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Yapılandırma kanunu ile KYK kredileri, motorlu
taşıt vergileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, asker-
lik cezaları ile otoyol ve köprülerden kaçak ge-
çiş ücretleri gibi cezalar için borcu olanlara ya-
pılandırma imkânı sağlandığı açıklandı. Bu yol-
la vergi dairelerine yaklaşık 4 Milyon 500 bin
mükellef başvurdu ve yapılan açıklamaya göre
100 Milyar TL.’nin üzerinde borç yapılandırıldı.
Bunun 7 Milyar TL.’yi aşan cezası tahsil edildi!.. 

Kentiçi toplu taşımacı; “Sisteminiz öz sermaye-
mi tüketti. Ben iflasa sürüklenirken, ‘Ücretsiz’ ta-
şıma kamburunu sırtıma yüklemenin yanında
tekerimi döndüremez hale geldim ve hizmet ver-
menin zorluklarını ben yaşarken, sorunumu
çözmek için bari çare üretin” derken, devlet adı-
na söz sahibi olanlar, verilen kredi borçlarını kur-
tarman derdinde. Görünen o ki; Özel Halk Oto-
büsçüsü’ne para yok... Cezaya gelince çok!..

Bir asırlık Özel Halk Otobüsçüsü’nün güncelli-
ğini yitiren, kurduğu sisteme yem etmeyi göze
alarak çare üretmeyen bürokratlar, devletin şef-
katli eli söylemi ile aslında hükümet edenlerin de
işini zorlaştırıyor. Esnafını görmezden gelmeye
neden olanlar, önceliği farklı kulvara çekerken,
gelişmelerin gerisinde kalmayı tercih ediyor. Yö-
netim erki, bir an önce bu davranışından vaz
geçip, Özel Halk Otobüsçüleri’ni hatırlamalı!..

Özel Halk Otobüsçüleri, sermayeleriyle hizmet
vermelerine rağmen takdir edilmek şöyle dur-
sun, bir de üvey evlat muamelesi gördükleri için
kırılıyorlar. Özel Halk Otobüsçüleri, saha gerçe-
ğini anlamayanlarla yol alınmanın ülkeye zarar
verdiğini görüp, günü kurtaranlara şirinlik yap-
mak yerine gerçekçi olmanın daha doğru oldu-
ğunu belirtiyorlar. Bekledikleri, sadece gerçeğe
uygun ihtiyaçların tespiti ile ortaya çıkan önce-
liklerinin yeni baştan gözden geçirmesi...

Bu kadar da olmaz! 
Ülkenin kent hareketliliğini sağlayan toplu taşıma sisteminin gerçek sahipleri Özel Halk Otobüsçüleri zorluklardan
kurtulmaya çabalarken, sessiz kalan devlet esnafa ceza kesiyor. Ancak, yapılandırmacılara da destek oluyor!..

Tamamlandığında “Dünya’nın en bü-
yük orta açıklıklı asma köprüsü” un-
vanını alacak olan 1915 Çanakkale
Köprüsü’nü Ulaştırma ve Alt Yapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk defa
yürüyerek geçti...                      2’DE

Asya’dan
Avrupa’ya
yürüyerek
geçtiler!

Bahçeşehir
Halkalı ring

seferi testleri
başladı 2’DE

Çift katlı umutlu
İstanbul’da kentiçi toplu taşımada ayrı statüyle göreve başlayan, birçok badirelerden sonra geleceği de dikkate
alarak Öztaş bünyesine giren ve hizmet veren İstanbul Çift Katlı Özel Halk Otobüsleri geleceğe göre yenileniyor...

“Saha gerçeği, kamu yakla-
şımı işletmeciliğin değişimi
ve maddi gerekliliklerin el-
verdikleri ile çeşitli zorlama-
lar çerçevesinde oldu. İstan-
bul’da siyaseten kabul edilen
tercihlerin de belirleyici ol-
duğu bir sistem ve yapılan-
ma içinde bütün bunları ya-
şadık” diyen, İsmet Aktürk
İstanbul’daki çift katlı oto-
büslerin geleceği hakkında
açıklama yaptı...            4DE

Çift katlı otobüsler
AKIA ile yenileniyor

İstanbul Çift Katlı Özel Halk Otobüsleri, hizmetlerini daha da
iyi yürütmek için AKIA ile anlaşmaya vardılar. İşletmeciler, 2
ay içinde tüm araçlarını 2022 model olarak yenileyecek. 4’DE

Beşiktaş Meydanı çorba gibi!Beşiktaş Meydanı çorba gibi!Beşiktaş Meydanı çorba gibi!Beşiktaş Meydanı çorba gibi!Beşiktaş Meydanı çorba gibi!
4’DE

TOPLU TAŞIMA
OTORİTESİ KİMDİR?

Feyzullah
GÜNDOĞDU

Kayseri Ulaşım A.Ş.
Genel Müdürü

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gün-
doğdu, ülkemizdeki toplu taşıma sektörünün yapı-
sını ve yurtdışındaki örnekleriyle karşılaştırmala-
rını yaparak, iki sistemi de değerlendirdi...      7’DE

‘‘ Batılı ülkelerdeki uygulamalarda
toplu taşıma otoritesinin
yöneticileri seçilmiş belediye
başkanları tarafından
atanmaktadır. Bu şekilde toplu
taşıma otoritesinin seçilmiş
başkan ile ilişkisi sağlanmış
olmaktadır. Başkan, kendi
vizyonuna uygun kişilerin
atamasını yapacağından şehirde
bütünsellik de sağlanır...

Almanya Münih’te düzenlenen IAA Mobility Fuarı 2021’de, Otokar’ın elektrikli
otobüsü, Webasto iş birliği ile 6 gün boyunca 2 bin ziyaretçi taşıdı...    5’DE

e-Otokar Münih’te

Anadolu Isuzu dijital
dönüşüm ve Endüstri
4.0 vizyonu doğrultu-
sunda başarıyla haya-
ta geçirdiği “Akıllı Fab-
rika” projesi ile üretim
kalitesinde çıtayı yük-
seltiyor...            3’DE

Anadolu Isuzu “Akıllı
Fabrika Uygulaması”

Hyundai Motor Grubu’nun teknolojik atılımında Bos-
ton Dynamics ile birlikte geliştirdiği robotlar fabrika-
ların güvenlik departmanlarında kullanılacak...  8’DE

Hyundai Motor
fabrikada güvenlik
robotu kullanacak

Otokar e-Kent’e
VEDS sistemi
Voith Electric Drive System (VEDS) ile Otokar
e-Kent C, en zorlu topogr̆afya kosu̧llarında bile
maksimum verimlilik gos̈teriyor...              5’DE
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Otokar’ın yükselişi

orhono@windowslive.com

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, İETT
metrobüs filosundaki yıpranmaları gözlem

ve rapora dönüştürerek kamuoyunu bilgi-
lendirmeye çalışıyor.

Gazeteci Uğur Dündar, bu kaynaklardan
aldığı bilgilerle sorunu “Zulümbüs” benzet-
mesiyle günlük köşe yazısına taşıdı. 

Buna göre, toplam 671 körüklü otobüsün
tahsis edildiği metrobüs hattında çalışan
araçların yaş ortalaması 10 olarak görünüyor.
Bu filo içerisinde yer alan araçların ortalama
kilometreleri; Mercedes-Benz Capacity’ler-
de 1.5 Milyon km., Phileas’larda 300 bin km.,
Mercedes-Benz Conecto’larda 1 Milyon km.
olarak açıklanıyor. 

Toplam 300 otobüslük yatırıma onay ala-
mayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöne-
timi öz kaynakları devreye sokarak 160 kö-
rüklü otobüs alımına yöneldi.

Bu paketin 100 otobüslük bölümü 606
Milyon TL. tutarındaki bölümü yüzde 15 pe-
şin, gerisi 72 ay vadeli olmak üzere Otokar
A.Ş. tarafından üretilecek. 

Otokar, 1963 yılında kuruluşundan itiba-
ren yerli otobüs sanayinin gelişime öncelik
etmiş, Magirus otobüslerinin üretimi ile şe-
hirlerarası yolculuklarda bir zamanların “Ne
Geçti?” sloganını efsaneleştirmiştir.

Ayrıca, minibüs ve E6 küçük otobüs üre-
timi genel kabul görmüştür. İlaveten E113 ve
131B modeli 12 metrelik otobüs üretimi yay-
gınlaşmasa da bugün gelinen noktaya ulaşıl-
masında önemli kilometre taşları olmuştur. 

Kentlerimiz için yerli, toplu taşıma amaç-
lı otobüs üretiminde, Kent modeliyle önemli
bir mesafe sağlanmış, İETT filosunda 2013
yılından bugüne kullanılan 900’ü aşkın Oto-
kar Kent ile gerek işletme, gerekse yolcular
açısından arzulanan beğeniyi kazanmıştır.

Otokar, sadece yurdumuzda değil, yurt-
dışında da adından sıklıkla söz ettiren, üre-
timleri kullanılan bir Türk firmasıdır. 

İşte, bu referansla geçtiğimiz günlerde
yapılan İETT ihalesinin kazanılması, KENT
XL modeli uzun körüklü otobüslerin metro-
büs hattında, 2022 yılının ilk aylarında hizme-
te girecek olması, yolcu güvenliği ve hizme-
tin aksatılmaması bakımından gerçek an-
lamda büyük önem taşımaktadır. 

Otokar geçmişten gelen Ar-Ge çalışma-
ları, birikimi ve donanımıyla kentiçi yolcu
otobüsü üretimine genel kabul görmüş bir
üretici olarak yerini almıştır.

Bu başarıdan dolayı Otokar firmasını kut-
luyor, çok daha iyi modellere imza atacağını
hissediyor ve bekliyorum.

ÖTİS güncellemesi
YAKLAŞIK bir yıllık bir emekle hazırlanan ÖTİS

uygulamasının, pandemiye denk gelmesi tam
bir talihsizlik oldu. Bu nedenle de başta hak ediş
konusu olmak üzere, gerek sistem öncesinde va-
rılan mutabakata rağmen meclis kararına eksik
geçen veya uygulamada tespit edilen eksik husus
ların düzeltilmesinde, gerekse hak edişlerin öden
mesinde sıkıntılar yaşandı yaşanmaya devam edi-
yor. Bunların hepsi makuliyet ve objektiflik çerçe-
vesinde çözülecektir.

İBB Meclisi’nin ÖTİS’in ihdasına ilişkin ilk ka-
rarı gereğince maliyet güncellemelerinin Şubat
2021 ayı içinde yapılması gerektiği halde yine pan
demi şartları alınacak güncellemeye dair meclis
kararının gecikmesine neden oldu. Ancak, gecik-
meli de olsa İETT, Ocak Ayı’ndan geçerli olmak
üzere güncellemeye dair meclis kararına göre
maliyet güncellemelerin yaptı ve Ağustos hak edi-
şinden itibaren uygulanacak. Geriye dönük 7 ay-
lık fark da ayrıca hesaplandı, tahakkuku yapıldı
ve ödenmek üzere listeleri İBB’ne gönderildi. Sis-
tem oluşturulurken, mutabakat sağlandığı halde
ihdas kararına hatalı geçen yakıt ödemesi (%5 is-
konto düşülmesi) sorunu da düzeltilerek hak edi-
şe yansıtıldı. Sistem çalışmaları aşamasında mu-
tabakat sağlanan ve taraflar arasında imzalanarak
tutanağa geçen ayda 2 gün bakım ve onarım izini
konusunda da çalışmalar sürüyor.

En önemli ve acil konu hak edişlerin hesap-
lamalarındaki eksiklerin giderilmesi ve vaktinde
ödemenin sağlanması. Özellikle, ödemenin vak-
tinde yapılması için İBB üst yönetimiyle ve finans-
man yetkilileriyle bir dizi toplantılar yaptık. Eylül
Ayı’ndan itibaren aylık rutin ödemelerin tam yapıl-
ması, birikmiş alacakların da her ay fazla ödeme
yapmak suretiyle kısa bir zaman içinde bitirilmesi
konusunda mutabakat sağladık.

Hak ediş hesaplamalarına etki eden Filo Yö-
netimi ile alakalı sorunlar çok büyük oranda çöz-
dük. Filo da elemanlarımız var olaylara mağdu-
riyet oluşmadan anlık olarak müdahale edebiliyo-
ruz. KM eksiği konusunda hatların uzunluğundan
ve işletme sisteminden kaynaklanan sıkıntılar var.
Hatların uzunluklarını İETT den eleman isteyerek
birlikte manuel olarak sahada ölçtük ve büyük
oranda mutabakat sağladık. Bir kısım hatların
uzunlukları bu ölçümlere göre düzeltildi, diğerleri
de düzeltilecek. KM eksiğine neden olan sistem-
sel durumu hat ve konu bazında tek, tek tespit
ettik ve toplantı talep ederek İETT yetkililerine
izah ettik ve ayrıca yazılı olarak da ileterek kayda
geçirdik. Takipçisiyiz.

Önümüzde sözleşme yenileme süreci var.
İdareye yeni bir sözleşme isteğimizi sözlü ve ya-
zıyla resmi olarak ilettik. ÖTİS uygulama sürecin-
de yaşadığımız sıkıntıları, oluşan yeni ihtiyaçları
dikkate alarak bir taslak çalışması hazırladık. Uz-
manlarımız ve avukatlarımız bunların üzerinde ça-
lışıyor. Bazı sıkıntılarımızın olabilmesi normaldir.
Önemli olan bizlerin birlik ve beraberlik içinde,
destek sağlayarak sürekli işimizi takip etmemiz.

Herkese hayırlı haftalar diliyorum.

Asya’dan Avrupa’ya
yürüyerek geçtiler!
Tamamlandığında “Dünya’nın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü” unvanını alacak olan 1915 Ça-
nakkale Köprüsü’nü Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk defa yürüyerek geçti...
ÇANAKKALE-Avrupa ve Asya kıtalarını Ça-
nakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağlayacak
olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona gelindi.
Köprünün yolunu oluşturacak her biri 45 metre
genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton
ağırlığındaki mega tabliye bloklarında sona yak-
laşılırken Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, köprüyü yürüyerek geçti. Bakan
Karaismailoğlu, program boyunca beraberindeki
heyetten bilgi aldı. Köprünün iki ayak aralığı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı
ile anlamlandırılarak 2023 metre olarak plan-
landı. Tasarımı inceliklerle örülen köprünün kule
bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağına
atfen kırmızı ve beyaz renklerle boyanacak.

Her iki yakada 333’er metre yüksekliğindeki
kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanak-
kale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermi-
sini temsil edecek şekilde düzenlenecek.

Bahçeşehir-Halkalı
ring seferi testleri

İstanbul Başakşehir’de ulaşımda yeni bir dönem başlatacak olan Bahçe-
şehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı’nın ilk deneme sürüşü yapıldı...
İSTANBUL-Başakşehir, ula-
şım alanında İstanbul’un yeni
merkezi olma yolunda emin
adımlarla yol alıyor. Başakşe-
hir Belediyesi’nin TCDD ile
yapılan görüşmeler sonucun-
da 2020 yılında yapım çalış-
malarına başlanan Bahçeşe-
hir-Halkalı Marmaray Ring
Tren Hattı projesinde sona ge-
lindi. Proje kapsamında ilk de-
neme sürüşleri yapıldı. Mar-
maray’a hızlı ulaşım ve enteg-
rasyon imkanı sağlayacak olan
proje kapsamında yapılan ilk
deneme sürüşü başarıyla ger-
çekleştirildi. Projenin diğer
ayaklarını oluşturan tren istas-
yonu ve yaklaşık 350 araç ka-

pasiteli otopark alanında da ça-
lışmalar tamamlandı. Mustafa
Kemal Atatürk Bulvarı’ndan

alana ulaşımı sağlamak için
yürütülen köprü çalışmaları
ise tüm hızıyla devam ediyor.

Kazlıçeşme-Sirkeci
hattı lansmanı yapıldı
İstanbul’da, Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki eski tren hattı yeniden
faaliyete geçmesi için çalışmalarına başlandı. Projenin 2023’ün
ilk çeyreğinde İstanbullular’ın hizmetine sunulması planlanıyor...
İSTANBUL-Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sir-
keci Garı’nda gerçekleştirilen Kaz-
lıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve
Reakreasyon Odaklı Dönüşüm
Projesi’nin tanıtımına katıldı. Ba-
kan Karaismailoğlu, İstanbul’a
önemli bir eser daha kazandırma-
nın mutluluğunu ve gururunu ya-
şadıklarını ifade ederek, İstanbul’a
ne yapılırsa yapılsın az kalacağını
söyledi. Bakan Karaismailoğlu, İs-
tanbul için çok önemli olan, tarihe
sahip çıkan, çevreye ve insana du-
yarlı bir proje başlatmanın haklı
gururunu yaşadıklarını dile getire-
rek, şunları kaydetti; “Tarihi gü-
zellikleri ve turistik cazibesiyle
mega kentimizin merkezi Sirke-
ci’deyiz. Burası emeğe, üretime,
alın terine ev sahipliği yapar. İs-
tanbullu’lar için de, yabancı mi-
safirlerimiz için de bir kesişim
ve buluşma noktasıdır. Fatih Sul
tan Mehmed Han’ın bizlere ema
netidir, Tarihi Yarımada, Sur İçi.
Bu nedenle biz de Kazlıçeşme-
Sirkeci Raylı Sistem Hattı’nı bir
ulaşım projesi olmasının çok
ötesinde planladık. Gezinti, bi-

siklet ve e-Scoter parkurları ile
ekonomik, sosyokültürel faali-
yetlerin yapılacağı alanlarla, ay-
nı zamanda turistik cazibesini
daha da artırarak İstanbul’a, İs-
tanbullular’a nefes aldıracak bir
proje haline getirdik” dedi.

Projenin Kazlıçeşme-Sirkeci
arasında atıl bulunan 8,5 km.’lik
bir raylı sistem hattının, yaya odak-
lı, çevreye duyarlı bir şekilde ye-
niden canlandırılması çalışması ol-
duğunu belirten Bakan Karaismail-
oğlu; “Projemiz, 74 bin m2’lik ye-
ni yeşil alanı ile 7.5 km.’lik bisik-
let ve 6.5 km.’lik yaya yolu ile 10
bin 120 m2’lik meydan ve rekre-
asyon alanları ve 6 bin m2’lik ka-
palı sosyal ve kültürel alanı ile
İstanbulumuzun değerine değer
katacak önemli bir proje. Bunun
yanında projemizde 27 adet sa-
nat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet
kara yolu geçidi ile, 3 adet yaya
ve 1 adet de kara yolu üst geçidi
bulunmaktadır. Kısa bir tanımla
projemiz, Kazlıçeşme ile Sirkeci
arasında 8 istasyonlu raylı sis-
tem ve yaya odaklı yeni nesil ula-
şım projesidir” diye konuştu.

Alstom ilk
lokomotifini
teslim etti

Alstom İstanbul ofisi dijital ve entegre sis-
temler uzmanlığı için ev sahipliği yaparken,
bir taraftan da lokomotif üretimi yapıyor...
ALSTOM, TCDD ile Ankara’nın yaklaşık 260 km.
doğusundaki Eskişehir’i Ege kıyısı yakınlarındaki Ba-
lıkesir’e bağlayan hattaki sinyalizasyon ve telekomü-
nikasyon sistemlerini temin etmek üzere yaptığı söz-
leşmenin bir parçası olarak Avrupa Tren Kontrol Sis-
temi (ETCS) seviye 1 ve 2 ile donanımlı 26 lokomotif-
ten ilkini teslim etti. 328 km uzunluğundaki bu demir-
yolu hattı Kütahya şehrine de hizmet veriyor.

Yeni sinyalizasyon sistemi, TCDD’nin Eskişehir-
Balıkesir koridorundaki demiryolu hizmetlerini verim-
li ve sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlayacak. Ay-
rıca, hattın kapasitesinin artırılması da mümkün ola-
cak. Eskişehir-Kütahya-Alayunt-Balıkesir (EKB) pro-
jesi, tüm hattın tasarımını, imalatını ve teminini kap-
sayan EKB hattı için hatboyu ve araçüstü modernizas-
yon projesi olarak son teknoloji ERTMS/ETCS Seviye
1 ve 2’ye dayalı Alstom sinyalizasyon sistemi olan
Atlas, anklaşman çözümü olan Smartlock ve bir en-
tegre kontrol merkezi olan Iconis’i içermektedir. Ayrıca
Alstom, hemzemin geçit sistemleri, teknik ekipman bi-
nalarının yanı sıra güç dağıtımı ve kesintisiz güç temini
sistemlerini de temin ediyor. Alayunt - Afyon hat ke-
siminde de proje için GSM-R sistemi temin ediliyor.

Alstom MENAT Türkiye Genel Müdürü Mama
Sougoufara, “Uzun vadeli bir ortak olarak, TCDD-
’nin demiryolu teknolojisini geliştirme ve hattın gü-
venlik ve kapasitesini geliştirme misyonunu destek-
lemeye devam etmeye kararlıyız. Yeni ETCS ile
lokomotifler için eski Otomatik Tren Koruma sis-
temlerinin (ATP) imkanlarının ötesinde gelişmiş
bir emniyet seviyesi sağlayacak. Ayrıca, EKB hat-
tının toplam işletme maliyetini azaltacak ve ülkeler
arasında ortak iletişimi sağlarken hat uzunluğu ve
araçüstü ekipmanı standart hale getirecek” dedi.

Türkiye Covid-19’a
rağmen uçuyor!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, hem Ağustos Ayı’na, hem de Ocak-
Ağustos dönemine ilişkin 8 aylık havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı...
Covid-19 salgını dolayısıyla ge-
rekli tedbirlerin alındığı yolcu
dostu havalimanlarında Ağustos
Ayı’nda iniş-kalkış yapan uçak
sayısı iç hatlarda 88 bin 337’ye,
dış hatlarda 64 bin 373’e ulaştı.
Ağustos Ayı’nda üst geçişlerle
toplam 179 bin 972 uçak trafiği
gerçekleşti. Salgında dünya ge-
nelinde ve Türkiye’de büyük öl-
çüde azalan yolcu trafiği, geçen
ay 2019’un aynı ayına göre eski
seviyesine oldukça yaklaştı. Söz
konusu ayda, Türkiye genelinde
ki havalimanlarında iç hat yolcu
trafiği 8 milyon 825 bin 944, dış
hat yolcu trafiği 9 milyon 427
bin 184 oldu. Böylece, Ağustos
Ayı’nda direkt transit yolcularla
toplam 18 milyon 277 bin 215
yolcuya hizmet verildi. Havali-
manları yük (kargo, posta ve ba-
gaj) trafiği, ağustosta iç hatlarda
95 bin 821 ton, dış hatlarda 290
bin 397 ton, toplamda ise 386
bin 218 ton oldu. İstanbul Hava
limanı’nda ağustosta 31 bin 497
uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlar
da 9 bin 956 uçuş, dış hatlarda
21 bin 541 uçuş yapıldı. Ağus-

tos Ayı’nda iç hatlarda 1 milyon
472 bin 734, dış hatlarda 3 mil-
yon 91 bin 1 olmak üzere top-
lamda 4 milyon 563 bin 735
yolcuya hizmet sağlandı.

Genel havacılık faaliyetleri

ve kargo taşımacılığının devam
ettiği İstanbul Atatürk Havali-
manı’nda ise Ağustos Ayı’nda 3
bin 787 uçak trafiği oldu. Böy-
lece bu iki havalimanında top-
lam 35 bin 284 uçak trafiği

gerçekleşti. Ocak-Ağustos dö-
neminde havalimanlarına iniş-
kalkış yapan uçak trafiği, iç
hatlarda 467 bin 882, dış hat-
larda 271 bin 152 oldu. Böylece
üst geçişlerle birlikte toplam
888 bin 799 uçak trafiği kayıt-
lara geçti. Türkiye geneli hava-
limanlarında iç hat yolcu trafiği
nin 42 milyon 566 bin 654, dış
hat yolcu trafiğinin 33 milyon
15 bin 818 olduğu bu dönemde
direkt transit yolcularla birlikte
toplam 75 milyon 664 bin 18
yolcuya hizmet verildi. Söz ko-
nusu dönemde havalimanları
yük (kargo, posta ve bagaj) tra-
fiği, iç hatlarda 442 bin 843 ton,
dış hatlarda 1 milyon 652 bin
788 ton olmak üzere toplamda
2 milyon 95 bin 631 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı’nda 8
aylık sürede, 163 bin 635 uçak,
20 milyon 972 bin 497 yolcu
trafiği gerçekleşti. İstanbul Ata-
türk Havalimanı’nda bu sayı 26
bin 811 uçak trafiği oldu. İki ha-
valimanında aynı dönemde ger-
çekleşen uçak trafiği sayısı ise
190 bin olarak hesaplandı.

Erzurum hava trafiği arttı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Havalimanı’nın Ağustos Ayı verilerini paylaştı. Havalimanından yapılan
dış hat uçak seferi sayısı yüzde 27 oranında artarken, iç hatlarda da yüzde 47’lik bir artış olduğu belirtildi...
ERZURUM-2020 yılı Ağustos
ayına göre, bu yılın 8 aylık dili-
minde Erzurum Havalimanı’n-
dan gerçekleştirilen uçak seferi
sayısı yüzde 42, ticari uçak sefe-
ri sayısı yüzde 47, taşınan yük
miktarı yüzde 31, hava yolların-
dan yararlanan yolcu sayısı ise
yüzde 44oranında artış gösterdi.
2021’in 8 ayında 4 bin 81 iç, 71 dış
hat üzerinden olarak toplam 4
bin 152 sefer gerçekleştirildi. Bir
önceki yıla göre iç hat uçak se-
feri sayısı yüzde 43, dış hat sefer

sayısı yüzde 27, toplam uçuş sa-
yısı ise yüzde 42’lik artış göster
di. Erzurum hava limanından iç
hatta 497 bin 113, dış hatta 2 bin
125 toplam 499 bin 238 yolcu-
nun yararlandığı açıklandı. Veri-
lere göre yolcu sayısı artışı iç hat-

ta yüzde 44, dış hatlarda yüzde
0, toplamda yüzde 44 olarak be-
lirlendi. İç hat ticari uçak seferi
sayısında yüzde 47 oranında ar-
tış, dış hat ticari uçak seferi sayı-
sında ise yüzde 17 oranında dü-
şüş yaşandığı aktarıldı. Ticari

uçak seferi artış oranı ise yüzde
47 oldu. Geçilen yıl havalima-
nından 2 bin 247 iç, 18 dış hat ti-
cari uçak seferi kaydedilmişti.
Ayrıca, iç hatta 4 bin 465, dış hat
ta 50, toplam 4 bin 515 ton yük
taşındı. Yük miktarı bir önceki
yıla göre iç hatlarda yüzde 31,
dış hatlarda ise yüzde 25,5 ora-
nında arttı. Toplamda değişim
oranı yüzde 31 oldu. Havalima-
nından geçen yılın 8 ayında iç
hatta 3 bin 399, dış hatta ise 40
ton yük taşınmıştı.
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Yapılacaklar belli!
İSTANBUL’da toplu taşıma uygula-

malarının düpedüz kent estetiğini
bozacak derecede düzenleme telaşı
sahayı iyiden iyiye kapladı. Bütün bu
gelişmeler, sokakta bizlere fena etki
ediyor. Her şey denk olsa politikacıla-
rın kapışmaları zevk verecek ama
dünya değişir ve kendisini yeniler-
ken biz gerilerken tüm bunların ol-
ması abesle iştigaldir. Sonuçları da
er ya da geç yıkıcı olacaktır. Asıl zor-
luğu o zaman görüp yaşayacağız.

Yaşayacağız yaşamasına da o za-
man emin olun, bu işi kimin yaptığı
yahut kimin başlattığından ziyade,
kimlerin işin içinde olduğuna bakıla-
rak, çıkan tepki kurban arama yerine
topyekûn cezaya dönüşecektir.

İşe yaramasa da bu da ilave yı-
kımla ayrışmaları getirir.  

Hassas noktaları karıştırıcılar ile
pay çıkarıcıların keşfettikleri uygula-
dıkları taktiklerinden iyice belli oldu. 

“Demeye dilim varmıyor olsa da
kabahatin tümü hepimizin be karde-
şim” elbette kabahatli aramıyorum.
Tersine; bu durumda aklı selimi öne
çıkaranlar olabileceğine dikkat çe-
kip, onları göreve çağırarak, sadece
bu karmaşanın etkisini azaltmanın
düşünülme vaktinin geldiğini söyle-
mek istiyorum. Bir de yerleşimlerde
toplu taşımada önemli hizmet veren
özel kesim uygulamacılarını sıkıntı-
dan da olsa ek tepkilerden alıkonma
lı diyorum o kadar. Yoksa, kabahat-
liyi sağır sultan dahi duydu.

Amalar dahi gördü.
Bilmeyenler bildi.
Amma memlekete faydası yok

ki bu bilmelerin. Şimdi çözümü yıkım
sız sunma zamanındayız.  

Mesele tahribatı önlemek azalt-
mak amaç olmalı.

Bu noktada hızlı çarenin gerçek-
ten “milli mutabakat” yapmak olduğu
ortadadır. Teknoloji adımlarını attı.
Gelişmede her zamanki hap yapıp

dikey büyüme adıyla sadece serma-
ye oluşturma kolaylığını bekleyenler
de hemen pay kapma adına hareke-
te geçtiler.

Bu oldu ve bitti.
Şimdi olanlarla asıl olabilecekle-

rin arifesine kadar geldik. Eğer; bu-
gün birileri gidişatın bize yansıma-
sını politika malzemesi yapmadan
ele alarak, ortaya koyabilirse çözüm
yolu açılır. Mesela “hala nefes aldır-
malar yerine yapılması gereken ya-
pılmalı” diyenler çıkarsa güzel olur. 

İşletmeciliğimizde “gidişatın
dünyada benimsenen gidişat gerek-
lerine uygun olması gerektiği nokta-
sına taşınmalı” diyebilenler ortaya
çıkmalı. Bunlara otorite tepki göster-
mekten ziyade ortak anlayışla topar-
layıcılıkla olur verme imkânı aramalı. 

Sokakta hareketliliğe etki eden
taşımada yeni akımlar diye verilse,
özel kaliteli taşıma yapma diye gös-
terilse de çoğunun amaçlı olduğu or-
tada. Bütün bunları ele alarak bize
“bu gerek” diyenler artık çözüm üret
me amacıyla ortaya çıkmalı.

Toplu taşımayı izliyorum.
Etkilerini görüyor.
Yansımasının gideceği yeri sezi-

yorum. Bu sezgiyle de harekete etki-
sini gidişatın menfiliğine set vuracak
noktada düzenlemede taşıyıcı kılın-
masını öneriyorum. 

Bu yüzden de toplu taşımayı va-
rılacak milli mutabakatın parçası kı-
larak, yol aldırmanın gerektiğinde
hükümetin radikal adım atmasında
ısrarcıyım. Artık kimse “hep bana”
demesin. Diyenler kenarda tutulsun!
Şimdi kanaatkarlıkla ve gidişatın ana
hedefine katkı amaçlı tekeri döndür
me zamanıdır. Bunu sağlayacak olan
tek operatör de yeniden düzenlen
me ve yeniden yapılanma sağlaya-
cak yasayla hazırlanacak toplu taşı
ma kanununda yer aldırılacak ÖHO
İşletmeciliğidir vesselam.

Anadolu Isuzu “Akıllı
Fabrika Uygulaması”
Anadolu Isuzu dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 vizyonu doğrultusunda başarıyla
hayata geçirdiği “Akıllı Fabrika” projesi ile üretim kalitesinde çıtayı yükseltiyor...
TÜRKİYE’nin ticari araç üre-
ticisi Anadolu Isuzu, dijital dö-
nüşüm vizyonu doğrultusunda
hayata geçirdiği Akıllı Fabrika
projesinin ilk fazını başarıyla
tamamladı. Akıllı fabrika pro-
jesi, “Terzi Usulü İmalat”ın
yarattığı değişkenlik ve getir-
miş olduğu çeşitliliğe bağlı
oluşan karmaşık üretim akışı-
nın ve geniş üretim alanlarının
yönetimini 3 boyutlu Dijital
ikiz ile sağlarken kişiselleşti-
rilmiş ürün üretimi ile ilgili
bilgilerin operatörlere ulaştı-
rılmasını da Nesnelerin Inter-
neti (IoT) desteği ile sağlamak
tadır. En ince detaylarına ka-
dar bütünüyle Anadolu Isuzu-
‘nun üretim alanlarına ve iş
süreçlerine uygun biçimde ta-
sarlanan Akıllı Fabrika proje-
sinin, planlama aşamasından
uygulamaya her katmanı ileri
teknoloji uygulamaları ile ge-
liştirildi. Proje, yüksek görsel-
lik düzeyi, üretim süreçlerinin
birebir dijital dünyadaki izdü-
şümü olan “dijital ikiz” uygu
lamasının ulaştığı detay sevi-
yesi ile  sektördeki benzer uy-
gulamaların ötesine geçiyor.
Akıllı Fabrika projesi, kurulan
IoT altyapısı sayesinde en
yüksek hassasiyetteanlık ola-
rak  hatasız araç ve süreç taki-
bine olanak sağlıyor. Lojistik,
üretim , kalite , satış ve ihracat

gibi farklı departmanlar, üre-
tim ve teslimat ile ilgili ihtiyaç
duydukları bilgiye anında ula-
şıyor. Projenin gelişmiş fonk-
siyonları, kağıt tüketimini cid
di ölçüde azaltarak Anadolu
Isuzu’nun “kağıtsız üretim”
hedefine ulaşmasında önemli
katkılarda bulunmaktadır.. 

Anadolu Isuzu’nun uzman
teknik  kadrosu ve iç kaynak-
ları Akıllı Fabrika projesinin
tüm aşamalarına etkin bir şekil
de katkıda bulundu. Akıllı Fab
rika projesinin önemli bileşen-
leri arasında yer alan detaylı
3D planların oluşturulması,
araç modellerinin uygulamaya
entegre edilmesi, devreye alı-

nan fonksiyonlar için yapılan
yoğun saha testlerinin değer-
lendirilmesi ve ilgili iş ortak-
larına anında yansıtılması iç
kaynaklarca sağlandı.

Anadolu Isuzu Akıllı Fab-
rika projesini benzerlerinden
ayrıştıran yönlerinden biri de
pandemi koşullarına rağmen
hiçbir gecikme ya da aksaklık
yaşanmadan tam zamanında
başarıyla tamamlanması oldu.
Dünya’da dijitalleşme proje-
lerinin genelde üretim tesisle-
rindeve ofislerde gerçekleştiri
len uzun toplantılar gerektir-
diği kabul edilirken, Anadolu
Isuzu’nun Akıllı Fabrika pro-
jesinde ise yazılım ekibi en

başından itibaren fabrika tur-
ları ve toplantılar da dahil ol
mak üzere tüm süreçleri hiç fi-
ziksel ziyaret yapmadan tama-
men online çalışma modeli ile
tamamladı. Anadolu Isuzu baş
tan sona teknolojik bir başarı
hikayesi niteliğindeki Akıllı
Fabrika projesi, küresel IDC
organizasyonunda inovasyon
kategorisinde “Best Innova-
tion Project of the Year” ka-
tegorsinde ödül aldı.  

Anadolu Isuzu Genel Mü
dürü Tuğrul Arıkan, Akıllı Fab
rika projesinin tamamlanması
ile ilgili; “Anadolu Isuzu ola-
rak dijital dönüşüm ve En-
düstri 4.0 vizyonumuz doğ-
rultusunda başlattığımız
Akıllı Fabrika projesini ba-
şarıyla hayata geçirmiş bu-
lunuyoruz. Akıllı Fabrika
projemiz, üretim kalitemizi
daha da yükseklere taşıma
hedefimizi desteklerken, pa-
zardaki her rekabet alanın-
da gücümüze güç katacak.
Müşteri taleplerine uygun
ürün geliştirme gücümüzü
pekiştiren bu önemli başarı
ile yeni pazarlardaki iddia-
mızı ve varlığımızı güçlendi-
receğiz. Dijital dönüşüm ve
endüstri 4.0 vizyonu ile attı-
ğımız adımlarla sektörümü-
ze öncülük etmeyi bundan
sonra da sürdüreceğiz” dedi.

Uzaktan öğrenme
ile destek projesi
Anadolu Isuzu, hızlı, kaliteli ve yenilikçi
satış sonrası hizmet sunma hedefi ile ha-
yata geçirilen proje kapsamında ilk uzak-
tan eğitim çalışmasını gerçekleştirdi...
ANADOLU ISUZU, uygulamaya aldığı yeni
proje ile distribütör ve yetkili servislerine uzaktan
canlı destek ve teknik eğitimlerle güç takviyesi ya-
pacak. Teknolojiyi en etkili şekilde kullanarak hız
lı, kaliteli ve yenilikçi satış sonrası hizmeti sunma
hedefiyle hayata geçirilen Anadolu Isuzu Teknoloji
Merkezi’ndeki ilk uzaktan eğitim çalışması başa-
rıyla gerçekleştirildi. Uzman bir teknik destek eki-
binin sürekli görev yaptığı Teknoloji Merkezi bün-
yesinde, uzaktan eğitimlerin düzenlendiği, teknik
prosedürlerle ilgili video içeriklerinin hazırlandığı
ve online eğitim uygulamalarının yapıldığı stüdyo
yer alıyor. Anadolu Isuzu Teknoloji Merkezi üze-
rinden sunulan eğitimler için kurulan online stüd-
yoda, gelişmiş kamera sistemleri, özel ses ve ışık
düzeni ve büyük ekranların yer aldığı bir altyapı
hazırlandı. Canlı eğitim etkinlikleri sayesinde ge-
rekli prosedürlerin anında ve etkileşimli biçimde
uygulanması sağlanıyor.

Oyunun kuralına
göre hareket ediyor
TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, Türkiye’deki mobilite ekosistemini start-
up’larla birlikte dönüştürdüklerini belirterek, “Start-Up’lar radarımızda” dedi...
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali kapsamında
düzenlenen Take Off Uluslararası
Girişim Zirvesi’nde konuşan Tür-
kiye’nin Otomobili Girişim Grubu
(TOGG) CEO’su M. Gürcan Ka-
rakaş, otomotiv endüstrisinin bü-
yük bir hızla mobilite ekosistemi-
ne dönüştüğünü, TOGG olarak bu
dönüşümün bir parçası olmak üze-
re yola çıktıklarını belirtti.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde

100 Türkiye’ye ait küresel bir mar
ka ortaya çıkarmak ve Türk mobi-
lite ekosisteminin çekirdeğini oluş
turmak hedefiyle planlar doğrultu-
sunda adım adım ilerlediklerini
ifade eden Karakaş, “2018 yılında
başlayan ve 2033’e kadar süre-
cek olan 15 yıllık bir iş planı
yaptık. Bu planın çerçevesini işi-
nin ehli bir ekiple destekliyoruz.
Mobilite ekosistemimizin mer-

kezi Gemlik Tesisimizi, ‘Akıllı’,
‘Çevre Dostu’ ve ‘Aynı Çatı Al-
tında’ gibi pek çok niteliği ile
‘Bir Fabrikadan Daha Fazlası’
olarak tanımlıyoruz. Bir yandan
buradaki çalışmalarımız hızla
devam ederken, diğer yandan
mühendislik ve geliştirme tara-
fında da hız kesmeden faaliyet-
lerimizi sürdürüyoruz” dedi.

TOGG’un mobilite ekosiste
mi içinde başka şirketlerle, özel-

likle de start-up’larla iş birlikleri-
nin çok önemli bir yer tuttuğunun
altını çizen Karakaş, şunları söy-
ledi: “Bugünün otomobil dün-
yası ürün konseptini oluşturma,
aracı geliştirme, üretme, satış ve
sonrasındaki işleyişlerle ilgileni-
yor. Bizim işimiz ise başkaları-
nın işinin bittiği yerde başlıyor
çünkü biz otomobili yeni nesil
akıllı bir mobilite cihazına dön-

üştürüyoruz. Buradaki dönü-
şüm için yeni yetkinliklere sahip
olan tedarikçiler ve iş ortakla-
rına ihtiyacımız var. Çünkü veri
bazlı iş modelleri bu yeni dün-
yada çok önemli ve müthiş bir
potansiyel. 2035’ten itibaren
kârlılık havuzunun yüzde 40-
50’sinin bu dünyadan geleceği
öngörülüyor. Yolculuğumuz için
de, tüm geliştirme süreçlerimiz
de bulabilirsek tercihen Türki-
ye’den, bulamazsak dünyanın
neresinde ise en iyileri bulup iş
birliği yapıyor, yapmaya devam
edeceğiz. Özellikle ‘smart living’
akıllı yaşam diye tabir ettiğimiz
alandaki bağlantılı teknolojilere
hizmet edecek çözümler üreten
ve yine ‘disruptive’ dediğimiz,
oyunun kuralını değiştirecek,
ezberleri bozacak alan da adım
atan start-uplar radarımızda.
Şimdiye kadar kullanıcı odaklı,
akıllı, empatik, bağlantılı, oto-
nom, paylaşımlı ve elektrikli
mobilite kavramlarımızı temsil
eden use-case mobility değer
zincirimize katkı sağlayacağını
düşündüğümüz yüzde 85’i Tür-
kiye’den 220 start-up’ı incele-
dik, 125 start-up ile görüştük, 24
start-up ile anlaşmalar yaptık ve
10 start-up ile birlikte çalışıyo-
ruz. Türkiye’deki mobilite eko-
sistemini start-up’larla birlikte
dönüştürüyoruz.”

TOGG çip ve batarya
krizine takılmayacak
Geleceğin dünyasında çipten daha çok batarya krizi yaşanacağını belirten TOGG
CEO’su Gürcan Karataş, batarya hücresinin daha önemli olduğunu açıkladı...
TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş, çip krizinin bir
sene daha süreceğini tahmin ettiklerini belirterek; “Plan-
larımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla
çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. Çip kri-
zinden daha önemli kriz; batarya krizi. Çünkü, hüc-
re yok. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çöze-
ceğimiz için hücre krizine takılmayacağız” dedi.

Geleceğin dünyasında batarya teknolojilerine, güç
elektroniğine sahip olmayan şirketlerin, teknolojiye sa-
hip olamadığını belirten Karakaş; “Planlar doğrultu-

sunda 2022’nin sonunda seri üretime hazır olacak
şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. İlk aracımız, C
segmentinde bir SUV. Regülasyonlar nedeniyle ufak
tefek farklılıklar olabilir ama bu tasarımın niteliğini
değiştirecek boyutta değişiklikler değil. Dünya’da
herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştu-
rurken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri
2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette.
Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz
için batarya hücre krizine takılmayacağız” dedi.
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Beşiktaş Meydanı
minibüse teslim

Ortaköy-Kabataş-Ortaköy Beşiktaş merkezinde yıldızdan otobüs
duraklarına erişim şeklindeki yeni düzenlemesi toplu taşıma oto-
büslerine sıkıntı verirken, sadece göbekte durak alan metrobüs
seferi yapan minibüslere son durak olarak alan açtı...
BEŞİKTAŞ MEYDANI’nda ya-
ratılan keşmekeş toplu taşımacıları
tedirgin ediyor. Toplu taşıma hiz-
meti veren şoförler yapılan düzen-
lemenin trafiği eskisinden daha
çok sıkıntıya soktuğunu, yorgun-
luklarına yorgunluk kattığını dile
getiriyorlar. Aynı şekilde, Kabataş-
Ortaköy güzergahını kullanan yol-
cular da uygulamadan rahatsız.
Yol daralmasına neden olan durak-
ları işlevsiz kılan ve duraklara eri-
şimde yolcuları da rahatsız eden
uygulamanın hangi akla dayalı ya-
pıldığı da konuşuluyor.

YERİNDE GÖZLEM!
Güzergahı kullanan müdavim

yolcularla yaptığımız konuşmada
yapılan düzenlemeden hoşnut ol-
madıklarını dile getirenlerin sayı-
ları hayli fazla oldu.

Genel kanaat; Beşiktaş Mey-
danı otobüs durağına Ortaköy ge-
lişini yıldız yokuşuna verip 200
metre sol U dönüş ile durağa oto-
büslerin yönlendirilmeleri, denize
paralel kesintisiz seyrin yıldıza sol
dönüş verilmesi ayrıca Ortaköy-
’den sağ yıldız çıkışı açılarak oto-
büslerin 200 metre sonra sol dönü-
şe mecbur kılınması alanda tıkan-
mayı arttırdığı yolunda bu da oto-
büslerin seyir akışlarını ve durak
girişlerini etkilediği yönündeydi.
Bir yolcu, metro hazırlığı da olsa
yoğun yolcunun otobüslere ulaş-
ması, otobüslerin sahile paralel se-
yirleri daraltmalardan tıkanmaya
neden olduğundan yakınıyor.

Gün boyu bölgede akışı ince-
leyerek uygulama konusunda şo-
förler ile yolculardan aldığımız ge-
ri beslemeler yakınmaların çerçeve
si açılan alana niye sadece minibüs
lerin konulduğu yolunda... doğru-
luğunu ortaya koyarken, İETT ku-
rumuna danışılmadan Metro A.Ş.
hareketliliğinin yeni metro inşaa-
tına dayalı olarak böyle bir düzen-
lemeye gidildiğini ortaya çıkardı. 

Birçok şoför, uygulama ile hal
kın mevcut duraklara erişimi ve ay
nı şekilde bütün otobüslerin durak-
lara erişimi, yeni düzenleme ile da
ha fazla sıkıntıya soktuğunu iddia
ediyor. Uygulamanın özellikle oto-
büs şoförleri açısından daha fazla
trafikte kalma sıkışma ve strese
neden olduğunu ve akışı rahatlat-
madığı görüşünde. 

Alanda ortaya çıkarılan yere
sadece minibüs durağı ihdası ve bu
durakta Beşiktaş-Zincirlikuyu Met
robüs seferinin sorunsuz yapılır ol-
ması da ayrıca dikkat çeken bir ter-
cih olarak göze çarpıyor. 

Gelişmelerle ilgili görüşlerine
baş vurduğumuz bir yetkili, “Etki
tepki olarak değerlendirilebile-
cek Beşiktaş uygulamasında ve
öncesinde iki zamla minibüslere
alan açan gelişme, asıl sorunun
gerekli düzenlemeden uzak, kos-
koca kentin toplu taşımada iste-
nen noktadan uzaklaşmaya baş-
ladığını göstermesi. Toplu taşı-
ma, bu yaşananlarla birlikte bu
süreç bitene kadar kritik dönem-
den geçeceğe benzer” diyor.

Çift katlı umutlu
İstanbul’da kentiçi toplu taşımada ayrı statüyle göreve başlayan, birçok badirelerden sonra geleceği de dikkate
alarak Öztaş bünyesine giren ve hizmet veren İstanbul Çift Katlı Özel Halk Otobüsleri geleceğe göre yenileniyor...
İSMET AKTÜRK değerlendirme-
si: Çift katlılar olarak, edindiğimiz
tecrübe ve çalışmalarımızla geldi-
ğimiz noktadaki deneyimler bizleri
ciddi anlamda bir değişime yönelt-
ti. Artık geçmişin hem öğrenen,
hem hizmetiyle farklı işletmeci ol-
madan ziyade; bütün tecrübeleri
sonunda en iyi hizmet veren opera-
tör olma anlayışı ile sahadayız. 

Artık, ülkede bir örnek, rol mo-
del alınabilecek uygulamacı olarak
hizmet vermekten yanayız. Yaşa-
dıklarımız bizi bu noktaya yöneltti. 

Bugün edindiğimiz deneyim-
ler, geldiğimiz noktada gerek kamu
gerek özel işletmeci olarak yaşa-
dıklarımız bizi buna yöneltiyor.

Özel statüyle lüks kaliteli ve
konforlu bir toplu taşıma, mevcut
klasik Özel Halk Otobüsü İşletme-
ciliği’nden farklı ayakta yolcu alma
yan, ücreti ek hizmetleri karşılatan
bir işletme hizmeti veren olarak
bizi sahaya yer aldırdı. İstanbul’da
halkın bir kesiminin de talebi bu
yönde olduğundan İETT kurumu-
nun da oluruyla bu göreve sayuna-
rak sahne aldık. O günden bu güne
bir çok badireler atlattık. Edindiği-
miz deneyimler her yaşadığımız
olumlu olumsuzluklar bizleri biraz
daha öğrenerek bilmeye, bunun so-
nucunda da edindiğimiz deneyim-
lerle bir model oluşturarak, sistem-
de o şekilde yer almaya itti.

Bütün bunlar; saha gerçeği, ka-
mu yaklaşımı işletmeciliğin evrimi
ve maddi gerekliliklerin elverdik-
leriyle, çeşitli zorlamalar çerçeve-
sinde oldu. İstanbul’da siyaseten ka
bul edilen tercihlerin de belirleyici
olduğu bir sistem ve yapılanma için
de bütün bunları yaşadık. Temelde,
Özel Halk Otobüsleri olarak öz ser-
mayesini kullanan, belediye deneti
minde ücreti mukabil toplu taşıma
yı da özel çalışma yönergesine da-
yalı gerçekleştiren esnaf olduk. Bu
gelişmelerle (gerek solo, gerek çift
katlı özel halk otobüsçüleri) beledi-
yelerin yardımcı unsuru sayıldı. Bu
gelişmeler bizi yönlendirdi. Bu yüz
den de hep yenilikten yana olduk.

Bunlar kolay anlatıldığı halde
hiç te kolay olmadı. 

Neticede pandeminin de ek de-
neyim kattığı olumsuzluklar, dün-
yayla ilişkinin irtibatların artması,
UITP gibi kurumlarla iletişimleri-
mizin de desteklemesi kamunun da
hedef büyütmesinin katkısıyla yeni
bakış açıları edinerek 2021’e geldi-
ğimizde yenilenme adımlarını attık.

GELİŞMELER ZORLUYOR
Bir kere; hizmetin yeni nesil

araçlarla yapılması gerekiyor. Bunu
gördük, kalite ve konforun maliye-
tini, maliyete etki edecek hesapla-
maların gerektiğini ve önemini anla
dık. Kısacası, teknolojinin belirle-
yici olduğu dönemde, toplu taşıma-
nın giderek 7/24 saat hizmetle bir
yerleşim alanı, bütün yerleşim alan
ları için o yerin hareketliliği için he-
saplı, planlı, maliyet ekonomisi, iş-
letme ekonomisi ve hasılı finans
man kullanımının, öz kaynak temi-
ninin önemli olduğunu işin en önem-
li noktası sayarak hareket ettik.

Bu anlayışımızla İETT’den al-
dığımız çift katlı otobüslerimizi
yeniliyoruz. 

İstanbul D5 Böl
gesi çift katlı-
ları olarak
2 ay

gibi kısa süre içerisinde araçları-
mızı yenileyeceğiz. 

Bahsettiğim yaşadığımız süreç
ve gelişmeler bizi dünyada olup bi-
tenleri de görmeye de itti. Bu yüz-
den İstanbul özelliği ile Londra mo
deline uygun model-marka olma
hedefini benimsedik. Orada nasıl ki
katlı otobüs, kentin ve hatta ülkenin
sembolü, bizde onu aşacak insanı-
mızın özelliklerine uygun taşıma-
cılıkla meseleye baktık. 2021 yılı-
nın sonunda ve 2022 yılında pan-
demi sonrasına bakış ile hazırlıkla-
rımızı tamamladık.

FİNANSMAN ÖNEMLİ
Elbet; öz sermayesini kullanan

olsak da kamu otoritesine bağlıyız.
Onun çalışma özel yönergesine gö-

re hizmet vereniz. Bu yüzden onun
destek ve öncülüğü ile dedikleri-
mizi olabilir. Bu bize İETT’nin
mutlaka destek vermesi gerektiğini
hesaba katmamızı gerektirdi. Pay-
daş olarak yol almamız gerektiğini
de... dolayısıyla işin bu boyutu için
önce kendimize çeki düzen verme-
miz bizim neye nasıl baktığımızı
ortaya koymamız gerekiyordu.

Öncelikle durum analizi şarttı.
Bir otobüs kaç para? Bunun temini
alım koşulları ne? Banka kredisi,
ödeme, faizi, vadesi, işletme olarak
finansman durumumuz gelir gider
dengelemesi hasılı sermaye kulla-
nımı gibi işin maddi noktalarını bir
dosya şeklinde güncel gelişmelerin
etkilemesi dahil hazırladık. 

Bugün itibarıyla bize sahip çı-
kan haklarımızı koruyarak bünye-
sine geçmek-
t e n

memnuniyet duyduğumuz Öztaş
şirketi bünyesinde hizmet veren
“Kentiçi Katlı özel halk otobüs
işletmecileri” olarak bu bilgileri-
mizi taleplere esas bilinmesi gere-
ken dayanaklarımız olarak İETT
İşletmelerine sunuyoruz.  

Bazı netleşmeler gerek. Biz ger
çekten paydaş isek bu metropolde
İETT adına hizmet veriyorsak esas-
larını da çalışma yönergesi ile belir
liyorlarsa elbette onun normlarına
göre hizmet vereceğiz. Nasıl ki
kağnı arabası ile taşıma olamaya-
caksa, bugünün koşullarına göre
yeni nesil üretim araçlar alınması
gerekiyorsa, bizde zorunlu olarak
lüks konforlu araçlar alıyoruz. Bu
gün itibarıyla yenilemede 190 Bin
Euro bir çift katlının fiyatı. Biz bu

nu öz sermayemizle almaya çalışı-
yoruz. Bunu hem İETT, hem top-
lum bilmeli. Çünkü; işin bir maliyet
hesabı olduğu ortada. Şimdi özel
taşımacı Özel Halk Otobüsü İşlet-
mecisi olarak bunca riskin altına gi-
riyorsak, paydaşı olduğumuz
kurum, bizin bu gerçek durumu-
muzu bilmeli. Bu bilgiler ışığında
da maliyet hesabımıza yak laşımını
belirlemeli. Bağlı olduğu İBB ka-
tında bu özelliği iletirse bizi daha
alt yapısı yeterli donanımla savuna-
caktır. İBB’de gerekeni ona göre
yapacaktır. Tam bu noktada bir hu-
susu da belirtmem gerek:

Bugüne gelmeden önce geç-
miş dönemde maliyet hesaplarına
dönük çok toplantılar yapıldı ama
biz o dönemin çift katlıları olarak
bizim şirketlerin bizlere bakışların-
dan olsa gerek, gerçek usulde hesap
skalasında bir türlü yer alamadık.

Bizi temsil edenler o dönemde
şirket ortağı sayılmadığımız-

dan gerçek durumumuzun
rakamları gelir gider tablo-
sunda yer almadı. Afaki de
olsa yaklaşımlı bedeller
yazılarak, gerçeğe uyma-
yan rakamlar yer aldı. Bu
yüzden bu tecrübe bizi,
denetiminde olduğumuz
kuruma ön- ce gerçek du-
rumumuzu gücümüzü
mali yapı dahil bildirme-
miz gerektiği noktasına ta-

şıdı. Bunu öncelik
saydık. “Ne yap-

mak, nasıl
y a p -

mak” istediğimizi, gerçek niyetimi
zi ortaya koyarak yol alacağız. İşin
matematiksel maddi durumumuzu
kuruma ileteceğiz. 

Dolayısıyla kurumda, bizim
mali tablomuzu niyet ve hedefimizi
bilerek bize davranışını kolaylaştır-
mış olacağız.

ANALİZ YAPIYORUZ
Gider tablomuz vardı ama de-

diğim kriterleri doğru belirlenme-
miş olduğunu çalışmalarımızla is-
patladık. Bunları Avrupa Yakası
Çift Katlılar Başkanı Ömer Dalyan
ve yönetici arkadaşlarla gerçekleş-
tirdik. Sonuçta; verilerin gerçeği
yansıtmıyor olmasından çift katli
işletmeciliğin tercih edilebilirliği-
nin düşürüldüğünü de bu çabanın

gerekçesine kanıt olması için orta-
ya koyduk. Bunun şu an en somut
örneği, 27 adet katlı otobüsün solo
araca dönüştürülmesi meselesidir.

Çift katlılara karşı takındırılan
davranış ve yanlış sonuca vardırma
nedeniyle sayımız 117 katlı otobüs
düzeyine gerilediğini ortaya koy-
duk. Geçmişte daha ağır ve daha
insafsızca, ama şimdi Öztaş bünye-
sine girene dek, değer verilmemiş,
dikkate bile alınmamış, sadece oy
kullanma noktasında önemsenmiş
bir gurup görülüyorduk. 

KABULLENEMEDİK
Çift katlı otobüsler olarak 24

yıllık geçmişimiz var. 
Yazık ki bu sürede kendimizi

ifade etme imkânı bulamadık. Bir-
çok davranışlarla uğratıldığımız ka-
yıplarımız önemsenmediği için
bizim de eksiklerimiz ile sıkıntıya
düştük. Temsil sorunlardan dolayı
katlı otobüsün katma değer olarak
kuru- ma etkisi ortaya konulamadı.
Bugüne dek sadece şirketler açısın-
dan bünye de istifade edilen esnaf
di ye görüldük o kadar. Böy le bir
kötü tecrübe yaşadık. Bu yüzden
ayrılan arkadaşlarımız oldu. 

Hatta bazı durumlarda ayrılan-
ları tehdide va- ran davranışlar bi-
le yaşadık. Raporlarımız şirkette işi
ona cevap ver mek olan temsilci ta-
rafından dikkatle ve gerçeğe uygun
cevaplandırılmadı. Ya da hiç cevap
verilme yip ceza almamız dahi sağ-
landı. O dönemi dikkatli izleyenler
bilir ki gazete olarak bu durumu siz
izlediniz. Toplantılarda buna çö-

zümü ortaya koyan nadir konuşan-
ların ba şında olduğunuzu ben bili-
yorum- neticede; İETT, yanlış,
eksik, maksatlı bilgilendirilerek iş
çift katlıları solo araçlara dönüştü-
rülmesine onu da razı edilene kadar
iş vardırıldı. 

Biz çift katlılar olarak yolcu
ilişkisi, hizmet konusunda ihtimam
da öndeydik. Hatalara rağmen biz
yolcuya hizmet verdik. Sevildik.
Bu hep böyle oldu. Nitekim, 36L
hattında çift katlılar yerine sola araç
lara dönüşmesinin sonrasında artan
şikayetler söylediklerimin doğrulu-
ğunu kanıtladı. 

VERİLER ÖNEMLİ
Katlı otobüs işletmecileri ola-

rak; aslında, solo ayrımında ortaya
konulan veri tablosundaki değer
üretimi ciddi bir analizde ele alınsa,
ücret farklılıklarıyla taşınanlardan
alınan ödemelerin oranlarından sağ
ladığımız katma değer de biz öne
çıkardık. Çıkmamız da gerekiyor.
Taşıdığımız yolcu ve oranlamalara
şuan bakılsa durum net biçimde or-
tadadır. Geçmişin acı deneyimle-
riyle gelişme sonuçta bizi bugünkü
noktaya taşıdı. 

İBB yaklaşımını İETT üzerin-
den paydaşlık noktasında taşıması
yol açıcı oldu. Biz de gelecek yapı-
lanmasında doğru temsil edilme
yoluna yöneldik. Tam bu noktada
benimle geleceğe yönelik çalışma-
larda emeği ve katkısı olan Ömer
Dalyan ile daha önceden belirtiğim
gibi Öztaş Ulaşım A.Ş. bünyesinde
soluklanır duruma geldik.

Öztaş Ulaşım A.Ş ve Öz Tuzla
Topkapı Derneği Başkanı Sayın
Mehmet Tekin ve yönetiminin ada-
letli yönetimde hak ve hukuka say-
gılı yaklaşımıyla bir yeni dönemi
başlattık.  Özellikle, Öztaş Ulaşı-
mın emeğe saygılı yaklaşımı, adil
tavrı umudumuzu arttırmıştır. Daha
verimli olabilme noktasında duru-
mumuzla ilgili açıklama yaparak
yol haritamızla ilgili bilgilendirme
yapmak istedik. Gayemiz bir. He-
pimiz Özel Halk Otobüsü İşletme-
cileri olarak İETT ile paydaşlığı
doğru zeminde yürütmekten yana-
yız. Beklentilerimiz ve buna daya-
nak mali yapımızı, her durum ve
imkanları içeren gerekli bilgi ve ve-
rinin en son doğrular içermesi ko-
nusuna da bu nedenle önem veri-
yoruz. Bağlı olduğumuz kamu ku-
rumu durumumuzu son şekliyle
bilmeli diyoruz. Bu bilgiye sahip
bir İETT bizi İBB karşısında, hak
edişlerin ödenmesi dahil, yaşatılan
sorunları çözme konusunda, tekeri
döndürterek hizmeti sürdürmek ko-
nusunda olduğumuzu ispat ederek
bizi daha net savunacak, gereklilik-
lerimizi daha anlaşılır anlatarak öz
sermayesiyle çalışan bizlere yol aç-
tıracaktır. 

Dünya’da hizmet operatörleri
iş görev tanımları, gelir ve giderleri
açık ve net olması da sistemin işle-
yişi için en önemli gerekliliktir.

Bizim de aynı gereklilik içinde
iş görev tanımlarımız, alacakları-
mız görev esaslarımızda kısaca sis-
temdeki yerimiz bu şekilde belir-
lenir. Bizi beklediğimiz noktaya
taşır. Hükümet katında beklentimi-
zin ne olduğu ne olması gerektiği
netleşerek sonuca taşıyıcı olur. 

Amacımız budur.
Bu herkesin yararınadır.

Çift katlılar
araç yeniliyor!
Öztaş bünyesinde hizmetlerini yürütmek için yapılanan İs-
tanbul kentiçi katlı özel halk otobüsleri, araç yenileme çalış-
malarını sonuçlandırdı. Akia ile anlaşan işletmeciler, 2 ay
içinde tüm araçlarını yenileme anlaşmasına vardı...

Geçtiğimiz hafta, Avrupa
yakasında bir araya gelen çift

katlı özel halk otobüs işlet-
mecileri, Akia Ulaşım İç ve
Dış Tic. A.Ş. Genel Müdü
rü Remzi Baka ve Satış ve
Servis Hizmetler Müdürü
Serkan Denizmen ile bir

araya geldi. İstanbul kent
içi özel halk otobüsleri
bünyesinde yapılan
görüşmede anlaşmaya
varıldığı öğrenildi.

Toplantı sonrasın-
da toplantıya ev sahip-

liği yapan İsmet Aktürk,
yaptığı açıklamasında;

“Çift katlılar artık geleceğe

dönük yapılanıyor. Öztaş bün
yesinde hizmet verecek arka-
daşlar, araç değişimi için top-
landık. Akia ile Genel Müdür
Sayın Remzi Baka ile görüşe-
rek mesafe kaydettik. Yaşa-
nan gelişmelere rağmen saha
gereklerine uygun donanım
için hizmeti yeni nesil ve lüks
araçlarla kaliteli araçlarla ka-
liteyi sürdürülebilir biçimde
sürdürebilmemiz için araçla-
rımızın hepsini yenileme ka-
rarı vermek için toplanıp gö
rüştük. Toplantının sonunda
araçlarımızı iki ay içinde ye-
nileme kararı alındı. Hayırlı
olsun” diye konuştu.
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Şimdi bu gerekli...

OSMANİYE

TÖHOB şartların gerektirdiği hemen
her fırsatı değerlendirerek Özel Halk

Otobüsü İşletmecileri’nin çıkmazını, du-
rumunu ve tekeri döndürmesi için yapıl-
ması gerekeni ortaya koyma uğraşında
elinden geleni yapıyor.

Bunu sahada mekik diplomasisi yü-
rütme şeklini alan çabaların hepsini gö-
rebiliyoruz. Ayrıca bu işin arka planında-
ki çalışmaları da düşünecek olursak, es-
nafın iyileştirmeye gidilmesine dönük
çabaların haddi hesabı yok.

İyi de neden net sonuca ulaşmıyor
onca çaba?

Kanaatimce ülkenin içinde bulun-
duğu konum buna önceliğin verilmesini
engelliyor.

Adettir her zorda kalan kendisinin so-
rununa öncelik verilmesini bekler.

Sıralama nasıl olacak olmalı noktasını
tali bir mesele olarak görür.

Biz öyle mi bakıyoruz peki?
Bence nadiren o da çaresizlikten kay

naklı kayma ve dil sürçmeleri dışında
hayır öyle yapmıyoruz?

O zaman nedir çözüm?
Çözüm her kesimde 2023 hedefi için

anlayış değişimiyle bir acil eylem ve ön-
celikler planının yapılması bence.

Bunu bizim de yapmamız lazım.
Kanaatimce dostlar, size hayali gelse

de kısa zaman dilimi sonrasında daha
zor günler olabilir.

İşaretler o meyanda.
Bilirsiniz biz sahadayız herkesi biliriz.

Bana yansıyan şey bunu işaret ediyor.
Bu nedenle bizler ciddi dayanışma

ile elbette buna belediyelerle iş birliğini
katarak, tetikleyici gelişmeleri öne çıka-
rıcı planla bu dar boğaz aşılabilir diyo-
rum. Hükümet bunu gündemine almalı. 

Bizimle iletişim kurmalı.

YAKUP
ÇELİK
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Almanya Münih’te düzenlenen IAA Mobility Fuarı 2021’de, Otokar’ın yenilikçi
elektrikli otobüsü, Webasto iş birliği ile 6 gün boyunca 2 bin ziyaretçi taşıdı...
OTOKAR, yeni tip koronavirüs pan-
demisi sonrasında Avrupa’nın ilk yüz
yüze otomobil fuarı IAA Mobility
2021’de 12 metrelik şehir içi elektrik-
li otobüsüyle yer aldı. Son 10 yılda
1.3 Milyar TL.’lik Ar-Ge harcaması
ile alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehir
ler ve güvenli ulaşım sistemleri gibi
alanlarda birçok yeniliğe imza atan
ve Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs
üreticisi unvanına sahip olan Otokar-
‘ın Webasto pilleri ile güçlendirilen
Kent Electra otobüsü fuar boyunca
yolcu taşımacılığı yaptı. 

Başta Avrupa olmak üzere dün-
yanın 50’den fazla ülkesinde milyon-
larca yolcuya konforlu, güvenli seya-
hat imkanı sunan Otokar’ın elektrikli
otobüsü IAA Mobility Fuarı 2021’de
emisyonsuz araçlar için tahsis edilen
“Blue Lane” hattında hizmet verdi.

Kent Electra, Webasto iş birliği ile 6
gün boyunca fuar alanı ve şehir mer-
kezi arasında 1000 kilometrenin üze-
rinde yol yaptı ve 2 bini aşkın fuar zi-
yaretçisini taşıdı.  

Dinamik, zarif, modern tasarımı
ile dikkat çeken Kent Electra; daha
temiz bir çevre, daha sessiz trafik,
daha düşük işletme maliyetleri ve da-
ha yüksek verimlilik sağlamak hede-
fiyle tasarlandı. Otokar Ar-Ge Merke-
zi’nde geliştirilen, Voith şanzımanlı
Kent Electra, tasarımının yanı sıra
konforu, teknolojisi, güvenlik alanın-
daki yenilikçi çözümleriyle Münih’te
dikkatleri üzerinde topladı.

Tam şarjlı topografya ve kullanım
profiline bağlı olarak 300 km. üze-
rinde menzil sunabilen Kent Electra,
Münih IAA Mobility Fuarı 2021’de
de yolcuların beğenisini kazandı.

Elektrikli Otokar Münih’te

Otokar e-Kent’e
VEDS sistemi

Voith Electric Drive System (VEDS) ile Otokar e-Kent C, her tur̈lu ̈yol ve
en zorlu topogr̆afya kosu̧llarında bile maksimum verimlilik gos̈teriyor...
GÜNDEN güne daha fazla şehir ve belediye, CO2-

’siz toplu taşımayı hedef haline getirmekte ve bu ne-
denle pil teknolojili elektrikli otobüslerin kullanımı
nı artırıyor. Yenilikçi Voith Electric Drive System
(VEDS), otobüs üreticisi olan Otokar’ın hâlihazırda
108 yolcuya kadar taşıma kapasitesi olan 12 metre
solo e-KENT C modelinde ana tahrik sistemi olarak
kullanıldı. e-Kent C’de kullanılan VEDS HD, 310
kW’lık kesintisiz bir güce sahip. Maksimum güçte,
sürücü 410 kW lık bir güce ulaşabilmektedir. VEDS
’de merkezi motor ve invertör; yüksek güç ve termal
stabilitienin tam bir uyum içinde sağlandığı bir paket
olarak tasarlanmıştır, bu nedenle e-Kent C’ye her
türlü yokuşta dur-kalk gibi zorlu uygulamalarda bile
her daim güvenilebilir. Yardımcı ve tamamlayıcı
VEDS bileşenleri olan konvertörler ve invertörler;
pil paketlerinin verimli şekilde şarj edilmesi ve ener
ji geri kazanımı sırasında geri kazanılan enerjiyi
doğrudan yardımcı ünitelere, aracın elektrik sistemi
ne sağlayan akıllı enerji yönetimini mümkün kılar.

Otokar’da Ticari Araçlar Mühendislik Grubu
Müdürü Erdal Usta: “VEDS, kullanım esnasında
yüksek derecede verimlilik ve esneklik sağlayan
bir sistem olup, sadece şehir içi uygulamalar için
değil ayrıca şehirlerarası ulaşım için uygun şe-
kilde tasarlanmıştır. Amacımız, müşterilerimize
maksimum verimlilik, güvenilirlik sunmak.”

Norveç yine rekor kırdı
2020 yılında Norveç’te elektrikli araçların pazar payı rekor seviye olan yüzde 54’e ulaştı. Bu oran
2019 yılında yüzde 42.4 olarak gerçekleşmişti. Norveç, bu rakamlarla bir kez daha rekor kırdı...
NORVEÇ Karayolları Federasyonu-
‘nun 5 Aralık 2021 günü açıkladığı ve-
rilere göre, 2020 yılında ülkedeki elek-
trikli araç satışları petrol, dizel ve hibrit
araç satışlarından fazla oldu. Açıkla-
nan verilere göre geçtiğimiz sene Nor-

veç’te elektrikli araçların toplam satış-
lar içerisindeki payı %54.3’e ulaşarak
bir dünya rekoruna imza atıldı. Bun-
dan yaklaşık 10 sene önce elektrikli
araçların pazar payı sadece %1 iken,
bu oran 2019 yılında %42.4’e ulaştı.

Norveç petrol üreten ülkeler ara-
sında yer almasına karşın, fosil yakıtlı
araçların aksine elektrikli araç satışla-
rını vergiden muaf tutuyor ve 2025 yılı
itibarıyla fosil yakıtlı araç satışlarının
yasaklandığı ilk ülke olmayı hedefli-
yor. Yakın gelecekte fosil yakıtlı ve iç-
ten yanmalı motorların artık yer alma-
yacağı bir dünyaya ayak uydurmaya
çalışan otomotiv firmaları açısın dan
Norveç bir yandan adeta laboratuvar
görevi yaparken, diğer yandan da üre-
tici firmalar açısından önemli bir reka-
betçi pazar haline gelmiş bulunuyor.

Norveç daha önceki yıllarda elek-
trikli araç satışları zaman zaman aylık
bazlarda %50 oranının üzerine çıkmış
tı. 2020 yılı ise ilk kez elektrikli araç-
ların yıllık bazda pazar payına hakim
olmasına sahne oldu. Federasyon tara-
fından yayınlanan verilere göre, elek-
trikli araç satışları geçen yılın son ayla
rında hızlanarak Aralık Ayı’nda %66.7
gibi rekor bir pazar payına ulaştı.

VEDS’de motor
ve invertor̈,

bir paket olarak
gelisţirilmis.̧

Bu durum,
olagănus̈tu ̈bir

verimlilikte
310 kW (ECE

R85)’lik yuk̈sek
ve sur̈ekli bir
guc̈ ̧sunuyor.
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MCBÜ’ye
elektrikli
modern
ulaşım

22 araç ile Türkiye’nin en büyük elek-
trikli araç filosuna sahip olan Manisa
Büyükşehir Belediyesi, üniversitede
eğitim döneminin başlamasıyla bir-
likte, 25 metrelik, 2 yeni elektrikli oto-
büsü hizmete sundu. MCBÜ Muradi-
ye Kampüs-Cezaevi güzergâhında
toplu taşıma hizmeti vermeye başla-
yan modern metrobüsleri üniversite
öğrencileri ile yetkililer test etti.

GÜNSEL
küresel
otomotiv
vitrininde

IAA MOBILITY’de tedarikçileri ile bu-
luşan KKTC’nin elektrikli otomobili
GÜNSEL ilk lansmanı 20 Şubat 2020-
’de Girne’de yapmıştı. Sonra, TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde MÜSİ-
AD EXPO 2020 Fuarı’na tanıtılmıştı.
GÜNSEL, Aralık ayında Londra’da,
Şubat 2022’de Cenevre’de ve Nisan
2022’de ise Pekin’de düzenlenecek
otomotiv fuarlarına da katılacak.

Çinli’ler
2021 ilk yarısı
1.87 Milyar
seyahat yaptı

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, ge-
çen hafta yaptığı açıklamada, 2021
yılının ilk yarısı boyunca ülkede 1,87
milyar yurtiçi seyahat kaydedildiğini
bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sözcüsü Wang Xiaofeng, düzenledi-
ği basın toplantısında, iç turizm pa-
zarının söz konusu dönemde sağladı-
ğı toplam hasılatın 248 Milyar Dolar’ı
aştığını ve yeni rekor diye duyurdu.

ANKARA-Büyükşehir Belediye
si 16-22 Eylül tarihleri arasını
kapsayan Avrupa Hareketlilik
Haftası dolayısıyla bisikletin et-
kin ve sağlıklı bir ulaşım aracı ol-
duğu konusunda farkındalık oluş
turmak amacıyla bir dizi etkinli-
ğe ev sahipliği yaptı. Çocukların
güvenli sürüş kurallarına dikkat
etmelerini sağlamak için sürüş
etkinliği öncesinde kısa bir eği-

tim verildi. Eğitim sonrası Ad-
nan Ötüken Park’tan Anıtpark’a
doğru 1.5 km.’lik mavi yolda
Başkentli minikler pedal çevirdi.
Etkinlik kapsamında Anıtpark’a
gelen miniklere boyama kitabı,
çocuk hikayeleri ile Türk Bay-
rağı hediye edilirken, Hollanda
Büyükelçiliği’nin desteğiyle dü-
zenlenen “Bir Kocaman Eşek”
adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Başkentli çocuklara
bisiklet sürüş şenliği

ANTALYA-Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yapımını tamamladığı
3. Etap Raylı Sistem Projesi’n-
de Atatürk-Müze ve Varsak-Mü-
ze durakları arasında kum torba-
lı test sürüşlerine başlandı. Ula-
şım Planlama ve Raylı Sistem
Dairesi Başkanı Nurettin Ton-
guç; “3 farklı kategoride kum
torbalarıyla işletme senaryola-

rını çalışıyoruz. Bu yaptığımız
testlerin bir bölümünde Müze-
Fatih hattında çalışıyoruz, diğe-
rinde de çalışmalar yapıyoruz.
Bu farklı kategoride yüklerle iş-
letmelerdeki zaman notlarını alı-
yor, süreçleri kontrol ediyoruz.
Araçların elektromekanikteki sı-
kıntıları var mı, yok mu diye kon
trol ediyoruz?” diye konuştu.

Antalya RS’te kum
torbalı test yapılıyor

ANKARA-Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok şarjlı bi-
siklet ve elektrikli sandalyelerin
şarj ihtiyacını yenilenebilir enerji
kaynağından sağlamaya başla-
dıklarını belirterek bu kapsam-
da Atatürk Botanik Bahçesine
güneş enerjisi paneliyle elektrik

üreten şarj ünitesini hizmet sun-
duklarını belirtti. Altınok, “Elek-
trikli sandalye ve elektrikli bisik-
letlerin şarj ihtiyacını güneş ener
jisi ile sağlıyoruz. Litum batarya-
lara depolanan elektrik enerjisin
den ihtiyacı olan herkes ücret-
siz olarak faydalanabiliyor”dedi.

Keçiörenli’ler güneş
enerjisi kullanıyor

DİYARBAKIR-Büyükşehir Be-
lediyesi, Vali Münir Karaloğlu-
’nun talimatıyla kentin içme su-
yu kaynağı olan Karacadağ’ı,
uzun yıllardır kirleten ve hiçbir
yönetim tarafından yapılama-
yan Entegre Katı Atık Yönetimi
(EKAY) projesinin birinci etabını
66 gün gibi kısa sürede tamam-
ladı. Vali Karaloğlu’nun katılı-

mıyla düzenlenen açılış töreni
ile projenin birinci etabında yer
alan metan gazından elektrik
üreten santral, 5 Haziran Dün-
ya Çevre Günü’nde devreye
alındı. Her biri 1,5 MW’lık 2 bi-
yogaz motoruyla üretime başla-
yan santralin kapasitesi, Ağus-
tos’ta eklenen 1,5 MW’lık 2 mo-
tor ile 6 MW’a yükseltildi.

Diyarbakır’da atıktan
elektrik üretiliyor
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Elazığ’da “Akıllı Ulaşım”
dönemi hayata geçirildi
Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında, vatandaşların hayatını
kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşımda kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirdi...
ELAZIĞ-Elazığ Belediyesi tarafından teknolojik
altyapıya dayalı olarak hayata geçirilen Akıllı Toplu
Ulaşım Sistemi kapsamında, Kioks cihazları, Akıllı
Duraklar ve Akıllı Ulaşım Sihirbazı ile yolculara ko-
laylık kazandırıldı. Şehrin 17 noktasında kurulan
KİOSK cihazları vatandaşların hizmetine sunuldu.
Vatandaşlar, KİOSK cihazları aracılığıyla 7/24 hem
nakit hem kredi kartı ile kart satın alma, bakiye
dolum ve kart vizeleme işlemi yapabilecek.

Yolcuların zamanlarını verimli kullanmalarına
olanak sağlayan sistem doğrultusunda şehrin 4 ayrı
noktasında Akıllı Durak kurulumu gerçekleştirildi.
Düzenleme doğrultusunda, Öğretmenevi, Elazığ Be-
lediyesi Otobüs Amirliği, Yeni Camii, Fethi SEKİN
şehir hastanesi,  kurulan akıllı duraklar aracılığıyla
vatandaşlar duraktan geçecek araçların kaç dakika
içerisinde durağa varacağını takip edilebilecekler.

Vatandaşlar web sayfası üzerinden, www.ela-
zigkart.elazig.bel.tr adresi üzerinden, online bakiye
yükleme-sorgulama ve kart vizeleme işlemlerini ya-
pılabilecek. Uygulama üzerinden ayrıca kart satın
alım merkezlerinin konumları, toplu ulaşım araçları
nın konumları, güzergahları ve hareket saatleri takip
edilebilecek. Google Play veya  App Store’a ‘Elazığ
Ulaşım’ yazarak indirilecek uygulama ile bakiye sor
gulama, bakiye dolum ve kart satın alım merkezle-
rinin konumları, toplu ulaşım araçlarının konumları,
güzergahları ve hareket saatleri takip edilebilecek.

Yine uygulama üzerinde yer alan NFC temassız
bilet al seçeneği ile şehir içi hatlarda geçerli tek kul-
lanımlık bilet satın alınabilecek, QR bilet seçeneği
ile ise tek kullanımlık karekod bilet satın alarak te-
massız bir şekilde seyahat edilebilecek.

Gaziantep’te
bisiklet etkinliği
Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koor
dinatörlüğünü yürüttüğü “Avrupa Hareket-
lilik Haftası” Gaziantep’te kutlandı...
GAZİANTEP-Büyükşehir Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde yapılan “Avrupa Hareketlilik Haftası”
etkinliklerde TBB ve Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin ve AB Türkiye Delegas
yon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, hareketli-
lik ve sürdürülebilir ulaşıma dikkat çekmek için
tramvayla Fıstık Park’a giderek vatandaşlarla bir-
likte yürüyüş yaptı ve 400 gence bisiklet hediye
etti. Etkinlikte konuşan Başkan Fatma Şahin, Av-
rupa Hareketlilik Haftası’nın Avrupa’da 20 yıldır
kutlandığını belirterek, 2014 yılında Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde
Avrupa Hareketlilik Haftası programına hemen
dahil olduklarını kaydetti.

Muğla’da ulaşıma
düzenleme yapıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Stadyum-Otogar-TOKİ-
Tıp-Kampüs ve Otogar-Stadyum-TOKİ konutları hatlarında düzenlemeye gitti...
MUĞLA-Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanlığı Muğla’nın Menteşe ilçesinde TOKİ
bölgesinden otogara yönelik yolcu taleplerinin
karşılanması için hatlarda düzenlemeye gitti.
Stadyum-Otogar-TOKİ-Tıp ve kampüs güzer-
gâhında toplu taşıma hatlarının gidiş güzergâhı
stadyum, yeni otogar, TOKİ (Dirgeme Yolu Üze-
rinden) Tıp Fakültesi oldu. Dönüş güzergâhı ise
TOKİ, yeni otogar, adliye kavşağı, tayyare kav-
şağı, stadyum olarak belirlenmiştir. 

Bir diğer düzenleme ise Otogar-Stadyum-
TOKİ hattında yapıldı. TOKİ hattı gidiş güzer-
gâhı Menteşe ilçe otogarından başlayıp stadyum,
Menteşe Devlet Hastanesi, AVM, TOKİ( mevcut
sefer saatleri korunarak) TIP Fakültesi kavşağı
OBAM sitesi olarak belirlendi. Aynı hattın dönüş
güzergahında ise AVM, Aylin Karaca Kavşağı,
Menteşe Devlet Hastanesi, stadyum ve yeni oto-
gar olarak seferler tamamlanacak. Okulların açıl-
ması ve yolcu taleplerine bağlı olarak 10-20 ve
30 dakikada bir sefer planlaması yapıldı. Yolcu-
lar yeni güzergahlarla ilgili Muğla Büyükşehir
Belediyesinin https://www.mugla.bel.tr/otobus-
sefersaatleri web adresinden yayınlanan güncel
sefer hareket saatlerine ulaşılabilecekler.

Asfaltlama sürüyor
MUĞLA-Kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarını aralıksız olarak
sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve modern yollar için
bakım, onarım ve kaplama çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılı asfalt
kaplama programı dâhilinde bulunan Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Ma-
hallesi yol güzergâhında Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama
çalışmaları gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bu-
lunan alanlara toplam 5 bin 500 metre asfaltlama çalışması yaptı.

KTT-6.qxp_KTT  25.09.2021  10:58  Page 1



İm ti yaz Sa hi bi-Sorumlu Ya ziiş le ri Mü dü rü: M. Şev ket ER TU RAN 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

TOPLU taşımanın organi-
zasyonu ve yasal altyapı

sı hakkında çok defalar gö-
rüşlerimi sektör temsilcileri
ve buradan okurlar ile pay-
laştım. Yasa çalışmalarından
önce politik vizyon oluştur
ma ve buna liderlik yapma-
nın öneminden bahsetmiş-
tim. Konuyu biraz daha so-
mutlaştırmak adına yerelde
toplu taşıma yönetim orga-
nizasyonu hakkında yaptı-
ğım araştırmalar ve edindi-
ğim tecrübeler ışığında gö-
rüşlerimi sizlerle paylaşmak
isterim.

Bildiğiniz gibi toplu taşı-
maya yönelik tekil yasal mev
zuatımız yok. Birçok kanun
içinde yolcu taşımacılığına
yönelik maddeler olmasına
rağmen hem yetersiz, hem
de birçok kurumu ilgilendir-
diğinden uygulamada so-
runlar ortaya çıkarmaktadır.

Kısa bir araştırma ile top-
lu taşımayı ilgilendiren ko-
nuların bakanlıklar dâhil 12
farklı kurumun ilgi ve sorum
luluk alanında olduğu görül-
mektedir. Mevzuatlardaki du
rum da farklı değildir. Yine
kısa bir araştırma ile toplu
taşımayı ilgilendiren 15 civa
rında farklı mevzuat olduğu
da görülecektir. Özetle, da-
ğınık yasal ve organizasyon
yapısına sahiptir taşımacılık
sistemimiz. 

Yukarıda bahsettiğimiz
dağınık yapının yanına toplu
taşıma sisteminin; sağlık,
ekonomi, çevre, arazi kulla-
nımı, sürdürülebilirlik, sos-
yoloji, politik, finansman,
teknoloji, erişilebilirlik, trafik
gibi birçok bileşeni içeren
karmaşık yapısını da ekledi-
ğimizde hem bu karmaşık
yapıyı yönetecek, hem de il-
gili kurum ve kuruluşlar ara-
sındaki koordinasyonu sağ-
layacak bir yapılanmanın
gerekli olduğunu çok rahat
bir şekilde söyleyebiliriz.

Gelişmiş ülkelerin başa-
rılı toplu taşımacılık sistemi
olan şehirlerine baktığımız-
da yerelde yani şehirlerde
toplu taşıma otoritelerinin
olduğunu görmekteyiz.

Batı şehirlerinde toplu
taşıma otoriteleri 1980’li yıl-
larda kurulmaya başlanmış
ve bu şehirlerde toplu taşı-
manın planlanması, yönetil-
mesi ve işletilmesi anlamın-
da tek yetkili ve sorumlu ku-
rum olmuşlardır. Hatta ve
hatta bazı Afrika ülkelerinde,
batılı örneklerden etkilenile-
rek de toplu taşıma otoritesi
yapılanması kurulmuştur.

Bu yapılanma ile bu şe-
hirlerde ciddi dönüşüm ça-
lışmaları yapılmış ve çok ba-
şarılı sonuçlar elde edilmiş.

“Toplu taşıma otoritesi
nedir?” sorusunu açıklaya-
rak devam edelim.

Toplu taşıma otoritesi
yerel yönetimler tarafından
kurulan ve şehrin uzun, orta
ve kısa vadedeki etkin, çok
türlü ve bütünleşik toplu ta-

şıma planlamalarını yapan,
projelendiren ve işleten (ba-
ğımsız) bir kurumdur. 

Toplu taşıma otoritesinin
kuruluş amaçlarını şu şe-
kilde sıralayabiliriz. Şehrin
vizyonuna, bir başka deyiş-
le seçilmiş belediye başka-
nının vizyonuna, amacına,
hedeflerine uygun işleri ger-
çekleştirir. Performansa da-
yalı program ve projeler ge-
liştirerek yatırımları yapar ve
sürdürür. Yatırımlar için fi-
nansman oluşturur, bütçeler
ve proje süreci için garan- ti
eder. Regülasyonları oluştu-
rur. Uygular. Amaca yönelik
uygulamaların gerçekleşti-
rilmesi için seçilmişler ile
bürokratlar arasında güçlü
ilişkiler ve ortaklıklar kurar.

Özetle, şehirde toplu ta-
şımacılık ile ilgili tüm işleri
planlar, projelendirir, gerçek
leştirir, yönetir, koordinas-
yonu ve tüm paydaşlar ile
iletişimi sağlar.

Toplu taşıma ile ilgili iş-
letme planlarını yapar, za-
man çizelgelerini hazırlar,
hatları planlar, regülasyon-
ları hazırlar ve performansa
dayalı olarak raporlar. Met-
ro, tramvay, otobüs gibi çok
türlü taşıma sistemleri işletir
veya işlettirir. Gelirinin bir
kısmını merkezi hükümet-
ten alır. Bunun yanında gelir
getirici alternatif fon model-
lerini de oluşturur.

Batılı ülkelerdeki uygu-
lamalarda toplu taşıma oto-

ritesinin yöneticileri seçil-
miş belediye başkanları ta-
rafından atanmaktadır.

Bu şekilde toplu taşıma
otoritesinin seçilmiş başkan
ile ilişkisi sağlanmış olmak-
tadır. Başkan kendi vizyonu-
na uygun kişilerin atamasını
yapacağından şehirde bü-
tünsellik de sağlanmış ol-
maktadır.

Bundan dolayı bu yetki
başkanlara verilmiştir.

Toplu taşıma otoritesi-
nin 3 farklı seviyede karar
verme süreçleri bulunmak-
tadır. Stratejik, taktik ve ope-
rasyonel seviyelerde karar-
lar almakta ve bunlara göre
hareket etmektedir.

Stratejik kararlar başkan
seviyesinde nereye ulaşmak
istiyoruz sorusunun cevabı
şeklinde oluşmaktadır. Nere-
ye ulaşmak istiyoruz? Bunun
kararı seçilmiş başkanlar ta-
rafından verilmektedir. Han-
gi yollardan gidersek ulaşı-

rız sorusunun cevabı taktik
kararlar seviyesinde toplu
taşıma otoritesi tarafından
verilmektedir. Vizyon belli.
Hedefler belli.

Toplu taşıma otoritesi de
buna göre planlamasını yap
maktadır. Operasyonel sevi-
yede ise hangi hizmetleri
sağlarsak hedeflere ulaşabi-
liriz kararları verilmekte. 

Yani; nereye, hangi yol-
dan nasıl ulaşırız?

Tekrar ülkemize dönecek
olursak yerel yönetimlerde,
Büyükşehirlerde UKOME, di-
ğer şehirlerde ve ilçelerde
de il/ilçe trafik kurulu İTK,
ulaşım konularında kararla-
rın alındığı kurullardır.

Büyükşehirlerde UKOME
kuruluna belediye başkanı
veya görevlendireceği kişi
başkanlığında, il ve ilçelerde
ise vali yardımcısı veya kay-
makam trafik kuruluna baş-
kanlık yapmaktadır.

2918 sayılı yasaya göre
bu kurullar kendilerine gelen
konulara yönelik sadece ka-
rar almaktadır. Mevzuat çer-
çevesinde ilgili konularda
izin vermek dışında icra gö-
revleri yoktur. Belediyelerin
ilgili birimleri ile işbirliği için
de yasada belirtilen görev-
leri yerine getirmektedirler.

UKOME yönetmeliğinde;
“UKOME, büyükşehir için-
deki kara, deniz, göl, nehir,
kanal ve demiryolu üzerinde
her türlü taşımacılık hizmet-
lerinin koordinasyon içinde

yürütülmesini sağlamak üze-
re; ulaşım, trafik ve toplu ta-
şıma konularında üst düzey
de yönlendirici karar alma,
uygulama, uygulatma ve ilgi
li mevzuattaki usulüne göre
gereken tesisleri kurma, kur
durma ve işletme hak ve yet
kilerine haizdir” denilir.

Buradan da anlaşılacağı
üzere ulaşım konularında
üst düzey karar alma, yap-
ma, yaptırma, işletme, işlet-
tirme yetkisi UKOME’dedir. 

UKOME’ye verilen yetki-
ler ile yurt dışındaki Toplu
Taşıma Otoritesi yapılanma-
sına baktığımızda benzer
yetkiler ve görevleri olduğu
net bir şekilde anlaşılmakta-
dır. Ulaşım ile ilgili karar al-
ma, yapma, yaptırma, işlet-
me, işlettirme gibi yetkiler
bire bir toplu taşıma otorite-
si yetkileri ile örtüşmektedir.

O zaman şu soru sorula-
bilir; “Neden ülkemizdeki
toplu taşıma sistemi geliş-

miş ülkelerdeki gibi başarılı
değil? veya neden başarılı
ve doğru kararlar alınamı-
yor, doğru uygulamalar ya-
pılamıyor?”

Genel örneklerden yola
çıkarak karşılaştırma yaptı-
ğımızda hızlıca cevap ver-
mek mümkün. 
1- Kurul içerisinde ulaşım
ve toplu taşıma konusunda
profesyonel sayısı çok azdır
hatta yoktur. Kurul yetkileri
doğrultusunda kullanılma-
maktadır.
2- Kurul sadece kendisine
gelen gündemli konular üze
rinde karar vermektedir. Ku
rul üyeleri farklı kurumlardan
atandığı için hem ulaşım pro
fesyonel alanları değildir,
hem de birincil odak nokta-
ları ulaşım değildir.
3- Kurul icra yetkisi olması-
na rağmen (tartışma götürür)
icra faaliyeti yapmamakta il-
gili birimler ile işbirliği ile
içinde alınan kararlar işletil-
mektedir. Faaliyet yapmak
için yapılanması da bütçesi
de yoktur.
4- Ulaşım (toplu taşıma dâ-
hil) konuları yerel yönetim-
lerce bütünleşik, çok türlü
ve bütüncül bir yaklaşım ile
ele alınmamaktadır. Kurul ay
da bir toplanmaktadır. Bun-
dan dolayı yaklaşım geliştir
me, öneri getirme imkân ve
ihtimali bulunmamaktadır.
5- Ana ulaşım planları oto-
mobil yönelimli olarak yapıl-
mıştır. Yapılmaktadır. Bu

planlarda ulaşım aksları be-
lirlenmekte fakat işletilme-
sine yönelik model önerilme
mektedir. Kurulun ulaşım
planları üzerinde etkisi çok
azdır/yoktur.

Ulaşım sistemleri plan-
lanması ve uygulanmasında
en başarılı örneklerden olan
Londra, Transport For Lon-
don, TFL, Singapur, Land
and Transport Authority, LTA
gibi örneklere baktığımızda
ulaşım konularının tek mer-
kezinden bütüncül bir yak-
laşım ile yönetilmesinin çok
başarılı sonuçlar verdiğini
görebiliyoruz.

Bu sözü çok fazla sev-
mesem de; “Amerika’yı yeni
den keşfetmeye” çalışmaya
gerek olmadığını düşünüyo-
rum. Bir başka sevmediğim
sözde; “Bize uymaz”.

Dünya’nın her tarafında
başarılı olmuş bir modelin
bize uymaması, problemin
bizim yaklaşım tarzımızda ol-

duğunu açıkça göstermek-
tedir. O zaman nasıl bir idari
yapılanma oluşturmalıyız?

UKOME kurulunun yetki
ve görevleri ortada.

Bu kurulunun, yasal dü-
zenleme ile beraber beledi-
ye bünyesinin dışına çıkarıl-
ması ve kurulun yetki, görev
ve sorumluluklarında deği-
şiklik, eklemeler yapılarak
alınan kararları icra edecek
yapılanma ile birlikte finans
kaynaklarını oluşturmak ye-
terli olacaktır.

Yani; Ulaşım Koordinas-
yon Merkezi daha bağımsız
ve profesyonel hale getirile-
rek Toplu Taşıma Otoritesi
olarak yapılandırılabilir. 

Toplu Taşıma Otoritesi;
büyükşehirlerde kısa, orta
ve uzun vadeli olarak toplu
taşımanın planlanması, pro-
jelendirilmesi, yönetilmesi
ve işletilmesinden sorumlu
olacaktır.

Finansman toplu taşıma
nın en önemli konularından
bir tanesidir.

Yasal mevzuat ile birlikte
toplu taşıma otoritesinin büt
çesinin en azından bir kısmı
nın merkezi hükümet tara-
fından karşılanması sağlan-
malıdır veya yine yasal dü-
zenleme oluşturulacak alter
natif fon kaynaklarından top
lu taşıma otoritesine kaynak
oluşturulmalıdır.

Bu şekilde yerel yönetim
lerin ulaşım kaynaklı gider
yükü azaltılabilir. 

Özetleyecek olursak;
1- Yapılacak olan yasal dü-
zenleme ile Büyükşehirler-
de Toplu taşıma Otoritesi/
İdaresi kurulmalı.
2- UKOME’ ye verilen yetki-
ler daha etkin, yetkin hale ge
tirilerek otoriteye verilmeli.
3- Bu yapı içerinde oluşturu-
lacak olan UKOME Kurulu
benzeri bir kurul üye pay-
daşların da karar süreçleri-
ne katılımı sağlanmalı.
4- Toplu taşıma otoritesi/ida-
resi ulaşım profesyonelle-
rinden oluşan kadrosu ile
birlikte kentin ve seçilmiş
başkanın vizyonu doğrultu-
sunda kısa, orta, uzun vade
li ulaşım planlarını yapmalı.
Projeler geliştirmeli. Uygu-
lamalı.
5- Toplu taşıma Otoritesinin
profesyonel idarecisi seçil-
miş başkan tarafından atan-
malı.
6- Otoritenin bütçesi merke-
zi hükümet tarafından karşı-
lanmalı ve/veya alternatif
fon oluşturma imkânları ve-
rilmeli.
7-  Toplu taşıma otoritesi he-
sap verebilir olmalı.

Tabii ki bu kadar önemli
bir konu bir köşe yazısına
sığmayacak kadar fazla de-
taylara sahiptir.

Şüphesiz atladığımız hu-
suslar vardır.

Benim yapmaya çalıştı-
ğım yurt dışındaki başarılı
örneklerden yola çıkarak
farklı bakış açısı ile akla kapı
aralamaya çalışmak. Eğer,
biz toplu taşıma sistemimizi
daha ileri noktalara taşımak
istiyorsak farklı bir şeyler
yapmamız lazım.

Tekrar tekrar söylemek-
te fayda var. Einstein’in dedi
ği gibi; “Aynı şeyleri tekrar,
tekrar yaparak farklı sonuç-
lar beklemek deliliktir…”

Sonucu değiştirmek isti-
yorsak farklı uygulamalar
yapmalıyız.

Hoşlanmasam da söyle-
meden geçemeyeceğim. Bu
kadar başarılı örnek uygula-
malar varken, Amerika’yı ye-
niden keşfetmeye gerek yok.

İncele, araştır, düzenle,
uyarla, uygula. Vesselam.

TOPLU TAŞIMA OTORİTESİ

Feyzullah
GÜNDOĞDU

Kayseri Ulaşım A.Ş.
Genel Müdürü

İSTANBUL

LOS ANGELES

SİNGAPUR

LONDRA

İklim ve ekonomik
iyileşme alışkanlıkları
WRI Özel Oturumu 2021 Türkiye’den ve dünyadan uzman isimler,
Covid-19 ve iklim krizinin tetiklediği olağanüstü değişimleri tartıştı.
KENTLERDE yaşayanların hayat
kalitesini artırmak için çalışan WRI
Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in
düzenlediği “Yaşanabilir Şehirler
Özel Oturumu 2021”in başlığı “Ye-
ni Normalde A’den Z’ye Ulaşım”-
dı. Covid-19 ve iklim krizinin kent
içi ulaşıma etkilerinin tüm yönleriyle
ele alındığı etkinlikte, bu alandaki
yeni araştırmalar, trendler ve dünya-
nın farklı kentlerinin geliştirdikleri
çözümler masaya yatırıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası’n-
da, online olarak düzenlenen etkin-
liğin açılış konuşmalarını WRI Türki
ye Direktörü Dr. Güneş Cansız, Av-
rupa Komisyonu Hareketlilik ve Ulaş
tırma Genel Müdür Yardımcısı Matt-
hew Baldwin ve WRI Avrupa Bölge
Direktörü Stientje van Veldhoven
yaptı. WRI Ross Center for Sustai-
nable Cities Global Direktör Vekili
Rogier van den Berg’in moderatör-
lüğünü üstlendiği oturumun konuş-

macıları AB Türkiye Delegasyonu
Ulaştırma Politikası ve İklim Deği-
şikliği Takım Lideri Göktuğ Kara,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Daire Başkanı Utku Cihan ile
Hollanda Başkonsolosluğu İnovas-
yon Ataşesi Rory Nuijens’ti.

Dünya’nın kırmızı alarm verdi-
ğini, Covid-19’u ve iklim krizini bir-
likte değerlendirmek gerektiğini be-
lirten Dr. Cansız, “Kent içi ulaşımın
iyileştirilmesi, iklim, çevre, sürdü-
rülebilirlik, sağlık, ekonomi ve ya-
şam kalitesi gibi pek çok alandaki
sorunun çözümüne katkı sağlaya-

bilir. Kent içi ulaşımda daha verim
li olan elektrikli araç kullanımının
yaygınlaşması, toplu taşıma kulla-
nımının artırılması ve motorlu se-
yahat talebinin azaltılması yani
yürüme ve bisiklet gibi yöntemle-
rin teşvik edilmesi, birbirinden
ayrı düşünülemeyecek temel yak-
laşımlar” dedi. 

Sözlerini, “Dünya kentleri sür
dürüle bilir ulaşım, yani ekonomik,
ekolojik ve toplumsal açıdan den-
geli bir ulaşım için alternatifler
arıyor. Türkiye’de de toplu taşıma
da yeşil enerji kullanımını tartışı-
yoruz. İzmir’deki elektrikli otobüs
ler buna güzel örnek. E-Scooter
kullanımı da giderek artıyor; bu-
nunla ilgili yönetmelik de çıkarıl
dı. Son yıllarda özellikle Covid-19
ile birlikte kent içi bisiklet kullanı-
mını yaygınlaştırmak, daha güven
li hale getirmek, toplu taşımaya
entegre etmek, alt yapıları oluştur-
mak için belediyeler çalışmalarını
hızlandırdı” diye sürdüren Dr. Can-
sız, “Yeni normale adapte olabil-
mek için ulaşımda hem alışkanlık-
ların değişmesi hem şehirlerin ula-
şım planlamalarının esnek ve sür-
dürülebilir olması hem de bu
konularda hızlıca harekete geçil-
mesi şart” vurgusunu yaptı.  

İBB Ulaşım Daire Başkanı Ci-
han ise “Günümüzde küresel iklim
kriziyle birlikte enerji konusunda
alternatif arayışlara gidilmiş ve
yenilenebilir enerji kaynakları ön
plana çıkmıştır. Bu anlamda ula-
şım sektörünün çevreye verdiği za
rar ciddi bir boyutta olup bu zarar
ların azaltılması için ulaşım sektö-
ründe ciddi bir paradigma deği-
şimi başlamıştır. Özellikle motorlu
araç trafiğini azaltan, toplu taşıma
kullanımını teşvik eden ve toplu
taşımada yakıt teknolojisinde elek
trikli araçları dikkate alan, insan
sağlığına olumlu etkileri olan aktif
ulaşım türlerinin (yürüme ve bisik-
let kullanımı) yaygınlaştırılması te-
mel önceliklerimizdir” dedi.

Bununla birlikte Hollanda Baş-
konsolosluğu İnovasyon Ataşesi
Nuijens, “Sokak ve caddeleri kul-
lanma şeklimiz, aslında artık sor-
gulamadığımız bir dizi varsayımın
sonucu olarak ortaya çıktı. Bu var
sayımlarsa trafik akışı, sıkışıklık,
minimum yolculuk süresi gibi he-
saplar yapan trafik mühendisli-
ğine dayanıyor. Ne zaman ki so-
kak ve caddeleri sadece trafik akı-
şını sağlayan alanlar olarak gör-
menin ötesinde, işlevleri olan ka-
musal alanlar olarak görmeye baş
larız, işte o zaman değişim yarata-
biliriz” yorumunda bulundu.

Radarlı Specialized
elektrikli bisikletler
Elektrikli bisiklet pazarının üst seviye modellerine imzasını atan
Specialized, dikkat çeken 3 bisiklet modeli ile sınırları zorluyor...
SPECIALIZED imzalı elektrik-
li bisiklet modelleri her zaman
üst seviyede yer alıyor. Bazı mo-
delleri uçuk fiyatlarla Türkiye’de
de satılan firma yeni Turbo Vado,
Turbo Como, Turbo Tero ile alan-
da yer alan firma rakiplerinin bir
daha önüne geçmiş durumda.

Gündelik ve hafif arazi kul-
lanımına yönelik hazırlanan bi-
sikletler, özellikle teknolojik alt
yapılarıyla dikkatleri üzerine çeki
yor. “Tekerlekli bilgisayar”
benzetmesinin yapıldığı model-
ler, ilk olarak Bluetooth üzerin-
den akıllı telefonlara bağlanıyor.

Bu bağlantı ile telefonlar üze
rinden bisikletlerin hemen her
ayarı kontrol ede-
biliyor, bisikletleri
güncelleyebiliyor
ya da sorun ları
tespit ederek çö-
züme kavuşturabi-
liyor. Pedal desteği
ayarı ve güç dahil
birçok özelleş-
tirme sunulan uy-
gulama, başka
imkanlara da ara-
cılık ediyor.

Örneğin, elek-
trikli bisiklet mo-

dellerinde özel bir hırsızlık karşıtı
sistem yer alıyor. Bu sistem ile ki-
şiler bisikletlerini uygulama üze-
rinden kapatabiliyor. Burada
motor kilitleniyor ve bisiklet sü-
rülemez hale getirilebiliyor. Bu-
rada konum takibi de mümkün
oluyor. Elektrikli bisiklet model-
lerinin en çok dikkat çeken yan-
ları arkalarından yer alan Garmin
imzalı radar sistemleri. 140 met-
reye kadar çalışan bu sistem, ar-
kadan gelen araçları tespit ediyor
ve bunu hem görsel hem işitsel
he de tepkisel olarak sürücüye
bildirebiliyor. Bu özellikle tra-
fikte sürüş için hayati görünüyor.

250W gücündeki 90 Nm
tork üreten Brose
imzalı motorla-
rıyla en üst versi-
yonlarında 45
km/s hıza çıkabi-
len elektrikli mo-
deller, 710 Wh’lık
gövdeye entegre
yani değiştirileme-
yen pil paketlerine
sahipler. Bu pil ile
pedal desteği üze-
rinden 100 km
üzerinden yol ya-
pılabiliyor.
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Türkiye’nin ihracat şampiyonları belli oldu
Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2020 yılının şampiyon
firmaları belli oldu. Geçen yıl toplam 25.5 Milyar Dolar ihracata imza atan otomotiv firmaları açıklandı... 

Verilere göre, sektörünün 2021 yılı ilk ayında ihracat bir önceki seneye göre yüzde 5.5 düşüşle 2.3 Mil-
yar Dolar olurken, binek otomobil yüzde 20, otobüs-midibüs-minibüs ürün grubu yüzde 66 geriledi...

Toplam 25.5 Milyar Dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv firmaları arasında en fazla ihracatla zirvede yine Ford
Otomotiv yer alırken, ikinci Toyota, üçüncü ise Oyak-Renault oldu. İlk üç şirketi sıralasıyla Tofaş, Kibar Dış Ti-
caret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, TGS Dış Ticaret, Man Truck & Bus takip etti...

Türkiye’de 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket
arasında yer alan MBT, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin dü-
zenlediği 28. Olağan Genel Kurulu ve “2020 İhracat Şam-
piyonları Ödül Töreni”nde ödülüne kavuştu. Cumhurbaş-
kanı tarafından takdim edilen ödülü MBT adına Mercedes-
Benz Türk Finans ve CFO Tülin Mede Esmer teslim aldı.

“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasının sonuçla-
rına göre, 2020’de toplam 217 bin aracı banttan indiren
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 3.6 Milyar Dolar değerin-
deki ihracatı ile ikinci sırasında yer aldı. Cumhurbaşkanı
tarafından takdim edilen ödülü Toyota adına Türkiye Kı-
demli Şirket Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk aldı.

Honda online araba satacak
Honda, Japonya içinde yeni satış uygulaması başlatacak. Buna göre Japon
firma, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı müşterilerin yüz yüze iletişim-
den kaçınma taleplerini dikkate aldı. Bu kapsamda Honda gelecek ay başın-
da hesaplamalar, kontratlar ve kredi yoklamaları dahil tüm satış prosedür-
lerini içeren internet sitesi açacak. Sitede satış hacmi yüksek en iyi modeller
yer alacak ve satış kapsam alanı şehir merkezlerinden banliyölere doğru
genişletilecek. Araç teslimatları ise halihazırda yapıldığı üzere, yetkili satış
bayilerinde gerçekleştirilecek. Yeni uygulama yoluyla Japon firma, salgın
nedeniyle yaşadığı müşteri kaybını da bu şekilde düşürmeyi planlıyor.

Teknolojik, dijital
iddialı yeni Polo
VW Polo’nun teknik altyapısı gelişmiş mo-
düler platform yönetimine (MQB) dayanı-
yor. MQB platformu orantılı dış tasarımın
yanı sıra pek çok avantajı da beraberinde
getiriyor. Bunlar arasında, optimum iç ha-
cim (351 litre bagaj hacmi), sağlam ve da-
yanıklı gövde, mükemmel sürüş dinamik-
leri ve güvenlik unsurları bulunuyor. Sa-
dece Impression donanım seviyesiyle sa-
tışa sunulan 1.0 MPI seçeneğinde motor,
80 PS güç ve 93 Nm maksimum tork, 5 ile-
ri manuel vitesli bir şanzımanla eşleşmiş.

Assan Hanil’den
koltuk ihracatı
Kibar Holding grup şirketlerinden otomo-
tiv tedarik sektörü üreticisi Assan Hanil,
kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen
yakıt hücreli elektrikli kamyonu Hyundai
Xcient Fuel Cell’in koltuklarını üretiyor.
Ar-Ge ve tasarım süreçleri Assan Ha-
nil’de tamamlanan koltukların seri üreti-
mine başlandı. Hedef 2030 yılına kadar
Avrupa’da 25 bin araca ulaşmak.

Allison otoban
temizliğine destek
Bucher üstyapı ve Allison tam otomatik
şanzıman donanımlı DAF 340 FA kamyon-
lar, yaklaşık iki yıldır Almanya’daki oto-
banlarda başarıyla çalışıyor. Almanya’nın
dünyaca ünlü motor yarışları pisti Nürbur
gring yolunun temizliğini hızla yapıyor.

Ford’un küllenmiş
Retro projesi!
Ford, son dönemlerde ürün gamını eski
modellerle doldurmuş durumda. Bronco-
’nun getirdiği başarı ile birlikte köklerine
dönmeye karar veren üretici şu anda Ma-
verick, Lightning ve Puma gibi isimleri
kullanıcıların beğenisine sundu. Fakat,
görünüşe göre bu “retro isim projesi” ge-
lecekteki araçlarda devam edecek. İlk
etapta, Thunderbird ismi gündemde.

Çip krizi üretimi çok
daha fena vuracak!

Düzelmesi için en az bir yıl sonrasına gün verilen çip yokluğu, otomobil endüstrisi
için hesaplanandan çok daha pahalı hale gelme boyutuna sıçradığını gösteriyor...

Bağımsız danışmanlık firması Alix Partners
’ın yaptığı araştırmaya göre; yarı iletken ye-
tersizliği nedeniyle sektörün bu yıl 210 Mil-
yar Dolar geliri kaçırması ihtimal dahilinde.
Bu devasa kayıp, yıllık 7.7 milyon aracın
daha az üretilmesi anlamına geliyor ve oto-
motiv sektöründe çip krizinin faturası Eylül
2021 itibariyle önceki rakamlardan çok da-
ha yüksek noktaya sıçradığını gösteriyor.

Mayıs Ayı’nda, üreticiler çip krizi nedeniyle
110 Milyar Dolar değerinde araç üreteme-
yeceklerini açıklamıştı. Günümüze gelindi-
ğinde, otomotiv endüstrisinin üretimdeki ka-
yıplarının önemli ölçüde büyük olması bek-
leniyor. Buna göre de bu yıl planlanandan
3.9 Milyon araç daha az üretilecek.

Otomotiv markaları, kısıtlı üretim adetleri
nedeni ile bütün satış noktalarına 7.7 mil-
yon adet daha az araç tedarik edebilecek.
Bu tabloya göre, tüketiciler otomobil sırasın-
da beklemeye devam edecek. ÖTV mat-
rah düzenlemeleri ile iyice çorbaya dönen
pazarda, kur iniş-çıkışlarından doğrudan
etkilenen piyasadan yeni aracını alabilenler
ne yazık ki, “şanslılar” arasında yer alacak.

Hyundai
fabrikada

güvenlik
robotu

kullanacak
Hyundai Motor Grubu’nun teknolojik atılımında Boston Dynamics ile birlikte
geliştirdiği robotlar fabrikaların güvenlik departmanlarında kullanılacak...

Hyundai Motor Grubu, geçtiğimiz aylarda
Boston Dynamics’in kontrol hisselerini sa-
tın almış ve robot teknolojileri açısından
önemli bir atılım gerçekleştirmişti. Bu yatırı-
mın meyvelerini almaya başlayan her iki fir-
ma, ortak projelerini tanıtmaya başladı.
Hyundai, özellikle endüstriyel alanlarda ve
fabrikalarda değerlendirilebilecek güvenlik
robotlarıyla hem şirketlerin hem de çalışan-
ların günlük hayatlarını kolaylaştıracak.

Güney Kore’deki fabrikalarından pilot ola-
rak test edilmeye başlanan robotlar, enteg-
re termal kamera ve 3D LIDAR sensörler
ile etrafındaki kişileri ve nesneleri algılaya-
biliyor. Yüksek sıcaklık durumlarını ve olası
yangın tehlikelerini izleyebilen robotlar, kapı
ların açık-kapalı olduğunu algılıyor. Yapay
zekaya sahip robotlar, internet üzerinden
şirketin sistemine girip, aktivite raporları için
günlük fotoğraf ve video kaydı yapıyor.

Dört ayaklı robot, dar alanlarda gezinmenin
yanı sıra insan gözüyle görülmesi zor olan
kör alanları da belirleyebiliyor. Grubun tek-
nolojilerini Boston Dynamics’in Spot robo-
tuna uygulamak, robota derin öğrenmeye
dayalı görüş teknolojisi dahil gelişmiş özerk-
lik özellikleri de sağlıyor. Robotik teknoloji-
lerinin ilerlemesi, markanın endüstriyel alan
larına, otonom araçlarına ve gelecekteki
Kentsel Hava Hareketliliği (UAM) çözüm-
lerine çok daha yeni sinerji kazandıracak.

Tedarik sorunu
krizi büyüttü!

Toyota, Covid-19 salgını dolayısıyla oto-
mobil parçaları sağlayan tedarikin olum-
suz etkisi sonucu Japonya’daki 27 üre-
tim bandını durduracağını açıkladı...

Covid-19 vakalarının arttığı Güneydoğu As-
ya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının
üritem yapamaması, otomotiv sektöründeki
üretici firmaları çok daha zor duruma dü-
şürmesi yanında, daha çok kapatma kararı
ile karşı karşıya kalmaları durumu içinden
çıkılmaz bir hale getirmeye başladı.

Toyota’dan yapılan açıklamada, parça sağ-
lama sıkıntısı nedeniyle Japonya içindeki
14 tesisindeki 27 üretim bandını, Ekim Ayı-
’nda geçici olarak durduracağını belirtti.
Japon firma, Japonya ve ülke dışında bulu-
nan fabrikalardaki Ekim Ayı üretimini en az
330 bin düşürmesi yanında, daha sonraki
süreç için de plan yaptıklarını açıkladı.

Klasik Morris VAN
elektrikle buluştu

2019 yılında yapılan ilk gösterimiyle dikkatleri üzerine çeken Morris JE Elect-
ric son kullanıcıya hazır hale getirilerek, yakında pazarda boy gösterecek...

Klasik VAN modellerinin elektrikli dönü-
şümüne 2019 yılında dahil olan Morris JE
için beklenen gün geldi. İlk gösterimi ya-
pılan proje, planlandığı gibi 2021 itibarıyla
satışa sunulmaya hazır durumda. İngil-
tere merkezli Morris Commercial Limited
tarafından hayata geçirilen proje kısa sü-
re önce çok özel bir podyuma çıkartıldı.

“Skateboard” isimli mimari üzerine yükse-
len model, gövde panelleri geri dönüştü-
rülmüş alüminyum ve karbon alaşım mal-
zemelerden üretilen modelin geliştirme
sürecinin de İngiltere’de gerçekleştirilmiş.
60 kWh kapasiteli bataryası ile yaklaşık
320 kilometre menzil yapacak JE 30 da-
kikada %80 doluluk seviyesine çıkacak.

Hyundai
fabrikada

güvenlik
robotu

kullanacak
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