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Otomotivde Yeni Yönelimler
Geleceğin aracı;
• elektrikli,
• otonom,
• paylaşımlı,
• bağlantılı ve
• yıllık olarak güncellenecek.
Kısaca kullanım açısından
kolaylık olarak tanımlanabilir.
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Otomotivde Yeni Yönelimler
• Araçlar elektrikli olduğu için çevreyi daha az kirletecek ve
gürültü çok düşük olacak.
• Otonom hareket edildiği için daha az kişisel zaman
harcanacak.
• Kullanmak için ehliyete ihtiyacı olmayacağı için daha
erişilebilir olacaktır.
• Doğrudan satın alınması gerekmediğinden daha uygun
fiyatlı olacak, bunun yerine az miktarlarda kullanım ücreti
ödenecek.
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Otonom araçların güvenilirliği

Otonom araçların güvenilirliği ile ilgili yapılan araştırmada Çin ve Hindistanda bu araçların güvenli olduğunu düşünen
insanların sayılarında son üç yılda artış görülmüştür. Almanya ve ABD’de otonom araçların güvenli olduğunu düşünenlerin
sayısında çok fazla bir değişiklik izlenmemiş, Güney Kore ve Japonya'da ise otonom araçla güvende son üç yılda azalma
görülmüştür.
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Artan araç bağlantısının
faydalı olacağını düşünen
tüketicilerin yüzdesi
Otomobil sektörünün geleceğini şekillendiren en
önemli trendlerden biri araçlarda internet
bağlantısıdır. Bu araçlar, internete bağlı diğer
cihazlarla - arabanın içinde ve dışında - iletişim
kurabilir. Bağlı bir araba sayısız görevi yerine
getirebilir. Uydu navigasyon sistemi sizi trafik
sıkışıklıkları konusunda uyarabilir ve alternatif rotalar
önerebilir; arabaya girmeden önce camlardaki buzu
eritmek için aracınızın motorunu uzaktan
çalıştırabilirsiniz; ayrıca aracı uzaktan kilitleyebilir ve
kilidini açabilirsiniz. Bazı araba uygulamaları, dar bir
noktaya veya dar bir garaja park etmenize yardımcı
olabilecek otopark hizmetleri bile sağlar.
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Otonom araçlarla ilgili kazalarla ilgili medya raporlarının
kendilerini teknolojiye karşı daha temkinli hale getirdiğini
düşünen tüketicilerin yüzdesi

Şu anda otonom araçlara yatırım yapan çok sayıda şirket var. Araba kazalarının% 90'ından fazlası insan hatası nedeniyle meydana geldiğinden,
sürücüsüz araçların potansiyeli oldukça açık görünüyor. Otonom araçlarda daha güvenli olacağımız gerçeğine işaret eden birkaç rapor göz önüne
alındığında, herkesin otonom araçlar sisteminde yer alması beklenen bir sonuçtur. Otonom araçların neden olduğu rapor edilen kazaların sayısı
hala çok az olsa da, tüketicilerin sürücüsüz araçlara olan güvenini kaybetmesi için gereken tek şey bu konuda birkaç rapordur.
Aslında, otonom bir araçta kendini güvende hissetmeyecek insanların sayısında sürekli bir artış oldu. Deloitte'un 2019 Küresel Otomotiv Tüketici
Araştırmasına göre, ABD, Japonya, Hindistan ve Almanya'daki tüketicilerin yaklaşık% 50'si otonom araçları güvenli olarak görmediklerini6 söylüyor.

Daha az insan bir sonraki araçlarında geleneksel içten yanmalı
motorları (ICE) tercih ediyorlar, alternatif güç aktarım teknolojisine olan
ilgi artmaya devam ediyor

Bir sonraki araçları için tüketici güç
aktarma organı tercihleri
Diğer: Etanol, CNG, Hirdojen yakıt
hücresi
Alternatif güç aktarım teknolojilerine
ilgi giderek artmaktadır. Japonyada
2019 yılında alternatif sistemlere olan
ilgi %59 iken 2020 yılında %4 artarak
%63 olmuştur. ABD ve Hindistanda
hala geleneksel içten yanmalı
motorları tercih edebileceğini
belirtenlerin sayısı %50’den fazladır.
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Öngörüler
• Mobilite alışkanlıklarımız değişecek
• Kişisel ve genel araç kilometresi artacak

• Araçlar daha yoğun kullanılacak
• Araba envanteri önemli ölçüde azalacak
• Araç satışları ne olursa olsun artacak
• Otonom sürüş ve elektrifikasyon karşılıklı fayda sağlayacak
• Ar-Ge yatırımları yeniden şekillenecek
• Gelecekteki iş modelleri, aracın satışını ve işletilmesini de içerecek
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Öngörüler
• 2030 yılına kadar Avrupa'nın araç envanterinin 280
milyondan 200 milyon araca düşmesi bekleniyor.
• 2030'a kadar ABD'deki kişisel mil mesafelerinde % 24
civarında artış gözlenebilecek.
• Otomobil satışlarının% 55'inden fazlası 2030 yılına kadar
tamamen elektrikli hale gelecek.
• Ar-Ge bütçesinin% 25'ini yazılım uygulamalarına yatıran
şirketler güçlü büyüme sağlayacağı öngörülmekte.
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2017-2030 arasında Avrupa’da hareketlilik tahmini
Yapılan bir çalışmada 2030
yılına kadar paylaşılan, otonom
paylaşılan ve otonom özel araç
sayısının toplam araç sayısı
içerisindeki oranının %50’ye
varacağı tahmin edilmektedir.
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2017-2030 arasında Çin’de hareketlilik tahmini
Çin’de 2030 yılına kadar
otonom özel araç sayısının
%30’u geçeceği tahmin
edilmektedir.
Otonom paylaşılan ve
paylaşılan araç oranlarının %10
civarlarına ulaşacağı tahmin
edilmektedir.
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2017-2030 arasında ABD’de hareketlilik tahmini
2030’a kadar paylaşılan
ve otonom araç oranının
%33,5 olacağı ön
görülmektedir, ABD’de
özel araç oranın 2030
yılında %55 civarında
olacağı tahmin
edilmektedir.
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Otomotivde Yeni Yönelimler
4859 yeni kurulan ve
gelişmekte olan
otomotiv firmasının
çalışma faaliyetlerinde
öncelik verdiği 10 alan:
• Otonom araçlar
• Bağlı araçlar
• Elektirifikasyon
• Paylaşımlı
hareketlilik
• Yapan zeka
• Big Data analizi
• İnsan-makine
etkileşimi
• Blokchain teknolojis
• Eklemeli imalat
• Nesnelerin İnterneti
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Otomotivde Yeni Yönelimler
4859 yeni kurulan ve
gelişmekte olan otomotiv
firmasının çalışma
faaliyetlerinde öncelik
verdiği 10 alanın oranları:
Otonom araçlar %21
Bağlı araçlar %18
Elektirifikasyon %17
Paylaşımlı hareketlilik %14
Yapay zeka %7
Big Data analizi %6
İnsan-makine etkileşimi %4
Blokchain teknolojis %4
Eklemeli imalat %4
Nesnelerin İnterneti %4
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Mühendislerden beklenen bilgi beceri
ve yetkinlikler
• Günümüzde bilgi neredeyse 3-4 yılda bir ikiye katlanmaktadır.
• 2050’li yıllarda her 70 günde bilginin ikiye katlanacağı öngörülmektedir.
• Otomotiv sektöründe elektrik-elektronik ve yazılım alanına hızlı bir geçiş
söz konusudur.
• Bilgi, beceri ve yetkinlikler de elektrik, elektronik ve yazılım alanına
kaymaktadır.
• Genel olarak mekanik ve makinanın ağırlığı giderek azalmaktadır.
• Otomotiv mühendisliği eğitiminde bu değişimleri yakalama ve takip
edebilme açısından daha fazla çaba gösterilmesi gerekir.
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Mühendislerden beklenen bilgi beceri
ve yetkinlikler
• Araştırmacı ve sorgulayıcı mühendisler yetiştirmek.
• Sektör işbirliği eğitim ve öğretime gerçekleştirilmelidir.
• Çok ders okutarak iyi mühendis yetiştiremezsiniz.
• Öğrenmeyi öğretmeliyiz.
• İletişim becerileri ve ekip çalışması teşvik edilmelidir.

• Proje tabanlı çalışmalar teşvik edilmelidir.
• HBÖ kapsamında bilgi güncellenmesi sağlanmalıdır.

• Eğitimde akreditasyon olmazsa olmazlardandır, teşvik edilmeli.
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Kaynaklar
• https://www.startus-insights.com/innovators-guide/automotiveindustry-trends-10-innovations-that-will-impact-automotivecompanies-in-2020-beyond/
• https://www.epicflow.com/blog/5-latest-trends-in-the-automotiveindustry/
• https://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2018-03/pwc-fivetrends-transforming-the-automotive-industry.compressed.pdf
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