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Genelde kriz dönemlerinde hepimizin yaptığı ilk şey giderlerimizi önümüze almak ve 
yapabildiğimiz kadar tasarruf yapacak önlemler almak oluyor. Elbette giderlerimiz içinde en 
önemli kalem ise personel maliyetleridir, şirket büyüklüklerine göre farklılık göstermekle beraber 
bu oran %40 ile %60 arasında değişmektedir. Bu konuyla ilgili birkaç saptama yapmak hepimiz 
için faydalı olacaktır kanaatindeyim.

Sektör olarak en büyük kanayan yaramız şirketlerimizdeki personel devir hızıdır. Kiminle konuşsak 
herkes öncelikli sorun olarak bu konuyu masaya yatırdıklarını söylüyor. Peki, bizler bu devir hızını 
azaltacak uygulamaları araştırıyor ve şirketlerimizde tatbik ediyor muyuz? Oyder Kongresi’ne 
katılan ABD’li bayi sahibi konuşmacı Jared bu konuda yaptığı araştırmaları anlatmıştı bize ve 
demişti ki üniversitelerden hocalar ile yaptıkları sosyolojik ve işletme bilimi açısından yapılan 
araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre Personel Devir hızının azalması durumunda şirketler 
daha fazla kâr edebiliyorlar.

Çalışan devir hızı ne kadar düşükse daha yüksek maaş ödeme, daha fazla yan haklar verme 
imkanınız oluyor ve bunun sayesinde daha düşük personel devir hızınız oluşuyor ve daha fazla 
karınız oluyor. Bu döngüyü oluşturmak için yönetim sistemimizi yeniden kurgulamalı ve eski 
mantığımızı bir kenara koymalıyız. Eski yönetim sistemi neydi; gideri azaltalım, daha az maaş 
ödeyelim, yan hakları azaltalım, vb.. Bu durumda ne oluyor peki, çalışanlarımızı kaybediyoruz, 
yetenekleri elimizde tutamıyoruz, kaliteli hizmet veremiyoruz ve doğal olarak satışlarımız düşüyor 
yani uzun vadede yine şirketimiz kaybediyor. Müşteri kaybetmek çok kolay ama yeni müşteri 
kazanmak veya yeniden o müşteriyi kazanmak çok zor ve maliyetli hale geliyor.

Jared, ABD istatistiklerine göre %70 oranında bir devir hızı olduğunu söyleyerek, basit bir 
hesap ile bunun yıllık maliyetinin (ABD’deki kazanç ve maaşlara göre) personel başına 45-75 
bin USD arasında zarara sebebiyet verdiğini gösterdi hepimize. Yani siz de iyi bir elemanınızı 
kaybettiğinizde, yerine yenisini koyabilmek için harcadığınız çabayı, yeni personelin eğitimlerini, 
işi öğrenene kadar geçen süredeki kayıplarını vs. topladığınızda size olan maliyetini ortaya 
çıkarabilirsiniz. Bir de bu kişinin işe olan yeteneğinin olmadığını görmeniz durumunda veya 
kendisinin işi beğenmediğini düşündüğünüzde yaşayacağınız yeni döngüdeki zaman ve kazanç 
kaybınız katlanarak büyümüş olacak. Bu hesabı devir hızınıza göre değişime uğrayan personel 
adedi ile çarptığınızda ortaya çıkan rakamlar eminim hepimizi bir kez daha düşünmeye sevk 
edecektir.

İyi satışçı olacak kişilerin müşterisi ile empati yapabilen, iyi ilişkiler kurabilen, doğru sorular 
sorabilen, aktif bir dinleyici olabilen, pozitif ilişki yönetimi yapabilen, itirazların üstesinden 
gelebilen ve işleri kapatabilme yeteneğine sahip olan kişiler olması gerekir. Bu özelliklerde olan 
çalışma arkadaşlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde şirket sahiplerimizin ve yöneticilerimizin üzerinde strateji 
geliştirmeleri gereken önemli bir konuyu paylaşmak istedim. Gerek sıfır araç satan, gerekse ikinci 
el araç satan tüm yetenekli, deneyimli ve öğrenme kabiliyeti olan, disiplinli tüm çalışanlarımıza 
sıkıca sahip çıkmanızı tavsiye ederim.
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Günden güne 
elektronikleşen dört 
tekere yetişmek artık 
her zamankinden 
daha zor

Otomobillerin mekanik cihazlar olarak 
ortaya çıkmasının üzerinden geçen 
yaklaşık 150 yılın ardından günümüzde 
mekaniğin yerini büyük ölçekte 
elektronik almış durumda. Ülkemizin 
de yakalamakta olduğu bu dönüşüme 
küresel düzeyde bakıldığında tablo daha 
net görülüyor. Araç içi elektronik aksam 
miktarı bundan 10 yıl önce neredeyse 
“hiç” düzeyindeydi, şimdi ise yüzde 
30 civarında. Çok yakın bir gelecekte, 
2030’larda bu miktarın yüzde 60’a çıkması 
öngörülüyor. Hatta hepimizi insansız araç 
teknolojileri bekliyor. 

Gidişatı belirleyen Y kuşağı oldu!

Aslında bu gelişmeye yön veren unsur, 
trendler kadar Y kuşağının talepleri oldu 
diyebiliriz. Dolayısıyla artık karşımızda 
Y kuşağının ihtiyaçları doğrultusunda 
araçlardaki elektronik aksamı hızla 
artıran bir otomotiv sektörü var. 
Akıllı telefonlarda zaten kullanılan 
uygulamalar ile bunların daha gelişmiş 
ve farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek 
versiyonlarıyla seçenekler sınırsız gibi 
görünüyor. 

Endüstri 4.0 ile birlikte 
birçok sektörde yaşanan 
olumlu sürecin gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelere 
fırsat sunduğu bir gerçek. Bu 
ülkelerden biri de şüphesiz 
ki Türkiye. Ülkemizdeki 
lokomotif sektörlerden 
olan otomotiv sektörü, 
dünyada yaşanan değişimleri 
yakından takip ediyor ve 
kısa sürede uygulamaya 
koymak için çaba harcıyor. 
Zaten araştırmalar, Endüstri 
4.0’ın takip edilmesinin daha 
yenilikçi ve daha fazla katma 
değerli ürünler üretme ve 
ülkenin refah seviyesini 
artırma yönünde büyük önem 
taşıdığını gösteriyor.

Nasıl yetişeceğiz? 

Öyleyse global otomotiv sektöründeki 
yeniliklerin daha da iyi şekilde takibi 
için ulusal vizyon ve gerekli alt yapı 
oluşturulabilir, üreticilerde farkındalık 
yaratılabilir, değişimler devlet tarafından 
desteklenebilir. Zaten buna dair 
çalışmalar olduğunu ve bunların artırılıp 
yaygınlaştırılmaya çalışıldığını biliyoruz. 

Nitelikli iş gücünü oluşturmak için teknik 
eğitime önem verilmesi de kaçınılmaz bir 
gereklilik aslında. Böylelikle düşük beceri 
gerektiren işlerde otomasyona geçilmesi 
kolaylaştırılabilir, verimlilik artınca da 
bırakın yenilikleri takip etmeyi yenilikler 
“yaratılabilir.” 

Otomotiv ana sanayisi ve tedarik 
sanayisindeki Ar-Ge merkezi sayısının daha 
da artırılması ve inovasyon çalışmalarına 
bugün olduğundan katbekat yoğunluk 
kazandırılması da son derece önemli. Bu 
şekilde, kısa ve uzun vadede sektörde 
sürdürülebilir bir büyüme elde edilebilir. 

Kamu ve özel sektör, araştırma kuruluşları, 
sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin de 
içinde yer aldığı dönüşüm mekanizmaları 
ise oluşturulmaya başlandı bile. Bu da 
yol haritasını belirlenmesi, uzmanlık ve iş 
birliğiyle birlikte mutlak başarılara kapı 
açacaktır.

Perspektif
Otobanı

AHMET ÇAĞAN 
Çağan Akademi Kurucu Direktör

Araç içi elektronik aksam miktarı bundan 10 yıl 
önce neredeyse “hiç” düzeyindeydi, şimdi ise yüzde 
30’lar civarında. Çok yakın bir gelecekte, 2030’larda 
bu miktarın yüzde 60’a çıkması öngörülüyor. Hatta 
hepimizi insansız araç teknolojileri bekliyor. 
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Türkiye’nin en köklü otomotiv şirketi 
Otokoç Otomotiv, 1928 yılında Ankara’da 
Ford bayiliği ile başlayan yolculuğunun 
90. yılında, Türkiye Otomotiv pazarından 
aldığı %8 pay,  gerçekleştirdiği 100 
bin adetlik araç satışı, 90 bin adetlik 
araç kiralama filosu ve 4.000’e 
yakın çalışanıyla 9 ülkede faaliyet 
göstermektedir. Otokoç Otomotiv 2018 
yılında 8,5 milyar TL ciro hedefliyor. 
Türkiye’de otomotiv perakendeciliği, araç 
kiralama ve araç paylaşım alanlarında 
ilklere imza atarak sektörün gelişmesine 

önemli katkılarda bulunan Otokoç 
Otomotiv, bugün mobiliteyi temsil eden 
bir şirket olma misyonuyla gelecek 
nesillere hizmet sunmaya hazırlanıyor.  

Koç Topluluğu’nun ilk otomotiv şirketi 
olan Otokoç Otomotiv’in 90., Koç 
Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un 
iş hayatına başlayışının ise 60. yılı 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen 
törenle kutlandı. Koç Holding Şeref 
Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde 
düzenlenen törene, Koç Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Ali Y. Koç,  Koç Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu 
Başkanı Cenk Çimen ve Otokoç Otomotiv 
Genel Müdürü Görgün Özdemir’in yanı 
sıra Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, 
Otokoç Otomotiv’in mevcut ve emektar 
yöneticileri, cemiyet hayatından konuklar 
ile yurt içi ve yurt dışından iş dünyası 
temsilcileri katıldı.  
Otokoç Otomotiv’de uzun yıllar emek 
vermiş değerli yöneticiler, başkanlar 

Ülkemizde otomotiv sektörünün 
temellerini atan, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en köklü 
şirketlerinden biri olan Otokoç 
Otomotiv’in 90., Koç Holding 
Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş 
hayatının 60. yıl dönümü Rahmi 
M. Koç Müzesi’nde düzenlenen 
görkemli bir törenle kutlandı.

ÖZEL HABER

Koç topluluğu’nun 
otomotivdeki ilk 
göz ağrısı 
90 yaşında
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ve varislerine onur plaketlerinin takdim 
edildiği törende ayrıca Otokoç Otomotiv 
adına Ömer M. Koç ve Ali Y. Koç 
tarafından Rahmi M. Koç’a 60. yıl plaketi 
takdim edildi. 

1928 yılında, Anadolu’dan başlayıp, 
dünyaya yayılan Otokoç Otomotiv’in 90 
yıllık hikâyesi müziğin evrensel diliyle 
“Düşten Gerçeğe” isimli senfonik bir eserle 
anlatıldı. “Yılların ve Yolların Hikâyesi” 
adı verilen konserde ayrıca, Otokoç 
Otomotiv için İTÜ Devlet Konservatuarı 
Kompozisyon Bölüm Başkanı Oğuzhan 
Balcı tarafından senfonik olarak 
düzenlenmiş ulusal müziğimizin seçkin 
örnekleri de icra edildi. Gecede, Görgün 
Özdemir tarafından Rahmi M. Koç’a 60. yıl 
hediyesi olarak minyatür sanatçısı Nilgün 
Gencer’in resmettiği “Sirrah – Zamanda 
Yolculuk” isimli minyatür eser takdim 
edildi. Yurt dışından katılan iş ortaklarının 
da Rahmi M. Koç’a plaket takdimi yaptığı 
gecenin sürpriz konuğu ünlü komedyen 
Cem Yılmaz oldu. Sayın Rahmi M. Koç’un 
hayatı ile ilgili yaptığı sunumda davetlilere 
keyifli anlar yaşattı.

Sektörde ilklere imza attı 

1958 yılında Rahmi M. Koç’un iş hayatına 
ilk adım attığı şirket olan Otokoç 

Otomotiv merhum Vehbi Koç’un, 1928 
yılında kamyon ve otomobil işlerinin hızlı 
büyüyeceğine olan inancıyla Ankara’da 
kuruldu. Koç Topluluğu’nun otomotiv 
sektöründeki ilk faaliyeti olan Otokoç 
Otomotiv, kendi içinde Türk otomotiv 
tarihini de barındırmaktadır. Koç 
Topluluğu Otomotiv Grubu’nun kuruluşu 
da Otokoç’a dayanıyor. Otomotiv 
sektöründe bugüne kadar önemli bir 
rol üstlenen Otokoç Otomotiv, sektörün 
montaj ve üretim sanayisine girmesine 
de öncülük etti. 

Gecede konuşma yapan Otokoç Otomotiv 
Genel Müdürü Görgün Özdemir 
“Uluslararası bir yapı haline gelen bu 
köklü müessesede çok değerli isimler, 
çok değerli yöneticiler emek vermiş. 90 
yıldır birlikte yaratılan ilkeleri, birlikte 
yaşatılan değerleri paydaşlarımızla 
birlikte kutluyoruz. Öncülük ettiğimiz 
sektörlere yıllar içinde yön veren bütün 
o adımlar şimdi birer kilometre taşı. 
Bizler çok şanslıyız ki, Koç Topluluğu’nun 
bir parçasıyız. Koç Ailesi ve Koç Holding 
bizleri her zaman desteklediler ve 
cesaretlendirdiler. Şirketimize 90 yıl 
boyunca emek vermiş olan çalışanlarımız 
ve yöneticilerimiz çok değerli katkıları ile 
Otokoç Otomotiv’in gurur dolu tarihini 
yazdılar. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız iş 

ortaklarımız ile güvene ve gelişime dayalı 
iş birliğimiz hızlı büyümemizin itici gücü 
oldu.” dedi. Doksan yıllık tarihlerinin 
daha birçok değişim, yenilik ve başarıyla 
dolu olduğunu vurgulayan Özdemir, 
“Çalışma arkadaşlarımla birlikte bizler de, 
köklü tarihimizden aldığımız güç, inanç, 
azim, kararlılık ve ilk günkü heyecanla,  
daha çok araştırıyor, daha çok çalışıyor 
hedeflerimize ulaşmak için daha fazla 
çaba gösteriyoruz.” şeklinde sözlerine 
devam etti. 

“Müşterilerimiz, velinimetimizdir.”

Amaçlarının,  geçmişlerinden aldığı 
emaneti yarattıkları yeni değerlerle, 
gelecek nesillere, en iyi şekilde aktarmak 
olduğunu vurgulayan Özdemir, “Minnet 
ve saygıyla andığımız kurucumuz 
merhum Vehbi Koç’un “müşterilerimiz 
velinimetimizdir” ilkesi her daim 
yol göstericimiz oldu. Bu duygu ve 
düşüncelerle, başta Koç Ailesi olmak 
üzere varlıkları ve destekleri ile yolumuzu 
açan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı 
sunarım. Şeref Başkanımız Sayın Rahmi 
M. Koç’un iş hayatındaki 60. yılını 
kutlar, bu özel gecemize yurt içinden, 
yurt dışından katılarak bizleri yalnız 
bırakmayan tüm konuklarımıza teşekkür 
ederim.” diye konuştu.
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PSA Grubu 2018 yılının ilk yarısında 
büyümesini sürdürdü. Grup yüzde 
40,1 büyüyerek 38.6 Milyar Euro gelir 
kaydetti. PCD (Peugeot-Citroen-DS) 
Otomotiv bölümü yüzde 8,5 ve OV 
(Opel-Vauxhall) Otomotiv bölümü yüzde 
5 faaliyet marjına ulaşırken, Grup yüzde 
7,8 faaliyet marjı kaydetti. Grup, 1.157 
milyar Euro’su OV olmak üzere toplam 
3.191 milyar Euro operasyonel nakit 
akışı kaydetti.

PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Carlos Tavares yapmış olduğu 
değerlendirmede: “Grup güçlü 
dalgalanmalara rağmen 2014 yılından 
bu yana global olarak kârlılığını, 
verimliliğini ve satış adetlerini 
yükseltmeye devam ediyor. Opel 
Vauxhall ekipleri 20 yıldır devam 
eden kayıpların ardından yeni dönem 
Opel Vauxhall’i inşa etmek üzere iyi 
sonuçlar almaya başladılar ve daha 
iyi bir performans için potansiyeline 
de sahipler. Çevikliğimiz ve 
uygulama konusundaki istekliliğimiz, 
hedeflerimize ulaşmak için en güçlü 

dayanağımız olmaya devam ediyor.” 
dedi.

Grup 2017 yılının ilk yarısı ile 
kıyaslandığında yüzde 40,1 artışla 
38.595 milyon Euro gelir elde etti ve 
2015 yılı döviz kuru ve perimetre yüzde 
22,9 ile sabit kaldı. PCD Otomotiv 
bölümü gelirleri büyük ölçüde hacim 
ve ülke karması (+%5,4), aynı zamanda 
ürün karması (+%4,7) ve ortaklara 
yapılan satış (+%3,2) olmak üzere 2017 
yılının ilk yarısı ile kıyaslandığında yüzde 
11,4 artış ile 22.149 milyon Euro’ya 
ulaşırken döviz kurlarının olumsuz 
etkisini dengeledi (-%2,9). OV Otomotiv 
bölümü gelirleri 2018 yılının ilk 
yarısında 9.946 milyon Euro’ya ulaştı.

Grubun faaliyet gelirleri yüzde 48.1’lik 
bir artışla 3.017 milyon Euro seviyesinde 
gerçekleşirken, PCD Otomotiv 
bölümünün faaliyet gelirleri ise yüzde 
29,9 artışla 1.873 milyon Euro olarak 
gerçekleşti. Hammadde maliyetlerindeki 
artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmaya 
rağmen söz konusu yüzde 8,5’lik rekor 

kâr seviyesi satış adetlerindeki artış, 
olumlu ürün karması ve maliyetlerdeki 
ilave tasarruflar sayesinde elde edildi. 
OV Otomotiv bölümünün faaliyet 
gelirleri 2018 yılının ilk yarısında 9.946 
milyon Euro olarak gerçekleşti.

Grup faaliyet marjı 2017 yılının ilk yarısı 
ile kıyaslandığında 0,4 puan artışla 
yüzde 7,8 seviyesine geldi.

Grubun 2017 yılının ilk yarısında -750 
milyon Euro olan faaliyet dışı gelir 
ve giderleri –112 milyon Euro olarak 
gerçekleşti.

Grubun 2017 yılının ilk yarısında -218 
milyon Euro olan net finansal giderleri 
-121 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Konsolide net gelirler 2017 yılının ilk 
yarısına kıyasla 1.713 milyon Euro 
artışla 242 milyon Euro’ya ulaşırken, 
Grup payı net geliri 2017 yılın ilk 
yarısına kıyasla 226 milyon Euro artarak 
1.481 milyon Euro’ya ulaştı.

PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
 CARLOS TAVARES

PSA Grubu 
büyümeye devam ediyor

PSA Grubu yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdü ve 
rekor kârlılık kaydetti.

Haber



Banque PSA Finance, yüzde 63,5 oranında 
artışla 510 milyon Euro değerinde faaliyet 
geliri bildirdi.

Faurecia’nın devam deden faaliyet geliri 
yüzde 10,1 artışla 642 milyon Euro olarak 
gerçekleşti.

Üretim ve satış şirketlerinin serbest 
nakit akışı 2.577 milyon Euro olarak 
gerçekleşirken, 1.157 milyon Euro’su OV 
olmak üzere operasyonel nakit akışı 3.191 
milyon Euro oldu.

Temmuz 2017 sonunda 38 bin adet 
olan bağımsız bayiler de dahil olmak 

üzere toplam PCD envanteri 30 Haziran 
2018 itibariyle 412 bin araç olarak 
gerçekleşirken, toplam OV envanteri 30 
Haziran 2018 itibariyle 216 bin araç olarak 
gerçekleşti.

Üretim ve satış şirketlerinin net finansal 
pozisyonu, 31 Aralık 2017 tarihi ile 
kıyaslandığında 2.063 Milyon Euro’luk bir 
artış ile 30 Haziran 2018’de 8.257 milyon 
Euro’ya yükseldi.

Pazar öngörüsü: Grup 2018 yılında 
Avrupa’da durağan bir otomotiv pazarı ve 
Latin Amerika’da yüzde 4, Rusya’da yüzde 
10 ve Çin’de yüzde 2 büyüme öngörüyor.

Operasyonel öngörü hatırlatıcısı:

Push to Pass planı, PSA Grubu (Opel 
Vauxhall hariç) için aşağıdaki hedefleri 
belirliyor:

2016-2018 dönemi için ortalama 
yüzde 4,5’lik tekrar eden faaliyet marjı 
kaydetmek ve 2021 yılına kadar yüzde 
6’nın üzerine çıkmak.

2015 yılına göre yüzde 10’luk bir grup 
gelir artışı elde etmek ve 2021 yılına 
kadar ilave yüzde 15 artış hedeflemek.
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"Marka", pazarda en çok satılan ürün demek değildir. 
Marka olmanın kuralı, tüketicide yarattığı "olumlu 
his" ve bedelini "gönül rahatlığı" ile ödeterek "tatmin 
duygusu" yaratmasıdır. Bu anlamda değerlendirirsek, 
popüler ya da tanınmış olmakla "marka olmak" aynı 
şey değildir. 

Pazarda çok satılan 
her ürün, bir 
marka mıdır?  

Köşe Yazısı

PR Aktif İletişim Danışmanlığı Başkanı  
Stratejist 
YAVUZ CAN YAZICI 

Bir marka hakkındaki olumlu ya da olumsuz 
kanaatlerin oluşması sadece pazar payıyla 
değil, "iletişim becerisi" ile ilgilidir. İletişim 
becerileri, apayrı bir konu olduğundan bu 
yazıda detaya girmiyorum.

Daha çok ürün çeşitliliği ile daha çok satan 
bazı markaların rakiplerine göre daha 
büyük "pazar payı"na sahip olması, daha 
kaliteli oldukları anlamına gelmez, daha iyi 
bir itibara sahip oldukları anlamına da. 

Şahsen tüketicisi ya da müşterisi olmasam 
da bazı markaları ve şirketleri beğeniyor, 
varlıklarından memnuniyet duyuyor, 
öğrencilere örnek diye gösteriyor, çevreme 
tavsiye de ediyorum. İşte bu, markanın 
sahip olduğu "olumlu itibar" ve "gönül payı" 
ile ilgilidir.

Günümüzde herkes tek başına birer 
hedef kitle

Öte yandan bazı ürünlerin çok rağbet 
görmesi, tüketicilerin kalite ve kantite 
beklentisi ile de ilgilidir. Hedef müşterileri 
sosyo-ekonomik anlamda A,B,C diye 
kategorize etme devri de çoktan geride 
kaldı. İnternetin ve teknolojik gelişmelerin, 
büyük data yönetiminin, CRM’in sayesinde 
geleneksel pazarlama anlayışları ve satış 
odaklı reklam kampanyaları eski etkisini 

yitirdi. Günümüzde artık herkes tek başına 
birer hedef kitle haline geldi; tüketici 
deneyimleri ve beklentilerini ölçmeyip 
görmezden gelmek de pazarlama 
stratejilerinin en ciddi hatalarının başında 
geldiğinden bu konuya da şimdilik 
girmiyorum.

Bilinmesi gereken şu ki, "marka" pazarda 
en çok satılan ürün demek değildir. Marka 
olmanın kuralı, tüketicide yarattığı "olumlu 
his" ve bedelini "gönül rahatlığı" ile 
ödeterek "tatmin duygusu" yaratmasıdır. 
Bu anlamda değerlendirirsek, popüler ya 
da tanınmış olmakla "marka olmak" aynı 
şey değildir. 

Şimdiye kadar yaptığınız yatırım kadar 
yatırım yapmaya hazır mısınız? 

Yıllardır bana "marka olmak istiyoruz" diye 
gelenlere genellikle iki şey soruyorum; 
1- En büyük kapalı alana sahip olduğunu 
söylediğiniz bu tesise ne kadar yatırım 
yaptınız? 

2- O halde, katma değerli bir üretim 
yapan, sürdürülebilir bir marka ve uzun 
ömürlü bir şirket olmak için, geleceğiniz 
adına, en az bu tesise yaptığınız yatırım 
kadar, hatta daha fazlasını yatırmaya hazır 
mısınız?

Bu soruları yönelttiğimde de genellikle iki 
şey oluyor; 
1- Toplantı kısa sürede bitiyor. 

2- Herkes popüler ve tanınmış olmak 
istiyor ama katma değer yaratarak marka 
yatırımı yapmayı göze alabilen girişimciler 
çıkamıyor. 

Gönül isterdi ki, ülkemizde katma değerli 
üretim yapan, küresel ölçek büyüklüğüne 
ulaşmış çok uluslu rekabetçi şirketler çıksa… 
Marka yatırımı yapmaya kararlı girişimciler 
için elektrik, su, doğalgaz, vergi muafiyeti 
gibi temel girdiler minimum düzeyde olsa… 
Böylesi bir yatırım hedefine karar vermiş 
şirketlerimiz için en geniş entelektüel 
insan kaynağı olan üniversitelerden ve 
nitelikli uzmanlardan oluşan maksimum 
düzeyde organize olmuş kolektif bir akılla 
çalışabilecekleri yepyeni ve sürdürülebilir 
bir iklim yaratılsa... 

İçimizden birinin başarısı hepimiz için güçlü 
bir moral ve motivasyon olup daha çok 
yatırım iştahı yaratmaz mıydı?

Çünkü hepimiz farkındayız ki, bir ülke 
ancak teknoloji ve katma değer üretebilen 
işletmeleri, uluslararası markaları ve küresel 
pazarlardaki rekabetçi şirketleri kadar 
güçlüdür. 
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BASF’nin pasif sıcaklık yönetimi, “materyaller ve yüzeyler” kategorisinde “Red Dot Ödülleri: 
Ürün Tasarımı” jürisi tarafından ödüle layık görüldü. Ödüllü yenilikçi boya teknolojisi, 
estetiği ve işlevselliği bir araya getirirken, yakıt tüketimini de azaltıyor.

BASF Boya Bölümü’nün geliştirdiği, 
otomobillerin daha az ısınarak, klima 
ile yakıt tüketimini azaltan pasif 
sıcaklık yönetimine ilişkin işlevsel 
boya teknolojisi, Red Dot Ödüllerinde 
“materyaller ve yüzeyler” kategorisinde 
ödül kazandı. Ödül, Almanya’nın Essen 
şehrinde bulunan Red Dot Tasarım 
Müzesi’nde gerçekleştirilen Tasarımcılar 
Gecesi’nde BASF yetkililerine sunuldu.

Geleceğin mobilitesi’nin tasarım ve 
işlevsellik konusunda yeni talepleri var

BASF’nin Red Dot ödülü kazanan sıcaklık 
yönetimi sistemi estetiği ve işlevselliği bir 
araya getiriyor. Boya, yüksek enerjili yakın 
kızılötesi (NIR) ışınımında şeffaf olan bir 
bazkat boya ve bir NIR yansıtıcı astarı 
bir araya getirerek sıcak yaz günlerinde 
aracın yüzey sıcaklığını 20°C’ye kadar 
azaltıyor. Ayrıca araç içerisindeki 
sıcaklık çok fazla artmazken, böylece 
araç içerisindeki sıcaklığı kontrol etmek 

üzere klima sistemi daha az kullanılıyor. 
Bu durumun, özellikle elektromobilite 
alanında enerji tüketimi üzerinde olumlu 
bir etkisi bulunuyor. Boya sistemi, araçlar 
için koruma sağlamanın ve yüksek 
kalitede bir son kat oluşturmanın yanı 
sıra, daha fazla konfor ve verimlilik de 
sağlıyor.

BASF Boya Bölümü EMEA Pigmentler, 
Dispersiyonlar ve Yenilikçi Renkler 
Başkanı Stephan Schwarte, “Otonom 
sürüş veya elektromobilite gibi modern 
mobilite konseptleri, geliştiricilerimiz 
ve tasarımcılarımız için yeni zorluklar 
oluşturuyor. Sıcaklık yönetimi 
sistemi, geleceğin mobilitesine ilişkin 
projelerimizden sadece bir tanesi. Estetik 
yaklaşımı etkilemeden LiDAR sensörleri 
(lazer darbeleri kullanılarak bir nesne 
veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya 
yarayan teknoloji) için tanınabilirliği 
artırmak üzere, yüksek yansımaya sahip 
boya sistemleri üzerinde de çalışıyoruz. 

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu 
çalışmalar, otonom sürüş alanında çok 
önemli bir konu haline gelecek.” dedi.

Bu yıl Red Dot jürisinde yer alan materyal 
uzmanı Dr. Sascha Peters ise, sıcaklık 
yönetimi teknolojisinin sürdürülebilir 
yaklaşımının altını çizerken, “BASF’nin boya 
sistemi, sürdürülebilir mobiliteye yönelik 
geliştirme çalışmalarının muhteşem bir 
örneği. Kaynak kullanımını akıllı bir şekilde 
azaltmamıza yardımcı oluyor. Gelecekte 
elektrikli mobiliteye geçtiğimizde, umarım 
buna benzer daha fazla çözüm göreceğiz.”

Yılda bir kez düzenlenen “Red Dot 
Ödülleri: Ürün Tasarımı” etkinliğinde, 
yaklaşık 40 kişiden oluşan jüri tüm 
başvuruları değerlendirirken; inovasyon, 
işlevsellik veya sürdürülebilirlik derecesi 
gibi kriterler kullanıyor. Tasarımcılar 
ve üreticiler 2018 yılında, 59 ülkeden 
6.300’den fazla nesne için yarışmaya 
başvuru yaptı.

BASF, Red Dot ödülü kazandı
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Dünya otomotiv endüstrisinde kullanılan en büyük güneş enerjisi santrallerinden 
biri, SEAT’ın Martorell fabrikasında yer alıyor. Yaklaşık 40 futbol sahasına eşit bir alan 
üzerinde bulunan ve 53 bin güneş panelinden oluşan bu santral, yıllık 17 milyon kWs 
elektrik üretiyor. Bu üretim ile günde 3 milyon cep telefonu şarj edilebiliyor veya 15 
bin nüfuslu bir kasabanın elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

SEAT, Martorell’de 53 bin 
panelle elektrik üretiyor

ENDÜSTRİ

SEAT İspanya ve güney Avrupa’yı, yıl 
boyunca toplamda yaklaşık 2 bin 500 
ile 3 bin saat boyunca aydınlatan güneş 
ışığından, otomotiv endüstrisinde 
kullanılan en büyük güneş enerjisi 
santrallerini kullanarak yararlanıyor.

276 bin metrekare alan kaplayan bir 
güneş enerjisi santrali

Şirket, 2013 yılında yaklaşık 40 futbol 
sahasına eşdeğer bir alan üzerinde, 
53.000 güneş panelinden oluşan 6 
güneş enerjisi santralini kurdu. Atölye 
binalarının çatısına ve geçici depolama 
alanına yerleştirilen paneller, hizmete 
girdikleri tarihten itibaren 112 milyon 
kWs üzerinde elektrik üretti.

3 milyon cep telefonunu şarj etmeye 
yetecek elektrik üretiliyor

Santral, her yıl 17 milyon kWs’nin üzerinde 
elektrik üretiyor, bu da 15.000 nüfuslu 
bir kasabanın tüm elektrik ihtiyacını 
karşılamaya veya yıl boyu her gün 3 milyon 
telefon şarj etmeye yetecek bir miktar. 
Üretilen bu enerji fabrikada kullanılıyor ve 
Martorell’in toplam elektrik tüketiminin 
yüzde 6’sına karşılık geliyor. Santralin 
devreye girmesinden bu yana, 67.000 
otomobil güneş enerjisi kullanılarak üretildi.

Drone ile kuşbakışı gözetim

Santralin bakım çalışmalarında bir drone 
kullanılıyor. Ayda bir kez tüm tesisin 

üzerinden uçan bu drone, üzerindeki 
sensör ve termal kamera yardımıyla 
güneş panellerini analiz ediyor 
ve yerden 35 metre yükseklikten 
inceleyebiliyor.

Karbon emisyonunu azaltıyor

Santral, fabrikanın yıllık CO2 
emisyonunu yaklaşık 4.000 ton 
azaltarak, bölgede hava kalitesini 
iyileştirmeye yardımcı oluyor. Bu, beş 
Central Park’a eşdeğer 17 kilometre 
karelik yeşil alana denk bir sonuç. Şirket, 
su tüketimini, CO2 emisyonunu ve atık 
miktarı gibi çevresel göstergelerini 
2010 yılının yarısı seviyesine çekmeyi 
amaçlıyor.
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Michelin tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Doğru Hava Basıncı’ etkinlikleri 
bu yıl da 6 il, 15 noktada sürücülerle buluştu. Etkinlik sonunda yapılan analizlere göre 
lastik hava basıncı göz önünde bulundurulduğunda araçların yüzde 34’ü trafikte tehlike 
oluşturuyor.

Trafikteki araçların %34’ü 
tehlikeli

Michelin’in 2004 yılından bu yana 
geleneksel olarak sürdürdüğü “Lastikte 
Doğru Hava Basıncı” etkinlikleri, 14. yılında 
da sürücüleri lastiklerde düşük hava 
basıncının yarattığı tehlikeler konusunda 
bilgilendirdi. Türkiye genelinde 6 ildeki 
anlaşmalı BP Akaryakıt İstasyonlarında 
gerçekleştirilen etkinlikler süresince 
toplamda 2 binin üzerinde aracın hava 
basıncı kontrol edildi. Michelin’in uzman 
ekipleri tarafından kontrol edilen araçların 
yüzde 34’ünün tehlikeli seviyedeki hava 
basıncı ile yola çıktığı tespit edildi. Bu 
rakam son 4 yılın en yüksek oranı olarak 
raporlara yansıdı.

15 farklı noktada kontroller yapıldı

15 farklı noktada gerçekleştirilen etkinlikler 
toplam 15 gün sürdü. Manisa Akhisar BP 
İstasyonu'nda başlayan etkinlikler sırasıyla 
Manisa Organize Sanayi, İzmir Menemen, 
Karşıyaka (Kuzey), Karşıyaka (Güney), 
Antalya Merkez, Adalya, Adana Toroslar, 
Kurttepe, İstanbul Ispartakule, Ümraniye, 

Kocaeli, İstanbul Kadıköy, Beşiktaş, Maslak 
anlaşmalı BP İstasyonlarında gerçekleşti.

14 yılda toplam 171 bin 80 aracın lastiği 
kontrol edildi

2004 yılından beri sürdürülen etkinliklerin 
toplamında ise 42 bin 770 araç ve 171 bin 
80 lastiğin hava basıncı kontrol edilerek, 
tüketiciler doğru hava basıncının önemi 
konusunda bilgilendirildi.

Doğru Hava Basıncı neden önemli?

Uzun ömürlülük ve yakıt tasarrufu 
açısından önem taşıyan lastik basıncının 
uygun seviyede olması, sürücüye güvenli 
bir yolculuk, araca ise performans sağlıyor. 
Lastik basıncının gerektiğinden daha 
düşük veya daha yüksek olması aracın 
yol tutuşunu, lastiğin performansını ve 
dayanıklılığını olumsuz yönde etkilerken, 
ciddi kazalara da yol açabiliyor. Örneğin; 
düşük hava basınçlı olarak kullanılan 
lastiklerde yol tutuş kabiliyeti azalırken, 

direksiyon hâkimiyetinde ise istikrarsızlık 
ortaya çıkabiliyor. Islak zeminde ise sürücü 
acil durumlarda fren yaptığı takdirde 
fren mesafesini uzatarak kaza riskini de 
artırıyor.

Yakıt tüketimini artırıyor, lastik ömrünü 
% 30’a kadar azaltıyor

Lastikte doğru hava basıncı, trafikte 
güvenliği sağladığı kadar yakıt tasarrufu 
ve lastik ömrü açısından da avantajlar 
sağlıyor. Hava basıncı düştükçe, lastiğin 
yuvarlanma direnci artıyor. Ortaya 
çıkan enerji kaybının motor tarafından 
dengelenmesi daha fazla tüketime neden 
olurken, düşük hava basıncı lastiklerin 
hızlı aşınmasına da yol açarak, lastik 
ömrünü yüzde 30’a varan oranda azaltıyor. 
Sürücüleri lastik hava basınçlarını düzenli 
olarak kontrol ettirmeleri konusunda 
uyaran Michelin, lastiklere en az ayda bir 
kez ve uzun yolculuklar öncesinde araç 
üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak hava 
basılmasını öneriyor.

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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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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Formula E’de Audi Sport ABT Schaeffler, takımlar sıralamasında geride devam ettiği seriyi 
etkileyici bir performansla birinci tamamladı. Brooklyn’de gerçekleşen yarışta birincilik ve 
ikincilik dahil dört kez podyuma çıkmayı başaran takım, 94 üzerinden 78 puan toplayarak, 
en yakın rakibiyle arasındaki, aşılmasına neredeyse imkansız gözüyle bakılan 33 puanlık 
farkı kapatıp 2 puan farkla zafere ulaştı.

Formula E Şampiyonu 
‘Audi Sport ABT Schaeffler’ 
takımı oldu

ABB FIA Formula E Şampiyonası'nın 
takımlar sıralamasında birincilik 
mücadelesi son tura kadar sürdü 
ve şampiyonu yalnızca 2 puanlık bir 
fark belirledi. Geçtiğimiz Pazar günü 
gerçekleşen yarışta Lucas di Grassi, 
Manhattan’ın merkezine tepeden bakan 
Brooklyn’de gerçekleşen yarışta 43 turun 
ardından bitiş çizgisinden ikinci sırada 
geçen isim oldu. Brezilyalı pilot, art arda 
elde ettiği yedinci podyum sıralaması ile 
şampiyonayı da ikinci sırada tamamladı. 
Pilot, sezonun ilk dört yarışında derece 
alamazken, altıncı yarıştan itibaren her 
müsabakada podyuma çıkmayı başardı.
Brezilyalı pilot, elde ettiği bu sonucu şu 

şekilde değerlendirdi: “İlk dört yarışı 
puansız bitirdikten sonra sezonu sürücüler 
sıralamasında ikinci bitirmiş olmak 
mutluluk verici. Sonuç itibarıyla ekibimizle 
birlikte harika bir sezon oldu. Hiç pes 
etmedik. Böylesine muhteşem bir geri 
dönüş yaparak takımlar sıralamasında 
birinciliğe ulaşmış olmak bunun en iyi 
kanıtı.” Formula E’nin dört yıllık tarihinde di 
Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler takımıyla 
27 kez podyuma çıkıp toplamda 611 puan 
toplayarak, elektrikli yarış serilerinde 
mücadele eden diğer tüm pilotları 
geride bıraktı. Lucas di Grassi’nin Takım 
arkadaşı Daniel Abt ise, yarışı üçüncü 
sırada bitirerek 15 puan elde etmenin 

yanı sıra, en hızlı tur zamanını kaydederek 
kazandığı ilave puanla final yarışında 
takımlar sıralamasındaki birinciliğe önemli 
bir katkıda bulunmuş oldu. Bu sezon 
dördüncü en hızlı tur zamanını yapan 25 
yaşındaki pilot, bu bakımdan diğer tüm 
pilotları da geride bıraktı.

New York’tan 120 puan, iki zafer ve 
iki podyum sırasıyla dönen Abt, dört 
yıllık Formula E kariyerinin açık ara en 
başarılı sezonunu kaydetti. Abt, sürücüler 
sıralamasını beşinci sırada tamamladı.
Audi Sport ABT Schaeffler takımı ise, 12 
yarışta 7 en hızlı tur süresini elde ederek, 
takımlar arasında rekor kırmayı başardı.
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Sektör

Dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olan Daimler’in genel araç ve 
mobilite uzmanlığı ile dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olan 
Bosch’un sistem ve donanım uzmanlığını birleştiren otonom ve sürücüsüz 
sürüş projesi hız kazandı.

Bosch ve Daimler otonom 
sürüş için çalışıyor

Bosch ve Daimler, şehir içi ortamlarda 
tamamen otonom ve sürücüsüz sürüş 
konusunda, Nisan 2017’den bu yana 
devam ettirdikleri iş birliğiyle şehirlerde 
trafik akışını iyileştirmeyi, yollarda 
emniyeti artırmayı ve trafiğin gelecekteki 
durumu için önemli bir yapı taşı 
sağlamayı hedefliyor.

Bu amaçla yollara çıkacak ilk test filosu 
için pilot bölge olarak Kaliforniya’yı 
seçen iki şirket, 2019 yılının ikinci 
yarısında müşterilerine, bu şehirdeki 
seçili güzergahlarda otonom araçlarla 
servis aracı hizmeti verecek. Daimler 
Mobility Services’in, bu test filosunun 
ve uygulama tabanlı mobilite servisinin 
operatörü olması öngörülüyor. 

Pilot proje, mobilitenin geleceğini 
şekillendirmek üzere araç paylaşımı 
(car2go), araç kiralama (mytaxi) ve çok 
modlu taşımacılık (moovel) gibi mobilite 
servislerinin birbirlerine akıllı bir şekilde 
nasıl bağlanabileceğini gösterecek. Buna 
ek olarak Bosch ve Daimler, Amerikalı 
teknoloji şirketi Nvidia’nın, kontrol ünitesi 
ağının bir parçası olarak projenin yapay 
zeka platformu sağlayıcısı olmasına karar 
verdi.

Bosch ve Daimler aynı felsefeyi 
paylaşıyor

Tamamen otonom ve sürücüsüz 
araçlara yönelik bir sürüş sisteminin 
ortaklaşa geliştirilebilmesi için iki iş 

ortağı şirket, pazara olgun ve emniyetli 
inovasyonlar sunmak üzere onlarca yıldır 
sahip oldukları otomotiv uzmanlığına 
güveniyor.

Daimler AG Otonom Sürüş Başkanı Dr. 
Michale Hafner, “Emniyet bizim en büyük 
önceliğimiz ve seri üretime başlamadan 
önce geliştirmeye en çok odakladığımız 
nokta. Hızlı olmaktansa özenli olmak 
bizim için daha önemli” dedi.

Robert Bosch GmbH Otonom Sürüş İş 
Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. 
Stephan Hönle de “Otonom sürüşün seri 
üretime hazır bir seviyeye getirilmesi, 
tıpkı bir dekatlona benziyor. Bir veya iki 
alanda iyi olmak yetmiyor. Şirketlerin 
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yanında tüm alanlarda toplumun da 
uzmanlaşması gerekiyor. Ancak bu 
şekilde yollara ve şehre otonom sürüşü 
emniyetli bir şekilde getirme konusunda 
başarılı oluruz” diye konuştu.

Sensör verileri milisaniye içerisinde 
değerlendiriliyor

Tamamen otonom ve sürücüsüz sürüş 
için şehir ortamında belirleyici bir 
faktör, çeşitli sensörlerin yardımıyla 
aracın çevresinin güvenilir bir şekilde 
tanınmasıdır. Gelen çeşitli verileri çok 
kısa bir süre içerisinde analiz etmek, 
yorumlamak ve ardından bunları sürüş 
komutlarına dönüştürmek ciddi bir 
hesaplama gücü gerektiriyor. Tamamen 
otonom, sürücüsüz araç, bir mobil süper 
bilgisayar olacak. Ayrıca, şehir içerisinde 
tamamen otonom, sürücüsüz sürüş 
çok yönlü, yedekli mimari sistemler ve 
yüksek fonksiyonel emniyet seviyesi 
gerektiriyor. Bu emniyet seviyesini elde 
edebilmek için gerekli olan hesaplama 
operasyonları, farklı devrelerde paralel 
bir şekilde yürütülüyor. Bu, sistem 
ihtiyaç olduğunda bu paralel hesaplama 
sonuçlarına anında başvurduğu anlamına 
geliyor.

Bu nedenle Bosch ve Daimler, sürüş 
sistemlerinde birden fazla ayrı kontrol 
ünitesinden oluşan bir kontrol ünitesi 
ağına güveniyor. Bunun için gerekli olan 
platformu, Amerikalı teknoloji şirketi 
Nvidia sağlıyor. Bu platform, aracın 
hareketi için Bosch ve Daimler tarafından 
oluşturulan yapay zeka algoritmalarını 
çalıştırabiliyor. Kontrol ünitesi ağı, 
radar, video, ışıklı radar ve ultrason 
teknolojisiyle (sensör veri füzyonu) 
tüm sensörlerden verileri bir araya 
getiriyor, bunları milisaniyeler içerisinde 
değerlendiriyor ve aracın hareketlerini 

planlıyor. Bir bütün olarak kontrol 
ünitesi ağı, saniyede yüz trilyonlarca 
hesaplama kapasitesine sahip. Bu, 
birkaç yıl önce çok sayıda S sınıfı aracın 
birlikte ulaşabileceği rakamdan çok daha 
fazlasını ifade ediyor.

Otonom servis aracı hizmeti sunulacak

Kontrol ünitesi ağı, Daimler ve Bosch’un 
2019 yılının ikinci yarısında Kaliforniya 
yollarına çıkartacağı filo araçlarında da 
kullanılacak. Her iki şirket, müşterilere 
Silikon Vadisi’nde San Francisco 
Bay’de bulunan bir şehirde seçili olan 
güzergahlarda otonom servis aracı 
hizmeti de sunacak. Test operasyonu, 
tamamen otonom ve sürücüsüz araçların 
çok modlu ulaşım ağına nasıl entegre 
edilebileceği hakkında bilgiler sağlayacak. 
Birçok şehir, mevcut ulaşım sistemi 
üzerindeki yükü artıran sayısız zorlukla 
karşılaşıyor. Test, bu yeni teknolojinin bu 
zorluklara nasıl bir çözüm olabileceğini 
gösterecek.

Sürücü araca değil, araç sürücüye 
gidecek

Teknoloji, aynı zamanda otomobil 
paylaşımının çekiciliğini de artıracak. 
İnsanların otomobilde geçirdikleri zamanı 
mümkün olan en iyi şekilde kullanmasını 
sağlayacak ve sürücü ehliyeti olmayan 
insanlar için yeni mobilite fırsatları 
sunacak.

Önümüzdeki dönemde sürücü araca 
değil, araç sürücüye gidecek. Belirlenmiş 
olan şehir içi alanda kullanıcılar, 
sürücüsüz bir paylaşım otomobilini veya 
aracını rahat bir şekilde çağırabilecek. 
Proje, özellikle dünyanın önde gelen 
seçkin üreticilerinden birinin genel araç 
ve mobilite uzmanlığını, dünyanın en 

büyük tedarikçilerinden birinin sistem ve 
donanım uzmanlığıyla birleştiriyor.

Otonom ve sürücüsüz sürüş için güç 
birliği

Bosch ve Daimler çalışanları, Almanya’da 
Stuttgart’ta ve ABD’de Güney San 
Francisco’da yer alan Silikon Vadisi’nin 
Sunnyvale bölgesinde ekipler halinde 
birlikte çalışıyor. İki şirketin çalışanlarının 
aynı ofis alanını paylaşması, çalışma 
disiplinleri arasında iletişimi hızlandırıyor ve 
karar alma süreçlerini kısaltıyor. Bununla 
birlikte çalışanlar, ana şirketlerindeki iş 
arkadaşlarının tüm teknik bilgisine de erişim 
sağlıyor. İş ortakları, geliştirme çalışmalarını 
eşit oranda finanse ediyor.

Bu iş birliği içerisinde yer alan çalışanlar, 
tamamen otonom, sürücüsüz sürüş 
sistemi için konseptleri ve algoritmaları 
birlikte geliştiriyor. Daimler’in görevi, 
otomobile sürüş sistemini sağlamak. 
Bu amaç doğrultusunda şirket, gerekli 
geliştirme araçlarını, test tesislerini 
ve daha sonrasında ise test filosu için 
araçları sağlıyor. Bosch ise geliştirme 
çalışması sırasında belirtilen bileşenlerden 
(sensörler, aktüatörler ve kontrol 
ünitelerinden) sorumlu.
İki şirket, testler için kendi laboratuvarları 
ve test ekipmanlarının yanı sıra 
Immendingen ve Boxberg’deki ilgili 
test konumlarını kullanıyorlar. Ayrıca, 
Mercedes-Benz, 2014 yılından beri 
Sunnyvale/California bölgesinde 
otonom araçları test etme onayına sahip 
bulunuyor. Şirket, 2016 yılından beri 
Sindelfingen/Böblingen bölgesi için de 
benzer bir onaya sahip. Bosch ise 2013 
yılının başında Almanya’da ve ABD’de 
halka açık yollarda otonom sürüşü test 
eden dünyanın ilk otomotiv tedarikçisi 
olma özelliğini taşıyor.
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Otokoç Otomotiv, dünyada değişen dinamikler doğrultusunda güncellediği büyüme 
stratejisine uygun olarak yeni bir organizasyon yapısı oluşturdu. Küresel şirket olma 
vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini farklı ülkelere taşıyan ve en son Mart ayında 
Avis Budget Group ortaklığıyla Yunanistan’da Olympic şirketini satın alan Otokoç 
Otomotiv, yeni yatırımıyla birlikte büyüyen organizasyonunu daha etkin yönetebilmek 
amacıyla Otomotiv Perakendeciliği ve Araç Kiralama yapılanmasında değişime gitti.

Otokoç’ta yeni atamalar

Haber

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün 
Özdemir, gerçekleştirilen atamalarla ilgili 
olarak “Türkiye’nin en köklü otomotiv 
şirketi olarak mobiliteyi temsil eden 
vizyonumuzla gelecek nesillere hizmet 
sunmaya hazırlanıyoruz. 90. yılımızda 
gerçekleştirdiğimiz yeni yurt dışı 
yatırımımızla birlikte hayata geçirdiğimiz 
organizasyonel yapı değişikliğinin ve 
yapılan yönetici atamalarının şirketimiz 
için hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Yeni organizasyonel yapıya göre; 
araç kiralama iş biriminde Otokoç 
Otomotiv Araç Kiralama Genel Müdür 
Yardımcısı İnan Ekici’nin yönetimi 
altında oluşturulan Araç Kiralama 
Direktörlüğü’ne Sabri Çimen getirildi. 

Sabri Çimen yurt içi araç kiralama 
ve araç paylaşım markaları Avis, 
Budget, Zipcar ve bunlara bağlı bayi 
operasyonlarından sorumlu olacak.

Otokoç Otomotiv’in Avis & Budget Group 
ile Yunanistan’da Olympic şirketinin 
satın alması ile bu ülkedeki faaliyetler 
Yunanistan Ülke Direktörü Andreas 
Taprantzis tarafından yönetilecek.

Otokoç, Birmot, Otokoç Sigorta ve 
Otokoç Parça iş birimleri ise Otokoç 
Otomotiv Perakendeciliği Genel Müdür 
Yardımcılığı çatısı altında birleştirilerek 
Uğur Güven’in yönetimine verildi. 



Yeni yapılanma ile Birmot – Otomotiv 
Perakendeciliği Direktörü Çağrı Karaoğuz, 
Otokoç- Otomotiv Perakendeciliği 
Direktörü Tanıl Akçaoğlu oldu.

İnan Ekici – Otokoç Otomotiv Araç 
Kiralama Genel Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 
mezunu olan İnan Ekici, Londra City, 
Koç Üniversitesi, Insead, Stanford ve 
Harvard Üniversiteleri’nde Liderlik, 
Yönetici Geliştirme, Makro Ekonomi, İnsan 
Kaynakları ve İşletme konularında eğitim 
aldı.

Kariyerine 1994 yılında Kıbrıs Kredi 
Bankası’nda yönetici asistanı olarak 
başlayan İnan Ekici, Ford Otomotiv 
A.Ş’de Bölge Satış Müdürü olarak çalıştı. 
2001 – 2005 yılları arasında Otokoç 
Otomotiv’de sırasıyla Adana ve Ankara 
da Otokoç Şube Müdürü olarak görev 
yaptı. Ekici, 2005 yılından itibaren Avis, 
Avis Filo, Budget ve Zipcar araç kiralama 
ve Otokoç 2. El operasyonlarını yönetiyor. 
Türkiye, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, 
Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Kuzey 
Kıbrıs ve Kuzey Irak olmak üzere toplam 9 
ülkeden sorumlu yönetici olan Ekici aynı 
zamanda kullanılmış araç ve satış sonrası 
iş birimlerinden de sorumlu. İnan Ekici 
2018 Mart ayı itibariyle Tüm Oto Kiralama 
Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Uğur Güven – Otomotiv Perakendeciliği 
Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği 
Bölümü’nden 1986 yılında mezun olan 
Uğur Güven, kariyerine Standart Belde 
A.Ş’de başladıktan sonra otomotiv 

sektöründe sırasıyla Toyota Gökkuşağı 
Otomotiv, Ford Bozkurt Motorlu Araçlar 
A.Ş., Motor Ticaret A.Ş, Standart Motor 
A.Ş’de üst düzey yönetim görevlerinde 
bulunduktan sonra 2001- 2004 yılları 
arasında Otokoç Otomotiv Tic. ve San. 
A.Ş.’de Şube Müdürü görevini yürüttü. 
2004-2018 yılları arasında Otokoç Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
2004 yılından beri, Otokoç markası Genel 
Müdür Yardımcısı olarak çalışan Güven, 
yeni yapılanma ile Otokoç Otomotiv’in 
tüm perakende operasyonlarından 
sorumlu hale geldi. Uğur Güven, aynı 
zamanda, Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapıyor.

Çağrı Karaoğuz – Otomotiv 
Perakendeciliği Direktörü (Birmot)

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi 
Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan 
Çağrı Karaoğuz, 1995 yılında Otokoç 
Otomotiv‘de satış danışmanı olarak 
kariyerine başladı. 2002-2014 yılları 
arasında sırasıyla, Samsun, Konya, 
Antalya, İzmir, İstanbul Şube Müdürlüğü 
görevlerini yürüten Karaoğuz, 2014 
yılında Birmot Genel Müdür Yardımcısı 
pozisyonuna getirildi. Çağrı Karaoğuz yeni 
yapılanma ile birlikte Birmot – Otomotiv 
Perakendeciliği Direktörü görevine 
atandı.

Tanıl Akçaoğlu- Otomotiv 
Perakendeciliği Direktörü (Otokoç)

1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan 
Tanıl Akçaoğlu kariyerine Renault Mais 
A.Ş’de Bölge Satış Sorumlusu olarak 
başladı. 2004-2008 yılları arasında 
Ankara Otokoç Satış Müdürlüğü görevini 

yürüten Akçaoğlu, 2008 – 2018 yılları 
arasında Ankara ve İstanbul Otokoç 
Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 
Akçaoğlu yeni yönetim yapılandırılması 
sonrasında Otokoç – Otomotiv 
Perakendeciliği Direktörlüğü görevine 
getirildi.
 
Sabri Çimen – Otokoç Otomotiv Araç 
Kiralama Direktörü (Yurt içi)

Sabri Çimen 1995 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. Çağdaş 
Yönetim Teknikleri üzerine Yüksek Lisans 
eğitimini Marmara Üniversitesi, İmalat 
Mühendisliği üzerine Yüksek Lisans 
eğitimini yine Marmara Üniversitesi’nde 
tamamladı. MBA derecesini 2007 yılında 
Koç Üniversitesi’nden aldı. 2013 – 2017 
yılları arasında Ford Otomotiv Sanayi 
A.Ş’de Fabrika Müdürlüğü görevinin 
ardından 2017- 2018 yılları arasında 
Proje Koordinasyon Direktörlüğü görevini 
yürüten Çimen, Otokoç Otomotiv Yurt 
içi Araç Kiralama Direktörlüğü görevine 
getirildi.

Andreas Taprantzis – Yunanistan Ülke 
Direktörü

Andreas Taprantzis Kimya Mühendisliği 
üzerine yaptığı lisans eğitimini National 
Technical University of Athens’da 
tamamladı. Yüksek lisans ve doktora 
eğitimlerini de aynı üniversitede alan 
Taprantzis, 2011-2014 yılları arasında 
Hellenik Republic Assets Development 
Fund’da Genel Müdür olarak görev yaptı. 
2014-2018 yılları boyunca Olympic CTE 
SA’da CEO olarak görevini sürdüren 
Andreas Taprantzis yeni yönetim 
yapılandırılması ile Avis Yunanistan’ın 
Ülke Direktörü oldu.
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Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 2004 yılında hayata 
geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında her yıl 1.200’ü aşkın öğrenci hem 
maddi hem de manevi olarak destekleniyor.

Mercedes-Benz Türk’ün, Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte 
toplumda kadının her alanda hak ettiği 
güce kavuşması, kadınlara sosyal ve 
ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması 
hedefiyle 2004 yılında hayata geçirdiği 
“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 14 yıldır 
kesintisiz devam ediyor. 17 ilde 200 
kızı destekleyerek başlayan proje, 2018 
yılında 60 ilde 1.200’ü aşkın öğrenciyi 
kapsıyor.

Her Kızımız Bir Yıldız projesi kapsamında 
desteklenen kız öğrencilerden bir 

grup, geleneksel bir etkinlik olan yaz 
buluşması için bu yıl da bir hafta 
boyunca İstanbul’da ağırlanıyor. Her yıl 
farklı illerden davet edilen öğrenciler 
bu yıl Afyon, Ankara, Balıkesir, Konya 
ve Trabzon’dan geldiler. İstanbul’da 
bulundukları sürede çeşitli müzeleri 
ziyaret eden Yıldız Kızlar, İstanbul 
Boğazı’nda tekne turuna çıkarak şehrin 
Boğaz hattındaki tarihi yapılarını görme 
ve tanıma fırsatını buldular. Program 
çerçevesinde Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı ziyaret eden 
Yıldız Kızlar, üretim süreçlerini yakından 

görme, kendileri gibi eskiden bursiyer 
olan ve bugün fabrikada görev yapan 
çalışanlar ile tanışma şansını  yakaladılar.

Proje kapsamında düzenlenen basın 
buluşmasına ise Yıldız Kızlar’ın yanı 
sıra Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün, ÇYDD Genel Başkanı 
Prof. Dr. Aysel Çelikel, Mercedes-Benz 
Türk yönetici ve bayi sahipleri ile ÇYDD 
yetkilileri katıldılar. Basın toplantısında 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere ve Aksaray 
Fabrikaları’nda çalışan iki eski Her 
Kızımız Bir Yıldız bursiyeri katılımcılara 

“Yıldız Kızlar” 
İstanbul’da buluştu

Haber
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hikâyelerini anlattılar. Her ili temsilen 
bir Yıldız Kız da etkinlikte konuşma 
yaparak, davetlilerle aldıkları bursun 
hayatlarına etkisini paylaştı.

Süer Sülün: “Kızlarımıza desteğimizi 
geliştirerek devam ettireceğiz”

Toplantıya ev sahipliği yapan 
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu 
Başkanı Süer Sülün, Yıldız Kızlar ile bir 
araya gelmekten dolayı mutluluğunun 
altını çizerek şunları dile getirdi: 
“Bugün dünyanın gündeminde olan 
en önemli konulardan biri kadın-erkek 
eşitliği ve bu bağlamda kadınlara 
sosyal ve ekonomik açıdan fırsat 
eşitliği sağlanması. Kız çocuklarının 
güçlendirilmesi çarpan etkisi yaratıyor; 
ekonomik büyümeyi ve her alanda 
gelişmeyi hızlandırıyor. Bir ülke 
kalkınacaksa bunu iş gücüne kadın 
ve erkeğin eşit katılımını sağlamadan 
başarabilmek imkânsız. 

Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız 
en uzun soluklu işlerimizden biri 
olan Her Kızımız Bir Yıldız projesini 
ayrıca önemsiyoruz. Buradan yola 
çıkarak genç kızlarımıza desteğimizi 
her geçen gün geliştirerek daha 
uzun yıllar devam ettireceğimizi 
yeniden belirtmek istiyorum. Bugüne 
kadar her yıl 1.200’ü aşkın öğrenciye 
eğitim imkanı sağlamanın yanısıra, 
Mercedes-Benz Türk kapsamında 
istihdam da yaratıyoruz. Mavi yaka 
kadın çalışanlarımızın %10’u ‘Yıldız 
Kızlar’ımızdan oluşuyor. 2018 yılı 
sonunda  bu oranı arttırmak adına 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Prof. Dr. Çelikel: “Kız çocuklarımızın 
eğitimi için çok değerli bir proje”

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel 
Çelikel ise “Her çocuğun, her insanın 
çağdaş bir eğitime ve yaşam biçimine 
hakkı olduğu bilinciyle, uzun yıllardır 
toplum hizmeti veriyoruz. Her Kızımız 
Bir Yıldız projesi eğitimde fırsat 
eşitliğinden yararlanamayan kız 
çocuklarının eğitimi için geliştirilen 
çok anlamlı bir proje. Toplumun 
gelişmesinde kız çocuklarının ve 
kadınların eğitimi için verilen katkı 
çok değerlidir. Bugüne kadar binlerce 

kızımız bu büyük projeden yararlandı 
ve yararlanmaya devam ediyor.” dedi.

Yıldız Kızlar:  “Mercedes-Benz Türk ile 
geleceği hayal edebiliyoruz”

Mezun olduktan sonra Mercedes-Benz 
Türk’te istihdam edilen, “Her Kızımız Bir 
Yıldız” projesinin bursiyerleri Mahmiri 
Gündüz ve Semra Irmak da toplantıda 
konuşma yaptılar.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda çalışan Mahmiri Gündüz, 
toplantıda yaptığı konuşmada “Her 
Kızımız Bir Yıldız bursu hayatımda 
geleceğime yön vermemi sağladı. Ben 
bu projeyle şu an ayaklarımın üstünde 
durabiliyorum. 8 yıldır Mercedes-
Benz Türk’te çalışıyorum. Bu yıl 
Aksaray Mercedes Benz Türk Kamyon 
Fabrikası’nda birim yöneticisi oldum. 
HKBY Projesi’nden burs alan Yıldız 
Kızlara; hiçbir zaman vazgeçmeyin, 
çok çalışın; siz emeğinizi koyarsanız, 
Mercedes-Benz Türk her zaman sizi 
destekler, yanınızda olur.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda çalışan Semra Irmak ise, 
“Her Kızımız Bir Yıldız" bursu ile 2004 
yılında tanıştım. Kimya bölümünde 
okurken Mercedes-Benz Türk’te staja 
kabul edildim. İstanbul Üniversitesi’ni 
kazanıp Mercedes-Benz Türk’te uzun 
dönemli stajyer olarak çalışmaya 
başladım. Üniversitede de bursum 
devam etti. 

2012 yılında Mercedes-Benz Türk’te 
otomotiv sektöründe bir ilk olan; 
tamamen çalışan sağlığına yönelik 
kurulan ‘Bakteri Laboratuvarı’nda 
çalışmaya başladım. Bu süreçte yine 
şirketimin desteği ile dil kurslarına 
gittim. Bugüne kadar onlarca eğitim ve 
seminere katıldım. Şirketim beni 2018 
Ocak ayında Çevre Laboratuvar Uzmanı 
görevinde beyaz yaka pozisyonu ile 
ödüllendirdi. Türkiye’de kadın olmak 
zor; evet, erkeklerin bir adım gerisinde 
değil de yanında yürümek istiyorsak, 
gerçekten istemeli, hedeflemeliyiz. 
Emin olun ki başarılmayacak hiçbir 
şey yok. Siz isterseniz hiçbir şey sizin 
önünüzde duramaz.” diye konuştu.

"Her kızımız bir yıldız" 
projesi 

Mercedes-Benz Türk, toplumda 
kadının her alanda hak ettiği 
güce kavuşması, kadınlara 

sosyal ve ekonomik hayatta 
fırsat eşitliği tanınması 

hedefiyle ÇYDD ile birlikte “Her 
Kızımız Bir Yıldız” projesini 

yürütüyor. Proje 2004 yılında 
17 ilde 200 kızı destekleyerek 

başladı. Zamanla kapsamı 
daha da genişleyen projeye, 
Mercedes-Benz Türk’ün yanı 

sıra yan sanayi firmaları, 
bayiler ve Mercedes-Benz Türk 
çalışanları da destek vermeye 
başladı. "Her Kızımız Bir Yıldız" 

projesi çerçevesinde her yıl 
200’ü üniversite öğrencisi 

olmak üzere 1.200 Yıldız Kız 
burs alarak eğitimine devam 
ediyor. Mercedes-Benz Türk, 

Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile 
eğitimini başarıyla tamamlayan 
kızlara istihdam olanakları da 

sunuyor. Hali hazırda mavi 
yaka kadın şirket çalışanlarının 

%10’u Yıldız Kızlar’dan 
oluşuyor. Maddi desteğin 

yanı sıra 2013 yılından beri 
her ay bursiyerlerin yaşadığı 

bir il ziyaret ediliyor. Bu 
ziyaretlerde İstanbul’dan gelen 

bir uzmanın eğitimi ile Yıldız 
Kızların kişisel gelişimlerine de 

katkıda bulunuluyor. Şirket, 
Yıldız Kızlar’a verdiği desteği 
derinleştirmek ve sağlanan 

etkiyi artırmak amacıyla 
uzun yıllardır sunduğu kişisel 
gelişim etkinliklerine mesleki 
gelişime yönelik eğitimleri de 
dâhil etti. Bu çerçevede 2018 

yılında farklı illerden gelen 
yaklaşık yetmiş Yıldız Kız’a 
bilişim teknolojileri eğitimi 

verildi. Bu etkinliklerin yanı sıra 
başarılı kızlardan oluşan ve 

farklı illerden seçilen bir grup 
öğrenci her yıl İstanbul’da bir 
hafta misafir ediliyor. Bu süre 
içinde öğrencilere bir yandan 
çeşitli kültürel etkinlikler ile 

şehir tanıtılırken diğer yandan 
da Mercedes-Benz Türk’ün 

İstanbul‘daki tesislerini ziyaret 
etme şansı sunuluyor.
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INFINITI, “premium bağlantılı mobilite çözümleri” alanında startup’lara destek olmak amacıyla 
hayata geçirmeye başladığı INFINITI LAB serisinin dördüncü laboratuvarını Hong Kong’da açıyor.

INFINITI CEO’su Roland Krueger 
startup’lara destek olmak amacıyla 
markanın hayata geçirdiği INFINITI LAB 
serisinin dördüncü laboratuvarının Hong 
Kong’da açılacağının müjdesini verdi. 
Krueger bu haberi ilk kez RISE Web 
Summit’te katılımcılara duyurdu.

INFINITI, bu yılın üçüncü çeyreğinde 
Hong Kong’ta açacağı INFINITI LAB 4.0’ın 
temasını “premium bağlantılı mobilite 
çözümleri” olarak seçti. INFINITI LAB 
4.0 startup’ların (girişim şirketlerinin) 
dijital bir ekosistem yaratmalarını, 
bunu satış ve mobilite çözümlerine 
dönüştürmelerini sağlamayı amaçlıyor. 
INFINITI LAB 4.0 ile marka, startup’ları 
mentorlar, potansiyel müşteriler, iş ortağı 
ve yatırımcılarla bir araya getirmeyi de 
hedefliyor. INFINITI, dünya genelinde 
toplamda 6 laboratuvar kuracak.

INFINITI, startup’lara 
destek oluyor

Haber

YENİ FIESTA
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Ford Trucks, uluslararası pazarlara uygun olarak Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni çekicisinin 
ön gösterimini İstanbul Sancaktepe’deki Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirdi. Ford Trucks’ın yeni 
çekicisi, 500 PS’lik gücü ile yüksek performans sunarken, uzun yol kullanıcılarına ev konforu 
sağlamaya odaklı 2,5 m. kabin genişliği ve ileri teknolojileri ile üst segmentte standartları 
yeniden belirleyecek.

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, uluslararası uzun 
yol taşımacılığına uygun olarak geliştirdiği yeni çekicisinin ön 
gösterimini yaptı. Ford Otosan’ın İstanbul’daki Ar-Ge Merkezi’nde 
gerçekleştirilen törene Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa King, Ford 
Otosan Ürün Geliştirmeden  Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Burak Gökçelik ve Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan 
Turfan katıldı.
 
Ford Trucks’ın Ekim ayında pazara sunacağı yeni çekicisinin ilk 
tasarımından üretimine kadar geçen 5 yıllık süreçte, 1.200 Ford 
Otosan mühendisi görev aldı. Gerek Türkiye gerekse de dünya 
pazarlarında Ford Trucks müşterilerinin beklenti ve taleplerini 
en üst düzeyde karşılamak üzere geliştirilen yeni çekici Türkiye 
ekonomisine katma değer sağlayacak.

 Ford Trucks, yeni çekicisinin temellerini oluştururken, yurt içi 
ve yurt dışındaki müşterilerini dinledi ve farklı pazar koşullarına 
uygun olarak baştan sona yepyeni bir çekici geliştirdi. Geliştirilme 
sürecinde Türkiye dâhil 5 ülkede süren saha çalışmalarında 900 
şoför, 44 filo yöneticisi ile görüşüldü. 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 
milyon kilometre teste tabî tutuldu.
 
Yenigün: “Mühendislik ve üretim kabiliyetimiz global rekabette 
öne çıkmamızı sağlayan gücümüz”

Ford Trucks ile 2010 yılında yeniden bir marka yolculuğuna 
çıktıklarını ve bu yoldaki stratejilerinin Türkiye pazarındaki bilgi 
ve tecrübesini uluslararası boyuta taşımak olduğunu belirten 
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, törende yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:  “Ford Trucks markası ile Türkiye’de, 

Ford Trucks, Hannover’de dünya 
prömiyerini yapacağı yeni 
çekicisinin ön gösterimini yaptı

Ar-Ge



tamamen ağır ticari araçlara özel ve son 
derece modern bayi yapılanmamızı, 30 
plaza ile tamamlayarak ilk adımımızı 
attık. Bayi yapılanmamızı Türkiye’de 
geliştirirken uluslararası pazarlarda da Ford 
Trucks markamızı güçlendirmeye devam 
ettik. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî 
Cumhuriyetlerin ardından, büyümemizi 
Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi 
açılışlarıyla sürdürdük. Bugün itibarıyla 
32 ülkede faaliyet göstermekteyiz. 2018 
sonu itibarıyla 40; 2020 sonu itibariyla da 
50 ülkede var olmayı hedefliyoruz. Global 
büyüme stratejimiz kapsamında rekabette 
ön plana çıkmamızı sağlayan unsur, yerli 
tasarım ve üretim kabiliyetimiz. Bu kadar 
kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi 
sağlayan gücümüzü, %89’a ulaşan yerlilik 
oranımızdan alıyoruz.”
 
Sürekli yatırım ile rekabetçiliğimizi artırdık
 
Fikri ve sınai hakları %100 Ford Otosan’a 
ait olan Ecotorq motoru geliştirerek 
yetkinliklerini bir üst seviyeye taşıdıklarını 
vurgulayan Yenigün, “100 milyon doları aşan 
yatırımla 2016 yılında devreye aldığımız 
Ecotorq motorumuz, Türkiye’de geliştirilip 
üretilen ilk ve tek ağır ticari araç motoru 
oldu. Yeni Ecotorq motorumuz, özellikle 
performansı ve yakıt tüketimi açısından 
Avrupa’daki müşterilerimizden beğeni 
kazandı. Ağır ticari araçlar üretiminde 
önemli unsurlardan biri olan arka aks, 
mühendislerimiz tarafından geliştirilerek 
2015 yılında üretilmeye başladı. Türkiye’nin 
ilk yerli şanzımanının arkasında yine 
Ford Otosan ismi var. Bu yıl 49,5 milyon 
avro yatırımla yerli şanzıman üretimi için 
çalışmalarımıza başladık. 2019 yılında 
geliştirme çalışmalarını tamamlamayı, 2020 
yılından itibaren de kamyonlarımızda kendi 
ürettiğimiz şanzımanlarımızı kullanmayı 
planlıyoruz. Yeni şanzımanımızla beraber 
yerlilik oranımız daha da yükselecek. 
Ancak, sadece bu ürünlerimize değil test 
ve üretim tesislerimize de yatırım yaparak 
yerliliğimizi, yani rekabetçiliğimizi artırdık. 
Ford ağır ticari araçlar için Avrupa’daki tek 
test merkezini İnönü fabrikamızda açtık. Bu 
sayede, Avrupa’da yaptığımız birçok testi 
artık kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. 
Mühendislerimiz tarafından tasarlanan 
ve yeni teknolojilerle donattığımız 
boyahanemizi 15 Milyon avro yatırımla 
hayata geçirdik. Yine İnönü fabrikasında 
kurduğumuz yeni kabin hattı ile üretim 
verimliliği sağladık.” dedi.
 

Müşterilerimiz tarafından liderlik ile 
ödüllendiriliyoruz
 
Yol kamyonu segmentinde Ford Trucks’ın 
uzun yıllardır lider olduğunu ve satılan her 
iki yol kamyonundan birinin Ford Trucks 
olmasının haklı gururunu yaşadıklarını 
belirten Yenigün, sözlerine şöyle devam 
etti:  “Ürün ve tesis yatırımlarımız 
karşılığını buluyor ve müşterilerimiz 
tarafından liderlikle ödüllendiriliyoruz. 
2016 model yılı lansmanımızla birlikte 
inşaat serisi araçlarımız, Türkiye’nin 
yükselen inşaat sektörünün vazgeçilmezi 
oldu. En büyük projelerden en zorlu 
şantiye koşullarına kadar Türkiye’nin her 
bölgesinde tercih edildik. Ford Trucks 
inşaat araçlarının %39 ile lider segment 
lideri olduğunu mutlulukla belirtiyoruz. 
Yurt içi taşımacılıkta kullanılan çekici 
araçlarımızın pazarda kabul görmesiyle 
bugüne kadarki en yüksek pazar payımızı 
elde ederek %17’ye ulaştık. Hedefimiz 
inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi 
çekici pazarında da lider olmak. Eylül 
ayında Almanya Hannover Uluslararası 
Ticari Araçlar Fuarı’nda dünyaya 
tanıtacağımız yeni çekicimiz, uluslararası 
büyüme stratejimiz doğrultusunda çok 
büyük öneme sahip. ‘Her yükte birlikte’ 
sloganıyla dünya pazarına sunduğumuz 
yeni çekicimiz için Rusya, Afrika, Ortadoğu 
ve Avrupa’da 60’ı aşkın bayi ve servis 
noktamızı hizmete aldık. Müşterilerimize 
dünyanın 4 bir köşesinde yanlarında 
olduğumuzu hissettiriyoruz. 7 Avrupalı 
markanın yanında Türkiye’den yola çıkan 
Ford Trucks’ın, 8. Avrupalı marka olarak yer 
almasını hedefliyoruz.”
 

Turfan: “Ürünümüzün en önemli 
karakteristik özellikleri konfor, 
verimlilik ve teknoloji”
 
Törende Ford Trucks Genel Müdür 
Yardımcısı Serhan Turfan da konuşma 
yaptı. Yeni çekicilerini her detayıyla tekrar 
tasarladıklarını belirten Turfan sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Yeni çekicimiz, 
çok zorlu iklim ve arazi şartlarındaki 
testleri gücü ve performansıyla başarı 
ile tamamladı. Yeni çekicimiz prestije 
ve güce dayanan modern tasarım dili, 
profesyonelliği ve yenilikçiliği bir arada 
sunuyor. Konfor, verimlilik ve teknoloji 
ürünümüzün en önemli karakteristik 
özellikleri. 2,5 metre genişliğe ulaşan 
yeni kabinimiz, kullanıcılara uzun yolda 
ihtiyaç duydukları konforu ve ferahlığı 
vadediyor. Yüksek performansı, 500 
PS’lik gücü ile yeni ve daha da verimli 
çekicimiz sektörde rekabetin güçlü bir 
oyuncusu olacak. Yakıt ekonomisi, düşük 
bakım ve işletim giderleri gibi fırsatlar 
sunan çekicimiz, sahip olma maliyetlerini 
oldukça düşürecek. Yeni çekicimizde, 
geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz. 
ConnecTruck kapsamında kullanıcıların 
araçlarına, kurumlarına ve tüm dış 
dünyaya entegre olmasını sağlıyoruz. 
Harita destekli hız kontrolü, multi medya 
sistemi gibi aynı zamanda şoförlerin ve 
filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştıracak 
yeni teknolojileri ile aracımız optimum 
seçenek olarak öne çıkacak. Yeni 
ürünümüzün yalnız Ford Otosan 
için değil, Türkiye otomotiv sektörü 
adına da ciddi kazanımlar getireceğini 
düşünüyoruz ”
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Haber

Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş., Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 
listesine 12 basamak birden yükselerek bu yıl 61. sıradan girmeyi başardı.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini 
belirleyen ve Fortune Türkiye dergisi 
tarafından bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen 
Fortune 500 Araştırması’nın sonuçları 
açıklandı. Akaryakıt sektörünün lider 
kuruluşu Türkiye Petrolleri Dağıtım 
A.Ş., Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 
listesinde bir önceki yıla göre 12 sıra 
yükselerek 61’inci sırada yer aldı. Türkiye 
Petrolleri, finansal kurumlar ve holding 
şirketleri dışındaki tüm sektörleri 
kapsayan Fortune 500 listesine 3.5 
milyar lira net satış geliriyle girmeyi 
başardı. 

Konuya ilişkin bir değerlendirmede 
bulunan Türkiye Petrolleri Genel 
Müdürü Çağdaş Demirağ, şunları 
söyledi: “Türkiye’nin en büyük şirketleri 
arasında yer aldığımız için büyük 
mutluluk ve gurur duyuyoruz. Fortune 
500 listesinde Türkiye Petrolleri 
olarak yer alıyoruz.Türkiye Petrolleri 
ve Turkuaz Petrol’ün birleşmesiyle 
birlikte şirket değerimiz katbekat 
artıyor. İki markanın güçlerini 
birleştirme hedefiyle bir dönüşüm 
sürecindeyiz. Bu büyük dönüşümle 
Türkiye Petrolleri ismini de çok daha 

yukarılara taşıyacağımıza dair inancımız 
sonsuz. Türkiye’nin lider akaryakıt 
şirketlerinden Türkiye Petrolleri olarak 
sadece ürün ve hizmetlerimizi değil 
kendimizi de sürekli geliştiriyoruz. 
Stratejik planlarımızı yüksek kalite ve 
hizmet anlayışımızı ülkemizin dört bir 
yanına ulaştıracak şekilde yapıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin 
köklerinden gelen değerlerimize sahip 
çıkarak, toplum ve sektörümüz yararına 
faaliyetlerle Türkiye Petrolleri’ni daha 
da güçlendirmek için çalışmaya devam 
edeceğiz.”

Türkiye Petrolleri, Fortune 
500 listesinde 12 basamak 
birden tırmanarak 61. sıraya 
yükseldi
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PPG Türkiye, faaliyetlerini yaygın olarak EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nde 
sürdüren Kadın Liderlik Konseyi’ne (WLC) katıldı. Bu iş birliği ile kadınların iş hayatına 
katılımını en üst seviyelere çıkarmayı ve kadın çalışanların öncelikli tercihi olmayı 
hedefleyen PPG Türkiye, bu kapsamda oluşturduğu yol haritası ve yürüttüğü projeleriyle 
“rol model” olmayı amaçlıyor.

PPG’nin Türkiye iştiraki PPG Türkiye, Nisan 
ayı itibarıyla Kadın Liderlik Konseyi’ne 
(WLC) dahil oldu. Bu kapsamda PPG 
tarafından desteklenen “Diversity-
Farklılık” programları içinde de yer 
alan WLC, kuruluşunu tamamladığı 
ülkelerde, kadınlara karşı negatif 
cinsiyet ayrımcılığına karşı bir farkındalık 
oluşturmayı amaçlıyor. PPG Türkiye’nin 
WLC’ye katılması dolayısıyla Adile Sultan 
Yalısı’nda düzenlenen lansmanda PPG’de 
görev alan kadın çalışanlarla, EMEA’da 
görevli üst düzey yöneticiler ile WLC’nin 
yöneticileri bir araya geldi. Etkinliğe ayrıca 
kadınların istihdama yönelik katılımının 
artırılması konusunda Türkiye’de önemli 
çalışmalara imza atan TurkishWin ve 
BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak 
ile kadınların iş hayatına daha fazla 
katılmalarını ve üst düzey yönetici 
pozisyonuna yükselmelerini amaçlayan 

Professional Women’s Network’ün (PWN) 
Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun 
da katıldı.

PPG Türkiye’den Kadınlar İçin Yol Haritası

Lansman çerçevesinde düzenlenen 
oturumlarda PPG’de görev alan kadın 
çalışanların sayısının artırılması, kadın 
çalışan katılımcılığının yükseltilmesi ve 
gelişimine ilişkin bir yol haritası çizildi. 
Belirlenen yol haritası çerçevesindeki 
beklentiler ve hedefler paylaşıldı. Bu 
paylaşımlar PPG Türkiye’nin WLC içinde 
yapacaklarının bir sözü olarak belirlendi 
ve kurumun kadınlara yönelik iletişim, 
gelişim ve sosyal sorumluluk planları 
olarak takip edilmeye başlanması 
kararı alındı. Toplantı kapsamında 
kadınlar tarafından yönetilmesi 
planlanan profesyonel – sosyal bir kulüp 

oluşturulmasına, kadın çalışanların iş 
hayatında yaşadığı sorunların çözümüne 
yönelik de ortak akıl yürütülmesine karar 
verildi.

PPG Türkiye ve WLC’den Ortak Hedef!

PPG’de görev alan kadın çalışanların 
sayısını ve etkinliğini artırmayı hedefleyen 
WLC, bu kapsamdaki çalışmaları 
destekliyor. PPG Türkiye de kadın 
istihdamına yönelik yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında kadın çalışanların öncelikli 
olarak dahil olmak isteyecekleri, kariyer 
açısından gelişme imkanlarına daha fazla 
sahip olacakları ve görev almayı uzun 
yıllar sürdürmek isteyecekleri bir kurum 
olmayı hedefliyor. PPG Türkiye bu hedefi 
doğrultusunda da farklı olmanın güzelliği 
ve önemini aktarabilmek açısından rol 
model olmayı amaçlıyor.

PPG Türkiye, Kadın Liderlik 
Konseyi’ne katıldı

Haber
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Anadolu Isuzu’nun 5 kişiden oluşan tasarım ekibi dünyanın en saygın tasarım 
yarışmalarından A’Design Award & Competition’dan “Innovator Of The Year 2018” 
ödülünü aldı.

Anadolu Isuzu’nun 5 kişiden oluşan 
tasarım ekibi dünyanın en saygın tasarım 
yarışmalarından A’Design Award & 
Competition’dan “Innovator Of The Year 
2018” ödülünü aldı.
 
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu 
Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde faaliyetlerini 
sürdüren ve geçmiş dönemde yaptıkları 
tasarımlarla Anadolu Isuzu araçlarının 
birçok ödül almasını sağlayan tasarım 
ekibi, A’Design Award & Competition 
yarışmasından Innovator Of The Year 
2018 ödülünü kazandı.
 
Dünyanın en önemli tasarım 
yarışmalarından A’Design Award & 
Competition, Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge 
merkezinde tasarlanıp, üretimi Türkiye’de 
gerçekleştirilen Visigo, Citiport ve Novociti 

Life modellerini tasarım ödüllerine layık 
görmüştü. Tüm dünyadan yarışmaya 
katılan ürünleri, konseptleri ve servisleri 
farklı kategorilerde değerlendiren 
A’Design Award & Competition kurulu, 
Isuzu Visigo’yu en üst düzey ödül olan 
“Platinium A’Design Award”, Isuzu 
Novociti Life ve Isuzu Citiport’u da “Gold 
A’Design Award” ile ödüllendirmişti.
 
Yarışma kurulundan ödüllerini almaya 
giden Anadolu Isuzu tasarım ekibine 
bir sürpriz yapan A’Design Award & 
Competition jürisi, 3 önemli araç tasarım 
ödülünün haricinde, tüm ekibe ithafen 
“Innovator of the Year 2018” ödülünü 
verdi.
 
Ödül alan Isuzu araçlarını değerlendiren 
jüri, araçların yenilikçilik alanında 

Anadolu Isuzu tasarım ekibi 
Innovator Of The Year 2018 
ödülünü kazandı
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topladığı puanlar neticesinde Innovator 
of the Year 2018 ödülünü Anadolu Isuzu 
tasarım ekibine ilettiklerini belirtti.
 
Ödüle doymayan ticari araç markası; 
Anadolu Isuzu
 
Anadolu Isuzu’nun üstün başarı gösteren 
tasarım ekibinin elinden çıkan ürünler, 
A’Design Award & Competition yarışması 
haricinde daha önce birçok kuruluştan 
da tam not aldı. Geçtiğimiz senelerde 
Anadolu Isuzu’nun Citiport otobüsüyle 
European Bus&Coach Week’te kazandığı 
“Avrupa’nın en konforlu toplu ulaşım aracı” 
ödülü ve Anadolu Isuzu’nun yeni midibüsü 
Novociti Life’nin Turquality kapsamında 
Design Turkey yarışmasında kazandığı 
“İyi Tasarım Ödülü” bu ödüllerden sadece 
birkaçı olarak dikkat çekiyor.
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Ünlü teknoloji gurusu, uçan otomobillere yatırım yapmaya başlamış bile.

Google'ın yaratıcılarından olan Larry Page, şimdilerde her şeyi yapan firmaları sayesinde 
trilyoner olmuş durumda. Teknoloji girişimcisi şimdilerde gözünü uçan otomobillere 
çevirmiş.

Her zaman uçan araçların geleceği söyleniyor. Öyle ki bu söylemleri neredeyse 
1950'lerden beri duyuyoruz. Fakat realist olmak gerekirse bu araçları görmek için uzun 
süre beklememiz gerekecek.

Page ise bu fenomenin yakın zamanda 
gerçekleşeceğinden emin. Hatta o kadar 
emin ki uçan otomobil piyasasının önde 
gelen 3 firmasına yatırım yapmış durumda. 
The Verge'ün haberine göre Page, Kanadalı 
bir firma olan Opener ile çalışıyor. 2 koltuklu 
uçan taksi projesi ile ses getiren Kitty Hawk 
ekibi de Page'in kanatlarının altında.

2010 yılında Stanford havacılık profesörü 
Ilan Kroo ile Levt Inc'i kuran Page, Zee 
Aero adı verilen uçan bir taksi geliştirmeye 
çalışıyor.

Page'in 2014 yılında sessizce satın aldığı 
Opener adlı firma -SkyKar projeleri ile 
biliniyorlar- tam 8 milyon £ değerindeydi. 
Opener'ın kurucusu Markus Leng ilk 
prototipini 2009 yılında çıkarmıştı. Bundan 
2 yıl sonra ise prototiplerini ilk kez havaya 
çıkarmışlardı.

Page, Google'ın haritalama ve otonom 
araçlar projelerinin arkasında olan Sebastian 
Thrun'u Zee Aero, Opener ve Kitty Hawk'ın 
başına geçirdi.

Sizce uçan otomobillerin yaygın hale 
geldiğini görebilecek miyiz? Henüz kesin bir 
cevabımız olmasa da Google'ın yine en önde 
olacağı kesin.

Google’ın kurucularından 
Larry Page, uçan otomobillere 
inanıyor.
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Yapılan bir araştırma sonucuna göre sürücülerin sadece %11’i otonom sürüş 
teknolojisini tercih ediyor.

Otomobil üreticileri ve teknoloji devleri, 
son yıllarda otonom sürüş sistemleri 
üzerine yoğun bir şekilde çalışmaya 
başladılar. Fakat bir araştırma sonucuna 
göre sürücülerin çok az bir kesimi bu 
teknolojiyi destekliyor.

Consumer Reports adlı araştırma 
firmasının elde ettiği sonuçlara göre 
araştırmaya katılan sürücülerin sadece 
%11’i otonom sürüş sistemine sahip bir 
otomobil almayı düşündüklerini açıklamış. 
Bu araştırmaya dahil edilen sürücüler, 
önümüzdeki 2 yıl içerisinde yeni bir 
otomobil almayı planlayan kişiler olarak 
belirlenmişler.

Tam otonom sürüşün yanı sıra yarı 
otonom sürüş sistemleri ile de sürüş 
güvenliğini artıran araçlardan ziyade 
sürücülerin birçoğu, geri görüş kamerası, 
park sensörü ve kör nokta asistanı gibi 

teknolojileri tercih edeceklerini belirtmişler. 
Bir sonraki araçlarında geri görüş kamerası 
ve park sensörü bulunmasını isteyen 
sürücülerin oranı %51 iken, kör nokta 
asistanı bulunmasını isteyen sürücülerin 
oranı da %45 olmuş. Diğer sürücü asistanı 
teknolojilerinin tercih edilme oranları ise 
adaptif hız sabitleyici için %28, şerit takip 
asistanı için de %21 olmuş.

ABD’nin IIHS adlı kuruluşunun 
araştırmasına göre de kör nokta 
asistanı sistemleri trafik kazalarını %14 
oranında azaltmayı başarıyor. Geri görüş 
kameralarının da yine çarpışmaları %17 
oranında azalttığı belirlenmiş. Bu sürücü 
asistanı teknolojilerinin her ne kadar 
çoğu zaman faydalı olduğunu görsek 
de, sürücülerin henüz kendilerine fazla 
müdahale eden sistemleri tercih etmediği 
bu araştırma sonuçlarından açıkça 
görülüyor.

Araştırmalara göre 
sürücülerin çoğu otonom 
araçları desteklemiyor
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Lamborghini, Japonya'daki bir müşterisi 
için hazırladığı Grigio Telesto adlı gri renki 
gövde renkli modelle birlikte 8 bininci 
Aventador modelini üretim bandından 
indirerek önemli bir kilometre taşını geride 
bıraktı. Otomobil üreticisi ayrıca, İtalya’daki 
bir müşterisi için ürettiği Blue Nethuns 
mavisi bir Huracan ile modelin 11 bininci 
örneğini montajlamış oldu.

Şu anda yollarda olan 8,000 Aventador 
ile birlikte model, üretim anlamında selefi 
Murcielago’yu ikiye katlamayı başardı. 
Lamborghini, 11 Mayıs 2010 tarihinde 
Murcielago’nun üretimini sonlandırmış 

ve aracın toplamda 4,099 adedini 
montajlamıştı.

Fakat Huracan ile selefi Gallardo’da 
durum biraz farklı. İtalyan firma, 2013’ün 
Kasım ayında otomobilin üretimini 
sonlandırmaya karar verdiğinde modelin 
14,022 örneği üretilmişti. Gallardo, 
1963’ten beri faaliyet gösteren firmanın 
o zamana kadarki satışlarının yarısını 
oluşturuyordu.

Lamborghini, 2018’in ilk yarısında 
gösterdiği yüzde 11’lik artışla 2,327 araçlık 
küresel teslimatlarıyla büyümeye devam 
ediyor. Bunlardan 1,604’ünü Huracan, 

673’ünü de Aventador oluşturuyor. Kalan 
50 bin adet ise yeni SUV modeli Urus’a ait.

Bu arada yeni Lamborghini modelleri de 
yolda. Firma, Aventador’un halefi olarak 
görev yapacak bir model geliştirdiğini 
halihazırda doğruladı. Henüz ismi belli 
olmayan araçla ilgili pek çok detay 
gizemini koruyor fakat hibrit destekli bir 
V12 motora sahip olacağı biliniyor.

Bir diğer iddiaya göre Lamborghini, 
dördüncü bir model serisi ile mevcut 
portfolyosunu genişletmeyi planlıyor. 
Fakat konu hakkında henüz net bir karara 
varılmış değil.

Lamborghini, 11 bininci w ve 8 
bininci Aventador’u kutluyor
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Alman otomobil üreticisi kendi 
bünyesinde geliştirdiği ergonomik 
koltukları Insignia, Grandland X ve 
Crossland X modellerinin en üst donanım 
seviyelerinde standart, Astra ve Mokka 
X modellerinde ise opsiyonel olarak 
sunuyor. Opel’in “trafikte ergonomik 
koltukların önemi” temalı toplantısında, 
AGR sertifikalı ergonomik koltuklu 
otomobillerin toplam satış içindeki 
payının yüzde 23 olduğunun altı çizildi. 
Markanın “Gelecek Herkesindir” sloganı 
doğrultusunda ergonomik koltukları 
tüm müşterileri için daha erişilebilir  
kılarak  2020 yılına kadar  AGR koltuklu 
otomobil satış oranını yüzde 60’a 
çıkarması  hedefleniyor.  Toplantı 
sırasında konuşan Opel Türkiye Genel 

Müdürü Özcan Keklik: “120 yıla yaklaşan 
otomobil mühendislik birikimimizin 
önemli yansımalarından AGR sertifikalı 
koltuklarımızı müşterilerimize mümkün 
olan en düşük maliyetler ile ulaştırıyoruz. 
Groupe PSA bünyesindeki tüm markalar 
için koltuk geliştirme görevinin Opel 
markamıza emanet edilmesi de bu 
konudaki birikimimizin en önemli ispatı” 
dedi.

Prof. Dr. Küçükkaya: Doğru Oturma 
Pozisyonu da Önemli

Etkinlik sırasında dinleyicilerle görüşlerini 
paylaşan Ortopedi ve Travmatoloji 
uzmanı Prof. Dr. Metin Küçükkaya 
doğru koltuk kadar doğru oturma 

pozisyonunun da önemli olduğunun altını 
çizdi. Genellikle doğru bilinen yanlış olarak 
90 derece dik oturmanın doğru olduğunun 
düşünüldüğünü ancak kaslara gelen yükün 
en aza indirilmesi için en doğru açının 
yaklaşık 110 derece olduğunu belirtti. 
Doğru oturma pozisyonu denildiğinde 
sadece sırtı açısı değil, kalça, bacak ve kol 
pozisyonlarının da doğru olması gerektiğini 
de sözlerine ekledi. Prof. Dr. Küçükkaya 
günümüzde travmatoloji uzmanlarının bir 
trafik kazası sonrası gördükleri hastaların 
ne tarz bir kaza geçirdiklerini oluşan 
sakatlıklara bakarak söyleyebildiklerini 
belirtip, doğru oturmanın sadece ağrıları 
değil bir kaza anında oluşabilecek 
sakatlanmaların da etkisini azaltmada 
faydalı olduğunu açıkladı.

Opel trafikte uzun süre sabit oturmak zorunluluğu nedeniyle sırt ve bel ağrısı riski ile karşı 
karşıya kalan sürücülere sunduğu AGR sertifikalı ergonomik koltukları ile öne çıkıyor.

Opel’de “koltuk farkındalığı” 
öne çıkıyor!
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Aston Martin son zamanlarda oldukça 
meşguldü. Firmanın gündemini, Wales’teki 
yeni fabrika, otomobil serisinin revizyonu, 
bazı yeni model eklentilerinin yanı sıra 
apartman ve denizaltılar gibi bazı acayip 
başlıklar oluşturuyordu.

İngiliz otomobil üreticisi bu kez de 
Volante Vision adlı bir uçak konsepti ile 
karşımıza çıktı. Cranfield Üniversitesi, 
Cranfield Aerospace Solutions ve Rolls-
Royce (BMW’nin sahip olduğu otomobil 
firması değil, havacılık sektöründe faaliyet 
gösteren) ile ortaklaşa geliştirilen konsept 
uçak, gökyüzünde bireysel lüks ulaşımı 

hedefliyor. Fakat hemen altını çizelim; 
kendisi yalnızca bir konsept.

Volante Vision Concept aslında bildiğimiz 
hafif uçaklardan değil. Konsept havacılık, 
elektrifikasyon ve otonom teknolojilerin 
en son sürümlerini kullanıyor, bu da onun 
geleceğin uçağı olarak tanımlanmasını 
sağlıyor.

Aston Martin Başkanı ve CEO’su Dr. 
Andy Palmer, “Kentsel alanlardaki 
nüfusun büyümeye devam etmesiyle 
birlikte, kasaba ve şehirlerdeki sıkışlıklık 

giderek daha fazla büyüyecek. Sıkışıklığı 
düşürmek, kirliliği azaltmak ve mobiliteyi 
geliştirmek için alternatif çözümlere 
bakmamız gerekiyor” dedi. “Hava 
yolculuğu, ulaşımın geleceğinde çok 
önemli bir rol oynayacak ve Volante Vision 
Concept, lüks mobilite konusunda nihai 
çözüm.”

“Aston Martin’in yanı sıra, endüstri 
ve akademi dünyasından oluşan 
‘rüya ekibimizle, ulaşımın geleceğini 
değiştirmeye ve müşterilerimize yeni 
bir özgürlük boyutu kazandırmaya 
odaklandık.”

Aston Martin yeni 
konseptiyle gökyüzünü 
hedefliyor

Haber
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BMW, ABD, Çin ve Meksika’daki yatırımlarının ardından şimdi 
de Avrupa için yatırım yapmaya hazırlanıyor. 2017’de 1.1 milyon 
adet satış gerçekleştiren BMW, 2018 Haziran ayına kadar ise 560 
bin adet satış gerçekleştirdi. Satışlardaki %1.2 oranındaki artış 
markanın yeni üretim fabrikası açmasına da olanak sağlıyor.
Avrupa pazarındaki talebi karşılaşamak için Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’deki fabrikanın ardından şimdi de 
Debrecen’de bir fabrika açmaya hazırlanıyor.Yeni fabrika 
tahminlere göre 1000 kişiye istihdam sağlayacak ve yıllık 150 bin 
adet otomobil üretilecek.Yatırımın toplam bedeli ise 1 milyar Euro.

Yeni fabrikada hangi modellerin üretileceğini henüz açıklamayan 
BMW, büyük ihtimalle elektrikli modellerini bu fabrikada üretecek. 
2019’un ikinci yarısından itibaren faliyete geçecek olan fabrikanın 
ürünleri tüm Avrupa’ya ihraç edilecek.

Macaristan’da şu an Audi, Mercedes ve Suzuki gibi büyük 
markaların fabrikaları da bulunuyor.

BMW Avrupa’daki talebi karşılamak amacıyla açacağı yeni üretim tesisi için kolları sıvadı.

BMW Avrupa’daki yeni üretim 
tesisi için hazırlanıyor
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Doğuş Otomotiv’in, Küresel Raporlama Girişimi - Global Reporting Initiative (GRI) kapsamlı 
raporlama seçeneğine uygun bir şekilde hazırladığı, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nun 
9’uncusu yayınlandı. Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik, 2017 yılında toplumsal kalkınma 
ve daha yaşanabilir bir çevre için aldığı kararlar ile hayata geçirdiği uygulamaların olduğu 
raporda Doğuş Otomotiv yanında, 21 yetkili satıcı, 7 tedarikçi ve 3 iştirakin performansları 
yer aldı.

Doğuş Otomotiv’in ekonomik kalkınma, 
çalışanlar, müşteriler ve toplumsal katılım 
etki alanı çerçevesinde üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirme isteğinin 
bir taahhüdü, etik ve hesap verebilir 
kurumsal yönetim anlayışının bir yansıması 
olan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu, 
2017 yılında gerçekleştirilen uygulamaları 
kapsıyor.
 
Kurumun ilk raporunu, 8 yıl önce 
hazırladığını ve ülkemizde otomotiv 
sektöründe GRI standartlarında rapor 
hazırlayan ilk kurum olduğunu söyleyen 
Doğuş Otomotiv CEO ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bilaloğlu, “Sürdürülebilirlik 
anlayışımız önce kurumsal olarak bir 
kültür yaratmak, sonrasında da bu kültürü 
çevremize ve paydaşlarımıza yaymak oldu” 
diye konuştu.
 
Sürdürülebilirlik kültürü kurumsal kültür 
haline geldi
 
Raporda kurum içinde gerçekleştirilen 
sürdürülebilirlik uygulamalarının yanında, 
21 yetkili satıcı, 7 tedarikçi ve 3 iştirakin 
de performanslarının yer aldığını belirten 
Bilaloğlu, “Her yıl toplumsal katkı ve 

sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili çok 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Bunlar gerçekten çok güzel ve gurur verici. 
Ancak Doğuş Otomotiv Ailesi olarak bizi 
en heyecanlandıran ve mutlu eden konu, 
yıllar içinde raporun kapsamına dahil olan 
paydaşlarımızın artması. Artık kurumsal 
bir kültür haline gelen sürdürülebilirlik 
bilincinin ve yaklaşımının, değer zincirimiz 
içindeki diğer paydaşlarımız tarafından da 
benimsenmesi…” dedi.
 
Raporda öne çıkan çarpıcı başlıklardan ilki 
daha yaşanabilir çevre için gerçekleştirilen 
uygulamalar oldu. Doğuş Otomotiv Yetkili 
Satıcılarında, 2009 yılında satılan araç başına 
1,35 metreküp olan su tüketimi, yüzde 
65 oranında azaltılarak, 2017 yılında 0,51 
metreküpe düşürüldü. 2017 yılında atık 
yönetimi çalışmalarıyla, sadece kâğıt, karton 
ve ahşap atıkların geri dönüşümüyle 8 bin 
338 adet ağacın kesilmesi engellendi. Yetkili 
servislerde, atık yağların geri dönüşümüyle 
ise bin 442 ton karbondioksit salınımını 
engellendi. 2008-2017 yılları arasında, 
kurum içinde sağlanan 8 milyon kilowatt 
/ saat’e yakın elektrik tasarrufuyla 2 bin 
800 ailenin yıllık enerji tüketimine eşit bir 
tasarruf sağlandı.

Kadın çalışan sayısı yüzde 58 arttı
 
Kadınların ekonomik yaşama katılımlarını 
artırmak ve çalışma ortamlarında eşit 
haklara sahip olmalarını sağlamak amacıyla, 
Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘İş’te Eşitlik 
Platformu’nun aktif ve öncü üyeleri arasında 
yer alan Doğuş Otomotiv’de, bu program 
dahilinde kadın çalışanlar için hazırlanan 
koçluk ve mentorluk programıyla 2017 yılı 
sonuna kadar 90 kadın yönetici adayına 5 
bin 408 saat koçluk ve mentorluk eğitimi 
verildi. İş’te Eşitlik kapsamında, kurum 
içinde çalışan kadın sayısı, 4 yılda yüzde 
58 oranında arttı. Kadın çalışan oranı, 
yüzde 34,4’e ulaştı. 2014 yılında yönetici 
kadrosunun yüzde 19’unu kadınlar 
oluştururken, 2017 yılında bu oran yüzde 
25’e yükseldi. 
 
Doğuş Otomotiv’in toplumun her kesiminde 
trafikte güvenlik bilincini oluşturmak için 
hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk 
platformu Trafik Hayattır! kapsamında, 2017 
yılında 200 sağlık personeli anne ve anne 
adayına  trafikte bebek güvenliği eğitimleri 
verildi, trafikte bebek ve çocuk güvenliği 
kapsamında hazırlanan 5 adet viral film 5 
milyon kişiye ulaştı.

Doğuş Otomotiv 
sürdürülebilirlik bilincini 
paydaşlarıyla güçlendiriyor
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BD’li Instagram fenomeni Shiggy’nin 
ünlü rap yıldızı Drake’in “In My Feelings” 
şarkısı ile dans etmesiyle başlayan 
Kiki Challenge akımı, Instagram 
kullanıcılarının riskli şartlarda dans 
ederek görüntülerini paylaşması ile 
çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, daha çok 
hareket eden araçlardan inerek dans 

ediyor ve bu durum da hem kendileri 
için hem de yoldaki diğer sürücüler için 
tehlike riski yaratıyor.

Star'ın haberine göre markanın geçmiş 
yıllarda “Don’t text and drive” ve “Don’t 
drink and drive” gibi konularda sosyal 
medyada gerçekleştirdiği bilinçlendirme 

kampanyalarının bir benzeri olan 
kampanyada, Volkswagen Türkiye 
Instagram sayfasından kişilere özel attığı 
postlarla insanların evlerine güvenle 
ulaşmaları için direksiyon başından 
ayrılmamalarını rica etti. Marka bu yol 
ile toplamda onbinlerce kullanıcıya 
ulaştı.

Volkswagen Türkiye, son günlerde sosyal medyada küresel çapta gündem olan “Kiki 
Challenge” akımının trafikte oluşturduğu tehlikeye dikkat çekmek için, sosyal medya 
kanallarından “Don’t Kiki and Drive” adlı bir kampanya başlattı.

Volkswagen Türkiye 
“Kiki and Drive” 
akımına dur dedi
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Haber

Volkswagen Ticari Araç’tan 
üretimde önemli bir kilometre taşı: 
Hannover fabrikası, Transporter’ın 
altıncı neslinin üretiminde 500 
bininci araca ulaştı.

Volkswagen Ticari Araç’ın ana 
üretim tesisi olan Hannover 
fabrikası, Transporter modelinin 
6’ıncı neslinin üretimine 
başlanmasından yalnızca üç sene 
sonra, 500.000’inci aracı banttan 
indirdi. Serinin ilk kez üretilmeye 
başlandığı 8 Mart 1956 
tarihinden bu yana ise Hannover 
fabrikasında yaklaşık 8,8 milyon 
Transporter üretildi.
 
Sürekliliği olan bir başarı 
hikayesi
 
Volkswagen Ticari Araç 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Eckhard Scholz, markanın 
ulaştığı bu noktanın müşteri 
odaklı çalışmalarının bir 
sonucu olduğunu belirtti. 
Konuşmasının devamında, 
“Üretimimiz, daha önce hiç 
olmadığı kadar müşterilerimizin 
istek ve beklentilerine cevap 
vermeye odaklanmış durumda 
ve kullandığımız akıllı çözümler 
sayesinde onların günlük çalışma 
ortamlarına ve boş zaman 
aktivitelerine değer katıyoruz. 

Olağanüstü üretim rakamlarımız 
ise çalışanlarımızın işlerine 
bağlılığını ve tesisin ne kadar 
verimli işlediğini gösteriyor.” 
dedi.
 
Yalnızca 2017 yılında Hannover 
ve Poznań fabrikalarında 
sırasıyla 175 bin 290 ve 33 bin 
137 adet olmak üzere toplamda 
208 bin 427 adet Transporter’ın 
6. nesli üretildi. Bu sonuç, 
Transporter model serisinin 
44 yıllık tarihindeki en yüksek 
üretim rakamı. Bu yılki toplam 
üretim miktarı yüzde 4,5 artışla, 
geçen seneki rekoru geride 
bırakmış durumda.
 
Transporter’ın 6.neslinin başarısı, 
aralarında “Yılın Aile Otomobili”, 
“Yılın En Çevre Dostu Ticari Aracı” 
ve en iyi ticari araç kategorisinde 
“Auto Trophy” ödülünün de 
dahil olduğu 30’un üzerinde 
uluslararası ödül ile kanıtlanmış 
durumda. Yıl içinde bu ödüllere 
yenilerini eklemeyi başaran 
model serisi, “2018’in En İyi 
Otomobili” unvanını da kazandı.

Volkswagen 
Ticari Araç’ın 
büyük başarısı
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Buna göre; Borusan Otomotiv BMW 
Yetkili Satıcı showroomlarından 
seçilen otomobilin özellikleri mevcut 
otomobillerde yoksa, kişinin isteğine 
göre özel üretim siparişiyle tedarik 
edilebiliyor. Hayallerindeki otomobili 
kişiye özel tasarlanmış ve üretilmiş 
olarak kiralamak isteyenlere üretim 
sürecinde kullanmak üzere muadil geçici 
bir otomobil de sunuluyor.

Özel Üretim BMW Kiralama Ayrıcalığı

Kiralanmak istenen BMW otomobil için özel 
dış renk, özel dikişli kumaş ya da deri iç 
döşeme, ön koltuk havalandırma, elektrikli 
konfor koltuklar gibi ayrıntıların yanı sıra 
gerçek zamanlı trafik bilgisi ve Connected 
Drive dahil tüm bilgi ve eğlence sistemleri 
de isteğe göre tasarlanabiliyor. Otomobilin 
özel üretiminden teslimatına kadar geçecek 

süre için isteğe göre muadil bir otomobil 
tedarik edilebiliyor. Özel üretim araçların 
teslimatı seçilecek bir Borusan Otomotiv 
Yetkili Satıcısı'nda gerçekleştiriliyor.

Borusan Otomotiv Premium Kiralama 
premium segmentte BMW’nin yanı 
sıra Land Rover, Jaguar ve MINI marka 
otomobilleri de kiralıyor. Çözüm 
odaklı ve kişiye özel Premium Hizmet 

Premium otomobil kiralama sektörünün öncüsü Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 
BMW tutkunlarının bir hayalini daha gerçekleştiriyor. Heyecan verici otomobillere uzun 
dönem bireysel ve kurumsal kiralama avantajıyla sahip olma fırsatı veren Borusan 
Otomotiv Premium Kiralama, BMW otomobillerde kişiye özel tasarım ve donanım 
seçeneği de sunuyor.

Borusan Premium Kiralama 
kişiye özel araçlar sunuyor

Danışmanları’nın lastik değişiminden bakım 
randevusuna, yurtdışı çıkış evraklarından 
faturalandırmaya kadar bizzat takip 
ettiği hizmetleriyle de Borusan Otomotiv 
Premium Kiralama ayrıcalıklı bir kiralama 
deneyimi vaat ediyor.
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Teknoloji

SEAT’ın Barselona’da bulunan üretim merkezi Martorell’deki uzmanlara 
göre, çoğu araç sahibi klimayı doğru kullanmıyor. Uzmanlara göre, otomobili 
havalandırmadan klimayı en yüksek güçte çalıştırmak en sık yapılan hatalardan 
biri. İşte uzmanlara göre araç içinde klimayı kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 
önemli nokta.

Yaz mevsiminde otomobil kullanırken 
ısınan havanın etkilerini küçümsememek 
gerekiyor. SEAT uzmanlarına göre 35 
derecelik bir kabin sıcaklığı sürücünün 
tepki süresini 25 derecedeki tepki 
süresine kıyasla yüzde 20 oranında 
yavaşlatıyor; bu da kanda yüzde 
0,5 oranında alkol varken otomobil 
kullanmakla aynı etkiyi yaratıyor. Bundan 
dolayı sürücü kabininin serin ve havadar 
olması önemli.

Her bir modelin kendi soğutma sistemini 
geliştirmek üç yıl sürüyor. Bu süre 
zarfında havalandırma kanallarının ve 
menfezlerinin geometrisi 3D olarak 
analiz ediliyor ve otomobilin içinde 
havanın dolaşım yönünü saptamak 
için sanal ortamda simülasyonlar 
uygulanıyor. Yine de insanlar klimaları 
kullanırken hata yapabiliyor. Aşağıda 
en sık yapılan hataların bir listesini ve 
klimanın nasıl daha verimli bir şekilde 
kullanılabileceğine ilişkin bazı ipuçlarını 
bulabilirsiniz:

1) Otomobile bindiğiniz anda klimayı en 
yüksek güçte çalıştırmayın:

Yaz aylarında açıkta park edilmiş bir 
otomobilin kabin sıcaklığı 60 dereceye 

kadar çıkabiliyor. Birkaç kolay adımda 
bu sıcaklığı yaklaşık yarım saat içerisinde 
25 dereceye kadar düşürmek mümkün. 
En sık yapılan hatalardan biri klimayı en 
yüksek güçte çalıştırmak. SEAT Teknik 
Merkezi mühendislerinin ilk önerisi 
“Klimayı açmadan önce bir dakika için 
kapıları ve camları açmak. Bu basit 
işlem sayesinde “içerdeki sıcaklığı doğal 
yolla düşürebilirsiniz.” Havalandırdıktan 
sonra otomobilinize binebilir, kapılarınızı 
kapatıp klimanızı açabilirsiniz.

2) Hava devridaimi modunu açık 
bırakmayın:

En sık yapılan hatalardan bir diğeri. 
Çünkü bu mod açık kaldığında “camlar 
buğulanıyor.” Uzmanlar bunun yerine 
Otomatik modu etkinleştirerek “hava 
akışının daha kontrollü ve verimli bir 
şekilde sağlanabileceğini” vurguluyor.

3) Sabah hava serin olsa da klimayı 
çalıştırın:

Avrupa’nın neresinde olduğunuza bağlı 
olarak yaz aylarında bazı sabahlar 
serin olabiliyor. Yine de “ısıyı yüksek 
bir dereceye ayarlayacak da olsanız 
klimayı açarak” dışarıdaki hava yavaş 

yavaş ısınmaya başladığında camların 
buğulanmasını önleyebilirsiniz.

4) Havalandırma menfezlerini doğru 
yöne doğrultmak:

Yazın yolcuların en çok kullandığı 
iki cümle, “Klimayı biraz daha açar 
mısın? Hiç soğuk gelmiyor.” oluyor. 
SEAT uzmanına göre çoğu zaman 
“sorun sıcaklıktan değil, otomobilin 
içindeki hava akışının yönünden 
kaynaklanıyor.”Hava akışının otomobil 
içinde eşit bir şekilde dağılmasını 
sağlamak için“menfezler doğrudan 
insanların yüzüne değil, yukarı 
doğrultulmalı.” Bu sayede “hava 
otomobilin içinde dolaşım sağlıyor ve her 
bir yolcuya eşit oranda temas ediyor.”

5) Düzenli bakım yaptırın:

Düzenli bakım yaptırın: Nasıl ki motor 
yağına, tekerleklere ve fren hidrolik 
yağına bakım yapılması gerekiyorsa, 
otomobillerde bulunan klima 
sistemlerinin de belirli bir bakıma ihtiyacı 
oluyor. Uzmanlar “düşük hava akışını ve 
kötü hava kalitesini önlemek için” her 
15.000 kilometrede bir polen filtresinin 
değiştirilmesini öneriyor.

Klimayı kullanırken dikkat 
etmeniz gereken 5 nokta!
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Volkswagen önümüzdeki birkaç hafta 
içerisinde, geçen seneye göre pazarı 
yüzde 28 daralan turbo dizel motora 
sahip binek araçlarının tamamının 
Avustralya satışını iptal etme kararı aldı. 

Şirket, her ne kadar 11 milyon aracı 
etkileyen ve dizelin itibarını yerle bir 
eden 2015 yılındaki emisyon skandalının 
bu kararla ilgili olmadığını belirtse de 
Volkswagen grubu bugüne dek Audi, 
Skoda ve Porsche modelleri de dahil 
olmak üzere Avusturalya'da 100 bin 
aracını geri çağırmıştı. Ülkede dizele olan 
talep sürekli düşürüyor.

Passat modelinin dizel versiyonunu bu yıl 
satıştan kaldıran, Jetta serisini tamamen 
iptal eden Volkswagen, gelecek ay sadece 
benzinli motorla piyasaya çıkacak MY19 
Golf ile birlikte Avustralya'da dizel satışını 
fiilen bitirmiş olacak.

Almanya merkezli grup geçen sene 
de dört kapılı CC coupe modeli yerine 
sadece benzinli motor opsiyonuna sahip 
Arteon'u koymuştu. Henüz Dieselgate 
skandalı ortaya çıkmadan da 2014 yılında 
Polo dizel versiyonunun satışını iptal 
etmişti.

Sedan modellerin yanı dizel SUV'lar için 
de radikal kararlar alındı. Standart 5 
kapılı Tiguan'ın yanı sıra Passat Alltrack 
serisinin de dizel motorlusu satılmayacak. 

Volkswagen'in dizel piyasasında sadece 
ticari araç segmentinde Amarok ve 
gelecek yıl piyasaya çıkaracağı Touareg 
büyük SUV ile varlığını sürdürecek. 

Maliyeti 2000 dolar arttı

VW grubunun Avustralya şefi Michael 
Bartsch, bu kararın nedeni olarak 

markanın küresel anlamda dizelden 
uzaklaşması ve elektrikli araçlara 
yapılan dev yatırımları gösterdi. Avrupa 
Birliği'nin WLTP testleri ve yaratılan 
karmaşa da dizel üzerinde baskı 
yaratmaya devam ediyor.

Öte yandan uzmanlar, dizel araçlardaki 
maliyetin 2000 dolar arttığını, artık 
daha pahalıya alındığını ve bakım 
masraflarının yükseldiğini, dizelin 
avantajından faydalanmak için 
kilometrelerce yol yapılması gerektiğini 
belirtiyor.

Volkswagen, geçtiğimiz Mayıs ayında 
tüm dünyada 2 litre turbo dizel (TDI) 
motorlu arabalarda tespit ettiği bir 
sorun üzerine Passat, Jetta ve Golf 
modellerinin de aralarında bulunduğu 
bazı dizel modellerinin üretimini geçici 
olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Volkswagen Grubu'nun Porsche, Audi ve Skoda gibi markalarında sunduğu dizel motorlu 
binek araçlarını Avustralya pazarından çekeceği açıklandı.

Alman otomotiv devi dizel 
pazarından çekiliyor!
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Yapay zeka platformu için 
anlaşma yapıldı

Birden fazla ECU’nun (elektronik 
kontrol üniteleri) oluşturduğu otonom 
ve sürücüsüz araçlar ağında, yapay 
zeka önemli bir yapı taşı. Bu iş birliği 
kapsamında Nvidia, makine öğrenmesi 
yöntemlerini kullanarak, Bosch ve 
Daimler tarafından oluşturulan araç 
sürüş algoritmalarını işleyecek ve sistem 
yazılımıyla birlikte yüksek performanslı 
yapay zeka otomotiv işlemcileri 
tarafından desteklenen Drive Pegasus 
platformunu sunacak. Sonuç olarak 
elektronik kontrol üniteleri ağı, saniyede 
yüzlerce trilyon işlemlik bir hesaplama 
kapasitesine ulaşacak. Bu, en az altı 
adet senkronize, son derece gelişmiş 
dikey bilgisayar istasyonu tarafından 
sağlanan performansa yakın. Bosch ve 
Daimler, Nvidia’nın platform konusundaki 
uzmanlığını geliştirmesine yardımcı olacak.

Bir saniyeden çok daha az sürede işlenen 
sensör verileri

Otonom sürüşü şehirlerde gerçeğe 
dönüştürmek için çok yönlü, yedekli 

ve arızasız çalışan bir sistem 
mimarisine ihtiyaç duyuluyor. Şehir 
trafiğini yönetmek büyük bir iş yükü 
olduğundan, ağa bağlı ECU’ların 
performans ihtiyacı da buna bağlı 
olarak çok yüksek. Elektronik kontrol 
üniteleri (ECU) ağı, birbirinden farklı 
radar, video, ışıklı radar ve ultrasonik 
sensörler tarafından toplanan ve iletilen 
tüm bilgileri işliyor. Bosch’un stereo 
video kamerası gibi sadece tek bir 
video sensör, yalnızca bir kilometrede 
100 GB veri üretiyor. ECU ağı, ‘Sensör 
füzyonu’ olarak adlandırılan bir süreçte 
tüm çevre sensörlerinden gelen verileri 
birleştiriyor. Bir saniyeden çok daha 
az sürede bu bilgileri değerlendiriyor 
ve aracın yönünü planlıyor. Bu, insan 
beynine ulaşması için 20 ile 500 
milisaniye arasında bir süre gereken 
dokunma hissinden bile daha hızlı. 
Bosch ve Daimler, fonksiyonel emniyet 
sistemlerinin geliştirilmesine uzun 
yılların getirdiği deneyimlerini katıyor. 
Maksimum emniyet ve güvenilirlik 
seviyesini elde edebilmek için gerekli 

olan hesaplama operasyonları, çok 
sayıda devre tarafından paralel olarak 
yürütülüyor. Çok muhtemel olmasa 
da herhangi bir arıza durumunda, bu 
paralel hesaplamaların sonuçlarına göz 
açıp kapayıncaya kadar erişilebiliyor.

ECU ağı, batarya hücrelerinin soğutma 
devresine entegre edilecek

Yüksek hesaplama kapasitesi ve 
gerçekleştirilecek olan çok yüksek 
sayıda işlem, ECU ağının soğutulması 
gerektiği anlamına geliyor. Bosch 
ve Daimler, sıvı soğutmaya dayanan 
etkili bir konsept geliştirdi. Şehirlerde 
yüksek seviyede otonom ve sürücüsüz 
sürüş için ortaklaşa geliştirilen bu 
sistemde Mercedes-Benz, bataryayla 
çalışan araçlar kullanmayı amaçlıyor. 
Bu otomobillerin üzerinde bir soğutma 
sistemi var, böylece mühendisler ECU 
ağını batarya hücrelerinin gelişmiş 
soğutma devresine entegre ederek 
bu eski teknolojiden en iyi şekilde 
faydalanabiliyor.

TEKNOLOJİ

Otonom araçlar, tekerlekler üzerine inşa edilen kompleks bilgisayarlardır. Bu araçların 
şehir içi trafiği otonom olarak yönetebilmesi için çeşitli çevre sensörlerinden gelen 
girdilere ve daha fazla hesaplama gücüne ihtiyaçları var. Şehir içi yollara yüksek seviyede 
otonom ve sürücüsüz araçları çıkartma konusunda iş birliği yapan Bosch ve Daimler, kendi 
sistemleri için ihtiyaç bilgi işlem gücünü belirledi. İki şirket, ihtiyaç duydukları yapay zeka 
platformunun tedarikçisi olarak Amerikalı yapay zeka şirketi Nvidia’yı seçti.
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Subaru Corporation ile 
Bell Helicopter, Japon Kara 
Kuvvetleri’nin kullandığı ve 
Bell firması tarafından üretilen 
askeri amaçlı helikopter UH-
1J’nin yerine geçecek yeni 
helikopter için işbirliğine 
imza attı. UH-X programı 
kapsamında BELL 412 EPI 
modeli temel alarak geliştirilen 
Subaru Bell 412EPX modeli 
üretilecek. Geliştirilen 412EPX 
zorlu doğa koşullarında Japonya 
Kara Kuvvetleri’nin (Japan 
Ground Self Defence Force) en 
önemli destekçisi olacak.

Subaru Aerospace Company 
Başkan Yardımcısı ve İcra 
Kurulu Başkanı Shoichiro 
Tozuka, “Subaru Bell 412EPX, 
Bell ile kurduğumuz ticari 
ilişkileri geliştirmek için 

harika bir fırsat sağlayacak. 
Ayrıca, mevcut UH-1J 
helikopterinin yerini alacak 
olan SUBARU BELL 412 EPX’in 
ilk teslimatlarını da 2022'de 
gerçekleştireceğiz. Teslim 
edeceğimiz yeni helikopterler 
Japonya’nın savunmasında 
ve afet yardımlarında 
kullanılacak.”

Subaru Corporation aynı 
zamanda, Japonya’nın Aichi 
bölgesindeki Handa şehrinde 
yer alan Handa Üretim 
Tesisi’nde büyük boy çift 
motorlu ticari uçak Boeing 777 
ile orta boy ticari uçak Boeing 
787’nin orta kanat kutularını 
ve Japonya Savunma Bakanlığı 
için deniz devriye uçağı (P-1) 
ile kargo taşıma uçağının orta 
kanat kutularını üretiyor.

Subaru, Bell Helicopter ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Japonya Kara Kuvvetleri 
için BELL 412 EPI modeli üzerine geliştirilen Subaru Bell 412 EPX helikopterlerinin 
üretimini gerçekleştirecek.

Subaru, Japon ordusu için 
helikopter üretecek
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Anadolu Isuzu, 104 adet Isuzu 
Citiport aracının Köstence (Constanta) 
Belediyesi’ne teslimatını içeren EBRD 
İhalesi’ni kazandı. Anadolu Isuzu’nun 
Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve 
Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En 
Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” 
ödülüne layık bulunan Isuzu Citiport’un 
Köstence Belediyesi’ne teslimatı 2019 
yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. 
İhaleye ilişkin imza töreni 13 Temmuz 
2018 tarihinde Köstence’de gerçekleşti. 
Törene, Anadolu Isuzu İhracat Direktörü 
Hakan Kefoğlu ile Köstence Belediye 
Başkanı Decebal Fagadau, belediye 
yöneticileri ve çalışanları katıldı.

104 araç teslim edecek
 
Törende konuşma yapan Anadolu 
Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, 
Isuzu araçlarının Romanya’daki 
belediyelerde büyük ilgi gördüğünü, bu 
ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini dile 
getirdi. 2017 yılında 15 milyon euro’luk 
IASI Belediye ihalesini kazanarak 88 
adet Citiport’u 2017 yılının Ekim ayında 
teslim ettiklerini hatırlatan Kefoğlu, 
“Şimdi de Köstence Belediyesi’ne 
sunacağımız 12 metre uzunluğundaki 
104 Citiport aracımızla Romanya toplu 
taşıma sistemine hizmet vermeye 
devam edeceğiz. Bu bize büyük bir 

gurur veriyor çünkü Türkiye - Romanya 
arasında imzalanan en büyük otobüs 
satış sözleşmesini gerçekleştirmiş olduk. 
Romanya distribütörümüz Anadolu 
Automobil Romania yetkililerine, 
Anadolu Isuzu markasını Romanya 
pazarında bilinir kılmak adına yaptıkları 
çalışmalar için teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.

Anadolu Isuzu tarihinin tek 
seferde en büyük ihracat 
sözleşmesine imza attı

Anadolu Isuzu, “Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” seçilen Citiport’u 
Romanya’nın IASI kentinin ardından şimdi de Köstence Belediyesi’ne gönderiyor. 104 adet 
Citiport’un Köstence (Constanta) Belediyesi’ne teslimatını içeren EBRD İhalesi’ni kazanan 
Anadolu Isuzu, bu anlaşmayla hem kendi tarihinin hem de Romanya ile bugüne kadar 
gerçekleştirilen en büyük otobüs ihracat sözleşmesinin imzasını atmış oluyor.

Söktör
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Porsche’nin uluslararası 
satışlarında yüzdelik bazda 
en yüksek artış Panamera’da 
yaşandı. Temmuz ayı sonuna 
dek, Porsche dört kapılı 
spor otomobil modelinden 
yaklaşık 20.500 adet 
satarak, geçtiğimiz yılın aynı 
döneminde elde ettiği satış 
rakamını neredeyse ikiye 
katladı. 911 satışları da iki 
basamaklı büyüme kaydetti 
ve yüzde 28 artarak 21.400’e 
ulaştı. 46.600 adetle Macan 
ve 28.700 adetle Cayenne, en 
çok satan model serileri olma 
unvanını korudu.

Porsche AG Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Detlev 
von Platen, sonuçlara ilgili 
yaptığı açıklamada: “Porsche 
spor otomobillerin 70’inci 
yılında, ikonik modelimiz 
911’in yoluna hız kesmeden 
devam ettiğini görmek 
bizi çok mutlu ediyor. Bu, 
markamızın gücünün ve 
popülerliğinin bir işareti.” diye 
konuştu. 

Porsche satışları, 2018’in 
ilk yarısında markanın 
anavatanı Almanya’da yüzde 
11, Avrupa genelinde ise 

yüzde 9 oranında arttı. Çin, 
33,363 adetle Porsche’nin en 
güçlü pazarı olma özelliğini 
korurken, ABD’de 29,421 adet 
otomobil satıldı.

Çin’de 1 Temmuz 2018 
tarihinden itibaren ithalat 
vergilerine getirilen indirim, 
ülke pazarındaki satışlarda 
kaydedilen yüzde 7 
gerilemenin temel sebepleri 
arasında yer alıyor. Bu 
durum, müşterilerin önemli 
bir kısmının otomobil satın 
almaktan kaçınmalarına yol 
açtı. 

Ana pazarları olan Çin 
ve ABD’deki siyasi ve 
ekonomik durumun marka 
için önemli bir zorluk teşkil 
ettiğini belirten von Platen, 
“Avrupa’da ise model 
serilerimizi, ileride yürürlüğe 
girecek olan emisyon 
standartlarına uygun hale 
getirmeye çalışıyoruz. Ancak 
bunlara rağmen, yılın ilk 
altı ayında kaydettiğimiz 
olumlu sonuçlar sayesinde, 
geçtiğimiz yılki yüksek 
satış rakamlarına bu yıl 
da ulaşabileceğimizden 
şüphemiz yok” açıklamasında 
bulundu.

2018’in yalnızca ilk altı ayında dünya 
çapında 130.598 adet otomobil satan 
Porsche AG, geçtiğimiz yılki rekorunun 
yüzde 3 üzerine çıkmayı başararak, 
ilk 6 ay bazında tarihindeki en yüksek 
satış rakamlarına ulaştı.

Porsche’den 2018 ilk yarısında 
tarihi satış rekoru!
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Türkiye’de ürettiği i10 ve i20 modelleriyle 
otomotiv endüstrisine ve ekonomisine 
önemli katkılarda bulunan Hyundai Assan, 
aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetleri 
kapsamında da çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Üretimdeki kalitesini ve tüm 
süreçleri ziyaretçileriyle ücretsiz olarak 
paylaşan Hyundai Assan, gezi taleplerini 
geciktirmeden karşılıyor ve yarım gün 
süren etkinliklerle gerçekleştirmiş oluyor. 
 
Öğrencilerin mesleki gelişmelerinde 
de önemli bir rol oynayan bu ziyaretler 
esnasında, i10 ve i20 modellerinin A’dan 

Z’ye üretim sürecine tanık olunurken aynı 
zamanda tüm işleyiş hakkında da detaylı 
bilgiler veriliyor. Yılın ilk yarısında 2.500’den 
fazla ziyaretçiyi herhangi bir ücret talep 
etmeden ağırlayan Hyundai Assan, üst 
düzey yönetimiyle de bu gezilere katılım 
gösteriyor.
 
Hemen hemen tüm ziyaretçilerle biraraya 
gelerek fabrika gezisi, üretim süreçleri ve 
modeller hakkındaki görüşleri dinleyen 
Hyundai Assan Başkanı Mong Hyun Yoon, 
konuyla ilgili olarak “Burası sadece bizim 
otomobil ürettiğimiz bir tesis değil. Burada 

hem gereksinimleri karşılayan kaliteli 
araçlar üretiyor hem de ülke ekonomisine 
ve tüm sektöre katkıda bulunuyoruz. 
Fabrikamızı ziyaret eden ve staj yaparak 
geleceğe yatırım yapan öğrenciler için de 
bir okul görevi görüyor. Aynı zamanda 
aileler, fan kulüpler, sivil toplum kuruluşları 
ve yerel yönetimler de fabrikamızı ziyaret 
ederek üretim aşamalarına tanık oluyorlar. 
Kısacası, misafirlerimizle bir araya 
gelmekten ve onlarla üretim kalitemizi 
paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. 
Ziyaretçi sayımızın daha da artacağına 
inancım tam” dedi.

Hyundai Assan, ziyaretçi sayısını 
her geçen gün artırıyor

Üretimdeki ve modellerindeki kalitesiyle Türk Otomotiv Endüstrisi’nin yükselen yıldızı haline 
gelen Hyundai Assan’ın, İzmit’teki fabrikasını bu yıl 2.500’den fazla kişi ziyaret etti.

Söktör



57

Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 28 milyon 
181 bin 930 sürücünün bulunduğu 
Türkiye'de, direksiyon başına geçenlerin 
yüzde 74.9'unun erkek, yüzde 25.1'inin 
ise kadınlardan oluştuğunu duyurdu. 

2017 yılı sonunu kapsayan resmi 
verilere göre; İstanbul 5 milyon 871 bin 
653 ile en çok sürücünün yaşadığı şehir 
sıralamasında liste başında yer alıyor. 
Sadece 119 bin 572 sürücünün ikamet 
ettiği Ardahan ise listenin sonunda 
yer alıyor. Başkent Ankara'da 2 milyon 
389 bin 935 sürücü yaşarken 3 milyon 
nüfuslu Bursa'da 1 milyon 11 bin 694 
sürücü bulunuyor. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri 
Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki 
kayıtlara göre, sürücü belge kayıtlarında 
geriye dönük otomatik güncelleme 
yapılmaktadır. Hayatını kaybedip sürücü 
belge düşümü yapılmayanların kayıt düşüm 
işlemleri otomatik olarak yapıldığından 
dolayı 2017 yıl sonu itibariyle sürücü 
belge sayısı bir önceki yıla göre düşük 
çıkmaktadır" denildi. 

Ehliyet sayısı 60 milyonu aştı

Toplam sürücü belgesi sayısının 60 milyon 
356 bin 516 olduğunun vurgulandığı 

açıklamada, "Bir sahsın birden fazla 
sürücü belgesi sınıfı bulunabildiğinden, 
sürücü belgesi sınıf sayısı toplamı sürücü 
belgesi sayısından fazla görülmektedir.

01/01/2016 tarihinden itibaren yeni tip 
sürücü belgesine geçilmesiyle birlikte 
sürücü belgesi sınıf türü 9'dan 19'a 
çıkmış olup, buna göre sınıf dağılımı 
yapılmıştır" ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada 2017 yılı sonu itibariyle 22 
milyon 218 bin 945 aracın trafiğe kayıtlı 
olduğu belirtildi. Bu araçlardan 12 
milyon 35 bin 978'inin otomobil olduğu 
bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye'de en çok ve en az 
sürücü bulunan şehirleri kamuuoyu ile paylaştı. Başkanlık, 31 Aralık 2017 verilerine göre 
Türkiye'de en çok sürücünün 5 milyon 871 bin 653 ile İstanbul'da, en az sürücünün ise 
119 bin 572 ile Ardahan'da bulunduğunu açıkladı.

En çok İstanbul’da, en az 
Ardahan’da sürücü var
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Türkiye 2. el araç 
pazarı 81 il özel 
analizi

EROL ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü

Sektör
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Sanat

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin en 
son sakini, ‘kötülerin korkulu rüyası’ ‘En 
Kahraman Rıdvan’ oldu. Karikatürist Bülent 
Arabacıoğlu’nun hayat verdiği Türkiye’nin ‘ilk 
süper kahramanı’ Rıdvan tiplemesinin heykeli 
Karikatür Evi’nin dış cephesine yerleştirildi. 
Heykeltıraş Yunus Tonkuş tarafından yapılan 
110 kg’lık bronz heykel özel bir sistemle 
binaya monte edildi

Gaziantep'in simgesi haline gelen 
"Çingene kızı" mozaiği ile Roma 
dönemine ait önemli mozaik 
eserlerin sergilendiği Zeugma Mozaik 
Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
ilgisini çekiyor

1980’li yılların en çok satan mizah dergisi Gırgır’ın 
en bilinen tiplemelerinden biri olan ‘En kahraman 
Rıdvan’ çelimsiz, sakar mı sakar, hiçbir gücü 
olmamasına rağmen tüm kötülüklere amansız bir 
savaş açan bir karakter. Yenilse bile ‘neşesinden 
bir şey kaybetmeyen' bir çizgi roman kahramanı. 
Tarzan’ın 'Aaaa’, Zagor’un ise 'Ahyaak' diye bağırdığı 
bir dönemde "Kukuuriiiikuuu" nidası ile kulakların 
aşina olduğu Rıdvan, şimdilerde Karikatür Evi’nin 
penceresinden bizlere bakıyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu mizahın 
önemine değinerek “Mizah hem yaşamın nasıl daha 
anlamlı bir hale getirilebileceğinin yolunu açar hem 
de yaşamın yeniden, farklı bir şekilde tanımlanmasını 
sağlar. Mizah eleştirirken insanları hem düşündürüyor 
hem de güldürüyor. Buna toplumun ihtiyacı var. Sürekli 
gerginlik ve sertlik üzerinden yapılan tanımlamalarla 
hep gri bir tablo göstermek insanların kendi gelişimini 
engelleyen bir durum. O nedenle insanların önüne daha 
renkli fotoğraflar koymak zorundayız ki bu da en iyi 
mizahla olur.

Yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda kurulan 
Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Çingene kızı" mozaiği, 
"Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve 
Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler 
sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne sahip 
olan müze, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çekiyor.

Müzeyi yılın ilk yarısında ziyaret eden turist sayısı, son 4 
yılın ocak-haziran döneminin en yüksek rakamına ulaştı. 
2015’in ilk yarısında 118 bin 369, 2016’nın ilk 6 ayında 
63 bin 6, 2017’nin ilk yarısında 72 bin 626 turistin ziyaret 
ettiği müzeyi, 2018’in ilk 6 aylık döneminde ise 123 bin 
170 kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin ‘ilk 
süper kahramanı’ 
‘En Kahraman 
Rıdvan’ artık 
Kadıköy’de

Zeugma Mozaik 
Müzesi’nde yer 
alan “Çingene 
kızı”na ziyaretçi 
akını
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Dünyanın en gizemli ve görkemli yerlerinden 
Kapalıçarşı'nın en mistik noktasında yer alan 
Sandal Bedesteni, içinde sakladığı eşsiz kültür 
hazineleri ile tarihi dokuda alışveriş yapmak 
isteyenleri ağırlıyor

Contemporary İstanbul cephesi 
İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri 
tarafından geri dönüştürülmüş 
kâğıttan tasarladı

557 yıllık tarihi ile dünyanın en eski alışveriş 
merkezi olma özelliğini taşıyan Kapalıçarşı’da 
2000 m2 alana konumlanan Sandal Bedesteni; göz 
dolduran tarihi mimari yapısı içerisinde hediyelik 
eşya mağazalarından yeme içme mekanlarına tarihi 
yarımadanın yeni cazibe merkezi oluyor. Adını; bir 
yolu pamuk, bir yolu ipekten dokunan "Sandal" 
adı verilen kumaşların satıldığı yerden alan Sandal 
Bedesteni, Kapalıçarşı’nın ilk bedesteni olarak 1461 
yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirildi. 

20 kubbesiyle Türk mimarisinde bu tür yapıların 
en büyüğü olan Sandal Bedesteni, tarihi dokusuna 
uyumlu olarak özenle restore edilen kubbeli tavan 
ve kemerlerinin korunduğu yeni çehresiyle görkemli 
geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Kapalıçarşı’nın 
en mistik noktasında alışveriş yapmak isteyen yerli 
ve yabancı turistler için Sandal Bedesteni alışveriş 
rotasında sunduğu alternatif seçenekleriyle farklı bir 
deneyim vaddediyor.

İçerisinde; ipek halılar, tablolar, antikalar, mücevherler, 
lokumlar, kuruyemişler, çaylar, Türk kahveleri ve 
geleneksel Türk sanatından örnekler taşıyan hediyelik 
eşya seçeneklerini sunan dükkanları ile Sandal 
Bedesteni kültürümüzün yansıması ince işçiliğin ve 
zanaatin temsilcisi pek çok unsuru biraraya getiriyor.

Contemporary İstanbul bu yıl, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi ile iş birliğine 
giderek, mimar adaylarına yönelik bir yarışma 
düzenledi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencileri arasında 
yapılan yarışmada 27 tasarım arasında birinci 
olan “Curvegami”nin, 20-23 Eylül 2018 tarihleri 
arasında düzenlenecek fuar boyunca Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nın cephesinde 
yer alması planlanıyor. 

Yarışmaya İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Çiğdem 
Eren (İTÜ), Demet Günal Ertaş (İTÜ), Elif 
Sezen Yağmur Kilimci (İTÜ) ve Figen Gül (İTÜ) 
yürütücülüğünde Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri 
Ürünleri ve Peyzaj bölümlerinde okuyan birinci 
sınıf öğrencileri katıldı. Yarışmanın jürisinde 
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Güreli, Murat Tabanlıoğlu, Arzu Erdem, 
Kerem Piker, Hande Öney, Dila Kabakçı, Sabiha 
Kurtulmuş yer aldı. Yarışmaya katılan 90 
öğrencinin ürettiği 27 farklı projeyi değerlendiren 
jüri, Mehtap Çaldıran ve Hasan Basri Saltık 
tarafından hazırlanan “Curvegami” isimli tasarımı 
seçti. Kazanan tasarımın, Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nın cephesinde, diğer 26 
projenin maketlerinin ise fuarda sergilenmesi 
planlanıyor. Kazanan tasarım Curvegami’nin 
üretimi için tasarım yarışmasına katılan diğer 
öğrenciler de destek veriyor.

Tarihi yarımadanın 
yeni cazibe merkezi 
Sandal Bedesteni

Contemporary 
İstanbul’un 
cephesini mimarlık 
öğrencileri 
tasarladı
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2018 yılı yedi aylık 
dönemde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %16 azalarak 406.082 adet 
olarak gerçekleşti. 2017 yılı yedi aylık 
dönemde ise 483.455 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Temmuz ayı 
sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 
%13,69 oranında azalarak 317.894 adet 
oldu. Geçen yıl aynı dönemde 368.308 
adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-
Temmuz döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %23,41 azalarak 
88.188 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 
115.147 adet satış gerçekleşmişti.2018 
yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 52.734 adet oldu. 82.297 
adet olan 2017 yılı Temmuz ayı otomobil 
ve hafif ticari araç pazar toplamına göre 
satışlar %35,92 oranında azaldı.

2018 yılı Temmuz ayında otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 

göre %32,64 azaldı ve 42.024 adet 
oldu. Geçen sene 62.384 adet satış 
gerçekleşmişti.

2018 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç 
pazarı 2017 yılının Temmuz ayına göre 
%46,22 azaldı ve 10.710 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 19.913 adet satış 
yaşanmıştı.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %13,6 , 
1600-2000cc aralığında motor hacmine 
sahip otomobil satışlarında %23,6 ve 
2000cc üstü otomobillerde %27,2 azalış 
izlendi. 2018 yılı Temmuz ayı sonunda 
104 adet elektrikli ve 2.510 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon değerlerine 
göre en yüksek paya %41,39 oranıyla 
100-120 gr/km arasındaki otomobiller 
131.568 adet ile sahip oldu.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda dizel 
otomobil satışlarının payı %59,98’e 

gerilerken, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %64,84’e yükseldi.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda 
otomobil pazarı segmentinin 
%83,81’ini vergi oranları düşük olan 
A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %54,7 pay alan C (173.936 
adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine 
göre değerlendirildiğinde ise en çok 
tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%50,8 pay, 161.389 adet) 
oldu.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda Hafif 
Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %69,06 pay ile Van (60.903 
adet), ardından %12.41 pay ile 
Kamyonet (10.941 adet), %10,14 pay 
ile Pick-up (8.940 adet) ve %8,40 pay ile 
Minibüs (7.404 adet) yer aldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2018 Temmuz ayında %36 azaldı.
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35,076
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46,965
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67,529
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66,022 67,529
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61,386 60,951
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Sektör

2018’2Ç: -%20,46

Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı, 
2018 yılı Ocak-
Temmuz
döneminde bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
%23,41 azalarak 
88.188 adet 
oldu. 2017 yılı 
aynı dönemde 
115.147 adet satış 
gerçekleşmişti.

2018 yılı Temmuz 
ayında hafif ticari 
araç pazarı 2017 
yılının Temmuz 
ayına göre %46,22 
azaldı ve 10.710 
adet olarak 
gerçekleşti. 

Geçen sene 
19.913 adet satış 
yaşanmıştı.
Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Temmuz ayı 
ortalama satışlara 
göre %36,16 azaldı.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: TEMMUZ-2018

Sektör
Analizi

ALFA ROMEO 14 14 0 0 14 14
ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 840 840 0 0 840 840
BENTLEY 0 0 0 0 0

BMW 760 760 0 0 760 760

CITROEN 922 922 470 470 0 1.392 1.392
DACIA 2.343 2.343 259 259 0 2.602 2.602

DS 10 10 0 0 10 10
FERRARI 2 2 0 0 2 2

FIAT 3.720 112 3.832 1.787 248 2.035 5.507 360 5.867
FORD 139 1.914 2.053 3.504 286 3.790 3.643 2.200 5.843

HONDA 2.041 402 2.443 0 2.041 402 2.443
HYUNDAI 1.107 1.382 2.489 125 125 1.107 1.507 2.614
INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 68 55 123 68 55 123
IVECO 0 137 137 0 137 137

JAGUAR 6 6 0 0 6 6
JEEP 140 140 0 0 140 140

KARSAN 0 92 92 92 0 92
KIA 795 795 127 127 0 922 922

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0

LAND ROVER 67 67 0 0 67 67
LEXUS 5 5 0 0 5 5

MASERATI 3 3 0 0 3 3
MAZDA 73 73 0 0 73 73

MERCEDES-BENZ 1.251 1.251 404 404 0 1.655 1.655
MINI 103 103 0 0 103 103

MITSUBISHI 14 14 12 303 315 12 317 329
NISSAN 1.025 1.025 79 79 0 1.104 1.104

OPEL 2.102 2.102 0 0 2.102 2.102
PEUGEOT 2.808 2.808 621 621 0 3.429 3.429
PORSCHE 49 49 0 0 49 49
RENAULT 4.774 1.711 6.485 660 660 4.774 2.371 7.145

SEAT 1.387 1.387 0 0 1.387 1.387
SKODA 1.857 1.857 0 0 1.857 1.857
SMART 6 6 0 0 6 6

SSANGYONG 9 9 47 47 0 56 56
SUBARU 106 106 0 0 106 106
SUZUKI 267 267 0 0 267 267
TOYOTA 2.827 193 3.020 128 128 2.827 321 3.148

VOLKSWAGEN 4.217 4.217 1.298 1.298 0 5.515 5.515
VOLVO 520 520 0 0 520 520

TOPLAM: 14.608 27.416 42.024 5.463 5.247 10.710 20.071 32.663 52.734
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-TEMMUZ - 2018

ALFA ROMEO 0 113 113 0 0 0 0 113 113
ASTON MARTIN 0 7 7 0 0 0 0 7 7

AUDI 0 8.361 8.361 0 0 0 0 8.361 8.361
BENTLEY 0 5 5 0 0 0 0 5 5

BMW 0 8.541 8.541 0 0 0 0 8.541 8.541

CITROEN 0 5.637 5.637 0 3.121 3.121 0 8.758 8.758
DACIA 0 16.824 16.824 0 2.108 2.108 0 18.932 18.932

DS 0 129 129 0 0 0 0 129 129
FERRARI 0 11 11 0 0 0 0 11 11

FIAT 25.060 859 25.919 17.244 1.898 19.142 42.304 2.757 45.061
FORD 2.328 14.237 16.565 26.329 1.530 27.859 28.657 15.767 44.424

HONDA 13.550 2.952 16.502 0 0 0 13.550 2.952 16.502
HYUNDAI 10.211 13.690 23.901 0 902 902 10.211 14.592 24.803
INFINITI 0 16 16 0 0 0 0 16 16

ISUZU 0 0 0 1.177 231 1.408 1.177 231 1.408
IVECO 0 0 0 0 954 954 0 954 954

JAGUAR 0 100 100 0 0 0 0 100 100
JEEP 0 1.310 1.310 0 0 0 0 1.310 1.310

KARSAN 0 0 0 513 0 513 513 0 513
KIA 0 5.108 5.108 0 1.280 1.280 0 6.388 6.388

LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
LAND ROVER 0 792 792 0 0 0 0 792 792

LEXUS 0 36 36 0 0 0 0 36 36
MASERATI 0 30 30 0 0 0 0 30 30

MAZDA 0 649 649 0 0 0 0 649 649
MERCEDES-BENZ 0 10.598 10.598 0 5.389 5.389 0 15.987 15.987

MINI 0 689 689 0 0 0 0 689 689
MITSUBISHI 0 210 210 137 2.172 2.309 137 2.382 2.519

NISSAN 0 12.383 12.383 0 900 900 0 13.283 13.283
OPEL 0 14.399 14.399 0 0 0 0 14.399 14.399

PEUGEOT 0 16.825 16.825 0 2.820 2.820 0 19.645 19.645
PORSCHE 0 363 363 0 0 0 0 363 363
RENAULT 40.198 13.178 53.376 0 5.853 5.853 40.198 19.031 59.229

SEAT 0 7.393 7.393 0 0 0 0 7.393 7.393
SKODA 0 14.057 14.057 0 0 0 0 14.057 14.057
SMART 0 22 22 0 0 0 0 22 22

SSANGYONG 0 141 141 0 100 100 0 241 241
SUBARU 0 876 876 0 0 0 0 876 876
SUZUKI 0 1.542 1.542 0 0 0 0 1.542 1.542
TOYOTA 15.831 2.078 17.909 0 2.099 2.099 15.831 4.177 20.008

VOLKSWAGEN 0 33.180 33.180 0 11.431 11.431 0 44.611 44.611
VOLVO 0 3.373 3.373 0 0 0 0 3.373 3.373

TOPLAM: 107.178 210.716 317.894 45.400 42.788 88.188 152.578 253.504 406.082
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2018 yılı Temmuz sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,11 oranıyla 1600cc altındaki 
otomobiller 305.543 adet ile sahip oldu. Ardından %2,79 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,27 pay ile 2000cc 
üstü otomobiller yer aldı. 2017 yılı Temmuz sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %13,6 , 1600-2000cc aralığında 
motor hacmine sahip otomobil satışlarında %23,6 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %27,2 azalış görüldü. 2018 yılı Temmuz sonu 
itibariyle 85kW altı 75 adet ve 121kW üstü 29 adet, toplam 104 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda 1600cc altı 355 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 1.955 adet, 1801cc-2000cc aralığında 
20 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 175 adet ve 2500cc üstü 5 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Temmuz 
sonunda toplam 2.510 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Temmuz ayı sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %41,39 
oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (131.568 adet) ve ardından %21,57 pay ile 120-140 gr/km arasındaki 
otomobiller (68.582 adet) sahip oldu.

2018 yılı Temmuz ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %15,9 oranında azaldı. 2018 yılı Temmuz 
sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %59,98’e (190.675 adet) geriledi.
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