
“Bundan sonra bizi ne hareket ettirecek?” sloganı
ile Münih’te düzenlenen IAA Mobility Fuarı 2021’de
ziyaretçiler taşımak için tamamen elektrikli Merce-
des-Benz eCitaro’lar kullanıldı...                       8’DE

eCitaro IAA’da
hizmet verdi
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İSTANBUL TRAFİĞİNİN KAOTİK YAPISINDA GÖZDEN KAÇANLAR BÜYÜK SORUN DOĞURUYOR

Aldırmazlık parkı kaosu!
Eminönü Meydanı, otobüslerle deniz motorlarının kalkış merkezi. İstanbul trafiğinin kaotik yerindeki bu otoparkın yo-
ğunluğu arttıran giriş-çıkışı hem toplu taşımanın hareketini kısıtlıyor, hem de bu noktadaki trafikte kaos oluşturuyor...

Eminönü Meydanı, İstanbul’un can damarı, tu-
rizmin ve iş aleminin orta noktası sayılan her
yönüyle kıymetli bir yer. Bu alanda İETT dene-
timinde toplu taşıma hizmeti veren bir amirlik
de bulunuyor. Yoğun trafiği yanında, durak çı-
kışında yer alan otopark ve giriş için bekleme
yapan diğer taşımacı araçların hareketliliği var
olan trafik keşmekeşini artırıyor...

Bu keşmekeş en fazla toplu taşıma şoförlerine
giriş ve çıkışta cehennem yaşatıyor. Toplu ta-
şıma şoförleri, “Bu otopark hiçbir şekilde bu-
rada olmamalı” diyor.  Hareket halindeki İstan-
bullu da bezgin ve alıngan; “Gelirini hizmetle
kıyaslasınlar. Çoksa kalsın ama getirisi götürü-
sünden az. Yoksa, Kıymetli kişilere mi bu hiz-
met” diyerek, kızgınlıklarını dile getiriyorlar.

Hemen herkesin aslında; “Bu otopark neden
burada?” sorusu sebep olduğu trafik tıkanık-
lığına karşı duruşu gösteriyor. Giriş-çıkış yol-
larında yaşanan sorunlara artık herkes alışmış
gibi gözükse de toplu taşıma hizmeti veren şo-
förler; “Seyir zamanındaki gecikmenin büyük
bir kısmını bu noktada tüketiyoruz. Sonra da
ceza veriliyor” diyerek, acil çözüm bekliyorlar.

Bölge konumu gereği belirlenmiş giriş-çıkış yollarından çıkışta yaşanan sorunlara artık
herkes alışmış. Park girişi yapmak için sıra yapan özel araçları bekliyorlar. Çıkışlarını
bekleyerek “seyir zamanında gecikmenin büyük bir kısmını bu noktada tüketiyoruz”
diyen ÖHO şoförlerinden 20 yılını tamamlayan şoför, “Ne eğitimler gördük. Ne belirlenmiş
sürdürülebilirlik için yapılması gerekenleri konuşanları dinledik ama bu otopark söyle-
nenlerin aksine gözümüze bakıp; ‘buradayım” diye engellemeye devam ediyor” diyor.

Ayrıcalıklı otopark toplu taşıma araçlarının hareketini kısıtladığı gibi İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin de hizmetine etki ediyor. Eminönü çilesinden mağdur toplu taşıma yolcu-
ları; “Sabahtan beri taksi beklemekten canım çıktı. Ben de bir an evvel eve gideyim diye
ilk duraktan otobüse bindim. Ancak, yolu tıkayan özel araçlar, otoparka girmek için olu-
şan bekleme kuyruğu, caddenin sağına park etmiş özel araçlar ve çıkıştaki trafik kaosu
bizi bu araç içinde beklemeye zorluyor” diyerek, bu kaderin değişmesini istiyorlar. 

TÖHOB 57. Esnaf Bayramı ve
34. Ahilik Haftası’na katıldı
TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş
ile 81 ilin Özel Halk Otobüsü İş-
letmecilerini temsil eden bir heyet
Kırşehir’de Cumhurbaşkanı’nın
halka hitap ettiği 57. Esnaf Bayra-
mı ve 34. Ahilik Haftası törenine
katıldı. Ercan Soydaş, bu katılım-
la ilgili olarak; “Bir ve Beraberiz”
mesajını verdi...                   4’DE

160 metrobüs
alımı için

imzalar atıldı
5 Ağustos tarihinde açık ihale ile alınan 21 met-
relik 100 ve 25 metrelik 60 otobüs, 2022’nin ilk ay-
larından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Alı-
nan otobüslerden 21 metre uzunluğundaki Oto-
kar 200, 25 metre uzunluğundaki AKIA da 280
yolcu kapasitesine sahip...                            2’DE

ÖZULAŞ 30’unda!
İstanbul Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği’nin
kurumsal anlayışla yol almasına uygulamaları
ile katıkıda bulunan, bu alanda örnekler geliş-
tirerek İstanbul tecrübesinin hayat bulmasına
önemli katkı sunan Özulaş 30’una ayak bastı.
Kuruluşundan günümüze; Zekeriya Nuroğlu,
Mehmet Arı, Necdet Yıldırım, İsmail Yüksel,
Sedat Şahin, Serhat Akçakaya ve Göksel Ova-
cık ile sürdürdüğü kurumsal çalışmalarının 29
yılını geride bıraktı. Katkısı ile katkı sunmasın-
da rol alan tüm başkanları ve yöneticilerini,
30’una ayak basmakta olan Özulaş Ailesi’ni
kutlar, yeni dönem ve yeni yapılanmalarında
başarılarının devamını diliyoruz.
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A Haberden U,M’ye

orhono@windowslive.com

BAZI haftalar köşe yazısı için konu bulmakta
zorlanırken, bazı günlerde de ardı ardına mey-

dana gelen gelişmeler yoğunluk taşıyor. Her biri
başlı başına önem taşıyan bu konuları birlikte de-
ğerlendirmek durumunda kalıyoruz. Geçen haf-
tada böyle günlerdendi. Önce A Haber televizy-
onu arızalı İETT otobüsleri haberini ısıtarak yeni-
den vizyona soktu. İstanbul’da her zaman olduğu
gibi boyutları değişmiş bir toplu taşıma sorunu
var. Toplam 6 bin dolaylarındaki otobüse rağmen,
trafik, öncelik vb. nedenlerle duraklarda yığılma-
lar oluyor. Şimdi anlaşılıyor ki A Haber yayınlarının
arkasında onaylanmayan 300 otobüs alımına rağ-
men İBB’nin öz kaynaklarıyla alıma yöneldiği 160
yeni otobüsün gölgelenmesi yatıyor. Bir başka tar-
tışma alanı U’mu, M’mi oldu. 2020 yılının son gün-
lerinde 752. Sayıdaki köşe yazımda aşağıdaki
vurgulamaları yapmıştım. 

“İstanbul’da yürütülen raylı sistem projeleri-
nin bazıları İBB, bazıları da bakanlık tarafından
inşa edilmektedir. Önceki yazılarımızda, gele-
cekte bu konunun işletme boyutunda bazı sorun-
lar yaratabileceğini vurgulamıştık. Nitekim Mar-
maray’da aktarma uygulamasında UKOME’de so-
run yaşandı. Metro projelerinin ilk olarak Ulaştır-
ma Bakanlığı’na devir işleminin Ankara’da Melih
Gökçek döneminde başladığını hatırlıyorum. Eko-
nomik sıkıntılar nedeniyle ardından İstanbul’da
da bazı projeler bakanlığa devredildi. Halen İs-
tanbul Yeni Havalanı, Gayrettepe ve Halkalı, Ba-
şakşehir-Kayaşehir, Sabiha Gökçen Havalanı ve
son olarak da Çamlıca metro çalışmaları bakanlık
tarafından yürütülüyor. İstanbul için iki koldan ça-
lışma yürütülmesi kazanç gibi görülebilir. Ancak
ileride tarife ve işletme boyutunda doğacak so-
runlar unutulmamalıdır.” 

Bakın ulaşım duayeni Erhan Öncü konuyu
nasıl özetlemiş; “Metroların yapım ve işletmesi ya-
sa gereği yerel yönetimlerin sorumluluğundadır.
Ancak yerel yönetimlere kaynak vermeyen mer-
kezi yönetim yerelde yeterli teknik deneyim ve
kapasite olmadığı gerekçesiyle kendi partisin-
den olan yerel yönetimlerin başvurusu üzerine ya-
pılan bir protokolle bazı hatlarının inşaatını ger-
çekleştiriyor ve bittiğinde işletilmek üzere bele-
diyelere devrediyordu. Verdiği parayı da yıllar
içinde kredilerle birlikte geri almaktaydı. 

Particilik öyle bir noktaya geldi ki artık mer-
kezi yönetim inşaatını yapıp bitirdiği metroları da
kendi işletecekmiş gibi hazırlanıyor.

Bir sonraki adım merkezi yönetimin işlettiği
farklı amblemli toplutaşım otobüsleri ve hatta dol-
muşlar ve taksiler mi? Merkezi yönetimin “U” harf-
li dolmuşlarını, paylaşımlı bisikletlerini da görecek
miyiz dersiniz?”Particilik öyle bir noktaya geldi ki
artık merkezi yönetim inşaatını yapıp bitirdiği
metroları da kendi işletecekmiş gibi hazırlanıyor.

Bir sonraki adım merkezi yönetimin işlettiği
farklı amblemli toplutaşım otobüsleri ve hatta dol-
muşlar ve taksiler mi? Merkezi yönetimin “U”
harfli dolmuşlarını, paylaşımlı bisikletlerini da gö-
recek miyiz dersiniz?”

1/3 asırlık çınar...
KENTİÇİ Toplu Taşıma sektörünün önder kuru-

luşlarından ÖZULAŞ A.Ş. 11 Eylül 1992 yılında
kuruldu. Önümüzdeki yıl 30. Yaş günü olacak. Sek-
törün ilk kuruluna ve en eski Kuruluşu olan Özu-
laşımımız’a başarılarla geçecek daha nice hizmet
yılları diliyorum. Bu vesileyle bu şirketimizin kuru
luşunda öncülük yapan, kuran ve bu günlere gel-
mesinde emeği geçen başta bütün kurucu işlet-
meciler olmak üzere, görev yapmış başkan, yö-
netim kurulu, denetim kurulu üyelerimize minnet
ve hürmetle teşekkürlerimi sunuyorum. Ebedi-
yete intikal etmiş Özulaş kurucusu ve ortağımız
olan abilerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret, ya-
şayanlara da sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.

Başlangıçta 304 araç bağlı iken şu anda bu
rakam 453 oldu. Ben o tarihte henüz Özel Halk Oto-
büsü İşletmecisi değildim. Sonradan işletmeci ve
ortak oldum. Ancak, şu bir gerçek ki Özulaş sek-
törün bugünlere gelmesinde çok önemli bir faktör
oldu. Hep ilkleri yaptı Özulaş. Öncülük ve liderlik
yaptı. Bugün Kurumsal yönetim anlayışı, kendisine
ait idare binası, Kadıköy deki arsası ve 2 adet
Özel Halk Otobüsü ve sermayesi ile sektörün en
büyük kuruluşu oldu.

Geriye dönüp bakıldığında aradan yaklaşık
30 yıl geçtiğini görüyoruz. Yani 1/3 asır. İçinde bu-
lunduğumuz kentiçi toplu taşıma sektörü gerçek-
ten çok zor bir sektör. Dinamik bir hizmet, reka-
bet var ve her şeyden önce kamuya bağlı olarak,
kamu kurallarına tabi olarak bir kent hizmetini ya-
pıyoruz. Ülkemizde kent içi toplu ulaşım ne yazık
ki hala bir kültür haline gelemedi, hala mevzuat
ve standartsızlıktan sıkıntılar var. Bununla birlikte
bireysel işletmecilik gibi bir problemimiz var. Bü-
tün bu olumsuz şartlar ve hizmetin her gün 2 var-
diya halinde bir an bile aksatılmadan yürütülmesi
sorumluluğumuz ve mecburiyetimiz var.

Bugün için İstanbul’da farklı tip ve modelde
(ağırlıklı olarak 12 metre), sayısı 3 bini aşan dev
bir filosu var. Bireysel işletmecilik esasına dayalı
olarak bu filoyu koordine etmek ve yönetmek, de-
ğişimleri, yenilikleri uygulayabilmek gerçekten
çok zor bir iş. Kamu hizmeti yapıyor olmanın ge-
rektirdiği zorunluluklar nedeniyle, zorluklarına
rağmen işi aksatmadan ve dünyaya örnek bir şe-
kilde, bağlı olduğumuz kamu otoritesi ile uyum
içinde bugüne kadar yürüttük.

Hizmeti ifa ederken belirleyici olan günün ih-
tiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçlar aynı zamanda kentin ve
vatandaşında ihtiyacı olduğu için geciktirmeden
karşılamak gerekmektedir. Özel Halk Otobüsü
sektörü bireysellik dezavantajı ve zorluğuna rağ-
men günün gereklerine hep uymaya ve uygula-
maya çalıştı. Bunda da en büyük faktör Özulaş ol-
muştur. Özulaş yenilikleri ve değişimleri takip et-
miş ve cesaretle uymuş, uygulamıştır. Bu noktada
Özulaş’ın hakkını teslim etmek gerekmektedir. 

Bende hem ortağı, hem de Başkanlığını yapı-
yor olmanın gurur ve onurunu yaşıyorum.

Özulaş’ın 29. Kuruluş Yılını tebrik ederken,
bütün sektöre, kazasız, belasız, hayırlı, huzurlu,
sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

160 metrobüsün
alım imzaları atıldı
5 Ağustos tarihinde açık ihale ile alınan 21 metrelik 100 ve 25 metrelik 60
otobüs, 2022 yılının ilk aylarından itibaren hizmet vermeye başlayacak...
İSTANBUL-Büyükşehir Belediye-
si’nin öz kaynaklarıyla kentin met-
robüs filosuna kattığı 160 otobüsün
alımı için imza töreni düzenlendi.
İETT’nin Edirnekapı’daki metrobüs
garajında gerçekleşen imza töreni
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel
Müdürü Alper Bilgili ve Otokar Ge-
nel Müdürü Serdar Görgüç’ün katılı
mıyla gerçekleşti. İmza törenine ka-
tılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro-
büs filosunun yenilenmesinin zorun-
luluk olduğunun altını çizdi. İBB-
’nin bağlı kuruluşlarından İETT’nin
metrobüs hattında görev yapan 670
aracın yaş ortalaması 10’a yükseldi.

5 Ağustos 2021 tarihinde düzen
lenen ve canlı yayınlanan ihalenin
sonucunda 21 metre uzunluğunda
100 otobüs için Otokar firmasının
teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de

Akia firmasının teklifleri uygun gö-
rüldü. Alınacak 21 metre uzunluğun
daki Otokar otobüsler 200 yolcu ka
pasiteli olacak. Mevcutta kullanılan
araçlar, 18,5 metre ve 185 yolcu ay
nı anda yolculuk yapabiliyor. 25 met
re uzunluğundaki 60 Akia otobüs de

280 yolcu kapasiteli. Mevcutta kul-
lanılan otobüsler de 26 metre ama
225 yolcu taşıyabiliyor. Yüzde 15’i
peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan
otobüslerin teslimatları, 2022 yılının
ilk aylarından itibaren yapılacak.

Düzenlenen törende Otokar’ın

metrobüslelerini Türk mühendisle-
rince tasarlandığı, Türk işçileri tara-
fından üretileceğini belirten Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç; “İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ve
İETT üst yönetimine bizlere olan
güveni için tüm Otokar çalışanları
adına teşekkür ederim. 2012 yılın-
dan bu yana 1000’den fazla şehir
içi otobüsümüz İETT bünyesinde
başarıyla hizmet veriyor, İstan-
bulluları taşıyor. Mega kent İstan-
bul’un şartlarını, yollarını, toplu
taşımadaki zorlukları çok iyi bili-
yoruz; bu büyük sorumluluğun
farkındayız. Üreteceğimiz metro-
büslerle şehir içi seyahat konforu
nu artırırken; satış sonrası hizmet
lerimizle işletme maliyetlerinin
azaltılmasına katkı sağlayacağız.
Her daim İstanbullu’un yanında
olacağız. İstanbulumuz’a hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.

Taksimetreler’e
20 gün ayarı!

Taksimetrelere yeni fiyat tarifesi geçerlilik tarihinden 20 gün
önce yüklenmeye başlanabilecek, ücretlendirme belirlenen
geçerlilik tarihinde otomatik olarak devreye girecek...
ANKARA-Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından hazırlanan
Taksimetre Muayene Yönetme-
liği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik, Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Taksimetrelerde tarife de-
ğişikliği sonrasında muayene
için 20 günlük süre tanınırken,
tarifeye geçiş sürecinde hem
taksici esnafının bir an evvel
yeni tarifeye geçme isteği hem
de ilgili belediyeler ve odaların
organizasyonlarını 20 güne yay-
maması nedeniyle uzun kuyruk-
lar oluşuyordu.

Bu sebeple Bakanlık tara-

fından taksimetre üretici ve itha-
latçılarıyla taksimetrelere önce-
den tarife yüklenebilmesine yö-
nelik teknik çalışmalar yapıldı,
riskler ve güvenlik önlemleri ele
alınarak ilgili yönetmelikte bazı
değişikliklere gidildi.

Değişiklik, özellikle taksi sa-
yısı yüksek illerde taksi tarifele-
rine ilişkin değişiklik kararı alın-
dığında, taksimetrelere yeni ta-
rifelerin yüklenmesi ve muaye-
nesi sırasında taksicilerin uzun
kuyruklar oluşturmasına neden
olan hususları iyileştirme amacı
taşıyor. İstanbul’da uzun kuy-
ruklar emsal teşkil etti.

İstanbul’a GPS ile
anlık takip sistemi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi’nde,
yaklaşık 15 bin taksi ve 7 bin otobüs kamera ve GPS sistemiyle takip edilecek...
İSTANBUL-Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Toplu Ulaşım De-
netim Yönetim Merkezi Bay-
rampaşa’daki 15 Temmuz De-
mokrasi Otogarı’nda hizmete
başladı. Kamera Araç Takip
Şefliği ve Denetim Şefliği ol-
mak üzere 2 birimin bulun-
duğu merkezde, İstanbul’da
yer alan 15 binin üzerinde tak
si ve 7 bine yakın minibüs, dol
muş ve taksi dolmuşlar araç
içi kameralarla takip edilecek,
şoför denetimleri yapılabile-
cek. Veriler adli makamlar ve
emniyet güçleriyle paylaşıla-
cak, bu sayede araçların içeri-
sinde yaşanan yıllık yaklaşık
7 bin adli vakanın da aydınla-
tılması sağlanacak.

Araçlara entegre bulunan
GPS yani uydu tabanlı izleme
sistemiyle, taksilerin yolu uzat
ma sorunları da son bulacak.
İBB Beyaz Masa’ya iletilen
şikayetle, taksilerin güzergah-
ları ve araç içi görüntüleri bu
merkezde izlenecek. Yapılan
incelemelerde taksi şoförünün
hatalı bulunması durumunda
cezai işlem uygulanacak. Ay-
rıca müşteri almama, müşte-
riyi yolda indirme durumların
da da yine araç içi kameralar
incelenerek sorunlara çözüm
aranacak.

Taksi şoförlerini olumsuz
luklardan korumak için ise sis
teme entegre panik butonları
kullanılacak. Bu butonlarla,
taksici araç içinde yaşayacağı
bir olumsuzluk durumunda pa
nik butonuna basarak Toplu
Ulaşım Denetim ve Yönetim
Merkezi ile irtibata geçerek
yardım isteyebilecek. Mini-
büsler 4, taksi dolmuşlar ise 3
kamera ile anlık olarak göz-
lem altında olacak. Merkeze

bağlı sabit ve sahada görev ya
pan denetim personelleri dahil
üzere toplam 84 adet personel
çalışıyor. Sahadaki personeller
denetim araçlarıyla yaptıkları
denetimleri anlık olarak mer-
keze aktaracak. Şehir Hatları
vapurları da yakın zamanda
bu sisteme entegre edilecek.

Merkez ve çalışmalar hak
kında bilgi veren İBB Toplu
Ulaşım Hizmetleri Müdür Yar
dımcısı Cem Ocak, “İstanbul
sınırları içerisinde toplu ta-
şıma araçlarını anlık olarak
denetlemek, izlemek, görün-
tüleri burada arşivleyip ge-
rektiğinde adli mercilerle ve

emniyet birimlerimizle pay-
laşmak üzere arşivliyoruz.
Bu birçok olayın aydınlatıl-
masına da yardımcı oluyor.
Toplamda 17 bin 395 taksi-
miz var, bunun 15 bininde
hali hazırda sistemlerimiz
kurulu, kalanlar içinde mon
tajlarımız devam ediyor. 7
bin minibüs ve taksi dolmu-
şumuzda da sistemlerimiz
hali hazırda kurulu. Bunun
dışında da merkezimizin şöy
le bir özelliği olacak, taksile-
rimizde bulunan sistemleri-
mizde bir panik butonumuz
var. Bu panik butonlarımız
herhangi bir olumsuz du-

rumda düğmeye basılması
halinde bize uyarı gelecek.
Biz o anda şoföre ulaşacağız
ve burada şoföre olumsuz
bir durum olup, olmadığı ko
nusunda ‘Evet-Hayır’ şifreli
haberleşme yöntemiyle ileti-
şime geçeceğiz. Eğer olum
suz bir durum alırsak der-
hal emniyet birimlerimizle
durumu paylaşıp, araçları-
mızı aynı anda sadece kame
rayla izleme değil GPS ve-
risi de elimizde olduğu için
bunu da emniyet birimleri-
mizle paylaşıp olayın aydın-
lanmasına veya esnafımıza
yardımcı olacağız” dedi.

İSPARK ile
Metro İstanbul
şehir trafiğini
rahatlatacak

İSPARK ile
Metro İstanbul
şehir trafiğini
rahatlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK ve Metro İstan-
bul, şehrin trafiğini rahatlatacak yeni bir iş birliğine daha imza attı...
İSTANBUL-İSPARK’ın metro ve tramvaya ya-
kın 16 noktada yer alan “Park Et Devam Et”
otoparklarını kullanan İstanbullu’lar Metro İstan-
bul ’da iki ücretsiz metro veya tramvay yolculuğu
hakkı kazanacak. 10 Eylül’de başlayan uygulama
yıl sonuna kadar devam edecek. Binlerce aracı
kent ulaşımından çekerek trafiği rahatlatacak pro-
jede İSPARK’ın, metro ve tramvaya yakın 16

noktada bulunan “Park Et Devam Et” (P+R)
otoparklarına araçlarını bırakan sürücüler, Metro
İstanbul’un metro ve tramvay istasyonlarında üc-
retsiz iki seyahat hakkı kazanacak.

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy,
İstanbul’da daha rahat sürdürülebilir bir yaşam
için raylı sistem kullanımının daha da artırılması
gerektiğine dikkat çekiyor.

Deniz taksileri
hizmete giriyor
Haliç Tersanesi’nde üretilen çevreci ve mo-
bil uygulama üzerinden ulaşılacak deniz tak-
sileri bu ay sonunda hizmete alınacak...
İSTANBUL-Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan
açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tara-
fından tanıtılan ve ocak ayında üretimine başlanan
deniz taksiler, test sürüşünü başarıyla geçti. Haliç Ter-
sanesi’nde üretilen 50 taksinin 8’i, Eylül Ayı sonunda
hizmet vermeye başlayacak. Taksilerin, altı ay içinde
dolmuş taksi olarak kullanılması planlanıyor. Açıkla-
mada, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın
tasarladığı, yerli imkanlarla üretilen deniz taksiler, çev-
reci özelliğiyle de dikkat çektiği vurgulandı.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre; mil başına
3 litre yakıt tüketecek deniz taksilerden beşinin elek-
trikle çalışması hedefleniyor. Bununla, toplu taşımada
deniz yolunun kullanımının arttırılması amaçlanıyor.
Her yere yanaşabilecek deniz taksiler ile iskele bağım-
lılığı da ortadan kaldırılacak. Yapılan tasarımda engel-
liler, bebek arabalı aileler, akülü araç kullananlar ve
bisikletliler de düşünüldü. İlk test sürüşü 30 Ağustos’ta
gerçekleştirilen deniz taksileri kullanmak isteyenler
mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunabilecek. İlk
etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uy-
gulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip
binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı
taksi dolmuş modeline geçilecek.
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Artık anlayın!..

KILIÇLAR mı çekildi? Neler olu-
yor? İBB öz varlıklarıyla ulaşım-

da modern araç alımında sorunsuz
alımla birlikte yol alırken ortalıkta
ince hesaplar yapanın muteber sa-
yıldığı bir anlayış öne çıktı.

Devlet katında devleti yöneten
ler ve tabii ki kastettiğim hükümet
erkanı, bu türde talkınlara itibar
eder durumdaymış gibi görünüyor.
Yönetmek zor zanaat ama zoru ba-
şarmak için yola çıkanların yakın
ma gibi lüksü olmaz. Kamu döne-
mimde bana öğretilen.

“Başarı olağan başarısızlık ce-
zayı gerektirir!” önce çok sert gel-
mişti ama yıllar sonra doğruluğuna
kanaat getirdim. Özellikle de ka-
mu adına hizmet verenler için. Şim-
di otorite doğru olanın halka esna-
fa ve sonunda ülkeye getirisine ba-
karak meseleyi değerlendirmeli
tartıştırmalı. Bir asırlık ÖHO İşlet-
mecileri varken, 1,5 asırlık İETT de-
neyimiyle vizyon ve misyonuyla öne
çıkacak başarıları varken, siyasete
kurban edilecek bir yola sokulmak
niye. Bunu tartıştırmak niye?

Mesele açık ve net.
Ulaştırma bakanımız eğer işlet-

meciliği de bakanlık yapsın diyor-
sa bunun yolu böyle spekülasyon-
lara mahal vermekle olmamalı. 

Yüzbinlerce nafaka peşinde
olan insanı tedirgin etmemeli. He-
le sıkıntı ve değişimlerin yaşandığı
dengelerin pamuk ipliğine bağlı
olduğu bir dünya karmaşasında.
Etrafımız ateş çemberi ve dünyaya
gizli açık hükmeden Koca Ayak,
(bu terimi ben yakıştırdım) kendi
içinde revizyona giderek, en güçlü
sünü güçsüzleştirir, yerine partner
oluşturma eğilimini belli ederek
yola alırken. Bu sırada birçok reviz-
yonlarla koca ülkeleri şaşırtarak

onların çoğunu da yoluna çeker-
ken, karmaşayı tamamen kendi çı-
karına kurduğu açıkken, bizim top
lu taşıma gibi emek yoğun sistemi-
mizi sanki modern yapılanma ge-
rekliliği imiş gibi, yeni deneyimle
re sürükleyebilecek çıkışları tartış-
tırmak abesle iştigaldir. Kimse ku-
sura bakmasın ama bu böyledir. 

Biz bize yeteriz. Oturur karar
veririz. Gücümüzü de birleştiririz. 

Evet toplu taşıma ıslah edilme-
li. Özellikle işletmeciliğimiz zayıf-
lığı ele alınmalı ama böyle değil.
Aramızda çözer kefere talkınlarına
uyarak tıpkı 1946 ya da 1954 yılla-
rındaki noktadan noktaya hızlı taşı
ma diye demiryolu yerine kamyon-
culuğa geçiş gibi değil.

Ne lazımsa onu yaparak olur.
Bu güç bizde var. Biraz sabır gü-
ven ve birlikte hareket, bu ruhu ha-
reketlendiren davranışlar yeter. 47
yılı aşan saha gözlemi ve okuyucu-
luğumdan kaynaklı deneyimimle
telaşa gerek yok diyorum.

Küçük ve kolay işleri yoluna
koyarak işe başlayalım. Büyük me-
selelere etkisini hesaba katarak
yapalım. Aşağıdan yukarıya yol
açarak hareketliliği tetikleyici her
durumda 7/24 saat hareketliliği
sunan unsurlara hayat verelim. On-
dan sonrasında yanı onu yaptıktan
sonrası sizin, siz erkanın bileceği
iştir. “Nasıl daha çok kazanır, nasıl
kimi geçeriz birinci en birinci olu-
ruz” Onu siz düşünün. Öyle kadro
ve sistemler kurun.

Önce tetikleyicileri düşünerek
onlara kol kanat gerip yolunu açtık-
tan sonra bunu yapın. Bu da benim
size talkınım. Önerim desem daha
doğru olur. Çok basit hatalar sizi
yolunuzdan alıkoyuyor.

Hala anlamadınız mı?

Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’da Covid-19 salgınından son-
ra kentiçi toplu taşıma kullanımının yarı yarıya düştüğü belirlendi...
İSTANBUL-Covid-19 salgı ile top-
lu taşıma kullanan yolcu sayısı ya-
rı yarıya düştü. Normalde İstanbul
‘da günde yaklaşık 8 milyon kişi-
nin yolculuk yaptığını, salgından
sonra bu sayının 900 binlere kadar
düştüğü belirlendi. Toplu ulaşım
araçlarını kullanan kişi sayısı, pan-
demi öncesi 2019 yılının ilk 6 ayın
da 1 milyar 101 milyon 89 bin 475
kişiyken 2020 yılının ilk 6 ayında
yüzde 40 azalarak 653 milyon 674
bin 91’e geriledi. Bu yıl aynı dö-
nemde toplu ulaşım kullanımı ge
çen yılın aynı dönemine göre yüz
de 14 azalarak 562 milyon 117 bin
871 kişi olarak kayıtlara geçti. Sal-
gından önce 2019 yılının ilk 6 ayı
ile bu yılın aynı dönemi arasında
ise yüzde 49’luk düşüş yaşandı.

2020 yılının mart ayında açık-
lanan ilk vakadan önceki ocak ayı
nda toplam 198 milyon 58 bin 227
kişi toplu ulaşım araçlarında yol-
culuk etti. Bu yılın ocak ayında bu
sayı yüzde 61 azalarak 77 milyon
8 bin 237 kişiye geriledi. Toplu
ulaşımın temel araçlarından oto-
büs ile 2020 yılının ocak ayında 95
milyon 76 bin 590 kişi yolculuk
ederken 2021 yılının ocak ayında
otobüsle yolculuk yüzde 62 dü-
şüşle 36 milyon 164 bin 384 kişiye
geriledi. 2019 yılının ilk 6 ayında
toplam 525 milyon 832 bin 542
kişi otobüsü tercih ederken 2020
yılının ilk 6 ayında bu sayı yüzde
38 düşerek 332 bin 353 bin 43’e,
2021 yılının ilk 6 ayında ise yüzde
18 daha düşerek milyon 261 mil-
yon 619 bin 516 kişiye geriledi.

Marmarayı 2020 yılının ocak
ayında toplam 12 milyon 623 bin
321 kişi tercih ederken 2021 yılı-
nın ocak ayında bu sayı yüzde 61
düşüşle toplam 4 milyon 836 bin
286 kişiye geriledi. Marmarayla
2019 yılının ilk 6 ayında 49 mil-
yon 718 bin 190 kişi yolculuk eder
ken 2020 yılının ilk 6 ayında yol-
culuklar yüzde 18’lik düşüşle 40

milyon 794 bin 814 kişiye, 2021
yılında yüzde 9’luk düşüşle 37 mil
yon 140 bin 795 kişiye geriledi.

Metroyu kullanan yolcu sayısı
2020 yılının ocak ayında toplam
59 milyon 667 bin 987 kişiyken bu
sayı 2021 yılının ocak ayında yüz
de 61 azalarak 23 milyon 376 bin
237 kişi oldu. Metroyu, 2019 yılı-
nın ilk 6 ayında toplam 338 mil-
yon 430 bin 405 kişi kullanırken,
2020 yılının aynı döneminde bu
sayı yüzde 44 düşüşle 188 milyon
752 bin 46 kişiye, bu yıl ise 170
milyon 829 bin 414 kişiye geriledi.
2019 yılına kıyasla yılın ilk ayında
yolcu sayısı yüzde 50 azaldı.

Metrobüsle 2020 yılının ocak
ayında toplam 24 milyon 876 bin
452 kişi yolculuk ederken bu yılın
ocak ayında metrobüsü 10 milyon
808 bin 723 kişi kullandı. Bura-
daki düşüş de yüzde 57 olarak ka-
yıtlara geçti. Metrobüsü 2019 yılı
nın ilk 6 ayında toplam 146 mil-
yon 501 bin 537 kişi, 2020 yılının
ilk 6 ayında ise 82 milyon 611 bin
648 kişi kullandı. Bu yılın ilk 6
ayında ise 77 milyon 348 bin 372
kişi metrobüsle seyahat etti. Pan-
demi öncesi 2019 yılının ilk 6 ayı
ile bu yılın ilk 6 ayı arasında yüzde
47 fark görüldü.

Deniz ulaşımında tercih edilen

İstanbul Şehir Hatları’nda 2020 yı-
lının ocak ayında 2 milyon 568 bin
978 kişi yolculuk ederken, 2021
yılının ocak ayında bu sayı yüzde
67 azalarak 841 bin 348 kişiye ge-
riledi. 2019 yılının ilk 6 ayında
toplam 19 milyon 348 bin 6 kişi
şehir hatlarını kullanırken 2020 yı-
lının ilk 6 ayında şehir hatlarının
kullanan yolcu sayısı yüzde 56
azalarak 8 milyon 562 bin 113 kişi
oldu. Bu yılın aynı döneminde ise
7 milyon 425 bin 349 kişi Şehir
Hatlarıyla yolculuk etti. Pandemi
öncesi 2019’un ilk 6 aylı ile bu
yılın aynı dönemi kıyaslandığında
düşüş yüzde 62 olarak hesaplandı.

İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO), 2020 yılının ocak ayında
133 bin 490 kişi kullanırken, bu yı
lın aynı döneminde bu sayı yüzde
56 azalarak 58 bin 665 kişiye ge-
riledi. İDO’yla 2019 yılının ilk 6
ayında toplam 1 milyon 86 bin 676
kişi yolculuk ederken, 2020 yılının
aynı döneminde yolcu sayısı yüz
de 55 düşüşle 485 bin 694 kişiye,
2021 yılında ise 412 bin 458 kişiye
geriledi. İDO’nun yolcu sayısında
bu yılın 6 aylık döneminde 2019
yılının aynı dönemine kıyasla
yüzde 62’lik gerileme yaşandı.

Özel Deniz İşletmelerini 2020
yılı ocak ayında toplam 3 milyon
111 bin 409 kişi kullanırken bu
yılın aynı ayında yüzde 70 gerile-
meyle 922 bin 594 kişi kullandı.
Deniz işletmelerini 2019 yılının ilk
6 ayında 20 milyon 172 bin 119
kişi kullanırken 2020 yılının aynı
döneminde bu sayı yüzde 50 aza-
lışla 10 milyon 114 bin 733 kişiye
düştü. Bu yıl ise 7 milyon 401 bin
967 kişi bu ulaşımı tercih etti. 2019
yılının ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayı
arasında yüzde 63 fark oluştu.
Sonuç olarak, sosyal masafe edi-
şesiyle toplu taşımadan kaçış tah-
mini olarak günde 350 bin kişi
olmak üzere özel araca gitti. Araç
kiralama ve ikinci el satıştaki artış
da bunun gerçekliğini sundu.

İstanbul’daki trafik akışında
sabah evden işe giderken, akşam
eve dönerken zirve saatlerinde
muazzam bir yoğunluk yaşanıyor,
kuyruklar oluşuyordu. Şimdi yol-
lara baktığımız zaman bu tıkanık-
lığın en önemli nedeninin yüzde
80, 90 bir veya iki yolculu özel
araçlar olduğunu görebiliyoruz.
Dolayısıyla, pandemi ile beraber
ilave 350 bin araçlık bir artış oldu.
Şimdi normale dönüşte bu artışlar
yine olacak. Bu sefer artık uzun
kuyruklar, katlanılamaz durumlar
olacak. Bu katlanılamaz bir durum
ve bunun tedbirini almak lazım.

Covid-19 salgınında
toplu taşıma kaybetti!

Covid-19 salgınında
toplu taşıma kaybetti!

İstanbul’da Covid-19 salgını
sile birlikte toplu ulaşım
kullanımının yarı yarıya
düşmesi ile vatandaşların
özel araçlarını tercih etmesi
trafik yoğunluğuna neden
oldu. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin verileri
kentte otobüs, metrobüs,
şehir hatları, metro,
tramvay ve özel deniz
hatlarından oluşan toplu
ulaşım araçlarının kullanımı
Covid-19 salgınından
etkilendiğini ortaya koydu.

Barselona-Madrid
arası test edildi

Karsan, 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli otobüsü Atak
Electric ile İspanya’da önemli bir test etkinliğinde yer aldı...
KARSAN ilkleri gerçekleştirmeye de-
vam ediyor. İspanya’da gerçekleşen bir
roadshow ve pilot test sürüşü etkinliğin
de yer alan Karsan’ın Atak Electric oto-
büsü, Barselona-Madrid şehirleri arasın-
daki 600 km.’lik bir güzergahta test edil
di. Elektrikli otobüslerin uzak mesafe-
lerde operasyonel, lojistik ve teknik dü-
zeyde uygulanabilirliğinin ölçümlendiği
pilot test sürüşünde Karsan Atak Electric,
farklı segment olan şehirlerarası otobüs
sınıfında da başarılı performansıyla göz
doldurdu. Elektrikli mobilite şarj çözüm-
leri sağlayıcısı Circontrol ve Karsan İs-
panya bayisi e-BusKar’ın birlikte düzen
lediği bu etkinliği ile Barselona-Madrid
arası Atak Electric sayesinde ilk kez elek
trikli bir otobüsle seyahat edilmiş oldu.
Atak Electric ile teknik, operasyonel ve
lojistik açılardan başarılı sonuçlar veren
test etkinliği; aynı zamanda elektrikli bir
şehir otobüsünün, iyi bir planlamayla
uzun seyahatlerde hedefe varabileceğini
de gösterdi. Böylelikle günde ortalama
200-250 km. arası yol kat eden ve yılda
yaklaşık 56 ton CO2 emisyon salınımı

gerçekleştiren dizel motorlu şehir içi oto-
büsler yerine elektrikli otobüslerin kulla-
nılmasının, sıfır emisyon hedefinde ta
şıdığı önem ve Avrupa yolcu taşımacılığı
için olan gerekliliği de gözler önüne se-
rildi. Uzun mesafeli yolculuklarda şarj is-
tasyonu noktalarının belirlenmesi ve gü
zergah esnasında oluşabilecek ihtiyaçla-
rın tespiti gibi çalışmaların yapıldığı test
kapsamında, ilk olarak Barselona-Mad-
rid arasındaki rota belirlendi. Sabadell’de
sabah başlayan yolculuk; Atak Elect-
ric’in aynı gün akşam Madrid’e ulaşma-
sıyla toplam 14 saat sürdü. Yolculuk bo
yunca şarj için Lleida, Zaragoza ve Gua-
dalajara’da olmak üzere 3 kez mola ve-
rildi. Karsan Atak Electric’nin batarya
larını şarj etmek için ise Circontrol şirketi
tarafından üretilen ve lansmanından bu
yana dünya çapında 3.500 adedi geçen
“Raption 50” model hızlı şarj cihazları
kullanıldı. 300 km. menzilli 52 kişi kap-
asiteli Karsan Atak Electric, bu yolculu-
ğu 220 kWh gücündeki elektrikli moto-
ruyla sessiz şekilde, molalar dışında du-
raksama ihtiyacı olmaksızın tamamladı.

ZES’e Sustainability
Awards 2021 ödülü

ZORLU Enerji’nin sürdü-
rülebilirlik stratejisi hedef-
leri doğrultusunda hayata
geçirdiği araç şarj istasyonu
ağı ZES, ABDli Business
Intelligence Group tarafın-
dan, 2016 yılından bu yana
her yıl, alanında dünyanın
en büyük şirketlerinin katı-
lımıyla düzenlenen Sustai-
nability Awards’ta (Sürdürü-
lebilirlik Ödülleri) “Yılın
Sürdürülebilirlik Ürünü”
kategorisinde ödül aldı. Zor-
lu Enerji Sektör Başkanı Si-
nan Ak; “Çalışmalarımızı
sürdüreceğiz” dedi.

Satışların yarısı
elektrikli olacak!
Covid-19 salgını sebebiyle düşen emis-
yonlar, yılın başından itibaren yükseldi...
KÜRESEL enerji talebinin 30 yıl içinde yüzde 38
’e çıkacağı öngörülüyor. Elektriğin temiz ve sürdü
rülebilir kaynaklardan üretilmesi emisyonların ra-
dikal artışını önlemede önemli hale geliyor. Güneş
ve rüzgar enerjisinin 2050’de şebeke elektrik üre-
timinin yüzde 70’ini karşılayacak duruma geleceği
öngörülen rapora göre, fosil kaynakların bu alanda
kullanımının toplam kaynaklar içindeki payı yüzde
13 olacak. Küresel binek araç satışlarının yüzde
50’si 2032’ye kadar elektrikli araçlardan oluşacak.
Araçların elektrikli olması, emisyonların ulaşımda
azalmasını desteklerken, bu sektörde köklü altyapı
çalışmalarına hız kazandıracak. Dünya genelinde
üç çeşit elektrikli taşıtta üretim maliyetleriyle bir-
likte ürün maliyeti de düşecek. Uluslararası Enerji
Ajansı’nın raporuna göre, geçen yıl dünya gene-
linde satılan elektrikli araçların sayısı yüzde 41 ar-
tışla 3 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Rus hükümetinden
örnek teşvik planı!
Elektrikli otomobil modellerinin sokaklardaki varlığını daha da artırmak iste-
yen Rus Hükümeti, özellikle bu kapsamda önemli teşvikleri devreye alıyor...

GÜNÜMÜZ pazarında Türkiye ile benzer şekilde elek-
trikli otomobil satışları oldukça düşük olan Rusya, kısa va-
deli planlanlar bu sayının yukarıya çekilmesini istiyor.
Hükümet tarafının geçtiğimiz ay içerisinde ön aşamala-
rıyla duyurusunu gerçekleştirdiği teşvik paketiyle ilgili de-
taylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 2024 yılından
itibaren her yıl en az 25 bin elektrikli otomobilin satılma-
sını hedefleyen hükümet bu kapsamda tercih yapacak kul-
lanıcılar, ülke içerisinde tüm ücretli yollardan herhangi bir
bedel ödemeden geçiş yapabilecek.

Halihazırda payları yüzde 1’in altında konumlanan
elektrikli araç payının artırılması tüm dünyanın içerisinde
bulunduğu dönüşüme paralel nitelikte destekleniyor. Eğer
her şey planlandığı gibi giderse 2030 yılı itibarıyla bu seg-
mentlerdeki araçların toplam pazarda yüzde 10’u aşan bir
paya sahip olması bekleniyor. Rusya merkezli kaynaklar,
ülkede elektrik dönüşümünü destekleyecek çok ciddi
adımların atılacağını iddia ediyor. 10 milyar doları aşan bir
yatırımın çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yatırımlarda
şarj altyapılarının güçlendirilmesi ve istasyonların artırıl-
ması gibi alıcıların tercihlerini doğrudan etkileyecek bö-
lümler de mevcut. Buradaki temel hedef 2030 yılına kadar
72 bin adetlik şarj noktasının tamamlanmış olması. Rus
hükümeti ülke içerisinde elektrikli otomobillerle ilgili ya-
tırım gerçekleştirecek üreticilere teşvikler vermeye hazır.
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TÖHOB, Kırşehir’de gerçekleştirilen
“UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-
Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması”
etkinliğine katıldı. TÖHOB Başkanı
Ercan Soydaş, toplu taşıma hizmeti ve-
ren Özel Halk Otobüsçülerini temsilen
katıldığı etkinlikte yapılan çağrıya uya-
rak birlik ve beraberlikten yana olduk-
ları dile getirerek, “Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
esnaf için Ahilik kavramı için söyle-
dikleri bizim gerçeğimiz. Bugün
temsil ettiğimiz esnafında dayandığı
ana kaidelerdir” diye konuştu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın yaptığı etkinlik konuşmasın-
da esnaflık erdemi ve geçmişten bugü-
ne gelişte birlik ve beraberliği bu erde-
min beslediğine yaptığı vurguya da
dikkat çeken Başkan Soydaş, Özel
Halk Otobüsçüleri olarak esnafla birlik
ve beraberlik içinde olduklarını, aynı
amaçla çalıştıklarını söyledi. 

Etkinliğin programa dayalı akı-
şında sırasıyla:

Türkiye odalar Borsalar Birliği
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; “Ahi
kültürü iyi bilmek zorundayız. Çok
iyi de tanıtmalıyız. Zira bu değerle-
rin her biri iş hayatında kalıcı ba-
şarı için vaz geçilmezdir. Rahmetli
Neşet Ertaş ne güzel diyor, ‘Aşk ile
çalışan yorulmaz.’ İşte bugünün
Ahileri olan camiamız aşk ile çalışı-

yor. Dünyanın her coğrafyasında iş
yapıyor, bayrağımızı gururla dün-
yada dalgalandırıyor. Rabbim biz-
lere de Ahilik kültürünün korunma-
sı ve geliştirilmesi için katkı sunma-
yı nasip etsin” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kon
federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi
Palandöken ise Kırşehirliler ve Ahiliğe
gönül verenlerle olma mutluluğu yaşa
dığını belirterek, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın da katılmasın-
dan da ayrı bir mutluluk duyduğunu
vurgulayarak; “Dünyayı saran virüs,
orman yangınları, sel felaketlerinde
her zaman dimdik duran, esnaf ve
zanaatkarı her konuşmasında ih-
mal etmeyen Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hu-
zurlarınızda teşekkür ediyorum.
Her zaman umudumuz oldu. Ka-
ramsar günler görsek de hep yanı-
mızda oldu. Az, çok demeden esnaf
ve sanatkara destek verilmesi için
talimatlar verdi” diye konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kre-
di ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri
Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı
Abdülkadir Akgül de Ahilik kültürüne
dönük anlayışın toplumsal hayatın or-
tak paydası insan üzerine kuruldu diye
rek, “Kardeşlik, cömertlik anlamla-
rına karşılık gelen Ahilik, yardım-
laşmaya, milli birlik ve beraberliğe,

karşılıklı sevgi ve saygıya dayan-
maktadır. Bu anlamda Ahilik, koo-
peratifçiliğin ilk temellerini oluştu-
rur. Bizler de bilgi ışında yolumuza
devam ediyoruz. Esnafımızın yarın-
ları için çalışıyor ve devlet büyükle-
rimizden de destek görerek yolumu-
za devam ediyoruz” dedi.

YAKINLIKTAN MEMNUN
TÖHOB’u temsilen 12 il başkanın

oluşturduğu heyet ile yapılan çağrıya
uyarak etkinliğe katıldıklarını dile ge-
tiren TÖHOB Genel Başkanı Ercan
Soydaş, etkinliğin elverdiği süreyle
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan ile de görüşme fırsatı elde et-
tiklerinini belirtti. Başkan Soydaş, ken
dilerine sundukları hediye fotoğrafını
takdim ettiklerini dile getirerek; “Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın buradaki
tavrıyla da özel halk otobüsçülerine
ilgilerini gördük” diye konuştu.

Başkan Soydaş, Cumhurbaşkanı-
nın konuşmasına da gönderme yaparak;
“Kırşehir’de bambaşka ve yürekle-
re su serpen birlik ve beraberlikleri
pekiştiren buluşmada biz de yeri-
mizi aldık. Üst birliklerle birlikte
geleceğe yönelik iş birliği içinde ça-
balarımızı arttırarak çalışacak, so-
runların çözüm için çabalayıp, es-
naf olma erdemi ile daha sürdürü-
lebilir hizmet olanakların temini

noktasında üzerimize düşeni yapa-
cağız. Programına bizimle katılan
Ankara, Hatay, Adana, Kayseri,
Kah ramanmaraş, Adıyaman, Ma-
latya, Sivas, Niğde, Çorum Aksaray,
Kilis ve Osmaniye Başkanlarımız
Yakup Çelik’e, yöneticilerimize ve
tüm katılımcı esnafımıza yürekten
teşekkür ederim” diye konuştu.

Osmaniye Özel Halk Otobüsleri
Kooperatif Başkanı Yakup Çelik, bu
tür etkinliklerin insana güç verdiğini
dile getirerek; “TÖHOB, hem sektö-
rün çatı kuruluşu, hem STK niteliği
ile yerini sağlamladı. Bunu da birlik
olduğu için başardı. TÖHOB ile yol
almayı ilke edindik. Beraberliğin de
devamından yanayız. Bugün bura-
da bunu gösteren konuşmalara dav-
ranışlara tanık olduk. Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan ile görüşme fırsatı da elde ettik.
En önemlisi, bütünleşik anlayıştan
yana olduğumuzu bütün meslek ku-
ruluşlarının devletin en üst nokta-
sından halka, her kesimin yer aldığı
aynı anlayışla yola devam dediği bir
etkinlikte bunu vurguladık. Birlikte
bir olduk. Omuz  omuza olduk. Bu,
geleceğe bakışımızı, kararlı duruşu-
muzu göstericisi oldu. İnşallah hükü-
met erkanı da otoriteler ile hepimiz,
aynı gemide yol alma adına gere-
keni yapar” diye konuştu.

TÖHOB 57. Esnaf Bayramı 
ve 34. Ahilik Haftası’na katıldı
TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, 81 İl ÖHO İşletmecilerini temsil eden heyetle Kırşehir’de Cumhurbaşkanı’nın
halka hitap ettiği 57. Esnaf Bayramı ve 34. Ahilik Haftası törenine katılarak, “Bir ve Beraberiz” mesajını verdi...
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Net çizgiler!..

İSTANBUL

BAZI şeyler can sıkıyor. Fazla tevazu-
dan gerekli önemsenmeyi elde ede-

mesin derler sanırım bu doğru bir söz. 
Aşının önemli olduğu ve teşvik edildi-

ği bir dönemde sahada üstelik zararına
yolcu taşıyan seferlerini ihmal etmeyen
bizlere acaba neden zamanında aşı ön-
celiği tanınmadı?

Hiç bunu düşündünüz mü?
Belki bizim talebimiz olmadı diyenle-

riniz de oldu ama çoğumuz ferdi girişim-
le aşı oldu.

Benim istediğim erkanın öncelikli
sektör arasında sağlıkçılardan sonra ya
da birkaç gömlek geride ama mutlaka
bizi hesaba katmaları.

Ne yazık ki katmadılar.
Peki bunda onlara bu mesajı yete-

rince verdik mi?
Ben bu noktada biraz öncelikleri be-

lirlemede şunu soruyorum; “Dar kalıpla
davranmıyor muyuz?”

“Canım oluruz” veya “bize sıraya sok-
muşlardır” mı demeye yatkınız?

İşin içinde bize dönük oluruna bırak-
mak mı desem, bakışta darlık var gibi. 

Belki de kolaya yönelme.
Bence bizlere sektörel önemi merci-

ler vermeliydi. Bunu da bizim hissettir-
memiz gerekliydi.

Önümüzdeki dönemde daha mate-
matiğin öne çıktığı bir dönem olacağı
açık. En azından bundan sonra ücreti mu
kabil taşıyan öz sermayesini kullanan ol-
duğumuz gerçeğiyle sistemde daha net
daha katılımcı ama doğru bir çizgi kısa-
cası işletmeciliğimizi gözden geçirme-
miz gerekiyor.

Tabi yeni işletmecilikler ihdas edil-
meden ve yedeğe düşmeden.

Bu konu bizim için çok önemli bir
nokta olduğu açık...

MEHMET
TEKİN
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Çip krizi 2022’de de
sektörü etkileyecek!
Otomotiv sektöründe çip sorununun devam ettiğini belirten ODD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Bilaloğlu, çip krizi en azından 2022’nin ilk çeyreğine kadar süreceğini belirtti...

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Bilaloğlu, çip sorununun 2022’nin
ikinci çeyreğini de etkileyeceğini be-
lirtti. Araç bulunurluğu noktasındaki
sıkıntının devam etmesinin beklendi-
ğini aktaran Bilaloğlu, “Daha dün
markalarımızla uzun bir konfe-
ranstaydım. Çip krizi sadece mar-
ka üzerinde bir sorun değil, sektö-
rün sorunu biliyorsunuz. Yani o
yüzden burada konuşulanları sek-
tör adına da söyleyebilirim. Şu an
ki durum şunu gösteriyor; Bu çip
krizi en azından 2022’nin ilk çey-
reğine kadar sürecek. Muhtemelen
2022’nin ikinci çeyreğini de etkile-
yecek. İnşallah 2022’nin ikinci ya-
rısından sonra çiple ilgili bir krizle
sektör artık karşı karşıya kalma-
yacak” dedi.

Bazı bayilerin ÖTV konusunu
istismar ettiği ve fırsatçılık yaptığı yö-

nündeki iddialara ve haberlere de de-
ğinen Bilaloğlu, Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın bu yönde bir araştır-
masının olduğunu bildirdi.

Bunun zaten basında yer aldığını
ve kulis haberi de olmadığını söyle-
yen Bilaloğlu, “Öncelikle şunu söy-
lemek istiyorum; biz bu araştırma-
yı, bu konudaki hassasiyeti ayakta
alkışlıyoruz. Maliye Bakanlığı’mı-
zın, bu konuda ya da herhangi bir
perakendede usulsüzlük veya fır-
satçılık yapılıyorsa bunun önüne
geçmesi ve tabii ki bunların durdu-
rulması lazım” diye konuştu.

Otomotiv sektörünün çok sıkı
denetim altında olan, gerek markalar
gerekse devlet tarafından denetim al-
tında bulunan ve yönetmeliklerle in-
dirim veya fiyat artışı konularında
çok net tanımlanmış bir sektör oldu-
ğunu vurgulayan Bilaloğlu, şunları

kaydetti: “Yani ciddi anlamda de-
netim ve yönetmeliklerle yönetilen
bir sektör olarak sadece çok az sa-
yıda bayinin tüm sektörü zan altın
da bırakmasından da çok rahatsı-
zız. Çünkü denetim sonunda da
göreceğiz; burada bu usulsüzlüğü
yapan yetkili satıcı sayısının haki-
katen çok az sayıda olduğunu
adım gibi biliyorum. Ama ne yazık
ki bunun basına sanki tüm sektö-
rün çok düzgün çalışmayan, fır-
satçı bir sektör gibi yansıması ve
algılanması bu işin bizim açımız-
dan açıkçası en üzücü tarafı... O
yüzden bu algının da belki düzel-
tilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Türkiye otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazarında yıl sonu pazar
tahminlerine değinen Bilaloğlu, 825-
875 bin rakamının pazarın potansiye-
lini yansıttığını sözlerine ekledi.

OSD: üretim ve
ihracat %14 arttı
OSD Ocak-Ağustos verilerini açıkladı. İlk
8 ayda otomotiv üretiminin geçen yıla
göre yüzde 14 arttığını belirtti...
OSD, Ocak-Ağustos dönemine ait üretim ve ih-
racat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna
göre, yılın ilk sekiz ayında toplam otomotiv üre-
timi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
14 artarak 814 bin 520 adet, otomobil üretimi
de  yüzde 6 artarak 511 bin 766 adet olarak ger-
çekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üre-
tim ise 850 bin 811 adet oldu. Bu dönemde,
otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı
yüzde 62 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında
kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda
yüzde 62, ağır ticari araçlarda yüzde 57, trak-
törde yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti. 

Ocak-Ağustos döneminde ticari araç üre-
timi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
34 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç
grubunda üretim yüzde 50 artarken, hafif ticari
araç grubunda üretim yüzde 32 arttı. Yılın ilk
sekiz ayında, toplam ticari araç üretimi 302 bin
754 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında
ise, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde
34, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 ve ağır ticari
araç pazarı yüzde 79 arttı. Baz etkisi dikkate
alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı
yüzde 30, otobüs pazarı 58 ve midibüs pazarı
yüzde 74 oranında daraldı.

Yılın ilk 8 ayını kapsayan dönemde toplam
pazar geçen yıla göre yüzde 26 artarak 522 bin
244 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde,
otomobil pazarı da yüzde 23 oranında arttı ve
391 bin 392 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar
dikkate alındığında Ocak-Ağustos döneminde
toplam pazar yüzde 5,4 ve otomobil pazarı yüz
de 9 oranında artarken, ağır ticari araç pazarı yüz
de 2,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4,4 da-
raldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli
araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pa-
zarında yerli araç payı yüzde 53 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv
ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
adet bazında yüzde 14 artarak 595 bin 425 adet
olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde
2 oranında artarak 365 bin 704 adet oldu. Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi (TIṀ) verilerine göre,
otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Ağustos döne-
minde toplam ihracattan aldığı yüzde 13,4 pay
ile ilk sıradaki yerini korudu.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı
dolar bazında yüzde 30, Euro bazında ise yüzde
21 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı
19,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomo-
bil ihracatı yüzde 11 artarak 6 milyar dolar se-
viyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil
ihracatı ise yüzde 3 artarak 5 milyar Euro oldu.
Yılın ilk sekiz ayında dolar bazında ana sanayi
ihracatı yüzde 23 oranında artarken, tedarik sa-
nayi ihracatı yüzde 40 oranında arttı.

Kiralama 5 kat artabilir
Araç kiralamanın önündeki engellerin kaldırılması, araç kiralama sektöründe heyecan yarattı. Sektör yetki-
lileri düzenlemeyi olumlu karşılarken, yakında e-ticaretin gelişmesiyle birlikte 4-5 kat artacağı bekleniyor..

PANDEMİDE hareketli günler ge-
çiren araç kiralama sektöründe, ti-
cari araç kiralamada yapılan yeni
düzenleme heyecan yarattı. Sektör
yetkilileri, yapılan düzenlemenin et-
kisiyle hafif ticari araç kiralamada
canlılık yaşandığını belirtiyor. Son
dönemde ticari araç kiralamadaki ar-
tışın altını çizen Otokoç Otomotiv
Araç Kiralamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, ti-
cari araç kiralamanın satın almaya
oranla avantajlı olduğunu belirtti.

Ticari araç kiralamaların önün-
deki engelin kalktığını ve araç kira-
lamanın daha avantajlı hale geldiğini
dile getiren Gündüz, Resmi Gazete
‘de yayınlanan “Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik”e dikkat
çekti. Eren Gündüz, yurt içi hususi
taşımacılık için gerekli olan K2 bel-
gesine dair değişiklikle uzun dönem
li araç kiralama sektöründe, daralan
toplam araç parkının yeniden eski
seviyelerine getirilmesi yönünde bü
yük bir fırsat yaratıldığını vurguladı.

Gündüz, “Karayolu Taşıma
Yönetmeliği uyarınca, K2 belge-
sini almak isteyenlerin en az 1
birim taşıta sahip olması gereki-

yordu. Eski yönetmelikte işletme-
lerin ticari araç kiralayabilmesi
için üzerine kayıtlı olan K2 belge-
sinde 1 adet özmal aracının olması
ve bununda belgesine kayıtlı ol-
ması şartı vardı. Bu zorunluluk
kalktı. Bu sayede, uzun dönemli
araç kiralama sektörü açısından,
araç parkını yeniden eski rakam-
lara getirmek için önemli bir fır-
sat yaratılmış oldu. Sektörümüz
açısından oldukça önemli bir ge-
lişme” dedi.

LeasePlan Genel Müdürü Tür-
kay Oktay da, ticari araç kullanım-
larında gerekli olan K2 belgesini
çıkartmak için istenen bir ticari araç
öz mal şartının kaldırılmasıyla, ticari
araç kiralamaya olan ilginin artaca-
ğını vurguladı. Oktay, “Özellikle
pandemi de Avrupa ve ülkemizde
e-ticaretin gelişmesi ticari araç ki-
ralamalarına olan ilgiyi artırdı.
2020 sonu itibariyle sektörde 9000
adet kiralık ticari araç bulunuyor
ve bu rakam kiralamaların yüzde
4,3’ünü oluşturuyordu. 2021 ilk
yarı yıl sonuçlarına göre ise kirala
maların yüzde 4.6’sı bu segment
te. Alınan son kararla birlikte 4-5
katına kadar artacak” dedi.

Otomobillerin yaşlanması
sektörü daha büyüyecek!
Salgın gerçeğiyle birlikte otomotiv pazarında yaşanan gelişmeler,
paralel olarak satış sonrası ve oto servisleri sektörünü de etkiledi.
Çip krizi ile döviz kuru gölgesindeki
sıfır otomobil fiyatları, direkt olarak
ikinci el otomobillerin de pahalanması-
na sebep olarak otomobil satın almayı
her geçen gün daha zorlu hale getiriyor.
Domino etkisiyle hali hazırda araca
sahip olanların uzun süre yeni otomo-
bil alamayacağına dikkat çeken Aşin

Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem,
satış sonrasının en önemli ayağını oluş-
turan oto servisleri sektörünün gelece-
ğini mercek altına altı. “Yeni bir oto-
mobil satın almak, bir süre için daha
kolay görünmüyor” diyen Okan Er-
dem, araç bakımının daha da önem ka-
zanmaya başladığının altını çiziyor.

AB’de satışlar
Ağustos’ta düştü
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında top-
lam satışlar, ağustos ayında geçen yılın ay-
nı dönemine göre yüzde 19.1 geriledi...
ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği),
AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomo-
bil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB’de
yeni otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 19,1 azalarak 622 bin
993 seviyesine indi. Söz konusu satış miktarı,
Ağustos 2020’de 769 bin 639 seviyesinde ger-
çekleşmişti. Öte yandan, AB ülkelerinde otomo-
bil satışları temmuz ayında da yüzde 23,2
gerileyerek 823 bin 949 adet olmuştu.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ağus-
tos ayında geçen yılın aynı dönemine göre İs-
panya’da yüzde 28,9, İtalya’da yüzde 27,3, Al-
manya’da yüzde 23 ve Fransa’da yüzde 15 geri-
ledi. AB üyesi 27 ülke arasında ağustos ayında
en fazla yeni otomobil Almanya’da trafiğe çıktı.
Bu dönemde Almanya’da 193 bin 307, Fransa-
’da 88 bin 65, İtalya’da 64 bin 689 ve İspanya’da
47 bin 584 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB’de yeni otomobil tescilleri,
Ocak-Ağustos 2021’de geçen yılın aynı döne-
mine kıyasla yüzde 11,2 artarak 6 milyon 807
bin 706’ya çıktı. Üreticilere göre, ağustos ayında
AB’de en fazla yeni otomobil satışını 163 bin
995 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB’deki yeni
araçlarda VW Grubu’nu, Stellantis Grubu izledi.
Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları
içeren Stellantis Grubu, toplam 111 bin 341 oto-
mobil sattı. Renault Grubu ise 65 bin 975 yeni
otomobille 3’üncü sırada yer aldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği verilerine göre, otomotiv endüstrisi yılın
8 ayında ihracatını, geçen yıla göre yüzde 29 ar-
tırarak 18,8 milyar dolara taşıdı.

Ağustos ayında en fazla ihracat yüzde 23
artış ve 311,2 milyon dolarla Almanya’ya ya-
pıldı. Almanya’yı, geçen yıl aralık ayında Birle-
şik Krallık takip etti. Birleşik Krallık’a ihracat,
yüzde 211 artışla 297,4 milyon dolar olarak ka-
yıtlara geçti. Bu ülkeleri, yüzde 76 artış ve 260
milyon dolar ihracatla Fransa, yüzde 174 yükse-
liş ve 185,6 milyon dolar dış satımla Slovenya,
yüzde 53 artış ve 179 milyon dolar ihracatla
İtalya takip etti. Binek otomobillerde geçen yılın
aynı ayına göre ağustosta Almanya’ya yüzde 89,
Fransa’ya yüzde 123, Birleşik Krallık’a yüzde
204, Slovenya’ya yüzde 88, İtalya’ya yüzde 30,
İspanya’ya yüzde 35, Polonya’ya yüzde 64 ih-
racat artışı yaşandı.
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Konya’nın
metro yapım
kredisi
onaylandı

Konya Metrosu’nun finansman kredisi
onaylandı. Konya Metrosu’nun 21.1
km uzunluğundaki, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi,Yeni YHT Garı ve Me-
ram hattını kapsayan birinci etabının
ihalesi, 2 Ekim 2019 tarihinde yapıl-
mıştı. Proje ile ilgili sözleşme ise 12
Aralık 2019’da imzalanmıştı. Çin ile il-
gili pürüzler giderildi ve Metro için
imzalar 5-10 gün içerisinde atılacak.

Audi’den
yolculara
sanal
gerçeklik

Audi tarafından geliştirilen uygulama
sayesinde yolcular, filmlerden oyun-
lara, toplantı sunumlarına kadar bir-
çok aktivitede VR gözlükler sayesin-
de daha keyifli bir yolculuk geçirebi-
lecekler. Takip edilen sanal içerik,
otomobilin sürüş hareketlerine ger-
çek zamanlı olarak uyum sağlayacak.
Audi, otomobil yolculuklarını çok mod-
lu bir deneyim haline getirdi.

İzmir’de
sanatsal
metro
yolculuğu

Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in met-
ro istasyonları için “Duvar Yüzeyi Uy-
gulamaları Yarışması” düzenliyor. Ka-
zanan sanatçıların eserleri Basmane,
Fahrettin Altay, Konak, Çankaya is-
tasyonlarını süsleyecek. Yarışmaya
son başvuru tarihi 27 Eylül 2021 ola-
rak belirlendi. Yarışmada seçilen sa-
natçıların eserleri metro istasyonla-
rının duvarlarını süsleyecek.

ANKARA-Resmi Gazete’de ya
yımlandıktan sonra yürürlüğe gi
ren yeni düzenlemeyle geciki-
len her ay için araç muayene
bedelinin yüzde 5’i olarak he-
saplanan gecikme bedeli, aylık
yurt içi üretici fiyat endeksi ora-
nında yeniden belirlenecek. Bu
na göre, araç muayenesini 1 yıl
geciktirmiş bir otomobil sahibi,
205.08 TL. gecikme cezası ye-
rine yaklaşık 14.36 TL. ödeye-
cek. 5 yıl muayeneye gelmeyen

bir ticari aracın ödeyeceği ge-
cikme bedeli ise 1.062,71 TL.
yerine 74.68 TL. olacak. Yeni
düzenlemeyle sadece araç mu
ayene gecikme ücretlerine de-
ğil, söz konusu diğer borçların
gecikmelerine de önemli indirim
imkanı getirildi. Böylece yapı-
landırmadan faydalanan ve bu
borçları nedeniyle uzun süre
aracını muayeneye ettireme-
yen araç sahipleri için önemli bir
imkan doğuyor.

Araçmuayenesini
geciktireneödül!

SAKARYA-Sakarya’da Jandar-
ma ekipleri ve Emniyet ekipleri,
Covid-19 salgını ile mücadele
çalışmaları kapsamında uygu-
lama noktalarında gece ve gün-
düz saatlerinde denetimlerini
sürdürüyor. 16 ilçede tüm alan-

larda ve iş yerlerine yapılan de-
netimleri sürdüren Sakarya Va-
liliği, Covid-19 tedbirleri kapsa-
mında yeni kademeli normalleş
me sürecinde kent genelinde,
her alanda denetimlerini sür-
dürmeye devam ediyor.

Sakarya’daulaşım
Covid-19denetimi

VAN-Van’da birçok cadde ve so
kakta toplu taşıma aracı kulla-
nan şoförlerin özellikle, otobüs
duraklarında yolcu kapma ku-
ralsızlığı hem trafikte araç kuy-
rukları oluşturuyor, hem de yol
cuları çileden çıkarıyor. Taksiler
ve minibüslerin Özel Halk Oto-

büsü duraklarından yolcu almak
için aynı anda uygunsuz ve ku-
ralsız duraklara yanaşması tra-
fiği tıkıyor. Birbiriyle yarışan şo
förler usulsüz kullanım dışında
uzun uzun kornaya basarak
gürültü kirliliği yaratması da ayrı
bir sorun yaratıyor.

Durakdüzensizliği
trafiğifelçediyor

DÜZCE-Düzce Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü ekiplerince sa-
hada çalışmalar aralıksız bir şe-
kilde devam ediyor. Yüz yüze
eğitiminde başlaması ile birlikte
ara sokaklarda oluşan trafik yo-
ğunluğunun azaltılması içinde
ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda Koçyazı Mahal-
lesi’nde oluşan trafik yükü yeni
açılacak yolla azaltılması plan-
lanıyor. Ekipler bölgede istimlak
edilen alanda yol açma çalış-
malarına başladı. Bir yandan
yol açılırken, bir yandan da dü-
zenleme yapılıyor.

Düzce’detrafikiçin
yollargenişletiliyor
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Aydın’ın Efeler’i
aşıyı destekliyor
Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi şoförleri korona virüs
ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarına destek verdi...
AYDIN-Ülkemizde görüldüğü gün den bu yana 50
binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden
olan ölümcül Covid-19 virüsü ile mücadele kapsa-
mında başlatılan aşılama çalışmaları da tüm hızıyla
devam ediyor. Aşılama çalışmalarına Efeler Şehiriçi
Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi de destek vererek,
her gün yüzlerce yolcu taşıyan ve sürekli vatandaş-
larla iç içe olan şoförler aşılandı. Kooperatif bina-
sında kurulan stantta gerçekleştirilen aşı çalışmala-
rına mahalle halkı ilgi gösterirken, çevrede oturup
da aşı zamanı gelmiş olan vatandaşlar da aşılandı.

Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Koopera-
tifi Başkanı Okan Yalçın, Aydın İl Sağlık ve Efeler
İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne teşekkür ederek başla-
dığı konuşmasında; “Sağ olsunlar ayağımıza
kadar aşı ekibini gönderdiler. Bizler sürekli top-
lumla iç içe olan ve salgından en çok etkilenen
esnaf gruplarındanız. Bu Covid-19 belasından
artık kurtulmak istiyoruz. Başta kendi sağlımız
açısından bu aşıyı yaptırmak zorundayız. Son-
rasında da taşıdığımız vatandaşların sağlıkları
da bizim için çok önemli. O yüzden ne kadar çok
kişi aşılanır ise bizim için o kadar iyi. Aydın vaka
sayılarındaki azlığı ile güzel gidiyor olsa da biz
tüm Türkiye’de bu tabloyu görmek istiyoruz.
Bizler de özel halk otobüsleri olarak hem kendi
şoförlerimizin, hem ailelerinin, hem de bu ci-
varda oturan tüm halkımızın aşılanması için bu
çalışmayı gerçekleştirdik” dedi. Yalçın, ayrıca aşı
olan herkese kooperatif bünyesindeki çay ocağında
ücretsiz çay ikram edeceklerini kaydetti.

Kocaeli’nin yeni
otobüsleri geldi
Büyükşehir Belediyesi’nde yeni bir heyecan yaşanıyor. Geçtiğimiz ay-
larda ihalesi yapılan 129 otobüsün 20 adedi Büyükşehir’e teslim edildi...

KOCAELİ-Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Doç. Dr.
Tahir Büyükakın, müjdeli habe
ri sosyal medya hesaplarından
duyurarak; “Yeni otobüsleri-
miz geliyor” dedi. #Çalışın-
caOluyor etiketiyle paylaşımda
bulunan Başkan Büyükakın,
“Bu daha başlangıç” ifadele-
rini kullanarak araçların seyir
halindeki görsellerini paylaştı.

Yeni otobüsler, trafik yü-
künü azaltırken daha konforlu
ulaşım imkânı sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Bele-

diyesi’nin kente kazandıracağı
129 otobüsten 20’si Kocaeli’ye
ulaştı. İlk partisi gelen otobüsle
rin kalan kısmı parçalar halinde
Kocaeli’ye getirilerek Büyük-
şehir yetkililerine teslim edile-
cek. 84 adet 12 metre ve 36
adet körüklü CNG (Sıkıştırıl-
mış doğalgaz) yakıtlı ve alçak
tabanlı (A grubu) BMC, 7 adet
12 metrelik (C grubu) Merce-
des ve 2 adet 8 metrelik (B
grubu) Otokar marka otobüsün
yılsonuna kadar Büyükşehir’e
teslim edilmesi planlanıyor.

330 araçlık
otopark açıldı
Muğla’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam
Merkezi’nde bulunan 330 araç kapasiteli
otopark vatandaşlara hizmet veriyor...

MUĞLA-Büyükşehir Belediyesi’nin dev ya
tırımlarından birisi olan Türkan Saylan Çağ-
daş Yaşam Merkezi hizmete girdi. 4 bloktan
oluşan tesiste çok amaçlı salon, kreş, çocuk
atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane,
sergi salonu, spor salonu, kitap kafe ve kapalı
otopark bulunuyor. Türkan Saylan Çağdaş
Yaşam Merkezi Kışla Parkı, Gençlik Mer-
kezi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür
Merkezi ile bütünleşerek birçok sosyal akti-
viteye ev sahipliği yapacak.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi
içerisinde 330 araç kapasiteli kapalı otopark
bulunuyor. Bölgede bulunan Pazar yeri, sos-
yal alanlar, okullar, kurum ve kuruluşlardan
kaynaklanan yoğun araç parkının trafik yo-
ğunluğuna neden olmaması için faaliyete
giren otoparkta 30 engelli araç park yeri yer
alıyor. Kapalı otopark 24 saat boyunca gü-
venlik kontrolünde bulunarak vatandaşlara
güvenli bir park alanı oluşturuyor.

Otobüs şoförlerine
stres yönetimi eğitimi
Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, şehir içi ulaşımı sağ-
layan özel halk otobüs şoförlerine yönelik stres ve stres yönetimi eğitimi verildi...
KÜTAHYA-Kütahya Belediyesi şehirde ulaşım
hizmetini sağlayan Özel Halk Otobüsü şoförlerine
Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda semi-
ner verdi. ‘Stres ve Stres Yönetimi’ konu başlıklı
konferansta konuşan Belediye Başkan Vekili Ab-
dullah Damcı, özellikle Covid-19 salgını dönemin
de stres yönetiminin daha fazla önem kazandığını
ifade etti. Başkan Vekili Damcı, Özel Halk Oto-
büsü şoförlerinin önemli ve zor bir görevi yerine
getirdiklerini ifade ederek, vatandaşların ve özel
halk otobüs şoförleri arasında zaman zaman yaşa-
nan sıkıntıların en aza indirilmesi için Kütahya Be-
lediyesi olarak üzerlerine düşen görevleri yerine
getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini
söyledi. Damcı, verilen bu eğitimin önemine vurgu
yaparak eğitimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
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ZF’nin veri destekli
ekonomisi büyüyor!
ZF Aftermarket, Yeni Nesil Mobilite’yi şekillendirmek için “Yeşil Yedek Parça Pazarı” için
sürdürülebilir süreçler ve dijital çözüm teknolojilerinin erken aşamalı hazırlığını sağlıyor...

Automechanika Digital Plus ile aynı
doğrultuda ilerleyerek Yeni Nesil Ye-
dek Parça Pazarı çalışmalarını daha
şimdiden sergilemeye başlayan ZF
Aftermarket Genel Müdürü Philippe
Colpron yaptığı açıklamada; “Bu tek-
nolojiler, bir yandan kaynakları koru-
yup emisyonları azaltırken diğer yan-
dan mevcut araç merkezli yaklaşımı-
mıza ikna edici bir alternatif sunduk-
ları için tüm endüstrimizde devrim
yapma olanağına sahipler” diyor. 

Colpron, ZF Aftermarket ve iş ortak-
larının endüstrideki dönüşüm nokta-
sında iyi bir konumda yer aldıklarını
düşünüyor. Colpron; “ZF Aftermarket,
karbon nötr olmak, plastik içermeyen
ambalajlar ve de eğitim gibi pek çok
alanda tutkulu hedeflerle önde gelen
yeşil ve sürdürülebilir yedek parça
üreticisi olmak istiyor. Giderek daha
karmaşık bir hal alan bir dünyada,
aynı zamanda sadelik, kolaylık ve
katma değer sunmak istiyoruz” diyor.

DHL Express’ten elektrikli uçak
2019’da Paris Airshow’da dünyanın ilk elektrikli yolcu uçağı olma iddiasıyla
ortaya çıkan Eviation, DHL Express’den 12 adet elektrikli kargo uçağı sipa-
rişi aldı. Uçakları Batı Kıyısı ile Doğu Kıyısı arasında uçakları uçurmayı plan-
ladıklarını açıklayan DHL Express Americas CEO’su Mike Parra; “Eviation
elektrikli uçakları, bu pazarlarda sahip olduğumuz mevcut daha küçük bes-
leme uçaklarımızdan bazılarının yerini alacak” dedi. Eviation, kargo ve yolcu
lar için elektrikli sabit kanatlı uçaklara odaklanan bir girişim projesidir. Was-
hington eyaleti merkezli şirket, maksimum 407 km/s hızla 1 tondan fazla
yük taşıyan ve tek bir şarjla 804 km menzili bir uçak olan Alice’i inşa ediyor.

Fiat’lar Yol Arkadaşım
Connect ile konuşacak!
Türkiye’de Egea’nın yer aldığı segmentte ilk ve tek bağlanabilirlik uygulaması olan
Yol Arkadaşım Connect ile Fiat markasının teknolojiyi de geniş kitlelere ulaştırdı...

Türkiye’de Egea’nın yer aldığı segmentte
ve Hafif Ticari Araç pazarında sunulan ilk
ve tek bağlanabilirlik uygulaması olan Yol
Arkadaşım Connect ile Fiat markasının
teknolojiyi de geniş kitlelere ulaştırdığını
söyleyen Fiat Satış Sonrası Direktörü Hü-
seyin Şahin; “Bugün geldiğimiz noktada, ol-
dukça geniş bir kapsamda bağlanabilirlik
çözümleri sunuyoruz” dedi.

Fiat Türkiye, otomotiv sektörünün önümüz-
deki dönemde 4 ana akımından biri olan
bağlanabilirlik teknolojisine 2017 yılından
beri yatırım yapıyor. Fiat Yol Arkadaşım
Connect’le müşteriler mobilite deneyimle-
rinde kolaylık, güven ve akıllı bir sahipliğe
sahip. Fiat Türkiye, bu teknolojide lider ko-
numda ve hizmet çeşitliliğini sürekli olarak
daha da ileriye taşımayı sürdürüyor.

Fiat Yol Arkadaşım Connect ile entegre ola-
cak ve “Sestek”in teknolojileriyle destek ve-
receği araç içi sesli asistan projesi,
Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli araç içi
asistanı ile sürüş esnasında sürücü ve araç
içi sanal asistan arasında sesli diyalog ku-
rulmasını sağlayacak. Fiat Yol Arkadaşım
Connect için gelecekte devreye alınacak
projeler bunlarla sınırlı değil.

2022-2025 yılları arasında Yol Arkadaşım
Connect’le sadece araçla sürücüyü değil,
kullanıcısıyla akıllı ev sistemleri ve diğer Yol
Arkadaşım Connect’li araçlar da birbiri ile
bağlantılı hale gelecek. Fiat Yol Arkadaşım
Connect hizmet ve fonksiyon geliştirmeye
yönelik, bağlantılı araç ekosisteminde yer
alan iş birliğini daha da arttırarak genişle-
meye hazırlanıyor.

Emisyonsuz eCitaro
IAA Mobility’de ulaştırdı!
“Bundan sonra bizi ne hareket ettirecek?” sloganı ile Münih’te düzenlenen IAA Mobility
2021’de ziyaretçiler taşımak için tamamen elektrikli Mercedes-Benz eCitaro’lar kullanıldı...

IAA fuarı ziyaretçileri, Mercedes-Benz
yıldızını gururla taşıyan, ileri teknolojiyle
donatılmış, tamamen elektrikli şehir oto-
büslerini deneyimleme fırsatı yakaladılar.
4 adet Mercedes-Benz eCitaro sergi ala-
nındaki “Zirve” etkinlik noktası ile Münih
şehir merkezindeki “Açık Alan” arasında-
ki “Mavi Hat” üzerinde sessiz ve emis-
yonsuz seferler gerçekleştirerek taşıdı. 

Tüm Mercedes-Benz eCitaro’lar, Covid-
19 enfeksiyon riskine karşı en etkin ko-
ruyucu önlemlerle donatıldı. Otobüslerin
hepsinde sürücü koruma bölmesi, iklim
kontrol sisteminde yüksek verimli aktif
filtreler ve giriş alanlarında sensörlü de-
zenfektan püskürtücüleri vardı. Ayrıca,
yolcu bölmeleri düzenli aralıklarla temiz-
lenerek, temas yüzeyleri sürekli olarak
dezenfekte edilerek, güvenlik sağlandı.

Mercedes-Benz eCitaro’nun iç donanı-
mı, karoser, dış kaplamalar, elektrik alt-
yapısı, diagnoz sistemleri, yol testleri ve
ekipman dayanıklılık testleri gibi kap-
samları Mercedes-Benz Türk Hoşdere
Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi so-
rumluluğunda yürütülüyor. Ayrıca, Hid-
ropuls dayanım testi çerçevesinde; 2 yıl
süresince 140.000 km. Türkiye’de 3 ayrı
lokasyonda (İstanbul, Erzurum, İzmir)
test edilerek, yarınlar için hazırlandı.

Mercedes-Benz
Sprinter
25 yıldır
Türkiye’de

Mercedes-Benz
Sprinter
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2007 yılından günümüze Aro-
bus iş birliğinde Türk mühen-
disler tarafından geliştirilip üre-
tilen Sprinter minibüsler Türki-
ye’ye katma değer sağlıyor...

Mercedes-Benz, ticari araç dünyasına
yön veren ve hızla bir referans model
haline gelen ticari aracı Sprinter’i 1995
yılında tanıttı. 1996 yılında Türkiye pa-
zarında ilk olarak satışına başlanan
Mercedes-Benz Sprinter, 2021 yılı iti-
barıyla 25 yıldır Türkiye yollarında olu-
şunu kutluyor. Ticari araç dünyasında
standartları belirleyen Sprinter, günü-
müzde 3. nesliyle çıtayı yukarı taşıyor.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araç-
lar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz;
“1996’dan günümüze, farklı kombinas
yonlarda satışını gerçekleştirdiğimiz
özellikle, yolcu taşımacılığı alanında
Sprinter ile sunduğumuz yüksek kalite
sayesinde, turizm ve okul servisi alan-
larında öne çıktı. Son birkaç yıldır yol-
cu taşımacılığında en fazla tercih edi-
len aracın Sprinter olması kanıtı” dedi.

Çin EV üretim
teşviği veriyor
Çin Hükümeti, elektrikli otomobiller için
teşvik planları olduğunu ayrıca, şarj ağ-
larının da iyileştirileceğini açıkladı...

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Xiao
Yaqing, Çin’de çok fazla elektrikli araç
üreticisine sahip olduklarını ve hükümetin
konsolidasyonu teşvik edeceğini açık-
ladı. Bakan Xiao Yaqing ayrıca, Çin’in şarj
ağını iyileştireceğini ve kırsal pazarlarda
EV satışlarını geliştireceğini söyledi.

Hükümetin kirliliği azaltmak için daha yeşil
araçları teşvik etmesi, Nio Inc., Xpeng Inc.
ve BYD Co. Ltd. gibi elektrikli otomobil
üreticilerini Çin’deki üretim kapasitesini
genişletmeye sevk etti. Xiao, çip tedarik
sıkıntısına çözüm bulmak için alternatif
çözümleri hızlandırdıklarını belirtti.

İnci Akü AGM
Ailesi genişliyor
İnci GS Yuasa’nın kendi tesislerinde ge-
liştirerek ileri teknoloji ile ürettiği İnci
Akü Start-Stop AGM serisi genişliyor. Bi-
nek ve hafif ticari araç sürücülerinin bek-
lentilerini ve taleplerini karşılamak üzere
tasarlanan ürün gamı, araçlara güçlü per-
formans sunuyor. İnci Akü’nün yenilenen
AGM ailesi, rejeneratif frenlemeye sahip
üst segment Start-Stop araç kullanıcıları-
na 3,5 kata kadar daha uzun çevrim ömrü,
minimum su kaybı, maksimum sızdırmaz-
lık ile güçlü bir performans vadediyor.

Microlino 2.0 EV
üretime hazırlandı
Elektrikli Microlino 2.0, İsviçre merkezli
Micro firması tarafından üretime geçiyor.
Bu minik araç Urban, Dolce ve Competi-
zione olarak üç farklı versiyonla gelecek.
Giriş seviyesinde beyaz veya turuncuya
parlak siyah tavan eşlik ediyor. Aracın
elektrik motoru 17 hp güç ve 118 Nm tork
üretebiliyor. Bataryalar hariç ağırılığı 435
kilogram olan Microlino 0’dan 50 km. hıza
5 sn. ulaşıyor. Modelin azami hızı 90 km.

Opel Manta GSe
tüm klişeleri yıktı
Opel, neo-klasik modeli Manta GSe Elek-
troMOD’la dikkatleri toplamaya devam
ediyor. Modern güç aktarma sistemle-
rine sahip klasik araçlar olan ‘restomod’
trendine doğru başlayan eğilim Opel
Manta’yı da elektriklendirdi. Yeni Opel
Manta GSe’de modern çağın gereğini ye-
rine getiren sıfır emisyonlu 108 kW / 147
HP gücündeki batarya elektrikli elektro-
motor, 200 km’lik menziliyle beklentileri
karşılıyor. Bununla birlikte Opel’in elek-
trikliye geçiş hamlesi, Opel Mokka-e gibi
yeni modellerle devam ediyor.

Prometeon’dan
Kocaeli’ye yatırım
Prometeon, Kocaeli üretim tesisinde yer
alan ve yaklaşık 15 milyon dolar yatırım
yapılan yeni Ar-Ge Merkezini açtı. Yatı-
rımlarının 2023 yılında toplam 160 milyon
dolara ulaşacağını kaydeden Prometeon
Tyre Group Genel Müdür Vekili Roberto
Righi; “2021-23 yılları arasında 40 milyon
dolarlık yatırım hedefimiz çerçevesinde
teknolojik ihtiyaçlar, üretim kapasitesi iyi-
leştirmeleri için fabrikamıza düzenli ola-
rak yatırım yapacağız” dedi.
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