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A. e iniş

Otomotiv sanayi, 1960'lardan bu yana Türkiye'nin en önde gelen sanayi kollarından

biri olup, son 10 yılda ihracatın lokomotifi konumundadır. Otomotiv ana ve yan sanayinin bu

gücü, iç pazar büyüklüğü ve Türkiye'nin kıtalararası stratejik konumu ile birleştiğinde; hem iç
pazarın ihtiyacını karşılayacak hem de küresel pazarda rekabetçi bir yerli otomobilin
üretilmesi uzun yıllardır ülke gündemindedir. Ancak dünyada otomotiv teknolojisinin,
özellikle konvansiyonel içten yanmalı motor teknolojilerinde gelinen noktanın yakalanması

için gerek|i olan uzun vadeli AR-GE süreci ve yüksek yatırım maliyetinden ötürü birçok girişim

sınırlı sayıda üretimle kısıtlı kalmıştır.

Motorlu taşıtlar, insan yoğunluğunun yüksek olduğu yerleşim alanlarındaki hava

kirliliğinin en önemli kaynağıdır. Kaba bir hesapla, her bin otomobil, günde 3000 kg

karbondioksit, 200-400 kg hidrokarbon buharı, 50-150 kg azot oksit gazını atmosfere
yaymaktadır'. 9O'lı yılların başından itibaren Euro (Avrupa), EPA (Amerika/Federal), LEV

(Amerika/Kaliforniya) gibi standartlarla azot oksit, karbon monoksit, hidrokarbon, parçacık

madde salınımının yıldan yıla katılaşan sınıriarla azaltılması başarılmış ama küresel ısınmada
o/o5O paya sahip olan karbondioksit salınımı için herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

0.2 PARilOULATE [gHP+rl
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Şekil 1 EPA ve Euro Emisyon Standartları2

İl<llm deglşikliğine yol açan küresel ısınma eğiliminin artışıyla, son yıllarda sera
gazlarının salınımını sınırlamaya yönelik yeni düzenlemeler devreye alınmakta ve daha katı

1https://a 
nahtar.sanayi.gov.t r/tr/news/kara-ulasim-araclarinin-karbondioksit-co-2-emisyonlarina-eko-verimlilik-

yaklasimi/165
2http://cumminsemissionsolutions.com/ces/navigationAction.do?url=SiteContent+en+HTML+EmissionsTechnology+Wo

rldwide_Emissions_Regualtions
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standartlar da taslak halinde görüşülmektedlr. Avrupa Birliği, 2012 yılından sonra satıian

otomobiller ve hafif ticari araçlar için üreticileri I2OeCOz/km filo ortalaması ile sınırlamıştır.

2020 yılına kadar sera gazı salınımının %20 azaltlrnası ve enerji verimliliğinin %2O arttırılması

hedefi kapsamında, bu sınırı 2020 yılı itibariyle 95g COz/km seviyesine çekmeyi

hedeflemektedir. Amerika, Japonya ve Çln gibi ülkelerde de benzer bir eğilim görülmektedir
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Şekil 2 Yıllara Bağlı Planlanan Emisyon Standartları3

otomotiv endüstrisi; geleneksel içten yanmalı motorların çalışma verimliliğini

arttıracak teknolojik yenilikler, ağırlık azaltma sağlayan alternatif malzeme ve üretim

teknolojileri sayesinde sera gazı emisyonlarını her yeni model yılında azaltmaktadır. Ancak

sektörün ortak görüşü, daha verimli ve çevreci alternatif motor ve elektrikli/hibrit araç

teknolojilerinin ku]lanımı olmadan,2O2O için öngörülen 95g COz/km'lik hedefe ulaşılmasının

oldukça zor olduğu yönündedir. Bu bağlamda tüm üreticiler özellikle elektrikli/hibrit araç

teknolojilerini içeren "taşıtlarda elektrifikasyon" alanında ciddi Ar-Ge ve üretim yatırımları

yapmakta olup, her geçen gün yeni elektrikli/hibrit araç modellerini lanse etmektedirler.

Kısaca içten yanmalı motorlu araçların yıllardır süregelen hegemonyası, alternatif güç paketi

teknolojilerine sahip "çevreci araçlar" ile sarsılmaktadır.

3 Elooi" vehicles in Europe: gearing up for a new phase? - Amsterdam Round Tables in collaboration with McKinsey &

120

\ \105
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Şekil 3 Volkswagen'in Filo COz Salınımını Azaltmaya Yönelik Yol Haritasıa

Şekil4 Dünyada Satılacak Araçların Türlerine Göre Dağılımıve Ortalama CO2 Salınım Değerleris

a 
Clean Vehicle Development at VW , Dr. Stefan Schmerbeck, ERTRAC annual conference3rd March 2015, Bruessels

5 vıÜsino Araştlrma Raporları: 77,otomotiv Sektör Kurulu Raporu Elektrikli Araçlarda Geçmişten Geleceğe Bakış/2oL2
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Şekil 5 otomotiv'de ilerleyen Yıllarda Alternatif Teknolojilere Yönelim6

otomotivde elektrifikasyon sektör için çok yenl bir husus değildir. İçten yanmalı

motor teknolojisinin gelişim aşamasında (özellikle marş motoru teknolojisi öncesinde)

elektriklı otomobiller, 19.yy'ın sonIarından 20.yy'ın başlarına kadar oldukça revaçtadır. 1900

yılında Amerika'dakiotomobiIlerin %38'ielektrikli iken,Yo22'si benzinliydi7.

Türkiye'de ilk elektrikli otomobil ise ll. Abdülhamit tarafından İngiltere'nin Messrs

lmmisch & Co şirketine 1888 yılında sipariş edilmiştir. Şirketin mühendisleri Magnus Volk ve

Moritz lmmisch'in özel olarak hazırladıkları bu otomobil ön kısmında tek bir büyük teker yerine

birbirine yakın iki küçük tekere sahipti, lmrnisch adına patent tescili bulunan 20 Amper 48 Volt

1 beygirlik motoru vardı. AbdüIhamit Han bu otomobilden çok memnun kalmıştır ve bu iki

mühendisiödüllendirmiş, bu sayede mühendisler uluslararası bir üne kavuşmuşlardır8,

Diğer yanda istenildiğinde benzinli istenildiğinde elektrik motoruyİa ilerleyebilen
,,Mixte-Wagen" adını verdıği ilk hibrit aracı 1902 yılında Ferdinand Porsche yapmlŞtır.

Viyanalı bir fayton üreticisi o]an Ludwig Lohner ile birlikte çallŞan Porsche, 4 silindirli bir

Daimler motoruna aküler, bir jeneratör ve elektrik motorları eklemiŞtir. Bu haliYle Mixte'nin

bu aracı benzinli motor stop edildiğinde bile akülerin çalıştırdığı elektrlkll motorla ilerlemeYe

devam edebilmiştir9. Ancak ilerleyen senelerde içten yanmalı motor teknolojilerinin

geıışmesı, petroı varil fiyatlarının ucuz olması ve e|ektrikli araÇların kısıtlı menzili nedeniYle

elektrikllve hibrit araçlara olan ilgi azalmıştır.

6 ııÜsiıo Araştırma Raporları: 77 ,otomotiv Sektör Kurulu Raporu Elektrikli Araçlarda GeçmiŞten Geleceğe BakŞl2OI2

7 https://en.wikipedia.orglwiki/Electric_ca r

8 https://tr.wiki pedia.oğwiki/Ele ktri kli_otomobi l

9 https://en.wikipedia.orglwiki/Hybrid_electric_vehicle
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Günümüzde müşterilerin ve kural koyucuların araçlardan performans, çevrecilik,
güvenlik, konfor, toplam sahip olma maliyeti anlamında beklentileri yüksek seviyede olduğu

için sektörün ihtiyacını karşılayacak seviyede araç ve sistemlerin geliştirilmesi oldukça

zahmetli bir tasarım ve doğrulama süreci gerektirmektedlr. "Otomotivde elektrlflkasyon"
geleneksel otomotiv teknolojilerinin evriminden farklı olarak, sektör için eşl benzeri

görülmemiş bir devrim niteliğinde olduğundan, genel ihtiyacı karşılayacak seviyedeki

teknolojilerin geliştirilme sürecinin de (özellikle enerji depolama "batarya" ve şarj
teknolojilerindeki gelişime bağlı olarak) 5-10 yıl sürmesi öngörülmektedir.

Alternatif teknolojilere yönelim eğiliminin olduğu bu değişim süreci, tüm dünyada

olduğu gibi Türkiye'nin yerli otomobil hedefini gerçeğe dönüştürmek için de önemli bir
fırsattır. Hali hazırda yerli yan sanayi; konvansiyonel bir aracı oluşturan temel komponentleri
dünya standartlarında tasarlayıp, üretebilmektedir. Diğer yandan elektrikli/hibrit araçların
güç sistemi bi|eşenleri de (elektrik motoru, dişli kutusu, batarya, güç elektroniği, sistemleri)

havacılık, savunma sanayi, otomasyon gibi çeşitli sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda yerli

imk6nlarla geliştirilmektedir. "Yerli hlbrit/elektrlkli otomobil projesi" çatısı altında
oluşturulacak "bir üretici + yan sanayiler + mühendislik firmaları + üniversite" konsorsiyumu
ile küresel seviyede rekabetçi bir yerli otomobilin tasarlanması ve seri üretime geçmesi

mümkün gözükmektedir.

Çevreci araçların popülerliğinin arttığı bu dönemde sektörün parlayan yıldızı "Tesla
Motors" bu fırsatı en iyi değerlendiren şirket olarak gösterilebilir. 2003 yılında San Carlos
(ABD)'da küçük bir ekiple az sayıda elektrikll araç üretimine başlayan firma, senede 31.650
adet (2014) premium elektrikli araç satışı yapan, 12.0OO çalışana sahip, 25 milyar dolarlo
marka değeri olan öncü bir otomotiv şirketi haline gelmiştir. İlerleyen süreçte "Gigafactory"
ismiyle kurulacak batarya fabrikası, otonom araç teknolojilerine yapılan yatırımlar, Model S

ile aynı platformu paylaşan SUV sınıfı Model X aracı ve 35.000S'a (7.500$ teşvik ile) satılması
planlanan aile otomobili "Tesla Model 3" ile yükselişini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Şekil 6 Tesla Model S ve Model X

10 http://money.cn n.com/2O1 5 / 02/ I2/investi nYtesla-a pple-elon-m usk/
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Tesla Motors'un iş modeline bakıldığında; ilk aşamada yeni teknolojilerin geliştirilmesi

ve üretilmesi için yapılan yatırımların amortizasyon sürecini uzun bir sürece yay|p, teşviklerin

de yardımıyla cazip fiyatlı bir lüks elektrikli otomobil modeli ile (Model S) satış rakamlarını

arttırmak ve en önemlisi marka imajını yaratmak. İkinci aşamada, artan satış rakamlarının

getirisini, "Model 3" ve "Gigafactory" gibi yüksek kapasiteli seri üretime (dolayısıyla karlılığa)

çevirmektir. (bkz. Şekil 7 ve 8)
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Şekil 7 Tesla Motors'un Yıllara Bağlı Üretim Projeksiyonull

Şekil 8 Tesla Motors'un Yıllara Bağlı Kazanç ve Karlılık Miktarı 12

11 http://seekingalpha.com/article/2061303-just-how-profitable-can-teslas-supercharging-be
12 http:/ lqz.com/2O724g/tesla-is-profitable-and-the-market-doesnt-care/
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Tesla Motors örneğine benzer bir stratejiyle yerli elektrik|i araç markası ve

teknolojilerini yaratmak mümkün gözükmektedir, ancak gerekli olan yatlrlm miktarl gelişmiş

ülkelerde dahi devlet desteğine muhtaçtır. USA Department of Energy, (Amerika Birleşik

Devletleri Enerji Bakanlığı) çevreci araç teknolojilerinin geliştirme ve üretim aşamalarını

çeşitli teşvikler ile desteklemekte, aynı zamanda çevreci araçların satışında 7.500 S'a kadar
yardımda bulunmaktadır.1' Blr diger örnek olarak gösterilebilecek "lnvest in UK" 1a

uygulaması, farklı ülkelerden gelecek yatırımcılara İngiltere'yi cazip kılmak için finansal
yardım, vergi indirimi, AR-GE teşvikleri gibi birçok fırsat sunmaktadır. Dolayısıla yerli

elektrikli araçta kullanllacak tüm yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve üreti|mesi için de benzer
AR-GE Ve üretim teşviklerini artttrmak, ortaya çlkan ürünün pazarda rekabetçi bir fiyat
seviyesinde kon um lana bilmesi için de vergi indirimleri sağlanması önemli bir ihtiyaçtır.

Yerli elektriklils aracın, iç pazarın ihtiyacına nasıl cevap vereceği projenin geleceğinde
en önemli etmen olacaktır. Amerika, Çin ve Avrupa'da satış rakamlarına bakıldığında
elektrikli/h ibrit araçların satışlar| yükselmesine rağmen, Türkiye'de elektrikli araç pazan;
kısıtlı şarj altyapısı, yüksek satln alma maliyeti ve batarya teknolojisinden kaynaklanan menzil
kısıtı nedeniyle halen yeterli ilgi görmemektedn. 2OL4 yılında toplamda 587.331 otomobil
satılmasına rağmen, elektrikli araç satışları 85 kW altl 22 adet ve 121 kW üstü 25 adet olmak
üzere, toplam 47 adet ile sınırlı kalmıştır16. Satış rakamlartna yans|yan çekinceleri, yer|i araç
ile giderebilmek için doğru stratejinin izlenmesi gerekmektedir. Tüm dünyada elektrikli araç
teknolojileri tüketiciler için birçok soru işareti barındırdığında n, araç tanıtımları tüketicinin
günlük yaşamda sürekli etkileşimde bulunduğu filo araçlarıyla yapılmaktadır.

Ornek olarak, Londra'nın hava kirliliği problemi üzerine yapılan araştırmalarda şehrin
ikonik taksilerinin "black cab" ciddi etkisi olduğu görülmüştür. Bu sebeple Londra Belediyesi
2018 yılından itibaren trafiğe çıkacak tüm taksilerin sadece elektrikli/hibrit olmasını
plan la maktadır17. Aynı zamanda, şehrin belirli alanlarını "Low Emission Zone" (düşük
emisyon bölgesi) olarak belirleyip, bu bölgede sadece ULEV (ultra düşük emisyonlu araç)
olarak tariflenen araçların kullanımına izin verecektir. Bir diğer uygulama, 2011-2013 yılları
arasında New York TLC (Taksi ve Limuzin Komisyonu) tarafından elektrikli Nissan Leaf
taksilerin çeşitli filolara entegre edilerek, New York sokaklarında günlük kullanım şartlarında
sınanmaslyla yürütülmüştür. Uygulama sonunda taksi sürücülerinin yorumları
değerlend irilerek, teknolojinin avantaj ve dezavantajları kamuoyu ile paylaşılm ıştır.18

13 http://www.af dc.energy.gov/lawsfed_su mmary
la https://www.gov.uk/government/publication5/automotiVe-industry-in-the-uk-investment-opportunitie5/automotive-

industry-in-the-uk-inve5tment-opportunities
15 okuma kolaylığı sağlamasl için elektrikli/hibrit yerine yaln|zca elektrikli araç tabiri kullanllacaktlr.
16 oDD Basln bülteni (7 ocak 2015)
17 https://consultations.tfl.gov.uk/enVironment/ulez-2
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Şekil 9 Londra Ultra Düşük Emisyon Bölgesi (Açık MaviAlan)

Taksilerin dışında DHL ve UPS gibi dağıtım ve taşımacılık hizmeti veren firmalar da

birçok ülkede filolarına elektrikli araçlar ekleyerek, nüfusun yoğun olduğu şehir

merkezlerinde hava kirliliğini azaltmak adına önemli katkıda bulunmuşlardır. Yine bu

uygulamalar teknoloji demonstrasyonu ve kullanıcı geri bildirimi anlamında önemli bir fırsat

sağlamaktadır.

Tüm dünyada elektrikli araçlar konusundaki farkındalığın arttırılması için yürütülen bu

çalışmalara benzer şekilde Türkiye'de de, popüldsyonun ve egzoz emisyon seviyelerinin

yüksek olduğu şehir merkezlerinde elektriklitaksilerin kullanımının teşvik edilmesi, toplumun

bu araçları günlük kullanımda görebilmesi, teknolojiye dair çekincelerini direkt olarak

kullanıcılar ile tartışabilmesi ve bu bölgelerde çevre kirliliğinin azaltılması açısından önemli

bir fırsat yaratacaktır. Trafiğe kayıtlı 18.500 taksi, yaklaşık 14 milyon nüfusu ve günlük

ulaşımda taksiyi tercih eden 1,1 milyon yolcu ile İstanbul ili (ya da daha geniş kapsamda

Marmara bölgesi), bu tip bir pilot uygulama için uygun gözükmektedir.

Tablo 10 Dünyanın Önemli Şehirlerinde Nüfus ve Taksi Sayıları

Şehir

Nüfus
(Milyon)

Taksi
Sayısı

New York 8 mil. 13.587

Londra 8 mil. 25.000

Tokyo 13 mil. 50.494

Paris 11,8 mil. ].7.000

Hong Kong 7 mil. 18.000

Pekin 19,5 mil. 56.000

Singapur 5 mil. 28.550

İstanbul 14 mil. 18.500
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Tablo 11 İstanbul'da Toplu Taşıma Araçları ve Taşıma Oranlarılg

KARAYoLU
Günlük
yo!cu
sayısı

Türü
içerisindeki

payı |0ı6|

Metrobüs 800.000 8,27

irrr 927.546 9,59
özel Halk otobüsü I.44L.334 L4,9o

Otobüs A.Ş. 795.504 8,22
Minibüs 2.100.000 2I,71
Taksi Dolmuş 110.000 L,L4
Taksi 1.100.000 II,37
Servis (kayıtlı) 2.400.000 24,8t
ToPLAM 9.674.384 100,00
RAYLı

Metro 613.052 38,19
Hafif Metro 308.420 L9,2L
Tramvay 497.23o 30,97
Tünel-Füniküler 48.837 3,o4
Nostaljik Tramvay 1.983 0,L2
Teleferik 5.966 o,37
TCDD (Marmaray) 129.895 8,09
ToPLAM 1.605.393 100,00
DENız
ioo 20.510 7,8o

Şehir Hatları 106.357 40,2o

ÖzelTekne/Motor L37.285 52,oo
ToPLAM 264.252 100,00

Özetle yerli imkanlarla üretilecek bir elektrikli ticari taksinin pilot bölgelerde
kullanılması, Türkiye'de çevreci araçlara olan farkındalığı ciddi oranda arttıracak ve
teknolojinin gerçek kullanım şartlarında her açıdan sınanmasına olanak sağlayacaktır. Bu

uygulamanın geleceğe yönelik "yerli markalaşmaya" bir adım olabilmesi için; mevcut bir
aracın elektrikliye dönüşümünden ziyade, yerli ve yabancı tüketicilerin öncelikle "taksi
platformundan", ikincil aşamada " genel pazar" beklentisi göz önünde bulundurularak yeni

bir çevreci araç platformu yaratılması hedeflenmelidir. Dolayısıyla "doğru ürün tanımı
nedir?" sorusu yalnızca güç sistemleri açısından değil, tüm araç konsepti perspektifinden
incelenmelidir.

" http,//***.iett.gov.tritrlmain/pages/istanbulda-toplutasima/95 (erişim tarihi 2015/06/30)
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B. yERLl xlenir ricani rıxsi ünüıu TANıMı

Farklı merci|erin değerlendirme kriterleri çeşitlilik gösterse de, genel kullanıcı algısı

yedi alt başlıkta incelenebilir:

1) Boyuttar ve Ergonomi (Araç Mimarisi): İç mekan genişliği, dış ebatlar, bagaj hacmi,

kullanım kolaylığı, basamak yüksekliği,görüş açıları, kumandalar ve göstergeler, vb.

2| Güvenlik: Sürücü - yolcu güvenlik ve donanımları, fren mesafesi, vb.

3) Konfor: Koltuk konforu, süspansiyon konforu, iklimlendirme sistemleri, kabin

gürültüsü, gürültü hissi, multimedya, vb.

4| Performans ve Yakıt Ekonomisi: Motor çalışma karakteri, çekiş gücü, hızlanma,

tırmanma, menzil, yakıt tüketimi, vites geçişleri, vb.

5} Sürüş Özellikleri (Araç Dinamiği): Yo| tutuş, sürüş keyfi, dönüş çap|, direksiyon

tepkileri ve hissiyatı, rüzgardan etkilenme, vb.

5) Çevre: Egzoz emisyonları, araç verimliliği, dış gürültü, geri dönüşüm vb.

7| Maliyet (Toplam Sahip Olma Bedeli): Fiyat, donanımlar, opsiyonlar, satış kolaylığı,

vergiler, yedek parça ve bakım giderleri, yakıt maliyeti, vb.

Araç konsepti ve nihai ürün tanımının belirlenmesinde hedef kullanıcıların yani, taksi

esnafı (taksi sahibi ve sürücüsü), müşteriler ve kural koyucuların araçtan beklentileri dikkate

alınarak, bu yedi alt başlık çerçevesinden analiz edilmelidir. Diğer girdiler ise, taksi için

tasarlanacak platformun farklı araç tiplerine uyar|anması da göz önünde bulundurularak,

binek ve hafif ticari araç pazarının ihtiyaçlarının saptanması ve küresel rekabette avantaj

yaratacak araç özellikleri olmalıdır.

Şekil 12 Ürün Tanımında Etkili Faktörler

ü rün
Tanımı

Genel Pazar
ihtlyacı

t4

Taksi Müşterisi

Taksi Esnafı

İ

ı

Kural Koyucular



B.1. Taksi Müşterilerinin Yerli Ticari Taksiden Beklentisi

Taksinin tercih edilmesinde en büyük sebepler; ulaşım hızı, kolay erişilebilirlik ve toplu

taşımadaki bütünleyici rolüdür. Öncelikle taksiler, Şehir içinde en hızlı hareket kabiliyeti ve en

çabuk erişim imkan| tanıyan ulaşım aracıdır, (Akıllı telefonlardaki mobil taksi uygulamaları,

taksiye erişim için gereken kısa süreyi de neredeyse tamamen ortadan kald ırmaktad ır.)

Diğer yandan minibüs, otobüs, metrobüs, vapur, metro gibi belirli bir hat boyunca çalışan
toplu ulaşım araçlarının oluşturduğu "toplu ulaşım ağı" içerisindeki ölü alanlar, erişilebilirlik
açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bunların başında hareket imk6nları göreceli

olarak kısıtlı olan yaşlı, çocuklu ve engelli insanların ulaşım ihtiyaçları gelmektedir. Herhangi

bir birey toplu ulaşım noktalarına erişimde bir sorun yaşamazken, bahsedilen grup kısa

mesafelerde bile ciddi engellerle karşı karşıya kalmaktadır.2o Taksiler bu toplu ulaş|m ağı

içerisinde, ölü alanları da kullanabilerek bütünleyici bir rol oynamaktadır. Bu sayede toplu
ulaşım ağının da verimliliği, hızı ve erişilebilirliği artmaktadır.

Erişi|ebilirlik dışında bir diğer önemli konu yolcu güvenliği ve konforudur. Otobüs,

minibüs gibl toplu taşıma araçlarına bakıldığında yo|cunun ergonomisi ve konforu üzerine
kurulu özel bir araç yapısı görülmektedir. (Alçak ve düz taban, rahat oturma pozisyonu,

yolculara özel ik|imlendirme sistemi v.b.) Ancak Türkiye'deki taksilere bakıldığında, şahsi
kullanıma yönelik standart araçların kullanıldığı görülmektedir. Bu tip araçlar yalnızca konfor
açısından değil, yolcu güvenliği açısından gerekii sürücü - yolcu arası bölmelerin eklenmesini
de güçleştirmektedir. New York ve Londra gibi büyükşehirlere bakıldığında yo|cu ve sürücü
ihtiyaçları üzerine şekillendirilen özel araçların kullanıldığı görülmektedir. (Şekil 11)

Dolayısıyla geleceğin yerli taksisi standart bir binek otomobil değil, yolcu odaklı özel bir araç

olmalıdır.

özetle;

a.

b.

Kolay erişim (Boyutlar ve Ergonomi)
Yolcu konforu ve güvenliğine odaklı araç tasarımı (Araç Mimarisi)
Ulaşım hızı ve esnekliği (Performans ve Sürüş Özellikleri)
Akıllı telefon çağını destekleyen donanım ve yazılımlar

müşteriler için öne çıkan özelliklerdir. Bu konuda çalışma kapsamında yapılan detaylı anket
çalışmasını D Bölümü, D.2. Yolcu Anketi kısmında sunulmuştur.

B.2. Taksi Esnafının Yerli Ticari Taksiden Beklentisi

Ticari taksiler, araç sahipleri için öncelikle "gelir kaynağı" olmasından ötürü düşük
toplam sahip olma maliyeti önemli birincil ister olarak öne çıkmaktadır. Toplam sahip olma
maliyetinin alt kırınımları incelendiğinde düşük araç fiyatı, bakım maliyeti, vergi dilimi ve
yakıt tüketimi müşteri tercihlerini belirlemektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de

'o Sürdü.ülebiıir Ulaşlm için Çözüm Önerisi: Taksiye Yönelik Araç Platformu - caner sevginer, Egemen Bilge Heksagon
İüühendislik Ve Tasarlm A.Ş-

c
d
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"ekonomik" olarak nitelendIrilen markaların düşük hacimli dizel motorları ve yine bu

markaların LPG dönüşümlü benzinli modellerinin pazarın çoğunluğunu oluşturduğunu

görebiliriz.

Müşteri (yolcu) beklentilerinde bahsedilen özel araç tasarlml, sürücüler için de

lüksten öte ihtiyaç olarak ele alınmalıdır. Otobüs ve taksi sürücülerinin günlük konfor ve

güvenlik ihtiyaçları benzer olmasına rağmen, standart binek araçlardan dönüştürülen

taksilerde, otobüslerdeki gibi özel sürücü bölmesi bu lu nmama ktadır. Standart binek araçlara

bu tip bir bölme eklenmesi de oldukça zahmetlidir.

Şekil 13 New York Taksi Aracının iç Görünümü

Elektrikli araçların taksi filolarında yer alması düşünüldüğünde sürüş menzili de önem

kazanmaktadlr. New York Taksi uygulaması için yapılan bir araştırmada günlük sürüş

menzilinin her bir 12 saatlik vardiya için 182 km (114 mil) olmak üzere toplam 365 km olduğu

görülmüştür21. Aynl araştlrma, toplam günlük katedilen yolun büyük bir kısmının 05.00-09.00

ve 15.00_19.00 arasındaki kaIabalık saatlerde (işe giriş ve çıkış saatleri) yapıldığınl

göstermektedir. Dolayısıyla özellikle taksi uygulamasında menzil ihtiyacı; batarya ve şarj

sisteminin/alt yapısının boyutlandırmasında en kritik girdilerdir. Türkiye'de de esas ihtiyaçlar

değişmeyeceğinden benzer beklentilerin görüleceği d üşü nü lmektedir.

Bir diğer önemli konuysa yolcunun talep ettiği yüksek ulaşım hızını sağlayabilmek için

araç performans ve sürüş karakterinin de her açıdan şehir içi trafiğinde günlük kullanımı

kolaylaştıracak esnekliği sağlayabiliyor oImasıdır.

özetle;

a. Düşük sahip olma maliyeti (Maliyet ve Yakıt Ekonomisi)

b. Yüksek şehir içi performans ve manevra kabiliyeti (Sürüş Karakteri)

c. Sürücü konforu ve güvenliğine odak|ı özel sürücü bölmesi (Araç Mimarisi)

d. İhtiyaç seviyesinde sürüş menzili (Performans ve Yakıt Ekonomisi)

21A Roadmap to Electric New York cityTaxis
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esnaflar için öne çıkan özelliklerdir. Bu konuda çalışma kapsamında yapılan detaylı anket

çalışmasını D Bölümü, D.3. Taksi Sürücüsü anketi kısmında sunulmuştur.

B.3. KuralKoyucularınYerliTicariTaksidenBeklentisi

Büyük şehirlerde taşıtlar tarafından üretilen ve çevre kirliliğine neden olan egzoz

gazlarındaki zehirli bileşenlerin (özellikle CO, HC, NOx ve partikül) toplam hava kirliliğindeki
payı şehirlerde %6O'a ulaşmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi

büyük şehirlerdeki aşırı kentleşme ve sanayileşme, çevre sağlığı açısından tehlike teşkil

etmektedir. Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve yüksek

yakıt fiyatları nedeniyle küçük hacimli motorların tercih edilmesi, bu zararlı atıkların kontrol

altına alınmasına yardımcı olmaktadır. Ancak diğer yandan ÖTV'nln yüksek olması araç

yenileme sürelerini uzatıp, yüksek emisyon salınımlı araçların daha uzun süre kullanılmasına

sebep olmaktadır ve çevre kirliliğini yükselten bir etkiye sahiptir. Kural koyucuların birincil
isteği, trafikte çevreci araçların payının artması yönündedir.

Avrupa komisyonu, otomobil üreticileri için filo COz salınım ortalamasını 2O2O yılında

95g COz/km'de sınırlamayı planlamaktadır. Kısa zamanda piyasaya çıkacak araçların bu isteri

sağlaması regülatif bir zorunluluk haline gelecektir.

Karbondioksit emisyonlarının yanı sıra diğer zararlı egzoz gazları (CO, NOx, HC,PM)

için de Euro 5b (2015) , Euro 6c (2017) standartları ile yıldan yıla daha zorlayıcı limitler
getirilecektir. Hem iç pazar hem de küresel pazarda satılacak bir binek ya da hafif ticari
aracın, regülatif olarak bu isterleri sağlaması gerekmektedir.

2015 2020

Şekil 14 Binek Araçlar İçin Euro (Avrupa) Emisyon Standartları Takvimi22

Ekonomi ve enerji gereksinimi perspektifinden değerlendirilme yapılacak olursa;

Türkiye'de kara taşımacılığının toplam petrol tüketimi içindeki pay| yak|aşık %8O

mertebelerindedir. Yalnızca kara taşımacılığı için gereken enerji ihtiyacı ve bu kaynaktaki dışa
bağımlılık düşünüldüğünde, yıllık petrol ithalatı ülke ekonomisine önemli bir darbe
vurmaktadır. Dolayısıyla alternatif yakıtlı araç kullanımının teşvik edilmesi, enerji tasarrufunu
arttırmak ve petrolde dışa bağımlılığı azaltmak adına Türkiye'nin enerji yol haritasında yer

alması gereken başlıca konulardan biridir.

201020(»520001995

" Delphi Worldwide Emission Standarts Guide 2O15
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Dünyada taksilerin erişiIebilirlik kabiliyeti incelendiğinde, lnternational Transport

Forum raporlarına göre birçok ülkede engelli erişimine uygun taksiler mevcuttur. Bazı

ülke]erde mevcut araçların bir kısmı engelli erişimine uygunken, bazı ülkelerde ise sadece

engellilerin kullanımına sunulmuş araçlar söz konusudur. Engelli erişimine uygun araç

sayısının az olduğu ülkelerde taksilerin büyük bir kısmı mevcut araç modellerinden taksiye

dönüştürülen araçlardır. Taksi olarak mevcut araç modellerinin kullanılması, taksinin engelli

erişim seviyesini düşürmektedir. Bu sebeple bazı ülkelerde (örneğin New York Taksi) özel

taksi olarak tasarlanmış araçlar tercih edi]mektedir23. Ülkemizde sadece bazı belediyelerin

özel ve ücretsiz uygulamala r|24 25 mevcuttur ve engelli erişimine uygun ticari taksi

bulunmamaktadır.

Türkiye'yi farklı amaçlar için ziyaret eden neredeyse tüm yabancı turistlerin öncelikli

ulaşım aracı taksi]erdir. Farklı bakış açılarından değerlendirildiğine önemli bir ihtiyaç olduğu

ortaya çıkan sürücü ve yolcu odaklı öze| taksiler, aynı zamanda gelişmiş şehir imajının

yaratılmasında da oldukça etkili bir çözümdür.

Özetle;

a. Zararlı e1zoz gazlarının salınımının azaltılması (Çevre)

b. Dışa bağımlılığın yüksek olduğu enerji sektöründe enerji verimliliğinin

arttırılması (Çevre ve Yakıt Ekonomisi)

c. Kolay erişilebilirlik (Boyutlar ve Ergonomi)

d. Çağdaş şehir imajı yaratan ikonik taksiler
e. Regülatif Avrupa emisyon standart|arının sağlanması;

CO2 reğülatif: < 95 BCOılkm, ULEV hedefi: <75 gCO2/km26

Toksik Gazlar ve Partikül Salınımı: Euro 6b/c (Avrupa)

kural koyucuların temel beklentileri arasındadır.

23 Economic Aspects of Taxi Accessibility, lnternational Transport Forum, 2001

2a 
http ://www.e dd m. ka d i koy. be l.trle n ge l l ita ks i. htm l

25 http://www.osmaniye-bld.gov.trlindex.php/hizmetler/engelli-taksi

" Ultra low emission vehicle (Ultra düşük emisyonlu araç) , genellikle >1O km üzerinde elektrik menziline Sahip ,

< 75 g CO2/km salınıma sahip araçlar için kuIlanılan tanımdır.

18



Şekil 15 İkonik Londra Taksi (Black Cab)

B.4. Genel İç Pazar Beklentisi

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin Ocak 2015'de yayınladığı rapora göre 2014 Ocak

- Aralık döneminde otomobil satışlarında genel eğilim şu şekildedir;
a) 587.331 adet araç satılmıştır,

b) Motor hacmi <1600 cc olan araçların satış payı %95.2'dir,
c) Dizel araçların satış payı% 51.5'tur,

d) Elektrikli araç satış adedi 47'dir,
e) Otomatik şanzımanlı araçların pazar payı% 45,8'dir,

f) Satışların segmente göre dağılımr. % 52.3 C Segmenta , % 3L.O B Segmenti, geri kalan

% 16.7 diğer segmentlerdeki araçlara aittir,
g) Kasa tipine göre satış dağılımı: % 47 ,4 Sedan, o/o 33,8 Hatchback, o/o L2,6 SUV'dur.
h) Marka seçimleri incelendiğinde; konfor açısından orta sınıf olarak gruplandırılabilecek

(Ford, VW, Toyota, Renault) markaların % 74.6, ekonomik ve lüks markalarınsa geri

kaIan pazar payını eşit seviyede paylaştığı görülmektedir.

Tablo 16 Ürün 2014 Yılında Motor Hacmine Göre OtomobilSatışlarının Dağılımı (Türkiye)

l0l3'Aıalı} Sonu 2i}I4'Aıılık SonuI\İoToR
IIACMI

MoToR
cİNsİ Dtğişin Önr KDv

< 16lXlcc qP 6a6.0{7 94l9i 558_995 95,18t -lO,nX .lst 18%

} 2il|licc qfD 5-968 0,901 s-reS 0,98?5 +,öOQ[ lı§t 18S

86k!f _ s
ı2(kIA, EtEıffRİKLİoOp0%00,mx 7x ı8t

Topl.nr 664,655 l{nilnb S87J3l l00,{n$t _l1,6i}Ot
oRANLARI

Diğer yandan ODD'nin Temmuz 2015'de yayınlanan raporuna göre 2015 yılının ilk
yarısında hafif ticari araç sınıfı verilerine göre;

a) IO4.704 adet araç satılmıştır.

b) Pazar payının % 7l.S'lik kısmı Van tipi araçlara ait olup, geri kalan kısım % I2.3'u
Kamyonet, % I0.5 Minibüs, o/o 5,7 Pick-up olacak şekilde dağılmaktadır.

c) Neredeyse tüm araçlar dizel motorlu ve manuel şanzımanlı olarak satılmaktadır.
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Motor seçimi: iç pazardaki otomobil satlş rakamlarl incelendiğinde, düşük hacimli ve

çoğunlukla dizel araçlarln tercih edilme5inden yola ç|kllarak toplam 5ahip olma malayetinin

(yaklt tüketimi, ver8i aVantaj1,satln alma Ve baklm maliyetleri) birincil etmen olduğu açlkça

görülmektedir,

§anzlman seclmi: Yaklt tüketimi aç|slndan dezavantajll konvansiyonel tork

konvenörlü şanzlmanlarln yerini daha verimli çift kavramall otomatik şanzlmanlarln almas|,

otomatik şanzlmanll araç satlşlannI arttlrmlştlr. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu

otomatik şanzlmanı araçlarl cazip kllmaktadlr. Manuel ile otomatik şanzlmanll araçlar

araslndaki fiyat farkının kapanmasının, otomatik şanzlmanll araçlarln pazar payını daha da

arttlracağl düşünülmektedir.

Marka ve seqment secimi: Araç segmenti bazlnda tercihler değerlendirildiğinde ise B

ve c segmentinin top|amda %83'lük bir pazar hacmine sahip olduğu görülmektedir,

Türkİye'deki geniş aile yaplsl ve hane başlna düşen araç saylslnln birden fazla olmama5lndan

ötürü şehir içi kullanIma odakll küçük A slnlfl araçlar tüketiciye cazip gelmemektedir, Diğer

yandan D Ve üzeri s|nlflardaki lüks araçlar yüksek toplam sahip olma maliyetleri nedeniyle

klst|l bir pazar paylna hitap edebilmektedir.

lMarka satlşlarl incelendiğinde fonksiyonellik ve tatmin edici seviyede

konfor/güVenliğe sahip "orta slnlf' araçlarln, tüketicinin geneltercihi olduğu aşikardlr,

|%75 - 2014 yll ff alka la ra gö re sat lş dağlll m l n a gö re )

Hafif ticari araç satlşlarl incelendiğinde otomobil satlşlarlna benzer şekilde, toplam

sahip olma maliyetinin ağlr bastlğl görülmektedir. (motor hacmi, Vites tipi, Ver8i dilimi Vs.)

Van tipi araçlar birçok sektördeki kullanlclnln ihtiyaçlarlnl karşlladlğl için pazarln büyük bir

klsmlnl oluşturmaktadür.

Özetle;

a) Düşük satln alma ve kulanlm maliyeti (Maliyet Ve Yaklt Ekonomisi)

b) Marka seçiminden yola çlkllarak tatmin edici seviyede konfor Ve güVenlik

c) otomobil sınıfında, B/c segmentinde araç boyutlarl Ve kapasitesi (Boyutlar)

d) Hafif ticari slnlflnda, genellikle C segment araç platformu üzerinde kurgulanan "Van"

tipi araçlar (Boyutlar)

e) Her açıdan ekonomik bir otomatik şanzlman seçeneği (Maliyet Ve Yaklt Ekonomisi)

pazardaki genel beklentiyi oluşturmaktadlr

B.5, Küİesel Taksa Pazaİlnda Rekabet Yaratacak Araç Öıellikleri

Dünya genelinde taksi uygulamalarlna bak|ldığ|nda 8üvenlik ve konfor bakümlndan

Türkiye'ye oranla daha çağdaş bir yapl gözükse de özellikle çcgc9![kf9_c!§chı]İl!k açısından

ihtiyaçlar benzerdir. son ylllarda çevre duyarllllğlnln artmaslyla Nissan teaf, Toyota Prius,

BYD e6 gibi elektrikli araçlarln taksifilolarlna katlllml kayda değer seviyede artlş göstermiştir,
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Ancak hareket yeteneği kısıtlı insanlara erişim tanıyan araçların pazar payı halen

oldukça düşüktür. Yapılan araştırmada engelli erişimli araçların amortisman sürelerinin

normal araçlara göre daha uzun olduğu görülmektedir Bu sebeple de bu yönde

regülasyonların olmadığı ülkelerde taksi esnafı engelli erişimli araç almayı tercih

etmemektedir. Daha kısa amortisman süresi sağlayacak bir araç maliyeti ve teşvikler ile

engelli erişimi sağlayan bir ürünün küresel pazarda rekabetçiolacağı öngörülebilir.

Şekil 17 Nissan Leaf Elektrikli Taksi

8.6. Yerli Hibrit TicariTaksi Ürün Tanımı

Farklı perspektiflerden gelen beklentilerin ortak paydasına bakıldığında

Araç Mimarisi: Yolcu ve sürücü kullanımına odaklı araç tasarımı, engelli erişimi, farklı
araç tiplerini destekleyecek C segmenti boyutlarında modüler bir platforma sahip,

Güvenlik: Tatmin edici seviyede araç güvenliğine ek olarak taksi uygulamasına özel,
yolcu ve sürücü güvenliği sistemlerini bulunduran,

Çevreci: 2O2O yılı için planlanan regülatif < 95g COz/km karbondioksit (hatta daha

uzun vadeli bir hedef olan < 75 g CO2/km) ve Euro 6c toksik gaz emisyon isterlerini
sağlamak, tercihen nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu sıfır emisyon bölgelerinde
sadece elektrikli sürüş imkanı tanıyan,

Ekonomik: Dizel manuel bir araç seviyesinde toplam sahip olma maliyeti sunan, (ilk

fiyatlandırma, vergilendirme, bakım ve yakıt maliyeti)
Konforlu: Hem sürücüye hem yolcuya konforlu bir yaşam alanı sunan mimari ve kabin
içi konfor sunan,

cağdas bir ulasım aracı

ıV

V

taksi uvsulamasına özel

2I

talep edilmektedir.
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Bu bölümde yerli elektrikli ticari taksinin nihai ürün tanImI belirlenmjş olup, bir

sonraki bölümde yerli imkanlarla bu ürünün tasarlm, 8eliştirme Ve üretim aşamalarlnln

fizibilitesi 8enel anlamda incelenecektir.
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c. ELEKTRiKLi BlR TlcARi rırsi eıı-işriniı-rvıesi içiıu venı-i ANA vE veıu seıuevi
xıei ı-iveri ıu i ıu nnaşrı Rı LMAsı

C.1. Araç Seviyesi Kabiliyetler: YerliAna Yüklenici

Müşteri algısı doğrultusunda şekillenen hedef ürünün, mühendislik yaklaşımıyla

tariflenmesi ile elektrikll araç için gerekli olan temel teknoloji gereksinimleri

belirlenebilmektedir. Bir araç projesinde mühendislik süreci V diyagramı olarak adlandırılan

bir metot ile ele alınmaktadır.

V diyagramının girdisi ürün hedefi, çıktısı ise tariflenen şekilde kul|anıma uygun nihai

ürün olmalıdır. C segmenti bir araç için V diyagramının oluşturulması; araç, 7 ana sistem,

100'den fazla alt sistem ve yaklaşık 2000 parçanın etkileşiminin tariflenmesi ve yönetilmesi

gibi oldukça zorlu bir süreci içermektedlr. (Şekil 18)

Şekil 18'teki kesikli çizgi, ana yüklenici ve alt yüklenicilerin iş paylaşımını

göstermektedir. Bu iş bölümünde ana yüklenicinin ürünün geliştirilmesindeki temel rolü şu
şekildedir:

Mühendislik ürün tanımını oluşturmak,

Araç, Sistem ve Alt Sistem hedeflerini belirlemek,

Sanal ortamda analiz çalışmalarını yürütmek,

Alt sistem - Parça tasarım ve doğrulama sürecine yön vermek,

Prototip araçları üretmek,

Prototip sistem ve araç seviyesinde test / doğrulama sürecini yürütmek,

Aracın tüm bileşenlerinin yayın sürecini yürütmek,

Sınırlı sayıda filo aracı üretmek. (ilerleyen süreçte seri üretiml yapmak)

Şekil 18 Mühendislik V-Diyagramı

'h
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ıhimlendirme sisteml

iç GiydirmeARAç

Gövde

Dış Giydirme

Şasi Sistemleri

iElektrik ve Elektronik
i sistemler

Şekil 19 Araç - Ana Sistem - Alt Sistem - Parça Yapısı

yukarıda be]irti]en iş tanımları incelendiğinde, ana yüklenicinin binek veya hafif ticari

araç gellştirme ve üretim (ilk aşamada sınırlı sayıda) sürecinde tecrübe sahlbi olması gerektiği

görülmektedir. Aksi takdirde projenin başarısı ve veramliliği düşecektir. lürk otomotiv

endüstrisine bakıldığında bu rolü üstlenecek birden çok adayın olduğu ya da ortaklığın

olabileceği görüımekted ir27:

a) Büyük ötçekli binek-hafif ticari araç geliştiren ve üreten kuruluşlar:

Otomobil
l. Ford Otosan
ll. Honda Türkiye
lll. HyundaıAssan
lV. Renault
V. Tofaş
Vl. Toyota

Kamyon ve Kamyonet
l. Anadolu-lsuzu
ll. BMc
lll. Ford Otosan
lV. M. Benz Türk
V. Karsan
Vl. Otokar
Vll. Temsa Global

otobüs ve Minibüs
l. Ford Otosan
|l. Karsan

27 Firmalar alfabetik sıraya göre listelenmiştir
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Diskler ve Kaliperler

lastik ve Jant Sis

Fren Merkez PompasıGüç Sistemleri

Direksiyon Sis.İl

lj
Fren servosu

Fren sı§.
i

}

sistemi Boruları ve
llortumları

-

kontrol Modül ve
Valfleri (ABS/ESP/EBS)

Park Freni



lll
lV
V
Vl

M.A.N. Türkiye
M. Benz Türk
Otokar
Temsa Global
Traktör
Başak Traktör
Erkunt Traktör
Hattat Tarım
Tümosan
Türk Traktör

I

ll

lll
lV
V

b) Küçük ö!çekli binek - hafif ticari araç geliştiren ve üreten kuruluşIar:

l. H isa rla r

ll. Malkoçlar
lll. Onuk Tasarım
lV. Oskar Makine

c) Yerli mühendisIik kuruluşları:
l. AVL Türkiye
ll. FEV Türkiye
lll. Hexagon Studio
lV. CADEM
V. Tübitak (MAM)

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında, yerli ana yüklenicilerin farklı
projelerle bu tip bir sorumluluğa hazır olduğu görü!mektedir. Yerli elektrikIi ticari taksi

kapsamında göze çarpan iki önemli yerli proje bulunmaktadır. Bu projeler, yerli üretici ve

mühendislik kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülmektedir:

a Karsan / Hexagon Studio: "Concept V1"

Şekil 20 Karsan Concept V1 - Elektrikli Londra Taksi

Concept Vl'in doğuşu 2010 yılındaki New York Taksi ihalesine dayanmaktadır. Karsan

ihale için özgün olarak geliştirdiği "V1" kod adlı konsept tasarımı ile üç finalist arasında New

York'lular tarafından en çok beğenilen araç seçilmiş, ulusal ve uluslar arası arenada büyük bir
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bilinirliğe sahip olmuştur. Konsept üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar geliştikçe ilk önce

sadece taksi olarak tasarlanan aracın daha sonra özel araç modeli de yaratılmıştır28.

2018 yılı itibariyle Londra'da taksilerin elektrikli/hibrite dönüştürülmesi kapsamında

2013 yılında Concept Vl'in bir de elektrikli versiyonu geliştirilmiş, Frost & Sullivan'ın

düzenlediği "Urban Mobility 3.0" etkinliğinde Londra Belediye Başkanı'nın da katılımıyla

gerçekleştirilen deneme sürüşünde büyük beğeni toplamıştır. Ayrıca "2OI3 Global

Farklılaştırma Mükemmelllk Ödülü" nü almaya hak kazanmıştır29.

Concept Vl'in öne çıkan özelliği içten yanmalı ya da elektrikli tahrik sisteminin

kullanımına olanak veren modüler yapısının yanı sıra, araca entegre rampa sistemi ve alçak-

düz zemini sayesinde kolay erişebilirlik sunmasıdır.

o Tofaş/Tübitak "Elektriklİ Fiat Doblo"

Şekil 21 Elektrikli Fiat Doblo

Özellikle geniş hacmi ve sonradan entegre edilebilen rampa sistemiyle engelli eriŞimi

sunan Tofaş Fiat Doblo'nun dizel versiyonu birçok taksi filosunda yer almaktadır. Bu aracın

eıektrikıi versiyonunun geliştirilmesi kapsamında Aralık 2OO2'de başlayan Elektrlkli Doblö

(EV) projesi, tümüyle Türkiye'de geliştirilen ilk tam elektrikll araç olmuştur. DoblÖ EV

çalışmaları kapsamında, kritik komponentler için yerli yan sanayi ve üniversitelerle iŞbirliği

yapılırken, elektrıklı araç geliştirmek için rÜBİTAK'tan destek alan Tofaş; motor ve araç

üzerinde bulunan yazılım geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Tofaş Ar-Ge 2OL4'te

başIatılan AB projesi kapsamında fren elektrik rejenerasyonu iyileştirmesine odaklanırken,

" www.conceptvl.com
29 www.ka rsa n.com.tr/basin_odasi

pıuüoııp tıoblo Eıfnln İlİ ıüıntüt
11 TĞmmrıı lülğdı ş,pılıntştıı.

§abit mıknatıslı A

ğçlbtttmı çılışmılııı
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TÜBİTAK desteğiyle de kablosuz şarj donanımı üzerinde çalışmaktadır3O.Bu projelerin dışında
yerli elektrikli araç dönüşüm firması Derindere Motorlu Araçlar'ın (DMA) ürettiği elektrlkli

Toyota Corolla, İstanbul'da pilot taksi uygulamasına başlamıştır. Türkiye'de elektrikli araçlara

olan farkındalığın arttırılması ve elektrikli araç teknolojilerinin gerçek kullanım koşullarında

test edilmesi adına önemli bir girişim olarak değerlendirilmelidir.

DMA ve BD Oto gibi konusunda tecrübeli elektrikli araç dönüşüm firmalarının, ana

yükleniciler arasında yer verilmemesinin sebebi, başka bir üreticiye ait standart bir modelin
elektrikli araca dönüştürülmesinin uzun vadede "yerli markalaşma" önünde tehdit
oluşturacağının düşünülmesidir.

Şekil 22 DMA Tarafından Dönüştürülen Elektrikli Toyota Corolla Taksi

C.2. AIt Sistemler Ve Alt Yükleniciler

C.z.L. YerIi Otomotiv Yan Sanayi'nin Yetkinliği

Yerli Otomotiv Yan Sanayi'nde binin üzerinde firma faaliyet göstermesine rağmen,
kabul edilebilir üretim standartlarına sahip, taşıt araçları imalat sanayiine direkt olarak
orijinal parça imal eden, uluslararası pazarlarda rekabet ederek ihracat yapan firma sayısı
300 - 350 civarındadır. Diğer firmalar ise küçük ölçekli üretim tesislerini oluşturmakta ve
büyük çoğunluğu da genellikle yenileme pazarına yönelik üretim yapmaktadır31.

Otomotiv Yan Sanayi, ülkemizde imalatına başlanan ihraç amaçlı araçların da

katkısıyla teknoloji olarak çok ileri bir düzeye gelmiş ve uluslararası denetimlerde, gelişmiş

batı ülkelerinde faaliyet gösteren OEM firmalarına yönelik üretim yapacak düzeye erişmiştir.
Sektör ihracatının Yo 69'unun Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olarak gerçekleşir olması da,

'0http://www.tofas.com.trltrlHakkinda/Pages/Basin/2O1 AL2ARALlK%zo2ot4lroF^%c5%9ElDobloAmerikaVeEleKrikli
Doblo.aspx

31 http://www.tubitak.gov.trltubitak_content_files/vizyon2o23/mm/Ek6a.pdt
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ulaşllan teknoloji düzeyinin bir 8östergesidir. otomotiv Yan sanayi sektörümüzde halen

dünyada önde gelen şirketler ile 192 yabancl sermaye ortakllğl bulunmaktadlr.

otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren fjrmalarln bir bölümü Türkiye'de üretilen

dünya araçlarlnda "co-designer" olarak yer almlştlr. Bu firmalar ana sanayii firmalarlnln

küresel üretimleri için de "co-desi8ner" olabilecek şansa e.işmiştir, Uzun yıllara dayanan

tecrübesive bilgi birikimi ile yan sanayii "know-how"l da önemli bir aşamaya 8elmiştir. Türk

firmalarl lisans satal hale gelmişlerdir Ve bu kapsamda A.B,D,, A.B.,.lapon, Güney Amerika,

Çin Ve pek çok 8lobal otomotiV sanayiine o.E.M tedarikçisi olarak pa.ça sunmaktadlr-

Diğer çok önemli bir bil8i ise; ülkemizde endüstriyel Ar-Ge devlet politikasl olarak

desteklenmektedir. Bu bağlamda 2015 yl| Ağustos ayl itibari ile kurulu olan 194 Ar-Ge

merkezinin 60 Ar-Ge merkezi otomotiv sektörü içinde yer almaktadlr.

UIuslararasl pazarlarda rekabetçi seviyede ürün çeşitliliği, ana tedarikçjsi olduğu

otomotiv devleri, yerli yan sanayinin mamul üretim kapasitesi, mamul çeşitliliği ve ulaştığl

standartlar itibariyle, Türkiye'de imal edilen taşt araçlarl için gerekli olan Ve aşağlda

özetlenen parça ve komponentle.in hemen hemen tamamlnı karşllayabilecek düzeye

erişmiştir;

. komple motor ve motor parçalarl,

. Aktarma organları,

. Fren sistemleri ve parçalarl,

. Hidrolik Ve pnömatik aksamlar,

. süspansiyonparçalarl,

. Emniyet aksamlarl,

. kauçuk ve lastik parçalar,

. Şasi aksam ve parçalarl,

. Dövme Ve döküm parçaIarl,

. Plastik iç Ve dlş giydirme parçalar,

. Elektrik - Elektronik ekipmanlar,

. AydInlatmasistemlerİ,

. Akü,

. oto camlafl,

. Koltuklar,

. soğutma sistem,

. iklimlendırmesjstemleri.

Bu bilgilerden yola çıkılarak yerli otomotiv yan sanayinin bir aracl oluşturacak

standart parçalarl tasarlayp, üretilebilecek olgunlukta olduğu görülmektedir. Dolay|slyla

"Elektrikli Ticari Taksi Teknik Değerlendirme Raporu" kapsamında elektrikli araçlara özel

kritik bileşenlerinin fi zibilitesi sorgulanmalldlr.

c.2.2, Elektrakli / Hibrİt Araç Topolojisinin s€çimi
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Hibrit (melez) araçlar birden fazla enerji kaynağının optimum şekilde kullanımı

sayesinde enerji verimliliği sağlayan araç tipleridir. Günümüzde hibrit araç denince genellikle

akla hibrit elektrik araçlar gelse de hidrolik, pnömatik ve volanlı hibrit araç tipleri de

mevcuttur3'. Elektrikli araçlar ise, tek bir enerji kaynağı olan bataryada depolanan kimyasal

enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek güç üreten araç tipidir.

Farklı güç sistemlerine göre araç tipleri altı başlıkta sınıflandırılabilir:

İçt nYan.ıialıtoıodu
(KonYansi}oneı)

( Ş.beİ€den Şa]j Edibbihnı
Hibril Ebktnİla

x.nııı ııatclh
Eıeİt iİr

Bataİyah Eleİtrıkli

ırioım

8aaıya

§ııaınıı
İYu

YaıİTglh

Yald
Tı*ı
İYu

Jener-
no.

İYM

§ıBım
Eleİııit

yakı ttrgısi
yakn Haı.rssiH B*ıyı

§5_

şıj
Cüıaz

tlüoro.ı
Tmh

ı ı
Blıincll TahıitKaynı5ı: lçtın Yırund ilob. Biıincil TührlkKaynığı: Elılıtıüı tobru

', İç*nVınıııır(iiiçSiüUni İ Ş-,-r*, f eıuyıvcŞğİSirbıü

f enıt*ıeçsbbmi } vıntxocıırc.İçsb§İf

Şekil 23 Farklı Güç Sistemi Teknolojileri33

Notlar:

Menzil uzatıcılı elektrikli araçlar, regülasyonlarda "hibrit" araç olarak
sın ıfland ırılma ktad ır.

Elektrik menzili 10 km'nin altında olan hibrit elektrlkli araçlarda küçük batarya
kapasitesinden ötürü şarj cihazı bulunmamaktadır. Bu araçlarda batarya, enerji
geri kazanımlı fren sistemi ya da içten yanmalı motor tarafından şarj edilmektedir.
İçten yanmalı motora mekanik bağlı olan jeneratör de elektrik motoru gibi güç

elektroniği elemanlarıyla kontrol edilmektedir. Ancak görselin sadeliğini
koruya bi lmek için ilgi li böl üm lerde gösterilmemektedir.

Her güç sisteminin performans, menzil, yakıt ekonomisi, emisyon, komponent ömrü,
maliyet, üretim teknolojisi ve Ar-Ge süreci açısından çeşitli avantajları ve dezavantajları
bulunmaktadır. Uygun güç sisteminin belirlenmesinde öncelikli olarak ticari taksi olmak üzere
bu sistemin entegre edilebileceği diğer tüm araç tipleri de göz önünde bulundurulup;

" Teknik rapor kapsamında küresel eğilim göz önünde bulundurularak yalnızca Hibrit Elektrikli ve Elektrikli araçlar
üzerinde du rulaca ktır.

33 Electric vehicles In Europe: gearing up for a new phase? - Amsterdam Round Tables in collaboration with McKinsey &
Company
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1. Çevre (emisyon ve yakıt ekonomisi),

2. performans (sürüş performansı, parça ömrü, menzil, şarjve dolum süreleri),

3. Araç maliyeti,

4. Ar_Ge gereksinimi (küresel teknolojik yönelim ve yerli imkanlarla uygulanabilirlik)

çerçevelerinden değerlendiri lmelidir.

Tablo 3'de elektrikli güç sistemi tipleri, bu kriterler açısından puanlanmıştır. Puanlama

sonucuna göre "Bataryalı Elektrikli" ve "Menzil Uzatıcılı Elektrikli" güç sistemlerinin en uygun

teknoloji olarak öne çıktığı görülmektedir. New York elektrikli taksi pilot uygulamasından

elde edilen günlük minimum 350 km'lik menzil beklentisi hesaba katıldığında, batarya

teknolojisi ve şarj alt yapısı olgunlaşıp "Batarya Elektrikli" araçlar menzil / maliyet / dolum

açısından rekabetçi seviyeye gelene kadar "Menzi! Uzatıcılı Elektrlkll" araç topolojisi en

uygun seçenek olarak gözükmektedir.

Menzil Uzatıcılı Elektrikli aracın modüler mimarisinde kurgulanan bir araçta, ilerleyen

süreçte menzil uzatıcı ünitenin çıkartılıp daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya

hücrelerinin entegre edilmesiyle Bataryalı Elektrlk]l araca dönüşüm yapılabilir ya da menzil

uzatıcı opsiyonel olarak entegre edilebilir. Bu tip bir uygulama halihazırda BMW l3 aracında

sunulmaktadır.

Şekil 24 BMW 13 Menzil Uzatıcılıve Bataryalı ElektrikliGüç Sistemi
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Bllgi

. El€kğik motoru birincalıahli( kayrıağıdY

. sfı gmisyodulamamgn €lektsikli südş sağlal.

. Yak* hücr6sı blnrıGilon€di kayrBğdr, (Yakt
tıiclgsi, rdkitn -en ya)o nl Hid.oFn- on6iisini
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elektii erıeriisino dönii9tiilii.)

. Balar}.a anl« 9i]ç/9İ!€di cabbini ka§lama, k§{l
mgnzilv6 g6i kazanmİ fronl€m€ imk6nl
sağhmakbd.,

Bilgi

. E|sl(ğük moloru binrıcil tahrik kayüıağd.,
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eleklrikİ sü.üş imkanl sağh.,

. aasiiyapa bİ iYM + Jerı€latör gn_bu (monnl
uzatED il€ ekstE m€rızil imkaD sağh.,

. hliFca q!un bat]arya - t/M kombirıasyonu

. şebekedsn v€ iYM il€ gaq edilobilms iml(anl

Bilgi

. Ebl(tit motoru bidnciltat].ik kayrıağıd.,

. Balayada (l8polanan erüerji iuıani.,

. sf.emisyonlu ıamam€n€lekrlkİ sii.Üş sağbl,
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. M6rEi| s kİıtE l olmada n yük§€k yakigko.ıomisi
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43
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2
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}olcu|uklarda karta doğer seü)ı€de emisyon

+ iYlt'la İonvaGiyonel a6ç seü)€sinde menzlV€

- Hid.oFn doPolama l]anklan ıĞ bataD/ann
gelildiğa€k ağılt.

3

+ Elektikli st&sisl9minin gelirdiği aİf,ı\Ğ ç€ük
süİi§di.amiği,

+ Bataryah glok|ıi kli a€ca göre İYM'lialaç
seüyesafıe daha yakn maliy€t / m€rizi|/ ağn*

+/- K§a yakidolum §ülesi , bata.Fn. uan şaı
süresinin oelirdiği handakap l d€ng e16mekladir
Ancak bu lio bk kulanmda emaslonh.v€ yak(

+ ElekMkİ sih sist9minin selirdiği akEıv€ ç6ük
sürüş dinamiği,

- iY|vl'li araç §9ü]Ğsind€n uzak maliy€l / monzil /

, Batarya ömni slcakli( Ve şaa plofline oldukça

_ 30 dk'lk hEllşaila bile uandolum süresj

+ iYM'liaraç se$yesindo m6nzi|\Ğ yaktdolün
kabiİ}€ü,
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botdlandİma osnekliği (sorj hib dşnda).

3

- Halen yakt hücrcsi maliyeıio|omotiv
endüslrisinin maliyet sia|asnn ustündedir

23

J+ Msnzjl uz2trc l sisteminin g€lkdiği ok maliy€l !,€

kompleksite, daha düşük batarya bo}tJt€n/mali}€ti
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3

-mİ alaç seüyesindeki menn l boklenli§i için
yıiksek batarya maliy€t,
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sistemi malat€tei/boyuüan

3

- Hidrcjen üretim/depo|ama/dağim/dolum alt
yaP§l 9€.ğklim€kt6dİ,

12

+ Mevculfosilydktaltyap§İ kullanbilmeimkanl,

- Düşükryüksok gdçlü şaa a|t yap§l gel€ksinimi
(Batary€ eleklrikli a.açlala görc 9ad sistomirıe
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3
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(öz6llikle Türtiye qibi miisıaki| eü€l y€nne sile ve
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+ M€vcın iosil ü€kt aİ yap§ nl kullanbilm€ imkanl

_ Şebgkeden şarll liplsl için düşük giiçlü şad alt
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- Teknolojik o|guiı* aç§İİdan yolkaledilmesi
gel€ken, pahal|ı yaki hücresa leknolojisi için uzun
vadeli AR€ E çalşmasI ger€klirmekted ir,
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basal bil moıol mimarisi gersksinimi,

1l Komolek§ iY\,t'li sistem|ere oöre daha kolaybir
AR-GE ça|şmas, 9orek§animi,
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d€zavantaj ya ralmaktad r )

?

+ Diğe.lüm eleklrikligüç sisteml€rine benzer
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+ iYM için s€@kenAR-GE çaİşma la nnn ohamasl
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}(jnetim stratejisi gercklimektedil

Balaryall E16ıtriklı Yak( Hücreli El€kirik|i

Tablo 25 Hibrit / Elektrikli Güç Sistemlerinin Karşllaştlrllmasl
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C.2.3. Hibrit Elektrikli Araç !çin Kritik Komponentler ve Yerli Üreticiler

N

N

Şekil 26 Menzil Uzatıcılı Elektrikli "Hlbrit" Aracın Blok Diyagramı

C.2.3.1. Elektrlk Makinaları (Motor ve Jeneratör)

Yerli yan sanayide farklı sektörlerde elektrik makinası tasarım ve üretim sürecjni
yü rütebilecek yetki n likte şirketler bul unmaktad ı r. Bun lar;

i. Arçelik
ıi. AsELSAN

iii. ELSAN

iv. FEMSAN

v. Mekatro
vi. Lucas Elektrik

vii. TEPAŞ

viii. vestel

Elektrikli makinalarının, elektrikll araçlarda kullanımı için başlıca unsurlar; güç
yoğunluğu, verim, maliyet ve seri üretime uygunluğudur. Bu şirketler farklı uygulamalar için

çeşitli tiplerde dünya standa rtlarında ürü n ler geliştirebilmektedir.

yüksek Gerilim
Batarya

ı İıılekanikBağant

- 
Yül§d( G€ıilim Elektik Baflantsı

- 
Doşı]k c*filim Elekaik Bağants

:- Hoftlm _ 8o.u Baöants|

33

Yakıt Tankı

Egzoz §is.

Şanzıman
Soğutma §is.12V Batarya

lYM

Jeneratör

Eiekfuik
Motoru

Motor
Sürücü

Soğutma Sis

Güç Dağıtım
ünitesi

YüksekG€ıilim
Eleitikli Aksesuar|ar

Araç
Ünitesi



Mevcut>90 1.0 DüşükAsenkron

Mevcut>94 1.6 YükseklPM

Mevcut>90 <1,.0 OrtaDışarıdan Uyartımlı
Senkron

Düşük Yok>92 1.0Anahtarlamalı Relüktans

Orta Yok<90 0.5DA motor

Tablo 27 Elektrikli Motor Tiplerinin Karşılaştırılması

şekil 28 Arçelik'in Doblo EV İçin Geliştirdiği Sabit Mıknatıslı AC Motor Spesifikasyonları

Şekil 29 Tepaş Tarafından Üretilen 10 kW'lık Hub (Tekerlek İçi) Motor Projesi

;abit mıknatıslı|otoİ Tipi
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C.2.3.2. Şanzıman (Sabit Oranlı Redüktör Tipi}

Günümüzde kara taşıtlarında kullanılan çok hızlı manuel ya da otomatik şanzımanların
aksine elektrlkli sürüş sistemlerinde daha basit yapıda tek oranlı redüktör tipi şanzımanlar
kullanılmaktadır. Ülkemizde bu mimarideki bir şanzımana ait dişli grubu, kovan ve rulman
gibi endüstriyel elemanların üretimi yapılmaktadır. Otomotiv seviyesinde bir ürünün ortaya

çıkarılabilmesi için kritik olan kısım detaylı mühendislik yazılımları ve analizleri doğrultusunda

tasarlanacak parçaların hassas olarak üretilebilmesidir. Bu sayede kompakt, dayanıklı ve

verimli bir ürün ortaya çıkarılabilecektir.

Şekil 30 Borgwarner Firmasının ElektrikliAraçlar İçin GeliştirdiğiTek HızlıŞanzıman

Yerli tek hızlı şanzımanın tasarım, geliştirme ve üretim (ve montaj) süreçlerini
üstlenebilecek pek çok firma bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

i. AVL Türkiye (Tasarım ve Geliştirme)
il. CADEM (Tasarım ve Geliştirme)
lii. FEV Türkiye (Tasarım ve Geliştirme)
iv. Figes Mühendislik (Tasarım ve Geliştirme)
v. HEMA Endüstri (Tasarım, Geliştirme ve Üretim)
vi. Hexagon Studio (Tasarım ve Geliştirme)
vii. Diğer yerli redüktör firmaları (Üretim)
viii. Ana yüklenici ya da motor alt yüklenicisi (Montaj)

C.2.3.3. Yüksek Gerilim Batarya ve Yönetim Sistemi

Elektrikli araç teknolojilerinin gelişimindeki ana belirleyici unsur batarya kapasitesidir.
Bu yüzden elektrikll araç konusunda gelişim hedeflerinin ana odağında batarya geliştirme

çalışmaları yer almaktadır. Günümüzde kurşun asit, zebra, nikel metal hibrit, iityum-iyon
batarya kimyaları mevcuttur. Özellikle Li-ion bataryalar; lityum kobalt oksit katot, lityum
manganez oksit katot, lityum titan oksit anot, lityum demir fosfat katot gibi farklı karışımlarla
spesifik güç ve spesifik enerji açısından en iyi kombinasyonu sağlayabilen seçenekler olarak
görülmektedir.
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Seri üretimde olan bataryalar içerisinde en yüksek enerji yoğunluğu/en düşük

maliyete sahip ürün, 138 Wh/kg - 250 S/kWh (batarya paketi için) ile Tesla Model S'de

kullanı|an batarya paketidir. Bu batarya paketiyle bile C segmenti bir elektrikli araç için,

konvansiyonel İYM'li bir araca eşdeğer 600km'lik menzil hedeflend iğinde, (150 Wh/km NEDC

tüketimi ve %9O DoD için) 725 kg'lık bir batarya ağırlığı ve 25.0005'lık bir maliyet gözden

çıkarılmalıdır.

Elektrikli araçlar ve akıllı telefonlara olan ilginin artmasıyla batarya teknolojisinde her

geçen gün gelişme kaydedilmektedir. Ancak bu yeni teknolojilerin seri üretime girebilecek

olgunluğa ulaşmasında çeşitli teknolojik ve üretim bazlı engeller bulunmaktadır. Yeni batarya

kimyasalları arasında en öne çıkan teknolojiler Lityum-Sülfür ve Lityum-Hava tipleridir.

specific eneİgy (wıy'lq) A.hiEy€d
techİto|oty chsnlğ İıq€d b
o!ğcorrE fu ndam8fıal berıiaf s Fufure

Potenıhl

Lead
Acİ'

NiMH Li-}on LYSuİur tlrAİı

Şekil 31 Bosch Firmasının Batarya Hücreleranin Enerji Kapasitesi Artışı için Öngörüsü3a(Gri Sütun:

Ulaşllan, Mavi sütun: Gelecekteki Potansiyeli)

34 
Future Trends of Batteries for E-Mobility (Bosch): http://www.slideshare.net/accessio/bosch-future-trends-of-
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ı Ahead of the pack
Car battery-pack costforecasts, $ per kWh

carmakers
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Sources: Sanford C. Bernstein; Barclays
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Şekil 32 Tesla Ve Diğer Araç Üreticileri İçin Batarya Maliyeti Projeksiyonu35

Batarya paketi genel anlamda; hücreler, soğutma sistemi, batarya yönetim sistemi,

ana ve alt kontrol üniteleri, dış paket gövdesi, yüksek voltaj- alçak vo|taj bağlantıları, sigorta,

güç kanalları ve braketlerden oluşmaktadır.

Şekil 33 Magna Steyr Firmasının Geliştirdiği Batarya Paketi

Araç üzerinde kullanılan bataryanın şarj-deşarj yönetimi, batarya doluluk ve çalışma
durumu batarya yönetim sistemi (BYS) ile gerçekleştirilmektedir. Batarya yönetim sistemini
oluşturan yazılım ve donanım sürekli olarak araç kontrol birimi (BCU: Body Control Unit) ve

araçtaki diğer sistemlerin kontrolörleri ile haberleşmektedir. Batarya do]uluk durumu

batarya hücreleri üzerinden doğrudan ölçüm almak yerine batarya karakteristiklerine bağlı

35 
http,//***.economist.com/news/busines s/216}4li74-better-power-packs-wil1-open-road-electric-vehicles-

assa u lt- batte ries
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olarak batarya mode|leri i]zerinden hesaplanmak ve doluluk oranl bu modeller üzerinden

çlkartılmaktadlr.

Batarya paketi ve yönetim sistemi üzerinde bu8üne kadar çeşitli ürünler ortaya koyan

Verli firmalar şu şekildedir:

i.

ii.
iii.
iV.

vii,
Viii.

ix.

x.

xi.

AlM Enerji - BYs
Alt|nay- Batarya Paketive BYs
Aselsan - Batarya Paketive BYs

Çiftel Elektromekanik - sigoda, sigorta kutusu Ve güç dağltlm sistemleriV€ 8Ys

EMPA - BYs
inciAkü - Hücre Ve Batarya Paketi
Medel- BYs
Mutlu Akü - Hücre ve Batarya Paketi
Tübitak (MAM)- Hücre Ve BYs
Yiğit Akü - Hücre Ve Batarya Paketi
VLE Elektronik - BYs

ilk etapta tüm batarya paketi ve BYs'nin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi

hedeflenirken, batarya hücrelerinin ithal edilmesi araç maliyetinde avantaj sağlayacaktlr.

Tes|a'ya ait batarya paketinin rakiplerine göre ucuz olmasln|n temel nedenl de, masaüstü

bilgisayarlarda kullanllan 18650 tipi batarya hücrelerinin kullanlmı ile ölçek ekonomisi

yaratllmasldlr,

Ancak uzun vadeli Ar-Ge çallşmalarl sonucunda yerli imkanlarla üretilen bir batarya

hücresi ile dlşa bağlmllltğln tamamen ortadan kaldlrllmasl hedeflenmelidir.

c.2.3.4. Güç Elektroniği (Motor sürücü, Evirici, DA/DA Çevirici, Araç Üzeri Şarj Ünitesi, Güç

Dağltlm Ünit€si)

Elektrik enerjisinin kontrol edilebilmesi için güç elektroniği devrelerinden yararlanlllr.

Hibrit Ve elektrik!i araçlarda kullanılan bataryalar DA (Doğru Akım) güç kaynağıdır ve gerilim

seviyeleri 48 VDA den 8o0 VDA araslnda değişmektedir. sadece elektrik ile çallşan araçlarda

bu değerlerin verimlilik Ve maliyet göz önüne allndlğlnda 280 VDA ile 450 VDA araslnda

oldUğu 8örülmektedir.

Motor sürü cü (EVirici): Tekerlek|ere Verilen momentin ve tekerlek hlzlnIn kontrolü için

elektrik makinesine verilen gerilimin; genlik, frekans ve faz yönünden denetlenmesi gerekir.

Motor kontrolünde kullanllan 8üç elektroniği devresi, batarya çlklşlndaki doğru gerİlimi;

uy8un genlik, frekans Ve fazda alternatif gerilime çevirerek elektrik motoruna iletir. Böylece

istenen moment ve hız elde edilir. Arac,n frenlenmesinde veya yokuş aşağl hareketinde ise



elektrik makinesi jeneratör konumuna geçer ve elektrik üretir, güç elektroniği devresi bu

gerilimi bataryaya uygun doğru gerilim olarak aktarır ve bataryanın dolmasını sağlar 36.

Elektrik motorlarına enerji sağlayan DA/AA yapısındaki güç katı ve onun

kontrolöründen oluşan sürücüler, motor üzerinde bulunan resolver, encoder gibi konum

belirleyen sensörlerden a|dığı bilgiler ile güç katındaki anahtarlama elemanlarını (MOSFET,

lGBT vs.) tetikleyerek motorun hızını ve momentini kontrol ederler. Sürücüdeki kontrol

sistemi konum bilgisi yanı sıra koruma ve kontrol amaçlı olarak motor faz akımlarını ve motor
sıcaklığını her an ölçmektedir. Motor sürücü sistemleri bu işlemleri gerçekleştirebilmek

otomotiv norm ve standartlarına uygun, genellikle DSP tabanlı güçlü işlemciler yardımıyla
gerçek|eştirirler.37

DA/DA Çevirici: DA kaynaktan elektronik devrelerin ihtiyacı olan düşük gerilimlerin

elde edilmesi ve bataryaya bağlı olarak bazı akım kontrolü ve gerilim seviyelerinin elde

edilmesinde DA/DA eüç elektroniği devrelerinden yara rlan ılmaktadır. Bu ünite 280 - 450

VDA seviyesindeki batarya gerilimini 12 VDA standart otomotiv gerilim seviyesine düşürür.

Güç Dağıtım Ünitesi: Elektrik|i ara çlarda batarya(lar), motor sürücü, DA/DA çevirici,

şarj cihazı, menzil uzatıcı gibi birden çok yüksek gerilim ünite arasında güvenli bir şekilde güç

akışını sağlamak (röle, sigorta, güvenlik yazı|ımları vs.) ve kablolu bağlantı sayısını azaltmak
için güç dağıtım ünitesi adı verilen üniteler ku llan ılma ktadır. Tüm yüksek gerilimle beslenen
ya da güç üreten sistemler bu üniteye bağlanmaktadır.

Araç Üzeri Sari Ünitesi: Üretici firmaların farkh güçlerdeki araç içi şarj üniteleri
bulunmaktadır. Bu üniteler kendi üzerlerinde barındırdıkları kontrolörler vasıtası ile araç
üzerinde kullanılan batarya yönetim sistemi ile haberleşirler. Batarya yönetim sistemi ilgili

haberleşme hatları üzerinden belli periyotlarda bataryanın şarj durumunu (SOC-State of
Charge} ve batarya ömrünü (soH-State of Health) bilgi olarak verirler. Şarj ünitesi batarya
yönetim sisteminin bu verileri doğrultusunda gerekli gerilim ve güç seviyesini üreterek
bataryayı şarj etmektedir. 38

Günümüz elektrikli araçlarında 3.3 kW tek fazlı AA'dan 50 kW DA'ya kadar tüm şarj
kaynağı ve cihazlarını destekleyen birleşik üniteler tercih edilmektedir. Ayrıca araç üzerinde
kullanılacak olan bir batarya şarj ünitesinin aracın kullanılacağı bölgeye göre SAE veya lEC

normlarından bir tanesini sağlaması gerekmektedir. Bu sayede kullanıcıya aracını şarj etmek
iç|n esneklik sağlanmaktadır.

36 ı.4ÜslAD Araştırma Raporlarl: 77 ,otomotiV Sektör Kurulu Raporu Elektrikli Araçlarda Geçmişten Geleceğe Baklş/2o12
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ı Type 2

Tablo 34 Elektrikli Araç Şarj Tipleri3g

The reiücle i.{et iı coTrgötiiie with üı€ AC
ryıd DC Gon recbı.

cmtor Phıs
inl.t

Şekil 35 DA ve AA Şarja İmkan Tanıyan Kombine Edi|miş Şarj Soketi (CCS)

L6Tek Fazlı 3.3 230 VAA6-8saat

230 VAA 32Tek Faz!ı 7.43-4saat

10 400 VAA 16Üç Fazlı2-3saat

3222 400 VAA1-2saat Üç Fazlı

6343 400 VAA20 - 30 dakika Üç Fazlı

100-12550 400-500 VDA20 - 30 dakika Doğru Akım

300-500 VDA 300-350Doğru Akım Lzo10 dakika

100km Menzilli bir Elektrikli
Aracı Şarj Süresi

Güç Seviyesi
(kw)

Gerilim
Seviyesi

Maksimum
Akım tA)

39 
https://en.wi ki ped ia.orglwi ki/Cha rgi ng_station
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Küresel yönelim, güç elektroniği ünitelerinin kompakt bir ana ünite içerisinde

birleştirilmesiyle maliyet, hacim, ağırlık ve araç üretiml esnasındaki montaj kompleksitesini

azaltmak yönündedir.

1. Grç r*ıtun Ünltsl
2. Araç fherl Şarj İhılngl
3_ ıJıobr §iırİıcİi re DA/DA ç,EU*rİcı

4- Tek Oraıı,h Şanıııınn
5_ Elektri} ij|otorıı
6- Araç Kontrol İlnlnsl

Şekil 36 Renault Zoe Aracında Kullanılan Birleşik Ünite

Güç elektroniği a|anında; dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği, otomotiv, savunma

sanayi, endüstriyel otomasyon gibi farklı sektörlere hizmet veren yerlifirmalar şu şekildedir:

i. Altınay

li. Arçelik

iii. Aselsan

iv. Gersan

v. lnform Elektronik
vi. Medel
vii. Mekatro

viii. LUcAs Elektrık

ix. PAVO Elektronik
x. Power Elektronik
xi. Vestel

Bu firmalar; üniversite ve mühendislik şirketlerinden Ar-Ge, test ve validasyon
sürecinde alacakları destek ile hibrit taksi için gerekli olan güç elektroniği komponentlerini
ortaya çı kartabilecek yetki n li ktedir.

C.2.3.5. Araç Kontrol Ünitesi ve Yönetim Sistemi (Donanım ve Yazılım)

Araç enerji yönetim sistemi, elektrikll ve hibrit elektrikll araçlar için oldukça önemlidir.
Araç kontrol ünitesi; Şekil 31 'de görüldüğü üzere batarya yönetim sistemi, motor
sürücü(ler), şarj cihaz|, DA/DA çevirici, güç dağıtım ünitesi, klima kontrol ünitesi, ABS/ESP
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modülleri gibi birçok ünite ile "CAN" ve "lfO " (pin bağlantıları) üzerinden iletişim halinde

olup; a racın tü m temel fon ksiyon ların ı yönetmekted ir.

Araç kontrol ünitesinin temel fonksiyonları:

. Enerji ve Güç Yönetimi (Rejeneratif Frenleme, MenzilTahmini, Moment Yönetimi),

. lsıl Yönetim,

. Aktif Güvenlik Fonksiyonları,

. Lastik Basınç Takibi,

. Yolcu Koruma Sistemleri Kontrolü (Emniyet Kemeri, Hava yastığı vb.)

. Aracın tüm haberleşme altyapısının yönetimi (CAN Bus),

. Arıza Teşhis Sistemi ve Arayüz kontrolü,

. Ar3ç kontrol birimi (BCU) ile yürütülen araç fonksiyonları,

. İklimlendirmeKontro!ü,
ı Çalınmaya Karşı Koruma
. ileri Sürüş Destek Sistemleri (ACC, Çarpışma Önleme, Şerit İhlall/Takibi, Otomatik

Park)

lI} 
.""tı*a."unÇontuı"r"

Dokunmatik Ekran
Kllma Kontrol Unit3si Modulü

4ooVDc/Dc çovincl

ı

ııvA(uA*ı
f-e \l*A

ElektrikMotorsürülcü
Motoru

Akü Denetim Birimi 400 VAkü

PcAN PcAl{

t
Ac Şebeke Ac/Dcşarj modülü

Şekil 37 Elektrikli Araç Elektrik Ve Elektronik Sistem Mimarisi

Donanım: Mosfet, lGBT gibi güç elektroniği elemanları ve bunların kontrol devreleri,

elektrik makinasının ve batarya enerjisinin kontrolünü sağlayan gömülü elektronik

düzenekler ve sistemin kontrolünü sağlayan gömülü yazılımlar, elektrikli ve hibrit elektrikli

araçların elektronik sistemlerinde yoğun olarak kullanılan temel sistemlerdir.

yazılım: Elektrikli ve hibrit araçlar için araç yönetim sisteminin en kritik alt baŞlığı

"Araç enerji yönetim sistemi"dir. Bu yazılım temel olarak birimleri yönetmek yerine hangi

birimin ne kadar enerji talep edebileceğini belirleyip limitleri koyan ve bu birimlere ileten
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sistemdir. Diğer sistem Ve birimler araç enerji yönetim sisteminin çeşitli durumlar için

belirlediği (bataryanın doluluk oranı, ivmelenme veya frenleme vb.) limitler doğrultusunda

enerji taleplerini yaparlar.

Araç enerji yönetim sistemi, salt elektrik Ve hibrit araçlarda tahrik sisteminin talebini

karşılamak için, batarya veya alternatif enerji kaynaklarının durumuna göre yükleri

önceliklerine göre dengeleyerek, talep edilen enerjinin optimum seviyede tutulmasını sağlar.

Durum değerlendirmesi yaparak hibrit araçlarda ihtiyaç duyulan enerjinin ne

kadarının bataryadan ne kadarının içten yanmalı motor tarafından sağ|anacağını ECU'ya

bildirir. ECU araç enerji yönetim sisteminin belirlemiş olduğu limitler doğrultusunda i|gili

birimlerden gerekli enerjiyi talep eder.

Geri kazanımlı frenlemede batarya doluluk durumuna göre, geri kazanılacak enerjinin
miktarını belirler. Araç enerji yönetim sisteminin belirlemiş olduğu oranda enerji bataryaya

aktarılır geri kalan enerji mekanik frenleme ve deşarj dirençleri üzerinde harcanır.

Bataryanın doluluk oranının çok aşağılarda olduğu durumlarda klima ve benzeri
konfor uygulamalarını kapatma veya araç performansının düşürülmesi gibi kararları

ve reb ilm ekted ir.

Enerji yönetim sisteminde kullanılan algoritmalar, aracın hitap ettiği kullanıcı

seviyesine, batarya kapasitesinin ve elektrik motor ve/veya motorlarının gücüne bağlı olarak
değişiklik göstermektedir. Normal bir binek araçta, bataryadan 3C oran| ile akım çekmeye izin
verilebilirken spor bir arabada bu değer 5C oranında olabilir@.

Ülkemizde bu alanda tecrübesi olan birçok kuruluş bulunmaktadır:

l.

ii.

iii.

iv.

vi.

vii.
viii.

ix.

xi.

xii.

Altınay (Yazılım)

Aselsan (Donanım ve Yazılım)

AVL Türkiye (Yazılım)

Ayyazılım (Yazılım}

Derindere Motorlu Araçlar (Yazılım)

FEV Türkiye (Yazılım)

FORD (Donanım ve Yazılım}

Hexagon Studio (Donanım ve Yazılım)
Kelebek AR-GE (Yazılım}

OTAM (Donanım ve Yazılım)

Tofaş (Yazılım)

Tü bitak (Donanım ve Yazılım)
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C.2.3.6. Menzi! Uzatıcı ve Yardımcı Sistem!er

Elektrikli araçlar için menzil uzatıcı üniteleri; 1--2 silindirli basit mimaride bir içten

yanmalı motor, jeneratör - sürücü grubu ve mekanik bağlantı elemanlarından oluşmaktadır.

Bu ünitenin çalışabilmesi için de yakıt, hava emiş, e1zoz ve soğutma yardımcı sistemleri

gerekmektedir.

Şekil38 Menzil Uzatıcı Blok Diyagramı

Şekil 39 BMW Firmasına Ait 65Occ'lik Scooter iYM'si Kullanılan Menzil Uzatıcı Ünitesi

Jeneratörİcten Yanma|ı Motor

ü
L

ı

a

F
/
t
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Eezoz Sis.

J:eneratör soğutma sis.

Hava Emis Sis.Motor
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Güç Elıktronğl vı
Korıtrcıl ünltılırl

Tık Döıır Plıton|u
(wınk ltlPııİYİı

Senktron Mo,tor Yığlımı§lıteml

Dürğk§ğrtünıno|i
Bığlıııtı illlll

Şekila0 AVL Firmasının Döner Pistonlu Menzil Uzatıcı Ünitesi

Güç elektroniği, elektrik makinası, kontrol ünitesi ve yazılımları konusuna daha önceki

bölümlerde değinilmiştir. Menzil uzatıcı kapsamında esasen İYVl ve yardımcı sistemleri
üzerinde durulmalıdır. Yerli otomotiv yan sanayl, motor ve yardımcı slstemlerini oluşturan
parçaların o/o9o'ınını üretebilecek yetkinliktedir. Burada önemli olan nokta, hibrit ticari taksi

ve diğer platformlarda kullanılabilecek kapasitedeki bir nihai ürünün AR-GE süreçlerinin
yürütülebilmesidir. Ülkemizde bu konuda yetkin birkaç firma ve üniversite bulunmaktadır:

i. AVL Türkiye
ii. FEV Türkiye
iii. Ford Otosan
iv. HEMA Endüstri
v. OTAM
vi. TÜMosAN
vii. ve Üniversiteler

Elektrifikasyon trendinin yükselişi ve mevcut batarya teknolojisinin elektrikli araçlar
için getirdiği menzil ve maliyet handikapları doğrultusunda birçok global oyuncu, çeşitli
menzil uzatıcı teknolojileri üzerinde çalışmakta ve ortaya çıkardıkları ürünlerin lisans haklarını

satmaktadır. Kısa vadeli düşünüldüğünde maliyet ve zaman anlamında ciddi kazanç

sağlayacak bir çözüm olsa da, uzun vadeli markalaşma ve ülkemizin menzil uzatıcının Ar-Ge
süreçlerindeki bilgi birikiminin arttırılması için yerli imkanlarla hedef ürünün geliştirilmesi
daha sağlıklı bir eylem planı olacaktır.

Küresel pazarda menzil uzatıcı konusunda tecrübesi ve prototip seviye ürünleri olan
AVL ve FEV şirketlerinin Türkiye'deki AR-GE merkezlerinin, yerli menzil uzatıcı komplesinin
tasarım, validasyon ve prototip üretim süreçlerini yönetmesi, Üniversitelerin ve diğer
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kuruluşların alt iş paketlerinde yer alması öne ç|kan seçenektir. Geliştirilecek üründe

minimum ithal parça kullanılması ve ana yüklenici ya da herhangi bir alt yüklenici bünyesinde

montaj edilebilmesi h edeflen m e lid ir.

Hibrit ticari taksi projesinin zaman planına bağlı olarak ilk filo araçlarında ithal bir

ürünün (AVL ve FEV ya da başka bir firmanın) kullanılması, projenin ilerleyen safhalarında

batarya hücresine benzer şekilde yerli ürünün araca entegrasyonu planlanabilir.

C.2.3.7. Elektrikli iklimlendirme sistemleri

İçten yanmalı motorlu araçlarda motordan çıkan sıcak soğutma suyu kabin içine

verilerek ısıtma sağlanmaktadIr. soğutma sistemi ise motordan tahrik alan bir klima

kompresörü vasıtaslyla sağlanmaktadır. Elektrikli araçlarda içten yanmalı motor

olmamasından ötürü elektrikli klima kompresörü ve ısıtma ihtiyacını giderecek indüktif

(elektrikli) , elektrikli su lsltlcl ya da ısl pompası tipinde bir sistem gerekmektedir.

Elektrikli araçlara yönelik iklimlendirme

şekild ed ir:

sistemleri üzerinde çalışan yerli firmalar şu

l. Başkurt motor
ll. Hexagon studio
lll. Kale oto-radyatör
lV. Kormas
V. Safkar

Ancak elektrikli kompresör alanında çalışan bir firma bulu nmamaktadır.

C.3. Diğer Kuruluşlar

Hibrit ticari taksi projesi kapsamlnda geliştirilecek olan araç teknolojilerinin Ar-Ge

süreçlerinde; Ü n ive rsitele ra1, Üniversiteler bünyesinde kurulan Araştırma & Uygulama

merkezleri ve Mühendislik şirketlerinin payı kuşkusuz çok değerlidir. Bu kuruluşların projeye

katkısı yalnızca bir veya birden fazla parça özelinde değil tüm proje kapsamında ayrıca

değerlendirilmelidir.

l.

ll.

lll.

lV.

Vl.

Vll.

Vlll.
lX.

Arteg

AVL Türkiye

cADEM
Derindere Motorlu Araçlar

FEV Türkiye

Figes

Hexagon Studio

Mekatro
Tübitak (MAM ve Bilgem)

a1 
Bu alanda çalışan ve üÜB|TAK'ln organize ettiği yarl§malara kattlan üniversitelerin listesine linkten ulaşabılirsinİz
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D. HlBRIT/ELEKTRIKLl ARAçıAR içiıu vıııı-eN ANKET çALışMALARı

Düşük emisyonlu araçların toplu ulaşım hizmetlerinde kullanımına yönelik çalışmalar
özellikle büyük şehirler başta olmak üzere araştırılmaktadır. Bu kapsamda yapılacak

hibrit/elektrik vb. araç türlerine yönelik alternatif enerji projeleri ve uygulamaları dev]et ve

mahalli idareler tarafından da desteklenmektedir. Bununla birlikte, hibrit/elektrikli araçların

kullanımında önemli taraflar olan taksi sürücüleri ve müşterilerin düşünceleri de önem arz

etmektedir. Ülkemizde ihtiyaç duyulan yerli hibrit/elektrlkll araç projesi için öncelikli olarak

taksi hizmetinden yararlanacak yolcular daha sonra da taksi ile hizmet verecek taksi

sürücülerinin düşünce ve isteklerini belirlemek üzere anket çalışması yapılmıştır.

Yolcular için düzenlenen anket taksi kullanıcılarının bir takside beklentileriniz neler

olduğunun belirlenmesi, elektrikli araç konusunda bilgi sahibi olup olmadıkları, herhangi bir

hibrit/elektrikll veya elektrikli taksiyle seyahat tecrübelerinin ve bilgilerinin bulunup

bulunduklan, araç tercihleri olması durumunda hlbrit/elektrlkli / elektrikli mi yoksa fosil
yakıtlı taksi de mi seyahat etmeyi tercih edecekleri ve hibrit/elektrikli bir aracın fosil yakıtlı

araçlardan farklarının neler olduğu konusundaki sorular yönetilmiştir.

D.1. Anket Yaklaşımı

Hem yolcu anketleri hem de taksi sürücü anketlerinin hedef kitlelere iletilmesinde 2

yöntem izlenmiştir.

1- Web üzerinden bu proje için hazırlanan özel bir siteden online anket yöntemive

2- Basılı anket dokümanının anketör tarafından yolcu ve taksi sürücülerine

ulaştırılması yoluyla anketler yapılmıştır. Web üzerinden kitlelere ulaşım için hazırlanan web

a n keti ve sitesi; http ://hibrittaksi.tosb.com.trl

.ılr,a TasB
Yan lınayl

TOSB OTOMOTiVYAN SANAY| İHTiSAS ORGAN|ZE SANAYİ
BÖLGEsı

Şekil41Web Üzerinden Kitlelere Ulaşım için Hazırlanan Anket Sitesi

Yerli Hibrit TicariTaksi Anketi
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Anketler genel olarak taksi sürücülerine ve yo|culara teslim edilerek doldurma|arı

istenmiştir. Ancak önceden hazırlanan metinlerin üzerindeki kutucukları işaretleme veya kısa

cevap yazma şeklinde hazırlanan anketlerin bazen doldurma zorluğu yaşanması nedeniyle

anketör yardımıyla doldurulması da söz konusu olmuştur. Özellikle yaşlı taksi kullanıcısı

yolcular için anketör desteği sağlanmıştlr.

Yolcular için yapılan ankete İstanbul ve Kocaeli'nde yaşamakta olan 611 kişi

katılmıştır. Yolcular için yapılan anketin çok büyük oranda web destekli yürütülmüştür.

Taksi sürücüleri için yapılan ankete İstanbul ve Kocaeli illerinden çalışmakta olan taksi

sürücülerinden 901 kişi katılmıştır. Taksi sürücüler ile yapılan anket çalışması yolcu

anketinden farklı olarak daha ağırlıklı olarak basılı kağıt üzerinden doğrudan taksi sürücüsü

veya anketörün aldığı cevapları basılı kağıda doldurması şeklinde yapılmıştır. Anket

çalışmalarının sonunda elde edilen tüm basılı k6ğıda doldurulmuş anket sonuçları web sitesi

üzerinden girilmiş ve web ortamında saklanmıştır. Daha sonra web üzerinden alınan tüm

veriler excel dosyasında analiz edilerek grafik haline dökülmüştür.

D.2. Yolcu Anketi

Taksi müşterileri durumundaki yolcuların anketi toplamda 5 adet sorudan

oluşmuştur.5 sorunun bazıları kendi içerisinde alt başlıklardan meydana gelmiştir. Taksi

kullanıcısı yolcular için hazırlanan anketin soruları ve ilgili açıklamaları aşağıda sunulmuştur.

soRU 1:

düşünüyorsunuz?

Bir takside aşağıdaki özelliklerden hangilerinin olması gerektiğini

EVet Ha

performa n s

İç hacim

Bagaj hacmi

Engelliler için rahatlık ve kullan ım kolaylığı

Aracln yaşl

Marka-model
Konfo r

Eğlence teknolo.1ileri

Diğer

Birinci soru da yolcular "Bir Takside Aşağıdaki Özelliklerden Hangileri Olması

Gerektiğini Düşün üyorsu n u2?" ana başlığı altında 9 adet alt başlıkta muhtemel taksi

beklentilerinin neler olabileceği öğrenilmek istenmiştir.

performans: yolcuların hibrit/elektrikli taksinin performansını dikkat edip etmedikleri

sorulduğunda; ankete katılanlardan o/o 72 katılımcı performansa dikkat ettiğini, % 38 ise

performansa d ikkat etmediğini belirtmiştir.
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kredi kartl ile ödeme imkanı

Et]



İç hacim: yolcuların bindikleri taksinin iç hacminin büyüklüğünü dikkat edip-

etmedikleri sorulduğundao/o 5'lik kısım dikkat etmediğini, ancak Yo95 civarında bir yolcunun

bu konuda hassas olduğunu ve iç hacmin yeterli olması doğrultusunda görüş beIirtmiştir.

Bagaj hacmi: ile ilgili olarak bagajın büyük olmaması konusunda yöneltilen soruda

yolcuların % 93'u bagaj hacmi büyük olması gerektiği yönünde görüş belirtmiştir. Bu

yolcuların beraberindeki bagajlar ile yüksek oranda taksi kullandıklarını ve bagaj nedeniyle

rahatsızlık yaşamak istemediklerini de bir göstergesidir.

EngelliIer için rahatlık ve kul!anım kolaylığı: Aynı soruda içerisinde engelliler için

rahat kullanım kolaylığı konusunda ne düşündükleri sorulduğunda Yo 97 oranında yolcu

engellilere yönelik taksinin olması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Aracın yaşı: % 82 yolcu araç yaşının önemli olduğunu yüzde 18 civarında ise buna

dikkat etmediğini beyan etmiştir.

Marka-model: Ankete katılan yolcuların o/o 52si markaya dikkat ederken, o/o 48'i
markanın önemsiz olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Bu sonuçtan yolcuların marka

konusunda çok hassas olmadıkları sonucuna ulaşılmaktadır.

Konfor: Bu konuda % 97 ,5 oranında yolcunun konfora dikkat ettiği görülmektedir

Kredi kartı ile ödeme imkanı: kredi kartı ödeme imk6nı mümkün olup-olmaması
konusunda yöneltilen soruya % 92,5 oranında önemli olduğunu Yo7,5 oranında ise önemsiz
olduğu yönünde görüş belirtmiştir.

Hibrit/Elektrikli araç kriterleri

Şekil 42 Yolcuların Bir Takside aradıkları Özellikler Dair Tercihleri
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Eğlence teknolojileri: Konfor konusunda bu derece yüksek oranda dikkatli olduğunu

söyleyen taksi kullanıcısı eğlence teknolojileri konusunda ise daha az istekli bir görüş

sergilemiştir. Eğlence teknolojilerine ihtiyaç duyma konusunda kendisine yöneltilen sorularda

% 52 si eğlence teknolojilerinin önemli olduğunu yüzde 48 ise önemsiz olduğunu beyan

etmiştir.



SORU 2: Hibrit / elektrikli araçlar konusunda bilgi sahibi misiniz?

EVet, tam olarak
EVet, klsmen

Haylr

Yolcu anketinin ikinci sorusu hibrit/elektrikli araçlar konusunda kullanıcılarln bilgi

sahibi olup olmadığl hakkındadır. Bu soruya toplam 594 h ibrit/elektrikli taksi kullanlcısı cevap

vermiş bunlardan 150 katılımcı tam olarak hibrit/elektrikli araç konusunda bilgi sahibi

olduğunu,344 katılımcı kısmen bilgi sahibi olduğunu,94 katılımcı ise hiçbir bilgisi olmadığını

beyan etmiştir. Cevap veren kitlenin içerisinde bilgili olan kısım % 58'e denk gelmektedir.

HAYlR

IYÜzDE]
KlsMEN EVET

[YÜzDE]

HAY R

[YüzDE]

Şekil 43 Yolcuların Hibrit / Elektrikli Araçlar Konusunda Bilgi Durumu

SoRU 3: Daha önce hibrit / elektrikli bir taksi ile seyahat ettiniz mi?

EVet

Haylr

Üçüncü soruda taksi yolcularının daha önce hibrit/elektrikli bir taksi ile seyahat ediP-

etmedikleri sorulmuş, burada toplam 591 cevap veren yolcudan 523 yolcu taksiyle seyahat

etmediğini beyan etmiştir. Bu % 88,5 oranında yo|cunun taksiyle herhangi bir deneyim

sağlamadığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. (İlgisi olanlar, piyasada var olan elektrikli araÇ

tecrübesinden olduğu değerlendirilmektedir. )
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% II,5
EVET

%88,5
HAYlR

Şekil a4 Yolcuların Daha Önce Hibrit / Elektrikli Bir Taksi İle Seyahat Etme Durumu

SORU 4: Hibrit/elektrlkll ve benzinlildizel lkl taksi arasında tercih hakkınız olsa
hangisini tercih edersiniz?

Benzinli/dizel
Hibrit / Elektrikli

Anketin dördüncü sorusu yolcuların hibrit/elektrikli veya benzinIi-dizel araçlar
arasında tercih hakkı olması durumunda hangisini tercih edeceği yönündedir. Bu soruya

toplam 593 cevap alınmış, %o 85 civarında bir katılımcı elektrikli hibrit/elektrikli aracı tercih
edeceğini belirtmiştir.

Benzinli/Dizel
%$

H ibrit/Elektrikli
%85

Şekil45 Yolcuların Hibrit/ElektrikliVe Benzinli/Dizel İkilakslArasında Tercih Durumun

51



soRu 5: Hibrit/elektrikli araçların diğer araçlardan farklı yanları nelerdir?

Olumlu yanları OIumsuz yanları Bilmiyorum

Çevrecilik
yakıt tasarrufu
Menzil (Tam dolu şarj/depo ile
gidebilen en uzak mesafe)

Hız

Güvenilirlik ve Emniyet
Araç fiyatı
Km başına bedel
Tasarım
Hacim
performans ve kullanım
Statü / imaj

Anketin son sorusu hibrit/elektrikli araçların diğer araçlardan farklı yanlarını neler

olduğu konusunda taksi yolcularının bilgi sahibi olup olmadığını ölçülmesini hedefleyen alt

sorulardan meydana gelmiştir.

Bu kısımda toplamda 11 alt soru sorulmuştur. Soruların ve cevaplarının dağılımı

aşağıda sunulmuştur.

çevreci|ik yönünden: alt sorusunda hibrit/elektrlkll araçların çevrecilik yönü nasıl

bulunduğu sormuş, toplam 583 katılımcıdan 557 katılımcı (%95,5| hibrit/elektrikli araçların

çevreye o]umlu etkileri olduğunu belirtmiş, 4 katılımcı (o/o 0,8) olumsuz, 22 katılımcı (o/o 3,7|

ise bilgi sahibi olmadığını bildirmiştir.

yakıt tasarrufu yönünden: yönünden elektrikli araçların diğer araçlardan farkları

sorulduğunda 58O kişilik anket grubundan % 92 (534 kişi) oranında olumlu ve o/o I,5 oranında

(9 kişi) olumsuz veYo6,5 (37 klşi) ise bilmediğini beyan etmiştir.

Menzil yönünden (Tam dolu şarj/depo ile gidebilen en uzak mesafe): Yine yolcuların

menzil konusunda elektrikll araçlar hakkında ne düşündüğü sorulduğunda 557 yolcu anketi

cevaplamış bunlardan %io 22'si elektrlkli araçları olumlu bulmuş, % 58 oranında yetersiz

bulmuş veo/o2O oranında katılımcıfikriolmadığını/bilmediğini beyan etmiştir.

Hız yönünden: konusunda ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda 563 katılımcı cevap

vermiş, bunlardan o/o 2L hı:r,nın yeterli olduğunu, Yo 52 oranında hibrit/elektrlkli araçların hız

yönünden olumsuz bulduğunu veo/o27 oranında bilgi sahibi olmadığını belirtmiŞtir.

GüveniIirtik ve Emniyet yönünden: Hibrit/elektrlkll araçların güvenlik ve emniyet ile

ilgili görüşleri sorulduğunda toplam % 55 katılımcı güvenli bulmuş, Yo5,2 oranında emniyetsiz

olduğunu düşünülmüşve% 39,8 oranında katılımcı bilgi sahibiolmadığını belirtmiŞtir.

Araç fiyatı yönünden: Taksi yolcularını araç fiyatı üzerine görüşleri sorulduğunda 560

katılımcıdano/o !5 i elektrikli hibrlt/elektrikli araçların ucuz olduğunu, o/o 6O oranında katılımcı

pahalı olduğunu veo/o25 oranında katılımcı ise herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmiştir.
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Km başına bedel yönünden: Taksi yolcuları tarafından elektrikli hibrit/elektrikli

araçların kilometre başına yakıt tüketimi masrafı hakkında sorulan soruda 552 katılımcı

soruyu cevaplamıştır. Cevap veren katılımcıların Yo 63'u km başına bedelin fosil yakıtlı

araçlara göre daha iyi olduğunu,Yo LO oranında katılımcı olumsuz olduğunu ve%o27 oranında
katılımcı ise herhangi bir fikre sahip olmadığını bildirmiştir.

Tasarım yönünden: Sekizinci soruda taksi yolcularının hibrit / elektrlkli araçların diğer

araçlara göre tasarım yönünden farkı konusunda bilgi sahibi olup olmadığı sorusu yöneltilmiş

ve cevap katılımcılar o/o 48 oranında genel hibrit/elektrikli araç tasarımında farklılık görmemiş,

% 74 elektrikli araçların tasarım yönünden uygun olmadığını ve o/o 38 oranında katılımcı
herhangi bir bilgisi olmadığını bildirmiştir.

Hacim yönünden: hibrit / elektrlkli araçların hacim yönünde nasıl bulunduğu

sorusuna toplam 544 kişi cevap vermiş, % 36 katılımcı hacim olarak yeterli bulmuş, % 20
yetersiz ve % 44 ise herhangi bir fikri olmadığını beyan etmiştir.

Performans ve kullanım yönünden: Yine yollara elektrikll araçların performans ve

kullanım yönünden diğer araçlardan nasıl farklı bulunduğu sorulduğunda toplam 554
yolcunun %32i olumlu, % 33 olumsuz,Yo35 ise fikri olmadığını bildirmiştir.

Statü / imai yönünden: Elektrikli araçların statü ve imajının diğer araçlara göre nasıl
olduğu sorulduğun da % 65 i olumlu, % 8'i olumsuz ve Yo 27'si ise herhangi bir fikri olmadığını
bildirmiştir.

ı FvET ı HAylR ı ailvıiyoRuv
120

100

§ı;-|""s-,$e"":".:""",-",}§

Şekil 46 Yolcuların Hibrit/Elektrikli ve Diğer Araçlar Kıyaslaması
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D.3. Taksi Sürücü Anketi

Yerli h ibrit/elektrikli ve veya ticari taksi anketinin diğer bir bölümü istanbul ve Kocaeli

bölgesinde çalışmakta olan taksilerin konu hakkındaki bilgi ve düşüncelerini ortaya koymak

amacıyla planlanmıştır. Ankete bahse konu olan bölgelerde çalışmakta olan 901 taksi

sürücüsü katılmıştır. Taksi sürücülerinin bazıları tüm sorular| cevaplamamış, eksik bırakılan

sorular olmuştur. Bu bağlamda bazı anket sonuçları veriIirken katılımcı sayıları da

sunulmuştur. Taksiciler için düzenlenen anket 11 ana ve alt başlık altında toplam 36 soru

yöneltilmiştir. Bu soruları tek tek incelediğimizde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

SoRU 1: ortalama olarak hafta içi (Pazartesi'den Cuma'ya), hafta sonu (Cumartesi ve

Pazar) günde yolcu taşlma Ve serbest sürüş için kaç kilometre taşlt kullan|yorsu nuz?

HAFTA içi HAFTA SONU

Yolcu Taşlma Amaçll sürüş

Serbest Sürüş

Birinci soru ile taksi sürücülerinin ortalama olarak hafta içi ve hafta sonu yolcu taşıma

ve serbest sürüş için kaç kilometre taşıt ku lla nd ıklarının tespitine yönelik çalışma

hedeflemiştir. Bu bağlamda taksi sürücülerinin yolcu taşıma omoçlı olarak hafta içi ortalama

gün başına 372 kilometre sürüş yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. (Ankete katllan 901 taksi

sürücüsü % 83 oranında cevaplamlŞtlr.) Aynl taksi sürücülerinin hafta sonu gün başına 316

kilometreye düşen bir oranda yolcu taşıma amaçlı sürüş yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

Birinci sorunun devamında yine 901 taksi sürücüsünün hafta içi ve hafta sonu günlük

ne kadarlık serb est sürüş yaptıkları bilgisine ulaşılmak istenmiştir. Taksi sürücüleri bu soruyu

yo 52 orannda cevaplamış ve katılan 471 taksi sürücüsünden elde edilen cevaplar, taksi

sürücülerinin hafta içi serbest sürüşünün günlük 67 km olduğu, aynl serbest sürüş

uzunluğunun hafta sonu ise 47 km'ye düştüğü sonucu görülmüştür.

SORU 2: Ortalama olarak hafta içi (Pazartesi'den Cuma'ya}, hafta sonu (Cumartesi ve

pazar) her bir sefer kaç km'dir? (sefer ifadesi ile duraktan çıktıktan sonra tekrar durağa

dönene kadar geçen süre kastedilmiştir)

yine taksi sürücülerine üçüncü soruda hafta içi yolcu taşımadaki her bir sefer

uzaklığının ortalama değeri sorulduğunda, katılımcı taksi sürücülerinden hafta içi için o/o 79 ve

hafta sonu için % 75 civarından cevap vererek ankete katılmışlardır, Verilen cevaplara göre

hafta içi her seferin 14 km civarında olduğunu, bu mesafenin hafta sonu ise 10 km,ye

düştüğünü görülmektedir,
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Hafta içi Hafta Sonu Hafta içi Hafta Sonu Hafta içi Hafta Sonu
Yolcu Taşıma Yolcu Taşıma Serbest SürüşSerbest Sürüş Sefer Uzaklık Sefer Uzaklık
Amaçlı Sürüş Amaçlı Sürüş

Şekil 47 İstanbul'da Taksi Sürücülerinin Hafta İçive Hafta Sonu Araç Kullanımı Bilgileri

SORU 3: Durakta ortalama olarak hafta içi (Pazartesi'den Cuma'ya), hafta sonu
(Cumartesi ve Pazar) günde kaç saat bekliyorsunuz?

lstanbul ve Kocaeli bölgesinde çalışmakta olan taksi sürücülerinin hafta içi ve hafta

sonu durak bekleme sürelerinin ortaya çıkarılması için sorulan soruda katılımcı taksi

sürücülerinin % 9O civarı soruları cevaplamıştır, Katılımcı taksi sürücülerinin % 90 ı hafta

içinde durakta 7,2saat bekleme yaptığını, katılımcılar'no/o88 ide hafta sonu ortalama olarak
5,1 saat bekleme yaptığını ankette belirtmiştir.

7,2

Hafta iÇi Durak Bekleme Süresl Hafta Sonu Durak Bek|eme Süresi

SORU 4: Ortalama olarak hafta içi (Pazartesi'den Cuma'ya), hafta sonu (Cumartesi ve
Pazar) günde kaç kere (Depo)yakıt alıyorsunuz?
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Şekil 48 Durakta Ortalama Olarak Hafta İçive Hafta Sonu Günlük Bekleme Süreleri
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Taksici anketimizin ısının dördüncü sorusunda sürücünün hafta içi ve hafta sonu yakıt

alır oranın hakkında bilgi edinmek hedeflenmiştir. Ankete katılan 901 taksi sürücüsünün

yüzde doksanı bu soruyu cevaplamıştır. Verilen cevaplara göre günümüz fosil yakıtlı araçların

yaklaşık iki kez depo doldurduğu görünmektedir. Yine aynı taksi sürücüsü grubunun hafta

sonu yakıt alımı sıklığının 1,3 depoya düştüğü görülmektedir. (Ortalama araç deposu mazot -
benzin 50 Litre ve LPG 35 litre olarak düşünülmüştür.)
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Şekil a9 Ortalama Hafta İçi ve Hafta Sonu Günlük Yakıt Alma Sayıları

SoRU 5: Taksi olarak kullanmak için araç alırken aşağıdaki hususlara dikkat eder misiniz? (Birden fazla

seçenek seçilebilir)

Evet H lr
performans
yakıt tüketimi
Yakıt tipi (dizel l benzin / LPG)

Araç fiyatı
İç hacim
Bagaj hacmi
Engelliler için rahatlık ve kullanım lo]gy]lgr

Aracın yaşı

Marka-model
Bakım ve tamir maliyetleri
Konfor
Dış tasarım
Eğlence ve navigasyon teknolojileri
yerli üretim
Diğer

Taksi sürücülerine yönelik anketimizin beşinci sorusunda taksi olarak kullanmak iÇin

araç alırken taksi sürücülerinin hangi hususlara dikkat edeceğini belirlenmesine yönelik soru
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yöneltilmiştir bu soruda parametre olarak V€rilen 15 paramet.enin birden fazlasl seçilebilir

olarak planlanmlştlr.

Perfolmans: Buna 8öre taksi sürücülerine bir araç allrken performanslnl dikkat eder

misiniz sorusuna yüzde 97 oranlnda evet cevabl Vermiş ve araç performanslnln kendileri için

çok önemli olduğunu vurgulamlştlr. Bu anketten de anlaşllacağl üzere taksi sürücüleri arac|n

performanslna yolculardan daha fazla dikkat etmektedir.

Yakf tüketimİnİn önemi olup olmadlğlnl sorulduğunda o/o 98,8 oranlnda önemli

olduğu yönünde cevabl allnmlştlr. Bu cevap oranl aynl zamanda anket içerjsinde yakalanan

en yüksek cevaplama orandlr. Bu da yaklt tüketimjnin taksi sürücüleri için ne kadar önemli
olduğunun da bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Yaklt TipiI Tak5i sürücülerine yaklt tipine (dİzel / benzin / LPG) verdikleri önemi için

5orulan soruya % 96,8 oranlnda dikkat edildiğinde cevap verilmiştir,

Araç fiyatl ile ilgili olarak sorulan soruya % 97 oranlnda araç fiyatlnln önemsendiği
görüİmüştür,

lç hacim yönünden: Araçlarln iç hacim yönünden nasll görüldüğü İle ilgiliolarak taksi

5ürücülerine yöneltilen so.uya % 91 oranlnda iç hacmin önemli olduğu cevablnl ulaşllmlştlr,

Ba8aj hacmi ile ilgili 8örüş soru|duğunda ise bu oran % 90 civarlnda bagaj hacmini
önemliolduğu yönündedir. Taksi sürücüleri için araç iç hacim Ve bagaj hacmi konu5unda araç
performans|na göre 8 puanlık bir fark olduğu gözlemlenmektedir.

Taksilerin Engellİler içİn rahatllk ve kullanlm kolayllğl sağlamasl konusunda % 81
oranlndan destek çlkmıştlr. Bu da taksi 5ürücülerinin araçlarln engellİler için rahatllk Ve

kullanlm kolayllğl sağlamasınl önemsediklerini göstermektedir.

Aİacln yaş|nln yapllan anket sonucunda % 96 oranlnda taksi sürücüsü taraflndan
önemsediği 8ö.ülmektedir,

sürücülerin aıaç modeli hakk|nda sorulan soluya o,1 94 oranında aracın marka
modelinin önemsendiği cevablnü erişilmiştir.

8aklm ve tamİr maliyetleri hakklnda sürücüler % 96,7 oranlnda önemli olduğunu

belirtmişlerdir.

Taksilerindeki konfor konusunun önemi olup olmadlğl konusunda soruya % 93
oranlnda önemlidir cevabl elde edilmiştir,

Dlş tasanml: D|ş tasarlmln|n sürücüler için önemli olup olmad|ğı sorusunda
"önemlidir" cevabl Veren oran % 84 e düşmüştür.

Taksilerin eğlence ve navigasyon t€knoloİilerine sahip olup olmamasl konusundaki

soruya "evet önemlidiı'' djyenler % 84 oranlnda önemlİ bulunduğu, ayn| şekilde
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kullanacakları taksinin yerli üretim olup olmadığının önemsendiğini sorulduğunda % 80,7

oranında önemsendiği, % 20 civarında taksinin yerli üretim olmasını önemsemediği

görülmektedir.

Bunların dışında % 75 oranında taksi sürücüsü farklı parametreler altında

ku|lanacakları taksiden beklentileri olduğunu anketlerde belirtmiştir. Farklı beklentiler ile

ortaya çıkan parametrelerin detaylarına bu raporda yer verilmemiştir.
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Şekil 50Sürücülerin Taksi Aracı Alırken Dikkat Ettiği Husus ve Parametreler

(Birden Fazla Seçenek Seçilmiş Durumdur)

Evet, tam olarak

Evet, kısmen

Hayır

Bu soruda sürücülerinin elektrikli araçlar konusunda bilgi sahibi olup olmadıkları

araştırılmıştır. Bu bağlamda toplam 861 taksi sürücüsünden 491'i elektrikli veya

hibrit/elektrikli araçlar konusunda bilgi sahibi olmadığını bildirmiştir. Oransal oIarak

bakıldığında toplam taksi sürücülerin]n Yo 57'sinin elektrikli veya hibrit/elektrikli araçlar

konusunda bilgi sahibi olmadığı, % 37 sinin kısmen bilgi sahibi olduğunu ve % 6 civarında

sürücünün ise bilgi sahibi olduğunu anket sonuçlarında görülmektedir.

EE]E]
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SORU 6: Hibrit/ Elektrikllaraçlar konusunda bilgi sahibi misiniz?
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%57
HAYlR

Şekil 515ürücülerin Hibrit/ Elektrikli Araçlar Konusunda Bilgi Durumu

SORU 7: Daha önce hibrit / elektrikli araç kullandınız mı?

Evet

Hayır

Bu soruda taksi sürücülerine daha önce hibrit/ elektrlkli araç tecrübesi olup olmadığı

anlaşılmak istenmiştir. Ankete katılanlar %o 93 oranında daha önce hibrit/ elektrikli araç

kullanmadığını, yüzde 7 si ise elektrikli araç kullanımıtecrübesi olduğunu bildirmiştir. Bu soru

ile ilgili olarak İstanbul taksi sürücüleri cemiyeti ile yapılan görüşmede İstanbul bölgesinde üç

adet taksinin bir süre çalıştırıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Değişik firma]ar tarafından deneme

amaçlı üretilen elektrikli taksinin 3 örneği İstanbul bölgesinde çeşitli zaman dilimleri
içerisinde taksi sürücülerinin tecrübesine açıldığı bilgisi verilmiştir.

HAYlR

%93
EVET

Şekil 52 Sürücülerin Daha Önce Hibrit / Elektrikli Araç Kullanma Durumu
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Olumlu
yanları

Olumsuz
yanları

Bilmiyorum

Çevrecilik
yakıt tasarrufu
Menzil (Tam dolu şarj/depo ile gidebilen en uzak

mesafe)
Hız
Güvenilirlik ve Emniyet
Araç fiyatı
Km başına bedel
Tasarım

performans ve kullanım
Statü / imaj

soRu 8: Sizce hibrit / elektrikli araçların diğer araçlardan farklı yanları nelerdir?

Bu soruda taksi sürücülerinin hibrit/elektrikli araçlar ile normal kullandıkları fosil

yakıtlı araçlar arasında donanım değerlendirme bakımından farkındalığın seviyesi anlaşılmak

istenmiştir.

çevreci!ik yönünden: elektrikll araçların diğer araçlardan farkı nedir sorusuna

hibrit/elektrikli araçlar lehine % 80 oranında olumlu , Yo 2 civarında olumsuz ve Yo 18 civarında

ise bilmiyorum sonucuna ulaşılmıştır.

Hibrit/Elektrikli araçların diğer araçlara göre yakıt tasarrufu konusunda nasıl olduğu

yönündeki soruya o/o 77 oranında olumlu , o/o 2O civarı herhangi bir bilgisi olmadığını, % 3 ise

olumsuz görüş sahibi olduğunu bildirmiştir.

Bir depo yakıt ile gidilebilecek en uzun yol yani menzil hakkında elektrikli araçların

diğer araçlara göre farklı sorulduğunda yüzde 20 si olumlu, Yo4O olumsuz ve o/o41 civarında

sürücü ise bilgi sahibi olmadığını söylemişler.

Hız yönünden: Hibrit/elektrlkli araçların hız konusunda bilgi sahibi misiniz sorusuna

iseo/o25, bilgi sahibi olduğunu o/o26'sı hız durumunda elektrikli araçların yeterli olmadığını %

48 oranında ise bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını bildirmiştir.

yine güvenlik ve emniyet konusu ile ilgili bilgi sahibi misiniz sorusuna yüzde 40

oranında bilgi sahibi olduğunu ve olumlu bulduğunu elektrıkli hibrit/elektrikli araçlar olumlu

bulduğunu 8 oranında olumsuz olduğunu ve yüzde 50 civarında ise sahibi olmadığını

bildirmiştir.

Fiyat yönünden: Elektrikli araçların fiyatı konusunda sürücülerin bilgi sahibi olup

olmadıkları sorulduğunda% 14 oranında elektrikli aracın fiyatını alınabilir seviyede ve olumlu

düşündüğü,yo 40 oranında fiyatın pahalı olacağı, olumsuz düşündüğü ve% 45 civarında bir

sürücünün ise fiyat konusunda bilgi sahibi olmadığını belirttiğini görüyoruz.
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Ki|ometre başına ödenecek yakıt giderleri konusunda % 45 i hibrit/elektrikli araçları

olumlu bulurken Yo 6,8 olumsuz, Yo 48 civarında bir sürücü ise herhangi bilgisi olmadığını

açıklamıştır.

Elektrikli hibrit/elektrikli araçların fiyatı konusunda ne düşünü|düğü sorusunaiseYo26
olumlu düşündüğünü, o/o 7 civarında olumsuz düşündüğünü, Yo 57 civarında ise herhangi bir

bilgisi olmadığını belirtmiştir.

Elektrikli araçların hacim yönünden performansı hakkında ne düşünüldüğü sorusuna

ise%26 olumlu cevap vermiş, % 6 olumsuz cevap vermiş ve%68 civarında katılımcı ise konu

hakkında bilgi sahibi olmadığını ankette bildirmiştir.

Performans ve kullanımı konularında elektrikli araçları nasıl buluyorsun sorusuna %

29 civarında olumlu bulunduğu , Yo 15 civarında olumsuz düşünüldüğij ve o/o 56 oranında ise

herhangi bir bilgisi olmadığını beyan etmiştir.

Yine statü ve imaj yönünden elektrikli araçları nasıl buluyorsun sorusuna % 32

civarında sürücü olumlu bulduğunu, Yo 5 civarında sürücü olumsuz düşündüğünü ve o/o 62

civarında sürücü ise herhangi bir bilgisi olmadığını bildirmiştir.
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Şekil 53Hibrit / Elektrikli Araçların Diğer Araçlar ile Kıyaslaması

SORU 9: Evinizde, iş yerinizde veya çevrenizde (AVM, halka açık otopark) şarj
istasyonu var mı?

Sürücülerine evinizde işyerinizde veya çevrenizde şarj yeri olup olmadığı konusunda
soru yöneltilmiştir. Bu soruya karşılık o/o 8 oranında taksi sürücüsü çevresinde şarj yeri

Var
Yok

Bilmiyorum ı

I
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olduğunu bildirmiş, 9/o 7o oranı herhangi bir şarj İstasyonu olmadığını beyan etmiş % 22

oranında ise bu konuda bilgi sahibi olmadığını söylemiştir.

%21
BiLMiYoRUM

% 6,5

%70
YoK

Şekil 54Ev, İş Yeri Veya Çevrede (AVM, Halka Açık Otopark) Şarj istasyonu Durumu

SoRU 10: Hibrit / Elektrikli bir aracın taksi olarak ku llan ılabileceğini düşünüyor

musunuz?

istanbul'da ve Kocaeli bölgelerinde taksi sürücülerine veya elektrikli bir aracı olarak

kullanıp kullanmayacakları konusunda soru yöneltildiğinde bu soruya cevap veren toplam

859 taksi sürücüsünün % 64,i ku llanabileceğini, % 18 civarlnda taksi 5ürücüsünün

kullanmayacağın ı yine o/o L7 civarında taksi sürücüsünün ise herhangi bir bilgim yok şeklinde

cevap Verdiği görülmektedir.
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BiLMiYoRUM

o/o 65
EVET

Şekil 55Sürücülerin Hibrit / Elektrikli Bir Aracın Taksi Olması Konusundaki Düşüncesi

SORU 11: Taksi Sürücülerini hibrit / elektrikli araç kullanımı konusunda teşvik etmek
için neler yapılabilir?

Bölgelerde sürücülerine araç kullanımı konusunda teşvik edebilmek için neler
yapılabileceği konusunda bilgi edinmek amacıyla sorulan bu soru da % 85,3 katılımcıya denk
ge|en 769 sürücü ÖlV lndlrimi yapılmasının yerinde olacağını belirtmiştir. Yine % 65'e denk
gelen 586 sürücü uygun vadeli kredi sağlanması gerektiğini, toplam katılımcı taksi
sürücülerine %o 62,6'sıne denk gelen 564 sürücünün de şarj bedeli desteği beklediği
görülmüştür. 901 katılımcının % L3,4'lik oranına denk gelen 121 taksi sürücüsünün farklı
beklentileri olduğu ankete girilmiştir.

öTv İndirimi tr]
Uygun vadeli kredi

Şarj bedeli desteği
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Öw İndirimi Uygun vadeli kredi Şarj bedeli desteği Diğer

şekil 56 Taksi Sürücülerini Hibrit / Elektrikli Araç Kullanımı Konusunda Teşvik İstekleri
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E çAtlşMA soNUçtARl

Ülkemizde otomotiv alanında faaliyet gösteren birçok firmanın işbirliği ile

kurulan ve bu alanda çalışmalar yürüten Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP)

elektrikli araç özel çalışma grubu, öncelikli eylem alanlarını ve tamamlayıcı eylemleri
aşağıd aki gibi tan ım lam ıştıra2:

Beklentiler ve Hedefler
/ Elektrikli ve hibrit araç kullanImln yaygınlaşması
/ Elektrikli ve hibrit araç alt parçalarının yerlileştirilmesi
/ Elektrikli araç ve alt parçaları teknolojisinde dünyadaki teknoloji seviyesini yakaiamak
r' Elektrikli araçların ticarileşebilmesi için gerekli olan hedefler doğrultusunda Ar-Ge

yatırımlarının yapılması
/ Elektrikli araç tercih etmesi içın kullanıcılara yeterli altyapl ve teşvik sunulması
/ Araç ve alt parça ithalat|n|n azaltılması
r' Elektrikli araç Ar-Ge yatırımlarının artması

zorluklar
Kritik alt parçalar konusunda teknoloji bilgi birikiminin az olması
Altyapının az olması
Gerekli altyapı maliyetinin yüksek olması
Kritik ham maddelerin ithal ediliyor olması
Ar-Ge yatırımıve personelinin az olması
Elektrik araçlar konusunda Dünya'daki çalışan firmaların elektrikli araçlar konusuna

önem vermesi ve büyük yatır|mlar yapması
yerli otomotiv markasının olmaması
Dünya çapında güvenilir marka sayısının az olması

Yaklaşım
/ Rekabetçi bir piyasada söz sahibi o|acak ürünler tasarlamak ve üretmek için gerekli

olan öncelikli a|anların sanayi ve üniversiteler tarafından belirlenmesi
/ Belirlenen öncelikli alanlarda yetişmiş personel saylslnln artlrılması
r' Dünya'nın önde gelen üniversite ve araştırma kurumlarına öğrenciler gönderilmesi
r' Ar-Ge personeli sayılarının artırılması
r' Temel Ar-Ge çalışmalarının artırılması
y' Laboratuvar alt yapısının artırılması, gerekli geliştirme, homologasyon ve

sertifikasyon testlerinin yurtdışı firmalarından bağımsız yapılabilmesi
/ standartları belirleyen uluslararası kurumlarda ülkemizin de söz sahibi olması
/ Üniversite sanayi işbirliği içinde öncelikli alanların paralelinde tezlerin

ge rçe kleştirilm esi

4' oTEP-SAEP raporu 08/2014
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y' Tasarlanan ürünlerin yerli marka ile üretilme5inin teşvik edilmesi

/ Dünya standartlarlnda 8ereklilikleriyerine getiren, rekabetçi markalarln oluşturulma5l

oTEP'in çallşmaslnda belirlenen maddelerin, hibrit ticari taksi pro.iesi açlslndan

değerlendirilmesiyle şu sonuçlar elde edilmektedir:

l. Taksi sürücüleri, yolculan ve kamu kuruluşlarlnln katllımlyla detayll bir anket çalışmasl
yapllarak yerli ticari taksiden beklentiler araştlr|lmalldlr. Yerli taksinin teknik ve

kavramsal tasarlml bu beklentiler doğrultu5unda şekillenmelidir.

Kamuoyunun elektrikli araçlara olan farktndallğlnIn arttlrllmasl, ölçek ekonomi5inin

yarat|labilmesi ve yeniteknolojilerin kullanlm koşullarlnda geliştirilmesi için kamunun

pilot uY8ulama ve düşük kapasiteli llk üretimde müşteri olmasl gerekmektedir,

ll

Hibrit ticari taksi projesi için binek veya hafif ticari araç gelİştirme Ve üretim sürecinde

tecrübeli bir yerli ana yüklenicilerin (ya da ortakllk) ve kritik elektrikli araç sistemleri

için yine konusunda tecrübeli alt yüklenicilerin belirlenmesi gerekmektedir,

Dünyadaki teknoloji seviyesini yakalayacak ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde

detayll pazar araştlrmalarl yürütülmelidir.

Kavramsal tasallmdan üretime kadar uzanan Ar-Ge ve Ür-Ge 5üreçleri devlet

teşVikleri ile desteklenmeye devam edilmelidir.

Araç ve alt parça ithalatınln azaltılmasl için maksİmum yerli parça kullanımı

hedeflenip, tam anlamlyla yerli marka yarat|lmalıdır. (Elektrikli araç dönüşümleri uzun

vadede markalaşma önündeengelteşkil edebilir.)
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Vll. Pilot bölgeler Ve taksi duraklar| için hEll, yavaş ve temasslz şarj altyaplsl kUrulmalldlr.

Vlll. Hibrit Ticari Taksi kullanlmlnl teşVik etmek amactyla:

a) ÖW/MTV Ver8i Velveya satln alma teşVikleri,

b) özel slflr emisyon bölgeleri ya da şeritleri, (Ör: Tarihi Yarlmada)

c) Yenilenebilir enerjili şarj sistemleri için teşvikler, {Ör: güneş, rüz8ar enefjisi)

d) Elektrikkul|anlmmaliyetlerindeavantajlar,
e) ll8ilitaksiduraklarlna "ElektrikliAraç Filosu" iş modelldesteğisağlanmalldlr,



F. soNuç VE MESAJ|-AR

Taşltlarda elektrifikasyon devrimi, otomotiv sektöründe küresel rekabeti
yakalayabilecek Ve dlşa bağlmllllğı azaltacak "Yerli Markalaşma" adlna önemli bİr

fl15at yaratmaktadll.

Yerli elektrikli araç markaslnln oluşturulmasl, bu araçta kullanllacak yeni teknolojilerin
geliştirilmesi Ve fiyat açlsından rekabetçi bir ürün ortaya ç|karllabilmesi için devlet
desteği en temel ihtiyaçtlr.

lll Ölçek ekonomisinin yaratllmasl/ yeni teknolojilerin 8erçek kuIlanlm koşullarlnda
geliştirilmesi Ve elektrikli araçla.a olan farklndallğln artt!rlIma5l için kamunun müşteri

olmast gerekmektedir.

Marmara bölsesinde uygulanmasl planlanan Ve tüm dünyada benzer uygulamalarl
olan "Elektrİkli/Hibrit taksi filolarl" bu anlamda önemli bir flrsattlr.

Tak5i uygulamasüna özel, çağdaş, sürdürülebilir Ve erişilebiljr bir platform sektörün
tüm paYdaşlarl için genel bir ihtjyaçtlr,

a, Taksi e5nafl: Kullanlm kolayllğl, güVenlik Ve düşük 5ahip olma maliyeti
b. Taksi yolcularl: Kolay E.işilebilirlik, güVenlik Ve konfor
c. Kural koyucular: (amu yararı, çağdaş şehir imajl ve regülasyonlara uygunluk

Bu doğrultuda yerlitaksi standart bir binek araç deği1,5ürücü ve yolcu odakll özel bir
araç konsepti olmalldlr.

Menzil uzatlclll elektrikli (hibrit) araç teknolojisi şu aşamada en uygun güç sistemi
olarak görünmektedir. Çallşmalarln bu yönde kanalize ed ilmesi 8erekmektedir.

Türk otomotiv sektörü bu tip bir aracl 8eliştirebilecek olgunluk ve kapasiteye sahiptir
(Teknolojik yeterlilik Ve tecrübe)
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G. öNER|LER

Başta istanbul, Ankara, i2mİr, Bursa, Kocaeli olmak üzere Büyükşehirler taksi filolarlnl

yenilemelidirler. Bu kapsamda yap|lacak yaklaşım olarak;

. Türkive'yeözelTaksiaraclnln8eliştirilmesi,

. sürücü ve yolcu emniyetinin ön planda tutulduğu,

. Bagaj ve iç hacmigeniş olan,

. En8elIiyolcutaşlmayaelverişli,

. özeltasa.lanmlşbirhibrit/elektriklitaksi aracl üretilmelidir

Böyle bir hibrit/elektrikli aracln büyük şehirler başta olmak üzere en klsa zamanda

kul|anlma alınması konusunda belediyeler zorlaylcl olmalldlrlar. Buna karş|llk devlet ö.T,V.

almamall, K.D.V.'den de muaf tutulmalldlr.
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