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MYST
kalpleri kazandı!

Motoru ve turboyu tertemiz yaparak motorun ömrünü uzatan MYST, kolay kullanımı, 

güvenilirliği ve satış sonrası desteğiyle yetkili servislerin kalbini kazandı.

 

surteks.com

5 yılda 400'den fazla yetkili serviste

750.000’den fazla araçta
başarılı uygulama!
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Değerli Meslektaşlarım,

OYDER olarak çok başarılı bir Otomotiv Kongresi dönemi geçirdikten sonra yeni 
projelerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki sene OYDER’in kuruluşunun 30. yılı ve tüm 
yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve farklı bir Kongre dönemi yaşatmak üzere çalışmalarımıza 
başlamış durumdayız. Bunları yakın bir zamanda sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.

Öncesinde ise bir süredir Yönetim Kurulumuzun hedefinde olan ve eğitimde yeni bir 
uygulama ile tüm Türkiye’de kolayca ulaşılabilir, ucuz ve kullanışlı bir şekilde eğitim 
verilmesi amacıyla OYDER Akademi projemizi başlatış durumdayız. Otomotiv Sektörü 
özellikle markaların çok yoğun eğitimleri ile birçok sektöre göre gerçekten son derece 
eğitimli personel istihdam etmekte. Bu yoğun eğitimler içinde bulunmayan veya ek eğitim 
ihtiyacı görülen alanlarda ise OYDER olarak bizler çeşitli başlıklarda eğitimler yaparak 
Yetkili Satıcılarımızın gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Amacımız, eğitim alacak meslektaşlarımızın zamanlarını daha etkili kullanabilmeleri 
amacıyla Dijital Mecrayı kullanarak verimliliklerini arttırmak. Bu sayede çok kolay bir 
şekilde ülkemizin her noktasına eğitimlerimizi ulaştırma şansına sahip olacağız. 

İlk eğitim projemiz, 2016 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile beraber 
yaptığımız "2. El Satış Danışmanı Eğitimi’nin" benzerini dijital hale getirmek, hemen 
ardından ikinci olarak da ‘Servis Yöneticisinin Başarı Rehberi’ adlı kitabımızı dijitale 
çevirmek. Bu sayede servis yönetimi konusundaki gerek akademik gerekse tecrübeye 
dayalı bilgileri Servis Yöneticilerimize sunma imkanı bulacağız.

Üçüncü eğitim projemiz ise "Hasar Atölyelerimizdeki Verimlilik" ile alakalı olacak. 
Hasar atölyelerimizin maksimum düzeyde verimli çalışmasını sağlayabilecek bir eğitim 
modülünün oluşturulması ile şirket sahiplerinden, "kaporta-boya" teknisyenlerine kadar 
herkesin seyrederek önemli kazanımlar sağlayabileceği bir eğitim alma şansı olacak. 

OYDER sorumlulukları çerçevesinde bu üç eğitim projesi ile meslektaşları için yeni bir 
hizmeti sunmuş olacak. 

Tüm meslektaşlarımıza başarılı günler dilerim.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
adına İmtiyaz Sahibi
Murat Şahsuvaroğlu

Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet Çağan
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Özel sektörün 
kurumsal eğitimlerle 
imtihanı

Günümüzde büyük gelişme kaydeden 
teknoloji ve bilim, ona ayak uydurması 
gereken bir toplumu da yarattı, beraberinde 
getirdi. Böyle bir toplumda bireysel 
eğitimler kaçınılmaz olsa da kurumlar 
tarafından geliştirilip uygulanan kuruma 
ve sektöre özel eğitimler ortaya çıktı; 
bunlar kısa sürede profesyonelleşti. Hatta 
kurumsal eğitimlerle ilgili bir sektörün bile 
varlığından söz etmek mümkün. 

Yunancadan diğer Avrupa dillerine ve 
Türkçeye geçen “akademi” kelimesi, 
başlangıçta yüksek öğretim kurumu 
anlamına gelmekteyken, artık özel bir eğitim 
ve uzmanlaşma gerektiren her alanda 
kullanılır hale geldi. Özel sektörün dünyada 
ve Türkiye’de kendi alanlarına yönelik 
kurumsal eğitimler verme amacıyla kurduğu 
akademiler, kaçınılmaz bir mesleki eğitim 
sürecinin ihtiyaçlarına cevap vermeye 
odaklanmış durumda. Örneğin; TEGEP 
Eğitim ve Geliştirme Platformu Derneği’nin 
2015 Kurumsal Eğitim Araştırma 
Raporu’nda, ABD’nin 2000’den fazla 
kurumsal akademiye (Corporate University) 
sahip olduğu belirtiliyor. 82 şirketin 7372 
çalışanıyla katıldığı 2016 raporunda ise en 
çok eğitim yapılan alanların ilk sırasında 
fonksiyonel eğitimler yer alıyor; bunu 
liderlik eğitimlerinin takip ettiği görülüyor. 
Sınıf eğitimi yöntemi yüzde 77 oranında, 

sanal sınıf yöntemi yüzde 5, e-eğitim, video 
gibi araçlarla uygulanan diğer yöntemler de 
yüzde 18 oranında kullanılıyor. 

Bu veriler “kurumsal eğitimler için 
teknolojinin kullanımı” konusunda 
Türkiye’nin biraz daha zamana 
ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Gelişim 
yöntemlerinde ise ilk sırayı iş başında 
öğrenme almış durumda. Bu şaşırtıcı bir 
sonuç olmadığı gibi 2017’deki verilerle de 
destekleniyor. 

Raporda kişi başı yıllık ortalama eğitim 
süresi olarak 33 saat gösteriliyor. Bu 
süre kurumların eğitim için ayırdığı 
bütçelerle de orantılı ve bütçe rakamları 
artırılmadıkça eğitim süresinin uzaması 
pek olası görünmüyor. Şirket başına yıllık 
eğitim maliyetleri 2,4 milyon ile 6,1 milyon 
arasında seyrediyor. Kişi bazında ise yıllık 
eğitim maliyeti 325 ile 839 TL aralığında. 
Bu durumla bağlantılı olabilecek bir veri 
daha var aslında: TEGEP tarafından 2017 
yılında uygulanan ve toplamda 9893 kişinin 
katıldığı anket araştırmasında “En iyi nasıl 
öğrendiğinizi düşünüyorsunuz?” sorusuna 
kadınların yüzde 49’u, erkeklerin ise yüzde 
43,8’i “iş yaparken deneyimleyerek” cevabını 
vermiş. Bütün bunlar birleştirildiğinde, 
kişi başına düşen yıllık eğitim süresinin 
bütçeye bağlı olarak artırılması durumunda, 

verilen eğitimin niteliğinin eğitim süresinin 
uzaması - kısalması hatta maliyetin 
belirlenmesi için bile çok daha belirleyici 
bir etken olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü 
verilen bütün eğitimlere rağmen algının 
kişisel ve göreceli bir kavram olduğu, iş 
yaparken deneyimleme aşamasına en 
yakın olabilecek simülasyonlu veya drama 
tarzı eğitimler söz konusu olmadığı sürece 
ihtiyacı cevaplayabilecek bir eğitimin 
verilebilmesi mümkün olamıyor. Bu 
durumda bütçe etkili kullanılamamış oluyor 
ve eğitimin süresinin hiçbir önemi kalmıyor. 

Son olarak “Öğrenme ve gelişim 
faaliyetlerine katılmanızın temel sebebi 
nedir?” sorusuna cevaben kadınların yüzde 
50’sinin, erkeklerin ise yüzde 44,1’inin 
“kariyerimi geliştirmek”; kadınların yüzde 
43,1’inin, erkeklerin ise yüzde 47,9’unun 
“işimi daha iyi yapabilmek” dediği 
belirtildiğine göre, sadece kurumunu değil 
kendini de daha iyi pozisyonlarda görmek 
isteyen herkesin bu eğitimlere sıcak baktığı 
ortadadır. 

Dolayısıyla günümüzde kurumsal eğitimin 
başlı başına ayrı bir sektör olması şaşılacak 
bir durum değil. Ayrıca daha da gelişecek 
bir sektör olduğu kabul edilmelidir ki, zaten 
çalışanların beklentisi de bu yöndedir.

Perspektif
Otobanı

AHMET ÇAĞAN 
Çağan Akademi Kurucu Direktör

Özel sektörün dünyada ve Türkiye’de 
kendi alanlarına yönelik kurumsal 
eğitimler verme amacıyla kurduğu 
akademiler, kaçınılmaz bir mesleki eğitim 
sürecinin ihtiyaçlarına cevap vermeye 
odaklanmış durumda. Üstelik yapılan 
araştırmalar, sadece kurumunu değil 
kendini de daha iyi pozisyonlarda görmek 
isteyen çalışanların da bu eğitimlere sıcak 
baktığını ortaya koyuyor. 



Hayatı 
özgür yaşa.

Hyundai KONA, 2018 yılında SUV/Off-Road kategorisinde Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görülmüştür. İlanda yer alan araçların donanımları 
Türkiye’de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir. *2 yıl/60.000 km yasal garantiye ek olarak sadece nihai tüketiciler için 
yeni araç satışından itibaren 3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km ücretsiz onarım güvencesi seçenekleri mevcuttur. Detaylı 
bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr’de bulunmaktadır. Hyundai KONA modellerinin resmi spesifik CO2 emisyonu (715/2007/EC) 
125-160 g/km arasında, resmi yakıt tüketimleri (715/2007/EC) lt/100 km; şehir içi 6,5-8,4, şehir dışı 4,9-6,2 ve birleşik 5,5-7,1 arasındadır.

Opsiyonel Garanti 
Seçenekleri (*7 yıl/3 yıl)

Hyundai’nin
tercihi

• 177 PS güç
• 4x4 çekiş sistemi

H Y U N D A I

Kona_basin_dikey 24_31 cm.indd   1 15.05.2018   14:51



8

OYDER son 10 yıldır sektörüne hizmet 
etmekte çok başarılı işler yapmaya 
başladı. Burada geçmiş Başkanları 
anmadan geçemeyiz, her biri yapılanın 
üstüne birer tuğla daha koyarak bugünkü 
hizmet seviyesine ulaşmamızı sağladılar.
En son geçen dönemimizde “OYDER 
Kütüphanesi” projemizi hayata geçirmiş 
ve 7 adet kitap çalışması yaparak sektöre 
çok değerli kitaplar armağan etmiştik. 
Kitap serimizi bundan sonra da yeni 
konularla devam ettireceğiz, yetkili satıcı 
meslektaşlarımız için başucu kitabı 
olacak birçok başlık şu anda yönetim 
kurulumuzun onayında. 

Bu dönemimizde ise Eğitim konusunda 
daha aktif bir politika izleme ve bunu 
projelendirme kararımız oldu. Böylelikle 
Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile 
“OYDER Akademi” adı ile bir eğitim projesi 
başlattık. 

Bugün iş dünyasında, gerek patron 
gerekse çalışanların en büyük 
sorunlarından birisi zamana karşı 
yarışmak, biz de bu durumu görerek 

“OYDER Akademi” eğitimlerini Dijital 
Mecra’da yapmaya karar verdik. Son 
birkaç yıldır dünyada deneme ve 
uygulamaları devam eden bu eğitim 
sistemi ile çok kolay bir şekilde ülkemizin 
her noktasındaki meslektaşlarımıza 
eğitimlerimizi ulaştırma şansına sahip 
olacağız. 

İlk eğitim projemizi ise 13 Şubat itibarı 
ile 2. El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti 
Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale 
getirilen 2. El Satış Danışmanları ve 
Yöneticileri sertifikası programına destek 
olmak amacıyla hayata geçireceğiz. 2016 
yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) ile beraber yaptığımız bu eğitimin 
benzerini dijital hale getirerek sadece 
İstanbul’a değil tüm Türkiye’ye yayma 
şansına sahip olacağız.

Bu konu aciliyet içerdiği için önümüzdeki 
günlerde bu eğitimi kullanıma açmış 
olacağız ancak hemen ardından “Servis 
Yöneticisinin Başarı Rehberi” adlı 
kitabımızı yazarı Ayhan Dayoğlu’nun 
anlatımı ile dijitale çevirerek tüm Servis 

Yöneticilerimize sunacağız. Bu sayede 
servis yönetimi konusunda uzman bir 
isimden gerek tecrübeli gerekse yeni 
yönetici adaylarına harika bir eğitim 
imkanı tanımış olacağız.

Üçüncü eğitim projemiz ise hepimizin ilgi 
alanında olan "Hasar Atölyelerimizdeki 
Verimlilik" ile alakalı olacak. Son yıllarda 
sigorta şirketlerinin fiyat düşürme 
baskıları, buna mukabil malzeme ve 
işçilik fiyatlarında muazzam yükselişler 
sebebiyle zarar ederek çalıştırılan 
atölyelerimiz hepimizi mikro yönetime 
zorunlu bırakmakta. İşte tam bu noktada 
Hasar atölyelerimizin maksimum düzeyde 
verimli çalışmasını sağlayabilecek bir 
eğitim modülünün oluşturulmasının ne 
kadar doğru olacağını gördük. 

Bu üç eğitim projemiz en kısa sürede 
hayata geçecek ve OYDER’in meslektaşları 
için yeni bir hizmeti daha hayat bulmuş 
olacak.

Yönetim Kurulum ve şahsım adına 
hepimize hayırlı bir 2. yarı yıl diliyorum.

OYDER AKADEMİ
OYDER’in eğitim ve kültür faaliyetleri devam ediyor...

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel Müdürü
MURAT ŞAHSUVAROĞLU

Bugün iş dünyasında, gerek patron gerekse çalışanların 
en büyük sorunlarından birisi zamana karşı yarışmak, 
biz de bu durumu görerek “OYDER Akademi” 
eğitimlerini Dijital Mecra’da yapmaya karar verdik. 
Son birkaç yıldır dünyada deneme ve uygulamaları 
devam eden bu eğitim sistemi ile çok kolay bir şekilde 
ülkemizin her noktasındaki meslektaşlarımıza 
eğitimlerimizi ulaştırma şansına sahip olacağız. 

OYDER
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Bilindiği üzere 2016 yılından bu yana 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile ortak icra 
ettiğimiz 2. El Satış Danışmanı eğitimini 
İstanbul Ticaret Üniversitesi ile beraber 
gerçekleştirmekteyiz. Özellikle 2. El Satış 
Danışmanları için bir eğitim açığı olduğu 
aşikardır ve OYDER-İTO işbirliği ile 
düzenlenen eğitim bir ilk olma özelliğini 
de taşımaktadır. Bugüne kadar 8 kur 
eğitim tamamlanmış ve 250’nin üzerinde 
öğrencimiz bu eğitim programından 
mezun olmaya hak kazanmıştır. Ancak 
bu eğitimin İstanbul ile sınırlı olması 
sebebiyle yeterince yaygınlaşamamakta 
olması OYDER olarak bizi tüm Yetkili 
Satıcılık Teşkilatına ulaştırılmasına 
imkan tanıyacak bir yol bulmaya itmiştir. 
Bu yönde yapılan çalışmalar sonucunda 
ve OYDER olarak sektörümüze daha 

fazla katkı sağlamak amacıyla bu 
eğitimin bir benzerini on-line’a taşıyarak 
tüm Türkiye’deki Yetkili Satıcılarımıza 
ulaştırma kararı almış bulunmaktayız. 

OYDER, son dönemde hızla gelişen ve 
çalışanların yoğun iş temposu içinde 
eğitim hizmetini kolayca alabilecekleri 
on-line dijital bir platfom üzerinden 
meslektaşlarına değer katacaktır. 
Eğitimi alacak meslektaşlarımız gerek 
bilgisayarlarından, gerek tabletlerinden, 
gerekse mobil telefonlarından her yerde 
ve imkan buldukları her an eğitimi 
izleyebileceklerdir. Bu sayede ülkemizin 
her noktasına kolaylıkla ulaşabilecek ve 
eğitim hizmetini almak isteyen herkese 
en kolay biçimde hizmet verilebilecektir. 
Adayların şifreleri, sınava girene 

kadar aktif tutulacak ve tekrar tekrar 
eğitimlere ulaşma imkanları açık 
bırakılacaktır. 

On-line eğitimler, OYDER üyesi olan 
ve aidat borcu bulunmayan Yetkili 
Satıcılardan katılacak 3’er katılımcı 
için ÜCRETSİZ olarak sunulacaktır. 
Henüz OYDER üyesi olmayan Yetkili 
Satıcılar veya dışarıdan bu eğitimi almak 
isteyecek adaylar için KDV Dahil 300 TL 
ödenerek eğitim satın alınabilecektir.

Eğitimlere kayıtlar OYDER Genel 
Sekreterliği tarafından başlatılmıştır. 
Üye firmalardan ve dışarıdan katılımlar 
için oyder@oyder-tr.com adresinden 
ve (216) 355 73 16 numaralı telefondan 
ilgililer ile temasa geçebilirsiniz.

2. El satış danışmanı 
On-line eğitim programı

OYDER, 2. El Satış 
Danışmanları 
için Dijital eğitim 
başlatıyor.

OYDER
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Bilindiği üzere OYDER, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile 
2015 yılından bu yana 2. El Ticaretinin 
düzenlenmesi amacıyla bir çalışma 
gerçekleştirmektedir. 13 Şubat 2018 
tarihinde yayımlanarak hayata geçirilen 
2. El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti 
Yönetmeliği kapsamında birçok yenilik ve 
düzenleme devreye girmiştir. Bunlardan 
birisi ise zorunlu hale getirilen ve sistemde 
çalışan tüm satış danışmanları ile 
yöneticilerinin MYK Sertifikası almalarıdır. 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bu 
belgenin nasıl alınacağına dair açıklamaları 
yayınlamış ve sınava yetkilendirilmiş 
kuruluşlar çalışmalarına başlamışlardır. 

Mesleki Yeterlilik Belgeleri, açılacak 
sınavlarda başarı gösteren danışmanlara 
ve şirket temsilcilerine verilmeye 
başlanacaktır. Bu sınavlarda Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 
açıklanan Ulusal Yeterlilikler sınanacak ve 
adayların bu yeterliliklerde başarılı olmaları 
zorunlu tutulacaktır.

Sınava belirlenen tarihlerde girecek olan 
adaylar hem yazılı hem de performans 
sınavlarında ulusal yeterlilikler 
konusunda değerlendirmeye tabi 
tutulacaktır. 

Topluca yapılacak yazılı sınavların 
ardından her aday yaklaşık 30-45 
dk sürecek performans sınavında 
kamera eşliğinde mesleki yeterliliklerini 
göstermek durumunda kalacaktır.

Ulusal yeterliliklerin neler olduğu, sınavın 
yapılması ile ilgili detaylar ve gerekli 
tüm bilgiler uzman eğitimciler eşliğinde 
ilgili firmalar tarafından aktarılacaktır ve 
OYDER tarafından da meslektaşlarımıza 
duyurulacaktır.

MYK tarafından yapılan birçok çalışma 
yanında, OYDER-İTO işbirliği ile 
gerçekleştirilen eğitim baz alınarak da 
hazırlanan yazılı sınavın konuları olan:
1. Teknik Bilgiler
2. Tescil ve Kayıt İşlemleri

3. Satış ve Pazarlama Faaliyetlerini uzman 
eğitmenler vasıtası ile meslektaşlarımıza 
aktarmaya devam edeceğiz. Bu eğitimler 
aynı zamanda ikinci el satış danışmanlığı 
yapan danışmanların uzmanlık 
seviyelerini geliştirmeye yönelik olarak 
verilecektir.

OYDER, MYK tarafından yetkilendirilmiş 
olan sınav yapıcı firmalar ile anlaşma 
yaparak Türkiye’nin birçok noktasında 
sınav yapmak üzere planlama 
yapmaktadır. Temmuz ayında başlayacak 
olan sınavlar ile Yetkili Satıcılık teşkilatı 
içinde sınava girmesi gereken tüm 
meslektaşlarımıza belge almak üzere 
imtihana kolaylıkla girme imkanı 
sağlanmış olacaktır.

Sınavlar ile ilgili takvimi www.oyder-tr.org 
web adresinden ve yapılan duyurulardan 
takip edebilirsiniz.

Mesleğimiz ve geleceğimiz için hepimize 
hayırlı olmasını dileriz.

2. El motorlu kara taşıtları ticareti yönetmeliği 
kapsamında mesleki yeterlilik belgesi alınması

MYK sertifika belgelerinin 
sınavları OYDER işbirliğinde 
Temmuz ayında başlıyor
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Geçtiğimiz bu bir senelik süre zarfı içerisinde bize düşen 
görev, derneğimizin gençlik oluşumunda yapısal sistemi, 
organik görevleri ve kuruluş dönemini tamamlayıcı bir rol 
üstlenmekti.

Kurucu Başkanlığını yapmaktan 
şeref duyduğum Genç OYDER’in 
1. Yıldönümünü kutlarken 
aynı zamanda ilk olağan Genel 
Kurulunu’da 11 Mayıs tarihinde 
gerçekleştirmiş olduk.

81 İl’e yayılan 725 tüzel kişilik 
ve 974 plaza ağı ile Otomotiv 
sektörümüzde 29 yıllık köklü 
tarihi olan sektörün tek temsilcisi 
OYDER bu platformda birçok 
başarıya ve çalışmalara imza 
atmış ve hizmetlerine her 
geçen gün yenilenen aydın 

fikirlerle devam etmektedir. Bu 
güzide teşkilatın genç neferleri 
olarak 2017 yılının Nisan 
ayında Tarabya Otel'de yapılan 
Otomotiv Kongresi'nin akabinde 
gerçekleştirilen seçimle kıymetli 
üyelerimizin takdiriyle şahsım ve 
değerli yönetim kurulu üyelerimiz 
göreve getirilmişti.

Geçtiğimiz bu bir senelik süre 
zarfı içerisinde bize düşen 
görev, derneğimizin gençlik 
oluşumunda yapısal sistemi, 
organik görevleri ve kuruluş 

Genç OYDER’in 
1. Yıldönümü ve 
ilk olağan 
Genel Kurulu

1 OFZ OTOMOTİV TİC VE 
SAN TİC LTD ŞTİ

YUSUF OFLAZ

2 ALDATMAZ MOTORLU 
ARAÇLAR SAN. VE TİC. 

A.Ş.

BATUHAN ALDATMAZ

3 ÇAKIROĞLU 
OTOMASYON 

SİSTEMLERİ OTOMOTİV 
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MEHMET ALİ ÇAKIR

4 ERMAT MOT. ARÇ. VE 
TARIM ÜRÜNL. SAN. 

TİC. AŞ.

CEM ÖZERİNÇ

5 İNCİROĞLU OTOM.SAN.
TİC.A.Ş.

MELİSSU İNCİROĞLU

6 MAR OTO TİC A.Ş. - 
EYÜP

YUNUS EMRE SEMERCİ

7 OKAR OTOMOTİV 
PAZARLAMA VE DIŞ TİC. 

A.Ş.

NERMİN NACAROĞLU 
ÖZŞAHİN 

8 OTO SABIR OTOMOTİV 
MATBACILIK AMBALAJ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ŞEFİK SÜMBÜLOĞLU

9 SADIKOĞULLARI 
OTOM. PET. TUR. SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ.

CANBERK MERSİN

10 YÜZBAŞIOĞLU 
OTOMOTİV MAMULLERİ 

SAN. TİC. A.Ş.

S. GİZEM YÜZBAŞIOĞLU 
BARAN 

GENÇ OYDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Ofz Otomotiv Tic. ve San .Tic. Ltd. Şti.
Oflazlar Grup Yönetim Kurulu Üyesi
YUSUF OFLAZ

2018-2019  GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU 
ASIL ÜYELERİ 

OYDER
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dönemini tamamlayıcı bir rol üstlenmekti. 
Hizmet ettiğimiz değerli üyelerimizin bu 
camiaya katılımlarının ne kadar önemli 
olduğunu ve kalite standartlarının 
yükseldiğini gösterebilmek, OYDER 
oluşumu için hem kıymet hem 
de ehemmiyet teşkil etmektedir. 
Sürdürdüğümüz bu görevde destekleri 
ve katılımlarıyla beraber ilerlediğimiz, 

siz değerli üyelerimizin, fikir beyanları ile 
uyumlu olarak organizasyonlar, toplantılar 
ve başarıyla anılacak hizmetler sunduk. 

Kuruluş yılımız olarak akdettiğimiz 2017-
2018 döneminde;

• 2017 Yılı OYDER-Otomotiv Kongresi 
Katılımı ve Seçim

Üye İlişkileri Komitesi 
• Nazire GÜNAY
• Korhan ARTKIY
• Mustafa BALABAN
• Ali BEYAZLI

Basın Yayın Komitesi
• Melis Su İNCİROĞLU
• Merve DURDU
• Gizem YÜZBAŞIOĞLU BARAN

İnovasyon Komitesi 
• Safa Baş
• Cem ÖZERİNÇ
• Nermin NACAROĞLU ÖZŞAHİN
• Canberk MERSİN

Eğitim ve Organizasyon
• Mehmet Ali ÇAKIR
• Abidin Murat KARAKAYA
• Yunus Emre SEMERCİ
• Hakan METİN

1 ARTKIY OTOMOTİV İNŞ. 
AKARYAKIT SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ.

KORHAN ARTKIY

2 BEYAZLI OTOMOTİV 
SERV.HİZ.LTD.ŞTİ.

ALİ BEYAZLI

3 DESİL OTOMOTİV TUR. 
İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

HULUSİ ŞEN

4 EFSANE MOTORLU 
ARAÇLAR İNŞ. PET. SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ.

SAFA BAŞ

5 GÜNAY OTOMOTİV 
SAN. TİC. A.Ş.

NAZİRE GÜNAY

6 HAŞİM BALABAN 
OTOMOTİV VE TARIM 
ÜRÜN. TİC. SAN. LTD. 

ŞTİ.

MUSTAFA 
BALABAN

7 HELVACIOĞLU 
PAZARLAMA TİC. A.Ş.

MEHMET ÜNAL

8 OTOKOÇ OTOMOTİV 
TİC. SAN. A.Ş.

ABİDİN MURAT 
KARAKAYA

9 SİMGE MOT. ARAÇ. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MERVE DURDU

10 ULUGÖL OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. A.Ş.

OGÜN ULUGÖL

2018-2019  GENÇ OYDER YÖNETİM KURULU 
YEDEK ÜYELERİ

• 2017 Yılı Autoshow Katılımı
• OYDER Başkanı Sn. Murat Şahsuvaroğlu 
Ziyareti
• Üye Ziyaretleri
• Bir Tomofildir Muradımız Kitap 
Lansmanı
• OYDER Bölge Toplantıları
• Platin Dergisi Röportajı
• OYDER 9. Genel Kurul Katılımı
• Renault-MAİS CEO-Genel Müdürü Sn. 
Dr. Berk Çağdaş Ziyareti
• NISSAN Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü 
Sn. Sinan Özkök ile Liderler Sahnesi 
Etkinliği
• Renault-MAİS CEO-Genel Müdürü Sn. 
Dr. Berk Çağdaş ile Liderler Sahnesi 
Etkinliği
• Çağan Akademi ortak çalıştayıyla Sahne 
Akademisi Eğitimi
• Otoban Dergisi Röportajları düzenledik 
ve aylık yönetim kurulu toplantılarımızı 
düzenli olarak icra ettik. 

Bu minvalde Genç OYDER teşkilatımızı 
daha güçlü kılmak, üyelerimizi sektörün 
en donanımlı temsilcileri ve derneğimizin 
geleceğinin teminatı olan gençlik 
kurulunu, daha sağlam temellerle 
ilerleyen bir yapıya büründürmek 
için yaptıklarımız yapacaklarımızın 
teminatıdır ilkesinden ilham alarak, yeni 
dönemde yine katılımlarıyla şeref veren 
kıymetli üyelerimizin takdirleriyle Genç 
OYDER Yönetim Kurulu Başkanlığını bir 
dönem daha icra etmek görevi şahsıma 
nasip olmuştur. 

Yeni dönem inşallah yeni yönetim 
kurulumuz ile ve hayata geçirdiğimiz 
komitelerin çalışmalarından aldığımız 
güç ve bilgi birikimleriyle yapmış 
olduğumuz çalışmaların üzerine bir 
yenisini daha ekleyerek teşkilatımızı çok 
daha güçlü bir yapı ve sektörde genç 
kitlelerin sesi haline getireceğiz.

Sözlerime son verirken başta Değerli 
OYDER Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Murat Şahsuvaroğlu’na, Genç OYDER’ 
den sorumlu OYDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcımız Sn. Halef Günay’a, 
OYDER Genel Sekreterimiz Sn. Özgür 
Tezer’e, Genç OYDER Yönetim Kurulu 
üyelerimize, OYDER yetkililerimize 
ve yaptığımız her organizasyon ve 
toplantılarda bizleri yalnız bırakmayan 
değerli üyelerimize teşekkürü bir borç 
bilir, desteklerinizden ötürü şükranlarımı 
sunarım. 
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Tarihi, ekonomisi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin en önemli kenti olan İstanbul’un trafik 
yoğunluğu, önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. İstanbul’da sürücülerin 
hayatını kolaylaştırmak için hizmet veren Yandex Navigasyon, gerçek zamanlı trafik verisini 
paylaşmakla birlikte yollarda yıldan yıla meydana gelen değişimlerin de analizini yapıyor. 

Analiz, İstanbul’da yapılan büyük ulaşım 
projelerinin megakentin trafiğine olumlu 
yönde etki ettiğini gösterdi. 2016’da 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ve 
Avrasya Tüneli’nin art arda devreye 
girmesiyle İstanbullu sürücülerin rota 
alternatifleri çoğaldı. İstanbul trafiğinde 
hafta içi günlerinde 2015 yılına göre 
2017’de daha az yoğunluk yaşandı. 
Trafik sıkışıklığını gösteren aylık trafik 
puanlarında yılın büyük bölümünde 
azalmalar tespit edildi. Ortalama hız ise 
yoğun akşam saatlerinde yüzde 2, gün 
ortasında 10.00-15.00 saatlerinde yüzde 
5 oranında yükseldi. Öte yandan 2017’de 
sabah yoğunluğunun yaşandığı 7.00-
9.00 saatlerinde ortalama hızın geçen 
yıllara göre yüzde 4 oranında azaldığı 
gözlemlendi.

Trafikteki araç sayısı arttı

Avrasya Tüneli’nin açılması, Kuzey Çevre 
Otoyolu’nun ve Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün hayata geçirilmesi, şehrin 
merkezinde Şişli ve Beşiktaş ilçelerindeki 
ana yol ve köprülerin geçmişe göre biraz 
daha rahatlamasını sağladı. 2015’ten 
2017 yılına gelindiğinde hafta sonu 
trafiği de değişti; ortalama hız akşam ve 
gün ortasında yüzde 3 artarken, sabah 

saatlerinde yüzde 1 oranında azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yıl 
sonu verilerine göre İstanbul’da binek 
araç sayısı ise 2015-2017 döneminde 
yılda ortalama yüzde 7 artış gösterdi. 
2017’de 2 milyon 810 binden fazla araç 
trafiğe çıktı. Araç sayısının artmasına 
karşın yoğunluğun azalması ve ortalama 
hızın yükselmesi dikkat çekti.

Ana bağlantılarda ve köprülerde hız 
oranı arttı

İstanbul’un bazı bölgelerini birbirine 
bağlayan ana güzergâhlar, Yandex’in 
analizinin odak noktasını oluşturdu. Haliç 
Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 
İstanbul 2. Çevre Yolu ve Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli’ne 
yoğunlaşan Yandex, bu bağlantılarda 3 
yılda meydana gelen hız değişimlerini 
karşılaştırdı.

Akşam trafiğinin yaşandığı saatlerde, 
Haliç Köprüsü – 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü yönünde hız 2015 yılında saatte 
23 km, 2016’da 34 km iken, 2017’de 
saatte 41 km’ye çıktı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişinde 
Asya – Avrupa yönünde 2015’te saatte 32 

km olan hız, 2016’da 49 km, 2017’de ise 
54 km oldu. Avrupa – Asya yönünde ise 
2015’te araçlar ortalama saatte 59 km 
hız yapabilirken, 2017’de bu rakam 61 
km’yi buldu.

Akşam iş çıkışı trafiğinde Avrasya 
Tüneli’nin hız ölçümüne de bakıldı. 
Avrasya Tüneli’nin Avrupa-Asya yönünde 
ortalama hız saatte 18 km, tam tersi 
istikamette ise 17 km oldu.

Sabah saatlerinde ise şu veriler 
kaydedildi: Haliç Köprüsü – 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü yönünde giden 
sürücüler 2015’te saatte 44 km, 2016’da 
48 km hız yaparken, 2017’de 59 km’ye 
kadar çıkabildiler. Tersi istikamette 
de 2015’ten 2017’ye 1 puanlık artışla 
ortalama hız saatte 55 km oldu.

2015 yılında sabah saatlerinde, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü Asya – Avrupa 
yönünde ortalama saatte 47 km hızda 
gitmek mümkünken ertesi yıl 53 km, 
2017’de ise 73 km’ye ulaşıldı. Avrupa – 
Asya yönünde ise 2015’te saatte 74 km 
olan hız, 2017’de 81 km’ye kadar çıktı. 
Avrasya Tüneli’nde ise ortalama hızlar 
Avrupa – Asya yönünde saatte 20 km, 
Asya-Avrupa yönünde ise 15 km oldu.

İstanbul’un trafik analizi 
yayınladı

Haber
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Bugatti 100. Chiron’un üretim ve 
teslimatının yapılmasını kutluyor. 
Fransa’nın Alsace bölgesindeki Molsheim 
şehrinde bulunan Bugatti’nin genel 
merkezinde 2016 sonundan beri 1.500 
HP gücündeki süper spor otomobillerin el 
işçiliğiyle üretildiği “L‘Atelier“den bu hafta 
100. otomobil çıktı. Otomobilin alıcısı 

olan Arap Yarımadısından bir müşteri son 
derece çekici bir konfigürasyon tercihi 
yaptı.

Otomobilin dış yüzü tamamen koyu mavi 
karbondan oluşuyor ve ilk defa mat bir cila 
ile sunuluyor. İtalyan kırmızısı olan ikonik 
Bugatti kenar çizgisi ve vizon siyahı jantlar 

vurgulu bir kontrast oluşturuyor. Tamamen 
deri olan iç kısımda hakim renk kırmızı.

Sipariş kayıtları son derece yoğun olan 
Chiron üretimi tam hızla devam ediyor. 
Her yıl Bugatti fabrikasından yaklaşık 70 
otomobil çıkıyor. Toplam olarak sadece 
500 Chiron aracı üretilecek.

Bugatti 100. Chiron’u 
üretti

Haber
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Ralli Pilotu - Red Bull Sporcusu

THIERRY NEUVILLE

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya 
Ralli Şampiyonası’nın en başarılı pilotlarından Red Bull sporcusu Thierry Neuville, 
pistlerdeki başarısını sıkı bir antrenman programına borçlu. Belçikalı sporcu, “Bir 
rallide araç kullanmak vücudunuzdan çok şeyi alıp götürür ve işte tam da bunun 
için direksiyon başına oturmadan önce bedeninizin bu işe çok iyi hazırlanması 
gerekir” ifadesini kullandı.

Dünyanın en iyi ralli sürücülerinden biri olan 
Thierry Neuville,  İsveç’in karlı ortamından 
Meksika’nın tozlu parkurlarına, Korsika’nın asfalt 
pistlerinden Avustralya’nın engebeli arazisine 
kadar yılın büyük kısmını yollarda mücadele 
ederek geçiriyor.

Hedefi her zaman kazanmak olan başarılı Red 
Bull sporcusu, co-pilotu Nicolas Gilsoul’un 
yanında direksiyon başında olmadığı her anını 
spor salonunda geçiriyor. Belçikalı sporcu, her 
zaman en iyi şekilde hazır olabilmek için egzersiz 
programını en doğru şekilde planlıyor.

“Bir rallide araç kullanmak vücudunuzdan çok 
şeyi alıp götürür ve işte tam da bunun için 
direksiyon başına oturmadan önce bedeninizin 
bu işe çok iyi hazırlanması gerekir” açıklamasını 

Bir ralli yıldızı nasıl 
antrenman yapar?

Ralli
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yapan Neuville, “Eğer engebeli bir pistte 
saatte 140 kilometre hızla giderken 
köşeleri en doğru açıdan kesmek veya 
aracı metrelerce öteye sıçratıp doğru 
noktaya tekerlek koymak istiyorsam 
kontrolün her an eksiksiz bir şekilde 
bende olması lazım. Odaklanmak ve en 
doğru anda en doğru tepkiyi vermek 
bu iş için çok önemlidir. İş başındayken 
ışık hızıyla karar vermem lazım çünkü 
vereceğim yanlış bir kararla her şey bir 
anda tepetaklak olabilir.” dedi.

Thierry Neuville, uyguladığı egzersiz 
programı hakkında 7 püf noktası verdi.

1. Dayanıklılık

Kollarınızı elastik bir bant ile gerdirirken 
bir tekerleğin içine ve dışına atlayın. Bu 
dayanıklılığınızı artıracaktır.
Her biri 20 tekrardan iki seti tamamlayın.
Bu egzersizle dayanıklılığınızı arttıracağınız 
gibi, kol ve bacak koordinasyonunuz da 
gelişecektir.

Çalışma süresince zamanlama yetinizin 
de gelişeceğinizi göreceksiniz. Thierry 
lastiğin içine ve dışına atlarken ayaklarına 
hiç bakmıyor; aynı arabada pedallara 
basarken hiç bakmadığınız gibi.

2. Direnç

Bir sürücü koltuğuna oturun ve ucuna 
ağırlık bağlanmış bir direksiyonu kontrollü 
bir şekide hareket ettirin.
Her biri 20 tekrardan dört seti 
tamamlayın.
Kablodaki gerilimi kullanan Thierry bu 
egzersizle arka kaslarını güçlendiriyor.
Bu hareket aynı zamanda direksiyonu iyi 
kavramak ve yarış sırasında daha hassas 
bir kontrol elde etmek için de önemli.

3. Merkez

Dik duran bir lastiğin üzerinde dirseklerin 
vasıtasıyla dengede durun. Sağa ve sola 
doğru ağırlık vererek dengenizi kontrol 
edin.

Her biri 20 tekrardan dört seti 
tamamlayın.
Karın kaslarını çalıştırmak her zaman işe 
yarar. Vücuda bir bütün olarak denge 
kazandırmak ve güçlendirmek için güçlü 
karın kasları şarttır.

Araç kullanırken omuzlarında büyük bir güç 
hisseden Thierry için bu çalışmanın ayrıca 
omuz güçlendirici bir etkisi de var.

4. Hızlı tepki verebilme

Bir elinizde ağırlık varken ve ileriye doğru 
bakarken, diğer elinizle havaya atacağınız 
tenis topunu yakalamaya çalışın. Thierry 
bu antrenmanı yaparken ayrıca bir egzersiz 
topunun üzerine diz çöküyor ve işi biraz 
daha zor bir seviyeye taşıyor.
Her biri 30 saniyeden dört set tekrarlayın.
Bu çalışmayla reaksiyon hızını arttıran Thierry 
aynı zamanda periferik sinir sistemine de 
işiyle ilgili gerekli mesajları iletiyor.

Ağırlığı her defasında farklı eliyle tutan 
Belçikalı sürücü bu sayede omuz kaslarını da 
daha güçlü hale getiriyor.

5. Hız

Bir lastiğin üzerinde dengede durarak iki 
elinizde tuttuğunuz ağırlığı seri bir şekilde 
çevirin. Thierry bu egzersizde özel olarak 
tasarlanan bir cihaz kullanıyor.
Her biri 90 saniyelik iki set yapın.
Elleri ile kullandığı özel cihaz sayesinde 
kollarını daha hızlı kullanabilen Thierry, aynı 
zamanda kas direncini de arttırabiliyor.

Lastik üzerinde dengede kalmaya çalışarak 
yapılan bu çalışma ile, hareket halindeki hızlı 
bir araçta vücudu dengede tutmak daha 
kolay olacaktır.

6. Görüş

Thierry görsel anlamda kavrama ve tepki 
verme süresini en aza indirebilmek için, 
özel olarak tasarlanan bir cihazın başına 
geçiyor ve yanan her ışıktan sonra doğru 
yere dokunuyor. Flaşlar halinde de çakabilen 
ışıkları yanma aralık ve sürelerini özel olarak 

ayarlamak mümkün. Eğer evde bu tarz bir 
çalışma yapacaksanız, üzerinde rakamlar 
yazan renkli post-it’ler kullanabilir ve 
yardımcınızın rastgele söyleyeceği sayılara 
tepki vermeye çalışabilirsiniz.

Her biri 50 doğru tepki içeren üç set yapın.
Bu egzersiz sayesinde sürücünün tepki 
süresi daha kısalacak ve periferik görüş 
daha da gelişecektir. Çalışmanın bir başka 
iyi yanı da el-göz koordisyonunu gelişen ralli 
pilotunun sürüş sırasında çok daha iyi bir 
kontrol sağlayabilmesi olacaktır.

7. Denge

Bir egzersiz topunun üzerinde otururken 
sol ayağınızı, elinizde tuttuğunuz ağırlıkla 
bağlı olan elastik şerit ile gerin. Bu hareketi 
yaparken kollarınız da sırtınızdan dolaşan bir 
başka elastik bantla gerili olsun. Ağırlığı biraz 
yukarıda tutarak direksiyon gibi çevirme 
hareketi yaptığınızda sizi dengede tutan 
kaslarınız güçlenecektir.
Her biri 30 saniyeden dört set yapın.
Sürüş sırasında frene basan sol ayağını 
antrenman sırasında gererek hassasiyet 
kazandıran Thierry, aynı zamanda dengesini 
korumaya çalışıyor.

Tüm bu işleri yaparken kollarını da 
güçlendiren ralli pilotu, sallantı halindeki bir 
aracın içinde direksiyonu daha iyi kontrol 
etmeyi başarıyor.

Yola devam!

Tabii ki sadece bu egzersizlerle Thierry yarışa 
hazır hale gelmiyor. Onu her zaman en 
üst seviyede hazır tutan daha birçok salon 
çalışması, açık hava koşuları ve dayanıklılık 
parkurları var. Başarı için en önemli olan 
şey ise doğru zamanda doğru antrenmanı 
yapabilmek.
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PSA Opel ile Vauxhall’ın performans odaklı modellerini 
öldürmeyecek, ancak bu otomobiller karbon emisyonları göz 
önünde bulundurularak güncellenecek.

Bir Vauxhall sözcüsünün dediklerine göre OPC/VXR modelleri, 
büyük olasılıkla “bir tür elektrifikasyona” uğrayarak hayatlarına 
devam edecekler.

Vauxhall görevlisi, “VXR yaşayacak. Sadece artık altı ya da 
sekiz silindirden daha azına ve bir ya da iki adet de turboya 
sahip olacaklar. Daha verimli makinelere ihtiyaçları var” diyor. 
Bu cümleler akla elektrikli güç ünitelerini getiriyor, ancak 
henüz tamamen elektrikli bir VXR ya da OPC beklemek yanlış. 

Büyük olasılıkla önce hibrit ya da plug-in hibrit modellerle 
karşılaşacağız.

Henüz iki markanın performans odaklı modelleri üretimden 
ya da satıştan kalkmadı. Vauxhall tarafında İngiltere’de Corsa 
ve Astra GTC’yi VXR ismiyle alabiliyorsunuz. Opel ise Astra GTC 
OPC modelini ürün yelpazesinde barındırıyor. Opel'de ayrıca 
OPC gövde kitine sahip Corsa S de var.

Yine Opel cephesinde performanslı otomobil müşterileri 
GSi modellerine de yönelebilirler. Insignia Grand Sport ve 
Sports Tourer modelleri hem benzinli hem de dizel olarak GSi 
logosuna sahip bir şekilde satılıyor.

Haber

Opel OPC ve Vauxhall VXR 
modelleri elektriklenerek 
hayatlarına devam 
edebilir
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Kodlama

Teknoloji

Maker Codes Kurucusu
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Kodlama nedir;

Kodlama’ya genel anlamı olarak 
baktığımızda bir mesajın şifrelenerek bir 
vericiden gönderilmesi ve alıcı tarafından 
da bu kodun çözümlenerek mesajın 
alınması işlemidir.

Bizler aslında doğduğumuzdan beri 
günlük hayatlarımızda hatta daha 
da öncesinde kodlamanın her an 
içerisindeyiz. Örneğin konuştuğumuz 
zaman aslında havada kelimeler uçup 
da karşı tarafa gitmiyor. Diyaframımız 
havada titreşimler yaratıyor. Moleküllerin 
bu titreşimini de karşı taraf kulağıyla 
algıladıktan sonra beyinde bu 
titreşimlerin şifreleri çözülüyor. Bu 
şekilde biz duymuş oluyoruz.

İç içe olduğumuz diğer bir kodlama 
örneği de DNA kodlarımızdır. Daha bizler 
henüz tek bir hücreyken bile aslında 
göz rengimiz, boyumuz, saçlarımızın 
özellikleri gibi pek çok fiziksel özelliğimiz 
kod dizisi halinde o hücrenin içinde 
yer alıyor. Hücre bölündükçe o şifre 
çözülerek bizler oluşuyoruz.

Günümüzde bu kadar popüler bir 
terim olan kodlama ile kastedilen ise 
bilgisayar programcılığında oluşturulan 
kodlardır. Temelde bilgisayar dili aslında 
sadece 1 ve 0 kümelerinden oluşur. 
Tüm bilgisayarların anladığı dil budur. 
Bu dile Makine Dili adı da verilmektedir. 
Günümüzde kullanılan diğer diller ise 
bir tercüman aracılığı ile makine koduna 
çevirilen dillerdir. Örneğin java dilinde 
bir program yazdığınız zaman aslında 
yazdığınız, Java’nın tercüman programının 
anlayıp “0, 1”’lerden oluşan makine diline 
çevirebileceği bir programdır. Yazılım 
diye kastettiğimiz kodlamalar aslında 
bu tercüman programların anlayacağı 
dillerde oluşturulan yazılımlardır. 
Yazılımlar aslında algoritmalardan oluşur. 
Bunlar sırasıyla uygulanması gereken 
talimatlardır.  Bunu bir yapılacaklar listesi 
gibi düşünebiliriz. Bilgisayara yapılacaklar 

listesi oluşturup veriyoruz ve bilgisayar 
da bunları sırasıyla gerçekleştiriyor. 

Neden Kodlama;

Kodlama eğitimlerine Batı Dünyası’nda 
özellikle son 4-5 yıldır çok ağırlık verilmeye 
başlandı. Eğitim yaşı 4’e kadar indi. 
Hatta Amerika’da “bootcamp” adı verilen 
kodlama kampları üniversite eğitimine 
bir alternatif olarak görülmeye başlandı. 
Bunun bu noktaya gelmesinin ana 
sebepleri kodlamanın günlük hayatımızda 
gittikçe artan bir öneme sahip olması ve 
kodlamanın bize kazandırdığı özellikler.
Kodlamanın bize kazandırdığı özelliklere 
baktığımıızda, en önemlileri olarak, 
planlama yeteneği, zaman yönetimi 
becerisi, problem çözme yeteneği gibi pek 
çok özelliği sayabiliriz. Bunların özellikle 
küçük yaşlarda edinilmesi de hayat boyu 
yardımcı olacak bu yetenekleri bize 
kazandırıyor. 

Kodlamanın günlük hayatımızda artan 
yerine baktığımızda ise, artık IOT 
(Nesnelerin İnterneti) kavramı günlük 
hayatımızda yerini artan bir şekilde almaya 
başladı. Bu da şu demek artık fırınımız, 
buzdolabımız için bizim internet üzerinden 
algoritmalar oluşturmamız gerekecek. 3B 
yazıcıların teknolojisinin gelişmesi ile de 
alışveriş azalacak ve istediğimiz ürünleri 
evde üretebilir hale geleceğiz. Bütün 
bunlar şu anlama geliyor artık teknolojiden 
uzak kalan kişiler günlük hayatlarını bile 
sürdüremez hale gelecek.  Çoğu işlemi 
online yapabildiğimiz günümüze kıyasla 
teknolojik açıdan çok ileride olan bir yakın 
gelecek düşünün. Bu yakın gelecekte 3b 
yazıcıların teknolojisinin de gelişmesiyle 
artık ihtiyaç duyduğumuz şeyleri satın 
almayıp, pek çok şeyi internetten indirip bu 
yazıcılarla evde üreteceğiz. IOT kavramının 
gelişmesiyle de teknolojiden uzak kalan bir 
kişinin artık ev eşyalarını bile kullanması 
çok zor olacak. Adeta asansör kullanmayı 
bilmediği için sürekli merdiven kullanmak 
zorunda kalan bireylere benzeyeceğiz. 
Meslek açısından da firmalar eleman 

alacakları zaman yabancı dilleri değil, hangi 
kodlama dillerini bildiğinizi soracaklar. 
Özellikle alt düzey mesleklerin AI ve 
robotlar tarafından yapılacağı dönemde 
en azından basit SQL komutlarını 
bilmeyenlerin meslek edinmesi 
güçleşecek. Yapay zeka yaptığımız pek 
çok işi devralacak şoförlük diye bir meslek 
kalmayak, çiftçilere, postacılara, işçilere 
ihtiyaç olmayacak, fast food mutfağında 
çalışanlar görülmeyecek, mali müşavir, 
avukat, bankacı gibi meslekler de gelişen 
teknolojinin kurbanları arasında olacak.
Eğitimdeki değişime baktığımızda,  
Amerika’da 4 aylık bir bootcamp’i 
başarıyla tamamladığınızda, iyi bir 
firmada iyi bir yazılım pozisyonunda 
işe başlayabiliyorsunuz. Bu üniversite 
eğitimine duyulan ihtiyacın azalması 
anlamına geliyor. Hatta sırf online 
eğitimlerle bile bir meslek sahibi olmanız 
şu anda mümkün. Bu gelecekte offline 
eğitimin ağırlığının ortadan kalkması 
demektir.

Elon Musk’ın firması Neurolink şu an 
yoğun bir şekilde insan beyni ile bilgisayar 
entegrasyonu konusunda çalışıyor. 
Firmanın hedefi kafatası içine yerleştirilecek 
bir çiple beyin fonksiyonlarının çoğaltılması. 
Bu gerçekleştiği taktirde ise kodlama 
bambaşka bir boyut kazanacak.

Nereden başlamak lazım;

Kodlama eğitimi almanın yaşı yoktur. Spor 
gibi fiziksel bir güç gerektirmediği için 
ileri yaşlarda bile kodlamaya başlamak 
mümkün. Burada online olarak eğitim 
alınabilecek pek çok adres bulunmaktadır.   
Özellikle başlangıçta online eğitim yerine 
sorular sorabileceğiniz yüz yüze eğitimin 
tercih edilmesi daha sonrasında ise online 
eğitimlerle geliştirme aşamasında devam 
edilmesi daha iyi sonuçlar verebilmektedir.
Hangi yaş olursa olsun başlangıçta Scratch 
gibi blok kodlama dilleri ile başlanılması 
hızlı bir şekilde temel algoritmaların 
öğrenilmesi konusunda çok yararlı 
olmaktadır. 
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PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu İş 
Geliştirme ve İş Çözümleri Müdürü Serdar Gürses ile 
yaptığımız kısa söyleşide “insanlar araçlarını boyatmaktan 
korkuyor, çünkü araçlarının değerinin düştüğüne inanıyor, 
siz ne diyorsunuz?” diye sorduk, ilk verdiği yanıt “Evinizin dış 
cephesini boyattığınızda daha ucuza mı satıyorsunuz?”

Serdar Bey, siz aracınız çizilse veya 
küçük bir hasar alsa aracınızı boyatır 
mısınız?

Tabii ki boyatırım! İki sebepten dolayı 
boyatırım, 1.si dış görünüşünün 
bozulmasını istemem, 2.si dış etkenlere 
karşı koruyucu olan boya tabakası eğer 
yüzeyden kalktıysa birçok şey başına 
gelebilir, dolayısıyla yüzeyin tekrar 
boyanması koruma sağlayacaktır. 
Bu sebeplerle boyatırım, hatta çok 
boyatmışlığım da vardır.
 
Peki araç kullanıcıları niye sizin gibi 
düşünüp boyatmıyor?

Bunun sebebi basit, ikinci el değeri 
düşecek diye 2. elcilerin çıkartmış olduğu 
suni bir muhabbet var, bu aracın kapısı 

boyalı buna 500 TL eksik verelim diyorlar. 
Sonra aracı alıyorlar, kapıyı boyatıyorlar ve 
500 TL fazlasına yine halka satıyorlar. Bu 
suni gündemi kim yaratıyorsa ve kim bu 
parça boyalı diye en çok bağırıyorsa ona 
gidin, göreceksiniz ki bu işten en çok o 
kişi veya kurumlar nemalanıyordur. Yazık 
canım halkım da bu adamların belirlediği 
fiyat tarifesine uyuyor.

Bu işler yurtdışında nasıl oluyor peki 
bizim yaşadığımızdan farklı mı?

Evet son derece farklı. Birincisi yeni 
boyanmış aracın fiyatı yükselir çünkü 
bakım yaptırma derdi kalmaz, ikincisi 
rengi solmuş araç yerine herkes pırıl pırıl 
olanı tercih eder, gerekirse 1000€ fazla 
para verir ama pırıl pırıl yeni boyanmış 
olanı alır. Hatta size ilginç bir konuyu 

söyleyeyim, Almanya’da karşılaştığım 
bir olayda aracın motoru bir arızadan 
dolayı değiştirilmişti, yeni motor takılı 
diye araç sahibi ben bundan satarken de 
para kazanırım diye bana mutlu mutlu 
anlatıyordu. Bizde düşünsenize böyle bir 
şey olduğunu!

Yani sizce arabayı boyatmak değerini 
arttırır, öyle mi?

Tabii ki öyle! Evinizin dış cephe badana 
boyasını yaptırdığınızda daha ucuza mı 
satıyorsunuz? Tekrar söylüyorum, bu 2. 
elcilerin para tuzağı, düşmeyin bu tuzağa. 
Eğer aracın yürüyen aksanında sorun 
yoksa, problem yok demektir. Çizikten 
veya küçük göçük sebebi ile aracınızı 
boyattıysanız aracınızın değeri artar, 
düşmez. 

Aslında Araç 
Boyatmak Değer 
Katıyor

Haber

PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve 
Ortadoğu İş Geliştirme ve İş Çözümleri Müdürü
SERDAR GÜRSES
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Sanırsın herkes araba koleksiyoncusu, 
aman boyanmasın, aman yan parçaya 
boya değmesin. Bırakın kardeşim, aracınız 
boyansın, temizlensin, ilk günkü haline geri 
kavuşsun. Koleksiyoncu olsanız anlarım, 
2015 model aracı var, orjinal kalsın diye sağı 
solu çizik geziyor. Valla ben hiç düşünmem 
boyatır geçerim. 

Yine de değer düşmesi ile ilgili yaşanan 
sorunlara çözümler üretiyor musunuz?

Aslında o kısmı çok kolay, PPG Otomotiv 
Tamir Boyaları olarak üretmiş olduğumuz 
fabrika standartlarındaki astar, boya ve 
vernik ile yapılan uygulamalarda zaten 
fabrikanın belirtmiş olduğu micron 
kalınlığında uygulama yapıyor bizimle 
çalışan servisler. Böylece mikrometre ile 
ölçüm yapılsa dahi sıfır parçada herhangi 
bir fark ile karşılaşmıyorsunuz. Hani 
orjinali gibi olsun diyenler var ya, onlara 
sesleniyorum, orjinali gibi olsun istiyorlarsa 
PPG ile çalışan servisleri tercih etsinler. 

Renk konusunda nasıl destek 
sağlıyorsunuz, her aracın rengi tutuyor 
mu?

Renk bizim ana işimiz, çevrenize şöyle 
bir bakın, her yerde farklı renkler 

görüyorsunuz! Biz bunlardan besleniyoruz 
boya firması olarak. İtalya ve İngiltere’deki 
renk laboratuvarlarımızda yılda 20.000 yeni 
renk üretiliyor. Ayrıca servislerde kurmuş 
olduğumuz Paint Manager Boyahane 
Yönetim sistemi ile hem renklere ustaların 
ulaşımını sağlıyoruz, hem de boyahanenin 
şeffaf şekilde yönetilmesini, maliyetlerinin 
çıkarılmasını sağlıyoruz. İşi yalnızca boya 
ve renk olan PPG için aracın renginin tutup 
tutmaması bir tartışma konusu dahi olamaz 
anlayacağınız.
 
Renk okuma cihazı diye bir şey var, 
Spectrophotometre, sanırım renkleri bu 
cihazla buluyorsunuz?

Renk okuma cihazı PPG için en önemi 
araçlardan biri, ürün kalite ve teknolojimizin 
yanısıra bizi diğerlerinden ayıran en önemli 
unsurlardan. PPG olarak Rapid Match 
adını verdiğimiz renk okuma cihazı PPG ile 
çalışan tüm servislerde vardır. Rapid Match 
sayesinde servisteki usta zaman, ürün ve 
para kaybetmeden renge en kısa sürede 
ulaşır ve en doğru rengi araç yüzeyine atar. 
Doğru renge ulaşılması için rapid match ile 
renkten bir ölçüm alınması yeterli.

Serdar Bey, yaptığınız bu faydalı 
bilgilendirme için teşekkür ederiz, şimdiye 

kadar belki de birçoğumuzun yanlış bildiği 
bir konuya uzman gözüyle açıklık getirdiniz, 
artık araçlarımızı gönül rahatlığıyla 
boyatabileceğiz sayenizde. 
Bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür 
ederim, boyayla ilgili yanlış bilinen o kadar 
çok şey var ki, biz PPG Otomotiv Tamir 
Boyaları olarak dışarda gördüğünüz her 3 
araçtan 2’sinde son teknolojimizi kullanarak  
sizlerle öğrenmeye ve öğrendiklerimizden 
yola çıkarak yıllarca yanlış bilinenleri 
düzeltmeye gayret ediyoruz. Son olarak; 
araçlarınızı boyatmaktan korkmayın, 
araçlarınızı güvenilir ellere teslim 
edememekten korkun yalnızca…
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Bir şirket olarak faaliyetlerinizi sürdürürken 
ve tanıtımlarınızı yaparken düşündükleriniz, 
yaptıklarınız ve söyledikleriniz hangi PR tarifine 
uygun? Saygınlık ve itibar vadeden Public 
Relations mı, yoksa satın alma isteği uyandıran 
çalışmaları kapsayan Purchase Request mi? 

Kağıt üzerinde tanımlanmış tüzel kimlik 
olarak doğan en ciddi, en ünlü, en 
büyük şirket, marka, kamu kurumu, 
sivil toplum veya meslek kuruluşu bile 
aslında birer insan gibidir önce. Bu tüzel 
kimlikler, “çocukluk, gençlik, erişkinlik” gibi 
süreçlerinde hepimizin görmek istediği, 
üyesi, taraftarı, tüketicisi veya müşterisi 
olmasak da varlıklarından memnuniyet 

ve saygı duyduğumuz birer gerçek kişilik 
veya tam tersi haline gelebilirler.

Ciddi bir şirket, bir marka, bir kamu 
kurumu, bir sivil toplum veya meslek 
kuruluşu, geleceğine yatırım yapmak 
istiyorsa üstlendiği misyonu ve 
hedeflediği vizyonu, lafta ya da web 
sitesinde bulunsun diye değil gerçeklere 

dayalı koşulları öngörerek saptar, bunun 
için farklı disiplinler ve uzmanlık alanları 
ile iş birliği yapar, 21. yüzyılın çılgıncasına 
değişen teknolojilerinin yarattığı küresel 
değişimlere göre hedeflerini ve iş yapış 
tarzını günceller. Mevcut ya da potansiyel 
tüketici ve müşterilerinin eğilim ve 
beklentilerini tespit eder, onların 
deneyimlerinden yararlanarak yenilikçi 
ürün ve hizmetler geliştirir. Oluştura 
geldiği eko-sistem ve ekolojik çevresi 
ile uyumlu, etkileşimli ve karşılıklı fayda 
sağlayacak bir duruş belirler, buna uygun 
iletişim politikası ve dili oluşturur. Bu 
sayede ürün ve hizmetlerinin yarattığı 
etkiyi pre-test / middle-test / post-
test'lerle sürekli ölçer, elde edilen verileri 
değerlendirir, eksikse tamamlar, yanlışsa 
düzeltir ve yeniler. Böylelikle oluşturacağı 
yeni yol haritası, hikayesinin içeriği veya 
stratejisi diyelim, daha sağlam, tutarlı, 
kararlı, sürekli ve etkili hale gelir. 

Saygınlık veya itibar parayla elde 
edilemez! 

Varlık nedenlerini yukarıda açıkladığım 
sağlam temeller üzerine inşa eden 
işletme ve organizasyonlar, mevcut ya da 

Hangi PR’ı 
tercih edersiniz? 

Köşe Yazısı

PR Aktif İletişim Danışmanlığı Başkanı  
Stratejist 
YAVUZ CAN YAZICI 
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potansiyel müşterilerini, vatandaşlarını, 
çalışanlarını, paydaşlarını, üyelerini 
veya taraftarlarını faaliyet süreçlerinin 
birer nesnesi olarak değil, öznesi olarak 
görebilir. Üye, taraftar, müşteri veya 
pazar payı kazanmadan önce "sadık elçi" 
ve "gönül payı" kazanmanın gerekliliğini 
ve önemini bilir, saygınlık veya itibarın 
parayla elde edilemeyeceğini de.
Tabii ki bu anlayışa varmak, ciddi bir çaba, 
bir süreç, etik / itibar ve sürdürülebilirlik 
ilkelerine sahip olmayı da gerektirir, akli 
ve ruhi olgunluk da.

Saygın ve uzun ömürlü olmak için…

Hayatımıza bilerek aldığımız, birlikte 
olmaktan, görmekten keyif duyduğumuz 
insanlar gibi tarif etmeye çalıştığım 
işletme ve organizasyonlar,  faaliyetlerini 
sürdürürken ve tanıtımlarını yaparken 
birbirini tamamlayan şu dört unsuru dikkate 
alırlarsa hem saygın hem de uzun ömürlü 
olacaklardır inancındayım;  “Düşündükleriniz, 
söyledikleriniz ve yaptıklarınız gerçeğe uygun 
mu, tüm taraflar için adil mi, daha iyi bir 
yaşam kalitesi vadediyor mu, faaliyetleriniz, 
ürün ve hizmetleriniz ilgili kişiler, gruplar ve 
doğa için yararlı mı?”

İşte bu soruları sorduran, uzun ömürlü 
ve saygın bir şirket olmanızı sağlayan 

Public Relations’dır. Bildiğiniz gibi Halkla 
İlişkiler’dir, kamuoyu grupları ile çok 
yönlü ilişkilerdir aslında.  İşte bu da, 
geleceğiniz adına ciddi bir çaba ve emek 
gerektirir…

Yoksa isteğiniz sadece “satın alınabilir” 
olmak mı? 
 
Şimdi tarif edeceğim PR ise yukarıda tarif 
ettiğim PR değil. 

Gerçekler ve etik değerlerle hiçbir ilgisi 
olmayan ama olmazı olmuş gibi gösteren  
“spin doctor”lar...

“Zürriyet veya Zilliyet gastesi”nde iki satır 
haberi sütun/cm hesabı ile çıkaran dost/
ahbap ilişkilerciler…

Mış gibi göstermek için makyajlayıveren 
ama çabuk silinebilen, kırılgan ve yapay 
tanıtım yöntemlerinden şaşmayan 
imajcılar…

Kurgulanmış gerçeği hakikat diye 
sunan propagandacıların "sahibinin 
sesi" olmaktan ileri gidemeyen think 
tank'çılar…

Bunların yürüttüğü faaliyetlere de PR denir 
ama açılımı Purchase Request'dir, satın 

alma isteği uyandıran çalışmalardır 
sadece. 

Hedefe hızlı ulaşmak, çabuk popüler 
olmak, hemen beğenilmek, para 
yapmak öncelikleri olduğu için 
kestirme yolları tercih ederler.

Beklemeye tahammülleri de yoktur, 
ilkelere saygıları da. Paranın satın 
alabileceği her şeye bir anda sahip 
olabilmenin telaşı içindedirler…

PR işi ciddiyetle araştırılmalıdır, 
çünkü istikbalinizdir 

Purchase Request türü bir PR anlayışını 
seçenlerin sayısı, görünen o ki hiç de 
azımsanacak kadar değildir, zira ciddi 
orandaki bir kesim itibar edinmenin 
yolunun herkesi satın almaktan 
geçtiğine inanır. Bu da zamanın piyasa 
dalgalanmalarında oluşan ruhu olsa 
gerek.

Tıpkı Edgar Allan Poe'nun dediği gibi; 
bir alçağa, günde üç dört kere, 
dürüstlüğün zirvesinde olduğunu 
söyleyin, böylece onun en azından 
samimiyet konusunda “saygınlık” 
kazanmasını sağlarsınız.

Diğer yandan, saygın bir insanı çok 
kararlı bir şekilde, hain olmakla 
suçlarsanız, böylece inada dönüşen bir 
hırsla sizi haklı çıkaracaktır.

Buraya kadar tarif ettiklerimi biraz 
düşündükten sonra, karar verin:

PR dendiğinde hangisini tercih 
ediyorsunuz veya hangisi işinize 
geliyor?

Public Relations mı, yoksa Purchase 
Request mi?

Tabii ki kestirme yoldan köşeyi 
dönmek, bir anda popüler olmak, 
sosyal medyada yüz binlerce taraftar 
veya takipçi edinmek, kısa bir sürede 
pazar payı ve para kazanmış olmak 
da bir tercih ama ilk tarif ettiğim 
Public Relations olan PR aklınıza 
uygun geliyorsa, işletmenizin uzun 
ömürlü olabilmesi ve geleceği adına 
işi ciddiyetle araştırmanızda, mutlaka 
konunun uzmanına danışmanızda 
yarar görüyorum. 
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Oyak Renault’da Mayıs 
2016’dan bu yana Genel 
Müdür olarak görev 
yapan Tunç Başeğmez 
Oyak Renault Yönetim 
Kurulu’na atanırken, 
ondan boşalan Genel 
Müdürlük görevine ise 
Antoine Aoun getirildi.

TÜRKİYE’nin lider otomobil üreticisi 
Oyak Renault’un Genel Müdürlüğü’ne 1 
Nisan 2018 tarihi itibariyle Antoine Aoun 
getirildi. Mayıs 2016’dan bu yana Oyak 
Renault Genel Müdürlüğü’nü yürüten 
Tunç Başeğmez ise Oyak Renault Yönetim 
Kurulu’nda Renault Grubu’nu temsil 
edecek.

Antoine Aoun kimdir?

İş hayatına 1988’de Renault Grubu’nda 
Araştırma Müdürü olarak başlayan 
Antoine Aoun, kariyerine Renault Grubu 
içinde; Motor Yönetim Sistemleri Satın 
Alma Müdürü ve Uluslararası Satın Alma 
Birimi Direktörü olarak devam etti. Daha 
sonra Nissan- Renault İttifakı’nın Rusya 
Satın Alma Direktörlüğü’ne getirilen Aoun, 
2008 yılında Renault Nissan İttifakı Satın 
Alma Organizasyonu Başkan Yardımcılığı’nı 

üstlendi. 2012 yılında Renault Dacia Satın 
Alma Direktörlüğü’nü, 2015-2016 yılları 
arasında Renault- Nissan İttifakı Satın 
Alma Organizasyonu Projeler ve Destek 
Birimlerinden Sorumlu Global Direktörü 
olan Aoun, son olarak ittifakın Satın Alma 
Global Direktörlüğü görevini yürütüyordu. 
1 Nisan 2018 tarihinden itibaren Oyak 
Renault Genel Müdürlüğü’ne atanan 
Aoun, Elektronik Mühendisi ve Fransa 
Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden 
de nükleer fizik dalında ‘Doktor’ unvanına 
sahip.

Tunç Başeğmez kimdir?

1984 yılında Oyak Renault Otomobil 
Fabrikaları’nda Boya Atölye Şefi olarak 
çalışmaya başladı. Daha sonra imalat 
yönetiminde çeşitli görevlerde çalıştı. 
1999 yılında, Oyak Renault Mekanik ve 

Karoseri Montaj Fabrikası’na direktör 
olarak atandı. Eylül 2007’de şirketin 
yeniden düzenlenmesinin ardından 
mekanik fabrikasından ayrılarak, sadece 
karoseri montaj fabrika direktörü 
olarak görev aldı. Ekim 2010’da o sıralar 
kurulum aşamasında olan Fas’taki 
Tanca Fabrikası’nın ilk direktörü olarak 
atandı. Tanca Fabrikası’ndaki görevini 
Ekim 2013’te tamamlayarak Türkiye’ye 
geri döndü. Oyak Renault’ta Mayıs 
2016 yılından bu yana Genel Müdürlük 
görevinde bulunan Tunç Başeğmez, 
görev süresince şirketi, faaliyet gösterdiği 
alanlarda Türkiye ve global ölçekte en üst 
sıralara taşıdı. Başarılı projeleriyle Oyak 
Renault’un sektörde güvenilirliğini ve iş 
hacmini arttıran Tunç Başeğmez, Oyak 
Renault Yönetim Kurulu’nda Renault 
Grubu’nu temsil ederek şirkete değer 
katmaya devam edecek.

Oyak Renault üst yönetiminde 
bayrak değişimi

Haber

ANTOINE AOUN TUNÇ BAŞEĞMEZ 
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Ford’un en prestijli ödüllerinin başında gelen The Chairman’s Award (Ford 
Başkanlık Ödülü) 2017 sahiplerini buldu.

Ford Motor Company tarafından her 
yıl düzenlenen, tüm Ford bayilerinin 
satış ve satış sonrası hizmet kalitesinin 
değerlendirildiği Ford Başkanlık Ödülleri, 
Türkiye’nin önde gelen otomotiv 
perakendecisi Çetaş Otomotiv Grubu’na 
3 ödül birden getirdi. Çetaş’a ait, 
Mahmutbey, Büyükçekmece ve İzmir 
Ford Bayileri, yıl boyunca tüm çalışma 
ekibiyle birlikte gösterdikleri yoğun 
çalışma ve müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan çalışma prensibiyle, Ford 
Başkanlık Ödüllerini kazanarak Çetaş 
Grubu’nun bir kez daha göğsünü kabarttı. 
Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Tarık 

Taşar, Servislerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Şengüloğlu ve 
Ege Bölgesi’nden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Tahtakıran teslim aldı.

Müşteri memnuniyetini “odak 
noktası” olarak kendine ilke edinen 
bayilerimizden Mahmutbey üçüncü, 
Büyükçekmece altıncı ve İzmir beşinci 
kez üst üste ödül kazanarak şirket ve 
çalışanlarına gurur verdiler. Sadece satış 
aşamasında değil satış sonrasında da 
“müşteri ve hizmet” ilkelerinden ödün 
vermeyen şirket politikasını sürdürerek, 
ülke çapında büyüyerek en çok tercih 

edilen otomotiv perakendecisi olmayı 
hedefliyor.

Ödül töreni sonrası görüşlerini ifade eden 
Çetaş Motor A.Ş. Genel Müdür’ü Gökhan 
Oruçoğlu, “Müşteri memnuniyetinde 
göstermiş olduğumuz performansımızın 
birçok defa Ford’un en prestijli ödülü 
olarak kabul edilen Başkanlık Ödülü ile 
taçlandırılmış olması bizim için büyük 
gurur kaynağı. Tüm çalışma arkadaşlarıma 
verdikleri emeklerden dolayı teşekkür 
ediyorum. Çetaş ekibi olarak yüksek 
motivasyonla hep daha iyisi için çalışmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Çetaş Otomotiv’e ödül 
yağmuru

Haber



Araç Ekspertiz Sistemleri

Baklacı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
No:119 PK. 34830 Çavuşbaşı / Beykoz / İstanbul
Tel : +90 (216) 479 1300 Faks: +90 (216) 479 7292

info@bakirci.com.tr www.bakirci.com.tr
facebook.com/bakircigaragineering

Araç ekspertiz sistemleri için ''Şasi Dinamometresi '' üreten                    artık Bakırcı 
güvencesi ile hizmetinizde.

Şasi Dinamometresi Test Hattı
(Fren, Süspansiyon ve Yanal Kayma)

Makas Lift ve                           
Ön Takım Boşluk Test

Alanında uzman markalarımıza bir yenisini daha ekledik;

Her zaman olduğu gibi bugün de en üst teknolojileri sizlere sunmaya devam ediyoruz. 



32

Fer Mas satış sonrası servis hizmeti kapsamında, 2012 model yılı ve üzeri tüm 
Ferrari modellerinde sunduğu 7 yıllık ücretsiz bakım paketiyle dikkat çekiyor. 
Üstelik dileyen Ferrari kullanıcıları, “New Power” paketi ile 90 bin km’ye kadar yol 
kat etmiş otomobillerini, 15 yaşına kadar garanti kapsamına alabiliyor.

Almanya’nın en büyük ikinci şehri Hamburg’da eski dizel otomobillerin trafiğe 
çıkması yasaklandı. Hamburg, ülkede dizel yasağı gelen ilk şehir.

Efsanevi İtalyan markası Ferrari, performans, 
inovasyon, teknoloji, tasarım ve sürüş keyfi 
açısından mükemmeliyet ve özgünlüğün 
temsilcisi olan tüm modellerini İtalya-
Maranello’daki fabrikasında üretirken, 
dünyada 60’tan fazla ülkede, toplam 180 
resmi yetkili satıcı/servis ağıyla temsil 
ediliyor. Ülkemizde ise 2005 yılından bu yana 
Tofaş çatısı altındaki Fer Mas tarafından 
temsil edilen Ferrari, satış sonrası servis 
hizmetleri sürecinde de fark yaratıyor. 2012 
model yılı ve üzeri tüm otomobillerinde 
sunduğu 7 yıllık ücretsiz bakım paketiyle 
dikkat çeken servis hizmetleri sayesinde 

Ferrari sahipleri, araçlarını keyifle kullanırken 
yakıt giderleri ve kullanıma bağlı aşınan 
parçaların yenilenmesi dışında (lastik, fren 
balatası vb.) bir masraf ödemiyor.

Maksimum 90 bin kilometre

Servis hizmeti, Fer Mas tarafından yılda 
1 veya her 20 bin km’de bir, toplam 7 
bakım programı tamamlanacak şekilde 
gerçekleştiriliyor. Üstelik üretici firma 
Ferrari tarafından resmi, ücretsiz bakım 
programı kapsamında belirtilmiş tüm 
filtreler, fren hidroliği, yağlar, sıvılar ve 

motor kayışları da Fer Mas tarafından 
işçilik bedelleri pakete dahil olmak üzere 
yenileniyor. Ayrıca otomobilin sahibi 
değişse dahi, 7 yıllık ücretsiz bakım paketi 
programı aynı şekilde devam ederken, 
dileyen kullanıcılar “New Power” garanti 
paketini satın alarak, 90 bin km’yi aşmamış 
otomobilleri için, her yıl yenileme şartıyla, 
otomobilin 15 yaşına kadar, motor, 
şanzıman ve birçok elektronik aksamının 
garantisini uzatabiliyor. Bu sayede, 
yıllar geçse bile, bir Ferrari sahibi olmak 
sorunsuz kullanım eşliğinde eşsiz bir 
deneyim olmaya devam ediyor.

31 Mayıs’tan itibaren, Euro 6 
normlarını karşılayamayan otomobil 
ve ticari araçlar şehrin belli ana 
arterlerinde ve caddelerinde trafiğe 
çıkamayacak. Euro 6 normlarına 
uygun araçlar 2014 yılında satılmaya 
başlanmıştı.

Şubat ayında alınan bir mahkeme 
kararı sonucu şehir yönetimi bu karara 
vardı. Buna ek olarak Avrupa Birliği’nin 
baskıları da dizel yasağına giden yolu 
kısalttı. AB, Almanya ve diğer bazı birlik 

ülkelerini atmosferdeki minimum 
NOx gazı hedefini karşılayamadıkları 
için dava etmişti. Geçtiğimiz yıl 
Almanya’nın 65’ten fazla şehri limit 
üzerinde NOx seviyelerine sahipti.

Almanya’da trafikte gezen 15 milyon 
dizel aracın sadece 2.7 milyonu Euro 
6 normlarını karşılayabiliyor. BMW, 
Volkswagen ve PSA dizel yasağından 
etkilenen sürücüler için benzinli 
otomobillerinde kampanyalar 
başlatmış durumda.

15 yaşına kadar Ferrari 
bakımı ücretsiz

Hamburg’da dizele yasak geldi

Haber
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Fiat, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan yeni teknolojisiyle 
müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor. Türkiye’de otomobil 
kullanıcılarının alışkanlıklarını ve araçlarıyla olan ilişkisini değiştirecek 
bağlanabilirlik teknolojisi ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect ile Fiat kullanıcıları 
artık akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla otomobillerine uzaktan 
bağlanabileceği gibi birçok ayrıcalıklı özelliğe de kolayca erişebilecek.

Fiat, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan yeni 
teknolojisiyle müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir 
boyuta taşıyor. Türkiye’de otomobil kullanıcılarının 
alışkanlıklarını ve araçlarıyla olan ilişkisini 
değiştirecek bağlanabilirlik teknolojisi ‘Fiat Yol 
Arkadaşım Connect ile Fiat kullanıcıları artık akıllı 
telefon veya bilgisayar aracılığıyla otomobillerine 
uzaktan bağlanabileceği gibi birçok ayrıcalıklı özelliğe 
de kolayca erişebilecek. Fiat Yol Arkadaşım Connect 
ile uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-
kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu 
takip etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme 
ve online servis randevusu alabilme ile aracın park 
konumunu ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve 
mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol 
yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi birçok 
faydalı fonksiyona sahip olunabilecek.

Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının, otomobile 
takılan bir cihaz ve SIM Kart ile  aktif hale geldiğini 
belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Fiat 
markası olarak sadece ürünlerimizle değil müşteriye 
verdiğimiz hizmetlerle de değer yaratma hedefiyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizin, 
ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve tüm servis 
süreçlerimizle ilgili deneyimleri bizim için çok önemli. 
Fiat Yol Arkadaşım bu anlayışın bir ürünüdür. Bir 
yıldır üzerinde çalıştığımız Fiat Yol Arkadaşım Connect 
projemizden ilk etapta tüm Egea model ailesi araç 
sahipleri faydalanabilecek. Haziran ayı itibariyle Doblo 
ve Fiorino sahipleri de bu teknolojiyi kullanabilecek. 
Sunduğumuz bu teknolojiyle Türkiye’de kendi 
sınıfında bir ilki gerçekleştirmenin ve geniş kitlelere 
bu hizmeti sunabilmenin gururunu yaşıyoruz. Aynı 

Fiat, otomobil ile sürücüyü 
birbirine bağlıyor

Mobil



35

zamanda hafif ticari ürünlerimizde 
sunacağımız connect hizmeti ile bu sınıfta  
ilk ve tek olacağız” dedi.

 Fiat, Türkiye’deki kullanıcılarının 
alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini 
değiştirecek bağlantı teknolojisi Fiat 
Yol Arkadaşım Connect’i tanıttı. Tofaş 
bünyesinde geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım 
Connect uygulaması sınıfındaki ilk uzaktan 
erişim teknolojisini Fiat kullanıcılarına 
sunuyor. Aracın elektronik kontrol 
ünitesine takılan bir cihazla aktif hale gelen 
Fiat Yol Arkadaşım Connect,  Apple Store 
veya Google Play Store’dan indirilebilen 
Fiat Yol Arkadaşım uygulaması aracılığıyla 
kullanılabileceği gibi yolarkadasim.fiat.
com.tr web sitesi üzerinden de erişime 
açık olacak.

“Otomotivde bağlanılırlık teknolojisini 
Türkiye’de geniş kitlelere ulaştıracağız.”
Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç 
dünyada otomotiv teknolojileri alanında 
yaşanan gelişmeler ile küresel anlamda 
dijitalleşmeye yönelik adımları yakından 
takip ettiklerini ve müşteri ihtiyaçlarından 
yola çıkarak ürünü geliştirdiklerini 
ifade ederek, altyapı yönetimi ve 
ürün geliştirmesinin Tofaş Ar-Ge ekibi 
öncülüğünde gerçekleştirildiğini, yazılımda 
ise Comodif firmasından destek alındığını 
belirtti.

Mevcut Fiat Yol Arkadaşım platformuna 
entegre edilen teknolojinin, otomobile 
takılan Connect cihazıyla aktif hale 
geldiğini belirten Altan Aytaç, “Fiat Yol 
Arkadaşım Connect ilk aşamada tüm Egea 
model ailesi araç sahipleri için geçerli. Fiat 
Yol Arkadaşım Connect uygulamasına yeni 
bir Egea modeli satın alan müşterilerimizin 
yanı sıra mevcut Egea kullanıcıları da 
sahip olabilecek. Haziran ayı itibariyle ise 
Doblo ve Fiorino sahipleri de bu teknolojiyi 
kullanabilecek. Teknolojimizi,  tüm Fiat 
modellerine de yıl sonuna kadar entegre 
etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda hafif 
ticari ürünlerimizde sunacağımız connect 
hizmeti ile bu sınıfta ve alanda ülkemizde 
ilk ve tek olacağız. Fiat Yol Arkadaşım 
Connect’i, kurulumu ve 1 yıllık üyelik ve 
şebeke bağlantısı dahil 590 TL fiyatla 
satışa sunuyoruz. Üyeliğin uzatılması yıllık 
100 Tl’lik ilave bedel ile mümkün olacak.’” 
ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar ile otomobil arasında 
teknolojik bir bağ kurduklarını belirten Fiat 
Satış Sonrası İş Geliştirme Yöneticisi Orçun 
Şentürk ise ürünü “Fiat Yol Arkadaşım 
Connect, kullanıcıların otomobille olan 
ilişkisini değiştiriyor, birbirleriyle olan 
iletişimlerini farklı bir boyuta taşıyor. 
Fiat Yol Arkadaşım Connect sayesinde 
aracın yakıt/menzil bilgisi, akü, lastik 
basınç durumu, park konumu, hakkında 

bilgi alınabilirken,  araç çekilme gibi 
durumlarda anlık ikaz bildirimleri alınıyor. 
Aracın servis işlem geçmişine ulaşabilme, 
online servis randevusu alabilme ve 
mevcut kampanyalardan bilgi edinme 
gibi fonksiyonlardan faydalanabiliyor. 
Uzaktan kapı ve bagaj kilitleme-açma 
yapılabiliyor, vale veya ebeveyn modu 
olarak adlandırılan hız ve mesafe limiti 
ile aracın bu sınırları geçip geçmediği 
kontrol edilebiliyor, seyahat detaylarına 
ulaşılabiliyor ve gerekli durumlarda 
acil yol yardım ve ambulans hizmetleri 
alınabiliyor” sözleriyle tanıttı.
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Türkiye’nin, 1928 yılında kurulan lider otomotiv perakendecisi Otokoç Otomotiv bünyesinde 
yer alan Birmot, Anadolu yakasında entegre satış ve satış sonrası hizmet çözümleri sunduğu 
Küçükyalı şubesinin açılışını törenle gerçekleştirdi.

Birmot Küçükyalı’nın yeni şubesi için 10 
Nisan Salı günü düzenlenen açılış törenine 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Koç Holding 
Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, 
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Otokoç 
Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, 
Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ve 
Birmot Genel Müdür Yardımcısı Çağrı 
Karaoğuz katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, “Otokoç Otomotiv 
ve Tofaş’a bu yatırım için çok teşekkür 

ediyorum. Böyle tesisler açıldıkça biz 
de yönetimler olarak çok seviniyoruz. 
Bu tesisin diğer firma ve yatırımcılara 
örnek teşkil etmesini dilerim.1970’li 
yıllarda babam Almanya’da bir otomotiv 
fabrikasında çalışıyordu. Yılda 200 
otomobil ve bine yakın motosiklet 
üretiliyordu, bizim için bunlar o zaman çok 
büyük rakamlardı. Baktığımızda, Türkiye’de 
otomotiv sektöründe geçen yıl itibariyle 
28 milyar doların üzerinde ihracatımız var. 
Bu başarının tüm paydaşlarına teşekkür 
ederim. Koç Topluluğu, Türkiye’de pek çok 

sektörde olduğu gibi otomotivde de öncü 
konumdadır. Bu yatırımın hayırlı olmasını 
ve bol kazanç getirmesini temenni 
ederim.” dedi.

Törende bir konuşma yapan Koç Holding 
Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen; 
Otokoç Otomotiv’in bu yıl 90. yaşını 
kutladığını paylaşarak sözlerine şöyle 
devam etti; “Türk otomotiv sektörünün 
tarihi bu şirkette yatıyor. Otokoç Otomotiv, 
tarihi boyunca birçok değişim ve dönüşüm 
geçirerek özellikle son 5 yılda, hem yurt 

Birmot Küçükyalı Şubesi üst 
düzey katılımla açıldı

Haber
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içinde, hem de yurt dışında hızlı ve karlı 
büyüdü. Bu yıl 50. yılını kutlayan Tofaş 
şirketimiz de Türkiye’de otomotiv sanayinin 
gelişimine öncülük etti. Türk mühendislerin 
imzasıyla, 2015 yılında üretimine 
başlanan Egea Sedan modeli, ulaştığı satış 
performansıyla iki yıldır üst üste en çok 
tercih edilen binek araç modeli oldu.”

90 ve 50 yıl gibi sürelerin şirketlerin 
tarihinde çok önemli olduğunu vurgulayan 
Çimen, “Tüzel kişilikleri bu kadar uzun süre 
yaşatmak kolay değil. Değişimi görmek, 
zamanı ve geleceği doğru okumak çok 
önemlidir. Otomotiv işinde hem araçlar, 
hem teknoloji, hem de sağlanan hizmetlerin 
yapılış şekli değişiyor. Bütün bu değişimin 
içinde teknoloji ve DİJİTALİZASYON var. 
Önceden otomotiv perakendeciliğinde 
tesis ve yetişmiş insan kaynağı yeterliydi, 
şimdi müşteri ile sürekli bağlantıda 
kalacağınız sanal tesisler gerekiyor. Bu 
tesisler, müşteriyi tesise girerken tanıyacak, 
alışkanlıklarını önceden bilecek, tüm 
bilgileri dijital ortamda aktaracak ve bir 
sonraki ziyaret için bağlantıda kalacak 
yapılar olmalı.” dedi. Çimen sözlerine son 
verirken Birmot’un yeni tesisinin hayırlı 
olmasını temenni etti ve bu vesileyle 
Otokoç Otomotiv’in 90.yılını ve Tofaş’ın 
50.yılını kutladı.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün Özdemir ise törende yaptığı 
konuşmada Otokoç Otomotiv olarak 
vizyonları doğrultusunda müşterilerinin 

yol arkadaşı olmak istediklerini belirtti. 
Özdemir, “Bilindiği üzere Otokoç 
Otomotiv, Türkiye’nin ilk otomotiv 
şirketidir. Merhum Vehbi Bey’in, 1928 
yılında ilk Ford acenteliğini alması ile 
faaliyetine başlamıştır. Bundan 44 yıl 
önce araç kiralama işine adım atmış, Avis 
markası ile Türkiye’deki araç kiralama 
sektörünün öncülüğünü yapmıştır. 2012 
yılında, yurt dışına açılma stratejimiz ile 
o tarihten bugüne her yıl yeni bir ülkede 
faaliyet göstermeye başladık. Son olarak, 
Yunanistan’da 32.000 adetlik araç filosu 
ve 455 mn euro aktif büyüklüğüne sahip 
Avis, Budget ve Payless araç kiralama 
şirketini satın aldık. Bundan 3 yıl önce 
ise, dünyanın en büyük araç paylaşım iş 
modeli Zipcar’ı İstanbul ile buluşturduk. 
Otokoç Otomotiv, 90 yıllık tarihi ile 
ülkemizin en köklü kuruluşu olurken, 
çağın ruhunu yakalayan, yenilikçi ve 
dinamik olma özelliğini korumuş, birçok 
ilke imza atmıştır. Bugüne geldiğimizde 
ise şirketimiz; Türkiye dahil 9 ülkede, 3500 
çalışanı ile 350’nin üzerinde lokasyonda 
faaliyet göstermektedir. Temsil ettiği 10 
marka ile 100 bin adedin üzerinde araç 
satışı, 80.000 adetlik araç kiralama filosu 
ve bu yıl hedeflediği 9 milyar lira cirosu 
ile küresel büyük bir yapı haline gelmiştir. 
Bugün tesis açılışını yaptığımız Birmot, Fiat, 
Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarını 
müşterilerimizle buluşturmaktadır. 
Türkiye’deki yaygın 22 hizmet noktası ile 
tüm otomotiv çözümlerini sunmaktadır. 
Bugün Küçükyalı’da yeni bir tesise daha 

kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz.” diye 
belirtti.

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç yaptığı 
konuşmada; “Geçtiğimiz yılı 120 bin 
adetlik toplam satışımızla, pazar payımızı 
%11’den yüzde 13’e yükselterek kapattık; 
29 ilde lider marka olduk. 2018’in ilk 2 
ayında da 30 ilde liderliği elimizde tutarak 
bu alanda öncülüğümüzü koruyoruz. 
Markamız, büyüyen ürün gamımız ve 
güçlü bayi teşkilatımızla pazarda ivme 
kazanmaya devam ediyor. Değerli 
iş ortağımız Birmot bugün otomotiv 
perakendeciliğindeki derin tecrübesi ve 
güçlü kurumsal yapısıyla, Fiat markamızın 
bayiliğini Türkiye genelinde 15 ayrı noktada 
başarıyla sürdürüyor. Küçükyalı tesisimizin 
satış ve servis hizmetleri ile İstanbul’daki 
performansımızı daha da arttıracağına, 
en önemlisi yüksek müşteri memnuniyeti 
yaratılacağına inanıyorum” dedi. Aytaç 
sözlerini “Müşterilerimizin, ürünlerimiz ve 
hizmetlerimiz ile ilgili deneyimleri bizim için 
çok önemli. Dolayısıyla müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına cevap veren, onlar için değer 
yaratan hizmetler üretmek en büyük 
önceliğimiz. Bu yaklaşımımızın en güncel 
örneği olarak Tofaş’ta geliştirilen ve ilk 
etapta Egea model ailesinde devreye 
aldığımız bir uygulamayla sınıfındaki ilk 
uzaktan erişim teknolojisini müşterilerimize 
sunmaya başladık. Fiat Yol Arkadaşım 
Connect uygulamasıyla müşterilerimizin 
deneyimini bir üst boyuta taşıyacağız” 
diyerek sürdürdü.
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Mutlu Akü ve Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ve yılın otomobil 
fotoğrafının belirlendiği ‘Fotoshow’ yarışmasının kazananı belli oldu. OGD üyelerinin katılabildiği 
“Fotoshow Yarışması”nın finalinde birincilik ödülü Mahmut Ali Özyön'ün oldu. 

Mutlu Akü ve Otomotiv Gazetecileri 
Derneği (OGD) işbirliğiyle düzenlenen 
“Mutlu Akü- OGD Fotoshow Otomobil 
Fotoğrafları” yarışmasının finali 
“Türkiye’de Yılın Otomobili Gala 
Gecesi”nde gerçekleştirildi. 6 ay süren 
yarışma boyunca Mutlu Akü CEO’su 
Göksel Paker, OGD Başkanı Ufuk Sandık 

ve Ünlü Fotoğrafçı Sefa Yamak’tan 
oluşan Fotoshow jürisi, 158 fotoğrafı 
değerlendirdi. Her 2 ayda bir yapılan 
değerlendirmeler sonucunda her dönemin 
ilk 3’e giren fotoğrafları ödüllendirildi.

Finalde ise 3 dönemde birincilik elde eden 
fotoğraflar arasında yapılan değerlendirme 

sonunda, “Yılın Otomobil Fotoğrafı” 
belirlendi.

2018 Yılında Hayata değer katan 
Yılın Otomobil Fotoğrafı’nın sahibi ve 
Fotoshow’un birincisi “Mahmut Ali Özyön” 
oldu. Özyön ödülünü Mutlu Akü CEO’su 
Göksel Paker’in elinden aldı.

Türkiye’de 
“Yılın Otomobil Fotoğrafı” 
belli oldu

Haber
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Ford'un dünya çapında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi Ford Sürüş 
Akademisi’nin 2018 Türkiye ayağı 3. yılında yine yoğun ilgi gördü. İstanbul'da 9-10 
Mayıs tarihleri arasında, Avrupa Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye takımı ile 
verilen eğitimler kapsamında genç sürücüler, sürüş kabiliyetlerini geliştirip, sürüş 
güvenliği konusunda farkındalıklarını arttırdılar.

Ford Motor Company’nin 2003 yılında 
Amerika’da geliştirdiği güvenli sürüş 
eğitim projesi olan “Ford Sürüş Akademisi” 
(Ford Driving Skills For Life) bu yıl üçüncü 
kez Türkiye’de gerçekleşti. 2003 yılından 
bu yana dünya çapında bir milyonu 
aşkın genci bilinçlendiren, 9-10 Mayıs 
tarihlerinde İTÜ Ayazağa kampüsünde 
ücretsiz olarak gerçekleşen etkinlikte 
genç sürücüler Ford Sürüş Akademisi 
eğitimlerini aldı.

18-24 yaş aralığındaki gençleri hedefleyen 
ve yoğun ilgi gören, kontenjanları günler 
öncesinden dolan eğitim 3,5 saatlik 
seanslar olarak gerçekleşti. 4 aşamadan 
oluşan programda, direksiyon başında 
SMS atma ve fotoğraf çekme gibi dikkat 
dağıtıcı davranışların ve alkollü araç 
kullanımının tehlikeleri de sarhoş gözlüğü 
olarak ifade edilen simülasyon gözlükleri 
ile uygulamalı olarak gösterildi. Avrupa’da, 
18-24 yaş arası gençlerin birinci ölüm 

nedeninin trafik kazası olması nedeniyle, 
Ford Sürüş Akademisi’nde; tehlike tanıma, 
direksiyon hakimiyeti, hız ve mesafe 
yönetimi gibi beceri geliştirme eğitimleri 
hem teorik hem de uygulamalı olarak 
verildi.

Avrupa Ralli Şampiyonu Castrol Ford 
Team Türkiye takımı pilotları genç 
sürücüleri eğitti

Ford Sürüş Akademisi, her ülkenin önde 
gelen eğitim kurumlarıyla çalışmalarını 
sürdürüyor. Platformun Türkiye ayağında 
bu önemli görev; Türkiye’nin en önemli 
motor sporları simgelerinden biri olan 
Avrupa şampiyonu Castrol Ford Team 
Türkiye’nin pilotu Murat Bostancı 
tarafından gerçekleştirildi. Murat Bostancı, 
Ford Sürüş Akademisi kapsamında sürüş 
tecrübelerini ve bilgilerini genç sürücülerle 
paylaştı. Türkiye’de bu kapsamda bir ilk 
niteliği taşıyan eğitimler ile genç sürücülerin 

bilinçlenmesi ve trafikte daha güvenli seyahat 
etmeleri amaçlanıyor.

Ford Sürüş Akademisi, 41 ülkede 1 
milyondan fazla gence ulaştı

15 yılda 41 ülkede 1 milyondan fazla yeni 
ehliyet sahibi genç sürücüye ulaşan Ford 
Sürüş Akademisi, ücretsiz eğitimler sunarken; 
uygulamalı eğitimler, online iş birlikleri ile 
yenilikçi fikirler yaratmak ve daha fazla 
genç sürücüye ulaşmak için çalışmalarını 
sürdürüyor. Ford Sürüş Akademisi eğitimine 
katılan gençlerin neredeyse hepsi, eğitim 
sonrasında kendilerine güvenlerinin arttığını 
ve programı arkadaşlarına tavsiye ettiklerini 
belirtiyor. Türkiye’de üçüncü kez ücretsiz 
olarak gerçekleşen ve gençler tarafından 
yoğun ilgi gören eğitimlere katılan genç 
sürücüler, projenin güvenli sürüş anlamında 
hayli öğretici olduğunu ve trafikte yaptıkları 
birçok hatanın farkına varmaları konusunda 
çok faydalı bir eğitim olduğunu söylediler.

Ford Sürüş 
Akademisi 
büyük ilgi 
gördü

Haber
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STANDARTLARINIZI
EGEA HATCHBACK’E 
YÜKSELTİN.
• 7" Uconnect Multimedia Sistemi 
• Apple CarPlay
• Adaptif Hız Sabitleme Sistemi 
• Otomatik Acil Durum Freni

Egea Hatchback’in ortalama CO2 emisyonu 98-147 gr/km, ortalama yakıt tüketimi 3,7-6,3 lt/100 km arasında değişmektedir.

EgeaHB_dergi(24x31cm).indd   1 19/04/2018   18:45
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Binek otomobilde dış ticaret 7 
yıl aradan sonra artıya döndü. 
2016’da 1.5 milyar dolar açık 
veren otomobil dış ticareti 
2017’de 3.2 milyar dolar artıya 
geçti.

Otomotiv, 2017'de hazır giyimin ardından 
en fazla dış ticaret fazlası veren sektör 
oldu. Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) 
Dış Ticaret Raporu'na göre, otomotiv 
ihracatı 2017'de yüzde 21 artışla 28.9 
milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 2 
düşüşle 17.4 milyar dolara geriledi.
Hazır giyim 8 milyar 114 milyon dolar 
fazla verirken, otomotiv sanayisinin 
dış ticaret fazlası 6 milyar 518 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 
dış ticaret fazlası yüzde 232 gibi rekor 
seviyede arttı. 2016'da sektör 1 milyar 
963 milyon dolar dış ticaret fazlası 
vermişti.

Otomotiv sanayisinin dış ticaret fazlası 
vermesinde binek otomobilin önemli rolü 
oldu. 2017'de otomobil ihracatı yüzde 41 
artış göstererek 11.8 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

Binek oto yatırımları

Türkiye'de üretilen Fiat Egea, Renault 
Megane Sedan, Renault Clio, Toyota 
C-HR, Hyundai i10 ve i20, Corolla, Honda 
Civic modellerinin dopingiyle 7 yıl aradan 
sonra otomobilde dış ticaret artıya 
döndü. Otomobil dış ticaretinde 2016'da 

1.5 milyar dolar açık verilirken, 2017'de 
3.2 milyar dolar fazla verildi.

Otomobil ithalatının otomotiv içindeki 
payı yüzde 10 gerileyerek yüzde 55.2'den 
yüzde 49.4'e indi. Böylece toplam ihracat, 
toplam dış ticaret fazlası, otomobil ihracatı 
ve otomobil dış ticaret fazlası verilerinde 
tarihi rekorlara imza atıldı.

Otomobil en son 2009'da dış ticarette 
artıya geçmişti. 2006- 2009 arasında 
ihracat, ithalatın üzerinde kaldı. Son olarak 
2009'da 1 milyar 820 milyon dolar dış 
ticaret fazlasına ulaşıldı. 2015'te 2 milyar 
323 milyon dolarla dış ticaret açığı zirveye 
çıktı.

14 Ülkeye dış ticaret fazlası

Otomotiv dış ticaret dengesine 
bakıldığında Türkiye'nin 20 ülkeden 14'ü 
ile dış ticaret fazlamız var. Başta Almanya 
olmak üzere İspanya, Polonya, Romanya, 
Fas ve Macaristan ile ticaret açığımız 
bulunuyor. Ancak, son yıllarda bu altı ülke 
ile dış ticaret dengesinin Türkiye lehine 
geliştiği görülüyor. Örneğin Almanya ile 
2015'te 3.6 milyar dolar olan açık 2017'de 
2 milyar dolara indi.

Yan sanayi fabrikalarla yarışıyor

Otomotiv sanayisi Nisan'da yüzde 27 
artışla 2 milyar 903 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdi. Böylece Ocak - Nisan dönemi 
ihracatı yüzde 20 artışla 11 milyar 130 milyon 
dolar oldu. Türkiye'nin toplam ihracatından 
aldığı pay da yüzde 21,5'e yükseldi. İhracatın 
artışında yan sanayinin etkisi büyük oldu.

Nisan'da otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 
30 artışla 953 milyon dolar, binek otomobil 
ihracatı ise yüzde 29 artışla 1 milyar 245 
milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak - Nisan 
döneminde ise yan sanayi ihracatı yüzde 25 
artışla 3 milyar 827 milyon dolara çıkarken, 
binek otomobil ihracatı yüzde 14 artışla 4 
milyar 542 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayisinde en fazla ihracat 
yapılan ülke olan  Almanya'ya yüzde 30, 
Fransa'ya yüzde 41, Romanya'ya yüzde 
49, ABD'ye yüzde 44, Rusya'ya yüzde 76 
oranında artış yaşandı. Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı 
Baran Çelik, 2016 Şubat'ından bu yana 
ihracatın aylık bazda artışını sürdürdüğünü 
söyledi. Çelik, Nisan'da yan sanayi ve 
binek otomobil ihracatındaki yüksek oranlı 
artışların belirleyici olduğunu ifade etti.

Otoda 
sattığımız 
aldığımızı geçti

Haber

Koluman İstanbul Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi 
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 195 Şişli, İstanbul Telefon 0212 324 93 00 - 93 Faks 0212 324 93 09

Mercedes-Benz otomobiller, Koluman prestiji ve
kusursuz satış-servis hizmeti ile şimdi Levent-Büyükdere’de.

Bırakın şimdi Avrupa Yakası ışıldasın! 
Koluman, Levent-Büyükdere’de açıldı.
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü, restorasyonu öğrenciler 
tarafından gerçekleştirilen 1967 Model Volkswagen ile Ihlara Klasik Otomobil 
Festivali’ne katılarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. 

Kulüpler, üniversite hayatının vazgeçilmez 
bir parçasıdır.  İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü 
öğrencileri, kendi klasik otomobillerini 
kendileri restore ederek Ihlara Klasik 
Otomobil Rallisi’ne katılıyor. Türkiye’de 
içinde restorasyon atölyesi olan ilk Klasik 
Araçlar ve Hobi Kulübü olarak İstanbul 
Rumeli Üniversitesi bir ilki gerçekleştirildi. 
Tüm hazırlıkları 4 ayda tamamlanan 
klasik otomobil, öğrencilerle birlikte 
İstanbul’dan yola çıktı ve bugün Aksaray 
Ihlara Vadisi’nde festivale katıldı.

Ally’s Garage’ın Kurucu ve Yöneticiliğini 
sürdüren Ali Koç, otomobildeki tüm 
restorasyonun Klasik Araçlar ve 

Hobi Kulübü öğrencileri tarafından 
gerçekleştirildiğini açıkladı. Ali Koç, 
“Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü, İstanbul 
Rumeli Üniversitesi içinde yer alan Ally’s 
Garage'da dört ay boyunca aralıksız 
olarak restorasyon çalışmalarına 
devam etti. 10 yıl öncesinde toplanmış 
bir otomobil olması nedeniyle, 
döşemelerin yenilenmesi, elektrik 
tesisatının değişmesi, dış boyası 
dökülen lokal alanların boyanması 
ve yürüyen aksamdaki aksaklıkların 
giderilmesi gerekiyordu. Otomobilin 
restorasyonundaki bütün yenilikleri 
gerçekleştirerek, üzerindeki yorgunluğu 
aldık. Baştan sona bir restorasyon değil, 
aksesuarları ve boyası lokal olarak 

yenilendi. Yan kapılardaki krom içindeki 
renklendirme ile restore ederken, 
otomobile yeni bir yorum kattık. Bu 
konuda oldukça iddialıyız. Otomobil 
ciddi bir makyaj geçirdi. Krom aksam 
elden geçirildi. Motorun tüm bakımları 
yapıldı ve mekanik baştan sona yenilendi. 
Debriyajı, balatası, bujisi vs. teknik 
tüm bakımlar tamamlandı. Otomobil 
yürümüyordu ve şu an yürür hale 
getirildi, tüm fren tesisatı tek tek yenilerek 
restore edildi. Otomobil, olabilecek en 
iyi hale getirildi, motor sıfır konumunda. 
Tüm bu çalışmalara Klasik Araçlar ve Hobi 
Kulübü'nden 10-12 kulüp öğrencimizin eli 
değdi. Güzel uğraşlarla tamamladığımız 
otomobilimiz, yola çıktı ve Aksaray Ihlara 

Ihlara Klasik Otomobil 
Festivali’nde üniversite 
öğrencilerinden Türkiye’de bir ilk
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Klasik Otomobil Festivali’ne giderken 
2 kulüp öğrencimiz, dönüşte de yine 2 
kulüp öğrencimizin eşliğinde götürüp  
getireceğiz. Yarış sırasında kulüp 
öğrencileri araç içerisinde yer alacak.”

Klasik Otomobil Festivali’nde ilk 
Üniversite

Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü, 29 Haziran 
tarihinde Antika Otomobil Federasyonu 
tarafından düzenlenecek Klasik Otomobil 
Festivali’ne katılarak bir ilki daha 
gerçekleştirecek. Festival alanında yer 
alacak İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik 
Araçlar ve Hobi Kulübü standının birçok 
aktivite ile ziyaretçilerle bir araya gelmesi 
planlanıyor. 

“Kulüp, özgüven kazanmamızı sağladı”

Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü Başkanı İdil 
Güneysu (İstanbul Rumeli Üniversitesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Birinci 
Sınıf Öğrencisi) kulüple tanışma hikayesini 
ve yarışmaya hazırlık süreçlerini anlatıyor. 

“İkinci dönemin başından itibaren Klasik 
araçlar ve Hobi Kulübü’nün Başkanlığını 
yürütüyorum. İlk dönem kulüp üyesi 
olarak toplantılara katıldım. Ally’s Garaj’a 
ilk olarak vize döneminde uyumamam 
gerektiği bir günde geldim ve buradaki 

atmosfer beni çok etkiledi. Ali Bey garajı 
bizlere sevdirdi. Otomobille uğraşmayı 
oldum olası seviyorum. Somun, cıvata 
sıkmak sevdiğim şeyler. Öğrenci için 
burada imkanlar güzel. Geçtiğimiz 
günlerde yarışlara hazırladığımız 
otomobil marşta bir sıkıntı yaptı ve 
çalışmadı bu sırada biz iterek çalıştırdık. 
O an bizim gayretimizle çalıştığını bilmek 
çok mutlu etti. Burada verdiğin emeğin 
karşılığını görebiliyorsun. Klasik Araçlar 
ve Hobi Kulübü’ne geldikten sonra 
kişisel olarak özgüvenimin arttığını 
söyleyebilirim. Kulüp başkanı olmanın 
önemli sorumlulukları var. Kulüple birlikte 
yöneticilik vasfı kazandım ve iş dağılımını 
nasıl yapmam gerektiğini öğrendikten 
sonra kulüp üyesi arkadaşlarım ile 
organizasyon gerçekleştiriyor olmam 
kişisel gelişimime katkı sağladı.” 

Kulüp faaliyetlerinin liseden gelen 
alışkanlıklarını değiştirdiğini ve kendini 
üniversiteli olarak hissetmesini sağladığını 
belirten İdil Güneysu, “Liseden gelen 
alışkanlıklarımızdan dolayı bizler, 
öğretmenlerimizle iletişime geçmede 
çekingen davranıyorduk. Lisede ne 
zaman fikrimizi söylemeye çalışsak, çok 
fazla önemsenmiyordu ancak burada 
kendimizi ifade etme özgürlüğü kazandık. 
Hepimiz düşüncelerimizi özgürce 
söyleyebiliyoruz ve bu sayede kendimizi 

ifade etme fırsatı buluyoruz. Okuldaki 
derslerimin dışında genelde Ally’s Garage 
da zaman geçiriyorum. Geçtiğimiz 
günlerde okulumuzun Aşçılık Kulübü’nün 
gerçekleştirdiği cupcake yarışmasına 
üzerinde Ally’s Garage yazan bir cupcake 
yapmak istediğim için katıldım ve 
birinci oldum.  Öğrenci olduğumuz için 
imkanlarımız sosyal hayatımızı sınırlıyor. 
Ancak Ally’s Garage da istediğimiz kadar 
keyifli zaman geçirip, sosyalleşebiliyoruz.”

Haber
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Volkswagen yakın gelecekte üreteceği elektrikli otomobiller için 40 milyon Euro’luk 
sipariş vererek pil tedariği anlaşmalarını tamamladı. Bu harcama Tesla’nın 
bugünkü pazar değerine eşit

Tesla elektrifikasyon yolunda çok 
önemli bir avantajla yola çıkmış 
olsa da VW Group ve Daimler gibi 
otomotiv devleri hızla yol alıyorlar. 
Hatta Volkswagen şu an Tesla’nın bir 
yılda ulaştığı toplam üretim adedine 
yalnızca dört günde ulaşabiliyor. 
Alman holding 2025’e kadar yılda 3 
milyon adetlik tam elektrikli otomobil 
satışını hedefliyor.

Tesla’nın işi zor görünüyor
Volkswagen’in patronu Herbert 
Diess, “2020’ye kadar müşterilerimize 
25 tane tam elektrikli ve 20 tane 
plug-in hibrit model sunacağız” diyor.

“Sadece bir kaç yıl içersinde, tüm 
markalar ve pazarlar arasında, 
dünyanın en geniş elektrikli otomobil 
filosunu sunacağız.”

VW Group’un elektrikli geleceğinde 
ilk model Audi’nin e-Tron SUV’si 
olacak. Modelin Ağustos'ta üretim 
bandına ulaşması bekleniyor. 
Gelecek sene Porsche Mission-E, 
gözüne Tesla Model S’i kestirmiş bir 
şekilde yollara inecek. Bu premium 
ikiliyi ise Volkswagen markalı bir 
dizi I.D. modeli izleyecek, hepsi de 
gücünü sadece elektrikli motorlardan 
alacak.

Mesaj basit; Volkswagen ve diğer 
büyük otomobil üreticileri, sadece 
bir düğmeye basarak yolları elektrikli 
otomobillerle doldurabilecek 
kapasitede. Bu esnada Tesla ise hala 
Model 3 üretimiyle ilgili sıkıntılarını 
çözmeye çalışıyor.

Volkswagen 40 milyar 
Euro değerinde pil 
siparişi verdi

Haber
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Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt 
tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, dizel motorlar arenasında çığır 
açacak devrim niteliğindeki yepyeni teknolojisini gün yüzüne çıkarıyor.

SCR (Seçici Katalist İndirgeme) teknolojisi 
sayesinde yeni nesil dizel motorlarda 
performans artışı sağlanırken, zararlı 
nitrojen oksit (Nox) emisyonları suya ve 
zararsız nitrojene dönüştürülerek ortadan 
kaldırılıyor. Ayrıca SCR sistemi sayesinde 
dizel motorlar optimum verimlilik seviyesi 
için kalibre edilirken, CO2 emisyonları da 
daha düşük seviyeye getiriliyor. Orijinal 
ekipman üreticileri için son derece sağlam 
ve esnek bir yapıda geliştirilen SCR 
teknolojisi, aynı zamanda uygun maliyetiyle 
de dizel motorları şimdiden geleceğin 
emisyon normlarına hazır hale getiriyor.

Otomotiv ekipman üreticileri için 
geleceğe yönelik önemli çözümler 
geliştiren Delphi Technologies, SCR 
(Seçici Katalist İndirgeme) teknolojisiyle 
dizel motorlar için devrim niteliğinde bir 
yeniliği gün yüzüne çıkarıyor. SCR sistemi 
sayesinde, dizel motorların performansı 
ve verimliliği artırılırken, doğaya zararlı 
nitrojen oksit (Nox) emisyonları, suya 
ve zararsız nitrojene dönüştürülerek 

ortadan kaldırılıyor. Ayrıca dizel motorların 
optimum verimlilik seviyesine ulaşması 
için gerçekleştirilen kalibrasyon süreçleri 
sonrasında, CO2 emisyonları da daha 
düşük seviyeye getiriliyor.

SCR teknolojisi dizellerin geleceği için 
hayati önem taşıyor

Yakıt enjeksiyonu, elektronik ve yazılım 
alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığını tüm 
süreci kontrol altında tutmak için gerekli 
olan dozaj, dozaj enjektörü, yazılım ve 
elektronik sistemleri bir arada sunarak 
taçlandıran Delphi Technologies, ikinci 
nesil SCR sistemi sayesinde daha az üre 
tüketirken, daha verimli bir performans 
sunuyor. 2018 yılı itibariyle yeni nesil 
enjektör üretimine hız veren Delphi 
Technologies, 2020 yılına kadar yılda 
1 milyondan fazla enjektör üretmeyi 
hedefliyor. Otomobil üreticilerinin, son 
yıllarda iyiden iyiye sıkılaşan emisyon 
normlarını karşılayabilmesi adına Delphi 
Technologies, 2020 yılına kadar yılda 

11 milyondan fazla SCR sistemi satışına 
ulaşılacağını öngörüyor. Dizel motorların 
geleceği için hayati bir önem taşıyan SCR 
sistemi, Delphi Technologies’in yaptığı 
kapsamlı araştırmalar ve gelişmiş malzeme 
tasarımı ile birlikte, 30 yıldan fazla bir 
süredir ürettiği benzinli PFI (Port Yakıt 
Enjeksiyonu) teknolojisinden türetiliyor. 
Üre dozaj ve enjeksiyon sistemi ile birlikte 
çalışan SCR sistemi, dizel motorlara özel 
olarak geliştirilen katalizöre dizel egzoz 
sıvısını (DEF) küçük damlacıklar halinde 
enjekte ederek çok daha etkin bir amonyak 
dönüşümü sağlıyor. Bu sayede sadece 
test koşullarında değil, gerçek sürüş 
koşullarında da zararlı NOx emisyonları 
yüzde 80’e kadar azaltılıyor.

Orijinal ekipman üreticilerinin 
uygulamalarına tam olarak uyan, üreticiye 
özgü çözümler için büyük bir esneklik 
sunan, sağlam ve kompakt yapısıyla 
ön plana çıkan SCR teknolojisi, uygun 
maliyetiyle de dizel motorları şimdiden 
geleceğin emisyon normlarına hazırlıyor.

Delphi Technologies’den 
devrim niteliğinde dizel 
teknolojisi

Teknoloji
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Subaru markasının temelleri 1930’lu yıllarda uçak üretimiyle atıldı. Şirketin uçak 
üretiminden elde ettiği mühendislik birikimi ve mükemmeliyetçiliği, otomobil 
üretimindeki başarısına büyük katkı sağladı. 1958 yılının Mart ayında markanın 
ilk otomobili olan Subaru 360 piyasaya sunuldu. Farklı formu nedeniyle Ladybird 
(Uğurböceği) olarak anılan Subaru 360, Japonya’nın otomobil endüstrisi tarihinde 
bir kilometre taşı haline geldi.

Takvimler 1966 yılını gösterdiğinde 
markanın ilk Boxer motorlu modeli 
Subaru 1000 tanıtıldı. Mükemmel denge 
ve düşük ağırlık merkezi sunan yatay 
yerleşimli Boxer motor sayesinde Subaru 
1000, sürüş tutkunları tarafından çok 
sevilen bir model oldu.

Subaru tarihinin bir diğer önemli 
otomobili ise 1972 yılının Eylül ayında 
tanıtılan Subaru Leone 4WD Station 
Wagon oldu. Leone 4WD Station 
Wagon’un üretimine kadar dört 
tekerlekten çekiş (4WD) sisteminin 
kullanımı sadece arazi tipi off-road 
araçlarla sınırlıydı. Ancak Subaru 
mühendisleri dört tekerlekten çekiş 
(4WD) sistemini bir otomobile aktarmayı 
başardı. Leone 4WD Station Wagon kayak 
ve balık tutma gibi açık hava sporlarının 
popülerliğinin artması sayesinde müşteri 
kitlesini sürekli genişletti ve Subaru’nun 
“Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi”nin 
kökenini oluşturdu. Subaru, markanın 
DNA’sını oluşturan Boxer Motor’dan 
52 yıldır, Simetrik Sürekli Dört Çeker 
Sistemi’nden de 46 yıldır vazgeçmiyor.

70’ler ve 80’ler ise Subaru’nun model 
yelpazesinin çeşitlendiği bir dönem 
olarak dikkat çekiyor. Rex, Brat, Domingo, 
Alcyone gibi modellerin dışında markanın 
ikonik modelleri Justy ve Legacy bu 
dönemde yollara çıktı. Marka, 1989’da 

piyasaya sunulan Subaru Legacy ile ilk 
kez 2.0 litre motora sahip bir otomobili 
pazara sunmuş oldu.

90’lar Subaru için bir dönüm noktasıydı. 
Efsanevi Impreza modelinin tanıtımı ve 
Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde edilen 
başarılar bu dönüm noktasının en önemli 
unsurları arasında yer aldı. Impreza, 
Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği 
şampiyonluklar ve etaplarda geçirdiği 
gelişimler sayesinde sürüş meraklılarının 
kalplerini ve zihinlerini ele geçirmeyi 
başardı.

1993 yılının sonlarında Outback modeli, 
geniş iç mekân kapasitesi, sportif ve 
güvenli sürüş özellikleriyle lanse edildi. 
Özel bir ön görünüm ve tampon, büyük 
sis lambaları, büyük çaplı dört mevsim 
lastikler, çift tonlu gövde rengi ve büyük 
boy yan koruyucularla ön plana çıkan 
Outback, ayrıcalıklı ve sağlam görünümlü 
premium dış tasarımıyla dikkatleri 
üzerine çekmeyi başardı.

SUV araçlar ile bir binek otomobilin güçlü 
noktalarını birleştiren Subaru Forester 
ise 1997 yılının Şubat ayında yollara 
çıktı. Forester, elverişsiz yol koşullarında 
sunduğu üstün sürüş performansı ve 
SUV’lar için gerekli yerden yüksekliğe 
konuma sahip olmasıyla hızlıca pazarda 
kendisine yer buldu.

Son yirmi yıldır Subaru, güvenlik 
teknolojilerinde sürekli iyileştirmeler ve 
yenilikler yaparken tüm modellerinin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sürekli 
olarak çaba gösterdi. Marka, herhangi bir 
sürücünün saf sürüş keyfini yaşayabildiği 
eğlenceli bir spor otomobil olan Subaru 
BRZ, Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme 
Programı’nın güvenlik performans testi 
olan Euro NCAP’ten en yüksek puan olan 
“5 yıldız”ı elde eden Subaru XV gibi ikonik 
modelleriyle ürün gamını geliştirmeye 
devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda 
yenilenen Subaru XV,Yeni Global Platforma 
sahip ilk model olarak günümüzde 
markanın en çok satan modelleri arasında 
yerini almış bulunuyor.

Subaru, otomobil 
üretimindeki 60’ıncı yılını 
kutluyor

Haber
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Türkiye’nin önde gelen kiralama şirket yöneticileri, Koluman’ın düzenlemiş olduğu 
geleneksel gezi programında bu yıl Hindistan - Pune de bulunan Mercedes Benz 
fabrikasını ziyaret etiler. Bu ziyarette katılımcılar Yeni Delhi'yi ve dünyanın 7 
harikasından bire olan Agra'daki Taj Mahal'de görme fırsatını buldular. 

İlk durak Pune de bulunan 
Mercedes Benz Fabrikası 
oldu. 

İlk durak Pune'de bulunan 
Mercedes Benz Fabrikası 
oldu. 1994 yılında kurulan 
Mercedes-Benz India Pvt. Ltd, 
Hindistan'daki lüks otomobil 
pazarına öncülük etmektedir. 
Dünya standartlarında bir 
üretim tesisi ile 2009 yılında 
kurulmuş olan Chakan'ın 
yakınındaki fabrika, 100 
dönümlük bir alana yayılmış 
ve binek otomobiller 
için bağımsız bir montaj 
tesisidir. Tesis, şimdiye kadar 
oluşturulacak en hızlı yeşil 
alan operasyonları arasında 

yer alıyor ve küresel olarak 
Mercedes-Benz'in en büyük 
CKD tesisleri arasında 
bulunuyor. Mercedes-Benz 
Hindistan ürün portföyü, 
yerel olarak üretilen S-Serisi, 
E-Serisi, C-Serisi, GL-Serisi 
ve M-Sınıfını içermektedir. 
Tamamen İnşa edilen ithal 
otomobiller A-Serisi, CLS-
Sınıfı, SLK-Sınıfı ve lüks 
B-Serisi vb. Ürünleri içerir. 
Ürün portföyü, aynı zamanda 
geniş bir AMG performansı 
yelpazesinin yanı sıra off-
roader G 63 AMG'yi de 
içermektedir. Mercedes-Benz 
Hindistan da 36 Hint kentinde 
yer alan toplam 64 satış 
noktası ile büyüme hikayesine 

2018 Koluman - Hindistan 
Filo gezisi

Gezi
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öncülük etmiş ve bu sayede 
lüksün en yoğun marka 
haline gelmiştir.

İkinci durak yine Pune'de 
bulunan Mercedes Benz 
Bayisi Trinity Motors oldu.
Trinity Motors, Ghatge 
Motors Pvt. Otomobil ve 
lojistik alanında uzun ve 
başarılı bir geçmişe sahip 
olan ünlü Ghatge Şirketler 
Grubu'nun bir parçası. 
Trinity Motors’da, eşsiz 
altyapı, en gelişmiş teknoloji 
ve 100 kişilik ekiple hizmet 
vermektedir.

16.500 Sq.Ft. alana ve 
Pune'nin merkezi stratejik 
bir konumunda yer alan 
showroom da  11 araçlık 
sergilenebiliyor.

En dikkat çekici özelliği 
Hindistan'daki herhangi bir 
Mercedes-Benz bayisinde 
bulunmayan S-Lounge,  
olması. ilk kez, Mercedes-
Maybach dahil olmak üzere 
Mercedes-Benz'in S-Serisi 
amiral gemisi modellerini 
sergilemek için özel olarak 
tasarlanmış özel bir salon. 
Sanatsal olarak sergilenen 
koleksiyon öğeleri ile "S 
Lounge", Trinity Motors 
‘un en lüks ve ayırt edici 
bölgesiydi. Bir Café Mercedes 
& Premium bekleme salonu 
ile mükemmel müşteri 
deneyimi sunmaktadırlar. 
Son teknoloji ürünü 32.000 
Sq.Ft. Wagholi'deki atölye, 
onarım ve bakım için 24 
lift barındırıyor. Bu servis 
altyapısı, otomobiller için 
uzman, ekibi ile zamanında 
teknik servis sağlamanın 
yanı sıra, müşterilere erişim 
kolaylığı vaat ediyor.

Fabrika ve Bayi ziyaretlerinde 
katılımcılara, Hindistan’ın 
otomotiv pazarı ve kiralama ya 
yönelik pazar bilgileri yapılan 
sunumlarda da aktarılırdı.

Koluman’ın düzenlediği 
gezide, sektörünün önde 
gelen katılımcıları seyahatin 
diğer günlerinde profesyonel 
rehber eşliğinde Yeni Delhi'nin 
tarihi ve turistik alanları gezme 
fırsatı buldular. 

Son derece özenle planlanan 
seyahatin en ilgi çeken 
günlerinden biri de kuşkusuz 
Agra'da yer alan Dünyanın 
7 harikasından biri olan Taj 
Mahal ziyareti oldu.

Yeni Delhi için düzenlenen 
şehir turunda  Hint Kapısı, 
Parlemento Binası, Birla 
Tapınağı, Akshardham 
Tapınağı ve Mahatma Ghandi 
Mezarlığı için şehir  turu 
düzenlendi. 

Eski Delhi'de bulunan Jama 
Camisi ve eski Delhi pazarına 
düzenlenen bisiklet turu  
ile  tarihi ve yerel  kültürü 
yakından görme fırsatı 
bulundu.  

Seyahat süresince birbirinden 
lezzetli yemekler Dünya 
sıralamasında ilk sıralarda yer 
alan restoranlarda misafirlere 
ikram edildi.

Koluman’ın filo müşterileri 
için düzenlemiş olduğu 
gezide Hindistan’ın otomotiv 
sektörü ve Daimlerin ülkedeki 
yatırımları  hakkında genel 
bilgiler yanında, Hindistan’ın 
renkli  kültürünü ve tarihini 
yakından görerek unutulmaz 
anılar biriktirdiler. 
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Haber

Rolls Royce, dünyanın en lüks SUV/crossover’ını 10 Mayıs 
Perşembe günü tanıtacağını resmen duyurdu.

İngiliz marka şimdilik yeni otomobilin 
detayları hakkında hiç bir detay paylaşmıyor, 
ancak yayınlanan kamuflajlı fotoğraflarda 
rahatça görüleceği üzere yeni SUV, 
Phantom’un çizgilerine sahip olacak. Markayla 
özdeşleşen heybetli radyatör ızgarası ön 
tarafta ilk göze çarpan detay olacak. Izgaranın 
iki tarafındaki dikdörtgen farlar da yeni 
Phantom’dan gelen detaylardan. Oldukça 
güçlü bir omuz çizgisine sahip olan Cullinan’ın 
arka kapıları ters açılıyor ve arkada çift çıkışlı 
bir egzoza yer verilmiş. Dış detaylardan son 
göze çarpanlar ise Phantom-benzeri stop 
lambaları ve bagaj kapağının üzerindeki 
spoyler.

Otomobilin dışı kadar içi de muhtemelen 
dünyanın en şık SUV iç mekanlarından biri 

olacak. Daha önce sızan fotoğraflardan 
hatırladığımız kadarıyla premium bir deri 
döşeme, ahşap kaplamalar ve metalik 
trimlerle dolu bir kokpit bizi bekliyor. 
Cullinan’ın gösterge tablosu dijital olacak, 
ayrıca modele has orta konsolda iDrive 
benzeri bir kontrol elemanı da görülüyor.

Cullinan’ın en kendine özelliklerinden biri 
“Seyir Süiti.” Sadece bir düğmeye basarak 
bagaj kapağından iki deri kaplı sandalye 
ve bir kokteyl masası otomatik olarak 
çıkarılabilecek.

Otomobil “Lüksün Mimarisi” adı verilen 
alüminyum bir yürüyen aksam üzerinde 
şekilleniyor. Bu altyapı ilk olarak yeni 
Phantom ile tanıtılmıştı ve yakın zamanda 

tüm Rolls Royce otomobillerinde 
kullanılacak.

Otomobilin teknik verileri hakkında henüz 
bir bilgi paylaşılmadı, ancak Phantom ile 
aynı üniteyi kullanması muhtemel. Yani 
570 beygir güç ve 900 Nm tork üreten 6.75 
litrelik V12 motorun sekiz ileri bir otomatik 
şanzımanla kombine edilerek otomobildeki 
yerini alması bekleniyor. Üretilen güç, 
otomobile özel geliştirilen bir çekiş sistemiyle 
dört tekerleğe birden iletilecek.

Cullinan markanın felsefesi gereği 
performanstan ziyade konfora yönelik 
geliştirileceği için, otomobilin yine 
Phantom’daki gibi bir havalı süspansiyon 
sistemiyle donatılacağını düşünüyoruz.

Rolls Royce 
Cullinan 
Mayıs’ta 
tanıtılıyor
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2. El araç pazarı
analizi

EROL ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü

Sektör
Analizi

2. el Araç pazarının her geçen gün 
önemini arttırdığı bugünlerde, Sıfır 
ve 2. el otomobil pazarlarını bölgesel 
bazda ele almak istedik.

İlk tablodan da görüleceği üzere Yeni 
Araç pazarı %4,47 oranında azalırken 
2. el otomobil pazarı %12,02 oranında 
artış göstermekte. 2017 yılında satılan 
her sıfır otomobile karşılık 7,12 adet 2. 
el otomobil satılmakta idi, 2018 yılında 
bu oran ciddi bir artış ile 8,35 adete 
çıktı.

Günümüz otomobil pazarında 2. el 
araç ticareti tüm sektör için olmazsa 
olmaz noktada. Gerek distribütör, 
gerek bayi gerekse kiralama sektörü 
bu olanda doğru ve veriye dayalı 
yatırımlar yapmalıdır. Karlılıkların her 
geçen gün düştüğü sektörde artık 
yeni araç satışının devam edebilmesi 
artık  2. el araç ticaretine gösterilecek 
öneme dayalıdır.
 
Saygılarımızla
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Sanat

Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 
son filmi 'Ahlat Ağacı' filminin İzmir özel 
gösterimine başrol oyuncuları Murat Cemcir ve 
Doğu Demirkol da katılacak. 

En sevilen müzikallerden Grease, 40. 
yılı şerefine yenilenen kopyasıyla 
Cannes’dan sonra Türkiye’de ilk kez 
Beykoz Kundura’da gösterilecek.

Ahlat Ağacı’nın İzmir’deki özel gösterimi 22 
Haziran Cuma günü saat 19.30'da Optimum'da 
gerçekleştirilecek. Filmin başrol oyuncuları Murat 
Cemcir ve Doğu Demirkol, saat 19:00’da izleyicilerle 
bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirecek.

71. Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın 
Palmiye için yarışan 21 film arasında yer alan ve 
eleştirmenlerden övgü alan Ahlat Ağacı, festivalde 
dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Türkiye, Fransa, 
Almanya, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek 
ve İsveç ortak yapımı olan filmin ilk gösterimi 2018 
Cannes Film Festivali’nin ‘Ana Yarışma’ bölümünde 18 
Mayıs 2018’de yapılmıştı.

Nuri Bilge Ceylan , Ebru Ceylan ve Akın Aksu'nun 
senaryosunu yazdığı, yapımcılığı Zeyno Film-Zeynep 
Atakan'ın üstlendiği, Türkiyeli ortak yapımcıları 
Nulook Production ve İmaj olan, Nuri Bilge Ceylan'ın 
yönettiği ‘Ahlat Ağacı’nda Murat Cemcir ve  Doğu 
Demirkol’un yanı sıra Bennu Yıldırımlar, Hazar 
Ergüçlü, Serkan Keskin, Öner Erkan ve Özay Fecht de 
rol alıyor.

Rock'n Roll, müzik kutuları, rengarenk restoranlar, 
deri ceketler, parlak saçlar, arabalı sinemalar, dans 
yarışmaları… Rydell Lisesi'nin havalı asi çocuğu Danny 
Zuko ile şehir dışından gelen yeni öğrenci Sandy 
Olson arasındaki aşkı anlatan Grease'in, ‘Summer 
Lovin’, ‘Hopelessly Devoted to You’ ve dünya çapında 
bir hit olan ‘You're the One That I Want’ gibi şarkıları 
hayatımıza katmasının üzerinden 40 yıl geçti. 50'ler 
nostaljisiyle yaratılan rengarenk dünyası, kitsch 
estetiği, karakterleri, unutulmaz şarkıları ve dans 
sahneleriyle Grease, hâlâ ilk günkü gibi heyecanla 
izlenmeyi bekliyor.

Tüm zamanların en çok kâr eden müzikali Grease, 
1971 yılında Chicago'da sergilenen sahne müzikalinin 
elde ettiği başarının ardından Broadway'de seyirciyle 
buluşmuş, ardından sinemaya uyarlanarak bir pop 
kültür efsanesine dönüşmüştü. Grease 11 filmin 
gösterileceği Bir Yaz Gecesi Sineması kapsamında 
30 Haziran akşamı saat 21:00'de Beykoz Kundura’da 
izleyicilerle buluşuyor.

Ahlat Ağacı’nın 
oyuncuları İzmirli 
sinemaseverlerle 
buluşuyor

Grease 40’ıncı 
yılında Beykoz 
Kundura’da
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Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği, Kadıköy’deki 
boş duvarları sanat eserine dönüştüren Mural 
İstanbul Festivali 20 Haziran’da başlıyor.Bu yılki teması 'ayrımcılık' olan 

Sabancı Vakfı Üçüncü Kısa Film 
Yarışması'na başvurular başladı.

Bu sene 7'incisi düzenlenen Mural İstanbul 
Festivali 20 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleşecek. 3 yabancı ve 1 yerli sanatçının 
katılacağı festivalde Kadıköy'ün 4 duvarı Mural 
sanatıyla renklenecek. Festivalin birinci günü 
Brezilya'dan Arlin'in Rasimpaşa Mahallesi'nde ve 
Sırbistan'dan Artez'in Osmanağa Mahallesi'nde 
yapacağı çalışmayla başlayacak.

32 Duvar özgün çalışmalarla renklendi

Festivalin 2 Temmuz'da başlayacak ikinci kısmında 
ise Hırvatistan'dan Lonac ve Türkiye'den Omeria 
Rasimpaşa'nın duvarlarını renklendirecek.

İlk olarak 2012 yılında Yeldeğirmeni'nde başlayan 
Mural İstanbul Festivali'ne şimdiye kadar yerli yabancı 
birçok sanatçı katıldı. Boş bina cephelerine yapılan 
resimlerle Kadıköy'ün pek çok sokağı açık hava sergi 
salonuna dönüştü ve bugüne kadar 36 sanatçı toplam 
32 duvarı özgün çalışmalarıyla renklendirdi.

Sabancı Vakfı tarafından toplumsal sorunlara 
sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 
düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın bu yılki 
teması ‘ayrımcılık’ olarak belirlendi. Üçüncü 
yılında da hem Türkiye'nin hem de dünyanın 
önemli sorunlardan birine odaklanan yarışmaya 
başvurular 16 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. 
Kısa Film Yarışması ile her yıl farklı bir toplumsal 
sorunu gündeme taşımayı ve o soruna dair 
farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini 
belirten Sabancı Vakfı Başkan Yardımcısı Zerrin 
Koyunsağan “Ayrımcılık çok boyutlu bir sorun ve 
maalesef tüm toplumlar farklı alanlarda da olsa 
bu sorunla karşı karşıya kalıyor. İstihdamdan 
eğitime, kamu hizmetlerine erişimden toplumsal 
hayata katılıma kadar pek çok alanda cinsiyet, 
etnik köken, dil, din gibi farklı unsurlara dayalı 
ayrımcılık yaşanabiliyor. Bu nedenle bu yıl Kısa 
Film Yarışması'nda genç sinemacıların kameraları 
ayrımcılığa odaklanacak” dedi.

Kadıköy’de 
duvarlar Mural 
Festivali’yle 
renkleniyor

Sabancı Vakfı 
Üçüncü Kısa Film 
Yarışması’nın 
teması ‘ayrımcılık’
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Yürümeyen iş süreçleri, karmaşık 
yapılanma, verimsiz yönetim modelleri, 
yeni koşullara uyum sağlamaktaki 
zorlukları ve bürokrasi tuzaklarıyla 
dolu 21. yüzyıl, geçtiğimiz aylarda 
yitirdiğimiz efsane fizikçi ve teorisyen 
Stephan Hawking’in öngörülerini haklı 
çıkartacak biçimde “karmaşıklık yüzyılı” 
olarak önümüzde uzanıyor. Karmaşıklık 
sorunu öyle bir düzeye gelmiş 
durumdaki artık organizasyonların 
ilerlemesini engelliyor, firmaların biricik 
sermayesi olan entelektüel sermayeyi 
yani insanı es geçiyor.

İş yönetimi uzmanı Niels Pflaeging’in 
Optimist Kitap’tan çıkan “Karmaşıklık 
Dünyasında Organizasyon” kitabı, 
tüm bu karmaşa için pratik çözümler 
öneriyor. Kitabın Türkçe baskısının 
çevirisini yapan Selçuk Alimdar ise eş 
yazar olarak, “çeviklik” temelli bir icra 
yöntemi sunan “İşi Oyunlaştırmak” 
bölümünü kaleme almış.

İnsanoğlunun tabiatına uygun bir 
organizasyon oluşturmak zorunda 
olduğumuzu savunan kitap, herhangi 
bir organizasyonu karmaşıklığa uygun 
bir şekilde tasarlamanın mümkün 
olduğunu somut örneklerle kanıtlıyor. 

Geçtiğimiz yüzyılda iş yapış şekli, 
anlayış, ekonomi, toplum ve bireylerde 
önemli değişimler olmasına rağmen 
aynı durumun yönetim yaklaşımlarında 
olmamasına dikkat çeken “Karmaşıklık 
Dünyasında Organizasyon”, yapılanma 
ve çalışma şeklimizi artık bilgi çağına 
uydurmak zorunda olduğumuza vurgu 
yapıyor. Organizasyonlarda yüksek 
performans elde etmenin teori ve 
pratiğine kısa bir giriş niteliğindeki 
kitap, çağdaş liderliğin ve her tür 
organizasyonda esaslı bir dönüşümün 
bildirisi adeta.

Yazar, kitabında öncelikle karışıklık ve 
karmaşıklığı tanımlıyor. Karmaşıklıkla 
etkin bir şekilde başa çıkmanın 
yolunun ne araçlar, ne standartlaşma, 
ne kurallar, ne yapılar ne de süreçler 
olduğunu ileri süren yazar, buna 
kabiliyeti olan yegane varlığın insan 
olduğunu belirtiyor.  

İş sahiplerinin, yöneticilerin, değişim 
öncülerinin, danışmanların ve her 
türden profesyonelin genel olarak 
ilgisini çekebilecek konuları içeren kitap, 
yüksek performanslı bir organizasyon 
için çalışmaya yeniden nasıl hayat 
verebiliriz sorularını da yanıtlıyor.

Anlaşılır ve sade bir dille yazılan kitaptan 
küçük bir alıntı, eser hakkında bize daha 
net bir fikir verecek:

“Karmaşık sistemler sürprizlerle doludur. 
Yaşayan varlıkların bulunduğu veya katkı 
yaptığı sistemlerdir. Yaşayan sistemler 
oldukları için her an değişebilirler. Bu tip 
sistemler dışarıdan kontrol edilemez; ancak 
gözlemlenebilir. Karmaşık bir sistemin 
davranışı öngörülemez. Karmaşık bir sistemde, 
karışık sistemlerde olduğundan daha fazla 
yanılma, belirsizlik ve hata payı olması 
doğaldır. Karmaşık bir sistemde standart 
(öngörülebilir) bir şekilde işleyen unsurlar 
olabilir fakat bunların birbirleriyle olan 
etkileşimi daima değişkenlik gösterir.

Karmaşıklıkla etkin bir şekilde başa çıkma 
kabiliyeti olan yegane ‘’şey’’ insandır. 
Karmaşıklıkta önemli olan (konumuz sorun 
çözmeyse) ne araçlar, ne standartlaşma, 
ne kurallar, ne yapılar ne de süreçlerdir. 
Tüm bunlar cansız pazarların olduğu sanayi 
çağında işimize yarıyordu. Karmaşıklıkta soru, 
bir sorunu nasıl çözeceğimiz değil onu kimin 
çözeceğidir. Artık önemli olan ustalık ve üstün 
yetenek sahibi insanlar ve hünerli insanlar. 
Fikirleri olan insanlar. Onlara profesyoneller 
diyoruz. Çırağı olan profesyonellere ise usta 
diyoruz. Yaşamın olamadığı bir sistemde sorun 
çözmek talimat vermekle ilgilidir. Yaşayan bir 
sistemde sorun çözmek ise iletişimle ilgidir. 
Karmaşıklık yönetilemez veya azaltılamaz. Ona 
sadece insanın ustalığıyla göğüs gerebiliriz.”

Sanat



63

2018 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 71.126 adet oldu. 
75.988 adet olan 2017 yılı Nisan ayı 
otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar %6,4 oranında 
azaldı.

2018 yılı Nisan ayında otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre %4,98 azaldı ve 55.108 adet 
oldu. Geçen sene 57.998 adet satış 
gerçekleşmişti.

2018 yılı Nisan ayında hafif ticari araç 
pazarı 2017 yılının Nisan ayına göre 
%10,96 azaldı ve 16.018 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 17.990 adet 
satış yaşanmıştı.

2018 yılı Nisan ayı sonunda 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %1,6 , 
1600-2000cc aralığında motor hacmine 
sahip otomobil satışlarında %4,5 artış 
yaşandı. 2000cc üstü otomobillerde 
%33,3 azalış izlendi. 2018 yılı Nisan ayı 
sonunda 66 adet elektrikli ve 1.490 
adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Nisan ayı sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon 
değerlerine göre en yüksek paya 

%40,87 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 72.507 adet ile 
sahip oldu.

2018 yılı Nisan ayı sonunda dizel 
otomobil satışlarının payı %59,76’ya 
gerilerken, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %64,82’ye yükseldi.

2018 yılı Nisan ayı sonunda otomobil 
pazarı segmentinin %83,72’sini 
vergi oranları düşük olan A, B ve 
C segmentlerinde yer alan araçlar 
oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %55,29 pay alan C (98.099 
adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine 
göre değerlendirildiğinde ise en çok 
tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%51,0 pay, 90.489 adet) 
oldu.

2018 yılı Nisan ayı sonunda Hafif 
Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %69,49 pay ile Van (36.232 
adet), ardından %11,83 pay ile 
Kamyonet (6.169 adet), 10,36 pay ile 
Pick-up (5.399 adet) ve %8,32 pay ile 
Minibüs (4.338 adet) yer aldı.

2018 Yılında;

• ABD’deki gelişmeler; Merkez 
Bankası’nın (FED) para politikasındaki 
normalleşme süreci, ekonomideki 
iyileşmeye paralel olarak politika faiz 
artırma beklentisi,

• AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa 
Merkez Bankası’nın (ECB) uygulayacağı 
para politikası,

• Brexit kararının AB ve diğer ülkelere 
olan etkisi,

• Çin ekonomisindeki yavaşlama ve 
gelişmekte olan ülkelere etkisi,

• Jeopolitik gelişmeler,

• TCMB’nin para politikası ve enflasyonla 
mücadelede kararlılığı,

• Cari işlemler açığındaki gelişim,

• Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,

• Ekonomik aktivitenin gelişimi ve 
büyüme hızı

etkili olacaktır.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2018 Nisan ayında %6 azaldı.

Sektör
Analizi
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı, 
2018 yılı Ocak-Nisan 
döneminde
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
%10,29 azalarak 
52.138 adet oldu. 
2017 yılı aynı
dönemde 58.117 
adet satış 
gerçekleşmişti.

2018 yılı Nisan 
ayında hafif ticari 
araç pazarı 2017 
yılının Nisan ayına 
göre %10,96
azaldı ve 16.018 
adet olarak 
gerçekleşti. Geçen 
sene 17.990 adet 
satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Nisan ayı ortalama 
satışlara göre 
%10,59 azaldı.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: NİSAN-2018

ALFA ROMEO 32 32 0 0 32 32
ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 1.625 1.625 0 0 1.625 1.625
BENTLEY 0 0 0 0 0 0

BMW 1.270 1.270 0 0 1.270 1.270

CITROEN 615 615 406 406 0 1.021 1.021
DACIA 3.199 3.199 337 337 0 3.536 3.536

DS 20 20 0 0 20 20
FERRARI 3 3 0 0 3 3

FIAT 4.175 130 4.305 3.183 249 3.432 7.358 379 7.737
FORD 280 2.506 2.786 4.301 247 4.548 4.581 2.753 7.334

HONDA 1.881 646 2.527 0 1.881 646 2.527
HYUNDAI 1.631 2.555 4.186 215 215 1.631 2.770 4.401
INFINITI 2 2 0 0 2 2

ISUZU 0 161 19 180 161 19 180
IVECO 0 146 146 0 146 146

JAGUAR 18 18 0 0 18 18
JEEP 295 295 0 0 295 295

KARSAN 0 75 75 75 0 75
KIA 984 984 322 322 0 1.306 1.306

LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1
LAND ROVER 129 129 0 0 129 129

LEXUS 10 10 0 0 10 10
MASERATI 6 6 0 0 6 6

MAZDA 134 134 0 0 134 134
MERCEDES-BENZ 1.496 1.496 1.206 1.206 0 2.702 2.702

MINI 121 121 0 0 121 121
MITSUBISHI 58 58 24 669 693 24 727 751

NISSAN 2.021 2.021 165 165 0 2.186 2.186
OPEL 3.476 3.476 0 0 3.476 3.476

PEUGEOT 2.875 2.875 517 517 0 3.392 3.392
PORSCHE 70 70 0 0 70 70
RENAULT 7.417 2.617 10.034 1.127 1.127 7.417 3.744 11.161

SEAT 1.341 1.341 0 0 1.341 1.341
SKODA 2.018 2.018 0 0 2.018 2.018
SMART 4 4 0 0 4 4

SSANGYONG 18 18 8 8 0 26 26
SUBARU 165 165 0 0 165 165
SUZUKI 253 253 0 0 253 253
TOYOTA 2.260 318 2.578 652 652 2.260 970 3.230

VOLKSWAGEN 5.801 5.801 1.989 1.989 0 7.790 7.790
VOLVO 631 631 0 0 631 631

TOPLAM: 17.644 37.464 55.108 7.744 8.274 16.018 25.388 45.738 71.126



66

2018 yılı Nisan sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,98 oranıyla yine 1600cc altındaki 
otomobiller 170.280 adet ile sahip oldu. Ardından %2,89 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,26 pay ile 2000cc 
üstü otomobiller yer aldı. 2017 yılı Nisan sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %1,6, 1600-2000cc aralığında motor 
hacmine sahip otomobil satışlarında %4,5 artış olurken, 2000cc üstü otomobillerde ise %33,3 azalış görüldü. 2018 yılı Nisan sonu 
itibariyle 85kW altı 49 adet ve 121kW üstü 17 adet, toplam 66 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Nisan ayı sonunda 1600cc altı 202 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 1183 adet, 1801cc-2000cc aralığında 4 
adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 97 adet ve 2500cc üstü 4 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Nisan sonunda 
toplam 1.490 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Nisan ayı sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %40,87 
oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (72.507 adet) ve ardından %22,24 pay ile 120-140 gr/km arasındaki 
otomobiller (39.457 adet) sahip oldu.

Sektör
Analizi



•  7" Uconnect Multimedia Sistemi 
•   Apple CarPlay
•   Adaptif Hız Sabitleme Sistemi 
•   Otomatik Acil Durum Freni

Egea Hatchback’in ortalama CO2 emisyonu 98-147 gr/km, ortalama yakıt tüketimi 3,7-6,3 lt/100 km arasında değişmektedir.

Egea Hatchback üstün konfor, donanım ve teknolojik özellikleriyle sizi 
Fiat Showroom’larında bekliyor. Hemen bir test sürüşü yapın, 
beklentilerinizin ötesine geçin.

BEKLENTİLERİNİZİN
ÖTESİNE GEÇİN.
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