
MAVİ TUTKU

zele çevirmek de benim fikrimdi ve 5 bin 
taksiyi dizele çevirerek bu konuda olduk-
ça da başarılı olduk. Ben biraz aykırı, he-
yecanlı bir insanım, çok riskli kararlar ve-
rebiliyorum. Ama birçok başarı da böyle 
riskli kararlardan çıkıyor. Ben bir proje 
adamıyım. İleri teknolojiye tutkunum, i-
novasyon seviyorum. Hi-tech konularına 
inanılmaz düşkünüm. Zaman zaman, ai-

lemle bu konularda fikir ayrılığına düşebi-
liyorum. Mühendis değilim ama mühendis 
gibi çalışıyorum.

HİBRİT FİKRİNİN 
DOĞUMU
Deniz tutkunuz nereden geliyor?
Suadiye’de deniz kıyısında büyüdüm. Ai-
lem çok tevazu sahibiydi. Tekne almak fa-
lan şımarıklık gibi geliyordu, adeta yasak-
tı ama babam da doğru yapmış. O tarihler-
de sanayici kültürüyle çok da örtüşmüyor-
du. Ama tekne benim çocukluk hayallerim-
de vardı. Büyüyünce kendime bir tekne ya-
parım diye düşünürdüm. Veya metal hey-
kel yapacaktım. Sonunda tercihimi yine de-
niz için kullandım.
Emeklilik zamanı yaklaştığında bir tekne 
alıp keyif yapayım mı dediniz?
Aynen onu dedim ve Fransa’dan eski bir Al-
man teknesi getirdim. İsmi Rodi’s Island XI-
I idi. Annemle babam tekneyi çok sevdiler. 
Ünlü bir Alman tersanesinde, yine ünlü Al-
man mimar Banenberg tarafından yapılmış 
24 metrelik alüminyum bir tekneydi. Metal 
aşkım orada da kendini göstermiş demek.  
Kendinize bir tekne yapayım diye çıktınız 
yola ve ilk olarak da tekneyi hibritlediniz.
O yıllarda kimse bunu yapacağımıza inan-
mıyordu. Kendi yaptığınız tekneyle denize 
açılmak var ya, bunun keyfine diyecek yok. 

Tekne hibritlendiği zaman bir enkazdan 
bir canlı yaratıyorsunuz. Denize ilk indir-
diğimiz zaman gözlerim doldu.
Hibritleme fikri o yıllarda aklınıza ne-
reden geldi?
Kendime bir yat yapayım ama değişik ol-
sun dedim. Daha önceden de hobi ola-
rak araba yapıyordum. Kaynak yapma-
yı, arabaya boya atmayı falan çok sevi-
yorum. 50’ye yakın kendi yaptığım tasa-
rım arabalarım vardı, bir kısmı da elekt-
rikliydi. Bir gece neden denizde olmasın 
dedim. O zaman Tesla yoktu. Elektriğe 
âşığım. Elektrikli bisikletimle Kadıköy’e 
kadar gidiyorum. 

ELEKTRİK HÜKMEN 
GALİP
Elektrik gücüyle çalışan hibrit tekneler 
yapıyorsunuz.
Elektrik bir mucize, insan tanıdıkça âşık 
oluyor. Bu bir devrim, son 20 yılda elekt-
rik dünyada hükmen galip, yepyeni bir 
çağ açılıyor ve bizim bunu yakalamamız 
lazım. Elektrikle tanıştığınız zaman bü-
tün eski bildiklerinizi unutmanız gereki-
yor. Masaya yumruğunu vurduğu zaman 
petrolün bitmesi lazım. Neden bu kadar 
uzadı derseniz, petrol lobisi, vahşi kapita-
lizm derim. Ama hızla geliyor. Bu tam bir 
game changer; oyunun kuralı değişiyor.
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ugün bir dünya markası olan 
Anadolu Grubu’nu kuran Ka-
mil Yazıcı’nın tek oğlu. He-
yecanlı ve özgür bir kişilik. 

Kurduğu Zero Emission Institute i-
le son zamanlarda adını sık sık du-
yar olduk. Osman T. Yazıcı en bü-
yük hayalinin peşinden gitmiş bir i-
sim. Stoktaki mevcut vasıtaları hur-
daya dönüşmeden ülkeye ve çevreye 
kazandırmak amacıyla kurduğu Zero 
Emission Institute, Türkiye’de hibrit 
teknelerde tek adres. Yeni hedefi ise 
dünyada büyük bir potansiyeli olan 
bu pazarı Türkiye’ye kazandırmak ve 
ülkemizde dünyaya örnek olacak bir 
“hibrit merkezi” kurmak. Osman T. 
Yazıcı, hayallerini gerçekleştirmek i-
çin çıktığı ve 12 yıl boyunca ilmek il-
mek ördüğü yolculuğu anlattı…   
 
“HAYALLERİME 
ZAMANIM KALSIN 
İSTEDİM”
Sizi biraz tanıyalım…
Sanayici bir aileden geliyorum. İstan-
bul doğduğum, büyüdüğüm şehir. 
Babam beni erken yaşlarda metal sa-
nayisi ile tanıştırdı. Lise yıllarımdan 
itibaren yurtdışındaki fabrikalar tatil 
adresim oldu. O zamanlarda başladı 
metale karşı ilgim. Koleksiyonumda  

gördüğünüz metal eskisi objeler 8 
yaşımdan bu güne kadar topladıkla-
rımdır. Amerika’da ekonomi ve işlet-
me okudum. Türkiye’ye 28 yaşımda 
döndüm ve Efes Pilsen’de genel mü-
dür olarak aile şirketinde iş hayatına 
girdim.  Sonrasında otomotivin başı-
na getirildim ve orada CEO olarak u-
zun yıllar çalıştım. Metale olan ilgim 
burada tutkuya dönüştü, her ne ka-
dar yönetici olsam da işin mutfağı be-
ni daha fazla çekiyordu.
Anadolu Grubu’ndan ayrılma kara-
rını nasıl verdiniz?
Babam Kamil Yazıcı’nın sistemi ve 
değerleri bana her zaman yol göster-
di. Zamanı geldiğinde devretmek la-
zım diye düşünüyordum. Hayalleri-
me zamanım kalsın isterdim. Oğlum 
Kamil Yazıcı da hazırdı artık bayrağı 
devralmaya. 40 yaşımdaydım grup-
tan ayrıldığımda. Oysa ki yeni başlı-
yormuşum. Duramam ki. Rutin işler 
bana göre değil.
CEO’luk döneminizde birçok yeni-
liğe imza attığınızı biliyoruz ama.
O dönemde, Japon ortaklıklar tesis e-
derek İsuzu, Honda’yı ve daha birçok 
markayı gruba kattım. İsuzu kamyon-
larını otobüse çevirdim. Şirketin kar-
şı çıkmasına rağmen 1986 yılında di-
zeli Türkiye’ye getirdim. Taksileri di-
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BHedefi dünya 
çapında hibrit 
merkezi kurmak

Zero Emission Institute, 
Türkiye’de hibrit teknelerde 
tek adres. Kurucusu Osman 
Turgut Yazıcı ileri teknoloji  
âşığı, vizyon sahibi  bir sanayici. 
Tekne, klasik otomobil ve deniz 
eskisi koleksiyonculuğu da özgür 
ruhlu işadamının özgün yönünü 
yansıtıyor. Yazıcı, Türkiye’de 
dünyaya parmak ısırtacak bir 
“hibrit merkezi” kurmak için 
çalışmalarını sürdürüyor.

OSMAN 
T. YAZICI

RUHAT ATAÖZDEN
ruhat.21@gmail.com

Osman T. Yazıcı ile önce 
Gebze'de buluştuk, ardından 

Tuzla'ya geçtik.

Osman T. 
Yazıcı'nın ilginç 

koleksiyonu.
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Araştırdığım kadarıyla elektrik-
li vasıta dünyada yeni bir şey de-
ğil. Yanılmıyorsam 1888 yılında, II. 
Abdülhamit’in sipariş ettiği araba bi-
le elektrikliymiş.
Yeni şeyler değil bunlar ama kullanılan 
elektriğin şekli değişti. Artık akıllı elekt-

rik kullanılıyor. Çok pratik, sonsuz uygula-
ma var. Elektrikli uçak, iş makinası, kam-
yon, araba, otobüs her şey var. Bunu zaten 
ana firmalar yapıp, pazarlıyor.  Ekonomide 
muazzam bir tasarruf ve çevre için dost. Sa-
dece doğru uygulanması gerekiyor.
Siz bu pazarın neresinde yer almayı he-
defliyorsunuz?
Bizim çıkış noktamız stoktaki mevcut vası-
taları hurdaya dönüşmeden ufak bir motor 
değişikliğiyle yeniden canlandırarak ülke-
ye ve çevreye kazandırmak. Dünyada bü-
yük bir potansiyel var ve biz Türkiye ola-
rak bu pazarı kazanabiliriz. Biz Türkiye’yi 
ve dünyayı bununla tanıştırmak istiyoruz.  

Sadece tekneci değiliz, genel hibritçiyiz. 
Bu bir sistem ve  bunu her türlü vasıtaya 
takabiliyoruz. Biz tekneye uyguladık diye 
bir tek tekne convert ediyoruz anlamına 
gelmiyor. Boğaz vapurlarından, beledi-
yelerin çöp kamyonlarından iş makina-
larına kadar her türlü vasıta için bu sis-
temi uygulayabiliriz.

“TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR 
TERSANE”
Zero Emisson Institute sayesinde ho-
biniz işiniz haline gelmiş.
Biz el yordamıyla başlayarak bu keyif ve-
rici noktaya geldik. AR-GE çalışmalarını 
çok uzun tuttuk çünkü bu işin sorumlu-
luğu çok fazla. Küçük bir ekip olarak ça-
lıştık. Yükü kendim taşıdım. Benim ru-
humun biraz tamircilik, geliştirme gibi 
boyutları var. Anadolu Grubu’nda taksi-
lere dizel taktığımız zaman organ nakli-
ni iyi öğrenmişiz. Bugün de yaptığımız 

Osman T. Yazıcı karada ve denizde 
metal tutkunu bir isim. Günün birinde 
koleksiyonlarını müzelerde görebiliriz.

MÜZECİLİĞE GİDEN YOL 

 “Çocukluğumdan beri metale çok 
meraklıydım, haftalığımı alınca gider 
hoşuma giden bir metal parçayı satın 
alırdım. Sonradan  metal işi yaptığım 

zamanlar Rusya’dan gelen metal 
kamyonlarının içinden çok fazla 

alüminyum heykel çıkıyordu. Neredeyse 
6-7 müzeyi dolduracak kadar büyük 

bir koleksiyonum var. Çok sayıda deniz 
eskisi mevcut, denizciliğin nereden 

nerelere geldiğini çocukların, gençlerin 
görmesini istediğim için müze kurmak fikri 

cazip gelmeye başladı. En eski çamaşır 
makinası, en eski şarap yapma tezgâhları, 

hatta şampanya tıpalama aleti bile var. 
Gerçekten ciddi bir koleksiyon.” 

Osman T. Yazıcı'nın firması 12 yıldır 
Yalova'da farklı boylarda 16 elektirikli 
tekne üretti.Tuzla Marina açılınca buraya 
taşındılar ve çalışmayı sürdürüyorlar.

Osman T. Yazıcı ve Ruhat Ataözden.

aynı olay; motoru çıkartıp elektrikli ko-
yuyoruz. Vasıtanın bütün dinamikleri 
artıyor, negatif hiçbir şey düşünemez-
siniz. Vasıta devleşiyor. 12 yıldır çeşit-
li boylarda 16 tane elektrikli tekne yap-
tık, defalarca denedik. Yalova’daki ter-
sanede saklandık, basına çıkmadık. Sa-
dece İzmit Körfezi, Gemlik Körfezi’nde 
sürekli  denemeler yaptık. Tuzla Mari-
na açılınca oraya geçtik.
Balıkçı motorundan, kamyoncuya ka-
dar herkesin kullanabileceği bir sistem 
söz konusu. Haklı olarak okuyucular 
maliyetini merak edecek…
Siemens’e veya başka bir markaya git-
tiğinizde milyon dolarlardan başlayan 
proje paraları istiyorlar. Biz proje parası 

almıyoruz. Elektriğin yatırımı çok 
makul bir fiyattan çok yüksek mik-
tarlara çıkabilir, bunu kademelen-
diriyoruz. İlk yatırım eğer çok ağır 
olmazsa bunu herkes ticari veya ö-
zel araçlarında kullanabilir. En li-
mitli bütçeden başlayabiliyoruz. 
Pahalı olan lityum piller. Bu pille-
rin ilk yatırımını yıllara yayarak si-
zi elektrikle tanıştırıyoruz. Tekne-
deki mevcut jeneratör, birtakım aksam-
ları kullanarak üzerine bir ilave elektrik 
motoru takarak en basit şekilde başlıyo-
ruz. İstersen önümüzdeki sene gel pahalı 
olan lityum pili takalım. Güneş bedava, 
bunu lityuma depolamakla falan o ka-

dar akıllı boyutlara geliyor ki. Özellikle suda gi-
den vasıtalar için çok ideal. Teknede üzerinde-
ki güneş panelleri  veya jeneratörün olması sizi 
sonsuza kadar seyahat  ettirebilir. Arıza yaptığı 
zaman da telefonla uzaktan resetleme yapılabi-
liyor. Yağı yok, pası yok. 
Anadolu Grubu’ndan veya devletten bir deste-
ğiniz var mı? Ya da ortağınız?
Biz Zero Emission Institute olarak bugüne devlet-
ten yardım almadan, hiçbir ortak almadan geldik. 
Artık her türlü yaklaşıma, ortaklığa açığız. Yeter 
ki Türkiye’de dünyaya parmak ısırttıracak bir 
hibrit merkezi kurabilelim. Kendi imkânlarımızla 
o boyutlara kadar zorlamayız ama birliktelikler-
le neden olmasın? Türkiye çok iyi bir tamirha-
ne ve çok iyi bir tersane. Çok iyi bir imajla pres-

tijli bir şekilde yapıldığında 
dünyada inanılmaz ses geti-
rir. Zero Emission Enstitute 
olarak bizi birçok ülke bili-
yor. Hatta 9-10 yıl önce Al-
man Siemens mühendisleri 
bu tekneyi satabilirsiniz di-
ye onay verdi ama ben sat-
madım. Artık gönül rahatlı-
ğıyla, göğsümü gererek  or-
taya çıkabilirim, bu imza be-
nim artık! ☸

Zero Emission 
Institute'de 

hibrit merkezi 
kurma projesini 
hayata geçirmek 
isteyen Osman T. 
Yazıcı ortaklığa 
açık olduklarını 

söylüyor.

“AKILLI ELEKTRİK 
TEKNOLOJİSİ 

KULLANIYORUZ”

“Babadan kalma bir tekne de olabilir, 
biz onu bir motor değişikliğiyle günümüz 
dünya teknolojisine getirebiliyoruz. İyice 
dökülmüş, yıpranmış  vasıtaları yeniden 

hayata döndürüyoruz. Elektrikli bir motoru 
çevirmek için fosil yakıt, rüzgâr, güneş, 
hidrojen, manyetik hangi enerji gelirse 
gelsin sonuçta elektriğe çevirip elektrik 

motorunu kullanıyorsunuz. Elektrik 
motorunda verim yüzde 97’lerde. Bir dizel 

veya benzinli motor ise yürekler acısı. 
Ancak yüzde 30 verim alabiliyorsunuz 

ve çok pahalı. Elektrik motorunda egzoz, 
radyatör için kayıp yok, ses yok, titreşim 
yok. En önemlisi de bakım yok. Her sene 
belirli zamanlarda vasıtalarınızı, teknenizi 
bakıma sokuyorsunuz. Özellikle denizde 
tuz, rutubet bütün aksamları mahvediyor 
ve korkunç masraflar çıkıyor. Elektrikte 

bakım yok, yakıt yok, motor küçük olduğu 
için alanınız genişliyor. Her alanda üstün 

yani. Akıllı elektrik teknolojisi kullanıyoruz.”


