” dedi.
Türk mühendislerinin tasarladığı,

Türk işçisinin üreteceği milli tasarım ve
yerli üretim metrobüslerin İstanbullu-

lar’a yakışacak, şehir içi seyahat konfo-
runu üst düzeye taşımak üzere geliştiril-
diğine dikkat çeken Serdar Görgüç şöyle
konuştu; “Otokar olarak bir kez daha
İETT’ye hizmet verecek olmanın gu-
rurunu yaşıyoruz. Geçmişte kazandı-
ğımız ihaleler kapsamında İETT bün
yesindeki araçlarımıza 5 yıl boyunca
satış sonrası hizmeti sunmuş; işletme
maliyetlerinin de azaltılmasına katkı
sağlamıştık. O dönemde kurulan alt
yapı sayesinde otobüslerin servise ve-
rilme oranı, periyodik bakımlar dahil
tutulduğunda bile yüzde 99 oranında
gerçekleşmişti. Yani KENT otobüsleri
o dönemde de hiçbir aksama yaşama-
dan her gün servislerine düzenli ola-
rak çıktı, vatandaşlarımıza hizmetine
kesintisiz devam etti. Bu oran, bugün
bile Avrupa’nın, hatta dünya ortala-
masının çok çok üzerinde bir rakam
olarak açıklanabilir. İstanbul gibi bir
metropolde hizmet vermek tüm yerli
üreticiler için büyük bir referans olu-
yor; Türk firmalarının yurtdışındaki
rekabet gücünü artırıyor. İstanbul,
Avrupa’da pek çok ihalede bizim gu-
rurla başarı örneği olarak anlattığı-
mız, en büyük referansımız oldu.
İETT tarafından tekrar İstanbul’a
hizmet etmek üzere görevlendirilmek
bize gerçek anlamda mutluluk veri-
yor. İstanbul şartları için en ideal met-
robüsü geliştirdik. Ulaşımdaki stan-
dartları yükseltmeyi hedeflediğimiz
araçlarımızın satış sonrası hizmetleri
için de her daim İstanbul ve İstanbul-
lu’nun yanında olacağız.”

8. sürdürülebilirlik
raporu yine insani
Yapılmayanı yapma hedefiyle 58 yıl önce yola çıkan Koç Topluluğu şir-
ketlerinden Otokar, 2020 yılına ait sürdürülebilirlik raporunu yayımladı...
ÇEVRECİ ve yenilikçi ürünleriyle
gelecek nesillerin yaşam standartla-
rının geliştirilmesi için teknoloji ve
dijitalleşmenin itici gücünden yarar-
lanarak öncü işleri hayata geçiren
şirket, üretimde bir yılda 1.526 GJ
enerji tasarrufu, 150.500 m3 su ta-
sarrufu sağlarken; 300 ton CO2e
sera gazı emisyonunu önledi.

Türkiye’nin öncü otomotiv ve
savunma sanayi şirketi Otokar, Sür-
dürülebilirlik Raporu’nun 8’incisini
yayımladı. Faaliyet gösterdiği alan-
larda ve üretim süreçlerinde Koç
Topluluğu’nun paylaştığı değer ve il-
kelere bağlı kalarak insana ve top-
luma yakın, çevreyle dost, evrensel
iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ha-
reket eden Otokar, benimsediği de-
ğerlerle küresel bir oyuncu olma
hedefine bir adım daha yaklaştı. 

Fikri hakları yüzde 100 kendine
ait, verimli, çevreci ve yenilikçi
ürünlerle gelecek nesillerin yaşam
standartlarının geliştirilmesi ve dün
ya genelinde barış ve güvenliğin te-
sisine katkı sağlama üzerine temel iş
stratejisini kuran Otokar, hayata ge-
çirdiği uygulamalarla bu yıl da öncü
işlere ve sonuçlara imza attı. Otokar
’ın iş stratejilerini küresel bir oyuncu
olma yolunda hayata geçirmekle kal
mayıp çevresel etkiyi azaltma ve ik
lim değişikliğiyle mücadeleye yöne-
lik çalışmalarını da artırdığını belir-

ten Genel Müdür Serdar Görgüç;
“Tüm dünyayı etkileyen Covid-19
sürecinde öncelikle çalışanlarımı-
zın sağlığını korumak ve faaliyet-
lerimizin devamlılığını sağlamak
adına tüm tedbirleri hızlıca alıp,
çalışanlarımızın özverili emekleri
ile iş başarımızı korumayı başar-
dık. Pandeminin tüm olumsuzluk-
larına rağmen dönem içinde sür-
dürülebilirlik çalışmalarımızı aynı
ciddiyetle sürdürdük” dedi.

Arifiye’de 552 bin metrekare
alana yayılı fabrikasında sürdürüle-
bilirlik çalışmaları kapsamında yü-
rütülen faaliyetlerin sonuçları hakkın
da da bilgi paylaşan Serdar Görgüç;
“Birleşmiş Milletler Sürdürülebi-
lir Kalkınma Amaçları doğrultu-
sunda çevresel, sosyal ve yönetişim
alanlarındaki çalışmalarımıza ara
lıksız devam ediyoruz. Bu sürece
katkı veren başta çalışanlarımız,
tedarikçi ve iş ortaklarımız olmak
üzere tüm paydaşlarımıza teşek-
kür ederiz. Geçtiğimiz yıl sürdü-
rülebilirlik performansımızı artır
maya yönelik istikrarlı çalışmala-
rımız ve hayata geçirdiğimiz pro-
jelerle 150.500 m3 atık suyu geri
dönüştürerek üretime geri kazan-
dırdık. Enerji verimliliği çalışma-
larıyla 1.526 GJ enerji tasarrufu,
sera gazı emisyonlarında ise 300
ton CO2’e azaltım elde ettik. En

önemli sermayemiz olan çalışanla-
rımızın gelişiminin gözetildiği,
eşitlikçi, katılımcı iş iklimimizi ko-
ruduğumuz bir sene oldu. Çalışan
larımızın mesleki bilgi ve becerile-
rini geliştirmeye yönelik eğitim ça-
lışmalarımızı pandemi döneminde
de aksatmadan sürdürdük. Yıl
içinde 24 bin 336 kişi x saat çalışan
eğitimi gerçekleştirdik. İş sağlığı
ve güvenliği konusunda farkında-
lık ve bilginin pekiştirilmesi ama-
cıyla da çalışanlarımıza 13 bin 668
kişiye saat eğitim verdik” dedi.

Geleceğin ihtiyaçları doğrultu-
sunda yeni donanım ve uygulamala-
rın geliştirilmesi yönünde çalışma-
larını aralıksız sürdüren Otokar, geç-
tiğimiz yıl Ar-Ge ve dijital dönüşüm
çalışmalarıyla da sektördeki öncülü-
ğünü sürdürdü. Son 10 yıl içinde ci-
rosunun ortalama yüzde 8’ini Ar-Ge
faaliyetlerine ayıran, 2020 yılında bu
alanda 202 Milyon TL. Ar-Ge har-
caması gerçekleştiren şirketin 10 yıl
içinde gerçekleştirdiği Ar-Ge harca-
ması toplam 1.3 Milyar TL.’yi aştı.
2020 yılında ticari ve askeri araç
alanlarında yeni ürünlerini tanıtan
şirket, “Güvenli Otobüs” projesiyle
sektördeki ilklerine yenisini ekledi.
Pandemi koşullarında toplu taşımayı
daha güvenli hale getirmek amacıyla
geliştirilen Güvenli Otobüs’te dört
yenilikçi sistemi uygulayarak bulaş
riskini azalttı. Güvenli Otobüs Kent
Körüklü ilk kez İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından kullanıldı.

Otokar’ın 2020 yılına ilişkin
Sürdürülebilirlik Raporu; şirketin
faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve yö-
netişim alanındaki performans so-
nuçları GRI Standartları’nın temel
(core) uygulama düzeyi gereklilikle-
rine uygun olarak hazırlandı.
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Şehirler
iklim
krizinin
sorumlusu

Dünya yüzölçümünün sadece yüzde
2’sini kaplayan şehirler iklim krizinde
çok daha büyük etki yaratıyor. Birleş-
miş Milletler verilerine göre, şehirler
toplam enerji tüketiminin yüzde 60’ını,
sera gazı emisyonunun yüzde 70’ini
ve küresel atıkların yüzde 70’inden so-
rumlu oluyorlar. Ayrıca, bu şehirlerde
yaşayan insan sayısı dünya nüfusunun
da yüzde 54’ünü kapsıyor.

Siemens’in
akıllı EV
yatırımı
daha arttı

Siemens, Akıllı Altyapılar (Smart In-
frastructure – SI) bölümündeki büyü-
meyi hızlandırmak için elektrikli araç
şarjı ve bina yönetimi yazılımına 648
Milyon Dolar harcadı. Ayrıca, bu sene
700 Milyon Dolara ABD’li elektronik
tedarik platformu Supplyframe de
satın aldı. Siemens, bu son yatırımı ile
elektrikli araç şarj sistemleri sektö-
ründe 4.26 Milyar Dolar’a ulaştı.

e-Scooter
kullanırken
koruyucu
takılacak

Özellikle, son yıllarda ülkemizde de
kullanımı giderek artan e-Scooter ba-
zı riskleri de beraberinde getiriyor.
Ortopedi-Travmatoloji Uzmanı Doç.
Dr. Hakan Turan Çift, elektrikli scoo-
ter kazalarının yüzde 50’ye yakınının
ortopedik yaralanmalarla sonuçlan-
dığına işaret ediyor. Çift, e-Scooter
kullanırken, koruyucu ekipman kul-
lanmanın doğru olduğunu belirtiyor.

KARAMAN-Karaman Beledi-
yesi’nin Sağlıklı Yol Projesi (Bi-
siklet ve Yürüyüş Yolu) yapım
çalışmaları başlıyor. Yüzde 50-
‘sini Karaman Belediyesi’nin kar
şıladığı, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ve İller Bankası’nın ise
diğer yüzde 50’sini hibe ettiği
projenin yüklenici firmaya iş tes-
limi gerçekleşti. Beş farklı böl-
gede gerçekleşecek olan Bisik-

let ve Yürüyüş Yolu’nun yükle-
nici firma tarafından çalışmala-
rın başlayacağını söyleyen Be-
lediye Başkanı Savaş Kalaycı;
“Yapımına başlayacağımız pro-
jede, bisiklet yolu ve yürüyüş
yolunun yanı sıra yeşillendirme
ve düzenleme çalışması da ola-
cak. Beş farklı bölgede yapaca-
ğımız çalışmayla vatandaşları-
mız huzurla yürüyecek” dedi.

Karamansilbaştan
yenibirkentoluyor

KOCAELİ-Türkiye’nin özel de-
miryolu işletmecisi Körfez Ulaş-
tırma, İsviçreli demiryolu araçla
rı üreticisi Stadler ile iki yıl önce
imzaladığı anlaşma çerçevesin
de çift yakıtlı, dizel/elektrikli mod
da çalışabilen EuroDual tipteki
CoCo hibrit lokomotifleri teslim
almaya başladı. 7 adet hibrit lo-
komotif ve 8 yıllık yedek parça

ve tam servis bakımı dahil ola-
cak şekilde imzalanan anlaşma
kapsamında,   ilk iki lokomotif 3
Eylül tarihinde İzmit Derince li-
manına vardı. Kalan 5 lokomotif
ise Kasım-Aralık aylarında Tür-
kiye’ye gelmiş olacak. Euro-
Dual lokomotiflerle birlikte, Kör-
fez Ulaştırma’nın lokomotif fi-
losu 12 adede ulaşacak.

KörfezUlaştırma’ya
hibritlokomotif

BOLU-İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Yenigeçitveren Kö-
yü yakınlarında yapılan kontrol-
lerde, trafik kurallarını ihlal eden
sürücüler drone ile tespit edildi.
Tek tek durdurulan araçları kon
trol eden ekipler, kırmızı ışık ih-

lali, emniyet kemeri kullanma
ma ve seyir halinde cep telefo-
nuyla konuşma nedenleriyle 8
sürücüye cezai işlem uyguladı.
Drone destekli denetimlerin gün
boyu farklı güzergahlarda de-
vam edeceği belirtildi.

Bolu’dadronedestekli
trafikdenetimiyapıldı

ANTALYA-İl Jandarma Alay Ko
mutanlığı Trafik Şube Müdürlü
ğü ekipleri, Trafikte Agresif Sü-
rücülere yönelik planlanan özel
denetim kapsamında, Antalya ili

genelinde trafik timlerince hava-
dan ve karadan trafik denetimi
yaptı. Denetimlerde drift yapan,
makas atan 35 sürücüye 75 bin
TL. para cezası uygulandı.

Trafiktekiagresif
sürücüleredenetim

İmtiyazSahibi-SorumluYaziişleriMüdürü:M.ŞevketERTURAN Mali Müşavir : Ali PULUR
Haber Müdürü : Fahriye ERTURAN 
Teknoloji Editörü : A. Yücel TÜRKÖZMEN
İstanbul Anadolu
Yakası Editörü : Sadi TOYGAR

YAYINCI KURULUŞ: ERTURAN YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
İDARE MERKEZİ

Hürriyet Bulvarı - Yakuplu Plaza No.: 131 Kat: 3 D: 27
Yakuplu - Beylikdüzü / İSTANBUL

Tel.: (0212) 875 46 49 l Fax.: (0212) 875 78 64
www.kenticitoplutasima.com.tr l info@kenticitoplutasima.com.tr

BASKI
Akademi Ajans Matbaa

Davutpaşa Caddesi.
Güven İş Merkezi D Blok 114

Topkapı
Tel.: 0(212) 493 24 67

GAZETEMİZ
BASIN MESLEK

İLKELERİNE
UYMAYA

SÖZ VERMİŞTİR
YAYIN TÜRÜ : HAFTALIK

Genel Yayın Yönetmeni: M.Şevket ERTURAN
Yayın Koordinatörü: Özlem GÜNEŞ

Kayseri’de Parket-Vale
uygulaması başlatıldı

Kayseri Ulaşım A.Ş. araç sürücülerinin hayatını kolaylaştıracak örnek bir projeye imza
atarak, Kaleönü Otopark Alanı’nda “Park et-Vale uygulaması” hizmeti başlattı...
KAYSERİ-Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sı-
kıntılarını ise yaşatmayan Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş. bu anlamda gü-
zel bir örneğe daha imza attı. Büyükşehir Belediye-
si’ne ait Kayseri’deki en yoğun otopark alanı olan
Kaleönü’nde başlayan ve diğer otopark alanlarında
da yapılması planlanan uygulama ile aracını park
etmek ve işlerini halletmek isteyen vatandaşların
gerek zamandan tasarruf etmesine, gerekse otopark
arama telaşından kurtaran vale hizmeti, Büyükşehir
Belediyesi görevlileri tarafından verilmeye başlandı.
Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan
‘park et-vale uygulaması’ ile aracını park etmek is-
teyen vatandaşların boş yer aramak için dolaşması-
nın önüne geçiliyor. Bu sayede vale uygulaması,
araçların fazladan yakıt yakması ve israfın önlen-
mesi, fazladan egzoz gazı salınmasının da önüne ge-
çilmesi açısından çevreci bir uygulama olarak hiz-
met veriyor. Araç teslim alınmak istendiğinde, cep
telefonuna gelen linke tıklayıp, aracı ne zaman
almak istediğine dair not bırakılabiliyor. Vale hiz-
meti 10:00 ile 19:30 arasında kullanılabiliyor. Ara-
cın 19:30’dan sonra otoparkta kalmaya devam etme-
si halinde, aynı gün 21:00’a kadar ya da ertesi gün
07:00-21:00 mesai saatlerinde Bedesten Otopar-
kı’ndan, cep telefonuna gelen şifrenin otopark gö-
revlisine gösterilmesi ile araç teslim alınabiliyor.

KAYMEK otobüs
şoförlerine mesleki

eğitim verdi
Kayseri KAYMEK tarafından düzenlenen “Özel
Halk Otobüsü Şoförleri Eğitim Programı” kap-
samında 750 şoföre eğitim verildi...
KAYSERİ-Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür A.Ş.
(KAYMEK) tarafından düzenlenen “Özel Halk
Otobüsü Şoförleri Eğitim Programı” kapsamında
750 şoföre eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesin-
den yapılan açıklamaya göre, KAYMEK Huzur Çı-
narı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tara-
fından gerçekleştirilen ve Ulaşım AŞ ile Halk Oto-
büsçüleri Esnaf Odası mensubu otobüs şoförlerinin
katıldığı programda, psikolojik danışman Muham-
med Ali Akdağ tarafından eğitim verildi.

Eğitimde, meslek etiği, öfke kontrolü, zor in-
sanla diyalog, ikna, stres yönetimi gibi başlıklar ele
alınırken, şoförlerin problemleri, çözümleri ve va-
tandaşa daha iyi hizmet vermenin yolları konuşuldu.
Etkinliğe katılan 750 özel halk otobüsü şoförüne 6
saat eğitim verildi.

Başkentte “Bisiklet
Kampüsü” iş başında
Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te şehrin ulaşım nokta-
larına entegrasyonunu sağlayacak “Smart Ankara Proje” çalışmasını yürütüyor...
ANKARA-Büyükşehir Beledi-
yesi, çevreci ve alternatif ula-
şım projelerini birer birer hayata
geçirmeye devam ediyor. EGO
Genel Müdürlüğü, Başkent’te
sürdürülebilir ulaşım planının
oluşturulması ve şehrin diğer ula
şım noktalarına entegrasyonunu
sağlayacak ‘Smart Ankara Pro-
jesi’ kapsamında ‘Bisiklet Kira-
lama Sistemi’ ve ‘Sürdürülebilir
Kentsel Hareketlilik Planı’na yö-
nelik yapılacak tüm operasyon-
ları Bisiklet Kampüsü’nde yürü
tecek. Açılışı 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nda Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mansur Yavaş ta-

rafından gerçekleştirilen ‘Bisik
let Kampüsü’nde Başkent’te yay
gınlaştırılacak bisiklet yolları ve
kullanım kolaylığına ilişkin po-
litikalar üretilecek. Bütçesi 5,2
Milyon Euro olan ve yüzde 85’i
AB fonları, yüzde 15’i ise öz kay
naklardan karşılanacak Smart
Ankara Projesi, Avrupa Birliği
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı iş birliğiyle sürdürülecek.
Daha iyi bir yaşam kalitesi için
şehirlerdeki insanlar ile işletme-
lerin yaşam koşullarını iyileştir-
mek ve hareketlilik ihtiyacını
karşılayabilmek amacıyla tasar-
lanan ‘Sürdürülebilir Kentsel

Hareketlilik Planı’, Smart An-
kara Projesi ile entegre şekilde
devam edecek. Avrupa’da pres-
tijli bir şehir planı olarak adlan-
dırılan ‘Sürdürülebilir Kentsel
Hareketlilik Planı’, Ankara ula-
şımının daha temiz, çevreci, sağ-
lıklı, erişilebilir ve ekonomik
olmasına katkı da sağlayacak. 3
yıllık bir süreyi kapsayan proje-
nin 2023’ün ilk çeyreğinde son-
landırılması hedefleniyor.

Smart Ankara Projesinin
ikinci ayağı olan ve Bisiklet Ki-
ralama Sistemi adı altında yürü-
tülen ‘Elektrikli Bisiklet Payla-
şım Sistemi’nin kurulması için

de bu yıl içerisinde Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’nın ihaleye çı-
karak proje kapsamındaki mal ve
ekipmanları alması planlanıyor.

Başkent’te bu kapsamda
408 adet elektrikli bisiklet, Baş-
kentkart ve tüm kredi kartıyla ki-
ralanarak kullanılabilecek. Ücret
toplama sistemi EGO Genel
Müdürlüğü tarafından belirlenir-
ken, sistem 24 saat esasına göre
hizmet verecek.

480 adet EGO otobüsüne
monte edilmek üzere bisiklet ta-
şımaya uygun aparatın yanı sıra
34 adet şarj istasyonu, metro-
larda bisikletlerin özellikle mer-
divenlerde kolaylıkla taşınmasını
sağlayacak şekilde bin 290 metre
bisiklet rampası da alınacak. Bi-
sikletlerin toplanarak şarj edil-
melerini sağlamak ve saha içi
operasyonlarda kullanılmak
üzere 2 adet kamyon ve 8 adet
bisiklet kullanımını ölçmek ama-
cıyla bisiklet sayacının alınması-
nın ardından bu yıl içerisinde iki
ihaleye çıkılacak.

EGO Genel Müdürü Nihat
Alkaş, Ankara’yı insan odaklı,
sağlıklı, çevreci bir ulaşım mo-
deli olan bisiklet yollarını yay-
gınlaştırarak bisiklet kültürünü
ve bisiklet farkındalığı olan bir
kent tasarladıklarını belirtti.

HES Kodu anahtarlığı
ulaşımı kolaylaştırıyor
BİLECİK-Bozüyük Belediyesi va-
tandaşlara üzerinde şahsın kendi-
sine ait HES kodu bulunan anah-
tarlıklar hediye ederek vatandaşla
ra büyük kolaylık sağlıyor. İlçe mer-
kezindeki Cemalettin Köklü Parkı
önünde belediye tarafından kuru-
lan stantta vatandaşlar görevliye
HES kodunu veriyor. HES kodu-
nun çıktısı alınıyor, şeffaf anahtar-
lıklara yerleştirilerek vatandaşlara
teslim ediliyor. Böylelikle vatandaş-
ların HES koduna ulaşmaları daha
pratik ve kolay hale geliyor.

Altınordu’da trafik
iyileştirme çalışmaları
ORDU-Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı tarafından ortak-
laşa yürütülen çalışmalarla Altınor-
du ilçesi Düz Mahalle Kışla Cadde
si ile D010 Karayolu kesişiminde
bulunan Fidangör Sinyalize Kavşa-
ğı’nda anayol üzerinde Giresun is-
tikameti yönünden sağa şehir mer-
kezine dönen araçlar için şerit oluş-
turularak trafik akışının yavaşlama
sı önlenerek aynı ışık süresinde da-
ha fazla aracın geçişi sağlandı. Ay-
rıca, trafik de çok rahatladı.
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Drone teslimatı pandemide işe yaradı!
Google’ın sahibi olduğu Alphabet’in alt kuruluşu Wing, özellikle, pandemi döneminde
ABD, Avustralya ve Finlandiya’da yaklaşık 100 bin paketi drone ile tüketicilere ulaştırdı...

Covid-19 salgınında insansız hava aracı (İHA) yani; drone ile
temassız teslimat seçeneklerini daha fazla gündeme geldi.
Bir çok şirketin üzerinde çalıştığı bu teknoloji, gıda sektöründe
uzaktan servis, kargo şirketlerinde paket teslimat ve en
önemlisi de tıbbi malzeme taşımacılığında kullanılıyor.

Google’ın sahibi olduğu Alphabet’in alt kuruluşu Wing, yak-
laşık 100 bin paketi drone ile tüketicilere ulaştırdığını açıkladı.
Drone teslimat şirketi olarak tanımlanan girişim, birkaç gün
içinde bu eşiği geçeceklerini ve ortaya çıkan bu sonucun
onlar için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Avustralya, ABD ve Finlandiya’da faaliyet gösteren Wing, pa-
ketleri 10 dakikadan daha kısa sürede temassız bir şekilde
adrese teslim ediyor. Şirket, 300 bin nüfuslu Avustralya’nın
Logan şehrinde toplam 50 binden fazla teslimat gerçekleş-
tirdi. Yani, nüfusun üçte biri bu hizmetten istifade etti.

Daimler 3. çeyrekten
umutsuzca bahsetti!
Daimler, çip krizin etkilerini en net şekilde görebileceğimiz mali çeyreği geride bırakmak
üzere olduğumuzu öne sürdü. Alman üretici 3. çeyrekten pek de iyi bahsetmiyor...

“3. çeyrek sonunda pek çok markanın ciddi
zarar ettiğini göreceğiz” diyen, Alman üreti-
ciye göre satışların düşmesi normal olacak.
Daimler CEO’su Ola Kallenius: “Malezya-
’daki tesislerin ve mikroçip üreticilerinin ke-
penk indirmiş olması şu anda etkilerini gös-
termeye başladı. 3. çeyrekteki satışlarımı-
zın, ikinci çeyreğe göre gözle görülür bi-
çimde düşüş yaşamasını bekliyoruz” diyor.

Mercedes-Benz çip krizi nedeniyle bir müd-
det önce üretime ara veren üreticiler arası-
na girmişti. Sindelfingen’deki Mercedes’in
amiral gemileri olan S-Serisi ve EQS’in üre-
timini yapan Factory 56, henüz geçtiğimiz
günlerde bir kez daha üretime ara verdiğini
açıklamıştı. Kallenius, bu yaşanan çip kri-
zinin aynı zamanda Covid-19 salgınından
da ciddi oranda etkilendiğini ifade ediyor.

Covid-1-9 salgını sürecinde çiplerin Merce-
des-Benz’in fabrikalarına ulaşmasını ya-
vaşlattığını belirten Kallenius; “Bu da her
anlamda çıkmazın içerisinde olduğumuzu
gösteriyor” diyor. Yöneticiye göre, krizin ne
zaman biteceğini öngörmek şu aşamada
mümkün görülmüyor. Zira, bir kapanma ta-
limatının işlerin tersine dönmesine sebep
olacak kadar etkili olduğunu belirtiyor.

Mobilite iki katı büyüyecek
IAA Mobility fuarında elektromobilite çözümlerini sergileyen Bosch,
bu yıl pazardan iki kat hızlı büyüyeceğini ve 1 Milyar Euro’dan fazla
satış yapacağını bildirdi. Şirketin bu alandaki satışlarının 2025 yılına
kadar 5 kat artması bekleniyor. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı
Denner, elektromobilitenin temel işlerinden biri olacağını vurgular-
ken, Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilite Çözümleri Faaliyet
Alanı Başkanı Dr. Stefan Hartung da, “Dünya genelinde elektrikli
araçlara yönelik artan talebe hazırlanıyoruz” diyor.

Hyundai Robotaxi’yi
Motional ile geliştirdi
Hyundai Motor Grubu, otonom araç teknolojileri sağlayıcısı Motional ile ortak bir proje
başlattı. Elektrikli IONIQ 5 sürücüsüz taksiler kent yaşamını daha kolaylaştıracak...

Hyundai Motor Grubu, sürücüsüz araç tek-
nolojilerinde dünya lideri olan Motional şir-
ketiyle ortak projeler geliştirmeye başladı.
Hyundai’nin elektrikli modellerinde kullan-
dığı alt markası IONIQ’in 5 modeli bu pro-
jede tercih edilerek şehir içi ulaşımlarda
sürücüsüz olarak kullanılacak.

Ortak projede IONIQ 5 Robotaxi, SAE se-
viye 4 olarak dikkat çekerken aynı zaman-
da elektrifikasyon ve otonom arasında müt-
hiş denge kuruyor. Geleceğin teknolojisi
olarak nitelendirilen bu projede kullanılacak
sürücüsüz taksiler, 2023 yılından itibaren
dünyanın bir çok ülkesinde yollara çıkacak.

Araçta kombine radarlar, ön ve arka kame-
ralar trafikteki yayaları, objeleri, diğer araç-
ları tespit eden özel bir sistem bulunuyor.
Hyundai’nin tam 45 yıl önce piyasaya sun-
duğu ilk modeli PONY’den ilham alınarak
tasarlanan IONIQ 5, otomotiv sektöründe
mobiliteye bambaşka bir soluk getirdi.

Toyota’nın batarya
yatırımı hızlandı

Otomobil üreticisinden yapılan açıklama-
ya göre Japon firma, karbonsuz ve düşük
emisyon teknolojilerine yönelik yatırımla-
rına hız verecek. Buna göre Toyota 2030
’a kadar elektrikli ve hibrit araçların batar-
yalarının geliştirilmesi ve tedarikine 1.5
Trilyon Yen (13.7 Milyar Dolar) ayıracak.

Toyota Baş Teknoloji Yöneticisi Maeda
Masaşiko, yatırım kapsamında araç başı
batarya maliyetlerinin düşürülmesi hede-
fini anlattı. Maeda, “Mevcut seviyeyle kar-
şılaştırıldığında, 2020’li yılların sonunda
araç başına %50 oranında daha düşük
maliyet elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Nikola Trucks
Bosch hidrojen
yakıt anlaşması
Nikola, Bosch’un hidrojen yakıt modülle-
rini kamyonlarında kullanmak için anlaş-
ma yaptı. Anlaşmaya göre, Bosch Nikola
Trucks’a hidrojen ile güç sağlayacak...

Elektrikli kamyon geliştiricisi Nikola.Corp.,
hidrojen yakıt hücre modülleri için Bosch
ile anlaşmaya vardı. Mali detayları net ola
rak paylaşılmayan anlaşmaya göre mo-
düller Nikola’nın hidrojen yakıtlı yarı kam-
yonlarına güç sağlamak için kullanılacak.

Nikola, hidrojen yakıt hücresi güç modül-
lerini Coolidge, Arizona tesisinde monte
edecek. Şirket, 2023 yılına kadar bu alanı
5 milyon metrekareye kadar genişletmeyi
planladığını açıkladı. Ayrıca çalışan sayı-
sına 50 kişi daha katmayı hedefliyor.

Nikola CEO’su Mark Russell yaptığı açık-
lamada, “Bosch ile uzun
yıllara dayanan bir çalışma
ilişkisinin sonucudur” diye-
rek, anlaşmanın önemini
belirtti. Nikola, geçen yıl Av
rupa için yakıt hücresi te-
darik edeceğini söylemişti.

Megane e-Tech
sahneye çıktı
Yeni Megane E-TECH çok yönlülüğüyle,
26 yılda dört farklı nesille uzun soluklu bir
başarı hikayesi oluşturan Megane efsa-
nesinin mirasını devam ettiriyor. Münih
Otomobil Fuarı’nda tanıtılan model dışar-
dan kompakt boyutlara sahipken, iç me-
kanda konforlu bir genişlik sunuyor. Yeni
bağlantılı bilgi-eğlenci sistemi OpenR ile
gelen Yeni Megane E-TECH Electric, 60
KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile
470 km. menzile sahip olacak.

e-BMW vizyonu
gösteri yaptı
BMW, MINI ve BMW Motorrad gelecek
vizyonunu ve en yeni modellerini IAA Mo-
bility 2021’de tanıttı. BMW Welt, BMW
Museum, BMW Sustainability Lab gibi
farklı mekanlarda değişik etkinliklere ev
sahipliği yaptı. Bilime Dayalı Hedefler Gi-
rişimi’nin (Science Based Targets Initia-
tive) 1,5 Dereceye Yönelik İş Hedefleri
taahhüdünde bulunan ilk Alman otomobil
üreticisi olan BMW Group, iklim nötrlüğü
hedefi ile inovasyon gücünü kullandı.

CAG Lojistik
Uzak Doğu’ya
CAG Logistics, hava ve deniz yolu ope-
rasyonundaki hizmet kapsamını geniş-
letti. İthalat ve ihracat olarak çift yönlü
hizmet veren CAG Logistics, havayolu ve
denizyolu operasyon ekiplerini büyüte-
rek rotasına Uzak Doğu ülkelerini de
dahil etti. Bu kapsamda firma, hava ve
deniz yolu yüklemelerinde door to door,
port to port, tehlikeli madde ve genel yük
taşımacılığı hizmetleri sunacak.

Borusan Lojistik
yeni atama yaptı
Borusan Lojistik Bilgi Teknolojileri & Ar-
ge Genel Müdür Yar. görevine Ağustos
Ayı’nın ilk haftası itibariyle Ahmet Reha
Argaç atandı. Bugüne kadar çeşitli şirket-
lerde bilgi teknolojilerinin dönüşümü ve
dijitalleşme alanlarında önemli çalışma-
lara imza atan Argaç, yeni görevinde Bo-
rusan Lojistik’in dijitalleşme sürecini bir
adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.
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