
44  | ŞUBAT 2019 |  WWW.EKOVİTRİN.COM   WWW.EKOVİTRİN.COM   | ŞUBAT 2019  |   45  

AKILLI 
ŞEHİRLERDE 

ULAŞIM

HİKMET
ÇAKMAK
Kıdemli Danışman 
Frost&Sullivan

Frost & Sullivan olarak hepimizin gündelik hayatımızı ve iş 
ekosistemini etkileyen 12 tane mega trendi yakından takip ediyoruz 

ve benim odaklanmak istediğim, geleceğin ulaşım ve ulaştırma 
sektöründe belki de en fazla etkisi olan ve şehirlerde dönüşüme 

sebep olan, hepimizin de aslında bildiği kentselleşme.

ARAŞTIRMA I MEGA ŞEHİRLERİN ULAŞIM SORUNU

Frost & Sullivan olarak, kentsel-
leşme konseptini anlamak için 3 
kategoriyi anlamamız gerekiyor. 
Bunlar mega şehirler, mega bölge-

ler ve mega koridorlar. Örnek vermek gerekirse 
10 milyonun üzerinde bir nüfus ile İstanbul bir 
mega şehirken, mega şehirler ve çevresindeki 
şehirlerin oluşturduğu kentselleşme yapısına 
örneğin İstanbul ile beraber Kocaeli, Tekirdağ 
hatta Bursa’yla mega bölge olarak adlandı-
rırken, buna Marmara mega bölgesi diyebili-
riz. Daha büyük kapsamda 2 mega bölgenin 
oluşturduğu ve ana yollar ile birbirlerine bağlı 
yapıya ise mega koridor adını veriyoruz. Bun-
lardan neden bahsediyorum, kentselleşmeyi 
anlamak için bu şehirler ve bölgeleri anlama-

mız gerekiyor, çünkü birbirlerine bağlayan ana 
yollar etrafında pek çok sanayi yapılaşması ve 
bunlarla beraber toplu bir kentselleşmeden söz 
edebiliriz.

Kentselleşme ve kentselleşmenin getirdiği 
ulaştırma ile ilgili sorunlar ile birlikte, farklı şe-
hirlerin bu sorunları nasıl gördükleri ve sorun-
ların üstesinden gelebilmek için geliştirdikleri 
konseptleri, Frost & Sullivan’ın akıllı şehirlerde 
ulaşım analizi programı dahilinde inceledik ve 
bazı ana bulguları sizlere aktarmak istiyorum. 

100 FARKLI ŞEHRİ İNCELEDİK
Frost & Sullivan mobilite ekibi olarak akıl-

lı şehir ulaşım analizi programı kapsamında 
150’nin üzerinde veri noktasını ele aldığımız 

dünya üzerinden 100 farklı şehri inceledik. Bu 
çalışmayı yaparkenki ana çıkış noktamız az 
önce bahsettiğim üzere kentselleşme sonucun-
da dünya üzerinde ulaştırma çözümlerine olan 
talebin 2 kart artması bekleniyor ve anlamak is-
tediğimiz şehirler buna ne kadar hazır ve gele-
ceğe yönelik ne tür adımlar atıyorları anlamak. 

Şehir profilleri oluşturulurken ulaşım, tüm 
mobilite ekosistemini kapsayacak detaylı bir 
şehir profili çıkarabilmek ve sağlıklı bir analiz 
yapabilmek adına makroekomoik, şehir cofraği 
yapısı, ulaşım çözümleri, lojistik, ulaştırma ve-
rileri, hükümet girişimleri, teknoloji ve altyapı, 
dijitalleşme stratejisi, akıllı ulaşım gelişimi ve 
sağlık ve enerji ana grupları altında 150’nin 
üzerinde veri incelendi. 
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Burada da akıllı ulaşım indexi çalışmamız 
kapsamında yer alan 100 şehri ve bölgelere 
göre kırılımlarını görebilirsiniz. Türkiye’den 
de Ankara ve İstanbul çalışmamızın bir parçası 
olarak incelendi. 

1930 yılına döndüğümüzde dünya nüfusu-
nun sadece yüzde 30’u şehirlerde yaşarken, gü-
nümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası, 
yaklaşık yüzde 55’i şehirlerde yaşıyor. Birleş-
miş Milletler ise 2050 yılına geldiğimiz zaman 
dünya nüfusun 3’te 2’sinin şehirlerde yaşaya-
cağını tahmin ediyor. Tabiki bu kentler için ula-
şım ve ulaştırma anlamında pek çok sorunu be-
raberinde getirirken aynı zamanda da, kentleri 
bu sorunları çözebilmek adına, yeni ulaşıtırma 
çözümleri üretmeye iterken, iş dünyası için de 
pek çok fırsatı beraberinde getiriyor. 

HAVA KİRLİLİĞİ VE TRAFİK
Biraz sorunlardan bahsedecek olursak, dün-

ya genelinde ortalama olarak bir sürücü yıllık 
50 saat trafik yoğunluğu sebebiyle zaman kay-
bederken, dünya sağlık örgütü verilerine göre 
7 milyon kişi hava kirliliği ve bunun getirdiği 
hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. İnce-
lediğimiz 100 şehirde trafik yoğunluğunun şe-
hirlere toplam maliyeti 300 milyar dolar iken, 
ulaşım kaynaklı karbon emisyonu yıllık 1.2 
milyar metrik ton seviyesinde ve hava kirliliği-
nin en önemli sebepleri arasında verimli olma-
yan ulaşım görülüyor. 

Araştırma sonucunda başarılı ve altyapısı 
oturmuş şehirlerde toplu taşıma kullanım ora-
nın yüzde 80’lara yaklaştığını ve hatta geçtiğini 
görürken, akıllı ulaşım listemizin sonlarında 
kalan şehirlerde bunun yüzde 7 kadar düşük 
olduğunu görüyoruz. 

Şehirler sadece toplu taşıma değil aynı za-
manda yeni ulaştırma çözümleri arayışı içeri-
sindeler ve bunun sonucunda şu anda bu 100 
şehirde 1.7 milyon araç taksi paylaşımında ak-
tif olarak çalışırken, bisiklet paylaşım sistem-
lerinde filolarında toplam 4 milyon bisiklet ve 
araç paylaşımı filolarında toplam 200 bin araç 
olduğunu görüyoruz.

Trafik yoğunluğunun şehirlere yarattığı ek 
maliyetten bahsettik. Buna biraz daha yakın-
dan bakacak olursak, özellikle Amerika’da Los 
Angeles ve New York gibi şehirlerde maliyetin 
20 milyar doların üzerinde olduğunu görüyo-
ruz. Bu rakam Avrupa’daki büyük ve gelişmiş 
şehirlerden Londra için 11.8 milyar dolar iken, 
Paris için 12.7 milyar dolar seviyesinde. 

Amerika’da bir sürücü için yıllık olarak tra-
fik yoğunluğu sebebiyle 2 bin dolar harcarken 
(Los Angeles’ta 4 bin doları buluyor) bunun 
diğer bölgeler ile karşılaştırdığımızda yüzde 
40 fazla olduğunu görüyoruz. İstanbul’da trafik 
kaynaklı maliyet 500 dolar ve Ankara için 300 
dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 

Bu veri bize net bir şekilde neden şehirlerin 
ve şehir yöneticilerinin vatandaşlarına yaşam-

larını kolaylaştırmak dışında neden yeni ulaşım 
ve ulaştırma çözümleri üzerinde kafa yorduğu-
nu gösteriyor. 

Yaptığımız analizlere göre şehirleri bir yıl 
içerisinde vatandaşların tercih ettiği ulaşım 
yöntemlerine göre 3 farklı küme altında birleş-
tirdik. İlk grup, yüzde 30’in altında kişisel araç-
la yolculuk ile toplu taşımaya sadık şehirler, 2. 
grup, toplu taşıma ve alternatif ulaşım yöntem-
leri için ciddi yatırımlar yapmış ve yapmakta 
olan geçişte olan şehirler ve son grupta ise yüz-
de 75’in üzerinde araç kullanımı ile kişisel araç 
kullanımı liderleri olarak adlandırdığımız grup. 

Özellikle yüksek gelirli Ortadoğu ve Kuzey 
Amerika şehirlerinde yüksek araç kullanımı 
öne çıkarken, Avrupa ve gelişmiş Güney Asya 
şehirlerinde yolcu ulaşımında toplu ulaşım, yü-
rüme veya bisiklet kullanımının yüzde 80’nin 
üzerinde olduğunu görüyoruz. 

Burada bir farklı faktörü anlamamız gereki-
yor. Bunlardan ilki şehirlerin ve şehir yönetim-
lerinin toplu taşımayı teşvik etmek ve oranını 
artırmak için yaptıkları yasal düzenlemeler ve 
altyapı yatırımları. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK KÖPRÜSÜ
Örneğin haberlerde Dünya üzerindeki en bü-

yük köprünün (yaklaşık 55 km uzunluğunda) 
Çin ile Hong Kong arasında açıldığını gördük. 
Burada yer alan şehirleri yakından incelediği-
mizde Hong Kong halkının neredeyse yüzde 

90 oranında toplu taşıma, bisiklet veya yürü-
me yöntemini tercih ettiğini görüyoruz. Hong 
Kong ile ilgili diğer bir gerçek ise toplam nüfu-
sun sadece yüzde 8’inin bir araç sahibi olması. 
Bunun sebebi olarak ise oldukça gelişmiş toplu 
ulaşım ağı ve kişisel araç kullanımını kısıtla-
maya yönelik katı düzenlemler (şehir içine araç 
kullanım kısıtlmaları, yeni araç satışlarının sı-
nırlandırılması ve yüksek yol ve geçiş vergileri) 
gösterebilir. Halkın neredeyse yüzde 90’ını 5 

km içerisinde bir toplu ulaşıma erişime bulunu-
yor. Bu sayede halk kişisel araç yerine çok daha 
verimli ve istediklere yere hızlı ulaşım sağlaya-
bilecekleri yöntemleri tercih ediyor ki bu akıllı 
ulaşım çözümleri açısından şehirlerin ulaşmak 
istediği bir nokta olarak gösterilebilir. 

Ulaşımda toplu taşıma ve alternatif ulaşım 
yöntemleri konusunda diğer bir başarılı bir ör-
nek olarak Londra gösteriliebilir. Özellikle son 
yıllarda yüksek trafik ve hava kirliliğiyle mü-

cadele anlamında oldukça iyi yol katetiklerini 
görüyoruz. Yüksek park maliyetleri ve trafik 
yoğunluğu ücreti uygulamaları sayesinde 2007 
yılından bu yana kişisel araç kullanım oranın 
yüzde 6 oranında düştüğünü görüyoruz.  Lond-
ra ulaşım idaresi 2010 yılından bu yana özel 
sektör ortaklıkları ile birlikte araç paylaşımı, 
taksi paylaşımı ve bisiklet paylaşımı gibi alter-
natif ulaşım yöntemlerine halkı teşvik etmeye 
çalışıyor. 

Bazı şehirlerde ise maalesef topografik yapı 
ve şehir yapısı itibariyle toplu taşıma ve bisiklet 
gibi diğer alternatif ulaşım çözümlerine uygun 
olup olmaması da atlamamız gereken faktör-
lerden bir tanesi. Dünya’da pek çok şehir farklı 
sorunlarla mücadele ederken, bunlara yönelik 
çözümler geliştiriyor. Istanbul’un da son yıl-
larda özellikle metro ağının genişletilmesi, 3. 
köprü, marmaray gibi yatırımlarla toplu ulaşım 
anlamında önemli bir yol katetmiş olduğunu 
görüyoruz. 

Yaptığımız araştırmalarda Dünyada 2017 
yılında 1 milyonun üzerinde elektrikli araç 
satışı gerçekleşti ve 2018 yılında bu rakamın 
1.4 milyonu bulması beklenmekte ki bu 2015 
ile karşılaştırıldığında yüzde 100’luk bir büyü-
meye karşılık geliyor. Batarya teknolojilerinin 
gelişmesi, son kullanıcıların ön yargılarının kı-
rılması ve özellikle tüm otomobil üreticilerinin 
elektrikli araç kervanına katılmasıyla birlikte, 
elektrikli araçlardan gelecekte çok daha fazla 

Dünya üzerindeki en büyük köprünün (yaklaşık 55 km uzunluğunda) Çin ile Hong Kong 
arasında açıldığını gördük.

ARAŞTIRMA I MEGA ŞEHİRLERİN ULAŞIM SORUNU
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söz edeceğimiz aşikar. 2021 yılında sektörde 
yaklaşık olarak 240 farklı modelin yer alması 
bekleniyor.

2017 yılı itibariyle özellikle Şangay ve Pekin 
gibi Çin şehirlerinin gerek araç satışları gerek-
se altyapı itibariyle öncülük ettiğini görüyoruz. 
Amerika’da ise Los Angeles ve San Francisco 
ön plana çıkarken, Oslo araç parkında yüzde 
10’nun üzerinde elektrikli araç payıyla birlikte 
Avrupa’da bahsedilmesi gereken şehirlerden. 

Şehirlerde en yüksek araç parkına sahip 25 
şehri görüyoruz. Şehirlerin Elektrikli araç sa-
tışlarını hızlandırmak için satın alma teşvikleri, 
altyapı yatırımları ve kamu araçlarının elektrik-
leştirilmesi gibi konulara eğildiğini görüyoruz.  
Örneğin Çin ulusal yönetimi 2013 yılından iti-
baren, ev araç satın alınmasına öncülük etmek 
için 9,800 dolara kadar nakit teşvik ederken, 
yerel yönetimlerin de dizel ve petrol araç kı-
sıtlamalarına yönelik hamleleriyle Elektrikli 
araç satışları Çin’de yüzde 300 oranında yük-
seldiğini görüyoruz. Elektrikli araçların toplam 
parktaki yeri şu anda yüzde 2 kadar düşük olsa 
da bunun teşviklerin devam etmesi ve altyapı 
yatırımlarıyla beraber 2022 yılı itibariyle yüzde 
10 seviyesine ulaşması bekleniyor. 

California eyaleti ise 2017 yılında 300,000 
üzerinden elektrikli araç satışı ile birlikte Ku-
zey Amerika pazarında ortaya çıkıyor. Temiz 

Araç Vergi İndirimi projesi kapsamında elekt-
rikli araçlar için 1,500 dolardan 5,000 dolara 
kadar vergi indirimi sağlamakta. Bunun dışın-
da trafiğin önemli bir sorun olduğu California 
eyaletinde, şehir içerisinde elektrikli araç sürü-
cülerine ayrıcalıklı yol imkanı sağlanması da 
insanları elektrikli araç tercih etmesinde etki 
etmekte. 

Oslo ise Avrupa’da elektrikli araçlar konu-
sunda geleceğin şehir olarak gösterilmekte. Az 
öncede bahsettiğimiz gibi şehirdeki araçların 
yüzde 10 elektrikli iken, yeni araç satışlarında 
elektrikli araçların payı yüzde 40 seviyesini 
bulmuş durumda. Şehirdeki otobüslerin ise 
yüzde 35’i ‘yeşil otobüs’ kategorisinde yer alı-
yor. 2020 yılında araç parkının yüzde 60’nın 
‘yeşil araç’ olması ve 2025 yılında ise yeni sa-
tılan araçların tamanının 0 emisyon araç olması 
planlamakta. 

Burada anlamamız gereken sorumluluk sa-
dece merkez hükümete değil, yerel yönetimlere 
de düşüyor. Bu alanda başarılı olmuş şehirlerde 
gördüğümüz merkez hükümetin verdiği teş-
viklerin yanı sıra, yerel yönetimlerin yapmış 
olduğu dizel araçların yasaklanması, düşük 
emisyon alanları, ücretsiz park teşvikleri gibi 
düzenlemeler de elektrikli araç kullanımının 
artırılmasında oldukça önemli. 

Elektrikli araçlar konusunda Türkiye ve 

Türkiye’deki şehirler olarak dünya genelinde 
karşılaştırdığımızda ciddi bir düzenleme ve 
teşvik görmesek de, belki şu anda üzerinde ça-
lışılmakta olan yerli araba projesinin elektrikli 
tercih edilmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda 
Türkiye için de bir hareketlilik görebiliriz. 

Grafikte gördüğümüz 25 şehirin ise sarj is-
tasyonu yatırımları, teşvikler ve fosil yakıtlı 
araç kısıtlamaları gibi sebeplerden ötürü kısa 
dönemde en potansiyelli şehirler olduğunu 
söyleyebiliriz. 

KESİNTİSİZ ULAŞIM VE 
ENTEGRASYON

Geleceğin ulaşımında diğer bir konu ise fark-
lı ulaşım modülleri arasında kullanıcı tercihleri-
ne bağlı olarak kesintisiz ulaşım sağlanması ve 
entegrasyon. Mobil uygulama ve dijitalleşme 
ile birlikte Servis Hizmeti olarak Ulaşım (Mo-
bility as A Service) modelinin kullanıcı dene-
yimini ve esnekliğini bir sonraki seviyeye taşı-
ması beklenmekte. Bu slide’da MaaS Global, 
Moovel, Conduent gibi MaaS operatörlerinin 
dünyanın farklı şehirlerinde pilot uygulama-
rına başladıklarını görüyoruz. Buradaki kritik 
konu kamuya ait toplu taşıma ile özel sektöre 
ait taksi, araç paylaşımı gibi platformların en-
tegrasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi 
için yine yerel yönetime gerekli düzenlemele-

ri yapması için görev düşüyor. Bu modeli bir 
cep telefonu uygulaması olarak düşünebiliriz. 
Bu ilk olarak Finlandiya’da konsepte adını 
vermiş olan MaaS firmasının ortaya koyduğu 
bir konsept. Firmanın geliştirmiş olduğu Whim 
uygulaması Finlandiya’da ve İngiltere’de şu 
anda aktif. Bu uygulama ile birlikte kullanıcılar 
ister kullandıkça öde modelini tercih edebilir 
veya bir araç sahibi olmanın yerini alacak ay-
lık plan modeli ile 500 euro ödeyerek sınırsız 
toplu taşıma, istediklerinde araç paylaşımı veya 
taksiden yararlanabilmekteler. Araç kullanımı-
nın yüksek olduğu Amerika batı yakasında da 
Moove, Conduent ve Mozio gibi firmaların 
benzer konseptleri oluşturduklarını ve hizmete 
aldıklarını görüyoruz. 

New York, Londra, San Francisco gibi pek 
çok gelişmiş şehirde 2 bin 500 ile 4 bin 500 do-
lar arasında değişen sürücü maliyetleri yüzde 
40’Lık bir oranla taksi maliyetlerinin en yük-
sek kalemini oluşturuyor ve toplam maliyetin 
yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. Şu anda 
şehirlerin üzerinde durduğu ve düşündüğü 
sürücü maliyetini tamamen ortadan kaldırabi-
lecekleri otonom taksiler. Yaptığımız analizler 
sonucunda taksi sayısı ve yüksek taksi sürücü 
maliyetleri sebebiyle yeşil bölgede yer alan şe-
hirler otonom taksiler hazır olduğunda buna en 
hazır şehirler olarak gösterebilir. Sarı bölgede 

yer alan Paris, Milan, Toronto gibi şehirler ise 
taksi sayısı az olsa da yüksek sürücü maliyetleri 
sebebiyle orta vadede otonom taksileri değer-
lendirebilecek şehirler olarak gösterilebilir. Şu 
anda otonom araçlar ve taksiler futuristik bir 
konsept olarak gözükse de otonom araç tekno-
lojilerinin gelişmesi ve şehirlerin gerekli altya-
pıyı oluşturması durumunda çok da uzak değil. 

Çalışma kapsamında incelediğimiz şehirleri 
otonom araçlar konusunda başlattıkları pilot 
çalışmalar, bu çalışmalara ayrılan fonlar ve ge-
rekli yasal düzenlemelerini yapıp yapmadıkla-
rına göre sıraladık. 

SAN FRANCISCO LİSTEDE
 EN ÜST SIRADA

San Francisco, pek çok sebepten dolayı 
listede en üst sırada yer alıyor. Tabiki Silikon 
vadisinin San Francisco’da yer alıyor oluşu 
bunu etkileyen bir faktör. Google, Waymo gibi 
Silikon vadisinde yer alan şirketler testleri için 
San Francisco’yu seçiyor. Yine aynı şekilde 
Uber ve Lyft 2020 yılı kadar yakın bir zaman-
da ilk otonom servis araçlarını faaliyete almayı 
planladıklarını açıkladı.  Bölgede yaşayan in-
sanların teknoloji konusunda ileri görüşlü ve 
yeni teknolojiler için açık olmaları bu şehri ön 
plana çıkıyoruz. Bunlarla beraber San Francis-
co yönetimi de önümüzdeki yıllarda sürücüsüz 

shuttle/servis araçları için 2 milyon dolar yatı-
rım yapacaklarını açıkladılar. Otonom araçlar 
testleri için gerekli düzenlemeleri ve altyapı 
yatırımlarını gerçekleştirmek için yerel yöne-
tim otonom araçlar için dedike bir departman 
oluşturdu. 

Otonom araç stratejisiyle ile ilgili diğer 
bahsetmek istediğim şehir ise Dubai. Dubai 
otonom araçlar stratejesinin bir parçası olarak, 
şehir 2030 yılında yolculukların yüzde 25’nin 
sürücüsüz gerçekleşmesi gibi bir hedef belir-
lediğnii görüyoruz. Stratejiler kapsamında bu 
tarz güçlü mesajların amacının özellikle yatı-
rımcıların ilgisini çekmek ve bunları gerçek-
leştirmek için gerekli desteği yönetimlerden 
alacağının bir göstergesi oluyor. Dubai sadece 
otonom araçlar değil, sürücüsüz uçan araçlar 
konusunda da denemelerine bu sene içerisinde 
başladı. Japonya’da ise Toyota, Nissan, Honda, 
Mitsubishi ve Mazda gibi otomobil üreticleri 
de 2015 yılından itibaren otonom araç deneme-
leri gerçekleştiriyor ve 2020 yılı itibariyle full 
otonom araçlarını kullanıma sokmayı planlıyor.

Burada tabiki üzerinde durmamız gereken 
konu, geleceğin teknolojisinde söz sahibi ola-
bilmek için, merkez ve yerel yönetimlere bü-
yük görevler düşüyor. 
- Araştırma ve testler için kamu-özel ortaklıkla-
rının kurulması

ARAŞTIRMA I MEGA ŞEHİRLERİN ULAŞIM SORUNU
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- Otonom araçların test edilebilmesi için gerekli 
altyapının ve yolların oluşturulması
- Yol planlamalarında otonom araçları da dik-
kate almaları
- Araçtan araca iletişimi mümkün kılmak için 
Gerekli 5G altyapsının oluşturulması
- Araştırmalar için gerekli bütçenin ve zama-
nın ayırılması - Otonom ve bağlantılı araçlar 
için dedike yönetimde içerisinde bir departman 
açılması
-Ve son olarak otonom gelecek için gerekli 
yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmeye baş-
lanması

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI
Son olarak bahsetmek istediğim konsept ise 

drone’lar yani insansız hava araçları. Burada 
sadece drone ile taşıma pilot denemeleri yapan 
şehirleri değil, aynı zamanda drone uçuşları 
verimli kılabilmek için gerekli düzenlemeleri 
yapan pro-aktif şehirleri anlatmaya çalıştık. Pe-
kin bu alanda ön plana çıkan şehir olarak gözü-
küyor. E-ticaret devi Alibaba kısa mesafelerde 
drone’la gönderi servisi için pilot denemeler 
yaparken. Jd.com adlı firma 5 ila 30 kg ağır-
lığında yük kaldırabilecek saatte 100 km hıza 
ulaşan insansız hava aracıyla şu anda hizmet 
vermekte olduğunu görüyoruz. Aynı firma şu 
anda 1 ton ağırlığında taşıma yapabilecek bir 

drone üzerinde çalışıyor. Bu yıl içerisinde yine 
güney asya’da Tokyo, Hong Kong ve Singapur 
gibi şehirlerde de drone’lar ile gönderiler hiz-
mete alınmaya başlandı. 
- Ülkemizde ise PTT, geçtiğimiz yıl PTT kargo 
drone ile gönderi hizmetlerine başlayacaklarını 
açıkladı ve geçtiğimiz ay teknofest kapsamın-
da drone kargo’nun tanıtımını ve ilk uçuşunu 
gerçekleştirdi. Gerçek zamanlı veri transferi 
yaparak teslimat sürecinin bütün aşamalarının 
takip edilmesini mümkün kılan araç, otonom 
olarak verilen uçuş görevlerini eksiksiz yerine 
getirebiliyor.  PTT Kargo Drone, paket tutma 
ve bırakma, yer kontrol istasyonuyla iletişimin 
kesilmesi durumunda geri dönme, acil iniş yap-
ma ve askıda kalma gibi özelliklere sahip. 
- Avrupa’ya ve Amerika’ya baktığımız zaman 
bu alanda Asya şehirlerinin gerisinde oldukla-
rını ve yasal kısıtlamalar görüyoruz. Örneğin 
New York’ta ticari drone uçuşları yasaklanmış 
durumda. Ancak gelecekte dünyanın batı tara-
fından da dronelar ile ilgili düzenlemler ve hiz-
metler kaçınılmaz. 

Son olarak ise yaptığımız çalışmalar sonu-
cunda otonom araçlar, yeni ulaşım çözümlerine 
yatkınlık, sürdürülebilirlilik, lojistik ve dijital-
leşme alanlarında şehirlerin performanslarına 
göre bir akıllı şehir ulaşım sıralaması gerçek-
leştirdik. Burada dünyada pek çok şehrin kent-

selleşme ve bunun getirdiği ulaştırma ile ilgili 
sorunları aşabilmek adına gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerden bahsettik. Şehirlerin performans-
larını değerlendirdiğimiz zaman bahsettiğim 
faktörleri göz önüne alarak gerçekleştirdiğimiz-
de en başarılı şehirler olarak Londra, Helsinki, 
Hong Kong ve Kopenhag ortaya çıktı. Yine 
aynı değerlendirme sonucunda İstanbul ise 100 
şehir arasında 58. sırada yer aldı. Istanbul toplu 
taşıma alanında yaptığı atılımlar ve akıllı şehir 
dönüşüm projesiyle beraber ulaşımda önemli 
gelişmeler kaydettiğini görsek de, bunların çık-
tılarının daha iyi okunması ile birlikte bu listede 
önümüzdeki yıllarda yukarılara çıkabilir. 

Toparlayacak olursak, kenteselleşme ile bir-
likte şehirlerin sorunlarını çözebilmek adına 
yeni ulaşım çözümlerine odaklandıklarını gö-
rüyoruz. 

Değişen dünyada sürdürülebilirlilik, dijital-
leşme gibi konularda şehirler birbirleriyle ciddi 
bir rekabet içinde olduklarını görüyoruz.

Entegre ulaşım, elektrikli ve otonom araç-
ların geleceğin çözümleri oldukları şehirlerin 
yaptıkları atılımlardan çok rahat görülebiliyor. 

Tabi ki burada yerel yönetimlere büyük bir 
sorumluluk düşüyor. Geleceği yakalayabilmek 
için, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 
özel sektör için teşvik ortamının oluşturulması 
oldukça önemli. E
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GLOBAL BAKIŞ

Uzun süredir içine kapanık, ulus-
lararası sorunlara çözüm üret-
mekte yetersiz AB, bir yandan 
kendi iç sorunlarıyla uğraşırken, 

diğer yandan da değişim sürecinin yansımala-
rını hissetmektedir. Merkel’in siyaseti bıraka-
cağını açıklaması, Macron’un bağımsız bir Av-
rupa Ordusu kurulması gerektiğini söylemesi, 
İtalya’nın 2019 bütçesini AB’nin reddetmesi, 
artan milliyetçilik, Brexit sancısı, mülteciler 
sorunu ve daralan AB ekonomisinin nasıl şe-
killeneceği ve tabi ABD’nin AB üzerindeki 
baskısı ile Rusya ve Çin faktörü, AB’yi yeni 
bir sürece doğru şekillendirmektedir.

YENİDEN YAPILANMA 
SANCISI MI, KRİZİ Mİ?

AB’nin soğuk savaş sonrası en büyük ya-
nılgısı, derinleşmek yerine genişlemeyi tercih 
etmesiydi. Genişleme süreci AB’de ekono-
mik, siyasi ve sosyal kırılmalara neden oldu. 
ABD’nin Ortadoğu’da başlattığı ve AB’nin 
de desteklediği sözde demokrasi hareketinin, 
Arap Baharı’nı tetiklemesiyle başlayan mül-
teci akını, AB’de milliyetçiliğin artmasına ve 
Avrupa siyasetçilerinin bu kavramı kullanarak, 
içe kapanık popülist retorik söylemlerine ne-
den olmuştur. 

Oysa AB, bir barış projesi olarak ortaya çık-
mış, Avrupa’daki İngiltere, Fransa ve Almanya 
arasında güçler dengesinin, bir daha savaşma-
yacak şekilde, “denge” üzerine kurgulanmıştı. 
Gerek kurucu antlaşma olan Roma ve ardından 
siyasi bütünleşme antlaşması mahiyetindeki 

Maastrich Antlaşması, Avrupa’da yaşayan et-
nik yapılara, sosyal dokulara, kültürlere, inanç-
lara, dinlere ve dillere eşit saygıda davranma-
yı esas almıştı. AB kuruluş sürecinde, hiçbir 
zaman bir Hıristiyan Kulübü olarak anılmadı. 
Özellikle Türkiye’nin 1963’de imzaladığı 
Ankara Anlaşması, AB’nin (o zamanki adı ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu AET) siyasi ve 
ekonomik açıdan, kendine güvenen güçlü bir 
yapı olduğunun en önemli işaretiydi.

Dünyanın kodlarının değişmesi, globalizm 
ve enerji odaklı yeni dünya siyaseti, AB’nin 
içine kapanmasına ve genişlemenin yarattığı 
ağır travmayla AB’de refah seviyesinin düş-
mesine, medeniyetler çatışmasının paradigma-
sının yaşanmasına sebep olmuştur.

AB küresel rol model olmak yerine, ikinci 
kez hata yapmakta ve sağ siyasetin, ırkçılığa 
doğru, sol partilerin ise sağa doğru popülist 
söylemlere doğru evrildiğini göstermektedir. 
Göç, İslamofobi, Müslüman karşıtlığı başta 
Almanya olmak üzere, Avrupa’nın pek çok 
ülkesinde temel politika haline gelmiştir. Av-
rupa’da gelir eşitsizliği bunun en temel para-
metresidir. 

Merkel’in siyasetten çekileceğini açıklama-
sı, Merkel sonrası Almanya’nın ne olacağını 
bilmek aslında hiç de zor değil. Her ne kadar 
politik belirsizlik var gibi görünse de Alman 
siyasetindeki sağ söylemlerin değişmeyeceği 
aşikardır.

Macron’lu Fransa’nın ABD’siz Avrupa Or-
dusu kurma hayali bir hayli tartışma konusu-
dur. Macron; “Gerçek bir Avrupa ordusuna sa-

hip olmadıkça, Avrupalıları koruyamayacağız. 
Tehditkar olabileceğini gösteren ve sınırlarımı-
za dayanmış bir Rusya’ya karşı, daha egemen, 
ABD’ye bağımlı olmayan ve tek başına kendi-
ni savunan bir Avrupa’ya ihtiyacımız var” dedi 
ve tartışmanın fitilini ateşledi. Trump’un “Av-
rupa’nın güvenliği, bizim sayemizde gerçek-
leşti. Önce Avrupa bize olan borcunu ödemeli-
dir” demesi, AB’nin siyasi ve askeri bakımdan 
nasıl bir yol ayrımında olduğunun paradoksu 
olacaktır.  

KÜRESEL ROL 
KİMLERİN OLACAK?

AB’nin Türkiye ve ABD ile karşılıklı gü-
ven ve diyalog eksikliği yaşaması, Rusya’ya 
ambargo uygulaması, Türkiye’nin AB’siz yola 
devam etme arzusu hatta Şanghay İşbirliği Ör-
gütü’ne üye olma isteği, AB’nin küresel oyun-
cu olmaktan çok uzak olduğunun baremidir.   

ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, 
Rusya-Türkiye-İran’ın oluşturduğu Suriye’de 
çözüm ve diyalog süreci, İngiltere’nin Brexit 
sonrası, AB’den bağımsız bir o kadar da ABD 
yanlısı tutumu, Çin’in ekonomik ve askeri 
alandaki gücü, AB’nin yeni dünyada kendini 
nasıl konumlandıracağını bilememesine neden 
olmaktadır. Zaten Avrupa’da uzun zamandır 
güçlü bir lider eksikliği yaşanmaktadır. Buna 
bir de AB’nin hata üstüne hata yapması ek-
lendiğinde, küresel gücün dışına itilmesi ola-
sıdır. AB, yeni dünya düzeninin gerçeklerini 
görmekten çok uzaktır. Unutmamak gerekir ki 
“Gemi batarken, çığlık atan çok olur.”

GELECEĞİNİ ARAYAN AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
AB’nin Türkiye ve ABD ile karşılıklı güven ve diyalog eksikliği yaşaması, Rusya’ya ambargo 
uygulaması, Türkiye’nin AB’siz yola devam etme arzusu hatta Şanghay İşbirliği Örgütü’ne 

üye olma isteği, AB’nin küresel oyuncu olmaktan çok uzak olduğunun baremidir.  
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