
Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi

HABER

EKONOMİK FORUM70

2030 yılında otonom (sürücüsüz) 
araçlar, küresel ölçekte yıllık 1.6 trilyon 
dolar değer yaratacak potansiyele 
sahip olacak. Bu; Ford, General 
Motors, Toyota ve Volkswagen’in 
2017 yılı cirolarının iki katına eşdeğer 
bir ekonomik kazanca işaret ediyor. 
Yaratılacak değerin neredeyse üçte 
biri, artık ihtiyaç duyulmayacak park 
alanlarının ticari alanlara ya da konutlara 
dönüştürülmesinden elde edilecek.

OTONOM 
ARAÇLAR 
1.6 TRİLYON 
DOLAR 
DEĞER 
YARATACAK
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MİLYAR DOLAR 

Çevresel zararın 
engellenmes�nden 
kazanılacak değer

4
ORAN

Batarya üret�m 
mal�yetler� 

azalacak

%50
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2020’de elektr�kl� 
araç sayısının dünya 

çapında ulaşacağı 
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McKinsey, endüstrideki dört 

temel trend kapsamında oto-

motivin geleceğine dair öngö-

rülerini ve araştırma sonuçlarını paylaştı. 

McKinsey danışmanlarına göre otonom 

sürüş, bağlanabilirlik, elektrifikasyon ve 

araç paylaşımındaki gelişmeler, sadece 

otomotivde değil, sigortacılık, hizmet sek-

törü ve kamu gibi pek çok alanda köklü bir 

değişim yaratacak.

Bugün neredeyse tüm otomotiv üre-

ticileri, araçların çok az ya da hiç sürücü 

müdahalesi olmadan yol alabilmelerine 

olanak tanıyan otonom sürüş projeleri 

yürütüyor. İnsanları yeni nesil yolculuk de-

neyimiyle buluşturması beklenen bu tek-

nolojinin potansiyel büyüklüğünü gözler 

önüne sermek üzere ‘McKinsey Center for 

Future Mobility’, uluslararası çapta bir araş-

tırma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 

farklı teknolojik ve ekonomik koşullarda, 

şehir içi ve otoyol şartlarında 40’tan fazla 

araç kullanımı senaryosu modellendi. Buna 

göre; 2030 yılında otonom araçlar, küresel 

ölçekte yıllık 1,6 trilyon dolar değer yara-

tacak potansiyele sahip olacak. Bu, Ford, 

General Motors, Toyota ve Volkswagen’in 

2017 yılı cirolarının iki katına eşdeğer bir 

ekonomik kazanca işaret ediyor. 

Medikal hizmetlerden 

1,2 milyar Euro tasarruf 

Yaratılacak değerin neredeyse üçte biri, 

artık ihtiyaç duyulmayacak park alanlarının 

ticari alanlara ya da konutlara dönüştürül-

mesinden elde edilecek. Yüzde 15’i çalışan-

ların her gün iş için yaptıkları yolculukların 

verimli hale gelmesinden elde edilecek. 

Yaklaşık 4 milyar doları ise çevresel zararın 

engellenmesinden kazanılacak.

En önemlisi ise bu değerin yarısından 

fazlası, insan hatalarından kaynaklanan mil-

yonlarca kazanın önlenmesiyle sağlanacak. 

Örneğin, 2040 yılında, Almanya’da otonom 

araçların önleyeceği kazalar sayesinde sade-

ce hastane ve medikal hizmetlerden 1,2 mil-

yar Euro tasarruf edilebileceği hesaplandı. 

Dolayısıyla otonom araçlar insan ha-

yatına, çevreye ve ekonomiye güçlü bir 

değer sunma potansiyeline sahip. Bununla 

birlikte endüstri liderleri ve karar vericile-

rin bir dizi olası probleme karşı da önlem 

almaları ve yeni nesil yöntemler geliştir-

meleri gerekecek. 

Otonom sürüşle birlikte azalan riskler-

den dolayı sigortacılık sektörü daralma ya-

şayabilir, otomobille olan ilişki değişeceği 

için alkollü araç kullanma cezası tarih ola-

bilir ve bunun yerine yeni bir yasal çerçeve 

belirlenmesi gerekebilir. Ayrıca otonom 

araçlara olan ilgi üretimden kaynaklı enerji 

tüketimini artırabilir ve kamunun araç ver-

gileri ve plaka ücretleri gibi gelir kaynakları 

çarpıcı bir şekilde azalabilir.   

Bağlanabilirlik trendi otomobillere ola-

ğanüstü bir güç ve potansiyel kazandırıyor. 

Bağlantılı araçlar bir yandan kullanıcıların 

yolculuk deneyimlerini zenginleştirirken 

bir yandan da yeni hizmet alanlarının ve 

iş modellerinin gelişmesine olanak veri-

yor.  Bağlanabilirlik sayesinde elde edilen 

bilgi ağı, sürücüler, otomobil üreticileri 

ve yenilikçi hizmet sağlayıcılar için değer 

taşıyor. Yapay zeka ve sezgisel ara yüzlerin 

de kullanımıyla otomobiller, bilgiyi zengin 

bir deneyime, verimli bir yolculuğa ve kârlı 

bir işe dönüştürmeye hazırlanıyor.

Araç sahipleri bağlantılı 

otomobillere ilgi gösteriyor

Bugün pek çok üretici ve hizmet 

sağlayıcı araçlardan elde ettikleri veriyi 

otomobilleri ve servisleri geliştirmek için 

kullanıyor. Bunun bir adım ötesinde ise 
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olacağı ve 450-750 milyar dolar aralığında 

bir değer yaratabileceği öngörülüyor. 

İleriki yıllarda ise bağlantılı araçlar canlı 

diyalog, kişiselleştirilmiş tercihler ve sanal 

şoför gibi yeni özellikler kazanacak. 

Karbonsuz mobilite 

çözümleri yolda

Tüm bu potansiyelin gerçek bir değere 

dönüşmesi ise bu bilgi ağının güvenli bir 

şekilde yönetilmesiyle mümkün. Bağlantılı 

araçların gelişmesiyle birlikte sürücülerin 

bilgilerini ne şekilde paylaşmak istedikleri, 

kurumların ise bu bilgilerin güvenliğini 

sağlama konusunda yeni kararlar ve aksi-

yonlar almaları gerekecek. 

Hem üretici hem de tüketici tara-

fında elektrikli araçlara olan ilgi hızlı bir 

şekilde artıyor. Tasarım ve üretimdeki 

gelişmeler, elektrikli araçların kârlılığını 

artırarak teşviklere olan ihtiyacı azaltıyor. 

Düşük karbon emisyonlu elektrikli araçlar, 

mobilitenin geleceğinde önemli bir rol 

oynuyor. Her geçen gün daha fazla kişi 

daha temiz bir ulaşım aracı olan elektrikli 

araçlara yöneliyor. 

McKinsey, 2020’de elektrikli araçların 

sayısının dünya çapında 3 milyona ulaşa-

cağını öngörüyor. Otomobil üreticileri bu 

alanda yılda 120 yeni model geliştirirken, 

araç almayı düşünenlerin yüzde 20’den 

fazlası elektrikli araçları tercih edebile-

ceğini belirtiyor. Bu oran genç ve şehirli 

kitlede daha da artıyor.   

Batarya üniteleri maliyet açısından 

daha verimli hale geldikçe, menzil kapasi-

teleri ve şarj istasyonlarının sayısı arttıkça 

elektrikli araçlar, hibrit araçlardan daha 

fazla tercih edilmeye başlanıyor. Tüketici 

talepleri ve üretim kapasitelerini ülkeler 

bazında inceleyen McKinsey Elektrikli 

Araçlar Endeksi de elektrifikasyonun her 

geçen gün daha sürdürülebilir ve ca-

zip hale geldiğini gösteriyor. Teşvikler ve 

regülasyonların da yardımıyla pek çok 

pazarda elektrikli araç satışları yıllık bazda 

katlanarak büyüyor. 

Örneğin; Norveç’te 2014’te yüzde 11 

olan elektrikli araçların oranı 2018’de yüz-

de 32’ye yükseldi. Çin bir yandan uygula-

dığı teşvikler ve düzenlemeler bir yandan 

da düşük ücretli, geniş yelpazede araç 

seçeneği ile elektrikli araç satışlarında 

global çapta liderliği üstleniyor. 2017’de 

ülkedeki elektrikli araç satışları yüzde 72 

oranında arttı.  

Batarya üretim maliyetleri 

yüzde 50 oranında azalacak

McKinsey 2025-2030 yılları arasında 

elektrikli araçlar ile konvansiyonel otomo-

biller arasındaki farkın hızla azalacağını 

öngörüyor. Bu tahmini destekleyen güçlü 

göstergeler de mevcut. Örneğin; bugün-

kü teknoloji trendlerinin devam etmesi 

durumunda elektrikli araç maliyetlerinin 

üçte birine denk gelen batarya üretim ma-

liyetleri yüzde 50 oranında azalacak. Elekt-

rikli araç  üretim maliyetlerindeki düşüş 

daha fazla otomobil şirketini ve sürücüleri 

farklı servis sağlayıcıların bu ağa katılması 

bulunuyor. Örneğin; bir restoran menüle-

rini araç içi sistemlerle, holografik garson 

gibi, henüz yoldayken sürücü ve yolcularla 

paylaşabilir ve sipariş alabilir. 

McKinsey’nin yapmış olduğu araştır-

malara göre; araç sahipleri bağlantılı oto-

mobillere yoğun ilgi gösteriyor. Sürücü-

lerin yüzde 40’ı daha fazla bağlanabilirlik 

için şu an kullandıkları araç markasını bir 

başkasıyla değiştirebileceklerini belirtiyor. 

Ayrıca 2030 yılına dek yeni araçların yüzde 

45’inin kullanıcılarına özel kontrol, eğlen-

ce ve reklam gibi hizmetler sunabilecek 

seviyede bağlanabilirlik özelliklerine sahip 



EKONOMİK FORUM74

HABER

bu alana çekecek. Bu büyüme, bir anda 

olmasa da gerekli inovasyonların gelişti-

rilmesi ve iş modeli adaptasyonlarındaki 

zorlukların aşılmasıyla geçmiş 10 yıla oranla 

nispeten daha hızlı bir şekilde olacak.

Türkiye otomotiv sektörü

yeni bir ekosistem inşa ediyor

Bununla birlikte elektrikli araçların git-

tikçe güçlenen bir rakibi de bulunuyor: 

Hidrojenli araçlar. Asya, Avrupa ve Kuzey 

Amerika’da ilgi gören hidrojenli araçlar, 

elektrikli araçlara  kıyasla bazı avantajlara 

sahip. Örneğin; bu araçlar elektrikli araçlar-

dan yaklaşık 15 kat daha hızlı şarj olabiliyor 

ve batarya üretimi 10 kat daha az serma-

ye gerektiriyor. Ayrıca hidrojenli araçlar 

yenilenebilir enerji kullanımında sadece 

elektriğe bağımlı olmadığı ve hidrojen 

doğada daha fazla bulunan bir kaynak 

olduğu için şarj istasyonları alanında daha 

fazla esneklik sunuyor. 

Bununla birlikte mevcut teknolojiy-

le hidrojen üretmek masraflı olduğu için 

hidrojenli araçların tercih edilme oranı 

azalıyor. Sonuç olarak elektrikli araçlar ve 

hidrojenli araçlar birlikte karbondan arın-

mış bir gelecek için önem taşıyor. 

Otomotiv sektörünü hızla değiştiren 

trendler ve teknolojilerin Türkiye’yi yeni 

bir çağın eşiğine taşıdığına değinen Mc-

Kinsey ortağı Mehmet Başer; “Türkiye bu-

gün dünyanın dev otomotiv şirketlerinin 

önemli üretim üslerinden biri. Bu sayede 

üretim, ihracat ve istihdamda ülke ekono-

misinde kritik role sahip. 

Aynı zamanda yeni nesil teknolojiler 

üretmeye odaklanan kuluçka merkezleri 

ve teknokentlerde otomotiv endüstrisinin 

ihtiyacı olan esnek ve inovatif çözümler 

üzerinde çalışılıyor. Paylaşım ekonomisine 

yönelik uygulamalar ve platformlar özel-

likle genç nüfus tarafından her geçen gün 

daha fazla tercih ediliyor. Türkiye’nin ilk 

yerli otomobili olarak elektrikli bir SUV ta-

sarlanması da önemli ve güçlü bir hamle. 

Otomobil kullanıcıları ise yeni nesil 

araçlara ilgi gösteriyor. Oransal olarak sayı-

ları az olsa da 2018’de yüzde 40’lara varan 

oranlarda daralan pazarda elektrikli araçlar 

ve hibrid araçlar büyümeyi sürdürdü. Vergi 

teşviklerinin katkısı da bu performansta 

rol oynadı. Aynı zamanda elektrikli araç-

ların yaygınlaşmasını sağlayacak şarj is-

tasyonlarının sayısı da hızla artıyor. Bugün 

çoğunluğu yerli olan 20’ye yakın şirket Tür-

kiye çapında hizmet veriyor, bu da elektrikli 

araçların daha fazla tercih edilmesine katkı 

sağlıyor. Tüm bunlar Türkiye’yi yeni otomo-

tiv çağına hazırlıyor. 

Ülkemizin bu dönemde otonom sürüş, 

bağlanabilirlik ve elektrifikasyon alanında 

atacağı her adım, hem uluslararası rekabet 

edebilirliğini ve ekonomisini güçlendirecek 

hem de bu teknolojilere ilgi ve ihtiyaç du-

yan otomobil kullanıcılarına hizmet ede-

cek. Bunun gerçekleşebilmesi içinse vergi 

muafiyeti ve teşvikler konusunda devlet 

politikalarının şekillenmesi, şirketlerin yeni 

nesil teknoloji yatırımlarını artırmaları ve 

insanların da bu teknolojileri geliştirecek, 

uygulayacak ve kullanacak şekilde kendi-

lerini geliştirmeleri büyük önem taşıyor.” 

Otomobil ve hafi f ticari 

araç pazarı yüzde 46 daraldı

Diğer yanadan Otomotiv Distribütörle-

ri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya 

göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari 

araç satışları Ocak-Ağustos 2019'da geçen 

yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,66 
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azalarak 239 bin 317 düzeyinde gerçek-

leşti. Toplam pazarda geçen yılın 8 ayında 

440 bin 428 satış yapılmıştı.

Bu yılın 8 ayında 2018'in aynı döne-

mine göre otomobil satışları yüzde 43,94 

azalarak 193 bin 320, hafif ticari araç satış-

ları ise yüzde 51,86 gerileyerek 45 bin 997 

düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda ağustos ayında ise 

26 bin 246 araç satıldı. Bu rakam geçen 

yılın ağustos ayında 34 bin 346 düzeyinde 

bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari 

araç pazarının yüzde 23,58 küçüldüğünü 

ortaya koydu. Satışlar, ağustosta bir ön-

ceki yılın aynı ayına göre de otomobilde 

yüzde 20,14 azalarak 21 bin 544'e, hafif 

ticari araçta yüzde 36,2 gerileyerek 4 bin 

702'ye düştü.
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI

Otomobil ve Hafi f  Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
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Otomatik şanzımanlıların 

payı yüzde 67,6'ya ulaştı

Otomobil satışları, ağustos sonunda 

1600cc altında yüzde 45,2, 1600-2000cc 

aralığında yüzde 47,5 ve 2000cc üstünde 

yüzde 37,4 azaldı. Bu dönemde 109 elekt-

rikli ve 6 bin 107 hibrit otomobil satışı 

gerçekleştirildi.

Bu yılın ağustos ayı sonunda otomobil 

pazarında ortalama emisyon değerlerine 

göre en yüksek paya, yüzde 37,32 ile 100-

120 gr/km arasındaki otomobiller 72 bin 

149 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel 

otomobil satışlarının payı yüzde 56,12'ye 

gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobil-

OTOMOBİL PAZARI

Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)
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lerin payı yüzde 67,59'a yükseldi.

Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı 

segmentinin yüzde 86,26'sını vergi oran-

ları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 

yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, 

yüzde 62,4 pay ve 120 bin 630 adetle C 

segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en 

çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,3 

pay ve 99 bin 78 adetle yine sedan oto-

mobiller oldu. Söz konusu dönemde hafif 

ticari araç pazarında gövde tipine göre 

en yüksek satışa yüzde 71,50 pay ve 32 

bin 890 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 

12,56 pay ve 5 bin 776 adetle kamyonet, 

yüzde 8,12 pay ve 3 bin 734 adetle mini-

büs, yüzde 7,82 pay ve 3 bin 597 adetle 

pick-up takip etti.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI

Hafi f  Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%)


