
O Y D E R  -  O T O M O T İ V  Y E T K İ L İ  S AT I C I L A R I  D E R N E Ğ İ  YAY I N  O R G A N I D I R

www.oyder-tr.org

Sayı: 103 OCAK 2017

103

2017 nasıl geçti?

MURAT ŞAHSUVAROĞLU 
OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı

Otomotivde 2018 ihracat 
hedefi 29 milyar dolar

Elektrikli ve hibrit
araçlarla “All in One”

BERKAN BAYRAM
Türkiye Elektrikli ve Hibrid 
Araçlar Platformu 
(TEHAD) Kurucusu

Drama hızla kana karışır!

AHMET ÇAĞAN
Çağan Akademi
Kurucu Direktör



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

kocfinans_otoban_dünya_24x31cm_baski.pdf   1   20/11/2017   12:00



Elektrikli araçların popülaritesi günden güne 
artıyor. Firmalar bu alanda yatırımlar yapmak 
için adeta birbiri ile mücadele eder hale geldiler. 
Piyasada bilinenlerin yanı sıra, çok bilinmeyen 
hatta adı bile henüz pek duyulmamış markalar 
dahi elektrikli araçlar için çoktan düğmeye 
basmış durumdalar. Dolayısıyla, artık kendimizi 
buna hazırlamamız gerekiyor. Türkiye 
Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) 
Kurucusu Berkan Bayram da bu gelişmeleri 
değerlendirmiş ve elektrikli araçların, ekonomi 
bir yana, bazı küresel sorunların çözümüne de 
fayda sağlayabileceği konusunu işlediklerini 
belirtmiştir. Şimdiden birçok akaryakıt 
firmasının, iş modellerinde değişikliğe gitme 
kararı aldığını; örneğin fosil yakıt istasyonlarını, 
elektrikli şarj istasyonlarını da kapsayacak 
bir model ile revize etme planları olduğunu 
gözlemlediklerini anlatarak yeni iş modellerini 
de bizlere göstermiştir. 

Elektrikli araçlarda, alıcıları düşündüren en 
önemli sorunlar ise menzil ve şarj süreleridir. 
Şimdilik, araç menzilinin kısa olması 
düşündürücü olsa da bunun henüz yeni bir 
teknoloji olduğunu ve çok yakın bir zamanda 
gelişeceğini unutmamak gerekir. Ayrıca hem 
ekonomik hem de doğa ile dost bir teknoloji 
olduğu için avantajlarının çok fazla olduğu göz 
ardı edilmemelidir.

Günümüzde otomotiv sektöründe fosil yakıt 
ile çalışan araçların baskın olduğu aşikârdır. İlk 
etapta, küresel pazardaki rekabetin oldukça 
düşük olacağı ön görülebilir. Fakat değişim 
hiçbir zaman tersine doğru ilerlemez. Yani, 
bugün olmasa bile, yarın bu teknoloji mutlaka 
kabul edilecek, bir zorunluluğa dönüşecektir. 
Ayrıca yukarıda bahsedilen kısa menzil şarj 
problemi için çalışmaların devam ettiğini de 
hatırlatmak gereklidir. Kanada’da yapılan 
araştırmalar bunun en büyük kanıtıdır. Lityum 
metalden yapılmış negatif elektrotların, pil 
depolama kapasitesini önemli ölçüde arttıracağı 
düşünülmekte ve bu konuda yayınlanan rapor 
gerçekten umut vaat etmektedir. 

Bizde ise bu gelişime firmaların hazırlanmaya 
başlaması bir yana, kamusal alanda da çeşitli 
çalışmalar yapılmaktadır. Hatırlanacak olursa, 
2011 yılında Kayseri Merkez Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, ‘Elektrik ve Elektronik 
Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojileri 
Alanı’ndan bazı öğrencilerle ilk kez Türkiye’de 
lise düzeyinde elektrikli araç üretmişti. Bu 
atılımlar zaten geleceğin de haritasını önümüze 
az çok koymuştu. Şimdi ise bu genç arkadaşlar 
ve projenin başındaki eğitimciler, KA2 Stratejik 
Ortaklık Projesi kapsamında Estonya’dan 
3, Litvanya’dan ve Letonya’dan 1’er meslek 
lisesini, 2019’un Nisan ayında ağırlayacak 
ve projeleri olan elektrikli araçlar hakkında 
eğitim verecekler. Bunlar hem ülkemiz adına 
hem de gençlerin bu konuya karşı duyarlılığı 
adına sevindiricidir. Teknik Üniversitelerimiz 
elektrikli araçlar konusunda projeler üretmekte 
ve yarışmalara katılarak bu ürünlerine destek 
aramaktalar. Geleceği inşaa etmek için 
bugünden eğitime yatırım yapmamız gerektiğini 
de belirtmek isterim.

Yurt dışına baktığımızda, örneğin Norveç’te 
geçen yıla kıyasla elektrikli ve hibrit 
otomobillerin satışı, fosil yakıtlarla çalışan 
otomobil satışlarını geçmiş durumdadır. Ayrıca 
Norveç bu konuda teşvik edici adımlar atmakta, 
elektrikli ve hibrit araçların kullanımı süresince 
vergi ve benzeri maliyetlerde birçok indirim 
sağlayarak, talebi arttırmaya yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. Yakın zamanda bizde de seri bir 
şekilde üretileceğini düşündüğümüz elektrikli 
ve hibrit araçlar hakkında kamuyu daha fazla 
bilgilendirmek, geleceğin doğaya dost olan bu 
otomobillerde olduğunu anlatmak ve sektör 
bazında ülkeye yeni değerler katacak bu 
yenilikleri tanıtmak gerekmektedir.

Dergimizin bu sayısında konumuza paralel 
olarak işlediğimiz elektrik üretim şekilleri 
ise sizleri bilgilendirecek ve yeni yatırımların 
önünü açabilecektir. Değerli görüşlerini bizlerle 
paylaşan uzmanlara, paylaştıkları bilgiler için 
hepimiz adına teşekkür ediyorum.
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Drama hızla 
kana karışır!

Eylem ya da oyun anlamına gelen “drama”, 
aslen eski Yunanca’dan türemiş, dilimize 
ise Fransızca’daki “drame” sözcüğünden 
geçmiştir. Sosyal yaşam içinde bir insanın 
girdiği hemen her türlü ilişki ya da ortamda 
şu ya da bu dozda dramatik bir unsur 
olduğunu göz önüne alırsak, bu olgunun 
yaşamlarımızın içinde ne kadar önemli bir 
yer kapladığını anlayabiliriz. 

Konumuz olan eğitim bağlamında ise 
drama kavramı, daha çok, “yaşayarak 
öğrenme” anlamında kullanılıyor. Drama 
eğitimlerindeki esas dinamik, “mış gibi” 
yaparak, farklı deneyimleri benimseme 
ve bunu özümseyerek, diğer insanlara 
aktarmaya dayanıyor. Drama eğitimi alan 
bir katılımcı, belki de hayatında hiçbir 
şekilde karşılaşmayacağı olayların içine 
giriyor ve o atmosfere uyum sağlayarak, 
kendisini o dünyanın koşullarına adapte 
ediyor. İşte bu durum, tam da yaşayarak 
öğrenmeyi işaret ediyor. Yaşayarak 
öğrenme, bilindiği üzere, öğrenme biçimleri 
arasında en etkin yöntem olarak kabul 
edilmekte. 

Eğitim süresince katılımcıların fiziksel, 
psikolojik ve sosyal olarak eğitim içeriğine 
katılmaları, beş duyu organını aktif olarak 
kullanmaları esas alınıyor. 

Eğitim konusunu ayrıntılandırmak 
gerekirse; drama eğitimindeki deneyimler 
insanların hayal dünyasını geliştirmede, 
olayları canlandırarak içine girmede 

ve herhangi bir koşula nasıl uyum 
sağlayabileceklerini anlamada son derece 
önemli bir rol oynuyor. Geleneksel eğitimin 
aksine dramada, atmosfere uyum sağlayan 
katılımcı, rol yaparken çok daha fazla 
“neden” sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Bir 
konuyu drama tekniği ile öğrenen kişi bu 
nedenle aynı zamanda soru sormayı da 
öğreniyor. Çünkü drama ona hem kendisi 
hem de durumların nedenlerine ilişkin 
sorular sorma fırsatı tanıyor. 

Bu süreç kişisel gelişim için büyük önem 
taşımakta. Unutulmaması gereken nokta, 
eğitimde ne kadar çok duyu organı işin 
içine dahil olursa o kadar başarılı olunuyor. 
Çünkü duygular herhangi bir konuyu 
özümseme ve içselleştirmenin anahtarı 
konumunda bulunuyor.

İşitsel, görsel, duygusal, zihinsel

Drama tekniği ile eğitim, toplumların, 
günün koşullarına uygun, o koşulları 
anlayabilen ve ona adapte olabilen, 
geçmişten ders çıkararak hayatında aynı 
hataları yapmamaya özen gösteren bireyler 
yetiştirmeyi, bu sayede hem bireysel hem 
de toplumsal anlamda daha bilinçli bir 
gelecek yaratma çabasını içeriyor. Bu çaba 
böylece toplumsal anlamda da bilişsel ve 
davranışsal gelişmeye pozitif katkı sağlıyor. 

Ülkelerin eğitim anlayışı ne olursa olsun ana 
hedef hep “bireylerin daha bilinçli olmasıdır” 
dersek yanılmış olmayız. Küreselleşmenin 

de etkisiyle sosyoekonomik dengeler 
değişip, yıllar içerisinde toplumlardaki 
kültürel dalgalanmalar arttıkça eğitimin 
üzerine daha da çok eğilmek bir zorunluluk 
haline gelmiş durumda. Doğru şekilde 
eğitilmiş bir toplum, dönemin getirdiği 
olumsuz sürprizlere hazırdır çünkü... 
Eğitici drama, tüm bu gelişmelerle birlikte 
günümüz koşullarında son derece kritik bir 
yerde duruyor.

Günümüzde gençlerin eski zamanlara 
oranla daha bilinçli olarak yetiştiği bir 
gerçek. Çünkü içinde bulunduğumuz 
internet çağı, yeni nesillere artık okulda 
öğrendiklerinin üstüne yeni bilgiler 
koyabilme şansını sunuyor. İnternetin yanı 
sıra, işyeri eğitimlerinin giderek yaygınlık ve 
süreklilik kazanması da her yaştan çalışana, 
okul eğitimi ve tecrübeyle edindikleri 
birikimlerini daha da zenginleştirmelerine 
olanak sağlıyor.

Duygusal dalgalanmalarla baş etmek

Öğrendiklerini yalnızca teoride bırakmak 
istemeyen yeni neslin, aslında tüm bu 
saydıklarımıza ilişkin farkındalıkları çok 
yüksek düzeyde. Ancak elbette farkındalık 
yetmez. Ortaya çıkabilecek sürpriz 
gelişmeler karşısında kriz yönetimini 
başarabilmek ve muhtemel duygusal 
dalgalanmalarla doğru bir şekilde mücadele 
etmek yalnızca eğitimle mümkün. 
Dolayısıyla başta gençler olmak üzere 
bütün bireylerin; kendilerini rahatça ifade 

Perspektif
Otobanı

AHMET ÇAĞAN 
Çağan Akademi Kurucu Direktör

Sürpriz gelişmeler karşısında doğru 
tepkiler verebilmek ve muhtemel 
duygusal dalgalanmalarla başarılı 
bir şekilde mücadele etmek yalnızca 
eğitimle mümkün. Drama eğitimi, 
öğrenme biçimleri arasında en etkin 
yöntem olarak kabul edilen yaşayarak 
öğrenme ilkesine dayandığı için 
bireyleri her tür duruma hızla hazırlıklı 
hale getiriyor



edebildikleri, duygularını açıklayabildikleri, 
diğer arkadaşlarıyla etkileşimde olabildikleri 
ve empati yeteneklerini geliştirebildikleri 
drama eğitimlerine duyulan ihtiyaç 
giderek artmakta. Bu eğitimin yalnızca 
gerçek profesyoneller tarafından verilecek 
eğitimlerle sağlanabileceği ise çok açık.

Yaratıcı oyun dediğimiz drama eğitiminde 
kesinlikle bir yaş sınırı bulunmuyor. 
Anaokulu, yani eğitimin ilk kademelerinden 
başlayarak her insanın içinde yer alabileceği 
bir eğitim sürecinden söz ediyoruz. Bu süreç 
sonunda katılımcılar, gündelik yaşamın her 
türlü sürprizine karşı daha dayanıklı, daha 
esnek, daha hızlı karar alabilen ve ayrıca 
dramanın etkisi dolayısıyla sosyal yapısı 
güçlendiği için daha özgüvenli olan bireylere 
dönüşüyor. 

Bilinçlenme yolunda yeni bakış açıları 
sağlayan bu süreç, katılımcılara toplumsal 
yaşam içinde duracakları ve yükselecekleri 
konumları belirlemelerinde yardımcı 
olurken, onlara farklı deneyimler de 
katıyor. Farklı rollere sahip çalışanlar, iş ve 
toplumsal yaşamlarında girdikleri her türlü 
ortama uyum sağlayabilmek için bir yandan 
drama yöntemlerini kullanırken, diğer 
yandan da iletişim ve sunum becerilerinin, 
problem çözme kapasitelerinin ve de 
yaratıcılıklarının giderek geliştiğine bizzat 
tanıklık ediyor. Uygulama ağırlıklı ve 
interaktif bir metodolojiyle yürütülen drama 
eğitimleri, tam da bu nedenle diğer olumlu 
etkilerinin yanı sıra ekip çalışmasına yönelik 
motivasyonu da artırıyor.

Drama, bir konu hakkında kişiyi 
bilgilendirmekle kalmaz, o konuyla 
ilgili ciddi bir farkındalık da yaratır ve 
uygulamaların istenilen yönde evrilmesine 
yol açar. Kurumsal eğitimlerin ana 
sorunu olan, “çok iyi eğitim veriyoruz 
ama uygulamada hiçbir şey değişmiyor” 
türündeki yakınmalara da en güçlü şekilde 
drama eğitimleri son verir. Çünkü drama, 
hızla kana karışır ve kısa sürede davranışa 
dönüşür!

ahmet@caganakademi.com.tr
www.caganakademi.com.tr
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Drama tekniğinin kazanımları

• Algıları açar.

• Dikkati geliştirir.

• Sunum becerilerini geliştirir.

• İkna yeteneğini geliştirir.

• Pratik zekayı güçlendirir.

• Etkin dinleme ve olayları izleme 
kapasitesini artırır.

• Durumu yalnızca kavrama değil, aynı 
zamanda hissetme imkanı sağlar. 

• Özgüveni yükseltir.

• Pozitif düşünme yöntemlerini öğretir.

• Yaratıcı düşünceyi tetikler ve kişiyi 
“yapabileceğine” inandırır.

• Duyguların farkına varılmasını ve ifade 
edilmesini sağlar.

• Bireysel farkındalığı artırır.

• Empati kurabilme yeteneğini artırır.

• Davranış psikolojisine ilişkin farkındalık 
yaratır.

• İletişimde göz kontağı kurabilmeyi 
sağlar.

• Grup önünde sergiledikleri oyunlarla 
katılımcıların sosyalleşmesini sağlar.

• Kurum içi iletişimi artırır, ekip 
uyumunu ve motivasyonunu sağlar.

• Katılımcıların işten duydukları 
memnuniyeti artırır.

• Kurumun amaçları ile bireysel amaçları 
uyumlaştırır.

• Katılımcının sorumluluk alma ve 
problem çözme becerilerini geliştirir. 

• Kriz yönetimi ile çalışanları, olmuş ya 
da olabilecek vakalara düşünsel olarak 
hazırlar.

• İş sürecini doğru bir şekilde planlamayı 
ve yönetmeyi öğretir.

• Tüm bunları yaparken, katılımcıların 
ekip arkadaşlarıyla eğlenmesine olanak 
tanır.
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2017 yılının en heyecan verici haberi 
tabii ki “Türkiye’nin Otomobili” projesidir. 
2017 içerisinde “Türkiye’nin Otomobili” 
projesinin resmen açıklanmış olması 
ve çalışmaların başlamış olması bizler 
için oldukça ümit verici bir gelişme oldu. 
Yıllardır gerek üretimde gerekse de 
perakende yapılanmasında dünyaya 
örnek gösterilebilecek yatırımlara sahip 
Türkiye’nin kendi markasını yaratması 
ve bu yarattığı marka ile hem teknoloji 
hem de tasarım açısından öncü role 
soyunması bizleri onurlandırmıştır. Bu 
projenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 
lansmanına davet edildiğimizde hem 
Sayın Cumhurbaşkanımızı hem de oluşan 
birbirinden değerli beşli konsorsiyumu 
gerçekten gurur duyarak ayakta alkışladık.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği olarak 
bu gelişimin içerisinde tüm tesislerimiz ve 
imkanlarımız ile yer almaktan memnuniyet 
duyacağımızı, kurulu tesislerimizde bu yeni 
mücadeleyi de başarı ile sürdüreceğimizi 
düşünüyor, o günlerin bir an önce gelmesi 
için sabırsızlanıyoruz.

İç Pazar değerlendirmesine geldiğimizde 
ise 2016’nın son aylarında değişen ÖTV 
Kanunu ve genel ekonomik beklentilerin 

düşük olması sebepleriyle 2017 başlarken 
otomotiv sektörü olarak satışlarda %15-20 
civarında düşüş yaşanacağını bekliyorduk. 
Yılın ilk çeyreği de bu beklentiye uyumlu 
olarak bir önceki seneye oranla daha düşük 
seviyelerde başladı. Biz de uluslararası 
piyasalar, borçlanma maliyetleri, döviz 
kurları için verilen yıllık tahminler, enflasyon 
hedefleri vb.. konular da pazarın zayıflama 
ihtimali olduğuna dair kuvvetli işaretler 
vermesi nedeniyle diğer sektör oyuncuları 
gibi bu yönde tahminde bulunduk. Yıl 
sonuna geldiğimizde beklenen kadar 
olmasa da yine de bir önceki seneye göre 
daralma yaşandı ve %3 seviyesinde düşük 
satış gerçekleşti. Bu durum aslında kötü 
görünmemekle birlikte son 3 yıldır 900 bin – 
1 milyon bandından yukarı çıkamadığımızın 
da tescili oldu.  Olumlu tarafından bakarsak 
üçüncü senedir ağır ticari vasıta hariç 
950.000 – 1.000.000 bandında seyreden 
iç Pazar satışlarımız, sektörün artık bu 
büyüklüğe oturduğunu ve çok önemli 
dalgalanmalar yaşanmazsa aynı seviyeyi 
önümüzdeki yıllarda da koruyacağının 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

2017 yılı için bir güzel haber de dış ticaret 
dengesinde otomotiv sektörünün 6,5 
milyar dolar fazla vermesi oldu. Üretim 

rakamımız 1.8 milyon adeti aştı ve 1.5 
milyon araç ihraç edildi. Yani üretim ve 
ihracat açısından çok başarılı bir dönem 
geçirdik. Ancak sektörümüz yine ve yeni 
vergi düzenlemeleri ile karşılaştı. ÖTV’de 
eşiklendirme sistemi getirildi ve 1.600cc 
araçlar için  %45 olan vergi oranı üçe 
bölünerek %45-%50 ve %60 oranına 
çıkarıldı. Bu yeni vergilendirmeye ek olarak 
kurlardaki yukarı yönlü önemli artışlar 
ile araç fiyatları artması ve verginin araç 
fiyatına bağlı olması sebebiyle araç satın 
alma rakamları çok yükseldi. Buna rağmen 
üreticiler, markalar ve yetkili satıcılar olarak 
tüm oyuncular bu artışları uzunca bir 
süre sübvanse etmek durumunda kalarak 
karsızlık sorunu ile karşı karşıya kaldılar. 
Yıllardır çok büyük başarılar ile ekonominin 
lokomotifi rolünü üstlenen otomotiv 
sektörüne yönelik devletten daha yapıcı 
müdahale ve daha çok destek beklemek 
hakkımızdır diye düşünüyorum. 

Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotif 
sektörü olan otomotivde sınırlı kayıp 
olması, genel ekonomiye de olumlu katkılar 
yapmaya devam ediyor. Genel hatlarıyla 
baktığımızda adetsel olarak herkes için 
tatmin edici bir yılı tamamladığımızı ancak 
sektörün bazı yapısal sorunlarının da devam 

2017 
nasıl geçti?

OYDER’den

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT ŞAHSUVAROĞLU

Avrupa’nın en büyük 
iç pazarlarından biri 
olma yolunda ilerleyen 
pazarımızın daha da 
yüksek seviyelere 
ulaşması için yapılması 
gerekenler uzun 
zamandır konuşuluyor. 
Ancak 2017 içerisinde 
“Türkiye’nin Otomobili” 
projesinin resmen 
açıklanmış olması ve 
çalışmaların başlamış 
olması bizler için oldukça 
ümit verici bir gelişme 
oldu. 
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aya yükseltilmesidir. Bu konuda Oyder 
olarak meslektaşlarımız adına çalışmaya 
devam edeceğiz. İşin bürokrasisi dışında 
bir de siyaset boyutu olduğundan, tüm 
meslektaşlarımı bölgelerindeki milletvekilleri 
ile temas etmeye ve bu talebimizle 
ilgili bilgilendirmeye davet ediyorum. 
Umuyorum ki 2018 içinde vade süreleri ile 
ilgili bir sonuç alacağız.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 
eşdeğer yedek parça konulu birçok 
toplantıya katıldık ve yetkili satıcıların 
konuyla ilgili görüşlerini bakanlık yetkilileri 
ile paylaştık. Bakanlık 2016 yılında bir 
düzenleme yaparak eşdeğerlik belgesi 
vermek üzere TSE’yi münhasır yetkili kılmıştı. 
Ancak özellikle sigorta şirketlerinin konuya 
yeterli önemi vermemeleri sebebiyle yeterli 
adette eşdeğerlik belgesi verilemedi 2018 
Şubat ayında TSE’nin münhasırlığı bitecek 
ancak burada boşluk olmaması için Bakanlık 
ve TSE yetkililerine görüş vermeye devam 
ediyoruz. Oluşacak bir boşluğun piyasada 
tüketici aleyhine sonuçlar doğurma ihtimali 
olacağını anlatıyoruz. Satış Sonrası piyasası 
kontrolü zor bir alan olduğundan sadece 
Piyasa Gözetim ve Denetim mekanizmaları 
ile kontrol etme çabalarının yeterli 
olmayacağı kanaatindeyiz. Bu yüzden 
konunun yeniden değerlendirilmesi ve 
kaynakta çözüm üretilmesi gerektiğini ilettik. 
Gelişmeleri meslektaşlarımız ile paylaşmaya 
devam edeceğiz ve bu konunun üzerinde 
hassasiyetle durmaya devam edeceğiz.

Yine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
sorumluluğunda devam eden ve Otomotiv 
Sektörü Strateji Belgesi’nin oluşturulmasına 
katkı vermeye devam ettik. 2014-2017 
Strateji belgesinde hedeflenen bazı konular 
hayata geçirilebilirken, bizim için özellikle 
önem arz eden “İç Piyasada Geliştirici 
Faaliyetler” başlığında çok fazla yol kat 
etme imkanı bulunamadı. Şimdilik sanayi 
tarafında Ar-Ge departmanları teşvikleri, 
test pisti inşası gibi konularda çözümler 
üretildi ve uygulamaya başladı. 2018-2020 
Otomotiv Strateji Belgesi oluştururken 
gelişme sağlanamayan maddeleri aynı 
şekilde koruyarak hayata geçirilmesi için 
çaba harcamaya devam ediyoruz. Amacımız 
sadece Yetkili Satıcılara değil sektöre toptan 
fayda oluşturulmasına yardım etmektir. 
Sektörü bir bütün olarak görüyoruz ve 
üretici, dağıtıcı veya perakendeci ayrımı 
yapmadan herkesin faydasına olacak 
çözümlerin peşinde koşuyoruz.

kredilerde %30 sonrasındaki kredilerde %50 
peşinat ödemesi yapılması zorunluluğunun 
yeniden düzenlenmesi idi. Bizim Sayın 
Başkan’dan bu rakamın arttırılması 
yönünde talebimiz oldu. Kendisine teşekkür 
ediyorum bu konuda çok yardımcı oldu 
ve 50 bin rakamını 100 bin’e çıkartarak 
bizlere önemli bir fayda sağlamış oldu. Şu 
anda taşıt kredisi kullanımında tüketiciler 
daha rahat hareket edebilecekler. Bu 
konuda tamamlanmasını beklediğimiz tek 
düzenleme 48 ay vade süresi sınırının 60 

ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle ÖTV sonrası 
MTV’de de kademeli sisteme geçilmesi, 
tüketici açısından ciddi kafa karışıklığı 
yaratmaya devam edecek. Sektörümüzün 
yarattığı doğrudan ve dolaylı vergileri göz 
önüne aldığımızda ekonomimize en büyük 
girdilerden birini sağlayan sektörümüzde, 
daha basit daha anlaşılır ve daha kolay 
uygulanabilir vergilendirme sistemlerine 
geçmek vergi gelirini arttıracaktır diye 
düşünüyoruz. Daha açıkça, uzun yıllar 
boyunca sabit olarak planlanacak 
ve uygulanacak bir vergi sistemi 
öngörülebilirliği arttıracak, yatırımlar 
açısından daha çekici hale getirecektir.

2018 yılı içerisinde dünyadaki 
dalgalanmalar, komşularımızda yaşanan 
iç karışıklıklar ve hatta savaşlar, ekonomik 
sıkıntılar gibi konulardan ne kadar 
az etkilenirsek o kadar hızlı büyüme 
kaydedeceğimize inanıyorum. 

2017 yılı Oyder için nasıl geçti

Oyder, 2017 yılını da sektördeki ağırlığına 
paralel olarak çok yoğun ve kamu 
nezdinde kıymetli bir pozisyonda geçirdi. 
Sektörümüzün yapısal sorunlarına köklü 
çözümler üretmek için oluşturulan 
tüm komisyon ve topluluklarda Yetkili 
Satıcılarımızın beklentilerini masaya 
taşıyan taraf olma görevini sürdürdü. 

2017’de üzerinde çalıştığımız diğer konu ise 
taşıt kredilerinin alım şartları sınırlamaların 
kaldırılması veya değiştirilmesi idi. Bununla 
ilgili BDDK Başkanı Sayın Mehmet Ali 
Akben ile Temmuz ve Ağustos aylarında 
görüşerek taleplerimizi ilettik. En önemli 
talebimiz 50.000 TL’ye kadar alınan 

2016 yılında bu yana üzerinde çok 
çalıştığımız ve yetkili satıcıların 
geleceklerini, işlerini, sermayelerini 
etkileyecek konuları içerisinde 
barındıran blok muafiyeti 
adıyla bildiğimiz Tebliğ, 2017/3 
sayılı olarak 2017 yılı içerisinde 
yayınlandı. Meslektaşlarımız adına 
gerek Rekabet Kurumu, gerekse 
vekillerimiz ile sıkı işbirlikleri 
yaparak tebliğin yetkili satıcı çıkar 
ve beklentilerine uygun halde 
çıkmasını sağladık. Bu son derece 
önemli olduğu için biraz uzunca 
üzerinde durmak isterim. Bu tebliğ, 
en başlarda düşünüldüğü gibi AB 
ile aynı hükümler ile çıkarılmış 
olsaydı, bir gün içinde işlerimizi 
kaybedebilecek ve hatta hakkımızı 
arayamayacak duruma düşebilirdik. 
Hepimizi ilgilendiren böyle hayati 
bir konuda Oyder’in yarattığı 
çözümlerin bu tehlikeleri ortadan 
kaldırmaya yönelik çok önemli 
adımlar olduğunu söylemeliyim. 
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12 Nisan’da Maliye Bakanımız ve tüm 
Bürokratları ile yaptığımız toplantıda yine 
sektörümüzü ilgilendiren birçok konuyu dile 
getirdik. İstanbul Vergi Dairesindeki çalışma 
ofisinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda yeni 
ÖTV sisteminin yarattığı sorunlar, ikinci 
eldeki KDV sorunları, hurda teşviğinin araç 
parkındaki yaşlanma sebebiyle ne denli 
önemli olmaya başladığı gibi konular ile 
sanayimizin talepleri de bu toplantıda 
konuşuldu. Açıkçası Sayın Bakan’ın bu 

toplantıyı yönetme şekli ve çözüme 
yönelik yaklaşımları hepimizi son derece 
ümitlendirdi.

İkinci el araçlarda bir düzenleme 
yapılacağı bekleniyordu ama halen 
olmadı, bu konuda son durum nedir?

Bu konuda Masfed ile hazırladığımız ortak 
projeyi 2014 yılından beri Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile yürütüyoruz. İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz 
taslak, 2015 yılındaki bakan değişikliği, 
2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi 
gibi konular sebebiyle bir süre ortada kaldı 
ama 2017 başında tekrar hız kazandı ve 
taslak son haline getirilerek Başbakanlığa 
gönderildi. Temmuz 2017’den beri ilgili 
Bakanlılardan gelen düzeltme talepleri ve 
Başbakanlık’taki değerlendirmeler devam 
ettiği için henüz projeyi sonuçlandıramadık. 
27 Temmuz’da Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsmail 
Yücel’i ziyaret ederek konuyu nasıl 
hızlandırabileceğimizi konuştuk. Sayın 
Müsteşar konuyu Bakan beyin gündeminde 
ön sıralara aldıklarını ifade etti. Bizim 
de burada ilerleme sağlamak amacıyla 
Başbakanlıktan randevu talebimiz oldu, 
önümüzdeki günlerde bu konuyu nihayete 
erdirebileceğimize inanıyorum.

Oyder Kütüphanesi diye adlandırdığınız 
konuda 2017 de yeni yayınlarınız oldu, 
bu eserler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Oyder Yönetim Kurulu olarak özelikle 
sahiplendiğimiz bu konuda 2017 yılında 

6. ve 7. eserlerimizi yayınladık. Bunlar, “Bir 
Tomofildir Muradımız” ve “Suistimallerin 
İç Yüzü” isimleri ile meslektaşlarımızla 
paylaşıldı. 22 Mayıs 2017 tarihinde 
İstanbul Ortaköy Feriye’de tanıtımını 
yaptığımız “Bir Tomofildir Muradımız” adlı 
kitabımız Osmanlı döneminden başlayarak 
yakın döneme kadar uzanan Otomotiv 
Perakendeciliğini anlatıyor, içindeki tarihi 
nitelikteki resimler ile perakendeciliğin 
geçmiş dönemini zihinlerde canlandırıyoruz. 
Ayrıca yine çok değerli meslek büyüklerimiz 
ile yapılan röportajlar ve onların aktardıkları 
muhteşem anıları ile kitabımız okuyucuya 
keyifli bir zaman geçirme imkanı vermiş 
oldu. Muhtemelen yakın bir tarihte 
D&R’larda da satışa çıkarılacak, herkese 
okumalarını tavsiye ediyorum, zamanda 
yolculuk yaparak bir mesleğin nasıl 
oluştuğunu keyifle şahitlik edebilecekler.

Diğer kitabımız ise şirketlerimizde yaşanan 
suistimallere dair bir bilinçlenme amacıyla 
uyarı niteliğinde bir çalışma. 2016 yılında 
bölge toplantılarımızda bu konuyu işledik 
ve panellerimize Aksigorta eski GMY 
Ayhan Dayoğlu ile Otokoç Otomotiv İç 
Denetim Müdürü Gürol Memiş katılarak 
deneyimlerini, tecrübelerini paylaştı. Bu 
toplantılarımızın birinde bir meslektaşım 
“bu olaylar Otokoç’ta bile oluyorsa bizde 
kim bilir neler oluyordur” diyerek aslında 
yaşadığımız ve farkında olmadığımız ya 
da farkında olsak da önlem almadığımız 
bir durumu tespit etti. Bunun üzerine 
toplantılarımızdan aldığımız geri bildirimler 
sonucu “Suistimallerin İç Yüzü” kitabımızı 
yazmaya karar verdik. Hiç bir şey olmasa 

OYDER’den
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bile hepimizin aklında kalması amacıyla bir 
kez okuyup neler yaşanıyor, bunlara nasıl 
önlemler alınmış bilgi sahibi olabiliriz. 

Yeri gelmişken belirtmeden 
geçemeyeceğim, tüm meslektaşlarıma 
şirketlerinde “İç Denetim” yaptırmalarını 
öneriyorum. Bu denetimler ile özellikle iş 
süreçlerinizin sağlıklı işleyip işlemediğini, 
eğer işlemiyorsa nerelere önlem almanız 
gerektiğini görebileceksiniz. Eğer bu 
işi yapıyorsak İç Denetim yaptırmak 
zorundayız.

İç denetim konusundaki görüşlerinizi 
paylaştığınız için teşekkür ederiz. İç 
denetim demişken bir de sigortacılar 
ile yaşanan ve çözümlenemeyen 
sorunlardan bahsediyordunuz, burada 
ne gibi gelişmeler var?

Sigorta şirketleri bizim önemli iş oraklarımız, 
karşılıklı olarak hem sigorta sektörünün 
gelişmesine katkı sağlıyoruz hem de tüketici 
için çok güzel hizmetler sunuyoruz. Bu 
sebeple sigortacı dostlarımızı her zaman 
yanımızda görmek istiyoruz.

Fakat son yıllarda sigorta şirketlerinin 
ne yazık ki otomotiv konusunda yeterli 

donanıma sahip olmayan kişileri 
çalıştırmaya başladıklarını görüyoruz. Bunu 
nereden tespit ediyorsunuz diye sorarsanız 
şunu söyleyebilirim size; bizler her yıl 1 
milyon sıfır aracın satışı gerçekleştiren ve 
bunlara sigorta poliçesi satan bir teşkilatız. 
Ancak bizler sigorta şirketlerine bu faydayı 
sağlarken ne yazık ki otomotiv tecrübesine 
sahip olmayan personeller hasar onarımları 
konusunda bildikleri tek konu olan finansal 
maliyetlere bakarak karar veriyorlar. Oysa 
hasar almış bir aracın nasıl onarılması 
gerektiği konusunda bilgi sahibi olsalar 
işin sadece maliyet boyutu olmadığını, 
insani sorumlulukları gereği doğru 
standartlarda onarım yapılması gerektiğini 
de bilecekler. Ancak gördüğümüz kadarıyla 
konuyla alakası olmayan personeller ve 
konunun yönetim şeklinden dolayı insan 
odağına dikkat etmeden işin sadece para 
boyutuna konsantre olmuş durumdalar. 
Oysa bu kararı veren kişiler o onarımı 
yaptırdıkları araca ailelerini bindirebilirler 
mi bilemiyorum, elbette bilgisi yoksa 
anlamayacaktır ama eğer asgari onarım 
bilgisine sahipse gereken standartlarda 
onarılmayan araçlara ailelerini bindirmeyi 
bırakın yakınından bile geçirmeyecektir.  
Sigorta şirketlerimize buradan tekrar 
seslenmek istiyorum, odağına insanı alan 
onarımlar yaptırın. Bunun kısa vadede 
maliyetlerinize destek verecek şekilde 
faydaya döneceğini göreceksiniz, bir araca 
vereceğiniz onarım onayı ile daha sonra o 
aracın alacağı ikinci hasarda olabilecek vefat 
veya yaralanmalara ödenecek tazminatların 
önüne geçebilirsiniz. 

Bu sene zorunlu trafik sigortalarında 
şirketler ve hazine arasında yaşanan 
fiyat polemiği tüketiciyi mağdur etti. 
Ancak sadece tüketici değil, aracı 
satan meslektaşlarım yani yetkili 
satıcılarda önemli zararlara uğradılar. 
Düşünün aracı alıcısına satıyorsunuz 
ama teslim edemiyorsunuz, neden? 
Çünkü sigorta poliçesi kesemiyorsunuz! 
Şirketler ekranlarını karartarak, cevap 
vermeyerek vb.. şekillerde poliçe 
kesilmesini engelliyorlar ve bizde 
tescili tamamlayamıyoruz. Tescil 
tamamlanamayınca plaka çıkamıyor ve 
araç teslim edilemiyor. Bu durumda siz 
de müşteri olsanız o kadar para verip 
satın aldığınız aracı teslim alamamaktan 
dolayı sinirlenirsiniz. Peki sinirlendiğinde 
ne oluyor, müşteri memnuniyeti üzerine 
kurulmuş bir kazanç sistemi olan otomotiv 
sektörü zaten çok düşük kar marjları ile 
çalışırken buradaki kazancı bir kenara 
bırakın maliyetinin altına inmeye başlıyor. 
Elbette tüm meslektaşlarım bizi arayarak 
bu konuyu çözmemizi beklediklerini ifade 
ettiler. Genel Sekreterimiz Sigorta Birliğine 
giderek poliçe kesilmemesinden dolayı 
uğradığımız zararı anlattı ve çözümü en 
kısa sürede beklediğimizi belirtti. Ancak 
Sigorta Birliği bu konuda çözüm üretemedi, 
buradan sonuç alamadığımızdan dolayı 
Hazine Müsteşarlığına giderek Müsteşar 
Yardımcısı Sayın Ahmet Genç ile görüştük 
ve neler yaşadığımızı kendisine anlattık, 
çözüm beklediğimizi ifade ettik. Sonuç 
olarak ne Sigorta Şirketleri ne de Hazine 
çözüm üretemedi ve bizler 4-5 ay süresince 
önemli ve büyük zararlara uğradık. 
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Peki ne yapmak lazım dedik ve madem 
sigorta şirketleri yani iş ortaklarımız bizi 
dinlemiyor, madem bu konuda yalnız 
bırakılıyoruz o zaman kendi göbeğimizi 
kendimiz kesmeliyiz diyerek bir proje 
başlattık.

Murat bey Sigorta Şirketi kurma 
konusunda çalışma başlattığınızı 
biliyoruz, ne aşamadasınız?

Aslında hiç niyetimiz yoktu ama 
yaşadığımız aksaklıklar ve bu işin uzmanlık 
gerektiren bir iş olduğuna inanmamız 
nedeniyle bir Sigorta Şirketi kurabilir 
miyiz diye araştırmalara başladık. 
Rekabet Kurumu ile, Hazine Müsteşarlığı 
ile görüştük, çeşitli danışmanlıklar aldık 
ve sonunda Yönetim Kurulu olarak bu 
konuda faaliyete geçmemizin doğru 
olduğuna karar verip çalışmalara başladık. 
Şimdi ne durumdayız diye sorarsanız 
konuyu bir ileri safhaya taşıdık ve şirket 
ana sözleşmesi hazırlığına başladık 
diyebilirim. Bizim kurmayı hedeflediğimiz 
sigorta şirketi mümkün olan en geniş 
katılımı sağlayacak şekilde kurgulanacak 
ve diğer sigorta şirketleri ile rekabet 
halinde teklif verebilecek yapıda 
çalışacak. Gelişmeler ile ilgili yine bu 
mecradan bilgi vermeye devam edeceğiz, 
meslektaşlarımız bizi takip etmeye devam 
etsin.

2017 yılındaki Oyder Otomotiv Kongresi 
çok başarılı geçmişti, bu sene planınız 
nedir?

Gerçekten 2017 yılında Sayın Maliye 
Bakanımızın katılımı ile çok güzel bir 
kongre daha gerçekleştirdik. Dünyanın 
birçok yerinden çok değerli insanları 
buraya getirip meslektaşlarımıza hitap 
etmelerini, tecrübelerini paylaşmalarını 
sağlamak gerçekten çok güzel bir duygu. 
Bugün oraya gelen insanları bulup 
“hadi bize anlat sen neler yapıyorsun” 
demek pek mümkün değil, bu nedenle 
her meslektaşımı kongrelerimize davet 
ediyorum gelsinler ve bu değerleri 
dinlesinler. 

2018 için çalışmalarımızı tamamladık, 8. 
Otomotiv Kongremizi 11 Nisan tarihinde 
İstanbul FourSeasons Bosphorus Otel’de 
gerçekleştireceğiz. Bu sene de birbirinden 
değerli konuklar, ve çok önemli konuları 

katılımcıların önüne getireceğiz. Konumuz 
“Yeni Dönem Otomotiv Perakendeciliği” 
olarak belirlendi, meslektaşlarımızla 
sektörün gittiği yönü ve bu yönde 
perakendeciliğin nasıl şekilleneceğini 
tartışacağız. Bugüne kadar 10 milyar 
dolar yatırım yapmış olan Türk Otomotiv 
Perakendecileri yakın bir gelecekte 
mevcut yatırımlarını nasıl kullanacak, 
yeni bir yatırıma ihtiyaç duyacaklar mı, 
iş modelleri nasıl şekillenecek, personel 
gelişimi ve İK yapılanmaları nasıl olacak gibi 
birçok konuyu orada konuşacağız. Ben çok 
heyecanlıyım çünkü ben de yatırımlarımı 
nasıl şekillendireceğim konusunda 
buradaki konuklardan alacağım bilgiler ile 
planlayacağım.

Biraz otomotiv sektörünün gideceği 
yönü bize anlatabilir misiniz?

Asında biz 2018 yılındaki kongremizde bu 
soruyu tartışacağız, her ne kadar otomotiv 
perakendeciliğinin nereye evrileceğini 
konuşacak olsak da sektörün yönü bunu 
belirleyecek elbette. Ben şöyle 30 yıl 
geriye dönüyorum ve bir faks makinasının 
yaptığı işe hayretle baktığımı hatırlıyorum, 
düşünsenize Erzurum’dan makinaya 
bir kağıt veriyorsunuz ve aynı anda 
İstanbul’daki başka bir makine o kağıdın 
aynısını çıktı olarak veriyor! 30 yıl sonra 
ise elimizde ufacık bir telefon ile her an ve 
her yerde online olarak haberleşebiliyor, 
görüntülü konuşabiliyor, dünyanın diğer 
ucunda olanlar hakkında anlık bilgi sahibi 
olabiliyor, bir bilgiye ihtiyaç duyuyorsan 
anında o bilgiye ulaşabiliyorsun. Muazzam 
bir gelişme diyorum bu çeyrek asırda 
yaşananlar için. Fakat bugün konuşulanlara 
bakıyorum aslında önümüzdeki 10 
yıl içinde bugüne kadar yaşadığımız, 
gördüğümüz tüm gelişmelerden daha 
fazla yenilikler ile karşı karşıya kalacağımız 
söyleniyor. Hergün yeni bir icat, yeni bir 
yazılım, yeni bir uygulama ile karşılaşıyoruz 
birazda bunu normal karşılamaya başladık. 
Artık faks makinasında yaşadığım şaşkınlık 

gibi bir şaşkınlık yaşamıyorum yenilikler 
karşısında. Çocuklara bakıyorum ve 
onların neler bekleyeceğini nasıl hizmet 
almak isteyeceklerini tahmin etmekte 
zorlanıyorum.

Otomotive baktığımda ise bu değişim 
hızının bizlere nasıl yansıyacağını 
görmeye çalışıyorum. 120-130 yıllık 
bir teknolojiden bahsediyoruz, bugün 
gelinen noktada içten yanmalı motorların 
verimlilik artışında son noktaya geldiğimiz 
söyleniyor. Yeni dönemin elektrikli araçlar 
üzerine kurulacağını ve bunların bir 
süre sonra otonom hareket kabiliyetine 
sahip olacağını anlatıyor uzman 
meslektaşlarımız. Gelecek o tarafa doğru 
şekilleniyor, ar-ge çalışmalarının da bu 
doğrultuda olduğunu biliyoruz. Yapılan 
tahminlerde pil teknolojisinin gelişmesi ile 
önümüzdeki 5-10 yıl içinde satılan araçların 
%10-20’sinin elektrikli olacağı tahminleri 
yapılıyor. Otonom ise zaten hayatımızın 
içinde temel uygulamaları ile bulunuyor. 
Kendi kendine park eden araçlar, şerit takip 
sistemleri, otomatik frenlemeler, uyku 
halinde uyarı sistemleri vb.. birçok otonom 
temelli uygulamalar araçlarda bulunuyor. 
Zannediyorum tek kalan “hadi bakalım 
beni hemen ofise götür” diyebileceğimiz 
aşama, o da çok uzak değil.

2018 yılı için beklentileriniz nasıldır?

2018 yılının birkaç temel sorunu 
görünüyor, her ne kadar genel olarak 
ekonomide bir sıkıntı olacağı görünmese 
de, faizlerin yüksek olması ve bunun 2018 
yılında da devam edeceği, banka ve finans 
kurumlarının yurt dışında borçlanmada 
yaşayabilecekleri sıkıntılar, enflasyondaki 
yukarı yönlü hareket iş dünyasını tedirgin 
eden unsurlar. Biz son 3 yıldır 1 milyon 
seviyesinde tıkanan satışların 1 milyonu 
geçebilmesini arzu ediyor ama bunda 
çok umutlu olmadığımızı söylüyoruz. 
Bu aşamada 2018 yılının gelişmelere 
bağlı olarak 850-950 bin aralığında 
gerçekleşebileceğini tahmin ediyoruz. 

Son olarak Meslektaşlarımın Oyder’i yalnız 
bırakmamalarını, projelerimizde bizi 
desteklemelerini rica ediyor, 2017 yılı için 
tebrik ediyor, 2018 yılı için her birine çok 
başarılı ve keyifli bir dönem geçirmelerini 
diliyorum. 
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Özlü, Otomotiv Sanayicileri Derneği 
tarafından düzenlenen Otomotiv 
Sanayi Çalıştayı'nda yaptığı 
konuşmada, derneğin, sanayi 
politikalarının desteklenmesi, 
geliştirilmesi ve sektörün 
sorunlarının çözümüne sunduğu 
katkıları yakından takip ettiklerini 
söyledi. Özlü, sanayicilerin öneri, 
fikir ve katkılarının son derece 
kıymetli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, bütün sektörleriyle 
birlikte büyümeye devam 
ettiğini vurgulayan Özlü, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
"Coğrafyamızda yaşanan tüm 
olumsuzluklara, uluslararası 
krizlere, ülkemizi hedef alan birçok 
manipülasyona rağmen istikrarlı 
şekilde büyümeye devam ediyoruz.

Türkiye'nin ortaya koyduğu büyüme 
performansı, samimiyetle ifade 
etmek isterim ki milli bir destan, 
küresel bir başarıdır. Hiç şüphesiz 
daha da büyümek zorundayız. Bunu 
da ancak bilime, teknolojiye, Ar-
Ge'ye, tasarıma daha fazla yatırım 
yaparak, bu kavramları sanayi 
politikalarımızın merkezine koyarak 
başarabiliriz. Dolayısıyla, ülkemizin 
4. Sanayi Devrimi'ni özümsemesi 
için doğru adımları, doğru zamanda 
atmamız gerekiyor."

Yeni sanayi devrimine uyum 
noktasında, özellikle otomotiv 
sektörünün öncülük edeceğine 
inandığını ifade eden Bakan Özlü, 
teknolojik gelişmelere liderlik 
edecek sektörlerin başında 
otomotiv endüstrisi geldiğini 
belirtti. Özlü, "Teknolojiye liderlik 

etmek, kalkınmaya liderlik etmek 
demektir.

Nitekim Türk otomotiv sektörü, 
tüm gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi kalkınmaya öncülük eden 
sektörlerin başında gelmektedir. 
Demir-çelik, plastik, dokuma, cam, 
boya, elektronik, yedek parça, 
tamir, sigorta gibi birçok sektör, 
otomotivle etkileşim halindedir. 
Birçok sektör, otomotiv sanayisinin 
yörüngesinde hayat bulmaktadır." 
dedi.

Özlü, sanayileşmiş ülkelerin 
birçoğunda otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların, 
ülkelerin en büyük şirketleri 
olduğuna dikkati çekerek, sektörün 
Türkiye için de üretim ve ihracat 
gibi temel ekonomik göstergeler 
bakımından hayati önem taşıdığını 
kaydetti. Özlü, şöyle devam etti: 
"Ülkemizin toplam ihracatı içinde, 
otomotiv sektörü en büyük paya 
sahiptir.

Türkiye'deki Ar-Ge merkezleri 
içerisinde, en fazla Ar-Ge merkezi 
yine bu sektöre aittir. Toplam 
istihdamın % 6’sı otomotiv sektörü 
kaynaklıdır.

Ürettiğimiz araçların % 80’e 
yakını ihraç edilmektedir. Bizi 
en çok memnun eden gelişme 
ise; otomotiv ihracatında kırılan 
rekorlardır. 

Bildiğiniz gibi, bugüne kadarki 
en yüksek otomotiv ihracatımız, 
2008'de 24,7 milyar dolar olarak 
gerçekleşmişti. 2008 yılından sonra, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, 
otomotiv sanayisinden 
gelecek dönemde sektör 
cirosunu ikiye katlamasını 
beklediklerini ifade 
ederek, "Bakanlık olarak 
bu konuda devletin 
atması gereken adımları 
tartışıyoruz, konuşuyoruz, 
bir çalışma yürütüyoruz. 
Bu çalışmayı sizlerle 
paylaşacağız." dedi.

“Otomotiv sanayisinde 
ciro iki katına çıkmalı”

Haber

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

FARUK ÖZLÜ
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küresel finansal krizin de etkisiyle bu 
rakam, 15 milyar dolara kadar düşmüştü. 
Takip eden yıllarda, yeniden istikrarlı 
bir artış yakaladık. Bu sene Kasım 
ayının ortasında, daha yıl bitmeden, 
24,8 milyar dolar ihracat rakamına 
ulaşmış bulunuyoruz. Böylece otomotiv 
ihracatında 'tüm zamanların rekoru' 
kırılmıştır.

Otomotiv sanayimizin değerli 
temsilcilerinden bir talebimiz var. 
Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin 
otomotiv sanayisi cirosunu ikiye 
katlamanızı istiyoruz.

Bakanlık olarak bu konuda devletin 
atması gereken adımları tartışıyoruz, 
konuşuyoruz, bir çalışma yürütüyoruz. 
Bu çalışmayı sizlerle paylaşacağız 
ve arzumuz; alacağınız tedbirlerle, 

atacağınız adımlarla otomotiv sanayisi 
sektör ciromuzu ikiye katlamanızdır."

"Türkiye'de üretilen her otomobil 
yerlidir" 

Faruk Özlü, böylesine büyük bir mesafe 
almışken, ihracat rekorları kırmışken, her 
anlamda uygun bir iklim oluşmuşken, 
Türkiye'nin yerli otomobilini yapmasının 
kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Otomotiv sektörünün katettiği mesafenin 
en büyük motivasyon kaynakları olduğunu 
dile getiren Özlü, şunları kaydetti: 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük desteği 
ve himayesinde start verdiğimiz otomobil 
projemiz, büyüyen Türkiye'mize, sanayimize 
ve teknolojimize yeni bir sinerji katacak.
Milletimizin sahiplendiği Türkiye'nin 
otomobili projesi, güncel teknolojinin 

sunduğu bütün yeniliklere cevap verecek 
nitelikte olacaktır.

Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için 
bir açıklamada bulunmak istiyorum.

Türkiye'de üretilen her marka otomobil, 
Türkiye'de kurulu her fabrika bizim için 
yerlidir. Dolayısıyla bu konuda yanlış 
anlaşılmalara izin vermek istemeyiz. Türkiye 
ekonomisine katkı sunan, ihracat yapan, 
istihdam oluşturan bütün fabrikalarımız, 
teşebbüslerimizin üretimlerini yerli olarak 
değerlendiriyoruz."

Özlü, otomotiv sanayisinin güçlü yapısı, 
güçlü yan sanayi tecrübesi, kalifiye işgücü, 
gelişmekte olan pazarlara yakınlık gibi 
avantajların bu projede Türkiye'nin elini 
güçlendirdiğini belirtti. 
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Hoş geldiniz Berkan Bey. İlk olarak 
bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz? Nerede büyüdünüz, sektöre 
atılmaya ne zaman karar verdiniz?

Ankara doğumluyum, üniversiteyi 
İstanbul’da okudum. Yirmi yıldır da 
İstanbul’dayım. İlk olarak bir yayıncılık 
geçmişim oldu aslında. Yayıncılıktan 
sonra da her girişimci Türk genci gibi 
proje yapmaya başladım. Bizde de o 
dönemler girişimcilik heyecanı vardı, 
projeler yapıyorduk. Solar panelli 
elektrikli motosiklet şarj istasyonu, solar 
panelli iletişim kiosku…

Projelerinizin başlangıcı solar 
panelleri ile oldu yani?

Evet, solar paneline biraz kafa 
yormuştuk, 2009’larda. Tabii o 
dönemlerde biz solar panelleriyle 

sadece su ısıtırdık, bildiğimiz oydu. 
Dünya bundan elektrik de üretiyor diye 
biliyorduk. Bizim deprem tehdidi altında 
olduğumuzu düşünürsek, depremde 
yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi 
iletişim kesintisiydi diğeri de aydınlatma. 
Bu iki sıkıntıya nasıl çözüm buluruz 
diyerek böyle bir proje koymuştuk 
ortaya. Neticede güneş var, cihazın 
altındaki bataryaları şarj edebilirsiniz. 
Bu şekilde ani durumlarda, felaketlerde 
orası sizin için toplanma noktası olacak, 
iletişim, aydınlatma kesintisiz olacak.

Bu tarz projelerin zorlukları ya da 
risklerinden biraz bahseder misiniz?

Bu tür projelerin iki engeli oluyor. 
Birincisi ya projeyi sunduğunuz kurum 
o konuya vakıf olmuyor, siz projeyi 
sunduğunuz kurumdan daha fazlasını 
düşünüyorsunuz, ortaya daha fazla 

şey çıkartıyorsunuz. Ancak karşınızda 
bunu anlayamayan birileri olabiliyor. 
Ya da sunduğunuz projenin sektörü 
henüz buna hazır olamayabiliyor. 
İkincisi girişimciler için ortaya çıkan 
risk. Ülkenizde yaptığınız şey 10-20 yıl 
sonrasının çalışmaları olabiliyor ancak 
sunum yaptığınız kurum buna vakıf 
olmadığı için boşa gidebiliyor. Biz böyle 
zorlu projelerle çıktık yola. 

Elektrikli otomobillere olan 
yöneliminiz nasıl oldu?

Zaten fikirsel manada elektrik üzerinde 
çalışıyorduk. Dünyadaki trendleri takip 
etmeye başladık ve elektrikli araçlara 
ulaştık.  2009’un sonu 2010’ların başı 
gibiydi. Tüm markaların elektrikli 
araç modellerine bir bakalım dedik. 
Türkiye’de henüz bir şey yok tabii ancak 
dünyada çok ciddi gelişmeler vardı. 

Elektrikli ve 
hibrit
araçlarla 
“All in One”

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) kurucusu
BERKAN BAYRAM

Türkiye Elektrikli ve Hibrid 
Araçlar Platformu (TEHAD) 
kurucusu, Otomotiv Gazetecileri 
Derneği üyesi ve Electric & 
Hybrid Cars Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Berkan Bayram, 
OYDER’in konuğu oldu. Elektrikli 
ve hibrit araçlar hakkında önemli 
bilgiler veren Bayram ayrıca 
bu otomobillerin gelecekte 
sektörde ve kamuda nasıl bir etki 
yaratacağına dair açıklamalarda 
bulundu.

Pencere
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Hemen hemen tüm markaların elektrikli 
otomobil çalışmaları olduğunu gördük. 
Zaten Avrupa’da ufak ufak elektrikli 
araç çalışmaları, çıkışları başlamıştı. Biz 
bu gelişmeleri görünce, bu modellerin 
elbet bir gün seri üretime geçeceğini 
düşündük. Sonra bizim bunu Türkiye’ye 
anlatmamız lazım dedik. Biz masa 
üzerinde konu hakkında kafa yorarken, 
2011 yılında Renault Türkiye’deki ilk 
elektrikli otomobilini seri üretime 
geçirdi. O dönem biz de Türkiye’nin ilk 
ve tek elektrikli ve hibrit araçları üzerine 
yayın yapan Electric & Hybrid Cars 
dergisini yayınlamaya başladık. 

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar 
Platformu (TEHAD)’nun kurulması 
nasıl oldu, süreç nasıl gelişti?

Biz dergi içeriğini 2015’lere kadar 
güncel bir şekilde doldurmaya devam 
ediyorduk. O sıralarda yurt dışından 
aranmaya başlandık. Aslında hem yurt 
içinden hem de yurt dışından aranmalar 
oluyordu. Yatırımcıların Türkiye’ye şarj 
istasyonu kurma gibi planları vardı. Bu 
konuda bizden bilgi almak istiyorlardı. 
Ya da yurt içinden firmalar “Biz elektrikli 
otomobil almak istiyoruz, bunu nasıl 
yaparız, mevzuatı nedir, vergi oranları 
nedir, her yere şarj istasyonu kuruluyor 
mu, yatırım yapmak istediğimizde 
nereye başvurmalıyız?” gibi sorular 
soruyorlardı. Bu sorular sıklaşınca biz 
de devlete ve belediyelere yönlenmeye 
başladık. Çünkü sonuç itibarı ile biz de 
bilmiyoruz; mevzuatı nedir, oranları 
nedir, şartları nedir, bürokratik süreci 
nedir. Bunların hiçbirinden haberimiz 
yoktu. Dolayısıyla devletle tüketici 
arasında, devletle yatırımcı arasında bir 
bağ olması gerektiğini, bir sivil platform 
olması gerektiğini fark ettik ve o noktada 
aslında kendimize ister istemez yer 
bulduk. Sonucunda, Türkiye Elektrikli ve 
Hibrid Araçlar Platformu’nu yani TEHAD’ı 
2015 yılında kurguladık.

TEHAD’ın çalışmalarından biraz 
bahseder misiniz?

TEHAD bugün Türkiye’de elektrikli, hibrit 
ve kısmen hidrojen yakıtlı araçların 
konuşulduğu, projelerin üretildiği 
ve üzerinde tartışıldığı bir platform 
haline geldi. Bunun bir tarafı da şarj 
istasyonları. O tarafa da dokunuyoruz, 
dokunmak zorundayız. Çünkü elektrikli 
araçlar şarj istasyonları ile bir bütün. 

Elektrikli otomobil varsa mutlaka şarj 
istasyonu da vardır. Çalışmalardan 
bahsedersek, örneğin platformumuz 
altında eğitim programı düzenledik, 
düzenlemeye devam ediyoruz. Bu, 
Türkiye’de ilk defa yapılan bir çalışmadır. 
Elektrikli ve hibrit araç teknolojileri 
üzerine tam günlük sertifikalı bir eğitim 
programı. 

Bu eğitime kimler geliyor?

Bu eğitimi en son, iki gün önce yaptık. 
28 katılımcımız vardı. Bu katılımcılar 
arasında; marka söylemek gerekirse 
Bosch, Isuzu, Mercedes Benz gibi 
otomotiv firmalarından, sigorta ve 
yapı firmalarından ilgililer ve öğrenci 
arkadaşlarımız vardı. Böyle bir katılımcı 
profilimiz var.

Katılımcılar eğitim boyunca neler 
öğreniyorlar?

Elektrikli ve hibrit araç üzerine her türlü 
soru başlığını irdelemeye çalışıyoruz. 
Örneğin; ‘Elektrikli araç nedir?’den 
başlıyoruz, hibrit araç nedir, farkları 
nelerdir, akü batarya teknolojisi nedir, 
bataryadaki şarj-deşarj oranları, ömrü 
gibi soruları cevaplamaya çalışıyoruz. 
Bunlarla beraber şarj istasyonu 
teknolojisi, bu şarj istasyon teknolojisi 
altında yer alan şebeke, şebeke 

verimliliği, şebeke güvenliği, akıllı 
şebekeler, şarj istasyonu türleri, şarj 
teknikleri ve yöntemlerini anlatıyoruz. 
Ayrıca bir başka konu başlığımız, son 
eğitimde verdik, MATLAB uygulamaları 
üzerinden simülasyon örnekleri. Bir 
hibrit aracın bilgisayar ortamında simüle 
edilmesi.  Bunları da eğitim programı 
içerisinde veriyoruz. 

Eğitimcileriniz kimlerden oluşuyor?

Dışardan ben hariç dört uzman 
arkadaşımız katılıyor. Ben iki konu 
başlığını; elektrikli araçları ile tüketici 
algı ve farkındalığını anlatıyorum. 
Eşarj’ın CEO’su Cem Bahar, şarj 
istasyonları teknolojisi hakkında bilgi 
veriyor. ANKO Enerji’den Barış Açıkgöz, 
akü batarya teknolojisini anlatıyor. 
Bunlar hakkında detaylı bilgiler 
paylaşıyor. Bosch Türkiye’den Bilal Çelik 
ise hibrit araç teknolojisini anlatıyor. 
Bir diğer uzman arkadaşımız FİGES’ten 
Mirsad Bucak Bey, o da MATLAB 
uygulamalarını, kendilerinin çözüm 
olarak sundukları yazılım uygulamasını 
anlatıyor. Elektrikli ve hibrit araçların 
simülasyonu ile alakalı. Bu eğitimi 
gerekli görüp katılan firmalar konuya 
biraz daha yakın olabilmek, konunun 
neresinde olduklarını görebilmek 
için gerek mühendis, gerek eğitim 
kademesindeki yetkili arkadaşlarını 
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gönderiyorlar. Öğrenci arkadaşlarımızın 
bu eğitime katılımı için ayrıca %70 
civarı bir burs imkânı sağlıyoruz. Çünkü 
özellikle onların katılmasını istiyoruz. 
Mümkün olduğunca kâr gözetmeden 
yapmaya çalışıyoruz.

Bu eğitimleri ne kadar sıklıkla 
veriyorsunuz?

Bu eğitim programını iki üç ayda bir 
düzenlemeye çalışıyoruz. Milli Eğitim’in 
içerisinde bir alt başlık olarak yer 
alması için yakın zamanda başvurmayı 
düşünüyoruz. Programı 2016’dan beri 
gerçekleştiriyoruz ve güzel bir noktaya 
ulaştı. 

TEHAD’ı kurarken amacınız tam 
olarak neydi?

Aslında ilk hedefimiz, Türkiye olarak 
bu teknolojiden geri kalmayalım 
idi. Yani bu dünyada kullanılan bir 
teknoloji. Otomobile de meraklıyız, 
kullanıyoruz, konuşuyoruz ama çok para 
ödüyoruz. Dolayısıyla bu konularda 
geri kalmak istemiyoruz, tek hedefimiz 
bu. Arka planda herhangi başka 
bir ajandamız yok. Ayrıca şunu da 
söyleyeyim bizim herhangi bir yerden, 
bir devlet kuruluşundan desteğimiz 
yok. Devletin herhangi bir organına 
tabi değiliz. O yüzden rahat kararlar 
verebiliyoruz. Örneğin, ben ayda 3-4 
üniversiteye gidebiliyorum, yani bunun 

için birilerinden izin almaya ya da bir 
program çizmeye gerek duymuyorum. 
Müsaitsem o gün, herhangi bir 
üniversiteden davet geldiyse, 
atlayıp gidiyorum. Arkamızda yine 
herhangi bir şirket ya da holding yok. 
Özkaynaklarımızla yani. Dergi, platform 
oradan gelir modelleri oluşturmaya 
çalışıyoruz.

Her dernek ve sivil toplum 
kuruluşunun sorunlarından birisi de 
kaynak oluşturabilme…

Evet, STK’ların birçoğu maalesef 
ülkemizde böyle. Gönül ister ki 
Avrupa’daki benzerleriyle aynı şartlarda, 
aynı bakış açısıyla götürülebilsin ama 
ülkemizde derneklere farklı bir şekilde 
bakılabiliyor. Ancak biz doğru yolda 
olduğumuza inanıyoruz, dernekleşebiliriz, 
bu konuda herhangi bir problemimiz yok. 
Ancak tabana konuyu biraz daha anlatıp, 
biraz daha vurgulayıp oturttuktan sonra 
dernekleşmeyi doğru buluyoruz. Güzel bir 
noktaya ulaşsın istiyoruz ancak öncelikle 
tabanımız sağlam olsun istiyoruz.

Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi doğal 
olduğu için herhangi bir şikâyet 
söz konusu değil ancak bildiğiniz 
gibi nükleer enerji üretimi ve fosil 
yakıtlarla üretilen enerji konusunda 
çevre kirliliği yaratması nedeniyle 
bir tepki mevcut. Sizin bu konudaki 
alternatifleriniz nelerdir?

Elektrikli otomobiller sıfır emisyon sahibi 
araçlar olduğu ve çevreye sıfır zarar 
verdiği için bu konuda herhangi bir 
sorun olmuyor. Ancak bununla beraber 
şöyle bir soru da karşımıza çıkmıyor 
değil tabii, ‘tamam da elektrikli aracın 
elektriğini nereden tedarik ediyorsunuz, 
elektriği tedarik ettiğiniz nokta karbon 
olarak çevreye atık bırakıyorsa sizin 
kullandığınız araç da çevreci değil 
demektir’ deniliyor.  O kadar basit 
bir olay değil bu. Elektrikli otomobili 
konuştuğunuz zaman, otomobilin bütün 
arka planda süregelen üretim süreci ve 
işlemleri ile birlikte konuşuyorsunuz. 
Ancak muadil dizel aracı örneklendirip 
yanına koyduğunuzda dizel aracı sadece 
yolda giderken konuşuyorsunuz. Dizel 
bir araç yolda giderken ortalama 120 
gram ile 200 gram karbon emisyon 
ortaya çıkarmaktadır. Elektrikli otomobili 
de yola koyduğunuzda, yan yana 
gittiğinde, hangisinin sıfır emisyona 
sahip olduğuna bakarsanız sonuç 
ortadadır.

Ancak kullanım esnasında öyle…

Kullanırken öyle ancak dönüp bakalım, 
elektriği nereden üretiyorsunuz, dizeli 
nerede üretiyorsunuz? Dizelin nereden 
üretildiğini kimse sormuyor da elektriğin 
nereden üretildiği soruluyor.  Bugün 
dünyada artık konu yenilenebilir 
enerji. Elektrikli otomobilin hayatında 
olmasını isteyen ülkelerin hepsi şu anda 
yenilenebilir enerjiye yatırım yapmış 
durumda. Biliyorsunuz Almanya güneş 
bakımından,  güneş enerjisi bakımından 
bizden daha fakir bir ülke ama inanılmaz 
yatırımları var. Biz,  güneş bakımından 
zengin bir ülke olmamıza rağmen 
güneş enerjisi ile ilgili yatırımlarımız çok 
düşük. Şu anda hatırladığım kadarıyla 
%30 dolaylarında hidroelektrik ve 
doğalgaz yatırımları mevcut. Mesela iki 
ay önce İngiltere bir tam günü sadece 
yenilenebilir enerjiden karşıladı. Tam 
gün diyoruz ama bu ileride bir tam 
ay, bir tam yıla da dönecek. Bununla 
beraber Finlandiya, bildiğim kadarıyla iki 
üç ayını tamamen yenilenebilir enerjiden 
karşılıyor. Örneğin Norveç’te, elektrikli 
otomobil pazar payı %40’lara ulaştı. Yani 
her 10 otomobilden 4 tanesi Norveç’te 
elektrikli ve hibrit. Türkiye’de bu pazar 
payı %1’in altında. Bu noktada da 
deniyor ki Norveç’in nüfusu çok düşük, 
5-6 milyondan bahsediyorsunuz. Fark 
eder mi ki? Önemli olan oradaki tüketici 
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algısı. Çevreci olduğu için orada elektrikli 
ulaşıma daha fazla yatırım yapılıyor. 

Yine de elektrik üretirken ortaya 
çıkabilecek potansiyel atıklardan ve 
dolayısıyla durumdan rahatsız olanlar 
var.

Bakın şöyle bir şey var, elektriği siz 
doğalgazdan veya nükleer tesislerden 
üretmek zorunda değilsiniz. Her ne kadar 
şu anda yatırım olarak kârlı görünse 
de aslında ortada kanıtlanmış veriler, 
istatistikler var. On yıllık yatırım sürecine 
baktığınızda maliyet avantajı olarak güneş 
enerjisi yatırımı hepsinin önüne geçiyor. 
Bu nedenle Almanya veya Japonya ya da 
gelişmiş ülkeler diyelim, güneş enerjisine 
ciddi yatırımlar yapıyorlar. Çünkü uzun 
vadeli baktığınızda, maliyet olarak 
inanılmaz avantajlısınız. Altı yıl sonra, 
yatırılan maliyet tamamen sıfırlanıyor, 
sonrasında kalan her şey güneşin. Güneş 
tepenizde var olduğu sürece elektrik 
üretiyorsunuz.

Peki, bu bağlamda sizce rüzgâr mı 
güneş mi daha verimli?

Bildiğim kadarıyla rüzgâr biraz daha 
verimli. Güneş panellerinin henüz 
teknolojik olarak yeterli seviyede 
olmaması verimlilik olarak düşük 
görülebilir ancak bu konuda net bir 
şey söyleyemem. Yine de şunu net 
bir şekilde belirtmeliyim ki rüzgârın 
yerini de güneş alacak. Enerji kazanım 

yöntemleri olarak da artık sadece güneş 
ve rüzgâr yok. Denizden, dalgalardan, 
yol üzerindeki engellerden, engebeli 
arazilerden, buralardan araçla geçerken 
dahi her yerden artık enerji geri kazanım 
çalışmaları var. En hızlı ilerleyen rüzgârdı, 
arkasından güneş geliyordu. Ancak uzun 
vadede güneş de rüzgârı geçecektir. 
Örneğin, Tesla’nın yaptığı projelerden 
birisi ki proje de değil artık fiilen satışta 
olan, çatılarda kullanılan kiremidin güneş 
paneli ile kaplanması. Güneş kiremitleri 
adını verdiğimiz solar kiremitler artık 
çatıları besliyor. Yani bu noktanın ötesine 
baktığınızda solar kiremitler güneşten 
aldığı enerjiyi elektriğe çeviriyor. Bina 
altındaki bir güç jeneratörü ile bu enerjiyi 
depolayacaksınız. Sonra bu depolanan 
enerjiyi tekrar bina için kullanacaksınız. 
Bu döngü içerisinde siz ne bir şebekeye 
bağlısınız ne de dışarıdan bir kaynağa. 
Hiçbir üçüncü eklentiye bağlı değilsiniz, 
tamamen kendiniz kazanıyorsunuz, 
kendiniz kullanıyorsunuz. 

Hibridin bugünkü durumu 
nedir, gelecekte nasıl gelişmeler 
bekliyorsunuz?

Öncelikle elektrikli nedir, hibrit nedir onu 
bir açmak gerekiyor. Elektrikli otomobil, 
tamamen elektrik motorunun olduğu, 
elektrik motorundan gücünü alan, 
tekerleklerle hareketini sağlayan araç 
türüdür. Bu elektrik motorunu besleyen 
bir de batarya mevcut, akü batarya 
sistemi.  Bu akü batarya sistemi büyük 

çoğunlukla, lityum temelli bataryadan 
oluşuyor. Ayrıca elektrikli otomobil 
sadece elektrikli otomobil ve batarya 
değil, sürücü yönetim sistemlerinin de 
olduğu, hatta uzaktan batarya üzerinden 
yönlendirilebilecek teknolojiye sahip bir 
otomobil türü.

Hibridin ise sözlükteki anlamı melezdir. 
Dizel veya benzinli bir motorun yanına 
bir elektrik motoru koyduğunuzda kaba 
tabirle bu hibrit otomobil oluyor. Benzin 
motoru aynı zamanda jeneratör motoru 
olarak da düşünülebilir. Bu tür hibritlere 
de Range Extended Electric Vehicle veya 
REX deniliyor.

Yani benzinli araçta güç ünitesi motor 
iken burada güç ünitesi elektrik 
motoru?

Doğrudur, ayrıca şunu da söyleyeyim, 
hibritler üçe ayrılır; birincisi mikro hibrit, 
ikincisi yarı hibrit ve üçüncüsü de tam 
hibrittir. Tam hibrit menzili arttırılmış 
elektrikli araç olarak da geçer, plugin 
dediğimiz kablolu şarj yöntemi ile şarj 
olabilen hibrit araçlar olarak da geçer. 
Burada asıl gücü veren benzin motoru, 
dizel motordur. Elektrik motoru ise menzil 
sağlar ve verimliliği artırıcı unsura sahiptir. 
Karbon emisyonunu da aslında bir nebze 
düşürmesi ile çözümlenebilecek bir 
teknolojidir. Görünen, teknolojide hibrit 
araçlar yerini tamamen elektrikli araçlara 
bırakacaklar. Uzun vadede ise bir tarafta 
elektrikli araçlar bir tarafta hidrojen 
araçlar, hidrojen yakıtlı araçlar olacak. 
Hidrojen araçların neden yer alacağını 
düşünürsek,  yanıt, akaryakıt firmalarının 
hidrojeni desteklemesidir. Çünkü 
hidrojenin araçlara dağıtılması firmalar 
açısından en kolay yöntem ve en temiz 
gelir modelidir. Akaryakıt firmalarının 
elektrikten çok kazanç sağlamaları 
mümkün değil. Akaryakıt firmalarının 
elektrikli şarj istasyonları kurması 
ise tamamen PR çalışması. Akaryakıt 
istasyonunuz ne kadarlık bir karbon 
emisyonu yapıyor sorusunun cevabı 
için ve yıl sonundaki sürdürülebilirlik 
raporlarında yer alabilmesi için bir model. 
Akaryakıt firmalarının geleceği tamamen 
hidrojen yakıtlı araçlarda olacak. 

O zaman gelecekte otoparklarda, 
kaldırımlarda, evimizde bu şarj 
imkânına sahip olabileceğiz ve 
dolayısıyla böyle bir yakıt istasyonuna 
gerek kalmayacak diyebilir miyiz?
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Kısa vadede ‘All in One’ dediğimiz hepsini 
içinde toplayacak bir sistem olacak 
ancak uzun vadede ikiye ayrılacaklar. 
Avrupa’daki bazı istasyonlarda hem 
benzin, dizel, LPG var, hem şarj noktası, 
bir diğer köşede ise hidrojen aktarım 
istasyonu var. Bu şekilde olan istasyon 
sayısı 1-2 tane olsa da bu muhtemelen 
yakın zamanda genele yayılacak. 20-
30 yıllık bir gelecekte ise dediğimiz gibi 
model ikiye ayrılacak, elektrik ve hidrojen. 
Şarj noktasının akaryakıt istasyonlarına 
girmesi güzel bir başlangıç. Bunun ilk 
adımını iki ay önce Aytemiz akaryakıt 
firması Bursa’da şarj istasyonuna yer 
vererek gerçekleştirdi. Geçen ay Petrol 
Ofisi, Osmangazi Köprüsü girişindeki 
istasyonuna iki tane şarj noktası koydu. 
Yakın zamanda Opet ve Shell’in de bu 
şekilde çalışmaları olacağını biliyoruz. 
Bunlar tüketici ile yakınlık kurmak, 
tüketiciyi kazanmak, alıştırmak amaçlı bir 
geçiş sürecidir. 

İşin maddi kısmına değinirsek, şarj 
istasyonlarının maliyeti nedir? Mesela 
10 blokluk bir site yönetimi, karar 
verip sitenin otoparkına 10 tane 
şarj istasyonu kuracağım dediğinde 
yapılabilecek makul bir yatırım mıdır 
bu?

Maliyetlerden önce şarjlanma şekillerini 
üçe ayırabiliriz; yavaş şarj, normal şarj ve 
hızlı şarj. Esasen konutlar için hızlı şarj 
dediğimiz bir şarj yöntemine ihtiyaç yok. 

Şöyle kıyaslayalım, akşam geliyorsunuz 
aracınızı otoparka bırakıyorsunuz, sabah 
işe gidene kadar araç şarj oluyor. Burada 
hızlı şarj yatırımı yapmanıza gerek yok. 
Hızlı şarj daha çok otoban üstlerinde 
şehir merkezindeki kritik noktalarda 
gerekecek. Çünkü bu gibi yerlerde 
bekleme lüksünüz olmayacak. Normal 
şarjı ise yine şehir içerisindeki AVM veya 
özel otoparklarda veya yol üzerinde 
değerlendirebiliyorsunuz. Yavaş şarjınız 
6-8 saat aralığındadır, normal şarjımız 
2-3 saat, hızlı şarjımız ise 15-30 dakika 
aralığını bulmaktadır. Yatırım maliyetleri 
de buna göre değişkenlik gösterebiliyor. 
Hızlı şarj en pahalı yöntem tabi.

Hızlı şarj nasıl olacak?

Türkiye’de yaygın olarak 22 kW 
diyebileceğimiz şarj noktaları mevcut. 
Bunlarda 1-2,5 saat bekleme aralığında 
şarj yapabiliyorsunuz. Burada aracınızın 
türü de önemli. Örneğin Tesla’nın 
SuperCharger diye bahsettiği kendi ürünü 
olan şarj istasyonları 125 kW’dir. Çünkü 
aracın bataryası büyüktür. Büyük batarya 
daha hızlı dolar ve Tesla’nın esprisi burada 
otoban üzerlerinde yer alarak insanlara 
kesintisiz ulaşımı mümkün kılabilmektir.

Şarj istasyonu yapmak isteyen 
firmaları nasıl bir süreç bekliyor?

Henüz Türkiye’de bu konuda mevzuat 
açığı var. 2010 yılında yapılan bir 

mevzuatımız var şarj istasyonları ile 
alakalı. Bu mevzuatta geçen cümle 
şudur, ‘Şarj istasyonları ile ilgili girişimde 
bulunmak isteyen girişimci ya da firma 
sahipleri bölge dağıtım firmasından 
görüş alarak şarj istasyonu kurabilir.’ 
Bunun haricinde herhangi bir mevzuat 
yok maalesef. Şimdi bölge dağıtım 
enerji firmaları da bu konuya vakıf 
olmadıkları için, bugüne kadar hiçbir 
şarj istasyonu bölge dağıtım firmasından 
izin alarak istasyonunu kurmadı. Çünkü 
başvurduğunuzda karşı taraf şarj 
konusunda yeterli bilgiye sahip değildi. 
O nedenle izin hemen çıkıyordu. Ancak 
şöyle de bir risk vardı, aynı anda 10 
elektrikli otomobil 22 kW bile desek, 22 
kW’den güç aldığında o bölgenin şebeke 
alt yapısı zarar görebilir. Araç az olduğu 
için, şarj noktaları kısmen yeterli olduğu 
için henüz şebeke alt yapısına sıkıntı 
verecek noktada değil. Fakat elektrikli 
otomobil sayısı yıllık 100 bin adetleri 
bulduğu zaman işte o noktada şebekeyi 
etkileyebilecek enerji çekimi mümkün 
olacak, orada şebeke ya da enerji 
dağıtım firmalarının artı yatırımlarının 
olması gerekecek. Yani trafo, şebeke alt 
yapılarının revize edilmesi gibi noktalar. 
Bu noktada örneğin YEGM ile, EPDK ile, 
Sanayi Bakanlığı ile toplantılar yapmaya 
başladık. Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü’ne gittik konuyu anlattık, 
sunum yaptık. Elektrikli araçları, şarj 
istasyonlarını, yenilenebilir enerjileri, 
enerji depolamayı açıklamaya çalıştık. 
Buna bir standart getirilebilir diye 
konuştuk. EPDK şarj istasyonları 
üzerine usul ve esaslarını anlatan bir 
metin hazırladı, bu metni kamuoyuna 
görüşüne sundu. Bu metin güzel ve 
açıklayıcı bir metindi. Sektörün hala 
hazır olduğunu düşünmediğimizi, 
yurt dışında bile halen emekleme 
aşamasında olunduğunun altını çizerek, 
mevzuat olsun ama bir yandan da yolun 
daha başında olduğumuz için sektörün 
önü kesilmesin şeklindeki gereklilikleri 
vurguladık. Yani sektörde yatırım 
yapmak isteyen firmaların mevzuat 
engeline takılmasını da istemiyoruz. 

Dolayısıyla bu çalışma sayenizde 
başladı.

Sayemizde demeyelim ama üzerine 
düştüğümüzü söyleyebiliriz. Bu 
nedenle bir şarj komitesi oluşturduk. 
Türkiye’de yer alan firmalara, gelin bir 
masa etrafında oturalım dedik, bakın 
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böyle bir mevzuat eksikliği var, siz bu 
işi yapıyorsunuz ama sizin dışınızda 
alınacak kararlar hepimizi etkileyecek 
dedik. İşte o nedenle bu alınacak 
kararlara mümkün olduğunca doğru 
yönlendirmeler yapalım diye şarj 
komitesini oluşturduk. Şimdiye kadar 
iki toplantı yaptık, çok verimli geçti. 
Türkiye’deki şarj istasyonları firmalarımız 
bu konuyla birebir ilgilendiler, görüş 
verdiler. En son EPDK’nın usul esasları 
metni de bazı revizelerle birlikte 
umarım doğru bir şekilde çıkacaktır. 
En azından sektörün önünü kesecek 
bir metin olmadığını biliyoruz. Doğru 
kişilerle, doğru bir sektör olarak 
ilerleme açısından faydalı olacaktır diye 
düşünüyorum. 

Şarj konusuna dönecek olursak, 180 
saniyelik şarj, yani akü değişimi genel 
manada büyük kolaylık sağlayacak 
gibi görünüyor. Bu noktada geleceği 
nasıl görüyorsunuz?

Evet, yani şöyle açarsak, şu anda dünya 
genelinde yaygın olarak kablolu şarj 
kullanılıyor. Kablolu şarj da bir bekleme 
süresine sahip fakat bu bekleme süresi 
artık 15 dakikalara kadar indi. Avrupa’da 
özellikle hızlı şarj üzerine 350 kW’lik şarj 
istasyonları kurulumu başladı. Bu size 
ne sağlıyor? Aracınızla normal bir benzin 
istasyonunda geçirdiğiniz bekleme 
süresine benzer hareket etmenizi, 
devam etmenizi sağlıyor. Çünkü 
tüketici şayet uzun yol yapmıyorsa, 

hiçbir yerde 1-2 saat beklemek istemez. 
Özellikle şehir içerisinde sizin hızlı şarja 
ihtiyacınız var. Bunu Avrupa yavaş yavaş 
gerçekleştirmeye başladı. 15 dakikalık 
şarj aynı zamanda elektrikli otobüsler 
için de geçerli. Toplu taşımacılıkta iki 
türlü şarjlanma mevcut. Birincisi gün 
sonunda aracı bağlayıp bir sonraki 
sabaha, 05.30’daki, 06.30’daki ilk sefere 
kadar otobüsünüzü şarja bırakmak. İkinci 
yöntem ise her durakta ya da belirlenen 
duraklarda hızlı şarj yaparak hattı 
tamamlamanızdır. Özellikle İstanbul’da 
bu konuda İETT’nin bir çalışması var. 
Umarım sonuçlandıracaklar. Otobüs 
hattı, elektrikli ulaşım için en ideal 
yöntem. Çünkü belli duraklara sahip, 
belli sürede durakları tamamlıyor ve belli 
çalışma saatleri var. Dolayısıyla elektrikli 
ulaşımın ülkemizde yaygın tanıtımında en 
ideal yöntem elektrikli otobüs.

Otobüs yolcusunu aldı, bir durakta 
durdu, durduğu anda şarj olmaya mı 
başlayacak?

Böyle bir yöntem var. Pantograf 
dediğimiz, eski troleybüs sistemini 
düşünün. Ancak üstten kablo 
döşenmiyor. Otobüs durağa geldiğinde 
üzerinden bir kol kalkacak ve anlık 
yüksek enerji ile aracı şarj edecek. Süresi 
de ortalama 1-2 dakika kadar olacak. 
Avrupa’da böyle bir çalışma var. Şarj 
süreleri şu an için 15 dakikaya kadar 
inebiliyor. 

Şu an bazı markaların elektrikli 
araçları mevcut. Bunlarda sistem 
nasıl?

Tamamen kablolu ancak bir adım 
sonrası kablosuz şarj. Yani şarj istasyon 
teknolojisinin gideceği yol kablosuz 
şarj. Henüz verimlilik çok düşük, yatırım 
maliyeti çok yüksek olduğu için kablosuz 
şarj için şu an çok erken. Ama Formula 
1 yarışmalarının elektrikli versiyonu 
olan Formula E’de kablosuz şarj yöntemi 
kullanılıyor. Otobanlarda, otoyollarda 
belirli kısımlarda kablosuz şarja yönelik 
şeritler olacak. Örnek vermek gerekirse, 
buradan çıktınız Bolu’ya gidiyorsunuz, 
Gebze’de yaklaşık 1 kilometrelik şerit 
kablosuz şarj ile döşenecek. Yola çıkan 
kişi Gebze yolunda 1 kilometrelik 
kablosuz şarjı olduğunu bilecek. Aracını 
şarj edecek ve kesintisiz olarak yoluna 
devam edecek. Bunun gibi örnekleri tüm 
otobanlara yaydığınızı düşünürseniz 
yolda kalma ihtimaliniz zaten olmuyor. 
Bu projeyi İngiltere şu anda deniyor. 
100 metrelik mesafeyi kablosuz şarjla 
deniyorlar, verimliliği test ediyorlar. 
Bunu sadece yolda giderken değil, AVM 
içlerinde, park ettiğiniz noktalarda da 
düşünebilirsiniz. 

Bugün geldiğimiz noktada Tesla artık 
500 kilometreyi geçti, Volkswagen 
Grup 500 kilometre üzerinde giden 
araç lansmanı yaptı. Herhalde alt 
limite 500’ü oturtuyoruz yavaş 
yavaş…

Son iki senedir öyle. Tesla Premium 
segmentte hizmet veriyor, satış yapıyor 
ve rakamları biraz yüksek. Türkiye’ye 
geldiğinde daha da yükseliyor. Ama 
satış rakamlarına baktığınızda yıllık 
80 bin adet civarında satış adetlerine 
sahip olduğunu görüyoruz. Tesla’nın 
sektöre kazandırdığı en büyük fayda 
elbette menzilin 300 kilometreyi baz 
alması. Maksimumda neredeyse 
1000 kilometreye kadar çıkartması. 
İtalya’da bu konuda 36 saat süren, 30-
40 kilometrelik bir hızla test yapıldı. 
Bir Tesla Model S aracı 1017 kilometre 
yol yaptı. Elbette bu bir testti. Amaç, 
ne kadar uzağa gidebiliriz, ne kadar 
menzil yapabiliriz idi, 1000 kilometre 
yapabildiğini gösterdiler. Gündelik 
yaşamda ise artık elektrikli otomobil 
ile siz minimum 300 kilometre, 
maksimumda ise kullanım tarzınıza 
göre 700 kilometreye kadar yol 
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yapabiliyorsunuz. 100 kilometrelik 
menziller artık geride kaldı. Siz benzin 
ve dizel araçtaki depo dolum süresini 
elektrikli araçta da sağlayabilirseniz işte 
kırılma noktası orasıdır. Biz o kırılma 
noktasını 2020-2025 arası görüyoruz. 
Çünkü o yıllar arasında elektrikli aracın 
maliyet olarak da en azından dizel araçla 
muadil olduğunu göreceğiz. Menzil 
olarak en az benzinli araç kadar rahat 
bir şekilde 500 kilometre sağladığını 
göreceğiz.  

Elektrikli aracın maliyetine gelirsek, 
acaba daha mı ucuz olmalı? Çünkü 
parçası daha az. Yani bir motor, 
yüzlerce parçası var içinde, her birinin 
çalışması için bir başkasına gerek 
duyuluyor. Yan unsurları koymadan, 
sadece ürün olarak bakarsak daha 
ucuz olması gerekmez mi?

Burada teknoloji farklılıkları söz 
konusu. Toplam maliyete baktığınızda 
maalesef elektrikli aracın maliyeti 
daha yüksek oluyor. En azından şu an 
için. Elektrikli araçta en büyük maliyet 
kalemi bataryadır. Şu süreçte biz 
elektrikli araçlar için geri dönülemez 
noktadayız diyoruz. Çünkü 2011’de 
tüm dünyada 45 bin adet elektrikli araç 
satıldı. O zamanlar elektrikli araçta 
kullanılan elektrikli bataryanın kW saat 
maliyeti yaklaşık 800 dolar ile 1000 
dolar arasındaydı. Bugün geldiğimiz 
noktada kW saat maliyeti 200 - 400 dolar 
arasında değişiyor. Bugün Türkiye’deki 
araçlardan birini alın, yaklaşık 22 kW 
saat ile 44 kW saat arasında bir bataryası 
vardır. Bu size yaklaşık 300 kilometre 
menzil sağlar. Aracın en büyük maliyet 
kalemi bataryadır. Ancak pil teknolojisi 
hem verimlilik açısından hem üretim 
maliyeti açısından hem de size sunduğu 
ağırlık ve menzil açısından şu an iyileşme 
sürecinde. Son geçen altı yılda kW saat 
maliyeti 800 dolardan 300 dolara düştü. 
Önümüzdeki beş yıl içerisinde daha da 
düşecek. Örneğin, 2013 üretimi Renault 
Zoe’da 290 kilogram batarya vardı. O 
batarya size 2013 yılında 130 ile 150 
kilometre arasında menzil sağlardı. 
Bugün aynı ağırlıktaki batarya yaklaşık 
305 kilogramdır ve sadece 15 kilogram 
fark ile size iki katı menzil sağlar. Bugün 
aldığınız Renault Zoe yaklaşık 300 
kilometre menzil verir size. Baktığımızda 
aracın dışında, dış kaportasında ya da 
platformunda herhangi bir değişiklik 
yapılmadı. 

Elektrikli araçlardaki batarya 
konusunda, şayet batarya biterse ne 
olacak?

Öyle bir şey söz konusu değil. Yedi yıl 
sonra, sekiz yıl sonra sadece bataryanın 
verimi düşüyor. Örneğin, bugün 300 
kilometre yolu yapıyorsanız, yedi yılın 
sonunda 200-240 kilometre yol yapmaya 
başlıyorsunuz. Ama şunu da göz önünde 
bulunduralım, bir otomobil tüketicisi 
ortalama üç yıl, dört yıl aralığında 
otomobilini değiştiriyor. Yani yedi 
yıla varmadan siz zaten o otomobili 
değiştirmiş oluyorsunuz. Dizel bir araç 
alıyorsunuz dışarıda, yirmi yaşında 
220.000 kilometre yol yapmış. Onu 
alırken neden sormuyorsunuz. Alıyorum 
ama, bu dizel motorun da kaç yıl ömrü 
kaldı acaba diye?

Peki, bir hedef söz konusu mu? Yani 
iki yıl içerisinde verimlilik, kapasite 
şu noktadan şu noktaya gelecek 
şeklinde bir öngörünüz var mı?

Aslında tahminler var. Örneğin, elektrikli 
araçlar için 2035’te %25 pazar payı 
olacak deniliyordu. Bu %25 pazar payı şu 
an için 2025’e çekilmiş durumda. On yıl 
öne çekilmesinin altındaki temel unsur 
ise batarya teknolojisindeki ilerlemedir. 
Elektrik motorunun maliyetleri de 
düşüyor, orası ayrı. Ama en önemlisi 
batarya teknolojisinin ilerlemesi. Bugün 
ülkemizdeki pek çok akü firması bu 
batarya teknolojisi üzerine çalışma 
yapıyor ancak yeterli seviyede değil. 
Özellikle bu konuda Çin oldukça önde 
gidiyor. Tüm dünyada batarya alanında 
dört ülkenin adı geçiyor. Çin’in dışında 
Amerika, Güney Kore ve Polonya var. 
Mesela Polonya, Avrupa’nın kömür 
ihracatçısı, kömür ülkesidir, kömüre 
bağımlıdır ama batarya anlamında tüm 
dünyada üretilen elektrikli araçların 
yaklaşık %10’unun bataryasını üretiyor 
olacak.

Maden mi var, nasıl yapıyor bunu?

Maden olması yeterli olmuyor bazen, 
teknolojisi var. Mesela Çin’de, maden 
olduğu ve bunu işletebilecek insan 
gücü, teknolojiye sahip olduğu için 
2030’lara geldiğimizde tüm dünyada 
üretilen elektrikli araçların %64’ünde 
Çin'den çıkan bataryaları göreceğiz. 
Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz 
burada. Bu bir tekelleşmedir aslında. 

Bu yüzden Avrupalı ve Amerikalı 
otomobil üreticilerinin, yatırımcıların 
hemen hepsinin Çin’de mutlaka 
yatırımları vardır, üretim yapıyorlar. 
Tesla bile orada pazar payını artırmak 
için uğraşıyor. Elektrikli araç olarak 
baktığımızda ise Çin’de 2016 senesi 
içinde 360 bin tane elektrikli otomobil 
satıldığını görüyoruz. Avrupa ve 
Amerika’da ortalama 155 bin adet 
iken Türkiye’de bu rakam 44. Diğer 
ülkelerde çok ciddi adımlar atılıyor, 
yatırımlar yapılıyor. Biz bunu anlatmaya 
çalışıyoruz. Bu şekilde gidersek biz hep 
bir pazar, hep bir montaj hattı ülkesi 
olarak kalacağız.

Yani verdiğiniz rakamları da göz 
önünde bulundurursak, 2025 yılında 
satılan araçların toplam %25’inin 
elektrikli olacağını söyleyebilir miyiz?

Yedi yıl sonra her 10 araçtan 4’ü 
elektrikli ve hibrit olacak diyebiliriz. 
Bu gidişat kaçınılmaz ve bunu 
anlatmaya çalışıyoruz. Biz ne kadar 
konvansiyonele yakın olsak da hissetsek 
de, bizim dışımızdaki dünya ülkeleri 
böyle hissetmiyor. Özellikle Avrupa’ya 
bakalım; Almanya, Hollanda, Norveç, 
İsveç, Fransa ve İngiltere’nin kısmen bir 
karbon hedefleri var. Hollanda şehir 
içerisindeki karbon emisyon oranının 
80 grama düşürmeye çalışıyor, hedefi 
o. Dolayısıyla bu hedefleri tutturmak 
için yerel yönetimler de destek veriyor. 
Dizel araçların benzinli araçların şehir 
merkezlerine girmelerini önlüyor, 
engelliyor, kısıtlama getiriyor. Ülke 
yönetimleri dizel motorlu araçların 
üretilmesini, ülke sahası içerisinde 
kullanılmasını istemiyor, bu yönde 
kararlar alıyorlar. Bunların arka planda 
yatan asıl sebebi ise sağlık sorunu. 
Yani hükümet boyutunda baktığınızda 
devletler tüketicinin ne kullandığı, 
ne kadar yol yaptığı ile ilgilenmiyor. 
Devletler boyutundaki bakış açısı 
tamamen o kişinin, vatandaşının yirmi 
yıl sonra karşılaşacağı sağlık sorununu, 
şimdiden nasıl bir önlem alabilirim 
şeklindeki bakış açısı. Çünkü yirmi yıl 
sonra daha yüksek maliyetlerde sağlık 
sorunlarını bertaraf etmek için hastane 
yatırımlarına girecek. Yani oradaki 
bakış açısı kısmen çevresel kaygı, asıl 
sağlıkta vatandaşının ülkeye katacağı 
mali yükümlülük. Çevresel faktörleri 
de dikkate alarak, karbon emisyon 
oranını azaltıcı ulaşım maliyetlerini göz 

Pencere
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önünde bulunduruyor. Karbon emisyonu 
aslında ulaştırma sektöründe çok düşük bir 
seviyede. Yani otomobiller çok büyük bir 
karbon emisyonuna sahip diyebiliriz belki 
ama bu sadece şehir merkezleri için geçerli. 
Asıl karbon emisyonunu sanayi, uçaklar 
gerçekleştiriyor. Ama biz şehir içerisinde 
yaşıyoruz. Yani şehirliyiz, dünyanın %75’i 
şehirde yaşamaya başladı. Dolayısıyla 
burada karbon emisyon oranı yüksek mi, 
çok yüksek. Farkında olmadan görünmez bir 
zehri soluyoruz. Bu bir gerçek, bunu inkâr 
edemeyiz. Arka planda konuşmayabilirsiniz 
ama Avrupa’nın esas hedefi bu. Avrupalı, 
Amerikalı o yüzden elektrikli otomobil 
alanlara teşvik veriyor. Bizde mesela böyle 
bir teşvik sistemi yok. 

ÖTV’yi düşünürsek var aslında…

ÖTV oranlarımızı 2011 yılında %3, %7 ve 
%15 olarak düzenledik. Bu, ülkemiz için 
çok güzel bir gelişmedir. Özellikle otomobil 
tüketicisine baktığınızda %95 oranında 
1600 cc altındaki otomobilleri tercih ettiğini 
görürsünüz. ÖTV oranı ile kıyasladığınızda 
kullanım açısından da 1600 cc’nin altı 
elektrikli otomobil için %3’e denk geliyor. 
Burada tüketiciyi doğru yönlendirmemiz 
de lazım. Eğer biri günde 60 kilometre yol 
yapıyorsa, şehir içerisinde günde 3-4 saat 
otomobil kullanıyorsa gidip %110’lara varan 
ÖTV ile dizel ya da benzinli araç almasının 
hiçbir mantığı yok. Aradaki toplam alım 
maliyetine baktığınızda yaklaşık 200 bin 
TL’lere çıkan bir fark görüyorsunuz. Aynı 
hızı, aynı verimliliği, aynı kaliteyi siz bugün 
elektrikli araçtan alabiliyorken, neden siz 
%110 ÖTV oranına, yakıt masraflarına, 
bakım servis masraflarına katlanacaksınız? 
Gerçekten oturup hesapladığınızda farkı 
görebilirsiniz. O yüzden ülkemizin milli 
projesininde elektrikli otomobil olacağına 
gönülden inanıyoruz. Çünkü geleceğin 
teknolojisinde elektrikli otomobil var. Tabii 
yan tarafında da hidrojen yakıtlı otomobil 
çalışmaları olursa ne güzel olur.

Keyifli sohbetiniz için teşekkür ederiz. 

TEHAD Hakkında;

Sıfır Karbon salımı ile ulaştırmanın ve taşımacılığın sağlanabilir ve uygulanabilir 
olduğunu gösterebilmek, bu amaçla enerji tasarrufu sağlayan şarj edilebilir 
araçların otoyollarda daha fazla görünür olması için çalışmak, şarj istasyonları 
altyapısının, yeni teknolojilerin (eMobility, IoT, Otonom sürüş) ve oluşacak 
yan sanayinin geliştirilmesinde, yerel yönetimler ve devlet kurumları 
tarafından hazırlanacak projelerde, açılacak ihalelerde, mevzuat ve yönetmelik 
düzenlemelerinde, sektör temsilcilerimiz adına bilgilendirici ve yönlendirici 
konumda olabilmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD), insan sağlığını ve 
çevreyi her geçen gün daha fazla tehdit eder hale gelen ulaşım sorunlarına, 
sürdürülebilir çözümler üreterek, kentlerimizde yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
amacıyla kurulmuş, enerji tasarrufu sağlayan, şarj edilebilir araçların otoyollarda 
daha fazla görünür olması için çalışan, kâr amacı gütmeyen, araştırma – 
uygulama ve eğitim konularına odaklanmış sivil toplum kuruluşudur.

Elektrikli ve hibrid araçlar ve sektör hakkında yaşanan gelişmeleri ve en 
yeni teknolojileri, ilk elden, doğru bilgilendirme ile sektör temsilcilerimize ve 
üyelerimize ulaştırabilmek üzere çalışmalar yapmaktadır.

Misyon

Ortak değer ve fayda odaklı inovatif, özgün ve sürdürülebilir yaşam kalitesini, 
hayatımızın orta noktasına yerleştirebilme amacındadır.

Vizyon

Ülkemizin enerji konusunda ekonomik ve stratejik olarak içinde bulunduğu dışa 
bağımlılığı azaltıcı yenilikçi yaklaşımlar sunarak, farkındalığın ve sürdürülebilir 
rekabet gücünün artırılması konusunda ulaşımın elektriklendirilmesine katkıda 
bulunur.

Berkan Bayram Hakkında;

1974 yılında, Ankara’da doğan Berkan Bayram, ilk, orta ve lise öğrenimini 
Ankara Arı Lisesi’nde tamamlamıştır. 1998 yılında Marmara Üniversitesi’nden 
mezun olduktan sonra yayıncılık sektöründe yöneticilik yapmıştır. 2011 yılı 
itibariyle Türkiye otomotiv sektörüne yönelik, sektörün ilk ve tek yayın organı 
olan ‘Elektrikli ve Hibrid Otomobiller’ dergisini çıkartmaya başlamıştır. 2015 
yılı itibariyle de ‘Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu’nun kurulmasına 
öncülük etmiştir.

Berkan Bayram, E&H Cars Dergisi Genel Yayın Yönetmeni,  TEHAD kurucusu ve 
Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin üyesidir.
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Elektrik Enerjisine Genel Bakış:

Elektriğin varlığı yaklaşık iki bin yıldan 
beri bilinse de, insanlığın hizmetine, 
işe dönüşen bir enerji olarak girişi on 
dokuzuncu yüz yıl sonuyla yirminci 
yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. 
Önceleri ufak jeneratörler yardımıyla 
buhar makinelerinden elde edilen 
elektrik, sanayide elektrik motorlarının 
çalıştırılmasında, Edison’un ampulü 
bulmasıyla da evlerde aydınlanmada 
kullanılmıştır. 1920’li yıllardan sonra buhar 
makinelerinin yerini elektrik motorları 
almıştır. 

Bu tarihlerden sonra üretimi ucuzlayan 
elektrik enerjisi 1950’li yıllarda ilk 
transistörlerin ortaya çıkmasıyla, 
sanayinin yanı sıra ofis iş makinelerinde 
de kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde 
elektriksiz bir yaşam düşünülemez. 
Sanayiden bilgisayarlara, iklimlendirme 
sistemlerinden medyaya, robotlara kadar 
sayısız kullanım alanı mevcuttur. 
Elektrik üretim kaynakları da zaman içinde 
çeşitlenmiş, ilk başlardaki kömürle işleyen 

santrallerin yanına, doğal gazla çalışan, 
nükleer tepkimelerden faydalanan, suyun 
ve rüzgârın gücünü kullanan santraller de 
yapılmıştır. 

Dünyada Rüzgâr Enerjisinden Elektrik 
Üretimi : 

Rüzgâr türbinleri, temelde rüzgârı 
oluşturan hava akımının içindeki enerjiyi 

mekanik ve daha sonra da elektrik 
enerjisine çeviren makinelerdir.

Yüzyıllardır yel değirmenleri 
vasıtasıyla insanoğlu rüzgâr enerjisinin 
nimetlerinden faydalanmaktadır. Rüzgâr 
enerjisi kullanılarak ilk kaydedilen elektrik 
üretimi deneysel anlamda da olsa 1887 
yılında ABD’de gerçekleşmiştir. Ancak 
ticari anlamda ilk rüzgâr türbinlerinin 

Rüzgârın gücü 
ve geleceği

Enerji

Türkiye’de ilk rüzgâr santrali 1998 yılında 
kurulmuştur. Ancak bu dönemde mevzuatın 
uygun olmamasından dolayı, 2005 yılına 
kadar rüzgâr enerjisi sektöründe ileri düzeyde 
bir gelişim yaşanmamıştır. Bu tarihten sonra 
özel şirketlere lisans dağıtım ihaleleri hızla 
artmış, mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.

Nordex Enerji A.Ş. bünyesinde Türkiye ve 
Orta Doğu Projeler Direktörü 
TANER DERİN
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1970’li yıllarda Danimarka’da ortaya 
çıktığı bilinmektedir. Bu ilk türbinler 20 
kW’lık kapasitelere sahiptir. 

Günümüzde karalara dikilen ve karasal 
(onshore) olarak tabir edilen türbinlerde 
kapasiteler 5 MW sınırına dayanmıştır. 
Denizde kurulumu yapılan ve deniz üstü 
(offshore) olarak adlandırılan türbinlerde 
ise 9 MW’lık güçlerden bahsedebiliriz. 

Dünyada yenilenebilir enerji üretiminin 
yayılması, çevre bilincinin artmasına 
paralel olarak güçlenmiştir.  Bunun 
sonucunda 2016 yılı sonu itibarıyla 
OECD ülkelerinde üretilen elektriğin %5’i 
rüzgâr enerji santrallerinden (RES) elde 
edilmektedir.

Türkiye’de Rüzgâr Enerjisinin Geçmişi :
 
Türkiye’de ilk rüzgâr santrali 1998 
yılında kurulmuştur. Ancak bu dönemde 
mevzuatın uygun olmamasından 
dolayı, 2005 yılına kadar rüzgâr enerjisi 
sektöründe ileri düzeyde bir gelişim 
yaşanmamıştır. Bu tarihten sonra 
özel şirketlere lisans dağıtım ihaleleri 
hızla artmış, mevzuat değişiklikleri 
yapılmıştır. Ayrıca Avrupa ülkelerinden 
sağlanan, nispeten ucuz krediler de yeni 
kurulumların hızlanmasında önemli rol 
oynamıştır.

2016 yılında kabul edilen Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Yönetmeliği 
ile rüzgâr enerjisinden elektrik üreten 
tesislerin de dahil olduğu yenilenebilir 
enerji kaynakları için geçerli olan alanların 
belirlenmesi, derecelendirilmesi ve 
korunması belirli esaslara bağlanmıştır. 
Bu sayede hem 2020 yılına kadar geçerli 
olacak teşvikler düzenlenmiş, hem de 
yenilenebilir enerji üreten tesislerde 
kullanılacak ekipmanın yerlilik oranlarının 
artırılmasının esasları ortaya konmuştur. 

2017 yılı içerisinde gerçekleşen iki adet 
ihale ile yaklaşık 3000 MW rüzgâra dayalı 
elektrik enerjisi üretim lisansı dağıtılmıştır. 
Buna ek olarak, 1000 MW’lık rüzgâr 
enerjisinden elektrik üretimi için özel 
olarak belirlenmiş sahalarda en az %51’i 
yerli olacak şekilde üretilmiş olan rüzgâr 
türbinlerinin imalatı için de zorunluluk 
getirilmiştir.

2017’ye ait kesin yıl sonu verileri henüz 
açıklanmamış olsa da Türkiye’nin rüzgâr 
enerjisinden elektrik üretimi konusunda 
geldiği nokta, bu sektörün göreceli olarak 
kısa olan geçmişine göre pek çok ülke 
için örnek gösterilebilecek bir başarı 
niteliğindedir. 

Grafik 2’de de görülebileceği üzere 2017 
yılı Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’deki 

rüzgâr santrali kurulum gücü 6,500 
MW civarındadır. 2017 yılı sonunda bu 
rakamın 6,900 MW’a yaklaşmış olması 
beklenmektedir.

Dünyadaki kurulu güce bakıldığında 
ise Türkiye’nin ulaştığı noktanın pek 
çok ülkeden daha ileride olduğu 
görülmektedir.

Neden Rüzgâr Enerjisi?

Ülkemizde, 2035 yılına kadar rüzgâr 
enerjisinden üretilecek elektriğin 
faydalarını kapsayan, 2016 yılında 
yapılmış projeksiyon halindeki bir analiz 
çalışmasında sayısal olarak gösterilen 
faydalar şöyledir: 

• RES’lerin 2016 yılı başında GSYH’ye 
doğrudan katkısının 1.9 milyar USD 
olduğu ve yaklaşık 15,000 kişinin 
ülkemizde RES ya da bağlantılı sektörlerde 
çalıştığı hesaplanmıştır. 
• Doğal gaz ithalatını azaltıcı yönde faydası 
olan RES’lerin 2017-2035 yılları arasında 
cari açığı kapatma yönünde 12.9 milyar 
USD fayda sağlaması beklenmektedir.



26

• 2017-2035 yılları arasında Türkiye’deki 
karbon emisyonunun RES’ler sayesinde %3, 
%4 oranında azalacağı hesaplanmıştır.

Rüzgâr Türbinlerinin Çalışma Prensibi :
Standart bir türbin genelde üç ana kısımdan 
oluşur: Rüzgâr alan ve rüzgâr yardımıyla 
dönen kanatlar, dönüş hareketinin elektrik 
enerjisine çevrildiği nasel kısmı ve nasel ile 
kanatların istenilen yükseklikte durmasını 
sağlayan kule bölümü. 

Genel kanının aksine, türbinlerin çalışma 
prensibinde rüzgâr, kanatları ittirerek güç 
üretmez. Bunun yerine, kanada çarpan hava 
akımının, kanadın üst ve alt yüzeylerindeki 
akış hızı farklılığından doğan basınç ile 
kanatların dönüşü sağlanır. Bu prensip, 
uçakların kanatları yardımıyla uçmasındaki 
prensip ile aynıdır ve “Aerodinamik Kaldırma 
Prensibi” olarak adlandırılır. 

Kanadın altında  kalan kısımdaki yavaş akan 
ama basıncı yüksek olan hava akımı, uçakların 
havalanmasını, rüzgâr türbinlerinde ise 
kanatların dönme hareketi yapmasını sağlar.

Dönme hareketi, bir dişli kutusu ve jeneratör 
yardımı ile elektrik enerjisine çevrilir.

Nordex Hakkında Kısa Bilgi: 

Nordex Grup, 1985 yılında, rüzgâr enerjisi 
sektöründe uluslararası anlamda pazar 
arzının yoğun olmadığı yıllarda Danimarka’da 
kurulmuştur. Nordex Grup kurulduğu 
ilk günden beri, büyük kapasiteli türbin 
üretimine odaklanmış ve sadece ilk iki 
senesi içinde zamanının en büyük kapasiteli 

(250 KW) rüzgâr türbinini üretmiştir. 1992 
yılında, operasyon faaliyetlerini Almanya’ya 
taşıyarak, Alman menşeili bir türbin üreticisi 
olma unvanını almıştır. 1995 yılında multi-
megavat sınıfı türbinler üretmeye başlama 
girişiminin ardından, 2000 yılında 2.5MW’lık 
ilk rüzgâr türbinini piyasaya sürerek bugün 
dünyadaki en büyük seri rüzgâr türbini 
üreticilerinden biri olmuştur. Rüzgâr enerjisi 
alanında tanınmış iki aktör olan Nordex ve 
Acciona Windpower firmalarının birleşmesi, 
2016 yılının Nisan ayında tamamlanmıştır.

Satış ve servis ağında ulaştığı 32 ülkede, 
5000’in üzerinde çalışanı bulunmaktadır. 
Nordex Grup’un genel merkezi Hamburg’ta 
olup, nasel ve kanat üretimlerinin yapıldığı 
ana üretim üsleri ise Almanya, İspanya, 
Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bulunmaktadır. 

32 yıllık deneyimi ile 30’dan fazla ülkede 
rüzgâr türbini kurulumu yapan Nordex’in 
Türkiye’deki temsilcisi Nordex Türkiye, 
resmi olarak faaliyetlerine Nordex Enerji 
A.Ş. adı altında, Nisan 2009’da başlamıştır.  
Kurumun İstanbul’daki ana ofisinin yanı 
sıra İzmir’de faaliyetlerine devam eden bir 
de servis ofisi bulunmaktadır.  Yaklaşık 
200 Türk çalışanı bünyesinde bulunduran 
Nordex’in, 2007 yılından bu yana devreye 
alınmış projelerinin toplam büyüklüğü 
1788.5 MW’a ulaşmıştır. Türkiye genelinde, 
2017 Temmuz ayı verilerine göre, iki 
yıldır pazar liderliğini elinde bulunduran 
Nordex’in yapım aşamasında olan 236.5 
MW’lık projesi bulunmaktadır. Nordex Grup 
ayrıca 2014 yılının başında kanat üretim 
bandını Türkiye’ye taşıyarak, İzmir’de yerli 
kanat üretimine de başlamıştır. Günümüzde 
Türkiye’de kurulu olan her dört rüzgâr 
türbininin bir tanesi Nordex markasını 
taşımaktadır.

Grafik 3: İşletmedeki Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin 
Türbin Üreticilerine Göre Dağılımı (2017 Temmuz)
Kaynak: Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği, 2017 Temmuz İstatistik Raporu

Taner Derin’i Tanıyalım

Kanada merkezli Inmet Mining’in 
sahibi olduğu Çayeli Bakır 
İşletmeleri’nde, Yönetim Kurulu 
Üyeliği yaptıktan sonra Alman-
İspanyol sermayeli Nordex Enerji A.Ş. 
bünyesinde Türkiye ve Orta Doğu 
Projeler Direktörü olarak çalışan 
Taner Derin, 2011 yılından beri enerji 
sektörünün içinde yer almaktadır. 

Enerji
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Aslanbey Otomotiv

Nasuhbeyoğlu Otomotiv

Peugeot Yetkili Hatay Bayii Aslanbey Otomotiv 2017 Kasım ayında 
satış ve servis hizmetlerine başlamıştır.Firmanın geçmişine gidecek 
olursak; 1992 yılında günlük araç kiralama sektöründe Çizgi Rent A 
Car ismiyle Antalyada faaliyet göstermeye başlamıştır.

2017 yılı içinde, farklı müşteri ihtiyaçlarını da karşılamak üzere 
ikinci günlük araç kiralama markası olan TrendCar ismi ile de İzmir 
hava limanı iç hatlar ofisinde hizmet vermeye başlamıştır.
Son olarak ikinci El yapılanması ile Çizgi İkinci El markası ve sigorta 
hizmetleri, faaliyete girmiş olup tüm markalar Mızraklı Group çatısı 
altında birleştirilmiştir.

Mızraklı Group şirket sahipleri Murat ASLAN ve Aydın ASLAN' dır. 
Genel Müdür Orhan KILIÇ yönetiminde işletilmektedir.
Çizgi Rent A Car şu an ülke çapında 15 ayrı ilde 20 lokasyonda 
havalimanları içinde ve dışında ağırlıklı olarak yurt dışından gelen 
müşterilere hizmet vermektedir.

Araç Kiralama rezervasyonlarını hava limanı ofisleri ve Hatay'da 
bulunan çağrı merkezi üzerinden ağırlıklı olarak online ve telefon 
ile almaktadır. 2017 yılında 4000 araç parkı ve 200 personeli ile 
faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

2018 hedefimiz Peugeot markasında minimum 1200 adet satış ve 
rent a car tarafında 5 yeni şube ile Avrupa'da ilk temsilciliğimizin 
açılışını yaparak işimizi uluslar arası platforma taşımak olacaktır.

1995 yılında Nasuhbeyoğlu Otomotiv Ltd. Şti. olarak 
kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Otomotiv sektöründe 
satış, servis, yedek parça ve sigorta hizmetleri faaliyetleri 
sunmaktadır. Konusunda uzman 23 çalışanı ile 4101 m2’lik 
alana sahip plazasında hizmetlerini sürdürmektedir. 

Sürekli gelişen ve kendini yenileyen Nasuhbeyoğlu Grubu 
Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vererek, %100 müşteri 
memnuniyetini hedeflemektedir. SKODA kalite ve güvencesini 
Ordu'ya kazandıran Nasuhbeyoğlu Grubu bu sorumluluğun 

bilinciyle ilerlemekte ve çalışmalarına büyük bir istekle devam 
etmektedir. 

Şirketin Kalite Hedefleri ve Kalite Sözü

Hedefimiz; Müşteri odaklı hizmet ile ‘Her Şartta Tam Müşteri 
Memnuniyetidir. ’Bunu ‘araç satmak bir sonuç değil, bir 
başlangıçtır’ prensibinden hareketle, müşterilerimizin araç 
alma aşamasından başlayarak, araçları ile beraber geçirdiği her 
süreçte yanlarında olmakla gerçekleştirmektir.
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Yenilenebilir enerji son yıllarda ülkemizde 
çok çeşitli platformlarda en çok 
değerlendirilen, ilgilenilen, yatırım yapılan 
alanların başında gelmiştir.  Bunun başlıca 
sebebi de yenilenebilir enerjinin sadece 
günümüzü ve/veya enerji sektöründe 
faaliyet gösteren kurumları değil, bundan 
çok daha fazlasını, ekolojiyi, direkt ve 
indirekt etkilenen sayısız sektörü, bundan 
faydalanacak olan tüm sektörlerdeki 
kurumlarda kârlılık ve büyümeyi, kısacası 
geleceğimizi yönlendirecek en kritik 
alanların başında geliyor olmasıdır.
  
Yenilenebilir enerji dediğimizde bu 
güneş, rüzgâr, jeotermal ve hidroelektrik 
santrallerini kapsamaktadır.   Ülkemizin 
coğrafi konumuna baktığımızda Güneş 
Enerjisi santralleri ortalamada 1 MW 
güçte 1.600.000 kw/saat elektrik üretim 
kapasitesine sahip olduğu için de diğer 
sistemlere kıyasla daha avantajlı olduğu 
söylenebilir.  Güneş enerjisinden elektrik 
üretim kapasitesi, gelişmiş ülkeler diye 
adlandırdığımız birçok Avrupa ülkesine,  
hatta bölgesine göre değişkenlik 
göstermekle beraber, Çin ve Amerika’ya 

göre iki katına varan yüksek verimlilik 
anlamına gelmektedir.  Ancak ne yazık ki, 
ülkemizin doğasının bize hediye ettiği bu 
potansiyelin değerlendirilmesinde yeterli 
başarıyı sağladığımızı söylemek için henüz 
erkendir.

Türkiye’de 2018 itibariyle, 3400 MW aktif 
güneş enerjisi santrali bulunmaktadır.    
Türkiye’de mevcut kullanılan kapasite, 
Almanya’nın 43.000 MW, Çin’in 102.000 
MW, Amerika’nın 40.000 MW kapasiteleri 
ile kıyaslandığında aradaki fark gözler 
önüne serilmektedir.  İşin diğer bir yönü 
ise bu ülkelerde, örneğin Almanya’da 
ülkenin coğrafyası, doğası da bizde 
olduğu gibi cömert değildir. Bizim 
ülkemizdeki potansiyelin yarısına bile sahip 
olmamalarına rağmen, yapılan yatırım ve 
verilen önem oldukça belirgindir.

Güneş enerjisinin tarihçesine baktığımızda, 
bu farkındalık Avrupa’da 19. yüzyılın 
başında ortaya çıkan çalışmalar, 
araştırmalar ve yıllar içinde alınan patentler 
ile gelişmiştir.  Türkiye’de ise bu konuda çok 
zaman kaybetmiş olduğumuz ortadadır. 

Bu kayba sadece enerji santrali kapasitesi 
olarak bakmamak gerekir. Çünkü bugün 
aktif dediğimiz santrallerin önemli bir 
bölümünde kullanılan malzemeler ithaldir. 
 
Yukarıda bahsedilen, sektörün direkt ve 
indirekt etkilenmeleri konusunu biraz 
daha açmak gerekirse, günümüzde ithalatı 
azaltarak ülkemizde üretimi teşvik eden 
bir politika yaşatmaya çalışılmaktır. Ancak 
güneş enerjisi günümüz ve geleceğimiz 
olarak kabul görmelidir. Bu alan sadece 
santral kurmayı değil, santral kurmak 
için kullanılan malzemelerin üretimini ve 
verimlilik artışı için ARGE çalışmalarını da 
kapsamaktadır.  

Biz Aldo Grup olarak, dahil olduğumuz 
sektöre dönemsel değil, bütünsel olarak 
bakmayı ve stratejilerimizi buna göre 
kurmayı tercih ederiz.  Aldo Enerji, 2017 
yılında 700 kişilik uzman kadrosuyla 
tamamladığı 88 MW güneş enerji santrali 
ile bu alanda Türkiye’nin ilk üç firmasından 
biri olmuştur. Bu rekor kurulum için gerekli 
kritik üretimler ise Aldo Grup iştiraklerinden 
Veldo A.Ş. tarafından gerçekleşmiştir.  

Güneş enerjisi ve 
Türkiye istatistikleri

Enerji

Otomotiv sanayisinde de son dönemde Tesla 
ile başlayan elektrikli otomobil akımı, süreçte 
dünya genelindeki birçok üreticinin dikkatini 
çekmiş ve bu kurumsal ve büyük üreticiler 
de yatırımlarını elektrikli araç üretmek için 
yeniden düzenlemişlerdir.

Aldo Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü
HALUK VELİ DOĞAN
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Bunu ilk defa burada açıklıyorum ama 
ARGE anlamında da Veldo’nun enerji 
santrallerinin üretim kapasitesinin artırımı 
adına sürpriz gelişmelerini 2018’de 
paylaşmayı hedeflemekteyiz.   

Diğer tarafta bu santralleri kendi iş yerinde 
fabrika, plaza ve/veya elektrik kullanımının 
majör giderler arasında olduğu tüm 
yapıların kendi arsa veya çatısına kuracağı 
santrallerin geri dönüş hızı hiçbir yatırımda 
yok denecek kadar azdır.  Bunun başlıca 
sebebi, elektrik maliyetlerinin ülkemizde 
son on yılda artış oranının %268 olmasıdır.  
Yani, bir işletmenin elektrik kullanımı 
için ayırdığı bütçe on yıl sonra 2,5 katına 
çıkmıştır ki, ne yazık ki kârlılık veya 
satış anlamında böyle bir büyümeden 
bahsetmek mümkün değildir.  

Oysa, işletmesine güneş enerji santrali 
kurulumu yapan bir işletme sahibi, örneğin 
ayda 50.000 TL elektrik faturası ödüyorsa, 
bunun yerine kredi ile santral yatırımı 
yapsa, “elektrik faturası öder gibi” banka 
kredisini ödese, yedi yıl sonra kredisi 
biter ve yedi yılın sonunda, birinci gün 
itibariyle “bedava” elektriğe kavuşur.  Yedi 
yıl dediğime bakmayın, aslında yedinci yıl, 
birinci gün itibariyle bedava olan elektriğe 
eski usul ödeme yapmaya devam ettiği 
senaryoya baktığınızda, 2,5 katı olmasa da 
dişe gelir elektrik zamlarını da göz önüne 
alırsanız, aslında yedi yıl, yaklaşık dört yıla 
kadar bile düşebilir.  Kaldı ki, işletmenin 
sahip olacağı bu değer, her zaman değer 
olarak kalacaktır.  Misal satışta, kiralamada, 
yani işletme faaliyetine devam etmese bile 
bu yatırım yatırımcıya katbekat dönecektir.  

Ticari olarak baktığınızda, yatırımcının 
bu yatırımı yapmamasının mantıklı bir 
açıklamasını ben bulamıyorum.  Bir 
de bunun çevresel, ekolojik boyutu 
var ki bunun hesabı imkansız, bedeli 
ise ölçümlenemez.  Sonuçta, hepimiz 
aynı dünyada yaşıyoruz ve hiçbir şey 
sınırsız değil.  Bizim için olmasa bile, 
en değerlilerimiz, çocuklarımız için ne 
kadar çevreci çözüm üretebilirsek o 
kadar faydalıdır.  Biz Mersin’de OPAT VW 
Plaza’mızda iki yıldır çatıda kurduğumuz 
güneş enerjisi santrali ile otomotiv 
bayiliklerimizdeki tüm elektriğimizi 
kendimiz üretmekteyiz.  Yukarıda 
belirttiğim ticari avantajların yanında, 
2017’nin son aylarında Plaza’mız, Türkiye 
genelinde “En Çevreci Tesis” ödülünü 
aldı.  Bu ödülün hazzı ve haklı gururu 

tabii ki, bizim için hiçbir para birimiyle 
ölçülemeyecek kadar kıymetli.

Otomotiv sanayiinde de son dönemde 
Tesla ile başlayan elektrikli otomobil akımı, 
süreçte dünya genelindeki birçok üreticinin 
dikkatini çekmiş ve bu kurumsal ve büyük 
üreticiler de yatırımlarını elektrikli araç 
üretmek için yeniden düzenlemişlerdir. 
Bu alanda yapılan Ar-Ge yatırımlarına 
baktığımızda en büyük problemin depolama 
sistemlerinde olduğu görülmektedir. 
Mevcut teknolojide markaların hemen 
hemen hepsi Lityum İon piller kullanarak 
belirli kapasitede menzil sunmaktadır. Son 
dönemde alternatif batarya Ar-Ge’leri de 
çıkmaktadır, bunların başında Vanadium 
Redox teknolojisi gelmektedir. Bu sıvı 
depolama sisteminin Lityum İon’dan en 
büyük farkı, yirmi yıl boyunca şarj edilse 
bile, %100 verimlilikle çalışabiliyor olmasıdır. 
Umarım bu Ar-Ge hızla ticarileşerek 
otomotiv sektöründe kullanılabilir hale gelir.

Sektörümüzü yakından ilgilendiren bir 
diğer çalışma ise GreatCell tarafından 
yürütülmektedir. Bu çalışma Perspektif 
teknolojisi ile boya üreterek, güneşten 
enerji alımı sağlamak üzerine kurulmuştur. 
Umarım bu Ar-Ge de başarıya ulaşarak 
dünya genelinde üretilen tüm araçlarda 
boya haline getirilir ve böylece araçlarımızı 
şarj dahi etmeden gidebilecek konuma 
gelebiliriz. Bu ve benzeri Ar-Ge 
çalışmalarının ülkemizde de desteklenerek, 
yeni teknolojiye yeni fikirlerle adımlar 
atılarak, dünya genelinde ses getirecek 
bir sistem geliştirebilir ve inovatif fikirlere 
daha fazla önem vermeye başlayabiliriz. 

Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 
2016 yılında 278,4 milyar kWh olarak 
gerçekleşmiştir. Elektrik tüketimi 2017 yılı 
Temmuz ay sonu itibariyle bir önceki yılın 

Temmuz ayı sonuna göre %4,7 artarak 
167,1 milyar kWh, elektrik üretimi ise bir 
önceki yılın Temmuz ayı sonuna göre %6,7 
oranında artarak 167,3 milyar kWh olarak 
gerçekleşmiştir.

Elektrik tüketiminin 2023 yılında baz 
senaryoya göre yıllık ortalama %4,8 artışla 
385 TWh'e ulaşması beklenmektedir. 
2017 yılı Temmuz ayı sonunda toplam 
elektrik kurulu gücümüzde 2.049 MW'lik 
artış yaşanmış olup, kurulu gücümüz 2017 
Temmuz sonu itibarıyla 80.546 MW’a 
ulaşmıştır.

2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 
Türkiye'nin kurulu gücü içerisinde EÜAŞ 
%25,1, serbest üretim şirketleri %61,5 
yap-işlet santralleri %7,6, yap-işlet-devret 
santralleri %1,7 işletme hakkı devredilen 
santraller %2 ve lisanssız santraller %2’lik 
paya sahiptir.

2017 Temmuz ayı sonu itibarı ile kurulu 
gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; 
%33,6’sı hidrolik enerji, %28,1’i doğal 
gaz, %21,5’i kömür, %7,7’si rüzgâr, %1,1’i 
jeotermal ve %7,4’ü ise diğer kaynaklar 
şeklindedir.

Ayrıca ülkemizde elektrik enerjisi üretim 
santrali sayısı, 2017 yılı Temmuz ayı sonu 
itibariyle 3.098’e (Lisanssız santraller dahil) 
yükselmiştir. Mevcut santrallerin 613 adedi 
hidroelektrik, 40 adedi kömür, 186 adedi 
rüzgâr, 33 adedi jeotermal, 288 adedi 
doğal gaz, 1.773 adedi güneş,165 adedi ise 
diğer kaynaklı santrallerdir.

2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 
elektrik üretimimizin, %34 'ü doğal gazdan, 
%31'i kömürden, %24'ü hidrolik enerjiden, 
%6'sı rüzgârdan, %2'si jeotermal enerjiden 
ve %3’ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir.
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Türkiye Günlük Enerji Üretimi

• 08.01.2018 Pazartesi günü 850.035.830 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Üretimin kaynaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

• Günümüzde enerji ihtiyacı sürekli artmakta olup, yerli kaynaktan üretimimiz %39 
civarındadır. Yerli kaynaktan üretimimizi özellikle sonlu olmayan güneş enerjisi üretimini 
eksponansiyel olarak arttırmamız, ithal kaynak üretimimizi azaltmamız gerekmektedir. 
Ülkemizde yenilenebilir enerji potansiyelinin oldukça yüksek olması avantajını kullanmak 
ve enerji bağımlılığını azaltma adına bunların yüzdelik diliminin arttırılması akıllıca olacaktır. 
Özellikle yukarıdaki günlük enerji üretimine bakıldığında, güneş enerjisi payının %1,49 olduğu 
görülmekte olup; öz tüketimlerin karşılandığı, büyük ölçekli sahaların kurulduğu ve teşvik 
edildiği takdirde bu yüzdenin artması kaçınılmazdır.

• Son verilere göre aşağıdaki tabloda, dünyada kurulu güneş enerji santralleri ve Türkiye’nin 
dünyadaki yeri görülmektedir. Kasım ayı itibariyle Türkiye GES kurulu gücü 2246 MW’a 
ulaşmıştır.

Yerli Fosil Taş Kömürü ve 
Linyit 127.194.510 %14,96

Yerli Yenilenebilir Jeotermal 19.224.390 %2,26

Yerli Yenilenebilir Rüzgâr 17.985.030 %2,12

Yerli Yenilenebilir Güneş * 12.704.480 %1,49

Yerli Yenilenebilir Biyogaz 6.042.010 %0,71

İthal Fosil Fuel-Oil ve Nafta 3.866.600 %0,45

08.01.2018 Pazartesi 
Türkiye Elektrik Üretimi (kWh)

İthal Fosil Doğalgaz 325.467.230 %38,29

İthal Fosil İthal Kömür 188.103.950 %22,13

Yerli Yenilenebilir Hidrolik 149.447.630 %17,58

ÜLKELERE GÖRE DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULU GÜCÜ LİSTESİ
S. Ülke Güncelleme Kurulu Güç (MW)

1 Çin Haziran 2017 102.470

2 Japonya Aralık 2016 42.750

3 Almanya Ekim 2017 42.710

4 Amerika Birleşik 
Devletleri Aralık 2016 40.300

5 İtalya Aralık 2016 19.279

6 Birleşik Krallık Aralık 2016 11.630

7 Hindistan Aralık 2016 9.010

8 Fransa Aralık 2016 7.130

9 İspanya Temmuz 2017 6.730

10 Avusturalya Aralık 2016 5.900

11 Güney Kore Aralık 2016 4.350

12 Belçika Aralık 2016 3.422

13 Kanada Aralık 2016 2.715

14 Yunanistan Aralık 2016 2.610

15 Türkiye Kasım 2017 2.246

08.01.2018 Elektrik Üretiminde Yerlilik Oranı
Yerli kaynaktan üretim 332.598.050 %39,13

İthal kaynaktan üretim 517.437.780 %60,87

Enerji

Haluk Veli Doğan’ı Tanıyalım

Doğuş Oto’da kariyerine başladıktan 
sonra sırasıyla Corus Çelik’te Satış 
Müdür Yardımcısı ve Olbios Marina 
Resort’da Satın Alma Müdürü 
görevlerinde bulunan Haluk Veli 
Doğan, Haziran 2005 ile 2009 yılları 
arasında Opat Otomotiv'de Genel 
Müdürlük pozisyonunda kariyerini 
sürdürmüş. Haziran 2009’dan beri 
ise Aldo Grup Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
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Dikkat çekici tasarımı, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli,
Bang & Olufsen 3 boyutlu ses sistemi ve Matrix LED farlarıyla Audi A4.
1.4 motor seçeneğiyle çok daha verimli, çok daha avantajlı.
Siz de Batı Otomotiv’e gelin, bu ayrıcalığı hissedin.

Tutkunun 1.4 yolu.

Audi A4 1.4 motor seçeneğinin ortalama CO2 emisyonu 119 g/km, ortalama yakıt tüketimi 5,2 lt/100 km’dir.

Batı Otomotiv
Eskihisar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 323 Merkezefendi/Denizli
Tel: (258) 268 33 35
Batı Otomotiv bir Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. yetkili satıcısıdır.
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Nükleer santraller ve 
Türkiye boyutu

Enerji
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Günümüzde en önemli sürdürülebilir 
kalkınma bileşeni enerjidir. Enerjinin 
stratejik bir değeri olduğu söylenebilir. 
Bir ülkenin gelişme sürecini incelerken 
mutlaka enerji konusuna bakılmalıdır. 
Bir ülkenin kazanımlarında ya da ortaya 
çıkacak olumsuz durumlarda kaynakların 
son derece etkin bir rolü vardır. Konu 
enerji ise dış kaynaklara bağımlı 
kalmamak adına altı çizilmesi gereken 
en önemli konu elektriktir. Bu bakımdan 
kaynak ve sağlayıcı bazında çeşitlilik 
ne kadar artarsa bu ülkenin yararına 
olacaktır. Bu çerçevede son yıllarda 
ülkemizde nükleer enerji santrallerine 
verilen önemin arttığını söylemek yanlış 
olmaz.  Nükleer santrallerin yatırımında 
da ciddi hareketlenmeler mevcut.

Santraller kendilerine has özellikleri 
ile günümüzde en önemli elektrik 
enerji kaynağı konumundadır. Ucuz 
ve sürdürülebilir olması nükleer enerji 
santrallerini diğer alternatiflere göre 
daha öne çıkartmaktadır. Bu santraller 

iklim koşulları ne olursa olsun sürekli 
elektrik üretimi yaparlar. Bu bağlamda 
kapasite faktörüne baktığımızda 
%90’lık bir verim görülmektedir. 
Diğer kaynaklara oranla maliyetinin 
de neredeyse yarı yarıya düştüğü 
görülmektedir. Birim elektrik başına 
kurulum alanı da diğer santrallere 
göre oldukça küçüktür. Bu da tarım 
alanları ya da doğal yaşam ortamlarını 
minimumda etkilediğini göstermektedir. 

Bir diğer konu da işletmedeki 
dinamikler. Bu tür santrallerin çalışma 
prensiplerinde iş gücü ve personel çok 
önemlidir. Yani gerekli eğitimi almış, bu 
teknolojileri pratikte de uygulayabilen 
donanımlı bir kadroya ihtiyaç vardır. 
Prosedürler doğru bir şekilde 
uygulamaya konduğunda ciddi manada 
bir fayda ile karşılaşılmaktadır.

İstatistiklere bakarsak, Ağustos 2017 
itibariyle kurulu gücü 392.521 MW olan 
toplam 31 ülkede 446 nükleer reaktör 

işletme olduğu görülmektedir. Bunu 
rakamlarla gösterdiğimizde elektrik 
arzının %11’lik bir kısmına denk geldiği 
anlaşılmaktadır. Dünya ülkelerine 
bakarsak, ABD elektrik talebinin %20
’sini nükleer enerjiden kaşılarken, Güney 
Kore %30, Belçika %51, Ukrayna %52 
ve Fransa %73’ünü karşılamaktadır. 
Ülkemizde ise bu alandaki çalışmalar 
hızlı ve etkin bir şekilde devam 
etmektedir. İmzaları 2010’da atılan ve 
Mersin’de 2019 yılında faaliyete geçmesi 
planlanan nükleer enerji santrali 4 bin 
800 MW kurulu güç kapasitesi ile ciddi 
bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Sinop 
ve Akkuyu güç santrallerinde ise bir 
sene içerisinde ortalama 80 milyar kWh 
elektrik üretilmesi öngörülmekte.

Bu tarz nükleer enerji santrali yatırımları 
yalnızca alternatif enerji kaynağı 
bakımından değil, yeni sanayi atılımları 
ve genişleyen istihdam yapısı ile de 
Türkiye’nin geleceği açısından oldukça 
önemli bir konumda görülmektedir.
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Hidroelektrik 
karnemiz nasıl?

Enerji
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Çevre dostu ve minimum riske sahip 
olmalarıyla tercih edilen hidroelektrik 
enerji santralleri ayrıca bağımsız, 
yerli bir kaynak olarak nitelendirilir. 
Elektrik üretmek için suyun akış enerjisi 
kullanılmaktadır. Sistematikte akan 
suyun üzerine büyük betonlar çekilir ve 
suyun birikmesi sağlanır. Bilindiği gibi 
birikmiş su belirli bir seviyeye geldiğinde 
ciddi bir enerjiye sahip olur.  Bu enerji 
öncelikle kinetik enerjiye, sonra ise 
jeneratör sayesinde elektriğe dönüşür. 
Ülkemiz için en verimli kaynaklardan 
birisi olan hidroelektrik enerji, tamamen 
su gücü kullanılması açısından fosil 
yakıtlara oranla çevre konusunda daha 
avantajlı bir konumdadır.  

Ekstra bakım maliyeti oldukça düşük 
olan hidroelektrik enerji santralleri, 

yenilenebilir bir kaynak olması ile öne 
çıkıyor. İnşaatının yerli imkânlarla 
yapılması, sera gazı emisyonu 
yaratmaması, teknik ömrünün uzun ve 
bakım giderlerinin düşük olması gibi pek 
çok faydasını saymak mümkün. Peki, bu 
kadar faydalı olan santrallerin karnesine 
baktığımızda neler görüyoruz? 

2017 yılı Ekim ayı sektör raporuna 
bakıldığında, geçen sene Ekim ayında 
21 milyon 922 bin megavat saat lisanslı 
elektrik üretimi oldu. Bu sene aynı ayda 
ise % 7,4 artış gözlemlendi. Bu da 23 
milyon 544 bin megavat saate denk 
gelmektedir. 

Enerji sektöründe şeffaf bir piyasa 
oluşturulması için ciddi manada adımlar 
atılıyor. Spesifik olarak yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelik yürürlüğe 
konulan yasal düzenlemelerin ciddi bir 
önemi var. Baktığımızda, 2016 sene 
sonu itibarı ile lisanslı ve lisanssız 597 
adet HES ile 26.681 MW'lık kurulu 
gücü görebiliyoruz. Bu da ortalama 
%34 civarına karşılık geliyor. Yine aynı 
yıl itibarı ile görüyoruz ki, elektrik 
üretimimizin, %24,7'si hidrolikten 
geliyor. 

Bir karne ortaya koyarsak üretilen bu 
enerji sayesinde doğalgaz ithalatından 
15 milyarlık tasarruf sağlandığını 
söyleyebiliriz. Bu gelişmeler neticesinde, 
2019 yılında enerji üretimi 110 milyar 
kilowatt saate çıkarılacak. En azından 
plan bu yönde. Bu şekilde cari açığın da 
hafiflemesi bekleniyor. 
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Yerli kömür 
santrallerinde son 
durum

Enerji
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Günümüzde insanlar hava, gıda ve 
su kadar elektrik enerjisine de ihtiyaç 
duymaktadır. Elektrik enerjisinde 
dışa bağımlılığı kırmak için ise çeşitli 
çalışmalar yapılmaktadır. Dünya 
genelinde birincil enerji kaynaklarının 
en önemlisinin kömür olduğu 
görülmektedir. Bunda elbette, kömürün 
ucuz olması da etkilidir.

Arz güvenliği yüksek olan, kendi öz 
kaynaklarını kullanan ülkeler gibi 
Türkiye’de de önemli gelişmeler 
yaşanmaktadır. Enerji açığı bulunan 
bir konumda, zararlı gaz ve diğer 
emisyonlar azaltılarak kömürün diğer 
fosil yakıtlara karşı üstünlüğü devam 
ettirilebilir.

Enerji üretiminde kömürle çalışan 
santrallere baktığımızda işleyiş; 

kömür, odun, petrol gibi pek çok 
malzemedeki molekülün havadaki 
oksijen molekülü ile birleşerek ortaya ısı 
enerji çıkarması ile gerçekleşmektedir. 
Modern diyebileceğimiz bir santralin 
%40 dolaylarında bir verim sağladığını 
söylemek mümkündür. Termik 
santrallerde kömürün kullanımı için 
tasarlanan tesisler mazot veya gaza 
oranla daha büyüktür.  

Taşkömürü, fuel-oil, motorin, 
doğalgaz türünde enerji kaynağı 
kullanılan santraller Türkiye’nin enerji 
gereksiniminin büyük bir bölümünü 
karşılamaktadır. Linyitli olanlar diğer 
kaynaklara baktığımızda çok daha 
güçlü ve önemlidir. Toplam elektrik 
üretimimizde linyite dayalı termik 
santraller gittikçe artmaktadır. Linyit 
yatakları ise ülkemizin hemen her 

yerinde bulunmaktadır. Muğla, Soma, 
Tunçbilek, Konya, Adana, Beypazarı 
gibi alanlarda geniş çaplı yer almakla 
birlikte santraller de yine bu bölgelerde 
konumlanmıştır. 

Linyit kömürleri ulusal bilançoda %19’luk 
bir dilime işaret etmektedir. Aralık 
ayındaki verilere baktığımızda üretimin 
%35,1’lik bir bölümünü doğalgaz 
santrallerinin yaptığı görülmektedir. 
Yerli kömür santrallerinin %15,54 
dolaylarında üretim yaptığı görülürken 
ithal kömür santralleri ise %18,17’lik 
bir üretim gerçekleştirdi. Yapılan yeni 
yatırımlar ile yerli kömür santrallerinde 
hareketlenmelerin olacağı öngörülüyor. 
Bunu 2018’den itibaren yerli üretim 
destek kararından da anlamak 
mümkündür. 



38

Haber

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerinden derlenen bilgiye göre, 
Kocaeli'nin, geçen yılın Ocak-Ekim 
döneminde 8 milyar 351 milyon 920 
bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı 
döneminde % 24 artış gösterdi.

İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla 
dış satım yapan il olan Kocaeli'nin 10 
aylık ihracat performansı 2014'ten sonra 
ilk defa 10 milyar dolar barajını aşarak 
10 milyar 356 milyon 129 bin dolar 
olurken, söz konusu dönemde toplam 
ülke ihracatındaki payı da % 8 olarak 
gerçekleşti.

Otomotiv ilk sırada

Kentten yapılan ihracatın % 75,8'ine 
denk gelen 7 milyar 852 milyon dolarlık 
kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde 
faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi. 
Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda 
Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim 

tesislerine ev sahipliği yapan kentin 
ihracatında, ilk sırayı otomotiv sektörü 
aldı.

Bu dönemde kentten yapılan otomotiv 
ana ve yan sanayi ihracatı geçen yıla 
göre % 20 artarak 4 milyar 586 milyon 
712 bin dolar oldu.

Kimya ihracatında % 34,2'lik artış

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu 
olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham 
petrol işleme kapasitesine sahip İzmit 
Rafinerisi'ni de barındıran Kocaeli'nin 
ihracatında bu sektör ikinci oldu. Kentin 
kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu 
dönemde % 34,2'lik artışla 3 milyar 265 
milyon 288 bin dolar olarak kayıtlara 
geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 558 
milyon 772 bin dolarla üçüncü sırada yer 
alırken, bunu 484 milyon 481 bin dolarla 

çelik, 459 milyon 654 bin dolarla elektrik-
elektronik, 317 milyon 992 bin dolarla 
iklimlendirme sektörü takip etti.

En fazla ihracat BAE'ye

Bu dönemde kentten en fazla ihracat 
yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu. 
Söz konusu ülkeye yapılan ihracat, geçen 
yılın 10 aylık dönemine göre % 20,8'lik 
artışla 1 milyar 166 milyon 25 bin dolara 
yükseldi.

Kentten yapılan ihracatın geçen yılın 
Ocak-Ekim dönemine göre % 232,7 arttığı 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 796 milyon 
273 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük beş ekonomisinden 
biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan 
Almanya ise Kocaeli'nin en fazla ihracat 
yaptığı üçüncü ülke oldu. Bu dönemde 
Almanya'ya yapılan dış satım, % 6,3 
artarak 792 milyon 841 bin dolara çıktı.

Sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin yılın 10 aylık dönemindeki ihracatı 10 milyar 
356 milyon dolar oldu. Kentten yapılan ihracatın % 75,8'ine denk gelen 7 milyar 
852 milyon dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren 
firmalar gerçekleştirdi.

Kocaeli’nin ihracatına 
“otomotiv ve kimya” dopingi
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Enerji ithalatçısı ülkeler için en avantajlı 
dönem

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası 
Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ev 
sahipliğinde Dünya Enerji Görünümü 
Türkiye 2017 tanıtım toplantısı yapıldı. 
Toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansı İcra 
Direktörü Dr. Fatih Birol Dünya Enerji 
Görünümü 2017 Raporu’nu (World Energy 
Outlook 2017) paylaştı. Dr. Fatih Birol , 
enerji ithalatçısı ülkeler için bu dönemin çok 
önemli olduğuna dikkat çekerek, “2000’de 5 
olan ithalatçı ülke sayısı 2020’de 51 ülkeye 
çıkacak. Rusya ihracatını sürdürecek. ABD, 
Kanada ve Avustralya da yeni ihracatçı 
olarak pazara giriyor. Enerji ithalatçıları bu 
dönemi kaçırırlarsa çok büyük hata olur” 
dedi.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli 
Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı 

Üniversitesi IICEC Direktörü Prof. Carmine 
Difiglio‘nun ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantının açılışına, TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve 
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de konuşmacı 
olarak katıldı.

Sabancı Holding binasında düzenlenen 
Dünya Enerji Görünümü 2017 (World Energy 
Outlook 2017) raporu tanıtım toplantısı, 
ICEC direktörü Prof. Carmine Difiglio’nun 
açılış konuşması ile başladı.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü 
Dr. Fatih Birol’un sunumunda 4 Kritik 
başlığa vurgu yapıldı;
– ABD’nin enerji alanında ithal eden ülkeler 
sınıfından ihraç eden konuma gelmesi…
– Elektrik üretiminde solar panellerin 
maliyet avantajı kazanması…
– Çin’in enerji sektöründe yön belirleyici ve 

takip edilmesi gereken tek ülke olduğu…
– Elektrikli araçların önlenemez yükselişi…

Dr. Fatih Birol:
“Elektrik enerjiden daha hızlı büyüyor. Yakın 
gelecekte dünya elektrik talebi %60’tan 
fazla büyüyecek. Petrol ve doğalgazdan 
daha fazla yatırım alacak. Elektrik, 2040’a 
kadar nihai tüketimin %40’ını oluşturacak, 
bu da petrolün son 25 yıldaki büyümesine 
eşit. Elektrik talebindeki artışın üçte birini, 
endüstriyel elektrik motoru sistemleri 
oluşturuyor. Alım gücündeki artış sayesinde, 
milyonlarca hanede elektrikli cihaz sayısı 
artmakta, bunların arasında “akıllı” ve 
bağlantılı cihazlar önemli yer tutmakta ve 
soğutma sistemleri yaygınlaşıyor. Elektriğe 
erişimin artması sayesinde dünyada her 
yıl 45 milyon yeni elektrik tüketicisi ortaya 
çıkıyor ama bu 2030 yılında evrensel erişim 
sağlanması hedefine ulaşmaktan yine de 
uzaktır.” dedi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ev 
sahipliğinde Dünya Enerji Görünümü Türkiye tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda 
Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol Dünya Enerji Görünümü 2017 
(World Energy Outlook 2017) raporunu sundu.

Dünya Enerji Görünümü 2017 
(WEO) Türkiye tanıtım 
toplantısı gerçekleşti

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü

DR. FATİH BİROL
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Haber

ABD'ye 2016'da 700 milyon 494 bin dolar olan sektör 
ihracatı, 2017'de  1 milyar 408 milyon 328 bin dolara 
yükseldi. Sektörün en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 
2016'da 9'uncu olan  ABD, geçen yıl üç basamak birden 
atlayarak 6'ncı sıraya yerleşti.
 
5 kıtada 182 ülke ve özerk bölgeye ihracat
 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)  
kayıtlarından derlenen bilgilere göre; Türk otomotiv 
sektörü, 2017'de batı  ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 
182 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra 12  serbest bölgeye 
ihracat gerçekleştirdi. 
 
Geçen yıl 28 milyar 534 milyon 556 bin dolarlık toplam 
otomotiv  ihracatının 22 milyar 6 milyon 180 bin 
dolarlık bölümü, Türkiye'nin en büyük  ticari partnerleri 
konumundaki Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.
 
Toplam otomotiv ihracatının % 77,1'ini karşılayan AB üyesi 
27  ülke, sektörün toplam ihracatındaki ağırlığını korudu. 
AB dışındaki 155 ülkeye  ise sadece 6 milyar 528 milyon 243 
bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. AB  üyesi Kıbrıs Rum 
kesimine ise dış satım yapılmadı.
 
Geçen yıl, % 10,40'lık artışla 4 milyar 367 milyon 996 bin 
dolar  ihracat yapılan Almanya, AB ülkeleri arasında açık ara 
ilk sırada yer aldı.
 
Bu ülkeyi, % 12,94'lük artış ve 3 milyar 147 milyon 237 bin 
dolar  ihracat ile İtalya, % 16,50 artış ve 2 milyar 917 milyon 
58 bin dolar ile  Fransa, % 22,62 artış ve 2 milyar 753 milyon 
830 bin dolar ile İngiltere,  % 23,81 artış ve 1 milyar 628 
milyon 406 bin dolar ile İspanya takip etti.
 
Rekor ihracat artışı ABD'ye
 
Sektörün, 2017'de en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin 9'u 
AB üyesi  ülkelerinden oluşurken, tek istisna ABD oldu. 
 

Otomotiv endüstrisinin ABD'ye 2017'de 
gerçekleştirdiği ihracat, bir önceki yıla göre 
% 101,05'lik rekor artışla 1 milyar 408 milyon 
dolara ulaştı.

Otomotiv gaza bastı! 
Rekor ABD’nin

Ülke 2016 2017 %
Almanya  3.956.663 4.367.996 10,40

İtalya  2.786.663 3.147.237 12,94
Fransa 2.503.954 2.917.058 16,50

İngiltere 2.245.854 2.753.830 22,62
İspanya 1.315.251  1.628.406 23,81

ABD     700.494   1.408.329  101,05
Belçika 929.421 1.190.071 28,04
Polonya 654.158 938.418 43,45
Slovenya 732.109 906.307   23,79
Hollanda 731.700 760.625 3,95

Otomotiv endüstrisinin, 2016'da 700 milyon 494 bin dolar 
olan ABD'ye  ihracatı, geçen yıl % 101,05'lik rekor artışla 1 
milyar 408 milyon 329 bin  dolara yükseldi.
 
Sektörün en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 2016'da 
9'uncu olan  ABD, geçen yıl üç basamak birden atlayarak 
6'ncı sıraya çıktı.
 
Türk otomotiv endüstrisinin, 2017'de en fazla ihracat yaptığı 
ilk 10  ülke ve değişim oranları şöyle: 
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2010’da ihracat şampiyonu 
3.2 milyar dolarla Renault 
oldu. Mehmet Büyükekşi: 
İlk bin firmanın % 73,6’sı 
üretici ihracatçı. Renault’yu 
2.8 milyar dolarla TÜPRAŞ 
takip etti. İlk 10’da yer 
alan ihracatçı firmalardan 
4’ü otomotiv sektöründe.
İhracatın lokomotifi yine 
otomotiv sektörü oldu. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 2010 
yılında 50 bin 350 firmanın 
fiilen ihracat yaptığını bildirdi. 
Mehmet Büyükekşi, ilk bin 
ihracatçı firmanın yapısına 
bakıldığında ise % 73,6’sının 
üretici ihracatçı olduğunu 
bildirdi. Oyak Renault, 3 
milyar 236 milyon dolar ile 
geçen yılın ihracat şampiyonu 
oldu.

İlk bin firma açıklandı 

2010 yılında en fazla ihracat 
yapan ilk bin firma, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi 
tarafından düzenlenen 
basın toplantısında 
açıklandı. Geçen yılın ihracat 
şampiyonu 3 milyar 236 
milyon dolar ile Oyak Renault 
olurken, bu şirketi 2 milyar 
875 milyon dolar ile TÜPRAŞ, 
2 milyar 643 milyon dolar 
ile Ford Otosan takip etti. 
TOFAŞ, Vestel Dış Ticaret, 
Arçelik, Toyota, İçdaş, Habaş, 
Diler Dış Ticaret ise ilk on 
içinde yer alan firmalar oldu.

İhracatı ilk 500 sürüklüyor

Türkiye’nin ihracatının son 
yıllarda 100 milyar doların 

İhracat, 157.1 milyar dolar ile 
2014’ten sonra tarihinin en yüksek 
seviyesinden 2017 yılını kapattı.

İhracatın 
yıldızı otomotiv

Haber
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İşte yıldızı parlayanlar:

OTOMOTİV: Otomotiv sektörü Amerika ihracatının ikiye 
katlanması ile Avrupa’da girmediği ve ihracatını artırmadığı 
ülke olmaması dolayısıyla 2017’nin yıldız sektörü. Otomotiv 
28.5 milyar dolar ile tek başına Türkiye ihracatının beşte birini 
yapmayı başardı. 2018 için de otomotivde umutlar yüksek.

ÇELİK: Çin’in kendi iç pazarına kapanması fırsatını hiçbir 
ülkeye kullandırtmadı hemen Çin’in boşalttığı pazarlara girdi. 
Uzakdoğu ülkelerine ihracatını % 937 arttırdı. En öne çıkan ise 
Singapur. Çelik sektörü Singapur’a ihracatını % 3531 arttırdı ve 
248.9 milyon dolar kazandı.

KİMYA: Kimya da aslında geleneksel sektörlerden. Avrupa’ya 
komşuya ihracatla yıllarını geçirmiş. Ancak 2017’de cesurca 
hamlelerle hem Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) hem de 
ABD’de öne çıktı. BAE’ye ihracatı % 102.3 arttı ve bu ülke 
birinciliğe çıktı. ABD’ye ihracat artışı % 81.87.

üzerinde bir seyir gösterdiğini belirten Büyükekşi, bu yılın 
sonunda ihracatın 135 milyar doların üzerine çıkacağını 
öngördüklerini hatırlattı. İlk bin ihracatçı kendi içinde 
incelediğinde, ilk 500 ile ikinci 500 arasında ciddi bir fark 
olduğunun görüldüğünü dile getiren Büyükekşi, “İlk 500 
ihracatçı firma, ilk bin firmanın yaptığı ihracatın % 85,4’ünü 
gerçekleştirirken, ikinci 500 firma geri kalan % 14,6’sını 
yapmaktadır” dedi. Türkiye ihracatının % 55,4’ünü ilk 500 
firmanın yaptığını ifade eden Büyükekşi, “İkinci 500 % 9,4’ünü, 
geri kalan 49 bini aşkın firma da ihracatın % 35,2’ini yapıyor. 
Geçen seneye oranla hem ilk 500 hem de ikinci 500’ün payında 
bir artış var. İlk 500’ün payı 2 puan, ikinci 500’ün payı 0,5 
puan artmış” dedi. İstanbul’un ihracat içerisindeki ağırlığına 
dikkati çeken Büyükekşi, bin firma içerisinde 483 firmanın 
İstanbul’dan ihracat yaptığını, ancak geçen yıla göre 9 firmanın 
listeden çıktığını bildirdi. İstanbul’u, 66 firma ile İzmir’in takip 
ettiğini, İzmir’de de 1 firmanın listeden çıktığını belirten 
Büyükekşi, Bursa’nın 55 firma ile üçüncü sırada yer aldığını 
bu ilden ise önceki yıla göre 3 firmanın daha listeye girdiğini 
söyledi. 

Gaziantep tırmanıyor

Gaziantep’in ise 4 firma daha ekleyerek 53 firma ile Ankara’yı 
geride bırakarak 4. sıraya yerleştiğine dikkati çekti.TİM Başkanı  
Mehmet Büyükekşi, 2009 ile karşılaştırıldığında ilk 500’ün 
kârlılığının % 8,08’den % 7,48’e, ikinci 500’ün kârlılığının ise 
% 6,93’ten % 4,9’a gerilediğini bildirdi. Mehmet Büyükekşi, 
2009 ile karşılaştırıldığında ilk 500’ün kârlılığının % 8,08’den 
% 7,48’e, ikinci 500’ün kârlılığının ise % 6,93’ten % 4,9’a 
gerilediğini bildirdi. Büyükekşi, 2009 yılında daha az ciro ancak 
daha iyi kârlılık olduğunu, geçen yıl ise ciroların artmasına 
rağmen kârlılığın düştüğüne işaret etti. 
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KPMG’nin üç yıldır gerçekleştirdiği 
Küresel CEO Araştırması’na; otomotiv, 
bankacılık, altyapı, sigorta, yatırım 
yönetimi, sağlık, üretim, perakende, 
teknoloji, enerji ve telekomünikasyon 
olmak üzere, 11 kilit sektörde çalışan, 
dünyanın 10 kilit ülkesinden 1.261, 
Türkiye’den ise 25 CEO katıldı. 

Geçtiğimiz yıl Küresel CEO Araştırması’nın 
işlediği tema; gelecek üç yılda, geçmiş 
elli yıldan çok daha kapsamlı bir 
değişim yaşanacağıydı ve KPMG olarak 
işletmelerini bu dönüşüme hazırlamak 
isteyen CEO’ların harekete geçmesi için 
“ya şimdi ya hiç” demiştik.

Bu yıl, jeopolitik belirsizliklerin de etkin 
rol oynadığı bir ortamda, CEO’ların 
bu belirsizliğin güçlerinden nasıl 
faydalandıklarını, bunları kendi çıkarları 
için nasıl kullandıklarını anlamak üzere 
yola çıktık. İşletmelerini büyütmek için 
hangi yollara başvurduklarının, nasıl 
stratejiler araştırdıklarının izini sürdük.

Küresel araştırma sonuçlarında Türkiye 
hakkında en dikkat çeken bulgu, 
CEO’ların yıkıcı teknolojilere yaklaşımı 
oldu. Hem küresel CEO’lar hem de 
Türkiye’deki CEO’lar yıkımı işletmeleri 
için tehdit değil, fırsat olarak gördüklerini 

belirtiyor. Bunun da ötesinde, birinin 
gelip onları yıkıma uğratmasını 
beklemediklerini ve kendilerinin 
aktif olarak hem sektörlerini hem de 
kendi işletmelerini yıkıma uğratmayı 
hedeflediklerini söylüyorlar. Özellikle 
Türk CEO’lar önümüzdeki üç yıllık 
dönemde kendi sektörlerinde bir yıkım 
gerçekleşmesini bekliyor ve bu yıkımı 
gerçekleştirecek taraf olmak için tüm 
güçleriyle çalışıyor. 

Büyüme görünümü

Araştırma sonuçlarına göre, küresel 
CEO’ların çoğunluğu (%65) küresel 
ekonominin geleceğine güven duyuyor 
ama iyimserlikleri geçen yıla kıyasla 
daha mütevazı bir derecede (%80). 
Türkiye’de ise CEO’lar önümüzdeki üç 
yılda küresel ekonominin büyümesi 
konusuna daha temkinli yaklaşıyor. 
%48’i küresel ekonominin büyümesine 
güven duyduğunu belirtirken, Türkiye 
ekonomisinin büyümesine duyulan 
güven, % 68 seviyesine çıkıyor. Küresel 
araştırmada bu oran %77. 

Küresel CEO’larla uyumlu olarak, 
Türkiye’de de CEO’lar kendi sektörlerinin 
ve şirketlerinin büyümesine, 
ekonomisinin büyümesinden daha fazla 

Türk CEO’ların %92’si siber 
güvenliğe yatırım yapmayı 
planlıyor. Küresel CEO’ların ise 
%66’sı yatırım planlarında siber 
güvenliğe öncelik veriyor.

Küresel
CEO
araştırması

Araştırma
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güven duyuyorlar. Türkiye’deki CEO’ların 
%84’ü, dünyadaki CEO’ların ise %69’u 
sektörlerine güveniyor.

Türkiye yıkmaya daha hazır

Bugün herhangi bir pazarı yıkıma uğratmak 
ya da bir şirketin kurulu yapısı içinde 
inovasyon yapmak, bir işletmenin yeni 
gelişen teknolojileri nasıl algıladığı ve 
bunların uygulanabilirliğiyle çok yakından 
alakalı. Bu nedenle geleceği iyi gören 
yöneticiler teknolojik inovasyonun hızına 
yetişmek ve işletmelerini daha verimli 
şekilde yönetebilmek için yeni teknolojilere 
kucak açıyorlar.

Küresel araştırmada her 100 CEO’nun 65’i 
yıkıcı teknolojileri, işletmeleri için tehdit değil 
fırsat olarak gördüğünü söylüyor. %74’ü 
ise kendi sektörlerini yıkıma uğratmayı 
hedefliyor. Türkiye’de manzara daha iddialı. 
Yıkıcı teknolojiyi fırsat olarak gören CEO 
oranı %76, kendi sektörlerini teknolojik 
yıkıma uğratmayı hedefleyenlerin oranı ise 
%84. 

CEO’ların %76’sı gelecek üç yılda, 
sektörlerinde teknolojik inovasyona 
bağlı yıkım bekliyor. Yıkıcı teknolojileri 
hayata geçirmek Türk CEO’ların stratejik 
önceliklerinin başında geliyor.

Büyüme için stratejik öncelikler

Gelecekteki belirsizliğe hazırlanmak için, 
hem küresel hem Türk CEO’lar ana işlerini 
ve mevcut pazarlarını güçlendirmeye 
odaklanıyor. Türk CEO’ların %60’ının 
büyüme için öncelik sırasının başında, 
mevcut pazarlarda penetrasyonu artırmak 
ve yeni dikeylere açılmak geliyor. Yeni 
ürünler, hizmetler ve iş yapış şekillerinde 
inovasyona odaklanmak ise %44 ile ikinci 
sırada yer alıyor. 

Türkiye’de şirketlerin büyüme planları 
arasında, mutlaka yeni pazarlara açılmak 
da bulunuyor. Yeni pazarlar yeni alanlar 
demek. CEO’ların önümüzdeki üç yılda 
açılmayı düşündüğü öncelikli pazarlar 
Birleşik Krallık (%36), Ortadoğu (%36), 
Almanya (%32) ve Avustralya (%32). Global 
sonuçlarda ilk sırada yer alan ABD ise 
Türklerin büyüme planında yer almıyor.

CEO’nun yatırım ajandasında ilk beş 

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer 
sonucu CEO’nun yatırım ajandası. CEO’lar 

ağırlıklı olarak bilişsel teknolojilere, bilişsel 
otomasyona ve veri analitiği araçlarına 
yatırım yapıyor. 

Türk CEO’lar şirketlerinin son bir yıl içinde 
öncelikli olarak hem yeni ürün ve hizmetler 
geliştirmek hem de iş yapış şekillerini 
değiştirmek anlamında inovasyona ve 
siber güvenliğe odaklandığını belirtiyor. Bu 
yatırımların öncelikli amacı, organizasyonel 
esnekliği güçlendirmek. Önümüzdeki üç 
yılda da bu alanların yanında, işe alım 
ve fiziksel altyapıya yatırım yapmayı da 
planlıyorlar.

• Türk CEO’ların gelecek 3 yılda ilk 5 yatırım 
önceliği:  
 - İnovasyon (%96)
 - Siber güvenlik (%92)
 - İstihdam (%84) 
 - Fiziksel altyapı (%80)
 - Yeni gelişen teknolojiler (%76)
• Küresel CEO’ların ilk 5 yatırım önceliği:
 - İstihdam (%75)
 - Dijital altyapı (%68)
 - Siber güvenlik (%66)
 - Fiziksel altyapı (%63)
 - İşgücü eğitimi (%63)

Dünyada siber algısı değişiyor mu?

Küresel anlamda siyasi ve ekonomik 
belirsizlikler dünyayı etkiliyor. Bu ortamda 
kurumların teknoloji stratejilerini bu 
belirsizliğe adapte etmesi de önem 
kazanıyor. Önümüzdeki üç yılda Türk 
CEO’ların %92’si siber güvenliğe yatırım 
yapmayı planlıyor. Küresel CEO’ların ise 
%66’sı yatırım planlarında siber güvenliğe 
öncelik veriyor.

2017 yılı sonuçlarına baktığımızda, küresel 
CEO’ların siber tehditlere karşı şirketlerini 
daha hazırlıklı hissettiğini görüyoruz. Bunun 
bir yansıması olarak siber güvenlik, küresel 
risk ajandasının 5. sırasına gerilerken, 
Türkiye’de 3. sırada yer alıyor. 

2016 senesinde, küresel CEO’ların %25’i 
kendini siber saldırılara karşı tamamen 
hazır hissederken, 2017’de bu oran %42’ye 
çıktı. Türkiye’de ise CEO’ların sadece %28’i 
şirketlerinin siber tehditlere tamamen 
hazırlıklı olduğuna inanıyor. 

Araştırmaya göre siber güvenlikle başa 
çıkmada işletmelerin en büyük sorunu ise 
insan sermayesi. Türkiye’de CEO’ların %80’i 
bu görüşü paylaşırken, küresel CEO’larda bu 
oran %47. 

Yeni gelişen teknoloji riski ilk sırada 
• Türk CEO’ların endişe duyduğu ilk 3 risk 
alanı: 
 - Yeni gelişen teknoloji riski   
 (%36)
 - Operasyonel risk ve stratejik   
 risk (%28)
 - Üçüncü taraf, siber güvenlik ve   
 faiz riski (%24)

CEO’lar her ne kadar şirketlerinin 
rekabetçi konumunu koruyabilmek 
için mutlaka yeni gelişen teknolojilere 
ayak uydurması ve inovasyon yapması 
gerektiğine inansa da, şirketlerinde yeni 
teknolojileri hayata geçirmenin kolay 
olmadığını da biliyorlar. Türk CEO’ların 
%76’sı sektörlerinde teknolojik inovasyona 
bağlı yıkım beklemesine rağmen, yine 
%76’sı şirketlerinin, sektörlerini yıkıma 
uğratamadığını düşünüyor ve neredeyse 
küresel CEO’ların iki katı oranıyla her 4 
CEO’dan 3’ü hızlı yıkıma karşılık verecek 
inovatif süreçlere sahip olmadıklarına 
inanıyor.

Türk CEO’lar %36 oranında, gelecek üç 
yılda yeni teknolojileri benimsemeleri 
konusunda en büyük engeli, eskimiş 
sistemlerin yaratacağına inanıyor. Buna 
paralel olarak, BT sistemlerinin yeterli 
olgunlukta olmaması, önümüzdeki üç 
yılda şirketlerin karşısına çıkacak en büyük 
teknolojik problem olarak görülüyor. 
%72’si şirketlerinin teknolojik inovasyona 
ayak uydurmakta zorlandığına inanıyor.

İtibar yönetimi ilk üç öncelikten 
biri oldu

2008-2009 küresel finansal krizinin 
ardından, kamuoyunun büyük 
işletmelere bakışı giderek eleştirel hale 
geldi. Dünya genelinde ve Türkiye’de 
CEO’lar bu konuda kısa vadede 
bir ilerleme beklemiyor: Küresel 
CEO’ların %65’i, Türk CEO’ların ise 
%64’ü kamuoyunun işletmelere güven 
seviyesinin ya aynı kalacağını ya da 
azalacağını düşünüyor. 

Bu durum, CEO’ların başarı için sadece 
finansal boyuta değil, aynı zamanda 
marka ve itibara da giderek artan 
derecede önem vermesine neden 
oluyor. Türkiye’de %80, dünyada ise 
%74 oranında CEO’nun, sürdürülebilir 
uzun vadeli gelecek için güven, değerler 
ve kültüre daha fazla önem verdiklerini 
söylemesi bunun bir yansıması.



46

Türkiye’de CEO’ların %80’i dış paydaşlar ve 
müşteriler nezdinde güven inşa etmenin, 
şirketlerinin ilk üç önceliğinden biri olduğunu 
belirtiyor. Küresel CEO’ların da %61’i bu konuya ilk 
üç öncelik arasında yer veriyor.

CEO’ların geçen yıl ilk 10 faktör içinde bile yer 
almayan itibar ve marka riskini; hem önümüzdeki 
üç yıllık dönemde şirketlerinin büyümesi üzerinde 
en fazla etki edecek ikinci faktör olarak hem de risk 
ajandalarının 3. maddesi olarak belirtmiş olması 
da bu yıl araştırmanın ilgi çeken sonuçlarından biri 
oldu. Türkiye’de de itibar ve marka riski, büyümeye 
etki kapsamında ikinci sırada yerini alıyor ama risk 
ajandasında beşinci sırada kalıyor.
 
Rekabet ve müşteri 

Son yıllarda yaşanan deneyimler artık en başarılı 
şirketlerin, müşterisini en iyi tanıyan şirketler 
olduğunu kanıtladı. Dijital medyanın ilerleyişi, 
teknolojik gelişmelerin hızı, değişen yaşam 
tarzları, Y kuşağının farklılaşan ihtiyaçlarıyla 
hayatımıza giren kişiselleştirilmiş ürün, hizmet ve 
olanaklara yönelik artan müşteri talebi şirketleri 
de aynı hızla kendilerini yenilemeye itiyor. 

Araştırmaya göre, bunun açıkça farkında olan 
Türk CEO’lar da büyümek için %88 oranıyla 
müşteri odaklı ve %76 oranıyla inovasyon tabanlı 
dönüşüme önem veriyor. 

Ancak Türk CEO’ların yarıdan fazlası, verecekleri 
stratejik kararlarda ellerindeki veriden, veri 
kalitesini artırmak için önemli yatırımlar 
yapmadıkça, gerekli şekilde yararlanamamaktan 
endişeli. Bunun ötesinde %84’ü, ellerindeki 
verinin bütünlüğünden de emin olmadığını 
belirtiyor. Sonuç olarak, küresel CEO’ların %45’i, 
Türk CEO’ların ise %76’sı kaliteli veri eksikliği 
nedeniyle müşteri içgörülerinin kısıtlandığına 
inanıyor.
 
Robotlara rağmen çalışan sayısı artacak

Yeni gelişen teknolojiler, özellikle de robot 
ve bilişsel otomasyon teknolojilerindeki 
ilerlemeler, insan istihdamı konusunda şüpheleri 
de beraberinde getiriyor. Bu teknolojilerin 
şirketlerde benimsenmesi her ne kadar çalışan 
sayısında azalma önyargısını getirse de CEO’lar 
bu konuda tam tersini düşünüyor. CEO’lara göre 
teknolojik gelişme, bu teknolojileri en iyi şekilde 
kullanacak uzman yeteneklere olan ihtiyacı da 
beraberinde getiriyor.

Türkiye’de CEO’ların %64’ü, %5’in altında; %32’si, 
%6-10 arasında, %4’ü de %11-25 arasında çalışan 
sayılarında artış öngörüyor. 

CEO’lar gelecek üç yılda bilişsel teknolojilerin; 
üst yönetim, orta yönetim, üretim/hizmet katı, 

Ar-Ge, müşteri hizmetleri, İnsan Kaynakları (İK), 
finans, Bilgi Teknolojileri (BT), pazarlama, iletişim 
ve satış bölümlerinin hepsinde çalışan sayılarını 
artıracağını düşünüyor. Türk CEO’lar en fazla 
artışın satış bölümünde (%92) yaşanmasını 
beklerken, küresel CEO’lar BT bölümünde (%69) 
yaşanacağını öngörüyor. Geleceğin meslekleri 
olarak değerlendirilen veri analistleri ve özellikli 
satış temsilcilerini önümüzdeki iki yıl içinde 
şirketlerde görmek mümkün olacak. 

2020 yılına gelindiğinde mühendisliğin yıldızı 
parlayacak. Mimarlık, mühendislik, bilişim 
teknolojileri ve matematik alanlarında yoğun iş 
gücüne ihtiyaç duyulacak. Çalışanlarda aranacak 
ilk üç özellik ise karmaşık problem çözme, 
eleştirel düşünce ve yaratıcılık olacak.

CEO’nun evrimi

Günümüz CEO’su, daha önce yönetim 
kurulunun ajandasında olmayan çok çeşitli 
konuları kavramak zorunda. Jeopolitikten siber 
tehditlere, yeni gelişen teknolojilerden itibar 
riskine, değişen dinamikleri anlaması ve bunların 
kendi işletmesine ve faaliyet gösterdikleri 
pazara etkisini yorumlaması gerekiyor. Değişen 
dinamiklerle birlikte CEO’nun da değişime 
hazırlıklı olması giderek önem kazanıyor. 

CEO’lar dünyadaki ve ülkelerindeki gelişmeleri iyi 
okuyabilmek, genişleyen faaliyet alanlarını daha 
iyi yönetebilmek, yıkıcı yeniliklerin sonuçlarını ve 
beraberinde getirecekleri fırsatları öngörebilmek 
için kendilerini devamlı geliştirmeye ve yeni 
beceriler edinmeye çalışıyorlar.

Araştırmaya katılan küresel CEO’ların 
%37’si bugün, kariyerlerinde daha önce 
karşılaşmadıkları, kritik önem taşıyan konularda 
liderlik etme sorumluluklarından dolayı endişe 
duyuyor. Bu oranın Türkiye’de %72’ye çıkması, 
CEO rolündeki evrimin Türkiye’de daha etkili 
yaşandığına işaret ediyor. CEO’lar için artık teknik 
bilgi ve beceriler kadar, duygusal zekâ da önem 
taşıyor.

Türk CEO’ların %68’i son bir yıl içinde kendi 
rolünü yenilemek hatta baştan yazmak amacıyla 
yeni bir vasıf kazanmak, yeni bir yetenek edinmek 
için eğitim aldığını söylüyor. 

Ya kadın CEO’nun geleceği?

Ancak CEO’nun profili ve nitelikleri ne kadar 
değişse de bazı şeyler o kadar kolay değişmiyor; 
kadınların yönetimde en tepeye çıkmasındaki 
zorluk devam ediyor. Küresel CEO’ların sadece 
%9’u kendilerinden sonra CEO olacak kişinin bir 
kadın olacağına inanıyor. Türkiye’de bu oranın 
%24 olması ise umut verici bir işaret olarak 
görülüyor.

Araştırma
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Ultra lüks (F segmenti) araç pazarı, döviz kurlarındaki 
yükseliş ve ÖTV düzenlemesinin etkisiyle daralmaya devam 
ederken, geçen yıl F segmentindeki araç satışı 2016'ya göre 
% 15,3 azalarak 4 bin 270'e geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden 
derlediği bilgilere göre, tamamına yakını 2000 cc'nin 
üstünde olan lüks ve ultra lüks araç satışları, 2017'de bir 
önceki yıla kıyasla % 2,3 azalarak 26 bin 969 oldu. 2016'da E 
ve F segmentlerinde 27 bin 599 araç satılmıştı.

Lükste hafif artış var

Satışlar, geçen yıl 2016'ya göre lüks araçlarda % 0,6 artarak 
22 bin 699 olurken, ultra lüks araçlarda ise % 15,3 azalarak 
4 bin 270'e geriledi. 2016'da satışlar lüks araçlarda 22 
bin 558, ultra lüks araçlarda ise 5 bin 41 olarak kayıtlara 
geçmişti. Ultra lüks araç satışları 2016'da % 3,9 ve lüks araç 
satışları da % 3,7 azalmıştı.

Lüks araç segmentinde 2017 yılında en fazla satılan model 
7 bin 964 ile BMW'nin 5 serisi oldu. Bu modeli, 6 bin 39 ile 
Mercedes-Benz E serisi ve 2 bin 674 ile Audi A6 takip etti.

Ultra lüks (F segmenti) araç pazarı, 
2016'ya göre % 15,3 azalarak 4 bin 
270'e geriledi.

Otomotivde 2017 yılında 
lüks segment satışları nasıl 
gerçekleşti?

Ultra lüksün kralı BMW X5

Söz konusu dönemde ultra lüks segmentinde BMW X5 modeli 767 
satışla lider olurken, BMW X5'i 606 araçla Volvo'nun XC 90 modeli, 
550 araçla Land Rover'ın Range Rover Sport modeli ve 357 araçla 
Mercedes-Benz S serisi takip etti.

Söz konusu segmentte Alfa Romeo'nun 4C modeli, Audi'nin R8 modeli 
ve Honda'nın NSX modelinden sadece bir tane satıldı.

25 Aston Martin satıldı

Türkiye'ye sunduğu araçların tamamı F segmenti ultra lüks araçlardan 
oluşan Aston Martin, geçen yıl 25 otomobil sattı. Bunların 17'si DB11, 
3'ü Vantage, 3'ü Rapide ve 2'si Vanquish modelleri oldu. Geçen yıl 
Bentley 16, Ferrari 16, Lamborghini 7 ve Maserati 76 araç sattı.
Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında 
670 Porsche, 283 Jaguar, 258 Jeep, 167 Subaru, 98 Toyota, 63 
Volkswagen, 48 Ford, 45 Lexus, 29 Ssangyong, 15 Seat, 5 Alfa Romeo, 
5 Hyundai ve 4 Mitsubishi satıldı. Söz konusu dönemde Infiniti'nin E 
ve F segmentinde satış olmadı.

Lüks ve ultra lüks araçta lider BMW

Lüks ve ultra lüks segmenti toplamında geçen yıl en fazla satış yapan 
marka 9 bin 408 ile BMW oldu. Bu markayı 8 bin 264 ile Mercedes-
Benz, 3 bin 467 ile Audi, 2 bin 119 ile Volvo ve bin 879 ile Land Rover 
takip etti.

2016 yılında lüks ve ultra lüks segmentlerde 9 bin 318 BMW, 8 bin 488 
Mercedes-Benz, 3 bin 501 Audi ve 2 bin 108 Land Rover satılmıştı.



48

2017’deki 30 önemli gelişme üzerinden otomobil dünyasındaki 
dijital odaklı yaşanan dönüşüme birlikte bakalım.

Otomobil dünyasının 
dijital değişimi

Yapay zekâlı otonom sürüş

Makineyle öğrenme alanında önemli bir 
işbirliğine imza atan Audi, girişimlerinin ilk 
örneğini NVIDIA ile yapılan ortak çalışmalar 
sonucunda geliştirmeyi başardığı ve otonom 
sürüş özelliği olan Audi Q7'yi derin öğrenme 
konseptiyle tanıttı. Otonom sürüş için özel 
tasarlanmış, değişken özelliklere sahip açık bir 
alanda zekâsını sergileyen Q7 derin öğrenme 
konsepti, 2 megapiksel çözünürlüğe sahip ön 
kamera üzerinden kendini yönlendiriyor. Kamera, 
işlemci birimiyle iletişim kuruyor ve işlemci, 
direksiyonu, otonom sürüş uygulamaları için özel 
olarak geliştirilen yüksek performanslı bir kontrol 
cihazıyla son derece hassas şekilde yönlendiriyor.

Uber sürücüsüz yatırımlarını sürdürüyor

Araç paylaşım şirketi Uber, geçen yıl Volvo ile 
300 milyon dolar büyüklüğünde bir anlaşmaya 
imza atarak, 2019-2021 yılları arasında teslim 
alınmak üzere 24 bin Volvo XC90 modeli 
sipariş etti. ABD’de 46 bin 900 dolar fiyatla 
satılan araçların, Uber’in bir süredir üzerinde 
geliştirmeler yaptığı sürücüsüz araç filosunda 
kullanılacağı öngörülüyor. Anlaşmaya göre, Volvo 
XC90 modeline, fabrikadan teslim alındıktan 
sonra Uber tarafından sürücüsüz araç kimliği 
kazandırılacak. Şirket, Arizona, San Fransisco 
ve Pittsburgh’da otonom testleri yapmayı 
sürdürüyor, burada kazandığı deneyimlerle de 
geliştirmeler yapıyor.

Mercedes drone ile ürün teslim etti

Mercedes-Benz’in 2016’nın Eylül ayında tanıttığı 
konsept aracı, Mercedes-Benz Vision Van Zürih’te 
yola çıktı. Vision Van, drone ile beraber çalışan 
ve Mercedes-Benz’in drone teslimatı amacıyla 
geliştirdiği özel bir araç olarak konumlanıyor. 
Vision Van ile entegre çalışan drone ise yine 
Mercedes-Benz’in de yatırımcıları arasında 

bulunduğu Matternet tarafından geliştiriliyor. 
Matternet, drone teslimatı konusunda 
uzmanlaşmak isteyen ve bu alanda drone 
geliştirmeye odaklanmış bir teknoloji girişimi.

Tesla, Semi-Truck ve Roadster’i tanıttı

2006’da paylaştığı ’10 Yıllık Ana Plan’ın tüm 
adımlarına sadık kalan Tesla Motors’un 
CEO’su Elon Musk’ın 2015’te ‘Master Plan Part 
Deux’ başlığıyla paylaştığı ‘İkinci Ana Plan’da 
üreteceklerini açıkladığı elektrikli kamyon Tesla 
Semi tanıtıldı. Elektrikli kamyon Tesla Semi, 
dizel motorlara sahip kamyonlardan yüksek 
performans özelliklerine sahip. Merkezde yer 
alan bir sürücü koltuğuna sahip kamyon, tam şarj 
ile 800 km menzile ulaşabiliyor. Tesla’nın binek 
otomobil modellerinde de kullanılan ‘yarı otonom’ 
sürüş teknolojilerine de sahip olacak kamyonun 
seri üretimine ise 2019’un son çeyreğinde 
başlanacak.

Daimler de elektrikli kamyon teslimatına 
başladı

Daimler’in 2017’nin başında ABD teslimatları 
başlanan elektrikli kamyonları Avrupa’ya da 
teslim ediyor. Daimler Trucks’ın bir parçası olan 
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation adlı 
şirket elektrikli kamyonlarını ilk ‘seri üretim’ 
olarak adlandırıyor. FUSO eCanter adını taşıyan 
kamyonlar 90 bin km’den fazla test edilmişti.

Apple ilk ‘sürücüsüz’ araştırmasını yayımladı

Apple, otonom araçlara yönelik ilk bilimsel 
makaleyi yayımladı. Araştırmada, otonom 
araçların öncelikli sorunları arasında yer alan 
yaya ve bisikletlilerin hatasız saptanması yer 
alıyor. Yin Zhou ve Öncel Tüzel isimleri ile 
yayımlanan araştırmada, az sayıda sensör 
kullanarak yayaların ve bisikletlilerin nasıl 
tespit edilebileceğine yönelik VoxelNet adlı 

Teknoloji



49

sistemin detayları paylaşılıyor. Apple’ın 
VoxelNet adını verdiği yeni yazılım, 
araştırmacıların geliştirdiği yeni teknikle, 
yakındaki nesneleri tanımlayarak ani karar 
verebiliyor. Diğer yazılımlarla yapılan 
karşılaştırmalarda da başarılı sonuçlar 
ortaya çıktığı belirtiliyor.

Hidrojen yakıtla pazar ve istihdam 
hedefi

Geleceğin yakıtı olarak dikkat çeken 
hidrojen yakıt teknolojisi için Almanya’nın 
Bonn kentinde bir araya gelen Hidrojen 
Konseyi, 2050’de 30 milyon kişilik 
istihdamın yanında 2,5 trilyon dolarlık 
küresel iş potansiyeli de yaratacak. 
Hidrojen yakıt ile aynı zamanda 
karbondioksit emisyonlarında da % 20 
oranında azalma yaşanacak. 2050’de 
ise enerji tüketiminin yaklaşık 5’te 1’ini 
hidrojenin oluşturacağı öngörülüyor. 
Hidrojen yakıt için 2030’da toplam 
yatırım harcamaları da 280 milyar dolara 
ulaşacak.

Elektrikli aracı ‘drone’ şarj edecek

Amazon, elektrikli araçlar hareket 
halindeyken araca bağlanarak bataryayı 
şarj eden dron patentini aldı. Sistem, 
aracın batarya verilerini depolayan 
merkezden gelen ‘düşük pil gücü’ 
uyarısıyla yakındaki bir dronun harekete 
geçip, aracın tavanına iniş yapması ve 
tavandaki şarj girişini kullanarak aracı şarj 
edebilmesiyle çalışıyor.

Baidu otonom yatırımlarını sürdürüyor

Çin’in en büyük arama motoru Baidu, 
geçen iki yılda sürücüsüz otomobil üzerine 
yatırım yapıyor. Kaliforniya’dan sürüş 
testleri iznini de alan Baidu, otonom sürüş 
girişimi için ayırdığı 1,5 milyar dolarlık 
fonu duyurdu. Sürücüsüz otomobil 
platformu Apollo’yu otomotiv sektörünün 
kullanımına sunan teknoloji devi, bu 
platformu 70 marka ile buluşturmayı 
başarmıştı. Platform, Çin’in yanı sıra 
ABD’de de test ediliyor.

Ford da ‘elektrikli’ grubuna katılıyor

Ford, elektrikli otomobil geçişi stratejisini 
vurgulayan otomobil üreticileri grubuna 
katıldı. Markanın yeni CEO’su Jim 
Hackett, elektrikli otomobil programlarını 
geliştirmek için ‘Team Edison’ adlı yeni 
bir ekibin kurulmasını onayladıktan 

sonra EV’ler (elektrikli araç) için yaptığı 
yatırım planını açıkladı. Marka, içten 
yanmalı motor yatırımlarının üçte birini 
de elektrikli otomobil yatırımlarına 
kaydıracak. Bu daha önce açıklanan 4,5 
milyar dolarlık yatırımın daha da artması 
anlamına gelecek.

Elektrikli mobiliteyi hızlandıracak adım

Kurumsal şirketlerin elektrikli araçlara 
geçişini hızlandırmak amacıyla oluşturulan 
küresel girişim EV100, 10 kurucu ortağın 
katılımı ile kuruldu. Üyelerinin filo 
araçlarını elektrikli araçlarla değiştirmeyi 
taahhüt etmesi ile alanında tek girişim 
olarak ön plana çıkan  EV100, sera gazı 
salımını azaltmak için hükümet liderleri 
ve şirketler ile ortak çalışan ‘İklim Grubu’ 
tarafından lanse edildi.

Araç paylaşımı da elektrikli ve hibrite 
yöneliyor

İspanya’da yerel yönetim işbirliği 
ile taksi filolarının elektrikli araçlara 
dönüştürülmesi, 2015’te Kopenhag’da 
400 i3’ü konuşlandıran BMW’nin yatırımı 
ve Madrid’de Renault desteği ile 500 
yeni elektrikli araç paylaşım filosunun 
oluşturulmasından sonra Koreli otomobil 
üreticisi Hyundai de Hollanda’da elektrikli 
araçlar kullanarak bir araç paylaşım 
hizmeti başlattığını açıkladı. Markanın 
hibrit ve plug-in (fişli) hibrit versiyonları 
da bulunan Ioniq modelinin tam elektrikli 
Ioniq EV modeli 100 araçlık filo ile 
Amsterdam’da kullanıcıların hizmetine 
sunuldu.

Skoda Vision E ile yarışa katıldı

Skoda, tamamen elektrikli ve otonom 
sürüşe de olanak tanılan ilk konsepti 
Vision E’yi tanıttı. Markanın elektrikli 
araçlarında kullanacağı tasarım dilinin 
belirgin özelliklerini taşıyan aracın 
bilgi sistemleri ses ve hareketlerle 
kontrol edilebiliyor. Araçtaki kameralar, 
sürücünün hareketlerini göz kontrolü 
sağlayan ‘Eye Tracking’ sistemi yardımıyla 
denetleyerek, sağlığı ve tepkilerinin 
yerinde olup olmadığını da saptıyor. 
Kablosuz olarak şarj edilebilen araç tek 
şarjla 500 km menzile ulaşabiliyor.

Küresel işbirliği ile otonom atağı

BMW Grubu, Intel Corporation ve 
Mobileye, Fiat Chrysler Automobiles’ın 

(FCA), dünyanın önde gelen yeni otonom 
sürüş platformunu geliştirme programına 
katılması yönünde bir mutabakat 
anlaşması imzaladı. BMW Grubu, Intel 
ve Mobileye, Temmuz 2016’da otonom 
sürüş özelliğine sahip araçlar geliştirmek 
üzere iş birliği yapacaklarını ve ileri seviye 
otonom (Seviye 3) ve tam otonom (Seviye 
4/5) sürüş özelliğine sahip çözümleri 
2021’e kadar üretime sokacaklarını 
açıklamıştı.

Kia, elektrikli ve hibrit ile büyüyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği 
(ACEA) tarafından açıklanan en son 
verilere göre, Kia, 2017’nin yılının ilk 6 
ayında Avrupa pazarında, geçen yılın 
aynı dönemine oranla % 9,5’lik bir 
büyüme kaydetti. 2016’nın ilk altı ayında 
toplam satışlar içinde % 1 paya sahip 
olan hibrit ve elektrikli araç satışları 
ise 2017 satışlarında % 7,5 paya ulaştı. 
Markanın 2017’nin ilk 6 aylık dönemindeki 
büyümesini ise yeni modeller ve elektrikli 
güç üniteleri tetikledi.

VW’den ‘şarj robotu’ işbirliği

Volkswagen, e-smart Connect projesi 
kapsamında, elektrikli otomobilleri 
şarj edecek pratik ve kullanıcı dostu 
bir çözüm için robot üreticisi Kuka ile 
birlikte çalıştıklarını açıkladı. İşbirliği ile 
sürücünün elektrikli otomobilini şarj 
alanına yanaştırması yeterli olacak, 
robot sürücü için şarj kablosunu araçla 
buluşturacak.

Mercedes batarya üretimini fabrikaya 
taşıyor

Daimler, elektrikli otomobil üretimine 
geçiş stratejisinin parçası olarak 
batarya takımı üretimini Mercedes-Benz 
Untertürkheim fabrikasının bandına 
ekleyeceğini duyurdu. 2017’nin başında 
fabrikada elektrikli araç üretimi için bazı 
değişikliğe gideceğini duyuran markanın, 
içten yanmalı motor üretimi yapan en 
büyük ve en eski fabrikasında bu hamleyi 
yapması elektrikli üretim altyapısı adına 
önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

Apple sürücüsüz araç çalışmalarını 
doğruladı

Apple’ın sürücüsüz araç geliştirme 
projesi, CEO Tim Cook tarafından resmen 
doğrulandı. Tim Cook, yaptığı açıklamada 
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otonom sistemler üzerinde çalıştıklarını, 
bu sistemlerin otonom araçları da 
kapsadığını söyledi. ‘Project Titan’ adı 
Apple ile ilk kez anıldığında markanın 
kendi sürücüsüz otomobilini üreteceği 
öngörülmüş, teknoloji çevrelerinde 
‘konsept’ tasarım taslakları söylenti ve 
tartışmalara konu olmuştu.

Apple’ın otonom filosunu Hertz 
yönetecek

Google, otonom araç geliştirme birimi 
Waymo’nun 600 araçlık filosunun 
yönetimini yaptığı bir anlaşma ile filo 
kiralama markası Avis’e bırakmıştı. 
Apple’ın da Hertz ile benzer bir 
anlaşmaya imza attığı açıklandı. 
Anlaşmaya göre, Apple otonom sürüş 
teknolojisi geliştireceği araçları Hertz’in 
filo kiralama biriminden temin edecek. 
Bu işbirliği Apple’ın otonom araçlarının 
yasal prosedürlerini ve bakımlarını 
Hertz’in üstlenmesi anlamına geliyor.

Fisker EMotion ile geliyor

Fisker, yeni elektrikli otomobili 
EMotion’ın prototipini sahneye çıkardı. 
Başlangıç fiyatı 130 bin dolar olan 
otomobil için 2 bin dolar ile ön sipariş 
rezervasyonları alınmaya da başladı. 
‘9 dakika hızlı şarj ile 400 + mil sürüş’ 
iddiası olan otomobil kullanıcılarda haklı 
şüpheler oluştursa da, aracın göz önüne 
çıkması elektrikli pazarında heyecan 
uyandırdı.

İzleyerek öğrenen yapay zekâ: 
PilotNet

Teknoloji markası NVIDIA, 
yapay zekâ tabanlı bir otonom 
aracın, ne gibi kıstaslara göre 
kararlar aldığına dair bir çalışmayı 
blog’unda paylaştı. PilotNet adı 
verilen insanları gözlemleyerek 
bir otomobili yönetmeyi öğrenen 
sinir ağı tabanlı sistem, sürüş 
kararları alırken öncelik sıralamasını 
da açıklayabiliyor. DriveWorks adı 
verilen otonom sürüş yazılımı farklı 
marka ve modellerde araçlarda 
geliştiriyor.

Samsung da sürücüsüz otomobil 
testlerine başlıyor

Apple’ın mobil telefon pazarındaki en 
büyük rakibi Güney Koreli teknoloji 
devi Samsung da sürücüsüz otomobil 
yarışında yer alacak. Güney Kore’nin 
yerel medya kanalları, ülkenin Ulaştırma 
ve Karayolları Bakanlığı’nın Samsung’un 
ülke kapsamında yapacağı sürücüsüz 
otomobil çalışmalarını onayladığını 
duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, ülkede otonom sürüş izni alan 19 
farklı şirket olmasına karşın, Samsung 
bu izni alan ilk teknoloji şirketi olma 
özelliği taşıyor.

Hyundai Grandeur kullanacak

Test sürüşlerinde ülkenin en büyük 
otomobil üreticisi Hyundai ile birlikte 
çalışılacak ve markanın Grandeur 
modeli kullanılacak. Birinci basamakta 
kötü hava şartlarında güvenilir sürüş 
sağlayan bir otomatik sürüş algoritması 
geliştirecek marka, ileri aşamada yapay 
zeka ve makine öğrenmesinin yanı sıra 
bilgisayar modülleri ve sensörler gibi 
akıllı otomobil parçaları geliştirmeyi de 
amaçlıyor.

Peugeot, NuTonomy 
ile sürücüsüz 
işbirliği 
yaptı

General Motors’tan Opel ve Vauxhall 
markalarını satın aldıktan sonra 
Volkswagen’in ardından Avrupa’nın 
en büyük ikinci otomobil üreticisi 
olan PSA Grubu, NuTonomy ile yaptığı 
işbirliği ile sürücüsüz otomobillerini 
Singapur yollarında test edecek. 
Peugeot, Citroën ve DS markalarını 
kapsayan grup, Singapur Ekonomik 
Gelişim Kurulu’nun onayı sonrasında 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) girişimi olan geliştirici firma ile 
2017’de Avrupa’da yılın otomobili seçilen 
Peugeot 3008 SUV modelini modifiye 
ederek kullanacak.

Ford, Argo AI’ya 1 milyar dolar yatırım 
yapacak

Ford, gelecek beş yılda Argo yapay 
zekâya 1 milyar dolar yatırım yapacak. 
Google ve Uber’in eski yöneticileri 
tarafından kurulan Argo AI, Ford’un 
2021’de pazara süreceği tamamen 
otonom sürüşe sahip araç projesi için 
Ford mühendisleri ve robotlarla 
çalışıp yeni yazılım 
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platformu oluşturacak. Marka, 
geliştirilecek bu teknolojiyi gelecekte 
başka şirketlere de lisanslayabilecek.

Bisiklet paylaşım girişimi bir yatırım 
daha aldı

Singapur merkezli bisiklet paylaşım 
Mobike.com 2017’nin başında aldığı 
çeyrek milyar dolarlık yatırımdan sonra 
Foxconn’dan da stratejik bir yatırım 
aldı. 2016’da Şangay’da açılan Mobike, 
215 milyon dolarlık yatırımla küresel 
büyümeyi hedeflediğini açıklayarak 
pazara girmişti. Foxconn yatırımı ile GPS 
destekli bisiklet üretiminin başlayacağı 
ve 10 milyon yeni bisikletin filoya 
katılabileceği öngörülüyor. Ülkede Ofo 
adında başka bir bisiklet paylaşımı da 
bulunuyor ve küresel iki yatırımcının 
desteği ile rekabet ediyor.

BMW araç içinde hologram 
kullanacak

BMW, otonom araç çalışmalarını 
sürdürürken Münih’te özel bir 

geliştirme merkezi de 
kuruyor. 2 bin 

kişinin çalışacağı merkezde marka, 
otonom otomobil çalışmaların yanı 
sıra gelecekte kullanacağı teknolojileri 
de geliştirecek. Alman üretici 
araç içerisinde sürücü deneyimini 
geliştirecek sanal arayüz HoloActive 
Touch teknolojisini de sahneye duyurdu. 
Bu konsept teknoloji ile kullanıcılar 
elleri serbest olarak dokunmatik 
ekrandan çok daha gelişmiş kontrol elde 
edebiliyorlar.

Singapur da elektrikli otomobil 
yarışında
Singapur merkezli elektrikli motosiklet 
üreticisi Vanda Electrics, Dendrobium 
adında bir elektrikli spor otomobil 
üreteceğini duyurdu. 1500 beygir 
gücüne sahip olacağı söylenen araç, 
Formula 1 otomobilleri üzerinde 
deneyimi olan Williams Advanced 
Engineering ile birlikte geliştirilecek. 
Detayları hakkında kesin bilgi verilmese 
de, karbon-fiber ve aliminyum 
alaşımdan oluşacağı ve üst segment 
otomobillerde kullanılan materyal 
kalitesine sahip olacağı iddia ediliyor.

Bio-Hybrit konsepti dikkat çekti

Schaeffler, 2017’nin başında Tüketici 
Elektroniği Fuarı’nda (CES 

2017) ‘Bio-Hybrid’ pilot 
projesiyle, 

kentsel ve ağ bağlantılı trafiğin geleceği 
için sunduğu yeni çözümleri duyurdu. 
Büyüklüğü ve menzili ile elektrikli 
bisikletle küçük boyutlu bir elektrikli 
otomobil arasında bir araç olan Bio-
Hybrid, yalnızca 85 cm genişliğe sahip. 
Araç, birçok ülkede bisiklet yollarında 
kullanılmasını sağlayacak biçimde 
tasarlandı.

Otomobillerin % 90’ı internet 
bağlantılı hale gelecek

Gelecek üç yılda 50 milyar cihazın 
internete ve birbirine bağlı olacağı 
bekleniyor. Nesnelerin interneti 
ekosisteminde bağlantılı akıllı cihazların 
yanı sıra otomobil de ağa bağlı 
mobilitede önemli bir bileşen olacak. 
2020’de otomobillerin de % 90’ının 
internet bağlantılı hale dönüşeceği 
öngörülüyor. Ödeme işlemleri de 
geliştirilen finansal teknolojiler (fintech) 
üzerinden yapılacak.

Siber güvenlik önem kazanacak

Cihazların internet bağlantılı olarak 
akıllanmasını ifade eden Nesnelerin 
İnterneti’den (Internet of Things – 
IoT) sonra şimdi de Nesnelerin Fidye 
Yazılımları’nın (Ransomware of Things 
– RoT) ortaya çıkması bekleniyor. 
Taktik ve tekniklerini sürekli geliştiren 
siber suçlular; bilgisayarlar, telefon ve 

tabletlerden sonra bu kez internet 
bağlantılı akıllı cihazları siber 

suç nesnesi olarak kullanmayı 
hedefleyecek. Nesnelerin 

interneti insanlık adına pek 
çok kolaylık sunarken, ne 
yazık ki siber suçlular için 
de daha geniş bir saldırı 
yüzeyi oluşmasına 
yardımcı oluyor. Geçen 
yıllarda Wi-Fi bağlantılı 
Alman ve Japon 

otomobil üreticilerinin 
radyo sistemlerine 

sızılmış ve kontrol edilemez 
hale getirilmişti. Bu örnek 

masum olmakla birlikte, 
gelecekte olabileceklere ilişkin güçlü 

bir ipucu veriyor.
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Bilgisayarların evlere ilk girmeye 
başladığı zamanları hatırlayan kişiler, 
bu cihazların neredeyse büyüsel 
göründüklerini hatırlayabilirler. 2017 
yılında otomotiv AI dünyası da buna 
benzer bir şekilde çalışıyor. Yapay 
zeka, gerçek dünya sürüş senaryolarını 
belirleme, ayırma ve uygun bir şekilde 
tepki verme yeteneklerine kavuşacak 
kadar gelişmeye çok yakın bir noktada 
duruyor.

Ancak teknoloji söz konusu olduğunda 
her zaman olduğu gibi, bu heyecan 
ile beraber küçük veya büyük onlarca 
firma, kendi teknolojilerinin geleceğin 
arabalarında bulunması için mücadele 
etmekteler. Geçtiğimiz yıl içerisinde 
bu alanda pek çok yeni firma ortaya 
çıkmış durumda ve bunların büyük 
bir kısmı hedeflerine muhtemelen 

ulaşamayacakken, bazıları da ya 
muazzam bir hızla büyüyecek, yada 
büyük firmaların bünyesine katılacak. Bu 
durumun 2018 yılında da çok değişmesi 
beklenmiyor.

NVIDIA'nın otomotiv kıdemli yöneticisi 
Danny Shapiro'nun söylediğine göre 
otonom araç endüstrisi henüz ortaya 
çıkıyor ve daha on yıllarca sürecek bir 
gelişim sürecinin içerisinde bulunması 
gerekiyor. Shapiro'nun düşüncesine göre 
şu anda sunulacak olan herhangi bir araç 
AI standardı, teknolojinin atılımını bu 
erken seviyede durduracaktır.

Bunun yerine önümüzdeki on yıl 
civarında teknolojilerin sağlamlaştığını 
görmeyi beklememiz gerekmekte. 
Otomobil üreticileri veya büyük 
teknoloji firmaları yeni, küçük firmaları 

bünyelerine katarak yeteneklerinden 
faydalanmaya çalışacaklar. Bu senaryo, 
Silikon Vadisi'nde tekrar ve tekrar 
karşılaştığımız bir durum. Geçtiğimiz yıl 
içerisinde Intel MobileEye'ı satın aldı. 
Lyft'e büyük bir yatırım yapmış olan GM, 
Uber'e de büyük bir yatırım yaptı ve 
Waymo, artık Lyft ile beraber çalışmaya 
karar verdi.

Ancak otonom arabalar söz konusu 
olduğunda riskler çok daha yüksek 
durumda. Bu araçlar insanlar için ulaşım 
seçeneklerini arttırma, şehirlerin ve 
araçların park etme yollarını değiştirme 
ve daha önemlisi insan hayatı kurtarma 
potansiyeline sahipler. Bunun yanı sıra 
EV veya hybrid araçlar aracılığı ile, yada 
en azından insanlardan daha optimal bir 
kullanım ile CO2 emisyonu da azalmış 
olacak.

Gelecekte etrafımızı saracak otonom araçlar için genel bir 
standardın düzenlenmesi şart! İşte bunun nedeni...

Otonom araçlar için bir 
standart şart

Teknoloji
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Ancak bir noktada, bu araçlar için bir 
standardın belirlenmesi gerekiyor. Bir 
gün otonom araçlar yola çıkacaklar ve 
eğer düzenlenmiş genel bir standart 
yoksa, tüketicilerin, şehirlerin ve otomobil 
üreticilerinin rakip sistemlerinin hafif 
farklı kurallar uygulaması ile bir kaos 
ortamının doğması mümkün. Örneğin 
her araba bir kavşağı farklı bir şekilde 
değerlendirirse, ortaya çıkan sonuç 
insanların direksiyonda olmasından çok 
farklı olmayacaktır ve araba üreticileri de 
bu sorunun farkındalar.

Her ne kadar bütün bu firmalar AI'yi 
temel olarak aynı şekilde kullansalar 
da, verinin nasıl çözümlendiği ve hangi 
donanımların kullanıldığı farklılık 
göstermekte. Örneğin Mercedes-Benz 
bilgileri LiDAR sisteminden gerçek 
dünyayı lazerler aracılığı ile ölçen ve 
haritalayan bir donanım grubu almakta 
ve tekil pikselleri bir araya getirerek 
görüntü oluşturmaya çalışmaktansa 

"Stixels" olarak adlandırdığı veri 
blokları yaratmakta. Buna karşılık Tesla, 
arabalarına kendilerini kullanmayı 
öğretmek için LIDAR'a ihtiyacı olmadığını 
düşünüyor.

BMW kendi AI teknolojisi üzerinde 
çalışmakta ancak gelecekte paylaşımı 
gördüğünü de belirtmekte. Dijital işler 
yeniliğinden sorumlu BMW AG kurul üyesi 
Peter Schwarzenbauer, bir endüstrisi 
standardı olacağına inandıklarını ancak 
nasıl şekilleneceğini henüz bilmediklerini 
söylerken, kendi düşüncesine göre 
gezegen üzerinde çok sayıda farklı 
sistem bulunmayacağını belirtmekte. 
Araba üreticileri, şu anda asıl test 
bölgeleri olmasından dolayı asıl olarak 
ilgilendikleri ABD düzenlemelerinin yanı 
sıra, araçlarını sunacakları her ülke ve 
bölge için de AI sistemlerine değişiklikler 
yapmak zorunda kalacaklar. Kolay bir 
işlem olmasa da, eğer bir noktada bir 
anlaşmaya varılabilirse, işin içerisindeki 

herkesin avantajlı çıkacağı kesin.
w2018 yılından bekleneceklerin arasında 
ise Waymo, Mercedes, GM, Intel ve diğer 
büyük teknoloji ve otomobil firmalarının 
daha fazla otonom araç testi yapmaları 
bulunmakta. Neredeyse tüm firmaların 
kendi AI sistemlerini yollar yerine 
simülasyonlar üzerinde eğitim yöntemlerini 
tanıtmaları ile beraber, bulut tabanlı sürüş 
teknolojileri hakkında daha fazla haber 
duyacağımıza da kesin gözüyle bakılabilir. 
AImotive ve Comma AI gibi yeni ve küçük 
firmalar da ya çiğneyebileceklerinden 
daha fazlasını yuttuklarını fark ederek 
baskı altında ezilecek, yada verdikleri 
sözleri tutarak bir anca hızlı bir yükselişe 
geçecekler. Ancak yeni yılın muhtemelen 
en yaygın ve en önemli olayları, Ford ve 
Intel yada GM ve Lyft arasındakiler gibi 
daha fazla ortaklığın ortaya çıkışı olacak. 
2017'nin büyük olayı yaratılan AI heyecanı 
iken 2018 yılında firmaların, otonom 
araçlar konusunda sözlerini tuttuklarını 
göstermeleri gerekecek.
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Deloitte tarafından 2012’den bu yana her 
yıl hayata geçirilen Global Mobil Kullanıcı 
Anketi, bu sene altı kıtadaki 33 ülkede, 
toplam 53 bin 150 kullanıcının katılımıyla 
gerçekleştirildi. Türkiye’de 18-50 yaş 
aralığında 1005 kullanıcıya uygulanan 
anket çalışmasının ilgi çekici sonuçları 
var.

Anket, genel olarak; cihaz sahipliği, cihaz 
kullanımı, erişim tercihleri ve teknoloji 
farkındalığı kategori başlıkları altında 
düzenlendi. Bu bölümler içinde yer alan 
analizlerin bir kısmı, Türkiye sonuçlarını 
Avrupa ülkeleri ortalamaları ile 
kıyaslayarak hazırlandı. Anket çalışması 
kapsamında kullanılan Avrupa ortalaması 
Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, 
Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, 
İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, 
Norveç, ve Rusya’yı içeren toplam 13 
ülkenin ortalama sonuçlarını yansıttı.

Global Mobil Kullanıcı Anketi’nin 
Türkiye’ye dair sonuçları ana 
hatlarıyla şu şekilde:

Mobil hizmetlerin kullanımı her geçen yıl 
artıyor. Telefonlara gün içerisinde daha 
çok bakılmakta ve her yaş grubunda 
iletişim kanalı olarak WhatsApp gibi 
uygulamalar daha çok tercih ediliyor.

Türkiye’deki kullanıcılar akıllı telefonlarını 
Avrupa’daki kullanıcılara göre daha çok 
mağazalardan almayı tercih ederken 
mevcut regülatif bariyerler sebebiyle 
internet üzerinden telefon alımları 
Avrupa’ya göre düşük seviyede kalıyor.

Nesnelerin interneti (IoT) pazarı, 
kullanıcıların ilgili ürünleri benimsemesi 
ile şekilleniyor. Akıllı nesnelerin evlerdeki 
varlığı arttıkça kurulum hizmeti için yeni 

pazarlar açılabileceği öngörülüyor.
Türkiye’deki kullanıcılar, akıllı telefonlarını 
Avrupa’daki kullanıcılara kıyasla daha sık 
değiştiriyor. Sahip olduğu telefonu son 18 
ay içinde değiştirmiş olduğunu belirtenlerin 
oranı % 64. Gelecek 12 ay içinde telefonunu 
değiştirmeyi düşünenlerin oranı ise % 56. 
Avrupa’da ise bu oranlar sırasıyla % 61 ve 
% 36.

Türkiye’de 45 üstü yaş grubunun akıllı 
telefon penetrasyonu hızla artıyor. Bu yaş 
grubu için satış kanallarında telefon seçme, 
kullanımı ve ayarlarının yapılması için 
destek verilmesi büyük önem taşıyor.

Avrupa’daki kullanıcılar bir günde ortalama 
48 kere telefonuna bakarken Türkiye’deki 
kullanıcılar günde telefonuna 78 kere yani 
her 13 dakikada bir bakıyor. Türkiye’deki 
kullanıcıların % 28’i uyanır uyanmaz 
telefonuna bakmayı tercih ediyor.

Türkiye’de genç kullanıcıları memnun 
etmek zor. Ülkemizdeki kullanıcıların yaş ve 
SES grubu düştükçe mobil operatörlerinin 
NPS’inin de düştüğü gözlemleniyor. 
Ancak ortalamada Avrupalılara kıyasla 
mobil operatörlerimizden daha memnun 
olduğumuz görülüyor.

Türkiye’de kullanıcılar bilgisayardan çok 
akıllı telefona sahipler. Araştırmaya katılan 
1005 kişinin % 92’si akıllı telefona erişimi 
olduklarını belirtirken, onu % 81 ile dizüstü 
bilgisayar, % 63 ile tablet takip ediyor.

Türkiye’de akıllı telefon penetrasyonu 45 
yaş ve üstü gruplarda diğer yaş gruplarına 
göre daha hızlı büyüyor.

Akıllı nesnelerin aktivitelere göre 
kullanımına bakıldığında, ülkemizde cep 
telefonunun en çok, sosyal medyayı ve 

banka hesaplarını kontrol etmek için 
kullanıldığı görülüyor.

Akıllı cihaz kullanımında tablet en son 
tercih edilenler arasında yer alıyor.

Türkiye’de mobil kullanıcıların % 66’sı 
telefonlarını gereğinden daha fazla 
kullandıklarını kabul ederken, yaklaşık 
yarısı da mobil telefon kullanım sürelerini 
sınırlamaya çalıştığını söylüyor.

Türkiye’deki kullanıcılar telefonda 
konuşmaktan çok anlık mesajlaşma 
uygulaması kullanmayı tercih ediyor.
Anlık mesajlaşma uygulamaları arasında 
en çok kullandığımız, % 90 oranla 
WhatsApp. Bu oranın Avrupa’da sadece % 
49 olması dikkat çekiyor.

Globalde mobil ticaret ve ödeme aracı 
olarak akıllı telefonlar giderek daha 
fazla ön plana çıkarken, Türkiye’de akıllı 
telefonların ödeme aracı olarak kullanımı 
düşük kalıyor.
Mobil kullanım kotaları çoğu kullanıcıya 
yetmiyor.

Mobil cihazlardan internete bağlanmak 
için artan oranda mobil-ağ kullanıyoruz, 
ancak yine de Wi-Fi hotspot yaygınlığına 
önem veriyoruz.

Gençler için internet bağlantı hızı ve 
kapsama alanı, maliyet unsurlarından 
daha önemli.

Kişisel bilgilerimizin şirketler tarafından 
kullanıldığını biliyoruz, ancak yine de 
çoğumuz kullanım şartları ve koşullarını 
okumadan kabul ediyoruz.

Deloitte, Global Mobil Kullanıcı Anketi'nin Türkiye’ye ilişkin 
sonuçları, düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

En güncel verilerle Türkiye’nin 
mobil kullanıcı profili

Modil
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Türkiye'nin önde gelen çelik sac 
üreticilerinden Borusan iştiraki Borçelik, 
otomotiv endüstrisine daha hafif ve 
dayanıklı sac üretmek için kolları sıvadı. Ar-
Ge'ye şu ana kadar 20.3 milyon TL yatırım 
yapan Borçelik, Endüstri 4.0 çalışmalarına 
da ağırlık verecek. Gemlik'teki fabrikada 
kurulan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezinde 
Endüstri 4.0 dönüşümünü gerçekleştirecek 
çalışmalar tek çatı altında yürütülecek.

Katma değerli üretim

Soğuk ve galvanizli sac üretimi yaptıklarını 
ifade eden Borçelik Genel Müdürü Kerem 
Çakır, bunların endüstriyel ürün olduğunu 
ancak kaçınılmaz olarak günlük hayatta 
da kullanıldığını belirtti. Çakır, en büyük 
müşterilerinin otomotiv, beyaz eşya, ısıtma 
ve inşaat sektörleri olduğunu aktardı.
“Türkiye'de üretilen her 100 aracın 
85'inde, her buzdolabında Borçelik sacları 
kullanılıyor” diyen Çakır, gelişen teknoloji 
ve artan talepler doğrultusunda kendilerini 
yenilemek zorunda olduklarını vurguladı. 

Bu doğrultuda Ar-Ge'ye büyük önem 
verdiklerini dile getiren Çakır, müşterilerle 
birlikte daha özelleştirilmiş, daha hafif, 
daha mukavemetli, maliyet etkin, daha 
çevreci ve ithalatı ikame eden ürünler 
ürettiklerini belirtti.

Dijitalizasyona da büyük önem 
verdiklerinin altını çizen Çakır, “Biz 
herkesin yapabileceği standart milyon 
tonlar üretme peşinde değiliz. Biz 
geleceğin katma değeri yüksek 1 
tonunun peşindeyiz. Dijital teknolojilerin 
kullanımında lider bir şirket olmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Gemlik'teki fabrikalarının 1990'da 
kuruluşundan itibaren günümüze kadar 
530 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını 
söyleyen Çakır, yıllık 2 milyon tonluk 
üretim yaptıklarını, bunun 186 bin 
kilometre saca tekabül ettiğini belirtti. 
Dünyanın çevresini 4 kez saracak üretim 
yaptıklarını anlatan Çakır, cirolarının 1.26 
milyar dolar, ihracatlarının da 425 bin ton 
olduğunu ifade etti.

Hedef milli teknoloji

Borusan Grubu Teknoloji Geliştirme ve 
Ar-Ge Genel Müdürü Dr. Murat Yıldırım 
da Borçelik için oluşturulan teknoloji yol 
haritaları çerçevesinde dönüşüm sürecini 
başlattıklarını ifade etti. Yıldırım “Hedefimiz, 
birbiriyle konuşan süreçler ile akıllı üretim 
yöntemlerine geçmek ve yüksek teknolojik 
yoğunluğa sahip ürünleri geliştirerek 
ülkemizi geleceğe taşıyacak yerli ve milli 
teknolojileri geliştirmektir” diye konuştu.

Yerli oto bizi heyecanlandırıyor

Kerem Çakır, 5 grup tarafından 
üretilmesi planlanan yerli otomobille 
ilgili açıklamalarda bulundu. Otomotiv 
sektörünün en büyük tedarikçileri 
olduklarını kaydeden Çakır, yerli otomobil 
projesinin kendilerini heyecanlandırdığını, 
bu projede yer almak istediklerini belirtti. 
Çakır ayrıca, ABD'ye ihracatlarının bu yıl 
hızlı bir şekilde arttığını, siyasi ve jeopolitik 
krizlere rağmen alternatif pazar yaratmada 
başarılı olduklarını dile getirdi.

Otomotiv sektörüne sac üreten Borçelik daha hafif ve güçlü ürün 
geliştirmek için Ar-Ge yatırımlarını hızlandırdı...

Araçları hafifletmek için 
kolları sıvadı

Haber
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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel 
Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi 
Kato, 2017 yılının kendileri için dönüm 
noktası olduğunu belirterek, "2018'de 
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 
olarak kapasite kullanım oranımız 
ve üretim hacmimizle paralel olarak 
gerçekleştirdiğimiz ihracatla, Türkiye'nin 
dış ticaretine katkımızı ve genel olarak 
ihracat hedefine de pozitif etkimizi 
sürdüreceğiz." dedi.

Kato, üretime başladıkları günden bu 
yana ürettikleri toplam araç sayısının 2 
milyonu aştığını da ekledi.
Geçen yıl 400 milyon avro yatırımla 
devreye aldıkları Toyota C-HR projesinin 
etkisi ile tesisin tarihinde ilk kez tam 
kapasiteyle en yüksek üretim değerine 
ulaştığını ifade eden Kato, "Böylelikle 
Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek 
üretim hacmine sahip tesisi olduk. 
Toyota C-HR ile tarihimizde ilk kez 
Amerika'ya ihracat gerçekleştirdik. Tüm 
bu yönleri ile 2017 yılı bizim için tarihi 
bir dönüm noktası oldu." diye konuştu.

Ürettikleri modelleri, ilk kez ABD, 
Kanada, Tayvan olmak üzere yaklaşık 
100 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Kato, 
ihracatın %74'ünün Avrupa'ya, %20'sinin 
Kuzey Amerika'ya ve %6'sının diğer 
ülkelere yapıldığını bildirdi.

Kuzey Amerika pazarında yeni ülkelere 
ihracatın Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV 
modeli Toyota C-HR'ın ürün gamına 
eklenmesiyle geçen yıl başladığını ifade 
eden Kato, "Böylelikle Kuzey Amerika, 

Avrupa'dan sonraki en büyük pazarımız 
haline geldi. 2017 yılında en dikkat 
çekici gelişme C-HR modeli ile ihracat 
pazarlarımıza ABD, Kanada gibi Kuzey 
Amerika pazarından yeni ülkelerin 
eklenmesi oldu. Yıl sonu itibarıyla 
Meksika'ya da ihracatımız başladı. 
Özellikle C-HR'ın hibrit versiyonu, ihraç 
ettiğimiz tüm pazarlarda ve ülkemizde 
de en çok talep gören modelimiz oldu." 
şeklinde konuştu.

Toyota istihdama ve ihracata katkı 
sundu

Fabrika'da 2016 yılı içinde üretimde 
üç vardiya çalışılmaya başlanmasıyla 
Toyota C-HR projesi için yaklaşık 2 
bin yeni çalışan istihdam ettiklerini 
hatırlatan Kato, yeni model Toyota 
C-HR'ın seri üretimi ile ilgili yoğun 
işe alıma başladıklarını ve yeni 
çalışanlarının eğitim aktivitelerine 
odaklandıklarını aktardı.

Kato, yeni alımlarla fabrikada toplam 
çalışan sayısının 5 binin üzerinde 
olduğunu dile getirdi. 2018 yılında da 
2017 yılına benzer bir üretim ve ihracat 
performansı sergilemeyi planladıklarını 
vurgulayan Kato, şöyle devam etti:
"2018 yılında da kapasitemizi tam 
kullanacak şekilde üretim gerçekleştirip, 
üretimimizin % 90'a yakın bölümünü 
tüm dünyaya ihraç edeceğiz. 2018'de 
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 
(TMMT) olarak kapasite kullanım 
oranımız ve üretim hacmimizle paralel 
gerçekleştirdiğimiz ihracatla, Türkiye'nin 

2018 yılında hem model yenileme hem de yeni modeller 
için sahip olduğumuz üstün üretim kabiliyetimizi 
daha da geliştirerek, istek ve kararlılıkla global bazda 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

2017 dönüm 
noktası oldu

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel 
Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) 

HIROSHI KATO

dış ticaretine katkımızı ve genel olarak 
ihracat hedefine de pozitif etkimizi 
sürdüreceğiz. TMMT olarak ekonomiye 
ve topluma katkıda bulunmaya devam 
ederken, yüksek kalitede ürettiğimiz 
araçlarımızla Toyota'nın en iyilerinden 
biri olarak kabul görecek şekilde 
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 2018 
yılında hem model yenileme hem de 
yeni modeller için sahip olduğumuz 
üstün üretim kabiliyetimizi daha da 
geliştirerek, istek ve kararlılıkla global 
bazda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Ayrıca otomotiv sektörünün her zaman 
gereksinim duyduğu modernizasyon 
ve yenileme yatırımlarımızı da 
sürdüreceğiz."

Türkiye'nin 2017'de ihracat hedefini 
aşarak, tarihin en yüksek ikinci yıllık 
ihracat seviyesine ulaştığını anımsatan 
Kato, "2017 yılında, Türkiye otomotiv 
endüstrisinin üretim ve ihracat 
anlamında yaşadığı en parlak döneme 
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak 
bizim de önemli ölçüde katkımızın 
olması, büyük bir gurur ve mutluluk 
kaynağı oldu." ifadesini kullandı.
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Otomotiv sektörüne kazandırdığı 
yeniliklerle öne çıkan Toyota, şimdi de 
felçli hastaların hayatını değiştirmeye 
yönelik projeleri kapsayacak global bir 
yarışma düzenledi. Toyota Mobilite 
Vakfı ve Nesta Challenge Prize Centre 
tarafından düzenlenen yarışmada toplam 
4 milyon dolar ödül dağıtılacak. Dünyanın 
her ülkesinden olduğu gibi Türkiye’den 
de katılımcıların beklendiği yarışmaya, 
mobilityunlimited.org web sitesi üzerinden 
başvuruda bulunulabilecek.

“İnsana Saygı” felsefesini temel ilke edinen 
Toyota, dünya çapında milyonlarca insanın; 
inme, omurilik hasarı ve çoklu skleroz 
nedeniyle meydana gelen ve alt ekstremite 

felci olarak tanımlanan sorunu yaşaması 
nedeniyle “Sınırsız Mobilite” adı verilen 
yarışmayı düzenledi. Felçli hastaların 
toplumsal yaşama doğrudan katılmalarını 
sağlayacak projeleri seçmek amacıyla 
yapılacak yarışmaya başvurular 16 Kasım 
2017-15 Ağustos 2018 tarihlerinde alınacak 
ve sonuçlar 2020’de Tokyo Paralimpik 
Olimpiyatları sırasında açıklanacak. Toyota, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 
her yıl yaklaşık 250 ile 500 bin yeni omurilik 
hasarı yaşandığı dünyada felçli insanların 
bağımsız bir şekilde hareket etmesini 
sağlayacak radikal bir teknolojiyi yaratacak 
ekibi arıyor. Toyota aynı zamanda yarışma 
sonunda kazanan projenin üretilmesinde 
de öncü olacak.

Sınırsız Mobilite Yarışması’nın uzman 
jürisi öncelikle, proje konseptlerini 
prototipe çevirmeleri için 500’er bin dolar 
alacak beş finalisti seçecekler. Yarışmanın 
kazananı ise, ürününü pazara sunması 
için 1 milyon dolarla ödüllendirilecek ve 
kazanan konsept 2020’de Tokyo’da ilan 
edilecek.

Düzenlenen yarışma aynı zamanda, sağlık 
teknolojisi pazarına girmekte zorlanan 
küçük girişimcileri de destekleyecek. 
Yarışma kapsamında sunulan Keşif 
Ödülleri ile, gelecek vaat eden 
konseptlere sahip 10 gruba da 50’şer 
bin dolardan toplam 500 bin dolar daha 
destek verilecek.

Toyota, felçli hastaların toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak için dünya çapında “inovatif 
proje” yarışması düzenliyor…

Toyota’dan 4 milyon dolar 
ödüllü yarışma

Haber
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Sabuncu, 2017'nin 11 ayının geride 
kaldığını, yılın bu bölümünün otomotiv 
ihracatı açısından çok başarılı geçtiğini 
belirtti.

Otomotiv endüstrisinin, Ocak-Kasım 
döneminde, aylık bazda 2,4 milyar 
dolarlık ortalama ihracat rakamına, % 
21'lik yüksek bir artış oranı ile 26 milyar 
dolarlık dış satıma ulaştığını ifade eden 
Sabuncu şunları kaydetti:
"Otomotiv endüstrisi Mart ayında ulaştığı 
2,7 milyar dolarlık ihracat rakamı ile 
aylık bazda tüm zamanların rekorunu 
kırmıştır. Yine Mayıs, Haziran, Ekim ve 
Kasım aylarında ise 2,5 milyar doların 
üzerinde ihracata imza atılmıştır. 
Ağustos ayı dışındaki tüm aylarda 2 
milyar doların üzerinde ihracata imza 
atılırken, Ağustos ayında da 1,8 milyar 
dolar ile tüm zamanların en yüksek 
ağustos rakamına ulaşılmıştır. Dolayısıyla 
2017 yılı hedeflenen 27 milyar dolar 
ihracat rakamının üzerinde bir ihracat 
ile kapatılacaktır. Yılın üretim ve adet 
bazında ihracatta da rekor rakamlar 
ile kapatılması beklenmektedir. Kısaca, 
2017 yılı otomotiv endüstrimiz açısından 
rekorlar yılı olarak geride kalacaktır."

Yıl bitmeden rekor geldi

Otomotivde, 17 Kasım'da 24 milyar 
867 milyon dolar ile 2008'de ulaştığı 
24 milyar 730 milyon dolarlık rakamı 
geride bırakarak tüm zamanların ihracat 
rekorunu kırdığını anlatan Sabuncu, yıl 
tamamlanmadan önemli bir rekora imza 
atıldığını ifade etti.

Sabuncu, binek otomobiller ihracatının 
2017 yılı ocak-kasım döneminde geçen 
yıla göre % 49 artarak 10 milyar 818 
milyon dolar olarak gerçekleştiğine de 
değinerek, "Binek otomobillerin tüm 
otomotiv ihracatından aldığı pay % 
41,5 olmuştur. Ocak-kasım döneminde 
yan sanayi ihracatı % 7, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar dış satımı % 4, 
otobüs minibüs midibüs ihracatı % 6 
artmıştır." dedi.

"AB ülkelerinin otomotiv 
ihracatındaki payı % 77"

Bu dönemde, Türkiye'nin otomotiv 
ihracatında Almanya'nın 4 milyar 30 
milyon dolar ile ilk sırada yer aldığına 
dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:
"Yılın ilk 11 ayında önemli 
pazarlarımızdan İtalya'ya % 16, Fransa'ya 
% 19, İngiltere'ye % 25, İspanya'ya % 26, 
ABD'ye % 104 ihracat artışı görülmüştür. 
Aynı dönemde Mısır'a yönelik ihracat 
ise % 23 gerilemiştir. Bu dönemde en 
fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9'u AB 
ülkesi olmuştur."

Sabuncu, 2017 yılı Ocak-Kasım 
döneminde AB ülkelerinin otomotiv 
ihracatındaki payının 20,1 milyar dolarlık 
ihracat rakamı ile % 77 olduğunu 
belirterek, Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Bölgesi % 6, Ortadoğu ülkeleri 
% 5,5, Afrika ülkeleri % 4 ile otomotiv 
ihracatında önemli pay alan diğer ülke 
grupları olarak öne çıktığını söyledi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, yıl bitmeden tüm 
zamanların dış satım rekorunu kıran ve 2017'yi 28 milyar 
dolar civarında bir rakamla kapatmaya hazırlanan otomotiv 
sektörünün 2018 ihracat hedefini 29 milyar dolar olarak 
belirlendiğini açıkladı.

Otomotivde 2018 ihracat 
hedefi 29 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı

ORHAN SABUNCU

Rusya ve İran pazarı

Avrupa ülkeleriyle alternatif pazarların 
durumuna da değinen Sabuncu, şunları 
kaydetti:
"2018 yılı ihracatımızda temel belirleyici 
yine AB pazarının durumu olacaktır. 
IHS Automotive, LMC gibi kuruluşlar 
AB pazarındaki büyümenin 2018 
yılında sınırlı da olsa devam etmesini 
beklemektedirler. Brexit süreci AB pazarı 
için önümüzdeki birkaç yılda risk faktörü 
olarak öne çıkmaktadır. Buna karşılık 
2017 yılında özellikle binek otomobiller 
ihracatında fazlasıyla hissedilen yeni 
modellerin pozitif etkisinin, 2018 yılında 
daha sınırlı olmasını bekleyebiliriz. 
Diğer taraftan Rusya, İran gibi önemli 
alternatif pazarlarımıza yönelik ihracat 
artışının devam etmesini bekliyoruz. Tüm 
bu verileri değerlendirerek otomotiv 
endüstrisi için 2018 yılı ihracat hedefini 
29 milyar dolar olarak belirledik. 
2017 yılının 28 milyar dolar civarında 
bir ihracat rakamı ile kapatılacağını 
öngörürsek, 2018 yılında bu rakamın 
biraz daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz."
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Sanat

RLC Günleri sektörün devlerini öğrencilerle 
buluşturmaya devam ediyor. ‘Sektörün En 
Bilinen Öğrenci Etkinliği’ ünvanıyla bu sene on 
dördüncüsü düzenlenecek olan RLC Günleri 
her sene yenilenen konularıyla farklı bir soluk 
kazanıyor.

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı 
Leonardo Da Vinci sergisi ‘Leonardo 
Da Vinci Expo: Dahi İstanbul’da’, UNIQ 
İstanbul’daki UNIQ Müze’de açılıyor.

RLC Günleri düzenlenirken öncelikli amaç, 
firmalarla öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak, 
öğrencileri sektörün dünü, bugünü ve yarını 
hakkında bilgilendirerek sektör için daha kaliteli ve 
bilinçli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak; 
aynı zamanda gelişen teknolojiyi takip ederek, 
katılımcılarına bunlardan faydalanma imkânı 
sunmaktır.

Etkinlik İçeriği RLC Günleri şimdiye kadar Mercedes-
Benz, Schneider Electric, Borusan, Bosch, Siemens, 
Socar, Zorlu Enerji, Arçelik, ABB, Philips, AVL, EAE, 
Festo, Omron, Erse Kablo gibi sektörün öncü firmaları 
ve ETMD, TOBB, ENOSAD, GÜNDER, YILKODER gibi 
önemli derneklerin desteğini arkasına almış ve 
kalitesini kanıtlamıştır.

Aynı zamanda öğrencilere bu firmalarda cv bırakma 
ve staj yapma imkânı sağlamış, düzenlenen paneller 
ve İnsan Kaynakları forumuyla katılımcılarının vizyon 
ve kariyer planlaması açısından gelişmelerine oldukça 
katkı sağlamıştır.

RLC Günleri'nin 14. senesinde de sektörün önemli 
isimlerini öğrenciler ile buluşturmaya devam ediyor. 
Bu sene etkinlikte Schneider Electric Genel Müdür 
Yardımcısı Filiz GÖKLER ve Mehmet ÖZALP, GE 
Türkiye Teknoloji Müdürü Dr.Aybike MOLBAY, Philips 
Türkiye Genel Müdürü Eran GÖRGEN, Walmart CTO’su 
Ojonimi BAKO, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Şelale ZAİM, TİNK Kurucu ve CEO’su Zeynep DERELİ ve 
sektörün birbirinden değerli kişileri yer alacak.

'Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği' 14. RLC Günleri 
20-21-22 Şubat 2018 tarihlerinde YTÜ Davutpaşa 
Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerle 
buluşacaktır.

UNIQ İstanbul, Rönesans döneminin en büyük 
dahisini keşfetmeye davet ediyor. Leonardo Da 
Vinci'ye adanmış en önemli sergi olarak tasarlanan 
uluslararası bu sergi, prömiyerini yaptığı Brugge’ün 
(Belçika) ardından dünya turuna ilk olarak İstanbul’da 
başlıyor. Da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola 
çıkılarak oluşturulan 100 icadını; en ünlü tablolarının 
röprodüksiyonlarını; el yazması ve çizimlerinin eşsiz 
kopyalarının da dahil olduğu 200’e yakın eserle 
birlikte aynı dönemde yaşamış Michelange, Rafaello 
ve Albrecht Dürer orijinal gravürlerini sanatseverlerle 
buluşturacak olan ‘Leonardo Da Vinci Expo: Dahi 
İstanbul’da’ sergisini, UNIQ Müze’de 7 Nisan 2018’e 
kadar ziyaret edebilirsiniz.

14. RLC günleri 
20 Şubat’ta 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde!

Leonardo Da 
Vinci Expo: Dahi 
İstanbul’da
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Blonde Redhead, yeni EP’leri 3 O’clock sonrası 
Avrupa turnesi kapsamında, Freebird Agency 
ve Vera Müzik organizasyonu ile 20 Şubat 
2018 Salı akşamı If Performance Hall Beşiktaş 
sahnesinde kendine sadık hayran kitlesini tüm 
dönemlerinden parçaların bulunduğu büyülü bir 
müzikal yolculuğa çıkaracak.

Soğuk kış günlerinin buluşma noktası 
olmaya hazırlanan İstanbul Winter Dream, 
çok yakında ziyaretçilerini ağırlamaya 
başlayacak.

Blonde Redhead, yeni EP’leri 3 O’clock sonrası 
Avrupa turnesi kapsamında, Freebird Agency ve Vera 
Müzik organizasyonu ile 20 Şubat 2018 Salı akşamı 
If Performance Hall Beşiktaş sahnesinde kendine 
sadık hayran kitlesini tüm dönemlerinden parçaların 
bulunduğu büyülü bir müzikal yolculuğa çıkaracak. 

New York’lu alternatif/indie topluluğun temelleri 
İtalyan ikizler Simone ve Amedeo Pace’in Berklee 
Music of College’da biraraya gelen Japon Kazu Makino 
ile birlikte kurdukları jazz trio ile atıldı.

1993 yılında, ismini DNA grubunun bir parçasından 
alan Blonde Redhead kuruldu ve 90’ların en önemli 
plak firmalarından Touch & Go etiketiyle yayınladıkları 
‘Fake Can Be Just As Good’ ve ‘In an Expression of the 
Inexpressible’, ardından da 4AD’ye geçiş yaptıkları 
‘Misery is a Butterfly’ albümleri ile eşsiz karakterlerini 
ortaya koydular. Art rock, indie ve shoegaze 
üçgeninde gezinen üçlü, kendilerine has stillerinde 
icra ettikleri müzikleriyle dinleyicilere her defasında 
yenilikler sunmaya devam etti. Elephant Woman, 
Misery Is A Butterfly, Dr. Strangeluv gibi melankolik 
klasiklere imza atan topluluk, her birinde apayrı 
öyküler anlattıkları dokuz stüdyo albümü ile alternatif 
müzik sahnesinin en saygın ve öncü isimlerinden biri.

Açık havada buz pateni keyfi ve dev kızak rampasının 
keyfini yaşamak, atlıkarınca, kamikaze, çarpışan 
arabalar, flying wings, crazy dance, trombolin gibi 
lunapark klasiği eğlencelerin tadına varmak için 
Londra’da Hyde Park’ta bulunan merkeze kadar 
gitmenize gerek yok…. Şehrin içinde, 6000 m2’lik 
geniş bir alanda kışın keyfini doyasıya yaşayacağınız 
İstanbul Winter Dream,  18 Ocak – 25 Şubat tarihleri 
arasında sizleri eğlenceli bir rüyayı yaşamaya 
bekliyor. Kışın en eğlenceli buluşmalarına ev sahipliği 
yapacak İstanbul Winter Dream, klasikleşen lunapark 
eğlenceleri, paten şovları, DJ performansları, ışık, dans 
gösterileri ve çocuklara özel çeşitli atölye çalışmaları 
ile kış aylarının en keyifli buluşma noktası olacak. 

İstanbul Winter Dream’de 7’den 70’e herkes için 
eğlence var!

Çocuklarınız 400 m2’lik alanda buz pateni yapmanın 
keyfini sürerken, siz de çarpışan arabalar ile 
çocukluğunuza dönebilir, kamikaze ile adrenalin 
seviyenizi zorlayabilir, çuf çuf tren ile çocuklarınız ile 
birlikte neşeli vakit geçirebilirsiniz. DJ performansları, 
ışık ve renkler arasındaki dans gösterileri ve paten 
şovlarına ev sahipliği yapacak İstanbul Winter Dream, 
ziyaretçilerine unutamayacakları bir kış vadediyor. 

18 Ocak – 25 Şubat tarihleri arasında kışın en 
eğlenceli buluşmalarına ev sahipliği yapacak olan 
İstanbul Winter Dream, hafta içi ve hafta sonu 10.00- 
23.00 saatleri arasında Seyrantepe Vadi İstanbul’da 
ziyaretçilerini ağırlayacak.  

Blonde Redhead 
IF Beşiktaş’ta

Türkiye’nin ilk 
ve tek kışlık 
lunaparkı: 
İstanbul Winter 
Dream
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre %2,8 
azalarak 956.194 adet olarak gerçekleşti. 
2016 yılında 983.720 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılında bir önceki 
yıla göre %4,52 oranında azalarak 722.759 
adet oldu. Geçen yıl 756.938 adet satış 
yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılında bir 
önceki yıla göre %2,93 artarak 233.435 
adet oldu. 2016 yılında 226.782 adet satış 
gerçekleşmişti.

2017 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 136.240 adet olarak gerçekleşti. 
141.912 adet olan 2016 yılı Aralık ayı 
otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına 
göre satışlar %4 oranında azaldı.

2017 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %7,73 azaldı ve 
99.694 adet oldu. Geçen sene 108.044 adet 
satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2017 yılı Aralık ayında %4 azaldı

Sektör
Analizi

2017 yılı Aralık ayında hafif ticari araç 
pazarı 2016 yılının Aralık ayına göre 
%7,91 arttı ve 36.546 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 33.868 adet 
satış yaşanmıştı.

2017 yılı Aralık sonu itibari ile 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında 
%4,8, 1600-2000cc aralığında motor 
hacmine sahip otomobil satışlarında 
%4,1 ve 2000cc üstü otomobillerde 
%46,9 azalış izlendi. 2017 yılı Aralık 
sonunda 76 adet elektrikli ve 
4.507 adet hibrit otomobil satışı 
gerçekleşti.

2017 yılı Aralık sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon 
değerlerine göre en yüksek paya 
%42,6 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 307.659 adet 
ile sahip oldu.

2017 yılı Aralık sonunda dizel 
otomobil satışlarının payı %61,0’a 
gerilerken, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %60,5’e yükseldi.

2017 yılı Aralık sonu otomobil 

pazarı segmentinin %82,7’sini 

vergi oranları düşük olan A, B ve 

C segmentlerinde yer alan araçlar 

oluşturdu. Segmentlere göre 

değerlendirildiğinde, en yüksek satış 

adetine %52,3 pay alan C (377.935 

adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine 

göre değerlendirildiğinde ise en çok 

tercih edilen gövde tipi yine Sedan 

otomobiller (%49,4 pay, 356.852 adet) 

oldu.

2017 yılı Aralık sonu itibari ile Hafif 

Ticari Araç pazarı gövde tipine göre 

değerlendirildiğinde, en yüksek satış 

adetine %70,2 pay ile Van (163.940 

adet), ardından %12,0 pay ile 

Kamyonet (28.052 adet), %8,9 pay ile 

Minibüs (20.688 adet) ve %8,9 pay ile 

Pick-up (20.755 adet) yer aldı.

85.422 83.658

91.752
100.859

136.240
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, 2017 
yılında otomobil 
satışları bir önceki 
yıla göre %4,52
azalarak 722.759 
adete geriledi. 
Geçen sene 
756.938 adet satış 
gerçekleşmişti.

2017 yılı Aralık ayı 
Otomobil Satışları 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre %7,73 
azalarak
99.694 adet 
oldu. Geçen sene 
Aralık ayında 
108.044 adet satış 
gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı, 
10 yıllık Aralık ayı 
ortalama satışlara 
göre %17,59 artış 
gösterdi.

-8,61 40,60 1,37 5,56 10,54 -17,54 -4,00

2017’4Ç: -%5,29

2017’3Ç: %14,42

2017’
2Ç: %9,35

66.134 62.384 54.890 53.423 70.488 75,956 99,694

66.134

54.890

70.488

75,956
99.694

53.423

62.384

17.494

17.494 19.913 17.646 17.929 21.264 24.903 36.546

36.546

19.913 17.646
17.929

21.264
24.903
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI:  2017
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2017 yılı Aralık sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,1 oranıyla yine 1600cc altındaki 
otomobiller 694.464 adet ile sahip oldu. Ardından %3,0 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,3 pay ile 2000cc üstü 
otomobiller yer aldı. 2016 yılı aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %4,8, 1600-2000cc aralığında motor 
hacmine sahip otomobil satışlarında %4,1 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %46,9 azalış görüldü. 2017 yılı on iki aylık dönemde 
85 kW altı 55 adet 121 Kw üstü 21 adet olmak üzere toplam 76 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Aralık ayı sonunda, 1600cc altı 464 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 3.704 adet, 1801cc-2000cc aralığında 63 
adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 266 adet, 2500cc üstü ise 10 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılında toplam 
4.507 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Aralık sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %5,2 oranında azaldı. 2017 yılı Aralık 
sonu otomobil satış adetleri, 2016 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %61,0’a (440.890 adet) geriledi.

2017 yılı Aralık sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %42,6 
oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (307.659 adet) ve ardından %23,1 pay ile 120-140 gr/km arasındaki 
otomobiller (167.311 adet) sahip oldu.

Sektör
Analizi
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www.onlinealsat.com
sitesine girin.

Manheim Takas şifrenizle 
üye girişi yapın. 

Manheim Takas butonu üzerinden 
yeni fiyatlama dünyasıyla tanışın.

*Türkiye’nin her yerinden 7/24 araç alıp satabileceğiniz yepyeni Online platformumuz. 

1 2 3

Manheim Takas,
yeni fiyatlama teknolojisi, geliştirilmiş modülleri ve 

anında nakde çevirme         seçeneğiyle 
yeni adresinde yayında!

Farkı Keşfedin!
Yepyeni fiyatlama modülü ile 

2000 model yılı üzeri araçlarınızı fiyatlarken kilometre, model yılı, yakıt tipi gibi verilerin 
yanısıra ek aksesuarların, Tramer kayıtlarının da 

fiyata etkisini hesaplayabileceksiniz. 

Adres: www.onlinealsat.com*
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