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MYST
kalpleri kazandı!

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

güvenilirliği ve satış sonrası desteğiyle yetkili servislerin kalbini kazandı.
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Değerli Meslektaşlarım,
Ülke olarak zor bir dönemin içine girmiş durumdayız. Bu konuda geçtiğimiz yıl ve bu yılın 
başlarında Bölge Toplantılarımıza katılarak ekonomi değerlendirmeleri yapan dostumuz 
Artunç Kocabalkan, toplantılarımıza katılan meslektaşlarımıza bu günlerin yaklaşmakta 
olduğu mesajlarını vermişti. Ayrıca dergimizde de gerek toplantı notlarında gerekse kendisi 
ile yaptığımız röportajlarda hazırlıklı olmamız gereken konuları dinlemiştik Artunç Bey’den.
 
Son günlerde yaşanan finansal gelişmeler otomotiv pazarını da derinden etkiledi. Yılın 
ilk yarısında bir önceki seneye yakın giden rakamlar Temmuz’daki ağır darbe ile daralma 
gösterdi. Şu anda %22’ler seviyesinde olan yıllık daralmanın yıl sonu itibarı ile bu rakamın 
üstünde olacağını görmek zor değil. Bu sebeple hem Oyder olarak hem de tüm sektör 
dernekleri olarak alınması gereken zaruri önlemler ile ilgili çalışmaları yaptık. Bu çalışmaları 
da Kamu ve Siyaset kanadı ile paylaşmaya başladık. Sektörümüz ülkemiz için çok önemlidir, 
keza ihracat yönü ile döviz kazandıran, üretim yönü ile birçok sektörü çalıştıran, ileri teknoloji 
kullanımı ile ülkemizin gelişimine doğrudan katkıda bulunan, ürettiği direk ve dolaylı vergi 
gelirleri ile bütçeyi en fazla destekleyen ve 500 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan bu 
sektör ilk sırada korunması ve desteklenmesi gereken bir sektördür. Bunun bilincinde olan 
tüm tarafların Otomotiv Sektörünü bugünkü zor durumdan çıkaracak projeleri aynı bakış 
açısı ile hayata geçireceğini görmekteyiz.

Yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde, Kamu-STK işbirliğinde yeni bir ÖTV modeli üzerinde 
çalışma yapılması gerektiği, en kısa sürede eşiklendirilmiş ÖTV rakamlarının güncellenmesi 
gerektiği, 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan kademeli genel bir ÖTV indirimi yapılmasının 
sektöre önemli bir fayda sağlayacağı, sektörel istihdamda yaşanması muhtemel daralmanın 
ekonomiye önemli bir tehdit oluşturabileceği, dolayısıyla yukarıdaki sorunlara dair çözüm 
üretilmesinin acil ve zaruri olduğu öncelikli konular olarak tarafımızca belirtildi.

Bugün taşıt kredileri faizlerinin %3’ler mertebesinde olmasından dolayı araç sahip olma 
maliyeti yılbaşına göre %40’ın üzerinde artmış durumda, bankaların kredi taleplerini 
onaylama oranları ise %10-20 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Bu sebeple Banka-
Finans kuruluşlarına bu konuda kendilerinden çözüm beklediğimizi belirtmekteyiz keza iyi 
günde yanımızda olan ve bizlerle iş yapmaya çalışan kurumların zor günlerde de yanımızda 
olmalarını beklediğimizi bilmelerini istiyoruz.

Zor günleri Kamu-Sektör işbirliği ile atlatabileceğimizi düşünüyor ve tüm meslektaşlarımıza 
güvenli ve başarılı bir dönem diliyorum.
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“Otomobil markaları her yıl yeni özel efekt boyalarla 
karşımıza çıkıyorlar. Doğru rengi tutturabilmek için, 
en yenilikçi ürün sistemleriyle beni destekleyen bir boya 
partneriyle çalışmalıyım.”

Renk tutturmada kusursuz sonuç Standox’tan sorulur. Dijital ve 
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Otomotiv 
sektörünün ilk 
kahramanları 

Dünyada yaklaşık son 150, Türkiye’de 
ise 50 yıldan bu yana büyük gelişme 
kaydeden otomotiv sanayisi; 
21.yüzyılda talebin artması, piyasaların 
büyümesi ve dünyanın her bölgesinde 
kolaylaşan ulaşım olanakları sayesinde 
gücüne güç katmıştır. Öyle ki 
günümüzde bu sektör, birçok ülkenin 
ekonomisinin en temel taşlarından biri 
haline gelmiştir. Hatta Toyota, Opel, 
Peugeot, Mercedes-Benz, Ford başta 
olmak üzere birçok markanın yıllık 
cirosu, dünyadaki ülkelerin yarısından 
fazlasının gayri safi milli hasılasından 
daha fazladır. Ve otomotiv sektörü, 
kurulduğu ilk yıllarda olduğu gibi 
sadece otomobil değil otobüs, minibüs, 
midibüs, çekici, kamyon, traktör ve 
bunların yedek parçalarını da üreten 
dev bir sanayi koludur. 

Başlangıçta ağırlıklı olarak otomobil 
ile bağdaştırılan sektörde, buhar ve 
elektrik gücüne dayanan farklı araçlar 
geliştirilmiş, günümüzde kullanılan 
içten yanmalı motorlu otomobilin 
üretimi ise 1886 yılında Karl Benz 
ve Gottlieh Daimler tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 1900’lü yılların 
başında Henry Ford’un seri üretim 
yaklaşımı ile “T” modelini üretimine 
girmesi, sektörün en önemli 
adımlarından biri olarak yerini almıştır. 

İlk motorlu taşıt kazasından ilk dört 
tekerlekli otomobile 

Bu gelişmelerden epeyce önce, 1771 
yılında Nicolas Cugnot’un yaratımı olan 
otomobilin bir duvara çarparak “tarihteki 
ilk motorlu taşıt kazası”nı yapması ve 
1876’da Nicolaus Otto’nun dört zamanlı 
içten yanmalı bir motor geliştirmesi 
bu sektörle ilgilenenler tarafından 
popüler bilgiler rafına yerleştirilmiştir. 
Otomotiv tarihindeki bir özel bilgi ise 
şudur: Karl Friedrich Benz, bir beygir 
gücünde, dört zamanlı motora sahip, 
üç tekerlekli bir aracı 1886’da yapmış ve 
bu aracın patentini 37435 numarasıyla 
almıştır; böylelikle Benz ismini taşıyan 
ilk otomobil kayıtlara geçmiştir. Modern 
otomobilin yaratıcılarından biri olarak 
kabul edilen Gottlieb Daimler de, 1885 
yılında ortağı Wilhelm Maybach’le dört 
zamanlı motorlarının patentini almış, 
aynı yıl bisiklete monte ettiği motorla ilk 
motosikleti üretmiş, 1886’da da bir at 
arabasına uyguladığı motorla dünyanın 
ilk dört tekerlekli otomobiline imza 
atmayı başarmıştı. 

Mercedes’in doğuşu

Avusturyalı bir iş adamı olan Emil 
Jellinek, 1899’da katıldığı bir yarışta, 
takma isim olarak kızının ismi Mercedes’i 

kullanmayı tercih etmiştir. 1900 yılında 
Daimler ile satış anlaşması imzalayan 
Jellinek, 1902’de Mercedes ismini tescil 
ettirerek, satışını yaptığı otomobilleri bu 
isimle lanse etme yoluna gitmiştir. 

Otomobilin Fransa’da yaygınlaşmasında 
önemli bir paya sahip olan Albert De 
Dion ise 1890’da kendisine ait tek 
silindirli benzinli motorun patentini almış 
ve 1895 yılında üretime geçmiştir. Albert 
De Dion, daha eski tarihlerde, 1885’de 
Fransız Otomobil Kulübü’nü kurmuş ve 
1898’de de dünyanın ilk otomobil fuarını 
Paris’te düzenlemiştir.   

August Horch, 1910 yılında yeni bir 
şirket kurarak, kendi adının Latince 
okunuşunu ifade eden Audi markasını 
hayata geçirmiştir. Aile şirketi içerisinde 
bazı modellerde Daimler motorlarını 
kullanarak iki ve üç tekerlekli araçlar 
üretmeye başlayan Armand Peugeot ise, 
1890 yılında Daimler motoruyla çalışan 
dört tekerlekli, benzinli Type 2 modelini 
yaratmıştır.  

Renault’un yükselişi

Louis Renault, yirmi yaşındayken De 
Dion marka üç tekerlekli aracını dört 
tekerlekli yeni bir araca çevirdiğinde, 
eskisinden farklı olarak yeni bir vites 

Perspektif
Otobanı

AHMET ÇAĞAN 
Çağan Akademi Kurucu Direktör

1908 yılında ürettiği Ford-T modeli ile 1914 
yılında seri üretime geçen Ford, günlerce süren 
üretim süresini birkaç saate indirmeyi başarmış 
ve tarihe adını altın harflerle yazdırmıştı. Ama 
Ford’dan önce otomotiv dünyasında birçok başka 
kahraman daha vardı. 
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sistemini kullanmış, 1900 yılında Paris 
Bordeaux arasındaki yarışı kazandıktan 
sonra 350 yeni sipariş almıştır. 
Renault için asıl dönüm noktası ise 
1905 yılında aldığı 250 taksi siparişi 
olmuş ve bu siparişle beraber şirketi, 
atölye çalışmasından toplu üretime 
geçmiştir. İki dünya savaşı arasında 
tarım ve endüstriye yönelik makinalar 
da üretmeye başlayan Renault, II. Dünya 
Savaşı sırasında Almanya için çalıştığı 
gerekçesiyle 1944 yılında tutuklanıp, aynı 
yıl savunmasını hazırlarken hapishanede 
hayatını kaybetmiştir.

Andre Citroen ileride firmasının amblemi 
olacak iki oku oluşturan şanzıman 
sistemini geliştirmiş, 1919 yılında 
Avrupa’nın ilk seri üretilen otomobili 
Type-A’yı pazara sunmuştur. Bu araçla 
beraber ilk defa bir otomobil; yedek 
lastiğiyle, marşıyla ve aydınlatma 
sistemiyle birlikte satılır hale gelmiştir. 
Henry Ford’un Edison Aydınlatma 
Fabrikası’nda çalışırken, 1896’da yarattığı 
dört tekerlekli araç da 1903 yılında 

kuracağı şirket için temel oluşturmuştur. 
1908 yılında ürettiği Ford-T modeliyle 
1914 yılında seri üretime geçen Ford, 
günlerce süren üretim süresini birkaç 
saate indirmeyi başarmıştır. 

Dev bir ağ

Bütün bu gelişmeler birbirini büyüyerek 
takip etmiş ve otomotiv sektörü yıllar 
içinde değil, günler içinde değişen ve 
gelişen teknolojilere olanak sağlayan dev 
bir ağ haline gelmiştir. Hatta bu ağ içinde 
ortaya çıkan çeşitli ihtiyaç ve sorunlara 
da çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.  
Örneğin; enerji tasarrufu ve hava kirliliği 
gibi problemlerin popüler hale gelmesi 
sonucunda, ülkelerin alternatif arayışları 
ve bazı rekabet üstünlükleri sebebiyle 
üretim sahaları, özellikle 1990’lı yıllarda 
gelişmekte olan diğer ülkelere kaymıştır. 
Sektördeki bu geçiş süreci, 2008 küresel 
finans krizi ile hızlanmış, ülkelerin dünya 
üretiminden aldığı paylarda önemli 
değişimler yaşanmıştır. ABD, Japonya 
ve Kanada’nın üretim payları azalırken 

Almanya’da değişim olmamış, Çin ve 
Hindistan gibi ülkelerin ise üretimdeki 
payları artmıştır.

Dünya ekonomisinin yaklaşık %5’ini 
oluşturan otomotiv sektörü, alıcı olarak 
demir-çelik, petro-kimya, cam, plastik, 
tekstil ve elektronik; tedarikçi olarak 
tarım, turizm, savunma, ulaştırma, alt 
yapı ve inşaat gibi sektörlerle doğrudan 
veya dolaylı olarak bağlantılıdır. 
Otomotiv sektörü, pazarın büyüklüğü 
ve artan değeri sonucu yaşanan yoğun 
rekabet ortamında ana ve tedarik 
sanayisiyle, özellikle ekonomik açıdan 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için 
stratejik bir öneme sahiptir.

Otomotiv sanayisi yarattığı katma 
değer, istihdama katkısı, vergi gelirleri 
ve birçok sektörde talep yaratıcı 
durumu ile ekonomiler açısından 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 
sektör, Türkiye açısından gelişmiş 
teknolojilerin transferinde de önemli rol 
oynamaktadır.
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Yetişmiş personel kaybını önleyecek aksiyonlar alınması, stok seviyelerinin mevcut 
sorunlu dönem geçene kadar maksimum seviyede esnetilmesi, taşıt kredileri için ucuz 
faizli kredi imkanları yaratılması ve stok finansmanı için ucuz finansman temini yönünde 
işbirliği yapılması…

Bizlere Düşen Görevler

Oyder, son dönemde yaşanan finansal gelişmeler 
ve otomotiv pazarındaki önemli daralma ile 
ilgili olarak bazı çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Bunların bir kısmı kamu ile yapılan görüşmeleri 
kapsamaktadır keza gerek Ekonomi ve Maliye 
Bakanlığı gerek Gelir İdaresi Başkanlığı ve gerekse 
ilgili diğer Bakanlıklar ile yapılan görüşmelerde 
taleplerimizi dile getirmekteyiz.

Kamu-STK işbirliğinde üzerinde çalışılacak yeni 
bir ÖTV modeli ihtiyacı, mevcut eşiklendirilmiş 
ÖTV rakamlarının ivedilikle güncellenmesi 
ihtiyacı, 2018 ve 2019 yılını kapsayan genel bir 
ÖTV indirimi yapılmasının sektöre önemli bir 
fayda sağlayacağı inancı ve sektörel istihdamda 
yaşanması muhtemel daralmanın ekonomide 
oluşturabileceği önemli risk hem uzun vadede 
hayata geçirilmesi gerektiğine inandığımız 
hem de çözüm üretilmesinin zaruri olduğunu 
gördüğümüz öncelikli konulardır.

Finansman konusu ise üzerinde önemle 
durduğumuz diğer bir konudur. Bugün taşıt 
kredileri faizlerinin %3’e yaklaşması ile herhangi 
bir araca sahip olma maliyeti yılbaşına göre 
%40’ın üzerinde artmıştır. Ancak araç alacak 
tüketiciler bu faiz oranını kabul etseler dahi kredi 
taleplerinin bankalar veya finans kuruluşları 
tarafından kabul edilme oranları ise %10 

seviyelerine kadar gerilemiştir. %70’e 
yakın taşıt-tüketici kredisi kullanma 
oranı olan bir sektörün %10 kredi kabul 
oranı ile araç satışı gerçekleştirebilmesi 
mümkün değildir. Bu sebeple gerek 
siyasi kanada gerekse Banka-Finans 
kuruluşlarına bu konuda çözüm 
beklediğimizi belirtmekteyiz.

Diğer yandan, kredilerdeki peşinat 
oranları ve kredi vadeleri de önemle 
üzerinde durduğumuz bir konudur. BDDK 
ile yaptığımız görüşmelerde 100 bin TL 
Kredi Peşinat Sınırının yükseltilmesinin 
ve özellikle 48 ay ile sınırlandırılmış 
kredi vadelerinin minimum 60 aya 
çıkarılmasının artık bir mecburiyet 
olduğunu belirtmekteyiz.

Kamu’dan sektör olarak beklediğimiz 
desteklerin yanında, omuz omuza 
ticaret yaptığımız markalarımıza da 
mesajlarımızı iletmekteyiz. Otomotiv 
Distribütörleri Derneği vasıtası ile tüm iş 
ortaklarımıza bazı konularda çözüm ve 
destek beklediğimizi bildirdik. Yaşanan 
mevcut duruma istinaden Yetkili 
Satıcılardaki kalifiye personel istihdamını 
kaybetmemek için Sağlayıcı firmaların 
destek vermeleri veya desteklerinin 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, Taşıt 
Kredilerinde yaşanan sorunlar ile ilgili 
olarak düşük faizli kredi seçeneklerinin 
bütçelendirilerek satışa etki edecek bir 
çalışma yapılması, Yetkili Satıcılıklarda 
bulunacak stok seviyelerinin yeniden 
gözden geçirilmesi, Şirket politikaları 
gereği minimum bulundurulması gereken 
stok seviyelerinin finansman bulmada 
zorluk çekilen bu dönemde esnek 
politikalar ve sağlayıcı-yetkili satıcı işbirliği 
ile atlatılması gerektiği konularında 
işbirliğimizin en üst seviyeye taşınması 
gerektiği belirtilmiştir.

Ticari krediler bugün %40 seviyelerine 
yükselmiş durumdadır, bu durum 
finansman kullanmak isteyen veya yüklü 
stok taşıma sorunu sebebiyle finansman 
sağlamaya çalışan yetkili satıcılar için 

önemli bir sorun haline gelmiştir. 
Bugünkü rekabet koşullarında sadece 
finansman maliyetlerini karşılayabilecek 
kadar bile kâr edilemezken, bu 
yüksek oranlara dayanabilmek ticari 
yönden mümkün görünmemektedir. 
İşletmelerimiz bankaların verdikleri 
yüksek faiz oranlarından kredi 
kullanmayı kabul ettikleri takdirde 
bankalar tarafından riskli görülmekte ve 
işletmelerinin zorda olduğu düşüncesi 
ile limitlerini düşürmekte ve mümkün 
olduğunca kredi kullanımını engelleme 
yönünde aksiyon almakta oldukları için 
bu konular ODD üzerinden tüm markalar 
ile paylaşılmıştır. 

Özetle, marka temsilcilerimizden direk 
etki edebilecekleri yukarıdaki şartlara 
istinaden acil beklentilerimizin, yetişmiş 
personel kaybını önleyecek aksiyonlar 
alınması, stok seviyelerinin mevcut 
sorunlu dönem geçene kadar maksimum 
seviyede esnetilmesi, taşıt kredileri için 
ucuz faizli kredi imkanları yaratılması 
ve stok finansmanı için ucuz finansman 
temini yönünde işbirliği yapılması olduğu 
bildirilmiştir.

Ayrıca son iki ayda daha yoğun olmak 
üzere basın aracılığı ile bir lobi faaliyeti 
daha gerçekleştirilmektedir. Son 
dönemde basında çıkan haberlerde ve 
TV programlarında sürekli gündeme 
aldığımız konular ile ilgili gerek 
sosyal medya hesaplarımız vasıtası 
ile gerekse e-posta yolu ile sizleri 
bilgilendirmekteyiz.

Sizlerin de bölgelerinizdeki yerel gazete 
ve TV programlarında benzer başlıkları 
işleyecek çalışmalar yapmanız yerel 
yönetimler ve bölge siyasetçilerine 
mesajlar vermek açısından çok faydalı 
olacaktır. Zor günleri Kamu-Sektör 
işbirliği ile atlatabileceğimizi düşünüyor, 
tüm meslektaşlarımıza güvenli ve başarılı 
bir dönem diliyoruz.
 
Saygılarımızla,

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER) Başkanı
MURAT ŞAHSUVAROĞLU

Başkandan
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye karşı açtığı ekonomik savaşa karşı yetkili oto 
bayileri devletin yanında yer aldı. 974 bayiyi temsilen açıklama yapan Otomotiv Yetkili 
Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Bu savaşı aşma yolunda devletimizin 
yanındayız” dedi.

974 oto bayisi devletin yanında

12 yıldan bu yana ihracatta liderliği elden 
bırakmayan Türk otomotiv sektörü, ABD 
Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye karşı 
açtığı savaşa sessiz kalmadı. 974 bayiyi 
temsilen açıklamada bulunan Otomotiv 
Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı 
Murat Şahsuvaroğlu devletin yanında yer 
alan açıklamalarda bulundu.

Alınan önlemler yerinde

Başkan Şahsuvaroğlu, oynanan ekonomi 
oyununu en ağır şekilde kınadıklarını 
belirtti. Şahsuvaroğlu, “Ülkemiz bugüne 
kadar birçok kriz ile karşı karşıya gelmiştir. 
Son 25 yılda birçok kriz yaşamış bir ülke 
olarak bizler kriz yönetimini iyi yapabilen 
bir bankacılık ve reel sektöre sahibiz. 
1994’de 5 Nisan, 1996’da Asya, 1997’de 
Rusya ve 2001 krizlerini yaşayan ülkemiz 
her defasında birleşerek krizlerden çıkmayı 
başarmıştır. Milli ekonomimizi hedef 
alan bugünkü duruma karşı ekonomi 
yönetiminin önlem aldığını görüyor ve 
alınan tüm önlemleri destekliyoruz” 
şeklinde konuştu.

Sektör işbirliği içinde

Kurlar üzerinde son derece ciddi spekülatif 
atakların olduğunu gördüklerini vurgulayan 
OYDER Başkanı, “Bu kur seviyelerinin 
ülkemizin bugünkü durumunu 
yansıtmadığını da çok iyi biliyoruz. Son 
dönem ekonomik parametrelerimiz 
birkaç gündür kurlar üzerinde oynanan 
oyunu bozacak niteliktedir, ülkemiz 
üzerinde oynanmak istenen oyuna karşı 
ekonomimizin sağlam duruş göstereceğine 
inancımız tamdır. Kriz yönetme becerisi 
olan bir ülkeyiz. Çok iyi bir Kamu-Reel 
sektör koordinasyonu ile gereksiz 
gündemlerle kafaları karıştırmadan, dik ve 

kararlı duruşumuzla tüm taahhütlerimizi 
yerine getirerek gerekenleri yapabilecek 
güçteyiz. Bu hususta hükümetimize ve 
halkımıza güvenimiz tamdır” ifadelerini 
kullandı.

Hedef 31.5 Milyar dolar

Otomotiv sektörünün uzun yıllardır dış 
ticaret dengesinde artı verdiğini söyleyen 
Şahsuvaroğlu sözlerine şöyle devam etti: 
“Sektörümüz cari açığın kapanması için 
tüm organları ile çalışmaktadır. Önceki 
senelerde olduğu gibi geçen sene de 
29.5 milyar dolar ihracat ile ülkemizin 
toplam ihracatının yüzde 20’sini tek başına 
gerçekleştirmiştir. 2018 senesinde ise 
bu rakamın 31.5 milyar dolara ulaşması 
hedeflenmiştir. Geçtiğimiz yıl 6,5 milyar 
dolar dış ticaret fazlası veren otomotiv 

sektörü 2018 senesinde ise bu rakamı 
daha da yukarı taşıyarak yine ihracatta 
ülkemizin en önemli ve teknoloji içeren 
sektörü olacaktır.”

Alternatif pazar

Ticaret savaşlarının Türkiye’yi de 
etkilememesi için gerek hükümet gerekse 
reel sektör işbirlikleri ile alternatif pazarlar 
üretebilmenin yollarının arandığını belirten 
Murat Şahsuvaroğlu, “Tamamı yerli ve 
milli sermaye ile kurulmuş ve ülkemizin 
her yanına dağılmış 974 adet otomotiv 
plazamızla, yetişmiş insan kaynağımızla 
bu savaşı aşma yolunda devletimize 
olan desteğimiz tam. Ekonomimizin 
son dönemdeki aktif büyüme sürecine 
döneceğine inancımız tamdır” diye 
konuştu.
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Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sanayisinin ancak iç 
pazar büyürse rekabetçi olabileceğini söyledi.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, Türkiye ekonomisi için 
vazgeçilmez öneme sahip olan otomotiv sanayisinin sürdürülebilir rekabetçiliğinin 
sağlanması için istikrarlı büyüyen bir iç pazarın büyük öneme sahip olduğunu belirterek, 
“Yüzlerce ülkeye ihracat yapabilme gücü olan Türk otomotiv sanayisi kendi iç pazarında 
nefes darlığı yaşadıkça maraton koşamaz” dedi.

Nefes darlığı yaşarken 
maraton koşamayız!

TEMMUZ ayı resmi rakamlarının 
açıklanmasıyla birlikte otomotiv 
pazarındaki hasar iyice ortaya çıktı. 
Kur ve faizlerdeki artışa, matraha 
dayalı ÖTV sisteminin araç fiyatlarına 
negatif etkisi eklenince otomobil ve 
hafif ticari araç pazarı Haziran ayında 
yüzde 39, Temmuz ayında ise yüzde 
36 düştü. Pazar yılın 7 ayında yüzde 
16 daralırken, acil önlemler alınmazsa 
bu daralmanın artarak devam 
edeceğinden endişe ediliyor. İşte 
böylesine kritik bir ortamda Otomotiv 
Sanayi Derneği (OSD) Başkanı 
Haydar Yenigün, Türkiye’de otomotiv 
sektörünün tüm paydaşlarını ilk kez bir 
araya getirip sorunları ve acil yapılması 
gerekenleri ortak bir platformda 
çözmek için harekete geçti. Sanayiden, 
ihracata, perakendeden filoya kadar 
otomotiv sektörünün tüm çatı 
kuruluşlarını OSD’nin ev sahipliğinde 
bir araya getiren Yenigün, hem bu 
önemli zirvenin ayrıntılarını hem de 
sektörün sorunlarını  değerlendirdi.

Ortak dil ve akıl

OSD başkanı seçildiği günden itibaren 
sektörün mevcut sorunlarına çözüm 
arayışları çerçevesinde ortak bir 
platformda dile getirebilme yolunda 
aksiyonlar almanın çarelerini aramaya 
başladığını kaydeden Yenigün, “Bu 
noktada aradan geçen 3-4 aylık süreç 
içinde gerçekte tek yolun bu büyük 
sektörün tüm derneklerinin şeffaflık 

ilkesinden yola çıkarak “ortak 
bir dil ve akıl birliği” birbirleriyle 
“iletişim kurmasından” geçtiğine 
kesin kanaat getirdim. Bu birleştirici 
vizyondan yola çıkarak önce sanayici 
diğer sektör derneklerimiz olan 
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) ve Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB)  yönetim kurullarına 
OSD olarak davette bulunarak ev 
sahibi sıfatıyla bir araya geldik. Tabii 
ki OSD olarak ikinci davetimizi ise 
Otomotiv Distribütörleri Derneği 
(ODD), Tüm Oto Kiralama Kuruluşları 
Derneği (TOKKDER) ve Otomotiv 
Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) 
gibi sektörümüzün iç pazardaki 
dinamiklerini yakından takip eden 
ve nabzını tutan diğer önemli 
derneklerinin yönetim kurullarına 
yaptık” dedi.

Çok etkili, şeffaf ve verimli bir 
buluşma sonrasında sektörün 
tüm paydaşlarının hemen hemen 
aynı sorunlar ve aranan çözümler 
konusunda mutabık olduğunu 
gördüklerini aktaran Yenigün, 
şöyle konuştu: “Bu tabii ki bizleri 
heyecanlandırdı ve mutlu etti. Zira 
sektörün karşısındaki tehlikelere 
karşı çözüm arayışları ve risk 
tahlilleri konusunda birbirimizin de 
cephesinden bakarak Türk otomotiv 
sektörünü ileriye taşıyacak “ortak 
akıl ve dil birliğini” maksimum seviye 

çıkaracak ilk adımı verimli biçimde atmış 
olduk. Bu sonuç odaklı iletişim toplantılarının 
bundan sonra da devam edeceğine şüphesiz 
inanıyorum. Özellikle yüksek Ar-Ge yetisiyle 
etkin insan gücü istihdamı sağlayan, ülkemiz 
ekonomisine güçlü ihracat kapasitesiyle çok 
büyük destek olan Türk otomotiv sanayisinin 
tüm paydaşları olarak yakın gelecekte 
hepimizi bekleyen riskler konusunda aynı 
noktada olduğumuzu gördük. Sorunların 
dile getirilmesinde güç birliği de yapmamızın 
önemini özellikle bu toplantıda vurguladık. 
Zira yüzlerce ülkeye ihracat yapabilme gücü 
olan Türk otomotiv sanayisinin kendi iç 
pazarında nefes darlığı yaşadıkça “maraton 
koşamayacağını” belirttik.”

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı
HAYDAR YENİGÜN

Haber
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2015’ten beri iç pazar büyümüyor

HAYDAR Yenigün, iç pazarda yaşanan 
daralmanın sadece otomobillerde 
değil, ticari araç satışlarında da 
dikkat çektiğini belirterek, “Kurdaki 
artış, faizlerin yükselmesi, güven 
endeksindeki gerileme, seçim 
nedeniyle ertelenen satın alma 
kararları pazardaki gerileminin 
ana sebepleri. Ülkemiz ekonomisi 
için vazgeçilmez öneme sahip 
olan sanayimizin sürdürülebilir 
rekabetçiliğinin sağlanması için 
istikrarlı büyüyen bir iç pazar büyük 
öneme sahip. Otomotiv pazarı 
2015 yılından bugüne büyüme 
kaydedememiş ve 2017’de 1 milyon 
adet sınırının gerisinde kalmıştır. 
Türkiye gibi dinamik ekonomisi olan 
bir ülkede pazarın büyümemesi 
düşünülmesi gereken bir husustur. 
Zira iç pazar yeni yatırımların çekilmesi 
açısından kritik öneme haiz bir çekim 
faktörüdür” dedi.

Artık oyunun kuralları değişti

OSD Başkanı Yenigün, otomotiv 
sektörünün geleceği hakkında da 
görüşlerini paylaşarak şunları söyledi:  
“Son yıllarda dünyamızda yaşanan 
değişimin hızı her sektörü belirli 
ölçülerde etkiler duruma geldi. Dünya 
ekonomisi için en önemli sektörlerden 
biri olan otomotiv bu dönüşüm 
sürecinden en çok etkilenenlerden 

biri. Önemli meydan okumaların söz 
konusu olduğu otomotiv sanayisinde; 
iklim değişikliği, hava kalitesi ve 
enerji verimliliği ile emisyonlar 
gibi çevresel etmenlerin yanı sıra 
bağlantılı araçlar, otonom araçlar, 
akıllı hareketlilik ve dijital dönüşüm 
iş ortamımızı değiştiren faktörler 
arasında yer alıyor. Tüm bunlara ilave 
olarak, yeni teknolojik gelişmelere 
adapte olabilmek adına bugüne 
kadar alışık olunmayan büyüklükte 
yatırım gereksinimi ekleniyor. Artık 
araç parçaları dediğimizde akla 
elektrik motoru – batarya – yazılım 
ve elektronik sistemler geliyor. Şarj 
altyapıları, yeni ürün platformları, 
sanayide dijital dönüşümün getirdiği 
bağlantılı fabrikalar ve süreç yönetimi 
ön plana çıkıyor. Araçlar ve fabrikalar 
dijitalleşirken iş gücünün niteliğinin 
de bu dönüşüme ayak uyduracak 
şekilde eğitilmesi öne çıkan başka 
bir unsur. Öte yandan, tüketici 
davranışları da değişim içerisinde. 
Araç paylaşımı eğiliminde ciddi bir 
gelişim gözlemlenirken, araç sahipliği 
isteğinde azalma söz konusu. Özetle; 
artık oyunun kuralları değişti. Doğru 
strateji, doğru zamanlama, doğru 
kaynak kullanımı ve koordinasyon 
ile hareket eden ülkeler bu yarışta 
varlığını sürdürmeye devam edecek.”

İşte acil önlemler

YENİGÜN, pazarın canlandırılması 
için acil önlem alınması gereken 
hususları ise şu şekilde sıraladı:

- Daralan iç pazarın normale 
dönmesi için vergilendirme 
sisteminin değişmesi; vergi 
toplanırken, ‘birim araç başına’ 
değil ‘büyüyen piyasadan 
toplanacak vergi’ olarak 
düşünülmelidir.

- Ticari araçların kiralanmasının 
önündeki engeller hızla 
kaldırılmalıdır.

- Konutta olduğu gibi düşük 
faizli, miktar sınırı olmayan ve 
süresi uzatılmış krediler, mutlaka 
otomotiv sektörü için de uygulan-
malıdır.

- Ağır ticari araçların 
desteklenmesi için satın alma 
finansman desteği programı 
devreye alınmalıdır.



1212

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Bu yıl 
Ocak - Temmuz döneminde Rusya’ya ihracat yüzde 57 artışla 273 milyon dolara yükseldi. 
2018 yılının tamamında Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon dolara 
yaklaşmasını bekliyoruz” dedi.

Otomotivcilerin Rusya’ya 
yönelik ihracatı 500 milyon 
dolara yaklaşacak

Yılda yaklaşık 30 milyar dolar ihracat ile 
Avrupa’daki bazı ülkelerin toplamı kadar 
ihracata imza atan Türk otomotiv sektörü, 
Rusya ile işbirliği fırsatlarını geliştirerek 
bölgesel gücünü pekiştirmek amacıyla 
MIMS Automechanika Moskova Fuarı'na 
milli katılım gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
organizasyonluğunda fuara katılan 47 Türk 
firması, uluslararası ziyaretçilerden büyük 
ilgi gördü.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik 
“Bu yıl Ocak - Temmuz döneminde Rusya’ya 
ihracat yüzde 57 artışla 273 milyon dolara 
yükseldi. 2018 yılının tamamında Rusya’ya 

yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon 
dolara yaklaşmasını bekliyoruz” dedi.
 
Baran Çelik: “Bölgenin iki lider ülkesi olarak, 
korumacı politikalarla ticaret savaşlarının 
kızıştığı bu dönemi fırsata dönüştürebilirsek 
karşılıklı kazançlı çıkarız. Otomotivdeki 
değişime hızla ayak uyduran Türkiye, Rusya 
için ideal tedarikçi ve partner ülke olabilir.”
 
Türkiye ihracatının üst üste 12 yıldır lider 
sektörü olan otomotiv endüstrisi, en önemli 
ticari partnerlerinden olan Rusya ile işbirliği 
fırsatlarını geliştirmek ve ihracata ivme 
kazandırmak için MIMS Automechanika 

Moskova Fuarına katıldı. Türk otomotiv 
sektörünün tek ve lider örgütü Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
organizasyonluğunda gerçekleştirilen milli 
katılımda 47 Türk firması yer aldı. Dünya 
otomotiv endüstrisinin en önemli fuarları 
arasında gösterilen fuarda, Türk firmaları 
büyük ilgi gördü.
  
Rusya’nın başkenti Moskova’da 27-30 
Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 
fuarda otomotiv yan sanayi ürünlerinden 
ticari araçlara, iç dizayndan güvenlik 
ekipmanlarına, motor aksamı ve 
parçalarından ses sistemleri ve 

Haber
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telekomünikasyona kadar otomotiv sanayinin bütün 
sektörlerinden firmalar son ürün ve hizmetlerini 
sergiledi. Yaklaşık 1.000 metrekare alanda yer alan 
Türk firmaları ise otomotiv yedek parçaları, havalı fren 
ve debriyaj sistemleri, motor parçaları, araç filtreleri 
gibi geniş bir yelpazede sergilediği en yeni ürünleri ile 
katılımcılardan büyük ilgi gördü.
 
MIMS Automechanika için görkemli bir hazırlık yapan 
OİB, fuarda “Turkey Discover the Potential” konsepti 
ile Türkiye tanıtım standı kurdu. Fuara OİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, UİB Genel 
Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Ticaret Bakanlığı ve 
OİB temsilcileri de katıldı.
 
İkili ilişkiler, otomotiv sanayisi için fırsat
 
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Rusya ve 
Türkiye’nin otomotiv alanında gün geçtikte artan bir 
üretim ve pazar gücüne sahip olduğuna dikkat çekti. 
Siyasi ve ekonomik açıdan ilişkilerin düzelmesinin, 
otomotiv alanında ikili ticarete ivme katmak için 
önemli bir fırsat yarattığının altını çizen Baran Çelik 
“Bu nedenle uluslararası birer platforma dönüşen 
MIMS gibi fuarlar büyük önem taşıyor. Rusya sadece 
Türkiye için değil dünya otomotiv sektörü için önemli 
ve gün geçtikte büyüyen bir pazar. Türk otomotiv 
endüstrisi de orta-ileri teknoloji içeren üretim ve 
nitelikli iş gücü ile hem bölgesinin hem de dünyanın 
yükselen yıldızı. Sektörümüz, aynı zamanda Türkiye 
ihracatında 12 yıldır üst üste şampiyon sektör 
durumunda. Bu da gösteriyor ki iki ülke otomotiv 
alanındaki başarı ve potansiyelini kazan-kazan mantığı 
ile ele alabilir ve mevcut iş birliğini daha da ileri boyuta 
taşıyabilir. Bu anlamda bu yıl altıncı kez katıldığımız 
fuar, ihracat ve yatırım fırsatları bakımından oldukça 
verimli geçti” dedi.
 
Rusya’da faaliyet gösteren ana sanayi firmalarının, 
Türk otomotiv sanayi firmalarını yakından tanıdığını 
vurgulayan Çelik “İşletmelerimiz, Rus otomotiv ana ve 
yan sanayinin beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak 
teknoloji ve nitelikli iş gücüne sahip. Bu da bizi pazarın 
ilk tercih edilen tedarikçilerinden biri yapıyor. Türkiye, 
aynı zamanda Rusya pazarında otomotiv yatırımları 
olan bir ülke. Yani hali hazırda karşılıklı temas ve iş 
birliğimiz sürüyor. MIMS sayesinde pek çok firma 
ileriye dönük yapabileceklerini yüz yüze görüşme 
fırsatı buldu” diye konuştu.
 
Türk otomotiv ihracatı, bazı AB Ülkelerinin toplam 
ihracatını geçti
 
Türk otomotiv endüstrisi hakkında bilgiler veren 
Baran Çelik, şunları söyledi: “Türkiye, otomotivde 2 
milyon adetlik kapasitesiyle Avrupa’nın en önemli 
üretim merkezlerinden biri. Son üç yılda üç basamak 
birden yükselerek dünya motorlu taşıtlar üretiminde 
14.sıraya yükseldi. AB ülkeleri içinde de beşinci büyük 
üretici ve Avrupa’nın ikinci büyük ticari araç üreticisi 
durumundayız. Rakamların da net bir şekilde ortaya 

koyduğu üzere üretim ve ihracatta 
dünyanın önde gelen güçlerinden 
biriyiz. Yıllık yaklaşık 30 milyar dolar 
ihracat sınırına dayanan Türk otomotiv 
sektörü olarak neredeyse Avrupa’daki 
bazı ülkelerin toplam ihracatı kadar 
ihracata imza atıyoruz. Bu yılın Ocak-
Temmuz döneminde de Türk otomotiv 
ihracatı geçen seneye göre yüzde 
14,4 artarak 19,2 milyar dolara çıktı 
ve tüm zamanların ilk 7 ay rekoruna 
ulaştık. Rusya’ya olan ihracatımız da 
aynı dönemde yüzde 57 artışla 273 
milyon dolara yükseldi. 2018 yılının 
tamamında Rusya’ya yönelik otomotiv 
ihracatımızın 500 milyon dolara 
yaklaşmasını bekliyoruz.”
 
Türkiye, Rusya için ideal tedarikçi ve 
Partner 
 
Dünya otomotiv endüstrisinin 
yeni ekosisteminde internete bağlı 
araçların, iletişimin ve büyük verinin 
önem arz ettiğini dile getiren Baran 
Çelik, görüşlerini şu şekilde paylaştı: 

“Bilişim ve yazılım teknolojilerine 
yatırım yapmak, tedarikçilerin 
ayakta kalması açısından artık bir 
zorunluluk. Türk otomotiv sektörü 
de bu değişime hızla ayak uyduran 
endüstrilerden bir tanesi. Ar-Ge, 
inovasyon, tasarım ve markalaşmaya 
yatırım yaparak ihracatımız orta-
ileri ve ileri teknoloji ürünler içeren 
bir yapıya kavuşturuyoruz. Diğer 
taraftan Rus hükümeti de çeşitli destek 
mekanizmaları ile yabancı yatırım için 
elverişli bir iklim yarattı. Rusya, ayrıca 
dünya kalite standartlarında üretim 
yapan yan sanayinin gelişmesini 
arzu ediyor. Tüm bu kriterler, Rusya 
açısından Türkiye’yi otomotivde lider 
tedarikçi ve partner ülke olarak öne 
çıkarıyor. Hali hazırda korumacı ticaret 
politikaları ve ticaret savaşlarının 
küresel otomotiv ticareti üzerinde de 
olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olarak 
görüldüğü bir ortamdayız. Bu durumu 
bölgenin iki lider ülkesi olarak fırsata 
dönüştürebilirsek, karşılıklı kazançlı 
çıkacağımıza inanıyoruz.”
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450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 9 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi 
kuruluşlarından biri olan Tofaş, 50. yılını kutluyor. Ömer M. Koç, Tofaş'ın bir sanayi devine 
dönüştüğünü ve tarihinin en kuvvetli zamanını yaşadığını söyledi.

Ömer Koç: Tofaş en 
kuvvetli döneminde

Koç Holding ve Fiat ortaklığında, 1968 yılında 
temeli atılan Tofaş, 50’nci yılını, İstanbul’da 
düzenlenen bir davet ile kutladı.

Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen 
geceye Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Yönetim 
Kurulu Başkanı John Elkann, Tofaş Yönetim 
Kurulu Üyesi ve FCA EMEA Başkanı Alfredo 
Altavilla, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. 
Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç 
Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen 
ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun yanı sıra Koç 
Topluluğu ve Tofaş’ın üst düzey yöneticileri, Tofaş 
bayi ve tedarikçileri, iş ve cemiyet dünyasının 
önemli isimleri katıldı.Tofaş, günümüzde 
450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 9 bin 

çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi 
kuruluşlarından biri.

Son iki yılda Türkiye otomotiv 
sanayisinin üretim rekortmeni 
olmasının yanı sıra Ar-Ge’ye en çok 
yatırım yapan firma olarak öne 
çıkan Tofaş’ın 50’nci yıl kutlamasında 
konuşan Ömer M. Koç, “Kurucumuz 
Vehbi Koç’un ‘Türk insanını otomobil 
sahibi yapma’ vizyonu ile Tofaş’ın 
temelleri atıldı. Şirketimiz, 50 yıllık 
yolculuğu boyunca, ülkemizin otomotiv 
sektörünün gelişiminde önemli rol 
oynadı. Ülkemizi küresel ölçekte 
başarıyla temsil ediyor.Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşlarından biri 
oldu. Koç Topluluğu’nun lokomotif 
şirketlerinden biri olan Tofaş, önemli 
atılımlarla büyümesini ve gelişmesini 
sürdürdü. Son yıllarda tarihi yatırımlar 
gerçekleştirdi ve üretim rekorları kırdı. 
Bugün en kuvvetli dönemini yaşıyor. 
Koç Holding ve Fiat’ın uzun yıllara 
dayanan ortaklığıyla pek çok başarılı 
projeyi hayata geçirdik. Bundan sonra 
da büyümesini başarıyla sürdüreceğine 
inancımız tam” diye konuştu.

“Artık dünyaya ürün geliştiren bir 
şirket"

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu da 
gecede yaptığı konuşmada ,“Tofaş, 
iç pazara satmak üzere üretim 
yapan bir şirketten, dünya pazarları 
için ürün geliştiren ve geliştirdiği 
ürünleri dünyanın dört bir yanına 
ihraç eden bir şirket haline dönüştü. 

Pek çok başarıya imza attı. Küresel 
pazarlar için bir üretim ve Ar-Ge 
merkezi olmamız, son yıllarda hayata 
geçirdiğimiz, Doblo, Fiorino ve Egea 
projelerinin başarıları ile birleşince 
Türkiye’de en yüksek üretim ve ihracat 
adetlerini gerçekleştirmemize sağladı. 
En önemlisi ürün ve hizmetlerimizle, 
Türkiye ve dünyada milyonlarca 
kişinin yaşamlarının bir parçası olduk. 
Kuşkusuz, başarılar, yalnızca rakamlarla 
ifade edilemez. Tofaş olarak, yıllardır 
spordan kültür, sanat ve eğitime kadar 
uzanan geniş bir yelpazede toplumsal 
sorumluluk projelerimizle geleceğe de 
yatırım yapıyoruz. Ama en önemlisi, en 
iyi bildiğimizi, üretirken öğrendiklerimizi 
toplumla paylaşıyoruz” dedi.

Fiat tarihindeki en uzun soluklu ortaklık

Fiat Chrysler Automobiles Yönetim 
Kurulu Başkanı John Elkann, toplantıda 
yaptığı konuşmasında , “Koç Ailesi 
ile kurulan bu işbirliği grubumuzun 
tarihindeki en uzun soluklu ortaklığı 
oldu. Tofaş sadece öncü, tam gelişmiş 
bir üretim merkezi olarak değil, aynı 
zamanda son teknolojiye sahip Ar-Ge 
merkezi ile de etkileyici kabiliyetini 
ortaya koyuyor. Tofaş bugün; Ar-Ge 
Merkezi, 600 çalışanı, 18 bin metrekarelik 
laboratuvar ve ofis alanı ile Avrupa’daki 
iki en büyük Fiat Chrysler Automobiles 
Ar-Ge merkezinden biri. Bundan 
sonraki 50 yılı yeni bir başlangıç olarak 
görüyorum; 2068'de ortaklığımızın 
100 yıllık başarısını kutlayacağımıza 
eminim" dedi.

Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı
ÖMER KOÇ

Haber
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Elektrikli araba fantezi olarak devam eder, toplam pazarın belki %5’i olur. Çin elektrikli 
araba üretimini sahiplendi, 10 tane üretici belirledi. Bu 10 üreticiyi kanatları altına 
aldı. Her türlü araç geliştirmeyi bu 10 üreticiyle sağlamaya başladı. Ortak bir havuz 
oluşturdular. Milyarlarca dolarlık bir ARGE bütçesi belirlediler. Şu anda Çin dünya ile açık 
ara elektrikli araç üretiminde önder. 

Kı̇ralamaya engel var mı?

Yusuf Oflaz: OYDER ana kademe olarak 
OYDER Akademi’yi kurdu. Şu anda 
mesleki yeterlilik için bir çalışma var. 
Mesleki yeterliliği OYDER üzerinden yetkili 
satıcılara ulaştırabiliyoruz. Bizim en büyük 
yaşadığımız sıkıntı hem bizden önceki 
nesilde hem bizim nesil ile bizden sonraki 
nesilde daha çok muzdarip olunan şey 
insanları bir araya toplayamıyor oluşumuz. 
Özellikle eğitim için toplayamıyoruz. Bu 
işe gönül vermiş bir ekip olarak baktığınız 
zaman geri çekilmek zorunda kalıyorsunuz. 
İnsanlar bilgi üzerine bilgi koymanın 
yerine zamanını ekonomik sıkıntısından 
dolayı işine ayırmak zorunda. Biz de dedik 

ki insanları getiremiyoruz, bu insanlara 
gidelim. Online eğitimler düzenliyoruz. 
Bunun bize çok faydası olacağını 
düşünüyorum çünkü artık günümüzde 
üniversiteler lisans seviyesinde bile online 
eğitimler veriyor. Biz neden yapmayalım? 
OYDER olarak sertifikalar hazırlarken 
online derslerimiz var. 5 hocamız var, 
inovatif şekilde biz de ana kademe ile 
birlikte bu konuda çalışıyoruz.

Aykut Pektekin: Her işin başı eğitim. 
Denildi ya toplanamıyoruz diye, toplanmak 
en başta bir araya gelmek. Bir araya 
geldikten sonra kıvılcım, kıvılcımdan sonra 

ateş, alev çıkacak inşallah. Öğrenmenin 
yaşı yok. Bugün hepimiz bir şeyler 
öğreneceğiz, tecrübe edeceğiz. Ama 
önemli olan burada tecrübe ettiklerimizi 
mutlaka şirketlerinizde artı ve eksi olarak 
kullanın, uygulamaya başlayın. Hiçbir şey 
sadece kafada kalmasın. Ben bunun daha 
iyisini kendi şirketimde nasıl yaparım 
diye değerlendirmeye başladığınızda fark 
yaratmaya başlayacaksınız. 

Vural Ak: Memleketin bütün büyük 
resmine bakarsak bu son 2 ayda % 40’a 
varan düşüş bence çok normal. Daha önce 
olması gereken bir rakam.  Rakamlara 

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı
VURAL AK

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

Genç OYDER
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sıkışıp böyle kitlenmekten ziyade resme daha geniş 
bakmak gerekirse her endüstrinin iyi zamanı vardır, 
kötü zamanı vardır. Sezonluk performans farklılıkları 
vardır. Bence bu otomotiv camiasında ötelene 
ötelene bugüne kadar gelmiş hormonlu bir büyüme 
vardır. Normalden fazla bir satış, normalden fazla 
bir bayram havası vardı. Son 2 ayda birden % 40’a 
düşmüş olması, gecikmiş bir gerekliliktir ve bu da 
sağlıklı bir şeydir. Ağustos ayında da satışların belki 
%50 düşmesini bekliyorum. Her gün gelen haberlerin 
hepsi olumsuz haberler, can sıkıcı haberler. Döviz 
kurlarının artışı her şeyi pahalılaştırıyor. Türkiye’de 
araba satıyoruz, Türkiye’de araba işi yapıyoruz, Türk 
insanı müşterimiz Türk insanının geliri TL. Yani sen 
yurt dışından Euro bazlı getirdiğin arabayı buradan 
TL’ye döndürdüğünde bir rakam çıkıyor. Kurların 
artmasıyla 2 sene önce 100 bin TL olan Passat belki 
şimdi 200 bin TL’nin üzerine çıkmaya başlamıştır. 
Satın alma gücü bu kadar artmıyor. Artmadığı için 
de otomatik olarak daha ucuz arabalar satılıyor. 
Satılan arabalara bakılınca ürünlerinizdeki en ucuz 
arabalar satılıyor veya daha çok 2. el araba satılıyor. 
Buradan baktığımızda önümüzdeki yılları nasıl 
planlayacağımız önemli. 

İşletmeleriniz eski işletmelerdir, şimdi hepiniz büyük 
ihtimalle aileden otomobilcisiniz. Yeni jenerasyon 
bir iş dünyası var. Bence buna göre hazırlıklarımızı 
yapmamız lazım. Önceden işletmeler defterin sağına 
alacak, soluna verecek veya tersi, basit bakkal hesabı 
ile tutulabiliyordu. Bu hesap hala en doğru hesaptır. 
Bir sürü artistik, havalı bilanço yöntemleri başınızı 
döndürmesin. Hayatta ne kadar basit olursanız 
o kadar hakim olursunuz. Hakim olmadığınız iş 
sizin aleyhinize döner. Araba işi yapıyoruz diye 
sadece araba işinden anlamak yetmez, gündemi 
takip etmeniz lazım, interneti, sosyal medyayı iyi 
kullanmak, iyi okumak lazım.

Bizim şirketimiz aşağı yukarı 2002 yılından bu 
yana uluslararası muhasebe standartlarına göre 

bilançosunu tutuyor. Destek 
aldığımız yabancı danışmanlar var. 
Bir tarafta bunu yapıyoruz ama bir 
tarafta da günübirlik, haftalık kâr-
zarar, alacak-verecek rakamımız var. 
İkisinin arasındaki ilişkiyi de tutmak 
sizin göreviniz. 

Bambaşka iş modelleri geliştirdik 
kendimiz için. Geldik 6 ay öncesine, 
Ocak ayına piyasa iyice kötüleşti, 
beklenen şey oldu, krediler çok 
yukarı çıktı, bankalar kredi vermede 
çok daha zorlar oldu, şartları 
ağırlaştırdılar. Otomatikman 
maliyetler yükseldi. Bu 3-4 yıldır 
frensiz gelen bizim rakiplerimiz 
birden büyük bir şok yaşadılar çünkü 
2001 krizini hiç biri yaşamamıştı. 
2001 krizindeki tecrübe sonrasında 
2008 krizi. Tarih tekerrürden ibaret. 
Ben de 32 senedir bu işi yapıyorum. 
Bugün baktığımızda hiç paniğimiz 
yok. Hiçbir sıkıntımız da yok. Bunun 

böyle olacağını 3 sene önce gördük. 
Kimse söylemedi, göstergeleri 
iyi okuduk, kendimizi planladık 
ve sosyal sorumluluk anlamında 
sektörümüzdeki arkadaşları da 
uyardık.

Intercity’i bugüne getirmek için 
ne zorluklardan geçtiniz, kısa bir 
değerlendirme yapar mısınız? 
Özellikle İnsan Kaynakları 
konusundaki düşünceleriniz 
nelerdir?

Vural Ak: Bir şirketi diğerlerinden 
farklı kılan en önemli şeyi sizlersiniz, 
insanlardır. İnsanların yönetim 
tarzıdır. İnsandır ve yönetim 
sistemidir. Hepimiz araba kiralıyoruz, 
hepimiz sizlerden alıyoruz.  Intercity’i 
diğerlerinden farklı kılan yönetim 
tarzı başka hiç bir şey değil. Ben 
genel olarak hep işin içinden 
arkadaşları alıp bir üst seviyeye 
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getirmek istemişimdir. Bu sistem büyüme hızına 
yetişemedi bazı zamanlar mecburen zaman zaman 
dışarıdan eğitilmiş arkadaşları da aldık göreve. Çoğu 
uyum sağlayamadı, ayrıldı. En karşı olduğum şey bir 
yerde başarılı olmuş birisini ikna et iyi bir bütçeyle 
getir buraya, aynı başarı imkanı yok olmaz. Kolay 
bir çare hiçbir işte yok, çok çalışmak, kazımak lazım. 
Diğer taraftan bir bayi diğer bayiden daha iyiyse 
farkı ne, siz, siz olmalısınız. Yani bütün kriterler 
değişkendir. Kendinize değer katın. Biz bu amaçla 
Intercity sürüş akademisi diye bir okul açtık. Bu 
akademi MEB onaylı tek sürüş akademisi. 40 bin 
kişiye kadar eğitim verebiliyoruz.

Burayı almaya, burayı yapmaya nasıl karar 
verdiniz? Burası çok büyük bir tesis.

Vural Ak: Burası çürüyordu biliyorsun. Burayı 
Formula 1 yapılsın diye yaptılar, 2005’te inşaatı 
bittiği gün biz buraya sponsor olduk Intercity olarak. 
Böyle bir tesis Türkiye’ye geldi, iyi bir şey geldi diye. 
O zaman buranın bütün araba ihtiyacını karşıladık. 
2005’ten bu yana burası yaşadığı müddetçe biz 
burada sponsorluk yaptık, diyaloğumuzu koruduk. 
Sponsorluk haklarımızdan bazılarıyla bize bilet 
veriyorlardı. Bir de ayda bir kere de benim pisti 
kullanmama izin veriyorlardı. Yarışlar bitti, Formula 
1 bitti, burayı işletmeyi de İstanbul Ticaret Odası’yla 
Odalar Birliği’nin oluşturduğu ortak bir şirkete 
verdiler. Şirketin tek faaliyeti burayı işletmek. Başka 
hiçbir işi yok. Arkadaşların da pek bir tecrübesi yok. 
Burayı işletemediler. 7 sene sonra fon görevi bitince 
de kapattılar burayı, bekçi koydular, bina çürümeye 
başladı. 3 seneden fazla insan girmedi içeriye. 
Çürümeye başlayınca da özelleştirmeye karar 
verdiler. Mülkü kendilerine ait yani Başbakanlığa 
ait, satılma şansı yok ama buranın kiralanması için 
açık artırma yaptılar, biz de gidelim dedik. Otomobil 
kültürünü, otomobil sporlarını canlandıralım ve 
burada bir otomobil kültür merkezi oluşturalım diye 
yola çıktık. İhaleye 7 tane firma girdi galiba o tarihte, 
bizle beraber 8. Hepsi de inşaatçıydı, hepsi de burayı 
outlet center’a dönüştürme amacındaydı. Biz bir tek 
otomobil işi yapacağız dedik. Bir tane işi bilmeyen 
biri sürekli artırdı sonra çekildi ve ceza ödemek 
zorunda kaldı. Biz milyonlarca dolar fazladan 
ödemek zorunda kaldık. Aldığımızdan beri burada 
otomobil kültürünü geliştirmeye ve değiştirmeye 
yönelik işler yapmaya çalıştık. Sürüş akademisi 
var, öyle gelişti ki artık Avrupa’nın en iyi Porsche 
sürüş merkezi ve Almanya ile ortak olarak burayı 
işletiyoruz. Yılın 2-3 ayı yurtdışından yabancılar 
geliyor, misafirimiz oluyor, nasıl spor araba kullanılır 
dersi alıyorlar. Yılın 300 günü burada değişik 
aktiviteler yapıyoruz. Müzemizi açtık. Müzede eski 
arabalar da var yeni arabalar da var ama onlar 
müzeye değil de yer var diye koyduk, müzeye ait 
olmak ayrı bir kayıt işi gerektiriyor. Yaklaşık yılda 100 
tane araba kullanan pilotu yetiştiriyoruz ve onları 

çeşitli markaların spor arabaları 
ile yarıştırıyoruz. Yarış maliyetinin 
yaklaşık 4’te 1’ini onlardan alıyoruz, 
4’te 3’ünü biz ödüyoruz. Dünyada 
bu şekilde pek örneği yok ama 
amacımız otomobil kültürünü, 
otomobil sporunu yerleştirmek. 
Bazı firmalar kontrol sürüşlerini 
yapıyor. Üst seviyedeki bütün devlet 
büyüklerinin araçları için güvenli 
sürüş eğitimleri de yapılıyor. İş 
adamlarının özel koruma ekiplerini 
biz burada eğitiyoruz. Formula 
1’in getirilmesi için de yaptığımız 
görüşmelerde devletin getirmesi 
gerektiği anlaşılıyor. Yaklaşık 25-
30 milyon dolar masrafı var. Bu 
paranın bilet satışı içinde çıkma 

imkanı yok. Gider olarak yıllık 
toplamda 50 milyon dolar masrafı 
varken geliri ise 5 milyon dolar… 
Sonradan Cumhurbaşkanlığı 
uhdesinde Formula 1 yarışlarını 
düzenleme yetkisi bana verildi. 
Resmi olarak beni 30 Aralık 2016’da 
atadı. Ben de uygulamak üzere 
gittim ancak ilgili şirketin 1 hafta 
sonra 11 milyar dolara Amerikalı 
bir medya kuruluşuna satıldığını 
öğrendim. İlgili yeni şirketle görüşme 
yaptım. 22 Nisan gibi, 2017’de 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bize 
verdiği randevuda yaklaşık 2 saat 
hep birlikte görüştük. Konu siyasi 
noktaya gelince Amerikan hükümeti 
yarışın daha sonra yapılmasını istedi. 

Genç OYDER
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Türkiye-Amerika arasındaki siyasi ilişkilerin 
düzelmesi halinde yapılabilecek bir durum 
oluşmuş oldu. 

Yetkili satıcıların geleceği hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Vural Ak: Kiralamak kârlı bir iş, kiralama 
da yapın. Ama bu büyük bir bilançoyu 
yönetmek demektir. Bunu yapabilecekseniz 
yapın. Yapmayın demiyorum, bütün iş 
bana kalsın demiyorum. Türkiye’de 22 
milyon araba var, bunun içinde 400 bin 
tane kiralama vardır. O kadar yok bile. 
Olması gereken minimum 2,5-3 milyon 
kiralama böyle bir pazarda. Bu dönemde 
ben bu ekonomiyi, finansı çok iyi biliyorum 
demek boş. Senin elinde olmayan şeyler 
dolanıyor etrafta. Krediler, krizler, riskler. 
Dolayısıyla küçük bilanço akıllı bilançodur. 
Zararına 1 tane bile araba satmayın. O sattı, 
bu bayi yaptı, siz bu furyaya katılmayın. 
Kendi gerçeklerinizden kopmayın. Ben 
olsam bu bilançoda her akşam artı 1000 lira 
da olsa 1000 lira ile kapatırım o dükkanı. 
Zarara hiçbir şeyi satmayın. Muhakkak o 
dönüp dolaşıp sana gelecektir. Telaşa da 
kapılmayın. Ama sabit yatırım en tehlikeli 
şey. 

Elektrikli otomobili kiralamanın yolu sizce 
gelecek nesillerde nasıl olacak? Şu an 
fiyatlar elektrikli otomobiller için bayağı 
yüksek seviyede, bunlar için gelecekte 
nasıl bir beklenti var?

Vural Ak:  Elektrikli araba işini sen, ben 
göremeyiz, yaygınlaşmasını göremeyiz. 
Bir sürü faktör var. Elektirkli araba işinde 
ben de çok görev aldım. İçeriğinde neler 
yapılıyor gördüm. Elektirkli araba işi çoksa 
kimsenin bayiye servise ihtiyacı olmaz. Bu 
nedenden dolayı sadece, elektrikli araba işi 
olmaz. Rasyonel bir şey olması lazım. Ama 
otomotiv tarihine bakıyorum, ilk yapılan 
araba elektrikli arabalar. 1880-90’lardaki 
yapılan elektrikli arabaların menzili 120 km. 
Günümüzde bir elektirkli araba sürüşüne 
katıldım menzili yine 120 km. Elektrikli 
araba evet olması lazım, alır mısın derseniz, 
evet alırım, kiralarım. Ama bütün dünyadaki 
otomobil endüstrisi, bunun ürettiği dertler, 
milyonlarca teşkilat işsiz kalacağı için çünkü 
arabanın bakım ihtiyacı yok, yakıt ihtiyacı 
yok, eskiyen parçası yok, 10 sene aynı 
bataryayı kullanacağı için sadece ona lastik 
satacaksın bir de fren balatası… Arabada 
değişen başka hiçbir parça yok. Nerede 
satış sonrası, nerede servis, sen neredesin? 

Daha az çevreyi kirletir hale gelirler, yine 
benzinli ve dizel ile çalışılır. Bosch şimdi bir 
parça üretti mevcut dizel arabaların çevreyi 
kirletmesini 40 kat azaltıyor. 

Elektrikli araba fantezi olarak devam eder, 
toplam pazarın belki %5’i olur, %10’u olmaz. 
Çin hükümeti elektrikli araba üretimini 
sahiplendi, 10 tane üretici belirledi. Bu 10 
üreticiyi kanatları altına aldı. Her türlü araç 
geliştirmeyi bu 10 üreticiyle sağlamaya 
başladı. Ortak bir havuz oluşturdular. 
Milyarlarca dolarlık bir ARGE bütçesi 
belirlediler. Şu anda Çin dünya ile açık 
ara elektrikli araç üretiminde önder. 
Trump’ın Çin ile başlattığı ticaret savaşında 
amaçlardan biri, Çin’i otomobil üretimi 
konusunda izole etmek.  Ben yaklaşık 10-
14 sene önce Çin’e otomobil fabrikalarını 
ziyarete gittiğimde hem üretim seviyesi çok 
azdı hem de üretim koşulları insanlık dışıydı. 
Ancak o kadar hızlı gelişti ki geçen sen 
Çin’de 34 milyon araba satıldı ve bunların 
hepsi Avrupa kalitesinde arabalar. Dünyanın 
en önemli isimlerinin orada fabrikaları var 
ve orada büyük bir satış gerçekleşiyor. Çin 
kendi markaları yerine artık örneğin Volvo 
gibi markaları satın almaya başladı. Çin’de 
yılda birkaç milyona yakın araba elektrikli 
olarak üretiliyor. 

Intercity olarak uzun dönem kiralama 
veya tüzel kişiliklere kiralama yaptınız. 
Birçok sektörde olduğu gibi otomotiv 
sektöründe de genelde kâr marjı 
perakende yani nihai tüketiciye sattığınız 
zaman marj biraz daha yüksek oluyor. 
Neden kiralamada nihai tüketici yolunu 
seçmediniz hiç? Günlük, haftalık…

Vural Ak: Biz günlüğe başladık. 5-6 
sene öyle yaptım. Sonra filoya döndüm. 
Türkiye’de günlük kiralama işi olmalı 
ama bunun için senin yurtdışından bir 
rezervasyon ağının olması lazım. Avis 
gibi, Budget gibi, Eurocar gibi… Bu gelen 
rezervasyon kanalı ile sen standart bir 
kapasite oluşturabilirsin. Bunun dışında 
sadece Türkiye’den çıkıp yerel bir marka 
olarak araba kiralayacağım bir teşkilat 
kuracağım dersen, bu uluslararası 
rezervasyon ağından mahrum oluyorsun, 
sıradanlaşıyorsun. 

Avis günlük 70 Euro’ya Egea kiralarken, 
sen 70TL’ye Egea kiralamaya çalışıyorsun, 
piyasadaki yapan diğer arkadaşlar gibi 
brokerların elinde maymuna dönüyorsun. 
Bu ikisinin arasında karar vermen lazım. 

Uluslararası markaları biliyorsun işte 
3-5 tane saydığım gibi. Bunların hacmi 
bir yere kadar. Şimdi son 3-4 yıldır da 
günlük kiralama yapıyorum diye filo 
kiralama iskontosuyla araba alıp, bunları 
yalandan kiralayıp ikinci ele satma işi 
çıktı. Bu da ahlaklı bir şey değil. İşlerde 
önce ahlak sonra kanun gelir. Sıfır arabayı 
biz kiralayalım diye iskontolu alıyoruz, 
onu biz sıfır olarak satarsak önce o 
bayilik sistemine, distribütöre ihanet 
etmiş oluruz. Sıfır arabayı kullanmadan 
satmak çok büyük ayıptır. Biz yapmadık, 
kendimize de bunu hiç yakıştırmayız. 
Günübirlik kiralamayı günübirlik kiralama 
olarak yaparsan, evet, kârlı bir iş ama çok 
zor bir iş. Bugünün Türkiye’sinde kanunlar 
da sana çok yardımcı olmuyor. OGS-HGS 
geçişleri büyük bir ceza oluşturuyor. 
Trafik cezaları arkadan geliyor. Müşteri 
kullanıp geçmiş gitmiş, ceza bundan 6 ay 
sonra geliyor. Müşteri gitmiş yurtdışına 
senin bunu tahsil etme şansın yok. 
Dünya kadar ceza birikiyor. Kazalarda 
hakimler hala seni suçlu buluyor. 
Arabayı niye verdin diyor. Kiraladım… 
Pazarın %80’ini uluslararası markalar 
yönetiyor. Bunun hacmi küçük. Yaz-kış 
değişen sezonluk değerler mevcut. Şu 
anda faizler %30’a yaklaşmak üzere. 
Maliyet hesabı yapıldığında günlük kirayı 
çıkartmıyor. Günübirlik kiralamanın da 
şehvetine kapılıp girmeyin bu işe çünkü 
oradan çıkmıştık zaten. Büyüyen iş de 
filo işi. Günübirliğe girmeyi şu anda 
düşünmüyoruz. 

Saatlik kiralamaya nasıl bakıyorsunuz? 
Dünyada nasıl bu iş?

Vural Ak: Bence o çok daha mantıklı bir 
kiralama. Oradaki bir iki noktayı kırabilirse 
yapan arkadaşlar, orada çok büyük 
büyüme potansiyeli var. Bütün Türkiye’de 
de yapabilirsin. Aldığın noktadan başka 
noktalara da teslim yapabilmen lazım. 
Ulaşmak için, bir yerden bir yere ulaşmak 
için kullanacaksın arabayı, yeniden aldığın 
noktaya bırakmak saatlik kiralamada 
olmaz. Amerika’da saatlik kiralama 
uçmuş durumda. Türkiye’de daha fazla 
uçacak, 3 tane de oyuncu çıktı burada 
bunun için., biri de Avis ve gücü var, 
yapabilir ama benim vaktim yok. Sizler 
için vakit var. Aranızda ortaklıklar kurun, 
arkadaşlıklarınızı ticaret yaparak da 
geliştirin. Aranızda bir teşkilat kurun, 
kendinize düşen kısmı iyi yapın ama her 
şeyi kendi başınıza yapmaya çalışmayın. 
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ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle otomobil ve yedek parça ithalatında soruşturma 
başlatması sektörde ek vergileri gündeme getirdi. Bunun gerçekleşmesi Avrupa ve 
Asya'nın oto devleri üzerinde baskı oluşturacak.

Ticaret savaşında yeni cephe 
otomotiv

Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma 
ek gümrük vergileri getirerek küresel 
ticaret savaşının pimini çeken ABD, 
savaşı başka alanlara taşıyacak gibi 
gözüküyor. ABD Başkanı Donald 
Trump yönetimi otomobil ve kamyon 
ithalatlarına yönelik bir ulusal güvenlik 
soruşturması başlattı. Karar, otomotiv 
ihracatında ABD pazarı kendileri için 
büyük önem taşıyan Asyalı, Avrupalı 
otomobil devlerini kızdırdı. ABD 
pazarında hedef büyüten Çin de, 
“Durumu yakından izleyeceğiz ve 
kendi meşru çıkarlarımızı kararlılıkla 
savunacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgiye 
göre 1962 tarihli Ticaret Genişlemesi 
Kanunu'nun "Section 232" başlığı 
kapsamında yürütülecek ulusal 
güvenlik soruşturmasıyla otomobil ve 
parça ithalatlarının sektörün sağlığı, 
araştırma ve yeni ve ileri teknolojiler 
geliştirme gücünü tehdit edip etmediği 
soruşturulacak. Trump, "Otomobil 
ve otomobil parçaları gibi temel 
endüstriler gücümüz için kritik önem 

taşıyor" dedi. Geçen yıl ABD'nin binek 
otomobil ihracatının yüzde 98'i ülkenin 
müttefikleri olarak görülen Meksika, 
Kanada, AB, Japonya ve Güney Kore'den 
gerçekleştirilmişti. ABD pazarında 
20 yıl önce ithal otomobil payı üçte 
birin altındayken, bugün yüzde 50'ye 
yaklaşmış durumda.

Toyota, Nissan, Honda düştü

Daha yüksek gümrük vergileri ABD'yi 
kilit piyasa olarak gören Toyota Motor 
Corp, Nissan Motor Co, Honda Motor 
Co ve Hyundai dahil Asya otomobil 
üreticileri için sorun oluşturabilir. 
ABD'nin bu açıklaması bölgede otomobil 
hisselerinde geniş satış baskısına neden 
oldu. Toyota'nın hisseleri yüzde 2.7, 
Mazda'nın hisseleri yüzde 4.3 gerilerken, 
Nissan ve Honda'nın hisselerinde 
sırasıyla yüzde 1.8 ve yüzde 2.8 kayıp 
meydana geldi.

Alman üreticiler için büyük sıkıntı
Kuzey Amerika'da 'premium' otomobil 
pazarının yüzde 90'ından fazlasını 

kontrol eden Alman üreticiler Daimler, 
BMW ve Volkswagen'in hisseleri de karar 
nedeniyle darbe aldı. BMW ve Daimler 
yüzde 3.1 kayba uğrarken, Volkswagen 
hisseleri yüzde 2.5 değer yitirdi.

Almanlar geçen yıl ABD'deki 
fabrikalarında 804 bin araç üretti 
ve K. Amerika'ya 657 bin araç ihraç 
ettiler. BMW ve Mercedes ABD'de 
üretim kapasitesini artırırken diğer 
yandan BMW, Audi Volkswagen ve 
Daimler; ABD'ye satışlarını artırma 
umuduyla Meksika'da yeni fabrika 
kurmak için milyarlarca dolar yatırım 
gerçekleştirdiler. Alman otomobil 
üreticileri Meksika'daki araç üretimini 
geçen yıl yüzde 46 artırarak 620 bine 
yükseltti. BMW'nin dünyadaki en 
büyük fabrikası Güney Carolina'da 
Spartanburg'da bulunuyor. BMW, bu 
ülkede ürettiği araçların yüzde 70'ini 
ihraç ediyor. Fransız PSA Group ve 
Renault'nun hisseleri de düştü. AB'de 
üretilen araçların ABD'ye ihracatı 
geçtiğimiz yıl 37.4 milyar dolarla AB'nin 
toplam ihracatının üçte birini oluşturdu.

Haber
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Taşıt kredi bakiyesi bu yılın ilk yarısında 32,8 milyon lira 
artarak 7 milyar 235 milyon 312 bin liraya ulaştı.

Taşıt kredileri 
7 milyar lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) ve Otomobil İthalatçıları 
Derneği (ODD) verilerinden derlediği 
bilgilere göre bankaların kullandırdığı 
taşıt kredi bakiyesi bu yılın haziran 
sonunda 7 milyar 235 milyon 312 bin 
liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre taşıt 
kredi bakiyesi 32 milyon 707 bin lira 
(yüzde 0,45) artış gösterdi.

En fazla kredi İstanbul'da kullanıldı

İstanbul, bu dönemde en fazla taşıt 
kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. 
Toplam taşıt kredilerinin yüzde 35'i 
İstanbul'da kullanıldı. İstanbul'daki taşıt 
kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 
0,62 artarak 2 milyar 534 milyon 849 bin 
liraya yükseldi.

İstanbul'u 600 milyon 646 bin liralık 
(yüzde 8,3) kredi bakiyesiyle Ankara, 482 
milyon 89 bin liralık bakiyeyle (yüzde 6,7) 
İzmir, 350 milyon 332 bin liralık bakiyeyle 
Bursa ve 238 milyon 467 bin liralık 
bakiyeyle Adana izledi. Ankara'da taşıt 
kredi bakiyesi yüzde 2 azalırken, İzmir, 
Bursa ve Adana'da taşıt kredi bakiye 

artışı sırasıyla yüzde 1,2, yüzde 3,8 ve 
yüzde 0,1 oldu.

Bayburt, bu dönemde 2 milyon 178 
bin lira ile taşıt kredi bakiyesinin en az 
olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bayburt'u 
3 milyon 3359 bin lira ile Tunceli, 3 
milyon 844 bin lira ile Kilis, 4 milyon 931 
bin lira ile Iğdır ve 5 milyon 120 bin lira ile 
Gümüşhane takip etti.

En fazla artış Tunceli'de yaşandı

Taşıt kredi bakiyesinde son altı aylık 
dönemde en fazla artışın yaşandığı il 
yüzde 27,4'le Tunceli oldu. Bu ili yüzde 
20,1 ile Mardin, yüzde 15,03 ile Şırnak, 
yüzde 14,8 ile Bitlis ve yüzde 12,8 ile 
Sakarya takip etti.

Bu dönemde taşıt kredi bakiyesinin en 
fazla azaldığı il yüzde 12,6'lık düşüşle 
Uşak oldu. Uşak'ı yüzde 10,9 ile Isparta, 
yüzde 9,2 ile Edrne, yüzde 7,7 ile Afyon ve 
yüzde 7 ile Kütahya izledi.

Tutar bazında incelendiğinde ise altı 
ayda taşıt kredi bakiyesi en fazla artan il 

15 milyon 558 bin lira ile İstanbul oldu. 
İstanbul'un ardından 12 milyon 760 bin 
lira ile Bursa, 11 milyon 41 bin lira ile 
Kocaeli, 10 milyon 933 bin lira ile Sakarya 
ve 9 milyon 243 bin lira ile Diyarbakır 
sıralandı.

Taşıt kredilerinin yarısı 3 büyük ilde

Yılın ilk yarısında tutar bazında taşıt kredi 
bakiyesinin en fazla azaldığı il 12 milyar 
273 bin lira ile Ankara, 7 milyon 411 bin 
lira ile Antalya ve 6 milyon 317 bin lira ile 
Muğla oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kullanılan 
taşıt kredi bakiyeleri tüm taşıt kredi 
bakiyelerinin yarısını oluştu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde 
406 bin 82 oldu. Geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 16 azaldı. Geçen 
yılın ocak-temmuz döneminde 483 bin 
455 adet otomobil ve hafif ticari araç 
satışı gerçekleşmişti.

Haber
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YENİ NESİL PEUGEOT i-COCKPIT®

FULL DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ

PANORAMİK SUNROOF

İLERİ SÜRÜŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Peugeot SUV 3008 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 karma yakıt tüketimi 4.2 L/100km, ortalama CO2 emisyon değeri 108g/km’dir. İlanda kullanılan görsel, 
Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir.

facebook.com/peugeotturkiyetwitter.com/PeugeotTurkiye instagram.com/peugeotturkiye

CAN Plaza: Şerif Ali mah. Turgut Özal Bulvarı No: 206 Ümraniye / İSTANBUL Tel: (0216) 466 85 55 (pbx)
Showroom: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol cad. Ataşehir Girişi No:1 Shell Benzinlik İçi 
Ataşehir / İSTANBUL Tel: (0216) 469 27 77

www.canotomotiv.com
info@canotomotiv.com

PEUGEOT SUV 3008
SİZİN TESTİNİZDEN HER SUV GEÇEMEZ.
BİZ İDDİALIYIZ. 
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Haber

Fiat Chrysler Automobiles ve Ferrari eski CEO’su Sergio Marchionne, geçirdiği omuz 
ameliyatında yaşanan zorlukların ardından 66 yaşında vefat etti.

Marchionne yakın zamanda Zürih’te bir 
hastanede omuz ameliyatı geçirmiş ve 
ameliyat sonrasındaki sağlık durumu 
sebebiyle işinden istifa etmek zorunda 
kalmıştı. Sorumluluklarını Jeep ve 
RAM’in patronu Mike Manley’e devreden 
Marchionne, en son 26 Haziran 
günü İtalyan Polisi için hazırlanan 
Jeep Wrangler’ın tanıtımında halkın 
karşısına çıkmıştı. Eski patronun bu 
organizasyonda aşırı halsiz olduğu ve 

konuşmasını tamamlayamadığı gözlerden 
kaçmamıştı. Sergio Marchionne’nin 
gerçek bir işkolik olduğu açıkça 
biliniyordu. Zamanının çoğunu FCA için 
dünyayı gezerek geçiren Marchionne, 
aynı zamanda ağır bir sigara tiryakisi 
ve espresso meraklısıydı. 2017’de iki 
alışkanlığını da bırakan Marchionne, 
markanın 2014-2018 iş planı sonlandıktan 
sonra Nisan 2019’da emekli olacağı 
bekleniyordu.

1952 İtalya doğumlu olan Sergio 
Marchionne, Fiat Grubu’nun kaderini 
değiştiren isim olarak tanınıyor. İtalyan 
markanın Chrysler ile yaptığı işbirliğinde 
anahtar bir isim olan Marchionne, 
2003’te Fiat yönetim kuruluna bağımsız 
bir üye olarak seçilmiş, bir sene sonra 
da CEO olarak atanmıştı. Chrysler’in 
CEO’luğuna ise 2009 yılında getirilen 
isim, Amerikan devini iflasın eşiğinden 
döndürmüştü.

Sergio Marchionne 66 yaşında 
hayata gözlerini yumdu
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Röportaj

 Yenilikçi ürünlerimiz, farklı hizmetleri bir arada sunmamız ve teknolojiyi kurumsal 
güvenceyle birleştirmemiz öne çıkan özelliklerimiz arasında.

Otoshops ile Sektörde 
Fark Yaratan Hizmetler

Otoshops olarak 2. El pazarındaki 
faaliyetleriniz nelerdir?

Otoshops olarak her marka, model, yaş 
ve kilometrede 2. el aracın alım satımını 
gerçekleştiriyoruz.  Kurulduğumuz günden 
bu yana, yaklaşık 2 yıllık süreçte ikinci el araç 
almak veya araçlarını satmak isteyenlerin 
güvenilir alım satım noktası haline geldik. 

2. el pazarında halen kurumsal firma sayısı 
çok az, tüketiciler alım satım yapabilecekleri 
güvenilir kurum  arayışındalar. Biz sağladığımız 
kurumsal güvencenin yanı sıra sunduğumuz 
yenilikçi çözümler ve üst düzey hizmet kalitemiz 
ile çok kısa bir sürede 2. el pazarının beğenilen 
markası olduk. Türkiye çapında 15 ilde 21 satış 

noktası ile binlerce aracın alım satımı 
konusunda hizmet veriyoruz. 

2. el satışlarda tüketiciye diğer marka 
ve kurumlardan farklı  olarak ne gibi 
hizmetler veriyorsunuz?

Yenilikçi ürünlerimiz, farklı hizmetleri 
bir arada sunmamız ve teknolojiyi 
kurumsal güvenceyle birleştirmemiz 
öne çıkan özelliklerimiz arasında. 
Sektörde fark yaratan hizmetlerimizi 
sayacak olursak; 

 1. Otoshops tarafından 
satılan araçlar 111 Nokta Ekspertiz 
kontrolünden geçerler ve raporlanırlar. 
Bu sayede araçlara kapsamlı temizlik, 
koruma, sterilizasyon, bakım ve 
onarım uygulamaları yapılır. Ekspertiz 

raporu sayesinde müşterilerimiz 
satışa sunulan tüm otomobillerin 
geçmişinden, anlık kaporta ve mekanik 
durumundan emin olabilir. 
 2. Sattığımız her araca da 2 
yıla kadar garanti veriyoruz. Otoshops 
Garanti, mekanik parçaların yüzde 
90’ını kapsıyor.
 3. Garanti uygulaması 
kapsamında 2 yıla kadar 7 gün/24 
saat ücretsiz yol yardım hizmetini 
sağlıyoruz.
 4. Otoshops, 2. el araçlarda 
12 yaşa kadar, 48 aya varan vade ile 
ödeme kolaylığı sağlıyor.
 5. Müşterilerimiz satın aldıkları 
otomobili 14 gün içinde herhangi bir 
neden göstermeksizin stoklarımızda 
olan tercih ettikleri başka bir otomobil 
ile değiştirebiliyorlar.  

Otoshops Genel Müdürü
MURAT AYDIN
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Otoshops, otomobilini satmak isteyenler için 
de güvenilir bir nokta. Aynı gün içinde 111 
Nokta Ekspertizini yapıp, fiyat konusunda 
müşteri ile anlaştıktan sonra ödemeyi 
yaparak satın alıyoruz.

Sıfır araç showroom standartlarına sahip 
olan Yetkili Satıcılarımızda müşterimizin hiç 
bir detay ile uğraşmadan ve yorulmadan, 
alım satım işlemlerinde ihtiyacı olan kredi, 
kasko ve trafik sigortası, görünüm yenileme 
gibi tüm işlemlerini tek noktada hızlıca 
sonuçlandırıyoruz. 

Otoshops’dan satın alınacak 2. el bir otomobil, 
kredi başvuru süreçleri de dahil olmak üzere 
yaklaşık 2 saat içinde teslim edilebilmekte. 

Otoshops’ta araçlara nasıl bir ekspertiz 
uygulanıyor?

Otoshops’ta her araç detaylı ekspertizden 
geçer. Aracın teknik durumu ekspertiz anında 
tüm detayları ile raporlanır.

En gelişmiş test cihazlarının ve bilgisayarların 
yardımıyla yapılan ekspertiz, uzman kadronun 
uzun yıllara dayanan tecrübesi ile aracınızın 
değerine ve mekanik durumuna odaklanır. 
Sadece yetkilendirilmiş personel tarafından 
özel bir metodla yapılan ve gelişen teknolojiye 
uygun olarak sürekli geliştirilen Otoshops 111 
Nokta Ekspertizi, araç fiyatlandırmasının en 
temel bileşenidir.

Ekspertiz sonucunda sadece piyasada 
yaygın olarak talep edilen boya-kaporta 
değeri değil, aynı zamanda aracın mekanik 
durumu ve yapılması gerekli masraflar da 
ortaya konmaktadır. Tespit edilen bulgular, 
iyi-orta-kötü gibi çok genel ve teknik açıdan 
muğlak ifadeler yerine her mekanik parçanın 
kendi spesifik parametreleri esas alınarak 
raporlanır.

Otoshop, aracını satmak isteyenlere ne gibi 
avantajlar sağlıyor?

Otoshops kriterlerine uyan her aracı nakit 
olarak alıyoruz. Müşterinin aracına öncelikle 
bir ön teklif veriyoruz. Fiyat müşteri için 
makulse, aracı ekspertize alarak son alım 
fiyatı belirliyoruz. Son alım fiyatı üzerinde 
uzlaşma sağlanırsa araç nakit ödenerek aynı 
gün içinde Otoshops tarafından satın alınıyor. 

Müşteri aracını takas yapmak isterse, 
beğendiği araç için olabilecek en uygun fark 
fiyatı sunuluyor. Eğer kalan tutar için kredi 
kullanacaksa, sadece alım-satım masraflarını 

ödeyerek yepyeni bir 2. el araç sahibi 
olabiliyor.

Bayi yapılanması hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Otoshops olarak Türkiye geneline 
dağılmış 21 satış noktasında aynı 
kalite ve standartta hizmet veriyoruz. 
Yapılanma çalışmalarımız 2018 yılında 
da durmaksızın devam etmektedir. 
Kriterlerimize uygun bayileri seçmek için 
dikkatle değerlendiriyoruz.  Otoshops’un 
büyüme hedefleri doğrultusunda yeni 
bayilik vereceğimiz öncelikli iller İstanbul, 
Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, 
Manisa, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Aydın, 
Kahramanmaraş ve Trabzon olup Türkiye 
çapında tüm lokasyonlardan gelen talepleri 
değerlendirmeye alıyoruz. 

2. el yönetmeliği hakkındaki 
değerlendirmeniz?

2. el otomotiv pazarına düzenleme 
getireceğine inandığımız yönetmelik, 
bu işi kimlerin hangi  fiziki ortamlarda 
yapabileceğini düzenlemektedir. Aynı 
şekilde araçla ilgili kaporta, motor, yürüyen 
aksam gibi konularda net bilgilerin 
paylaşılması ve 3 ay 5000  kilometre 
garanti verilmesi güvensizliğin giderilmesi 
anlamında önem taşımaktadır. Bu 
yönetmelik sayesinde araçların nitelikleri 
artık tam olarak beyan edilecektir. İkinci el 
otomotiv pazarında kurumsal firmaların 
çoğalması ile araç almak isteyenler güven ve 
kaliteyi tercih edecektir. 

2018 yılının son çeyreğine 2. el pazarı nasıl 
giriyor?

2. el otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 
yedi aylık dönemde büyümesini sürdürerek 
yüzde 9 arttı ve 4.112.842 adet olarak 
gerçekleşti. 2017 yılının aynı döneminde ise 
3.703.580 adet olmuştu. 
 

Türkiye otomobil pazarı, 2018'in 8 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
21 daralarak 440 bin 428 seviyesinde 
gerçekleşti. Ağustos ayında otomobil pazarı 
yüzde 51, hafif ticari araç pazarı yüzde 58 
küçüldü.

Sıfır araçlarda döviz kuruna bağlı olarak 
ortaya çıkan yüksek fiyat seviyesi, 2. el 
araçlara ciddi bir talep kayması yarattı. 2. el 
fiyatlarına döviz kurunun çok az yansıması 
da bu talebi daha da artırdı. 

2018 yılının geri kalanı ile 2019 yılında 
sıfır araç ve 2. el araçları arasında fiyat 
makasının ciddi artması ile 2. el için çok 
pozitif bir dönem olacağı düşüncesindeyiz. 

Yılsonu tahminleriniz nedir?

2018 yılının yaklaşık 6,5 milyon adet 2.el 
araç satışı ile kapanacağını düşünüyoruz. 

Gelecek dönemde ikinci el pazarına ilişkin 
öngörüleriniz nelerdir? Otoshops’un 
gelecek planlarından bahseder misiniz?

2018 yılında döviz kurlarındaki ciddi artış 
ile sıfır araç fiyatları önemli oranda arttı. 
Tüketicilerin alım gücü aynı oranda kısa 
vadede artamayacağından sıfır araç pazarı 
daralacak ve talep alım gücü ile paralel 
olan 2. ele kayacaktır. Sıfır araçtan ikinci 
ele kayacak kesim için kurumsal bir altyapı 
öncelikli tercih sebebi olacaktır. Bu yüzden 
ikinci el pazarındaki Otoshops gibi kurumsal 
firmalar daha çok talep görecektir. 
Buna ek olarak, ikinci el pazarının yeni 
yönetmelik çerçevesinde tüketicilerin daha 
çok güven duyacağı bir ortama ulaşmasını 
bekliyoruz. Otoshops olarak altyapımız buna 
uygun.

Gelecek dönemde gelişen pazar şartlarına 
paralel olarak hem fiziki yatırımlarımızı 
devam ettirmeyi hem de mevcut 
hizmetlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. 
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Hava soğutmalı 911’leri baştan yaratan Amerikalı Singer, Formula 1 takımı Williams 
Advanced Engineering ile yaptığı işbirliğiyle geliştirilen Dynamics and ligtweighting 
Study (Dinamikler ve Hafifletme Çalışması – DLS) isimli otomobilini Goodwood Hız 
Festivali’nde sergiledi.

Singer’in başyapıtı: DLS

DLS serüveni, Singer müşterisi Scott 
Blattner’ın 1990 model 964 kasa 911’inin 
mümkün olan en hafif hale getirilmesini 
istemesiyle başlıyor. Otomobilin 
arkasında 500 beygirlik hava soğutmalı 
boxer-6 motor bulunuyor. Motor 
Hewland üretimi magnezyum kasalı altı-
ileri şanzımana bağlı. Ancak otomobilin 
en can alıcı noktası, “obsesif” bir şekilde 
hafifletilmiş olması.

Otomobilin tüm gövde panelleri 
karbonfiberden imal edilmiş ve 
tasarımında da küçük değişiklikler 
bulunuyor. Bu değişiklikler otomobilin 
yere basma kuvvetini arttıran ve 
soğutma sistemine katkı yapan 
değişiklikler. Williams’ın devreye girdiği 
nokta ise otomobilin şasisinde. F1 

takımı, şasiye yaptığı müdahalelerle 
otomobilin hem ağırlığını düşürmeyi 
hem de ağırlık merkezini optimize 
etmeyi hedeflemiş. Motor arka aksa 
yaklaştırılmış, arka taraftaki bir çok 
komponent ön kaputun altına taşınmış 
ve şasinin rijiditesinin arttırılması için 
çalışmalar yapılmış. Williams otomobilin 
çift salıncaklı ön ve alüminyum arka 
süspansiyonundan bile ağırlık azaltması 
yapabilmiş.

DLS ayarlanabilir amortisörlere sahip 
ve Bosch markalı bir sürüş kontrol 
ünitesine sahipler. Bu ünite sayesinde 
otomobil çekiş kontrol sistemi, ABS ve 
stabilite kontrolü gibi donanımlara sahip 
oluyor. ABS sistemi Brembo karbon 
seramik frenleri destekliyor, Michelin 

Pilot Sport Cup 2 lastiklerle sarılı dövme 
magnezyum jantlar ise BBS imzalı.

İç mekanda Recaro karbon fiber koltuklar 
ve Momo karbon fiber direksiyon simidi 
bulunuyor. Pagani modellerindeki gibi 
çıplan bir vites konsoluna sahip olan 
iç mekanda pedallar, vites kolunun 
elemanları ve gösterge paneli karbon, 
magnezyum ve titanyum malzemelerin bir 
karışımından üretilmiş.

Goodwood’daki festivalde bu 
otomobilden iki adet bulunacak; kırmızı 
olan tırmanma parkurunu koşacak, 
beyaz olan ise standda sergilenecek. 
İki otomobil Ağustos ayında da Kuzey 
Amerika’da Monterey Otomobil 
Haftası’nda sergilenecek.

Haber
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Haber

Toyota’nın Avrupa hibrit 
pazarındaki payı %23 arttı

Toyota açıklamasına göre, 
Toyota’nın Avrupa’da 
2018 yılının ilk yarısındaki 
hibrit otomobil satışları bir 
önceki yıla oranla yüzde 
23 artarak 257 bin adede 
ulaştı. Bu oranla Toyota’nın 
Avrupa satışlarının içindeki 
hibritlerin payı yüzde 46’ya 
çıktı.

Batı Avrupa’da ise bu oran 
yüzde 58’e kadar ulaşıyor. 
Yılın ilk yarısında ise 560 
bin adetlik toplam satış 
gerçekleştiren Toyota, 
aynı zamanda geçen 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6 düzeyinde bir artış 
yakalayarak toplam pazarda 
da yüzde 5’lik bir pay elde 
etti.

Türkiye’nin gururu Toyota 
C-HR Hybrid

Açıklamada verilen bilgilere 
göre, 1997 yılında seri üretim 
Prius ile başlayan global 
hibrit otomobil satışlarında 
bugün 12 milyon 133 bin 
504 adede ulaşmayı başaran 
Toyota, Avrupa’da da 2000 
yılından bu yana 2 milyon 

8 bin 406 adetlik hibrit 
otomobil satışıyla liderlik 
pozisyonunu korudu.

Türkiye’de üretilen Toyota 
C-HR modelinin yüksek 
satışları bu başarıya önderlik 
ederek Türkiye’ye büyük 
gurur yaşattı. 67 bin 194 
adetle toplam satışlar 
içinde hibrit versiyon payını 
yüzde 85’e çıkaran C-HR, 
kullanıcıların hibrit araçlara 
geçişini hızlandırdı. Bu 
güçlü ilk yarı başarısı, kendi 
içlerinde rekor satışlar elde 
eden Yaris Hybrid, Auris 
Hybrid ve RAV4 Hybrid ile de 
desteklendi.

Türkiye’de de yükselişte

Toyota'nın Türkiye’deki hibrit 
otomobil satışları da her 
geçen gün artıyor. 2018’in 
ilk 6 ayındaki Toyota hibrit 
satışları bin 836 adet olarak 
gerçekleşirken, geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 37 düzeyinde bir 
artış yakalandı. Toyota 
2017 yılında da toplamda 
4 bin 110 hibrit araç satışı 
gerçekleştirmişti.

Toyota’nın dünya hibrit otomobil 
satışları 12 milyonu aşarken, markanın 
Avrupa’daki satışlarında hibritin payı 
yüzde 46’ya çıktı.
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Ağustos sonu itibariyle otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı %53 daraldı ve yılın en küçük pazarının 
gerçekleştiği ay olarak kayıtlara geçti. Bozulan moralite 
ve kurların şiddetli etkisiyle 950.000 adet olarak 
öngörülen 2018 Pazar tahminleri 600.000 – 650.000 
bandına gerileyecek şekilde revize edildi. Mevcut 
ekonomik dengeler ve sektörel mevzuat değişmezse 
pazarın daralma şiddeti 2019 yılında devam ederek 
toplam otomobil ve hafif ticari pazarın 425.000 – 450.000 
bandında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Peki şimdi 
ne olacak?

Yukarıda yazılanları bir yıl önce okusaydınız, 
ne abartı der güler geçerdik muhtemelen, 
ama yaşadıklarımızın matematiksel özeti 
bu …  

Peki şimdi ne olacak? 

Ülkemizde yetkili satıcılık ağı milyonun 
üzerine giden bir müşteri talebini 
karşılamaya göre yapılanmışken, neredeyse 
yarı yarıya daralma durumunda yetkili 
satıcıları neler bekliyor? Yetkili satıcılar 
varlıklarını sürdürebilecekler mi? Bittik mi? 
Yokuşun dibi nerede?  

Zaman PROAKTİF olma zamanı, yukarıda ki 
siyah soruları bir kenara bırakıp; 

 • hayatımızda ki bu olumsuz 
yaşananları, müthiş tecrübelere nasıl 
çevirebiliriz ?
 • gelecekte iyi ki demek için şu an 
ne yapmalıyım ? 

benzeri beyaz sorular ile önce kendimizi, 
sonra ekiplerimizi motive ederek 
ayağa kalkmalıyız. Yaşadıklarımızdan 
çalıştığımız şirketler hasar görecek, 
önümüzdeki yol sarplaşsa da arkaya bakıp 
hayıflanacağımıza, geleceğe bakıp daha sıkı 
çalışacağımız bir döneme girdik.

Durup bir düşünün; elinizde bir tuval 
olsaydı ve işinizin geleceğini resmetseydiniz,
 

 • şirketinizi nasıl çizerdiniz ?
 • resimdeki ortam nasıl olurdu ?

Hayal ettiğiniz bu resim eğer vizyonunuz 
ile örtüşüyorsa, hayalinizi vizyona 
dönüştürmek için ne aksiyonlar 
almanız gerekiyorsa, bu vizyon için 
belirleyeceğiniz hedefler neler olmalı ise 
üzerinde düşünmeli ve ilk adımı bir an 
önce atmalısınız.

Otomotiv ticareti ekonominin ve 
teknolojinin etkisiyle bir dönüşüm 
geçiriyor, yapılış şekli ve koşulları 
değişiyor. Değişimin kaçınılmaz nefesi 
artık ensemizde; aşağıdaki Afrika 
atasözünde belirtildiği gibi, 

“Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır,
En hızlı aslandan daha hızlı koşması 
gerektiğini, yoksa öleceğini bilir.
Afrika’da her sabah bir aslan uyanır,
En yavaş ceylandan daha hızlı koşması 
gerektiğini, yoksa aç kalacağını bilir.
Aslan ya da ceylan olmanızın bir önemi 
yoktur.
Yeter ki güneş doğduğunda koşmak 
zorunda olduğunuzu bilin.” 

Sektörümüzde bir gün batımı olduğu 
gerçeğine karşılık, yeni bir günün 
doğumuna nasıl hazırlanacağımız bir 
önceki günden daha iyi olması için, neler 
yapacağımız bizlerin elinde …

Ya hayal ettiğiniz resim, vizyonunuz ile 
örtüşmüyorsa?

Kendinizi; bu işle ilgili yeterince bilgi sahibi 
miyim? yürüttüğüm iş modeli doğru 
mu? doğru işi mi yapıyorum? işimi doğru 
mu yapıyorum? diyerek sorgulayacak 
mısınız, ya da bunun yerine bu geleceği 
silmeye ne dersiniz. Neresinden silmeye 
başlayacağınız, hangi köşesinden fark 
yaratacağınız sizin elinizde …

Acaba;

 • Atölyeye göre müşteriyi 
planlama dönemi yerine, müşteriye göre 
atölyeyi planlama dönemi başladı mı?
 • Hem çalıştığımız şirkette, hem 
de içinde bulunduğumuz yetkili satıcılık 
ağında 12 +12 +12 +12 =4 eder diyerek 
yükselip birleşme dönemi  yerine, (1 +1 
+1+1)2 =16 eder diyerek birleşip yükselme 
dönemi başladı mı ?
ne dersiniz ?

Motivasyonumuzu muhafaza edip, proaktif 
düşünceyle çalışacağımız günler bizleri 
bekliyor. Bir gül misali; zor koşullarda, 
özenle, dikkatle, kendinizden vererek 
büyüttüğünüz  yetkili satıcılıklarınızı 
muhafaza etmek için yaratıcılık zamanı. 
Dikensiz gül yoktur, ama gülsüz pek çok 
diken vardır. 

Nazer Otomotiv  Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN

Köşe Yazısı
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Sektör

Bugatti’nin yeni hiper otomobili, Veyron ya da Chiron gibi 400 km/s’lik son 
hıza ulaşmak yerine viraj performansı ile öne çıkacak.

Bugatti, Divo ile virajlara göz 
dikiyor

Bugatti’nin yeni hiper otomobili, 
Veyron ya da Chiron gibi 400 km/
s’lik son hıza ulaşmak yerine viraj 
performansı ile öne çıkacak.

Bu yazın merakla beklenen tanıtımı 
gerçekleşti: Sadece 40 adet üretilecek 
olan 1,500 HP’lik Bugatti Divo Pebble 
Beach’te tanıtıldı.

Şirketin “coachbuilder” geleneğini 
diriltmek amacıyla tasarlanan yeni 
otomobil, Chiron’dan çok farklı bir 
görünüme sahip. Yapılan bütün 
tasarımsal değişiklikler otomobilin 
aerodinamizmine katkı sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilmiş ve markanın 
iddiasına göre bu değişiklikler 

sonucunda fazladan 90 kiloluk bir yere 
basma gücü elde edilmiş.

Ön taraftan başlayacak olursak, Divo 
tamamen yeni bir ön tasarıma sahip. 
Daha büyük hava kanalları ve daha 
geniş bir ön spoyler hem downforce’u 
hem de soğutma sistemini iyileştiriyor. 
Soğutma demişken, otomobilin frenleri 
için otomobilin her iki tarafında yer alan 
dört bağımsız hava girişi bulunuyor 
ve frenlere yüksek basınçlı hava akışı 
sağlıyorlar.

Aerodinami için otomobilin tavan 
tasarımında bile özel bir çaba söz 
konusu. Yeni tavan formu kendi 
başına bir hava girişi niteliğinde ve özel 

tasarımlı motor kaputuyla birleşince 
devasa W16 motora çok yüksk volümde 
bir hava girişi sağlıyor. Yeni ön farlar, 
aerodinamik yan etekler, geniş arka 
difüzör ve “hava freni” özelliğine sahip 
hareketli arka spoyler diğer tasarım 
değişikliklerinden bazıları. Arka spoyler 
Chiron’da kullanılandan yüzde 23 
daha geniş ve bu sayede yere basma 
kuvvetini ve frenleme performansını 
önemli ölçüde iyileştiriyor.

“Dev” motora geri dönecek olursak, 
kaputun altında önceki modelden 
tanıdığımız 8.0 litrelik W16 silindirli dört 
turbo şarjlı makine, 1,500 HP’lik gücüyle 
görev yapmaya devam ediyor. Motor 
önceki modelden aynen aktarılmış olsa 
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da Divo bir “son sürat modu”na sahip 
olmayacak. Aksine otomobilin son hızı 
380 km/s’ye limitlenmiş durumda. Bu 
durum kimi Bugatti-severleri üzebilir, 
ancak marka bu otomobille saf hız 
yerine “performans odaklı bir otomobili” 
hedeflediklerini söylüyorlar. Marka yeni 
otomobilin “daha keskin, daha dinamik ve 
çevik” olmasına çalıştıklarını söylüyorlar.

Bu hedefe ulaşmak adına mühendisler 
otomobilin kamber açısını değiştirmiş 
ve süspansiyon ile direksiyon sistemini 
kapsamlıca revize etmiş. Ayrıca yeni 
jantlar ve karbonfiber intercooler 

koruması sayesinde otomobil Chiron’dan 
35 kilo daha hafif. Ağırlığı azaltmak 
için otomobilde daha hafif ses sistemi 
parçalarına yer verilirken kabindeki bazı 
eşya gözleri ortadan kaldırılmış.

Tüm bu değişiklikler sonucunda Divo 
hızlanma esnasında sürücüsüne 1.6G’lik 
bir kuvvet uygulayabilir hale gelmiş ve 
otomobil Nardo pistini Chiron’dan tam 
8 saniye daha hızlı dönebiliyor! Ayrıca 
marka yeni otomobilin “virajlı yollarda 
farkedilir bir biçimde farklı bir sürüş 
deneyimi sunduğunu” söylüyor.
Modelin kendine has özellikleri kabinde 

de devam ediyor. Divo Grisi alkantara 
döşemeler, Divo Yarış Mavisi detaylarla 
kombine edilirken karbon fiber ve metal 
aksamlar da iç mekanı tamamlayan 
detaylar. Ayrıca yeni kabin sürücülere daha 
geniş kol dayama bölgeleri, geniş baldır 
destekleri ve daha büyük vites kulakçıkları 
sunuyor.

Fransız yarış pilotu Albert Divo’nun ismini 
taşıyan yeni hiper otomobil sadece 40 adet 
üretilecek ve yaklaşık 6 milyon Dolarlık fiyat 
etiketine sahip olacak. Almayı düşünenlere 
kötü haber: Divo’ların tümü şimdiden 
satıldı!
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Rus silah üreticisi Kalaşnikof, elektrikli otomobil 
işine giriyor. Şirket, 1970'lerin bir otomobil 
modelinden ilham alarak geliştirdiği ve CV-1 adını 
verdiği elektrikli aracını tanıttı...

Dünya genelinde oldukça popüler 
olan AK-47 tüfeğinin mucidi olan 
Rus firması Kalaşnikof elektrikli 
otomobil modeliyle Tesla’ya 
rakip olmayı planladığını açıkladı. 
Nostalji ile yenilikçi tasarım ve 
teknolojilerin birleştiği elektrikli 
spor otomobilinin prototipi CV-1, 
2018 Uluslararası Askeri Teknik 
Forumu sırasında ilk kez sergilendi.

Kalaşnikof elektrikli otomobil 
modelinin özellikleri nasıl olacak?

CV-1, küçük, şık ve modern tasarıma 
sahip bir kasa ile birlikte geliyor. 
Bunların yanı sıra oldukça hafif olan 
elektrikli otomobil, gücünü 295 
beygir gücündeki elektrikli motordan 
alıyor. Motor enerji ihtiyacını ise 
90 kWh’lık bir pilden karşılıyor. Bu 

pil, araca ortalama 350 kilometre 
yol aldırabiliyor. Ayrıca araç, 0’dan 
saatte 90 kilometre hıza ise 6 
saniyede ulaşabiliyor.

Rusya’nın haber ajansı tarafından 
yapılan bir açıklamada bu aracın, 
Rusya’nın, Tesla gibi önde gelen 
otomobil şirketleriyle daha iyi 
rekabet edebilmesi için oldukça 
büyük bir adım olduğu belirtiyor.

İnsansız savaş araçlarının üretimini 
de gerçekleştiren Kalaşnikof şirketi, 
bu otomobilin yanı sıra bir aracın 
daha duyurusunu gerçekleştirdi. 
Şirket, önümüzdeki zamanlarda, bir 
de Urban Moto 1 adında elektrikli 
motosiklet modelinin prototipini 
sergileyeceğini açıkladı.

Silah üreticisi Kalaşnikof 
elektrikli otomobil işine giriyor

Haber
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En ateşlı̇ ortadan motorlu 
Lambo: Aventador SVJ
Henüz geliştirme 
aşamasındayken 
Nürburgring’de tur rekoru 
kıran SVJ, Monterey’de resmi 
olarak tanıtıldı.

Haber
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Daha AR-GE sürecinde seri üretim 
otomobiller arasındaki en hızlı 
‘Ring süresine imza atan Aventador 
SVJ’nin performansı, İtalyan 
markayı bugüne dek erişemediği 
bir seviyeye ulaştırıyor.

Bu performans için otomobilin 
kalbinde 6.5 litrelik V12’nin biraz 
modifiye edilmiş bir versiyonu 
görev yapıyor. 770 HP güç ve 720 
Nm tork üreten motor bu gücü 
Lamborghini’nin ISR yedi ileri 
şanzımanı vasıtasıyla Pirelli P Zero 
Corsa’larla sarılı tekerleklerine 
gönderiyor. Bu kombinasyon 
SVJ’i durağan halden 100 km/s’ye 
2.8 saniyede, 200 km/s’ye de 
8.6 saniyede ulaştırıyor. Yeni 
süpersporun son sürati ise 350 
km/s olarak kaydediliyor. Bu 
rakam “normal” Aventador’dan 
daha hızlı değil, ancak otomobilin 
gövdesinde yer alan çılgın 
spoylerlere bakınca bu rakama 
erişebiliyor olması gerçekten 
etkileyici!

Aventador S’te olduğu gibi 
SVJ’de de Lambo’nun sofistike 
arka tekerlekten yönlendirme 
sistemi görev yapıyor. Sistem 
düşük süratlerde aracın manevra 
yeteneğini arttırırken yüksek 
hızlardaki yön değişimlerinde de 
stabiliteye katkı sağlıyor.

Fakat otomobilin en can alıcı 
özelliği gövdesinde yer alıyor: 
Aerodinamica Lamborghini Attiva 
(ALA). Huracan Performante ile 
tanıtılan ALA’nın bu otomobilde 
kullanılan geliştirilmiş ikinci nesli, 
otomobilin yere basma kuvvetini 
yüzde 40 artırken rüzgar direncini 
de yüzde 1 oranında düşürüyor.

Sistem açıldığında SVJ’in ön 
tarafında bulunan flaplar 500 
milisaniyede aktive ediliyor ve 
rüzgar direnci düşerek otomobilin 
düz çizgi performansına katkı 
sağlanmış oluyor. Sistemin esas 
marifeti ise arka tarafta oluyor. 
ALA sistemi dönülen virajın yönüne 

göre sağdaki ya da soldaki flapı 
aktive ederek otomobilin ihtiyacı 
olduğu noktasına baskı kuvveti 
yapılmasını sağlayarak yere basma 
kuvvetini en çok ihtiyaç olan 
noktaya uyguluyor.

Sofistike ALA sisteminin yanında 
otomobilin gövdesindeki diğer 
değişiklikler de hem rüzgar 
direncini hem de yere basma 
kuvvetini optimize etmek adına 
tasarlanmış ve otomobile tek 
kelimeyle “vahşi” bir duruş 
kazandırmış. Pebble Beach’te gün 
ışığına çıkan otomobil markanın 
kuruluş yılı olan 1963 yılına 
gönderme yapan Aventador SVJ 
63 modeli oldu. Sadece 63 adet 
üretilecek olan bu özel seri siyah-
beyaz boyalı ve “63” sticker’larıyla 
bezenmiş bir model.

Seri üretim SVJ’in ise üretim 
adedi 900 olarak belirlenmiş ve 
otomobilin ABD fiyatının 517 bin 
Dolardan başlayacağı açıklandı.
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2007 yılının Temmuz ayında yeniden 
hayat bulan Fiat 500, bu zamana 
kadar 30 farklı özel versiyona 
sahip oldu. Bu sefer de karşımızda, 
otomobilin yeni yaşını kutlamak 
adına 1,958 adet üretilecek Fiat 500 
Spiaggina ’58 var.

İkonik Fiat 500’ün ilk özel seri modeli 
olan “500 Jolly”nin ortaya çıktığı tarihi 
de kutlayan Spiaggina ’58, 500C modeli 
üzerinden geliştiriliyor. Volare Mavisi 
ve beyaz renk kombinasyonuna sahip 
gövdedeki krom detaylar, krom süslemeli 
jantlara eşlik ediyor. İç döşemeleri 
fildişi rengi tercih edilen otomobilin 
retro atmosferine 7 inçlik ekrana sahip 
Uconnect sistemi modernlik getiriyor.

Minik 500’e bir hediye de Garage 
Italia’dan

500 Jolly’e gönderme yaparak yaş 
gününü kutlayan sadece Fiat’ın kendisi 
değil. Garage Italia, Pininfarina ile 
iş birliği yaparak belki de bu güne 
dek gördüğümüz en sevimli 500’ü 

ortaya çıkarmış. Fiat’ın yorumundaki 
gibi gök mavisi ve inci beyazı renk 
kombinasyonuna ve krom jantlara 
sahip otomobilin tavanı tamamen 
kaldırılmış. Gövde rijiditesini arttırmak 
için otomobilin şasisine güçlendimeler 
yapılmış ve bir takla barı geliştirilmiş.

Ön cam yerine deniz tipi bir deflektör 
bulunduran otomobilin arka yolcu 
alanındaysa lüks yatlardaki tik ahşabı 
kaplamalara yer veriliyor. Ayrıca 
fotoğrafları çok beğenenlere iyi 
haberlerimiz de var: Bu sadece bir 
konsept olarak kalmayacak. Potansiyel 
müşteriler, Fiat’ın sunduğu tüm motor 
seçeneklerinden biriyle donatılmış 
bir şekilde bu otomobili sipariş 
edebilecekler!

Haber
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Geçtiğimiz yıl Vietnam’da yerli 
otomobil üretmek için kurulan 
VinGroup, ilk meyvelerini 
2018 Paris Otomobil Fuarı’nda 
sergileyecek. İşte Vietnam 
yerli otomobili VinFast!

Vietnam yerli otomobilini 
görücüye çıkartıyor!

Vietnam yerli otomobili VinFast, 
Paris’te sergilenecek!

Vietnam’ın babayiğitleri VinGroup 
tarafından geçtiğimiz yıl kurulduğu 
duyurulan yerli otomobil markası 
VinFast, piyasaya oldukça hızlı bir giriş 
yapmayı hedefliyor.

Aradan geçen 2 yıllık süreçte Vietnam 
yerli otomobilini üretmek için Ferrari  
ve Alfa Romeo başta olmak üzere 
pek çok efsane araçta imzası bulunan 
Pininfarina ile anlaştı. 20 farklı 
tasarımı halkın oylamasına sunan 
marka, 62 bin kişinin yaptığı oylama 
sonucunda belli oldu.

Taslak çizimlerini gördüğünüz SUV ve 
Sedan modelleri seçen halkın ardından 
geriye kalan tek şey olan üretim ise 
görünen o ki tamam. Şirket tarafından 
yapılan açıklamaya göre Vietnam’ın 
yerli otomobilleri VinFast, 2018 Paris 
Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak.

Seri üretim için ülkenin kuzeyinde 
yer alan Hai Phong’da 35 milyon 
metrekarelik bir tesis inşa edilirken 
araçların Eylül 2019’da satışa hazır hale 
geleceği söyleniyor. Şirket araçların şu 
anda üretime hazır olduğunu açıklarken 
önümüzdeki yıllarda da diğer pazarlara 
ihraç etmeyi hedefliyor.



Tekerleklerin kilitlenmesini engelleyerek sürüş 
güvenliğine ciddi bir katkı sağlayan ABS ile 
tanışmamızdan bu yana 40 sene geçti!

Özellikle ıslak zeminlerde sert 
frenleme esnasında direksiyon 
hakimiyetini korumak, otomobil 
tarihinin en önemli güvenlik 
problemlerinden biriydi. ABS, yani 
kilitlenme önleyici fren sistemi 
tanıtıldığında güvenlik konusunda 
büyük bir çığır açtı. Hatta bunun 
yanında ABS, otomobilleri “dijital 
teknoloji” ile tanıştıran ilk tertibat 
oldu.

ABS ile bizi tanıştıran markalar ise 
Mercedes-Benz ve Bosch oldu, ki bu 
markaların ilklere meraklı olduğunu 
düşününce bu pek de şaşırtıcı 
gelmiyor. 1978 yılının 22-25 Ağustos 
günleri arasında tanıtımı yapılan 
sistem, müşterilere 1978 sonunda 
W116 kasa kodlu Mercedes-Benz 
S-Sınıfı’yla sunuldu. ABS tanıtımından 
yalnızca iki sene sonra tüm Mercedes-
Benz binek otomobillerinde bir 
opsiyon olarak sunulmaya başlandı. 
1981 senesinde ise marka bu 
opsiyonu ticari araçlarında da 
sunmaya başladı. Takvimler 1992 
senesini gösterdiğinde ise tüm 
Mercedes-Benz otomobilleri standart 
olarak ABS sistemiyle donatılmış bir 
şekilde satılıyordu.

Alman marka zamanında bir 
broşürde ABS’yi şu kelimelerle 
anlatmış:

“Kilitlenme engelleyici fren 
sistemi, her tekerleğin frenleme 
esnasındaki dönüş hızını bir 
bilgisayar vasıtasıyla izler. Eğer 
herhangi bir tekerleğin yavaşlaması 
normalden kısa sürüyorsa ve 
kilitlenme riskiyle karşılaşmışsa, 
sistem o tekerleğe uygulanan 
frenleme basıncını otomatik olarak 
düşürür. Tekerleğin hızı normale 
döndüğünde ise sistem fren 
basıncını tekrar arttırmaya başlar. 
Bu işlem saniyeler içerisinde çok 
kez tekrarlanır.”

Karmaşıkmış gibi gelse de aslında 
ABS’nin yaptığı iş oldukça basit. 
Ve sistemin sağladığı güvenlik, 
kimi senaryolarda ölümle yaşam 
arasındaki çizgiyi belirliyor. En 
kaygan koşullarda bile sürücünün 
fiziksel olarak maksimum frenleme 
gücünü kullanabilmesini sağlarken, 
tekerlekler asla kilitlenmediği için 
yüzde yüz direksiyon hakimiyetini 
mümkün kılıyor.

ABS 40 yaşında
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TİM verilerine göre Ağustos ayında ihracat yüzde 6.5 azalışla 12.4 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise 162.4 milyar dolara ulaştı. Ağustos ayında en fazla 
ihracatını otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı, geçici dış 
ticaret verilerine göre ise Ağustos'ta Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 58 azaldı.

İhracatı otomotiv sırtladı

Ağustos ayında sektörel bazda en 
fazla ihracatı, 1.6 milyar dolar ile yine 
otomotiv sektörü yaptı. Otomotiv 
sektörünü, 1.4 milyar dolarla hazırgiyim 
ve konfeksiyon ve 1.3 milyar dolarla 
kimyevi maddeler sektörleri takip etti. 
Ağustos ayında en fazla ihracat artışı 
yaşayan sektörler ise, yüzde 177 ile 
Mücevher, yüzde 43 ile Çelik, yüzde 10.2 
ile Yaş Meyve Sebze sektörleri oldu.

İhracat pazarlarına bakıldığında; 
Ağustos ayında 219 ülkeye ihracat 
gerçekleştirildi. Bu ülkelerden 96’sında 
ihracatta artış yaşandı. En çok ihracat 
gerçekleştirilen ilk 5 ülke Almanya, 
İngiltere, Irak, ABD ve İspanya oldu. 
Ağustos ayı içerisinde Rusya’ya ihracat 
yüzde 16 artışla 273 milyon dolara 
ulaştı. 

AB’deki performansımız daha da 
artacak

Ülke gruplarında ise AB her zaman 
olduğu gibi lider. AB’ye ihracat 
Ağustos’ta yüzde 6.1 azalarak 5.6 
milyar dolar oldu. Bu durumun 
tek sebebinin eksik olan 4 iş günü 
olduğunu dile getiren TİM Başkanı 
Gülle, AB’nin ihracattaki payının yüzde 
45.5 seviyesinde olduğunu söyledi. 
Gülle, “Özellikle geçtiğimiz günlerde 
dört bakanımızın ortak yaptığı Reform 

Eylem Grubu toplantısı, Avrupa Birliği 
ile ilişkilerimizde daha yakın temasların 
olacağı, ortak çalışmaların artacağı bir 
döneme gireceğimizin işaretçisi.

Özellikle Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesine ilişkin müzakerelerin 
tekrar başlatılması süreci, bizleri 
yakından ilgilendiriyor. AB’ye vize 
serbestisine yönelik çalışmalar da iş 
dünyamızın hassasiyetle izlediği önemli 
bir konu. İnşallah Hükümetimizin 
attığı adımlarla, yakın zamanda bu 
konularda ciddi ilerlemeler sağlayacak 
ve ilişkilerimizi hiç olmadığı kadar yukarı 
seviyelere taşıyacağız” açıklaması yaptı.

İran ve Irak'a ihracat geriledi

TİM istatistikleri incelendiğinde son 
dönemde sıkıntılar yaşanan bazı 
pazarda 1 Ocak-31 Ağustos 2018 
döneminde ihracattaki gerileme dikkat 
çekiyor. Bu bağlamda Irak’a ihracat 1 
Ocak - 31 Ağustos 2018 döneminde 
yüzde 17.5 azalarak, 974 milyon dolar 
geriledi. İhracatta büyük gerileme 
yaşayan bir diğer pazar ise İran oldu. 
İran’a ihracat bu yılın 8 aylık döneminde 
döneminde yüzde 19 azalarak, 391 
milyon dolar düştü.

Aynı dönemde Libya’ya ihracat 333 
milyon dolar, Mısır’a 492 milyon dolar, 

Rusya’ya 665 milyon dolar, Suriye’ye 
84 milyon dolar ve Ukrayna’ya ise 74 
milyon dolar yükseldi.

Dış ticaret açığı yüzde 58 azaldı

Öte yandan Ticaret Bakanlığı resmi 
olmayan geçici dış ticaret verilerini 
açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında 
ihracat 12 milyar 389 milyon dolar, 
ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar 
oldu. Aynı ayda ithalat ise yüzde 22.38 
düşüşle 14 milyar 875 milyon dolara 
geriledi. Dış ticaret hacmi bu dönemde 
yüzde 15.88 azalarak, 27 milyar 264 
milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde 
dış ticaret açığı, yüzde 57.95 düşüşle 
2 milyar 487 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 
da Ağustos 2017'de yüzde 69.1 
iken bu yılın aynı ayında yüzde 88.3 
olarak kaydedildi. Geçen ay en fazla 
ihracat, 1 milyar 129 milyon dolarla 
Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 912 
milyon dolarla İngiltere ve 650 milyon 
dolarla Irak izledi. En fazla ithalat ise 
1 milyar 589 milyon dolarla Rusya'dan 
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 447 
milyon dolarla Çin ve 1 milyar 280 
milyon dolarla Almanya takip etti. 

Sektör



İlerleyen teknoloji sayesinde otomatik ve çift kavramalı şanzımanlar, manuel yani düz 
olan şanzımanların yerini alıyor. Bu konuyla alakalı son darbe de Audi'den geldi!

Manuel şanzıman bitiyor mu?

Amerikan otomobil dergisi Car and Driver’ın 
haberine göre Alman üretici manuel vitesli otomobil 
üretiminden A4 ve A5 modellerinde vazgeçiyor. 2019 
yılından itibaren A4 ve A5 modelleri sadece otomatik 
şanzımanla satın alınabilecek!

Böyle bir durumda herkesin aklına bu durumun 
suçlusu olarak debriyaj pedalı geliyor ama suçlu o 
değil! Manuel şanzımanı ikinci plana atmanın en 
temel sebebi müşteri talepleriyle alakalı. Özellikle 
Amerika’daki A4 kullanıcılarının yüzde 5’lik bir bölümü 
manuel şanzımanlı otomobil tercih ediyorlar…

Manuel şanzıman opsiyonu bulundurmayacak olan tek 
marka Audi değil. VW Grubunda yer alan Lamborghini 
markası da Gallardo modelinden sonra manuel 
şanzıman seçeneğini kullanıcısına sunmuyor. Ayrıca 
Lamborghini’nin yeni SUV modeli olan URUS, Bentley 
ve Bugatti’de yoluna sadece otomatik şanzımanlarla 
devam ediyor. Porsche’nin son günlerde 7 ileri manuel 
bir şanzıman geliştirdiğiyle alakalı duyumlar alıyoruz 
ama ne zaman karşımıza çıkacak pek bir fikrimiz yok. 
Volkswagen ise Golf ve Jetta modellerinde manuel 
şanzıman kullanmaya devam ediyor.

Markanın en büyük rakiplerinden biri olan Mercedes-Benz 
ise özellikle Amerika’da SLC ve SLK modellerinde kullanılan 
manuel şanzımanlardan sonra otomatik şanzımana geçiş 
yaptı. BMW ise Jaguar F-Type’ın sunduğu gibi manuel 
şanzıman seçeneğini 2.3.4 ve 6 modellerinde sunuyor. Ayrıca 
Cadillac ATS ve Hyundai’nin lüks markası olan Genesis’de G70 
modelinde düz şanzıman seçeneğini sunuyor.

Haber
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Otomotiv ve taşımacılık endüstrisindeki ödeme ve veri paylaşımı verimliliğini arttırmak 
için Ford, BMW, GM ve Renault ortak karar alarak blok zinciri kullanan MOBI'ye dahil oldu 
ve otomotiv endüstrisi için açık bir araştırma grubu başlattı.

Otomotiv devleri 
ortak karar aldı

Dünyanın en büyük otomobil 
üreticilerinden dördü bir araya gelerek 
otomotiv endüstrisinde bir ilke imza 
atıyor. BMW, Ford, Renault ve General 
Motors aralarında IBM ve Bosch gibi 
devlerin de bulunduğu Açık Blok Zincir 
İnisiyatifi'ne (MOBI) dahil oldu.

Böylelikle blok zinciri teknolojisi, 
bitcoin ve diğer altcoinler araçlarda 
etkin hale getirilecek. Grubun ana 
amacı blok zinciri teknolojisinin 
adaptasyonunu hızlandırmak ve 
taşımacılıktaki ödemelerde endüstriye 
kolaylık sağlamak. Bunların arasında 
taksi ve toplu taşımaların yanı sıra 
UBER, Careem, Lyft vb. araç paylaşım 
uygulamaları da var.

Yeni savaş meydanı

Dijital varlık yatırımcısı BKCM şirketinin 
CEO'su Brian Kelly otomobil üreticilerinin 
çabasını 'son derece ilginç' olarak nitelerken 
teknoloji şirketlerine yeni bir savaş meydanı 
doğduğunu belirtti: Arabalar

Amazon, Apple, Google ve Microsoft hali 
hazırda interaktif araçlar için pek çok hamle 
yapmış durumda. Amazon firması Alexa'yı 
otomotiv endüstrisi için genişletirken 
Microsoft Azure araç sistemini, Apple ise 
iOS üzerine Carplay uygulamasını devreye 
sokmuştu. 
Google'ın çatı şirketi Alphabet ise uzun 
zamandır kurduğu Waymo firmasıyla 
sürücüsüz arabalar üzerinde çalışıyor.

Veriler önemli noktayı oluşturuyor

Brian Kelly ise en önemli hususun 
veri olduğunu iddia ederek, MOBI'nin 
veriye hakimiyet sağlayarak tüketicilere 
verileri üzerindeki mahremiyet hakkının 
kontrolünü sağladığını belirtiyor.

Toyota ise blok zinciri kullanan kavram 
kanıtlama (proof-of-concept) girişimi 
BigChainDB firmasına destek vererek 
otomobil üreticileri arasındaki verilerin 
paylaşımı için mülkiyet hakkı oluşturmaya 
çalışıyor. Böylelikle, makine öğrenimi 
için verilerin kullanılmasııyla sürücüsüz 
araçlardaki güvenlik önlemlerinin çok daha 
hızlı bir şekile alınabilmesine yol açılabilir.

Haber
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Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Enerji üretiminde kömür payının 
artması elektrikli araçların çevreye olumlu etkisini azaltacak. Elektrik üretiminden 
kaynaklı CO2 emisyonunun 741 g/kWh üstüne çıkması elektrikli araçları çevreye zararlı 
hale bile getirebilir" dedi.

EED Başkanı’ndan uyarı: 
Elektriği de çevreci 
üretilmiyorsa elektrikli 
otonun faydası olmaz

Avrupa dizel araçları yasaklamayı 
tartışıyor. Elektrikli araçlar da bu 
kapsamda öne çıkıyor, hükümetler 
tarafından düşük vergiyle teşvik 
ediliyorlar. Türkiye bir yandan 
yerli marka araba için çalışmalara 
başlarken, yollarda da elektrikli 
araçlar giderek artıyor. Elektrikliye 
dönüşte temel amaç daha az karbon 
emisyonu! Ancak bunun gerçek 
anlamda sağlanabilmesi için, elektrikli 
araçların kullandığı elektriğin üretim 
biçimi de önemli. Bu araçlar yollarda 
çoğaldıkça kullanılan enerji - elektrik 
de artacak. Peki bu elektrik eğer 
ağırlıkla kömür santrallerinden 
geliyorsa ve bu santralleri daha çok 
çalıştıracaksa, beklenen “çevreci” 
fayda sağlanabilir mi? Türkiye Enerji 
Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Gürkan Kumbaroğlu da çok zaman 
gözden kaçan bu noktaya dikat 
çekiyor. Kumbaroğlu’nun analizine 
göre, eğer enerji üretiminde kömürün 
payı yüksek olur ve giderek artarsa, 
2021’de yollara çıkması beklenen ‘yerli 
oto’yu yol açılan karbon emisyonu 
salınımı bakımından bir ‘dizel’e 
dönüştürebilir.

Elektrikli aracın kullanımı sırasında 
ortaya çıkan emisyon miktarı değil 
de ihtiyacı olan elektriğin üretimi 
sırasında ortaya çıkan emisyon 
miktarı, dizel araçlarda ise hem 
dizel yakıtın üretimi hem de 
aracın çalışması esnasında ortaya 

çıkardığı emisyon miktarı dikkate 
alınarak yapılan hesaplama ilginç 
bir tablo ortaya koyuyor: Lüks bir 
otomobil markasının iki farklı aracı 
karşılaştırılarak elde edilen verilere 
göre, Türkiye yollarındaki elektrikli 
bir araç, dizel aracın yaklaşık yüzde 
65’i kadar karbon emisyonu salımı 
gerçekleştiriyor. Otomobil markasının 
‘doğaya saygılı’ aracının elektrik 
tüketimi ortalama 100 kilometrede 
14.3 kWh. Tüketilen elektriğin üretimi 
sırasında ortaya çıkan karbondioksit 
emisyonu Türkiye’nin bugünkü üretim 
kompozisyonu ile ortalama 484 g/
kWh. Aracın ihtiyaç duyduğu elektrik 
enerjisinin üretimi sırasında 69 g/km 
karbon emisyonu salımı gerçekleşiyor. 
Aynı markanın dizel aracı ise 100 
kilometrede ortalama 4 litre yakıt 
tüketiyor. Bunun ortaya çıkardığı 
emisyon 106 g/km. Aradaki fark 
kilometre başına 37 g/km! Dolayısıyla 
bugün için tüketicinin dizel yerine 
elektrikli araç tercih etmesi karbon 
salımı emisyonunu sadece üçte bir 
oranında azaltıyor.

Verileri paylaşan Prof. Dr. 
Kumbaroğlu, konuyla ilgili olarak, 
“Elektrik üretimindeki karbon salımı 
emisyonunun asıl kaynağı kömür. 
Türkiye’de elektrik üretiminin bugün 
yaklaşık üçte biri kömüre dayalı ve 
bunun büyük kısmı da ithal kömür. 
Gelecekte elektrik üretiminde 
kömürün payının ve dolayısıyla 

karbon yoğunluğunun artması elektrikli 
araçların çevreye olumlu etkisini azaltacak. 
Elektrik üretiminden kaynaklı karbon salımı 
emisyonunun 741 g/kWh üstüne çıkması, 
elektrikli araçları çevreye yarardan çok zararlı 
hale getirebilir” dedi.

Elektriğin ne kadarı kömürden?

Halen elektrik üretiminin yüzde 37,23’ü 
doğalgaz santrallerinden, yüzde 18.73’ünün 
ithal kömür ve yüzde 15.13’ünün yerli kömür 
santrallerinden karşılanıyor. Türkiye’de 2017 
rakamlarına göre, 10’u ithal kömüre dayalı 
üretim yapan 26 kömür yakıtlı termik santral 
var. İzin süreçleri başlatılmış, 60 da yeni kömür 
yakıtlı termik santral projesi mevcut.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı 
PROF. DR. GÜRKAN KUMBAROĞLU
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Suzuki, 20 yıldır piyasada olan üçüncü 
nesil Jimny’i sonunda yeniledi. Küçük 
arazi aracı yeni nesliyle geçmişteki 
modellere gönderme yapan bir tasarıma, 
“gerçek” bir 4×4 aktarma sistemine 
ve yeni bir 1.5 litrelik benzinli motora 
kavuşuyor.

Eski modellerinden gelen karakteristik 
çizgileri hala koruyan yeni Jimny’nin 
tasarımı tamamen fonksiyonellik ve 
basitlik üzerine kurulu. Kübik yapısı ve 
düz gövde panelleri otomobile hem güçlü 
bir duruş getiriyor hem de sürücünün 
görüş açılarını ve yola hakimiyetini 
artırıyor. Çamurluklar ve gövdenin yan 
kısımlarındaki plastik ekler de yine 
otomobile güçlü bir görüntü katarken bir 
yandan da off-road koşullarında boyalı 
panellerin zarar görmesini engelliyor.
Fonksiyonellik içeride de devam ediyor.

Fonksiyonellik ve sadelik iç mekanda da 
devam ediyor.

Suzuki yayınladığı basın bülteninde bu 
basitliği şöyle açıklıyor; “farklı renklerdeki 
süslemelerden arındırılmış siyah 
renkli sade kokpit tasarımı sürücünün 
dikkatini dağıtmadan tamamen sürüşe 
odaklanmasını sağlıyor.” Kabinde 
sofistike tasarımlar ya da materyaller 
kullanmamak için oldukça gayet mantıklı 
bir bahane! Kabin tamamen basitlik 

üzerine kurgulanmış olsa da Suzuki 
otomobile günümüzün gerektirdiği 
bazı donanımları eklemeyi unutmamış. 
Otomobilde Bluetooth ile akıllı telefon 
bağlantı seçeneğine sahip bir bilgi ve 
eğlence sistemi yerini alıyor. Tampona 
yerleştirilen stop lambalarıyla geniş bir 
açıklığa sahip olan bagaj bölmesi de 377 
litrelik bir hacim sunuyor.

“Profesyoneller için tasarlanan” çekiş 
sistemi

Jimny hala eski usül merdiven tipi bir 
şasi üzerine şekilleniyor ancak marka 
yeni modelde rijitliği artırmak adına 
yeni süspansiyon komponentlerine yer 
verilmiş. En önemli konu ise otomobilin 
bir çok modern crossover’ın aksine 
gerektiğinde çalışan bir dört çeker 
sisteminden ziyade “gerçek” bir dört 
tekerlekten çekiş sistemine sahip 
olması. Tamamen Suzuki tarafından 
geliştirilen ALLGRIP PRO isimli sistemin 
“proefsyoneller için tasarlandığı” 
söyleniyor. Aktarma sisteminin 2H, 4H 
ve 4L modları bulunuyor. Çekiş için fren 
tabanlı bir kilitli diferansiyel de Jimny’nin 
yürüyen aksamında görev yapıyor. 
Ayrıca fonksiyonel tasarım, Jimny’nin 
arazide de işine yarıyor; ufaklığın 37 
derecelik yaklaşma, 28 derecelik rampa 
ve 49 derecelik uzaklaşma açıları 
etkileyici.

Suzuki’nin yakın zamanda 
yenilenen küçük arazi aracı 
Jimny’nin geçtiğimiz haftalarda 
Avrupa pazarında satılacağı 
açıklanmıştı. Sevimli SUV 
sonbaharda Türkiye’de de 
satılmaya başlanacak.

ÖZEL HABER

Jimny 20 yıl 
sonra tamamen 
yenilendi



49

Filo kiralama şirketi Intercity, 2008'de Japonlara sattığı yüzde 47 hissesini geri aldı, 
yeniden yüzde 100 yerli oldu. Şirket, 2020’de 4 milyar TL ciro hedefliyor.

Intercity, Japonlara sattığı 
yüzde 47 hissesini geri aldı

Kur artışı ve ekonomideki gelişmeler 
nedeniyle sıkıntılı günler geçiren 
filo kiralama sektöründen güzel bir 
yatırım haberi geldi. Bazı şirketlerin 
iflas ettiği bazılarının ise araç 
yenileme yatırımlarını beklemeye 
aldığı sektörde Intercity, Japon 
firmaya sattığı yüzde 47 hissesini 
geri aldı, yeniden yüzde 100 yerli 
şirket oldu. Sektörünün önde gelen 
markalarından Intercity, 2008 yılında 
Japon Mitsubishi Grubu’na sattığı 
yüzde 47 hissesini geri aldı. Yeniden 
yüzde 100 yerli sermayeli şirket olan 
Intercity’de hisselerinin tamamı, 
şirketin kurucusu ve halen büyük 
ortağı olan Vural Ak’a geçmiş oldu. 
2017 yılı yaz aylarında başlayan 
hisse alım süreci geçtiğimiz günlerde 
tamamlandı. Vural Ak, “Intercity “yerli 
ve milli” unvanına tekrar kavuştu” 
dedi.

60 bin araçlık filo hedefi
2018 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 
sahadaki toplam filo büyüklüğü 
36 bin araca ulaşan Intercity, 2020 
yılına kadar cirosunu 4 milyar TL’ye, 
kârını da 250 milyon TL’ye çıkarmayı 
hedefliyor. Bugün şirketin toplam 

varlıklarının 3 milyar 255 milyon 
TL’ye ulaştığını belirten Vural Ak, 
“2020 yılı sonuna kadar 60 bin 
araçlık filo büyüklüğü hedefimizi 
gerçekleştirirsek şirket toplam 
varlıklarımızı 9 milyar TL’ye, öz 
kaynak büyüklüğümüzü de 1.9 milyar 
TL’ye çıkarmış olacağız” dedi.

Güçsüzler batıyor, güçlüler daha da 
büyüyor

Otomotivde iç pazar satışlarında 
önemli bir paya sahip olan filo 
kiralama sektörü, kur artışından 
büyük darbe aldı. Vural Ak, euroyla 
borçlanıp, euroyla kiralama yapan 
ancak üç yıllık kiralama sonunda 
araçlarını ikinci elde TL ile satan, 
borçlanma oranları sermayelerinin 
50 katına ulaşan 5-6 şirketin havlu 
atma noktasına geldiğini söylemişti. 
Bu açıklamaların ardından ilk iflas 
haberi Fleetcorp’tan geldi. Bazı 
şirketlerde ise yatırımlar durdu. 
Ak, mevcut piyasa koşullarının 
Intercity gibi iyi yönetilen ve finansal 
açıdan sağlam olan şirketler için 
ise çok büyük fırsatlar ve avantajlar 
içerdiğini vurguladı.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı
VURAL AK

Kârlılık açısından zor bir dönem

Intercity, geçtiğimiz aylarda 
sektörde bir ilke imza atarak yeni 
bir iş modelini devreye sokmuştu. 
Azalan gelirlerini artırmak isteyen 
bayiler, Intercity'nin filo kiralama 
ağına dahil olarak araç başına 
3 yılda 30 bin TL ek gelir elde 
edebiliyor. Intercity bu işbirliğiyle 
yıllık 10 binden fazla ilave araç 
kiralama yapmayı hedefliyor. 
Vural Ak, yüksek kurlar, vergi 
oranları ve son olarak da ÖTV 
artışlarının otomotivin büyüme 
trendini yavaşlattığını, yetkili 
satıcıların kârlılık açısından zor bir 
dönem yaşadığını dile getirerek, 
"Türkiye'deki 5 binden fazla yetkili 
bayinin bine yakını kapandı ve 
düşüş devam ediyor. Biz Intercity 
olarak bu bayilere yeni bir kazanç 
kapısı oluşturduk” dedi.
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İyi bir yönetici yaptığı işi sever, işine saygı 
gösterir. Çalışarak hayatın anlamsızlığına, 
sıkıntılarına, güçlüklerine ve çelişkilerine 
meydan okur. Ancak çalışarak, başarılı 
olarak kendisini geliştirebileceğini bilir. 
Dünyada iz bırakarak, hayatını uzatmaya 
çalışır.

Yöneticilik bir iş 
midir yoksa bir 
misyon mudur?

Yöneticilik alanında on iki kitap 
yazmışsınız. Yöneticiliği çok 
önemsiyorsunuz…

 “İşimde başarılı olunca beni yönetici 
yaptılar” veya “ işimde ilerlemek, daha 
çok para kazanmak için yönetici oldum” 
diyen yöneticilerle karşılaştım. Halbuki 
bu söylenenler aysbergin görünen kısmı. 
Yöneticilik bir misyondur, insanlara dolaylı 
olarak da olsa faydalı olmak için bir araçtır.

İnsanlara faydalı olmak için illa yönetici 
olmak mı gerekir?

Yöneticinin etki alanı çok geniştir ve 
yöneticilik çok önemli bir misyondur. 
Etrafınıza bir bakın. Nerede bir gerilik, bir 
fakirlik görüyorsanız, bunun sebebi kötü 
yönetimdir. Kötü yönetimin insanlara ve 
insanlığa bedeli çok ağırdır.

İyi yönetici, görevini etrafına faydalı olmak 
için mi yapar?

Yöneticinin maddi tatmini önemlidir. 
Fakat manevi tatmin de en aşağı onun 
kadar önemlidir. Belli bir refah seviyesine 
ulaştıktan sonra kişiye huzur veren onun 
manevi cephesidir.

Yöneticilik Bir ‘Dil’dir

O zaman her yönetici başarılı olmaya, iyi 
bir yönetici olmaya çalışırdı.

Birincisi iyi bir yönetici olmak o kadar kolay 
değil. Çünkü yöneticilik bir ‘dil’dir. Bu dili 
öğrenmek, zor yabancı dilleri öğrenmek 
gibidir, sadece iyi niyetli olmakla mümkün 
değildir. Bu dili öğrenmek belli bir 
yeteneği  ve belli bir gayreti gerektirir. Hep 
almayı hedefleyen kişilerin iyi bir yönetici 
olabilmeleri mümkün değildir. Ya idareci 
olurlar ya da saman alevi gibi parlayıp 
sönerler.

İyi bir yönetici olmanın önündeki diğer 
engel, yöneticinin kendi menfaati 
ile çalıştığı müessesenin ve ülkenin 
menfaatini uyumlu bir hale getirmesindeki 
zorluklardır. Yönetici kendisine faydalı 
olurken, çalıştığı müesseseye ve ülkeye de 
faydalı olmalıdır.

Yöneticiler sadece kendi menfaatlerini 
gözetseler ne olur?

Bir süre sonra onun yanında çalışan 
yöneticiler onu terk ederler. Böyle bir 
yönetici yalnız kalır, başarısı sürekli olmaz. 

Ayrıca girişimciler de böyle yöneticilerle 
uzun süre çalışmak istemezler.

Yöneticilik ‘Dil’i Her Coğrafyada, Her 
Zaman Geçerlidir

Anlattıklarınızı dünyanın her tarafında her 
zaman geçerli olan doğrular olarak ifade 
ediyorsunuz.

İyi bir yönetici dünyanın herhangi bir 
ülkesinde iyi bir yöneticiyi görünce tanır. 
Çünkü yöneticilik bir ‘dil’dir ve dünyanın 
hemen hemen her ülkesinde aynıdır.

İyi bir yönetici kendisini belli eder 
diyorsunuz.

Nasıl iyi bir futbolcuyu topa vururken, 
topa koşarken hemen fark ederseniz, 
iyi bir yöneticiyi de konuşmasından, 
davranışlarından fark edebilirsiniz.

İyi bir yöneticiyi iyi bir futbolcuya 
benzettiniz. Ama futbolcuların çeşitli 
kategorileri var.

Nasıl 1., 2. ve 3. sınıf futbolcular ve 1., 2. 
ve 3. sınıf müteahhitler varsa, aynı şekilde 
dünyanın her yerinde  1., 2. ve 3. sınıf 

Haber

Yönetim Stratejisi Uzmanı, Yazar
ADNAN NUR BAYKAL



51

yöneticiler var. 1.sınıf yönetici dünyanın her 
ülkesinde benzer  başarıyı yakalar. 2. sınıf 
yönetici ülkesinin dışında yöneticilik yaparsa 
zorluk çeker. 3. sınıf yönetici ise ancak o 
ülkenin taşrasında başarılı olabilir.

Yöneticinin başarılı olmasında sadece 
kendisi mi etkendir?

Amerikalı işadamı Warren Buffet ‘kayığın 
yarışı kazanması, kürekçinin başarısından 
çok kayığın özellikleri ile ilgilidir’ diyor. 
Gerçekten yönetici mucizeler yaratamaz. 
Çalıştığı müessese ve yanında çalışan kişiler, 
yöneticinin başarılı olması için önemli 
etkenlerdir.

İş Hayatında Liyakat Esastır

Yöneticinin başarısında yanındaki kişilerin 
etkisi tesadüfi midir?

İyi bir yönetici çalıştığı müessesede adaletin 
geçerli olmasını sağlar, liyakat esasına göre 
yanındaki yöneticileri seçer. Böylece de 
başarısını kalıcı hale getirir.

Müesseselerde liyakat esası önemli mi?

Çok önemli. Kötü yönetici yani idareci, 
yerini koruyabilmek için, yanındaki 
yöneticilerin eksik ve yetersiz olmalarını 
tercih eder. Böyle olunca bu kişiler hem 
kendi pozisyonuna, mevkiine rakip olmazlar 
hem de söylediği her şeyi kayıtsız şartsız 
yaparlar. İyi yönetici liyakat esasına göre 
seçtiği yöneticilerin kendisini ateşleyeceğini, 
daha iyi olması için kendisini motive 
edeceğini düşünür.

İyi bir yöneticinin işine yaklaşımı nasıldır?

İyi bir yönetici yaptığı işi sever, işine saygı 
gösterir. Çalışarak hayatın anlamsızlığına, 
sıkıntılarına, güçlüklerine ve çelişkilerine 
meydan okur. Ancak çalışarak, başarılı 
olarak kendisini geliştirebileceğini bilir. 
Dünyada iz bırakarak, hayatını uzatmaya 
çalışır.

Bin Yıllık Yazılı Türk Yönetim Geleneği

Yöneticiliği kutsal bir görev gibi 
tanımlıyorsunuz.

Bin yıllık yazılı yönetim geleneğine sahibiz. 
Yusuf Has Hacib 1070’li yıllarda yazdığı 
Kutadgu Bilig (Mutluluk Getiren Bilgi) adlı 
kitabı ile yazılı ‘Türk Yönetim Geleneği’ni 
başlatmıştır. Ondan hemen hemen 900 yıl 
sonra yaşayan Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bin 
Yıllık Yazılı Türk Yönetim Geleneği’nin çok 
başarılı bir uygulamacısı olmuştur.

Atatürk’le Yusuf Has Hacib’i nasıl 
ilişkilendiriyorsunuz?

İkisinin de aynı konuda söylediklerinden.  
İkisi de aynı ‘dil’i konuşuyorlar.
Yusuf Has Hacib: “İnsanlara faydalı ol, 
faydasız kimse diriler arasında bir ölüdür.” 
diyor.

Mustafa Kemal Atatürk de: “Kendilerine 
faydalı olduğunuz, onlara müsbet yolda 
hizmet ettiğiniz müddetçe, milletin sevgisini 
kazanabilirsiniz.” diyor.

Bu söyledikleri tesadüfi bir benzeyiş 
olamaz mı?

Yusuf Has Hacib: “Akıllı insan işlere sağdan, 
soldan, önden, arkadan, her cephesinden 
bakar, hal çaresini ve zamanını bilir.”

Atatürk:  “Muhtelif ihtimalleri çok iyi hesap 
etmeli, en iyi görüneni cüret ve katiyetle 
tatbik etmelidir.”

Buna da tesadüf diyorsanız:

Yusuf Has Hacib: “Bu hayatın her günü çok 
kıymetlidir, bunu boş yere sarf etmek doğru 
değildir.”

Mustafa Kemal Atatürk:  “Geçen zamana 
oranla daha çok çalışacağız. Daha az 
zamanda daha büyük işler başaracağız”.
İkisinin de aynı konularda söyledikleri 
birbirine çok yakın. Bu örneklerden de 
anlaşılacağı gibi yöneticilik bir ‘dil’dir. Liderlik 
ise bu ‘dil’in en üst seviyesidir.

Yöneticilik, Liderlik ve Girişimcilik

Liderlik konusunda pek çok şey söylendi 
ve söyleniyor. Bir cümleyle liderliği 
anlatabilir misiniz?

Yöneticinin rehberi akıldır ve mantıktır, lider 
ise bunun ötesinde hislere de hitap eder.

Yöneticiliği bu kadar ayrıntılı anlattınız. 
Girişimci bu denklemin neresinde?

Yöneticileri devreye sokan, onlara çalışma 
alanı yaratan, girişimcilerdir. Girişimciler 
sistemi kurar, yöneticiler de bu sistemi 
geliştirip çalıştırırlar. Girişimciler tarihin itici 
gücüdür.

Bir ülkenin zenginliği, bu ülkedeki insanların 
refahı, bu ülkenin yöneticilerinin, liderlerinin 
ve girişimcilerinin sayısı ve niteliği ile 
orantılıdır. Biraz iddialı olacak ama bir 
ülkedeki yöneticilerin ve girişimcilerin 
sayısını ve niteliğini bana söyleyin, ben 

size o ülkenin adam başına milli gelirini 
söyleyeyim.

Yöneticilik bir iş midir yoksa bir misyon 
mudur?

Bunun cevabını verirken hislere hitap 
edeyim: Tuhaftır ki bu sorunun cevabını 
Nazım Hikmet’in Salkımsöğüt adlı şiirinde 
bulabilirsiniz. Şiirdeki atlıları yöneticiler 
olarak alırsanız, bu sorunun cevabını 
bulursunuz. 

Biraz bulmaca gibi oldu bu. Vakti 
olmayanlar için şiirden ufak bir alıntı 
yapayım:
…
Ah ne yazık! 
Ne yazık ki ona 
dörtnal giden atların köpüklü boynuna bir 
daha yatmayacak, 
beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak! 
…
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Gelecekte, otomotiv sektörü de dahil olmak üzere tüm 
sektörleri pek çok şaşırtıcı gelişme bekliyor. Teknolojik 
gelişmeleri kimimiz büyüleyici kimimiz ise ürkütücü 
olarak yorumlayabiliriz. Ama söz konusu gelişmeler 
çok daha fazla tanımı içeriyor ve hak ediyor. 

Geleceği bilemeyiz 
ama öngörebiliriz!

Köşe Yazısı

PR Aktif İletişim Danışmanlığı Başkanı  
Stratejist 
YAVUZ CAN YAZICI 

Geleceği bilebilir miyiz? 

Tabii ki hayır, ama öngörebiliriz ve onu 
yaratabiliriz. 

Öngörülen gelecekten geriye doğru 
düşünmek ile bugünkü imkânlarınızdan 
ileriye doğru düşünmek farklıdır. 

İşte bu iki yaklaşım, tamamen farklı 
bir organizasyon ve kurum içi bir lisan 
oluşturmak anlamına gelir.

Öngörülen gelecekten geriye doğru 
düşünebilmeyi beceren az sayıda 
şirket, organizasyon, kurum veya devlet 
ilerlemeye devam eder.

Öngörülebilir bir geleceği yönetmek ise 
bir strateji gerektirir ama asıl mesele, 
bu stratejiyi hayata geçirebilecek 
kaynakların ne kadar yeterli olduğunu 
ölçmek, ilk adımları nereden, kimlerin 
başlatacağına karar verebilmektir.  

Görünen o ki, iyi bir strateji tasarlamak 
da yetmez. Hüner, iyi bir stratejiyi iyi 
uygulamaktan geçer.

Bir gelecek hayalini tabii ki herkes 
kurabilir ama belirlenen hedeflerin 

ne kadar gerçeğe ve akla uygun 
olduğunu tespit etmek gerekir. Örneğin; 
kaynaklarınız yeterli olmayabilir. İşte 
bu nedenle iş hedeflerini belirlerken 
mevcut kaynakları güçlendirmek ve 
kaynak transferi yapmak da stratejinin 
bir parçası olmalıdır. Stratejiye bağlı 
uygulama adımlarını hayata geçirmek 
için mevcut kaynakları farklı bir bakış 
açısıyla değerlendirmek ve her gün 
yaptığınızdan farklı bir şeyler yapmak da 
öyle… 

Öngörülerinizden çok önyargılarınız 
varsa gelecek adına doğru bir strateji, 
tutarlı bir hikâye oluşturamaz, iletişim 
süreçlerini kurgulayamaz, hedefinize 
ulaşamaz, şirket ömrünüzü de 
uzatamazsınız.

Üstelik ekonomiler, piyasalar, devletler 
ve toplumlar üzerinde küresel ölçekte 
tsunami etkisi yaratan 21. yüzyılın 
teknolojik değişimleri karşında rekabetçi 
olmak da, ayakta kalmak da zorlaştı. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
nereye varacağını kimse kestiremiyor

Görünen o ki, kimse son bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerin tamamına hakim 

değil, nereye varacağını da kestiremiyor. 
Küresel ekonominin, yaşam tarzlarının 
gelecek 10-15 yıl içinde nelere gebe 
olduğunu ya da bu telaşlı koşuşturma 
içinde nereye gideceğini bilmiyor.
Her yıl yıkıcı ölçülerde değişimlere neden 
olan teknolojik gelişmelerin neden 
olduğu belirsizliklere karşı kimi şirket ve 
kurumlar; risklerini tespit etmek, kontrol 
altına almak, böylelikle şirket ömrünü 
uzatmak için farklı disiplinleri kapsayan 
bir uzmanlık alanı olan "gelecek 
beklentisi yönetimi" konusuna yatırım 
yapmaya, akışta kalmaya çalışıyorlar.

ABD ve Çin’deki yüksek teknolojiye 
dair gelişmeleri takip etmeden, Avrupa 
Birliği ile Japonya arasında imzalanan 
21. yüzyılın en büyük ticari anlaşmasının 
doğuracağı olası sonuçları araştırmadan 
geleceğe dair nasıl bir pozisyon 
alabiliriz? 

Tüketicilerin ve piyasanın beklentilerini 
öğrenmeden, rakiplerle kıyas 
yapmadan, eko-sistem ve ekolojik 
çevreyle sürdürülebilirlik prensipleri 
doğrultusunda planlı, programlı bir 
etkileşim, yönetişim ve iletişim stratejisi 
oluşturmadan geleceğe dair bir 
öngörüde bulunmak mümkün mü?
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21. yüzyılın küresel teknolojik dilini 
anlamak lazım

O halde doğayı tahrip eden, toplumları 
çökerten, krizlere neden olan dünyanın 
mevcut parasal ekonomi düzeni ve 
yıkıcı ölçülere varan teknolojik süreçten 
rahatsız olan iş ve bilim insanlarına, 
düşünür ve yazarlara, araştırmacı ve 
uzmanlara kulak vermekte, onlardan 
yardım almakta, 21. yüzyılın küresel 
teknolojik dilini anlamaya çalışmakta 
yarar var, değil mi?

“Homo Sapiens”, “Homo Deus” ve en 
son Eylül 2018’de çıkan “21. Yüzyıl için 
21 Ders” adlı kitapların yazarı Yuval 
Noah Harari, insanın sınırları zorlayan 
baş döndürücü değiştirme çabasının 
varabileceği yeri, "Homo Sapiens'i 
geliştirme çabası dünyayı tanınmayacak 
kadar değiştirecek. Bilimsel araştırmalar 
ve teknolojik gelişmeler çoğumuzun 
anlayabileceğinden çok daha hızlı 
ilerliyor. Genetiği oynanmış bebeklere 
ya da insan seviyesinde yapay zekâya 
ulaşmaya daha çok yolumuz var. 
Ancak 'o uzun yol', 20 yıl gibi bir 
süreyi ima ederken 'asla' dedikleri 
şeyin gerçekleşmesiyse 50 yıl bile 
sürmeyebilir" şeklinde açıklıyor ve 
şöyle bir uyarıda bulunuyor; "İnsanlar 
sağlık, mutluluk ve gücün peşinde bir bir 
özelliklerini değiştirecekler, ta ki artık 
insan olmadıkları güne dek."

2007’de ne oldu?

“Lexus ve Zeytin Ağacı”, 
“Küreselleşmenin Geleceği”, “Dünya 
Düzdür”, “Çılgıncasına Hızlı Bir Çağda 
Ayakta Kalma Rehberi” kitaplarının 
yazarı, New York Times’ın Ortadoğu 
Uzmanı Thomas Friedman ise insanların 
teknolojiyle ve insansız makinelerle olan 
ilişkisini, nesnelerin internetinin farklı 
kültürleri nasıl etkilediğini araştırıyor. 
Yıkıcı ölçülerdeki inovatif gelişmelerin 
önlenemez yükselişi karşısında yaşanan 
değişime karşı şirketlerin, devletlerin, 
toplumların ve insanların nasıl başa 
çıkılabileceğini sorguluyor. Bir gelecek 
öngörüsünde bulunmaya çalışırken 
tarihin kırılma noktalarından birine, 
üstelik olağandışı hiçbir belirti olmadığı 
bir yıla işaret ederek soruyor: “2007’de 
ne oldu Allah aşkına?” 

Friedman’a göre, aslında teknolojideki 
değişimler göstere göstere, dalga dalga 
geldi. İşlemci çipleri, yazılım, bulut 
teknoloji, depolama çipleri, ağ iletişimi, 

sensörler gibi hesaplama gücünün 
unsurlarındaki gelişmeler, son 10 
yıla kadar iki yılda bir artarken, artık 
yılda iki kez artarak baş döndürücü 
bir hıza ulaştı. Ana bilgisayarlardan 
masa üstüne, oradan dizüstüne, sonra 
mobil uygulamalarıyla akıllı telefonlara 
geçtikçe her yeni nesil teknoloji bir 
öncekine göre daha kolay, okuma 
yazma bilmeyen çocuklar için bile daha 
doğal hale geldi. İşte 2007’de doğan bu 
platform, tarihteki en büyük sıçramayı 
oluşturdu. 

Biyoteknoloji ve bilişim 
teknolojilerindeki sıçramalar devam 
ederken şimdilerde ise karşımıza yapay 
zeka, artırılmış gerçeklik, blok zinciri, 
bitcoin veya kripto para, sibernetik 
organizmalar ve ağ tabanlı algoritmalar 
çıktı. Tabii ki işler de çığırından çıktı. 
Sıradan insanların tek kelimesini dahi 
anlayamayacağı bu teknolojiler öylesine 
bir boyuta ulaştı ki, bazı meslekler 
kaybolmaya, şirketler tarih olmaya, 
insanlar oyun dışı kalmaya başladı. 

Belki okuyanlar bilir, okuma fırsatı 
bulamamışlar için fütürist yazar Roger 
Stapley’in 2018 yılından sonra insanların 
gerek iş, gerekse yaşam kalitesi yönüyle 
hayatlarının nasıl değişeceğine dair 
öngörü ve tespitlerini hatırlamakta yarar 
var kanısındayım. 

Hatırlayın… 

Hafızalarınız yoklayın şimdi…
 
Kodak’a ne oldu?

Daha 20 yıl önce hepimizin koşa koşa 
gidip anılarını bastırdığı Kodak'ta 170 
bin kişi çalışıyordu. Şirket ürettiği 
fotoğraf kağıtlarının %85 ini dünya 
çapında satıyordu. Birkaç yıl içinde 
fotoğraf kağıdı üretimine gerek kalmadı 
ve şirket iflas etti.

İnsanların çoğu değişimi fark edemiyor. 
1998 yılındayken, çok değil üç yıl sonra 
2001’de fotoğraflarınızı film kağıdına 
çekemeyeceğiniz hiç aklınıza gelmiş 
miydi?

4. Endüstri Devrimi’ne hoş geldiniz! 

Kodak’ı tarihe gömen aynı yapay zeka 
şimdi sağlık, elektrikli/şoförsüz araçlar, 
eğitim, üç boyutlu baskı, tarım ve 
mesleklerde de kendini gösteriyor.
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Bu yazılım kabiliyeti 5-10 yıl içinde 
geleneksel endüstri yöntemlerinin 
büyük bölümünü yok edecek gibi 
görünüyor. 

UBER’in sadece bir yazılımdan ibaret 
olduğunu, şirketin kendine ait bir tek 
otomobili bile olmamasına rağmen 
dünyanın en büyük taksi şirketi 
olduğunu hatırlatmak isterim. 1. ve 2. 
sanayi devrimleri arasında sıkışmış, 3.’ye 
tam anlamıyla geçememiş bir ülkede 
bizim taksiciler, doğal olarak neye karşı 
çıktığını bilmiyor. Aslında kızdıkları UBER 
değil, 21. yüzyılın yıkıcı teknolojisi değil 
mi?

Tesla, Apple, Google gibi teknoloji 
şirketleri revolutionary (devrimci) 
bir yaklaşımla tekerlekli bilgisayarlar 
üretirlerken, geleneksel araç şirketleri 
evolutionary (evrimsel) bir yaklaşımla 
daha iyi araçlar üretecekler…

Arsa, arazi ev alım satım işleri de 
değişmek zorunda kalacak. İnsanlar 
işe giderken bile çalışabilme imkanına 
kavuştuktan sonra, uzak da olsa daha 
güzel ve doğaya daha yakın yerlere 
taşınacaklar. Çünkü 2020 yılına kadar 
yollardaki araçların büyük kısmı 
elektrikli olacak. Etrafı kirletmeyen, 
maliyeti oldukça düşük elektrikle çalışan 
araçlar kullanıldığından şehirler de daha 
temiz ve daha sessiz hale gelecek.

Güneş enerjisi ile çalışan araçların 
yaygınlaşması 30 yıl sonrası için 
öngörülüyor. Fakat etkilenmeleri 
şimdiden izliyoruz. Geçen yıl dünya 
çapında açılan Güneş Enerjisi İstasyonu 
sayısı fosil yakıt istasyonu sayısından 
fazla oldu. Güneş enerjisi maliyetleri o 
kadar düşecek ki, bütün kömür şirketleri 
2025 yılına kadar faaliyetini durduracak. 

Ucuz elektrikle birlikte ucuz ve bol su da 
gelecek. Bir metre küp tuzlu suyu içme 
suyu haline getirmek için sadece 2 KW 
elektriğe ihtiyaç var. Dünya üzerinde 
çok yerde yeterli su var ama içme suyu 
yeterli değil. İnsanların istedikleri an 
istedikleri kadar, maliyeti yok denecek 
kadar az suya sahip olduklarında neler 
olabileceğini bir düşünün...

İş yapış şekli de tamamen değişiyor

Belirli bir sahada iş hayatına atılmayı 
düşünüyorsanız, kendinize sorun; 

“Bu işi gerçekleştirebilecek miyim?” 
Cevabınız evet ise; “Bunu daha erken 
nasıl yapabilirim?” konusuna odaklanın. 
Tasarladığınız iş telefonunuzla 
yapılamıyorsa, fikrinizi unutun. 20'nci 
yüzyılda başarı için tasarlanmış herhangi 
bir fikir, 21'nci yüzyılda başarısızlığa 
mahkum olabilir.

İnsanoğlunun ilk devrimi, tarım da 
değişecek

Hollanda’daki müşterilerimden birinin 
müşterisi tarım alanında faaliyet 
gösteren köklü bir firmaydı ama 
ihtiyaçları hemen görmüş ve değişimi 
başlatmış ineklerden süt sağan robotlar 
imal etmeye başlamıştı. Robotlar 
ineklerden süt sağmakla kalmıyor; 
sütün kalitesini, içeriğini, ineğin o anki 
sağlık durumunu da dünyanın öbür 
ucunda tatil yapmakta olan çiftçinin el 
terminaline gönderiyor, ani bir durumda 
hem çiftçiye hem de veterinere hemen 
haber veriyordu. 

Önümüzdeki yıllarda “Tarım Robotları” 
100 Dolar'a satılacak. Üçüncü Dünya’nın 
çeşitli ülkelerindeki çiftçiler artık 
arazilerinde bütün gün çalışmak yerine 
tarım robotunu yöneten birer yönetici 
olacaklar.

Havada yetiştirilen bitkiler sayesinde 
daha az suya ihtiyaç olacak

Dana eti üreten ilk PETRI tabağının 
(bakteri üreten tabak) ürettiği et, 2018 
yılından itibaren danadan elde edilen 
etten daha ucuz olacak. Şu anda, tarıma 
elverişli arazilerin %30'u büyükbaş 
hayvan üretimi için kullanılıyor. Hayvan 
yetiştirmek için bu araziye ihtiyacınızın 
kalmadığını bir düşünün. Böcek 
proteinini kısa süre içinde piyasaya 
sürecek girişimler de var. Verilen bilgiye 
göre böcek proteini etten daha fazla 
protein içeriyor. Halen çoğu insan böcek 
yeme fikrine soğuk bakmasına rağmen 
“böcek proteini”, alternatif protein 
kaynağı olarak gösteriliyor.   

Artık yalan yok, ruh haliniz sizi ele 
verecek 

Hangi ruh hali içinde bulunduğunuzu 
söyleyen “Moodies” adında bir uygulama 
var. 2020'ye kadar yüz ifadenizden 
yalan söyleyip söylemediğinizi tespit 
edebilecek uygulamalar geliyor. 

Köşe Yazısı
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Tartışanların doğru veya yalan 
söylediklerinin kolayca anlaşılabildiği 
politik bir tartışma izlediğinizi düşünün. 
Daha farklı bir dünya olmaz mıydı?

Dolar ile kripto paranın savaşı henüz 
başlamadı

Şu an onlarca türevi çıkmış olsa da kripto 
para Bitcoin’in 2018’den sonra ana para 
birimlerinden biri olma ihtimali yüksek. 
Hatta varsayılan rezerv para birimi haline 
bile gelebileceği iddia ediliyor. Dolar eski 
dünyayı, Bitcoin ise yeni ve değişmekte 
olan dünyayı temsil ediyor şeklinde 
yorumlar da var. Şimdiki savaşın da eski 
ve yeni dünya arasında cereyan ettiği 
şeklinde tanımlara da rastlıyoruz.  
       
Her an, her yerden eğitim olanakları

Afrika’da ve Asya’da en ucuz akıllı 
telefonlar şimdiden 10 Dolar'a satılıyor. 
2020'ye kadar insanların büyük 
çoğunluğu, dünya klasmanında eğitim 
ve bilgiye ulaşmayı sağlayacak, akıllı 
telefon veya benzeri bir kolaylığa sahip 
olacaklar. Her çocuk sanat, mühendislik, 
tasarım, dil, bilim, müzik, matematik 
gibi konularda eğitim almak için Khans 
Academy veya benzeri diğer imkanları 
kullanabilecek. 

Geçenlerde Facebook’ta caz, klasik 
müzik, film, senaryo, tiyatro, oyunculuk, 
yönetmenlik gibi konularda dünyaca 
ünlü isimlerden hemen her seviyede 
dijital ortamda özel dersler almayı almayı 
sağlayan bir ilana rastladım. Düşünün; bu 
insanlara normalde rastlamayı hayal bile 
edemezken, bir tıkla, üstelik evinizde ders 
alabilmek 21. yüzyılın sağladığı müthiş bir 
konfor olsa gerek… 

Artık ömür uzuyor, yaşlı kategorisi de 
değişiyor

Uzmanlara göre bugün ortalama ömür 
yılda üç ay uzuyor. Dört yıl önce 79 yıl 

olan ortalama ömür şimdi 80 yıl. Aynı 
zamanda şimdi üç ay olan yıllık artış da 
artıyor. Bu artış 2036 yılına kadar 12 ay 
olabilir. Bu nedenle hepimiz çok uzun 
süre yaşayabiliriz, muhtemelen 100 
yaşının çok üzerine kadar. 

Son dinlediğim bir seminerde 
sunum yapan baba/oğul, genetik 
alanında uzman doktorlardı. DNA ve 
kromozom alanındaki tıp teknolojileri 
uygulamalarından örnekler verdiler 
ve “Para biriktirin, sağlığınızı koruyun, 
göreceksiniz ki ilaçla değil, doğrudan 
DNA ve kromozomlarınızı chip takar 
çıkarır gibi değiştirerek hastalıklara son 
verecek kalıcı tedavilere az kaldı” dediler.   

Roger Stapley’in ifadesiyle, 
bunlar bugünün bilim ve 
teknolojisine göre bilebildiklerimiz. 
Yani öngörebildiklerimiz ve 
yaratabildiklerimiz… Kim bilir gelecekte 
daha neler olacak? Düşününce, tam 
anlamıyla büyüleyici, heyecan verici 
ama bir o kadar da ürkütücü değil mi? 
“Baş döndürücü hızla gelişen teknoloji 
ve yeni buluşlar ama en önemlisi yeni 
fikirler, kuşkusuz ki iyi eğitim almamış, 
bunun önemini kavramamış ülkelerin 
insanlarını silindir gibi ezip geçecek“ 
diyor Stapley.

Thomas Friedman’ın aklımda kalan 
ifadesiyle ise, geçmişteki anılarınız 
geleceğe dair hayallerinizden daha 
fazlaysa, vay halinize.

Görünen o ki, geçmişe takılmayıp, 
hayal ettiğimiz bir gelecekten geriye 
doğru düşünebilmeyi becerebilirsek, 
ilerlemeye devam eden az sayıdaki 
şirket, organizasyon, kurum veya devlet 
arasında yerimizi alırız.

Önce düşünün, tahayyül edin…

Sonra, gelecekteki beklentilerinizi 
yönetmeye başlayın.
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Yeni araca karşılık 
en az 2 katı 2.el 
araç satılması 
gerekmekte

EROL ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü

Sektör
Analizi

Değerli Oyder üyeleri merhaba;

2018 yılı Temmuz ayı  ile kendini derinden hissettiren 
ekonomik kriz ortamında artık bugüne kadar ezbere 
bilinen bir çok kavram ve ticaret yöntemi değişmek 
zorunda. Düne kadar sıfır otomobil bayilerinde satılan 
her yeni araca karşılık yarısı kadar 2.el araç satışı yeterli 
iken artık satılan her yeni araca karşılık en az 2 katı 2. 
el araç satılması gerekmekte. Aksi durumda belki de 
5-10 milyon usd yatırım bedelli plazalar teker teker 
kapanmak zorunda kalacak. Ya da batı ülkelerinde 
olduğu gibi çok sayıda marka tek çatı altında,tek 
plaza da satılacak. Mevcut ekonomik göstergeler 
önümüzde ki en az 2 yıl boyunca sıfır araç pazarının 
ciddi oranda küçüleceğini göstermekte. Yılbaşında çok 
da sağlam bir temele oturmayan öngörüler ile pazarın 
2018 yılında da 925-950 bin bandında olacağı iddia 
ediliyordu ki, gidişat 650 bin adetin bile zor olduğunu 
göstermekte.

Otomobil pazarının yılbaşından beri %14,64 , Hafif 
Ticari Araç pazarının %19,37 ve Toplam pazarında 
%15,76 düştüğü bir noktada 2.el Otomobil pazarı 
%12,18 , 2.el Hafif Ticari Araç pazarının %6,83 ve 
2.el Toplam pazarının %11,05 oranında büyüyerek 
4.112.842 adete çıktığını görüyoruz.

Satılan her sıfır km. otomobile karşılık 9,05 adet 2. el 
Otomobil , satılan her sıfır km. Hafif Ticari Araca karşılık 
7,81 adet 2. el araç  ve satılan her Otomobil+Hafif 
Ticari Araca karşılık 8,77 adet araç satılmakta. Bu 
rakamlar 2017 yılına göre yaklaşık %32 oranında arttı.

2. el Otomobil pazarında 0-9 yaş grubu araçlar pazarın 
%46,21 adetini yani 1.515.913 adetini kapsamakta. 
Yetkili satıcıların plazalarında en çok tercih edilecek 
yaş grubu 0-9 yaşı göstermekte. Buna 10-11 ve 12 
yaş grubu da eklendiğinde rakam 2.000.000 adeti 
bulmakta. Görüleceği üzere  yeni araç satışlarının bu yıl 
600-650.000 adeti, 2019 yılında ise 400-500.000 adeti 
görebileceği düşünüldüğünde bayilerin önceliklerinin 
başında profesyonelce 2. el departmanlarını ve 
stoklarını düzenlemek gelmekte. 

Bu bağlamda detaylı analizler ile EBS Danışmanlık 
olarak tüm marka ve bayilerin önünü aydınlatmaya 
devam ediyoruz. Bilgiye ve analize en çok ihtiyacımız 
olan dönem kriz ortamlarıdır. Çünkü bu öngörülemez 
ortamlarda en sağlam dayanak ve bilgi desteği 
ancak ciddi data analizi ile sağlanabilir. Artık klişe 
alışkanlıklardan vazgeçme dönemi. Kriz dönemlerinde 
masrafları kısıp kendi kabuğuna çekilme refleksine 
sahip firmaların, bu tip dönemlerden az hasarla 
çıkması maalesef mümkün olmamakta. Belgesel bir 
örnek vermek gerekirse “kurak mevsimlerde, avın 
yeterli olmadığı zamanlarda, en iyi yol doğru zamanda 
ve doğru yerde pusu kurmaktır, aksi durumda yağmur 
mevsimine kadar hayatta kalmak imkansızdır.” bu da 
elbette ancak tecrübe ve bilgi ile mümkün olabilmekte.

Siz bayilerimize yardımcı olabilmesi adına Oyder ile bir 
kampanya başlatıyoruz, detaylarını ebsdanismanlik.
com.tr adresinde bulabileceğiniz kampanya ile karanlık 
günlerde yolunuza ışık tutmaya çalışacağız.

Sevgi ve Saygılarımla
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Otomobil pazarının 
yılbaşından beri 

%14,64 , Hafif Ticari 
Araç pazarının %19,37 
ve Toplam pazarında 
%15,76 düştüğü bir 

noktada 2. el Otomobil 
pazarı %12,18 , 2. el Hafif 

Ticari Araç pazarının 
%6,83 ve 2. el Toplam 

pazarının %11,05 
oranında büyüyerek 

4.112.842 adete çıktığını 
görüyoruz.
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Sanat

26 Eylül 1932’de toplanan ilk Türk Dili 
Kurultayının 86. yıldönümü 26 Eylül 2018 
Çarşamba günü Dil Derneği ile Çankaya 
Belediyesinin birlikte hazırladığı törenle 
kutlandı.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde 
29 Eylül'de piyanist Yeşim Gökalp’in 
“Sonbahar Resitali” düzenlenecek. Müze 
kurucusu Akın Gökyay, "Müze atmosferi 
ile müzik notaları birleştiğinde inanılmaz 
bir uyum sağlıyoruz"dedi.

“Erdemin Başı Dil” 
başlığıyla kutlanan Dil 
Bayramı töreninin açılış 
konuşmasını yapan 
Dil Derneği Başkanı 
Sevgi Özel, Ruşen 
Eşref Ünaydın’ın “Dil 
devrimi, bir bütün olan 
Türk devriminin dile 
yansımasıdır, herkesin 
Mustafa Kemalce 
düşünmesi gerekir.” 
sözlerini hatırlatarak 
“Mustafa Kemalce 
düşünme”nin altını 
çizdi.  

Törende 86. Dil 
Bayramı Onur 
Ödülleri’ne değer 
görülen İnci Aral, Prof. 

Dr. Semih Baskan, Prof. Dr. Ali Demir, Adnan 
Gerger, Mehmet Kurukahveci, Hüseyin Ersöz, 
Demet Kayıran, Yaşar Çatak ve Sinan Meydan’a da 
ödülleri takdim edildi.  

Ödülünü alan yazar İnci Aral, ilk öyküsünün 1977 
yılında Türk Dili Dergisi’nde yayımlandığını ve yıllar 
sonra aynı çatı altında bu ödülü almaktan gurur 
duyduğunu dile getirdi.  

Tören Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarının 
"Türkçe Dinliyoruz!" başlıklı dinletisinin ardından 
son buldu.

Dünyanın en büyük satranç koleksiyonunun sergilendiği 
Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, usta piyanist Yeşim Gökalp’in 
“Sonbahar Resitali” ile yeni sezona merhaba diyor. 
Sezonun açılış konseri olan resital, 29 Eylül’de saat 18.00'de 
sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Satranç 
Müzesi’nde müzik dinletilerine ayrı bir önem verdiklerini 
belirten Müze Kurucusu Akın Gökyay, “Müzik, duyguları, 
düşünceleri, kültürü ve daha birçok şeyi aktarmanın en 
güzel yolu. Satranç Müzesi’nin ilgi çekici atmosferi ile müzik 
notaları birleştiğinde dinleyicilerle birlikte inanılmaz bir 
uyum yakalıyoruz. Hayattaki amacımız da zaten eşsiz uyumu 
sağlamak değil midir? Usta müzisyenimiz Yeşim Gökalp 
ile yeni sezona muhteşem gireceğiz. Tüm müzikseverleri, 
dinletimize bekliyoruz” diye konuştu.

“Satranç müzesi’nde olmaktan çok mutluyum”

Resital’de Beethoven, Chopin gibi dünya klasiklerinin yanı 
sıra Türk besteci Prof. Dr. İlhan Baran’ın daha önce hiç 
çalınmamış Prelüdü’nü dinleyicileri ile buluşturacağının 
altını çizen Piyanist Yeşim Gökalp, “Daha önce müze, kilise 
gibi mekanlarda, hem yurtdışında hem yurt içinde konser 
ve resitaller verdim. Özellikle Satranç Müzesi’nde bir konser 
verme fikri çok ilgimi çekti. Böylesine özel bir müzede, 
yeni sezona merhaba konserini verecek olmaktan, Satranç 
Müzesi’nde olmaktan çok mutluyum. 

Dil Bayramı 
Onur Ödülleri 
sahiplerini 
buldu

Gökyay Vakfı 
Satranç 
Müzesi’nde 
sonbahar 
resitali
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Dünyanın en tanınan Bollywood yıldızlarından 
Aamir Khan'ın son filmi Thugs Of Hindostan, 30 
Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Tarihin tozlu sayfalarından 
günümüze kadar gelen binlerce 
kitap Beyoğlu’nda görücüye çıktı. 
Beyoğlu Belediyesi tarafından 
düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali 
12. kez kapılarını açtı.

Daha önce Dangal filmi için geçirdiği büyük fiziksel 
değişim ile gündeme gelen Aamir Khan, bu film için 
yeni bir imaja büründü.

Son olarak Süperstar filmi Türkiye'de gösterime 
giren Khan'ın, aksiyon-macera türündeki son filmde 
canlandırdığı Firangi karakterinin ilk görüntüleri 
yayımlandı.

Filmde Aamir Khan'a Amitabh Bachchan ve Katrina 
Kaif ve Fatima Sana Shaikh eşlik ediyor.

Vijay Krishna Acharya yazıp yönettiği film, 
Bollywood'un en yüksek bütçeli filmi olmasıyla da 
dikkati çekiyor.

Türkiye'ye Filmartı Film tarafından getirilen Thugs 
Of Hindostan, IMAX seçeneğiyle sinemaseverlerin 
beğenisine sunulacak.

Kitapseverlerin her yıl büyük heyecanla beklediği 
‘Beyoğlu Sahaf Festivali’, Taksim Meydanı Etkinlik 
Alanı'nda başladı. Yoğun yağış olmasına rağmen 
vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivale 
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, yazar İskender Pala ve AK Parti İstanbul 
Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan 
katıldı. 

Asırlık kitapların yanı sıra, tarihe tanıklık eden 
dergiler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, nadide 
levhalar, mektuplar ve kartpostallar stantlardaki 
yerini aldı. Bu yıl festivale 63 sahaf katıldı.

Etkinlikte kitap okunmanın öneminin büyüklüğüne 
değinen İskender Pala, “Eskiden bugüne, bizi 
anlatan, bizim kimliğimiz olan ve Türkiye’de sayıları 
400 binin üzerinde olan ve sadece el yazması olmak 
üzere bulunabilecek milyonlarca kitapların nadir 
olması Türkiye’deki kültür hayatının ve okuma 
eyleminin nerelerde gezindiğini bize gösteriyor. 
İnsanların daha önce bulamadıkları, hasretini 
çektikleri kitaplarla hasret giderebilecekleri bir 
ortam oluşturulmuş” ifadelerini kullandı.

Aamir Khan’dan 
yeni film: Thugs Of 
Hindostan

12’nci Beyoğlu 
Sahaf Festivali 
başladı
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık 
dönemde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %20,79 azalarak 440.428 adet 
olarak gerçekleşti. 2017 yılı sekiz aylık 
dönemde ise 555.991 adet toplam 
pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos 
ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine 
göre %18,51 oranında azalarak 344.870 
adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 
423.198 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-
Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %28,04 azalarak 95.558 
adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 
132.793 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 34.346 adet oldu. 
72.536 adet olan 2017 yılı Ağustos 
ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar %52,65 
oranında azaldı.

2018 yılı Ağustos ayında otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre %50,85 azaldı ve 26.976 adet 
oldu. Geçen sene 54.890 adet satış 
gerçekleşmişti.

2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari 
araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına 
göre %58,23 azaldı ve 7.370 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 17.646 adet 
satış yaşanmıştı.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %18,5 , 
1600-2000cc aralığında motor hacmine 
sahip otomobil satışlarında %25,7 ve 
2000cc üstü otomobillerde %22,7 azalış 
izlendi. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda 
114 adet elektrikli ve 2.858 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda 
otomobil pazarında ortalama emisyon 
değerlerine göre en yüksek paya %41,12 
oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller 141.806 adet ile sahip oldu.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda dizel 
otomobil satışlarının payı %59,41’e 
gerilerken, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %65’e yükseldi.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda 
otomobil pazarı segmentinin 
%83,74’ünü vergi oranları düşük olan 
A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %54,9 pay alan C (189.374 adet) 
segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre 
değerlendirildiğinde ise en çok tercih 
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%51,0 pay, 175.721 adet) oldu.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda Hafif 
Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %68,78 pay ile Van (65.721 
adet), ardından %12,26 pay ile 
Kamyonet (11.712 adet), %10,32 pay 
ile Pick-up (9.865 adet) ve %8,64 pay ile 
Minibüs (8.260 adet) yer aldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2018 Ağustos ayında %53 azaldı.

Sektör
Analizi

2017

2018

31,651

35,323

35,076

35,323
35,076
31,651

42,660

46,965

66,022

73,802

67,529

75,988

72,313

85,422

71,654

83,658

61,386

82,297

60,951

72,536

65,637

71,352

62,027

91,752

73,124

100,859

123,371

136,240

42,660

66,022 67,529
72,313 71,654

61,386 60,951

65,637
62,027

73,124

123,371

46,965

73,802 75,988

85,422 83,658 82,297

72,536 71,352

91,752

100,859

136,240

47,009 76,345 71,126 72,755 51,037 52,734 34,346

47,009

76,345

71,126
72,755

51,037

52,734

34,346



63

Sektör

2018’2Ç: -%20,46

-52,65

26,976

26,976

7,370

7,37010,710

Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı, 
2018 yılı Ocak-
Ağustos
döneminde bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
%28,04 azalarak 
95.558 adet 
oldu. 2017 yılı 
aynı dönemde 
132.793 adet satış 
gerçekleşmişti.

2018 yılı Ağustos 
ayında hafif ticari 
araç pazarı 2017 
yılının Ağustos 
ayına göre %58,23
azaldı ve 7.370 adet 
olarak gerçekleşti. 
Geçen sene 
17.646 adet satış 
yaşanmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Ağustos ayı 
ortalama satışlara 
göre %56,94 azaldı.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: AĞUSTOS-2018

Sektör
Analizi

ALFA ROMEO 15 15 0 0 15 15
ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 737 737 0 0 737 737
BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 1.005 1.005 0 0 1.005 1.005

CITROEN 495 495 198 198 0 693 693
DACIA 1.220 1.220 467 467 0 1.687 1.687

DS 64 64 0 0 64 64
FERRARI 2 2 0 0 2 2

FIAT 1.602 79 1.681 1.090 236 1.326 2.692 315 3.007
FORD 153 1.438 1.591 1.966 152 2.118 2.119 1.590 3.709

HONDA 1.591 322 1.913 0 1.591 322 1.913
HYUNDAI 594 656 1.250 51 51 594 707 1.301
INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 48 19 67 48 19 67
IVECO 0 82 82 0 82 82

JAGUAR 8 8 0 0 8 8
JEEP 91 91 0 0 91 91

KARSAN 0 80 80 80 0 80
KIA 418 418 82 82 0 500 500

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 22 22 0 0 22 22
LEXUS 1 1 0 0 1 1

MASERATI 2 2 0 0 2 2
MAZDA 52 52 0 0 52 52

MERCEDES-BENZ 951 951 476 476 0 1.427 1.427
MINI 70 70 0 0 70 70

MITSUBISHI 14 14 17 369 386 17 383 400
NISSAN 1.320 1.320 61 61 0 1.381 1.381

OPEL 1.688 1.688 0 0 1.688 1.688
PEUGEOT 1.340 1.340 289 289 0 1.629 1.629
PORSCHE 75 75 0 0 75 75
RENAULT 2.592 1.042 3.634 468 468 2.592 1.510 4.102

SEAT 862 862 0 0 862 862
SKODA 1.098 1.098 0 0 1.098 1.098
SMART 0 0 0 0 0 0

SSANGYONG 7 7 27 27 0 34 34
SUBARU 77 77 0 0 77 77
SUZUKI 229 229 0 0 229 229
TOYOTA 1.857 243 2.100 174 174 1.857 417 2.274

VOLKSWAGEN 2.567 2.567 1.018 1.018 0 3.585 3.585
VOLVO 375 375 0 0 375 375

TOPLAM: 8.389 18.587 26.976 3.201 4.169 7.370 11.590 22.756 34.346
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-AĞUSTOS - 2018

ALFA ROMEO 0 128 128 0 0 0 0 128 128
ASTON MARTIN 0 8 8 0 0 0 0 8 8

AUDI 0 9.098 9.098 0 0 0 0 9.098 9.098
BENTLEY 0 6 6 0 0 0 0 6 6

BMW 0 9.546 9.546 0 0 0 0 9.546 9.546

CITROEN 0 6.132 6.132 0 3.319 3.319 0 9.451 9.451
DACIA 0 18.044 18.044 0 2.575 2.575 0 20.619 20.619

DS 0 193 193 0 0 0 0 193 193
FERRARI 0 13 13 0 0 0 0 13 13

FIAT 26.662 938 27.600 18.334 2.134 20.468 44.996 3.072 48.068
FORD 2.481 15.675 18.156 28.295 1.682 29.977 30.776 17.357 48.133

HONDA 15.141 3.274 18.415 0 0 0 15.141 3.274 18.415
HYUNDAI 10.805 14.346 25.151 0 953 953 10.805 15.299 26.104
INFINITI 0 16 16 0 0 0 0 16 16

ISUZU 0 0 0 1.225 250 1.475 1.225 250 1.475
IVECO 0 0 0 0 1.036 1.036 0 1.036 1.036

JAGUAR 0 108 108 0 0 0 0 108 108
JEEP 0 1.401 1.401 0 0 0 0 1.401 1.401

KARSAN 0 0 0 593 0 593 593 0 593
KIA 0 5.526 5.526 0 1.362 1.362 0 6.888 6.888

LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
LAND ROVER 0 814 814 0 0 0 0 814 814

LEXUS 0 37 37 0 0 0 0 37 37
MASERATI 0 32 32 0 0 0 0 32 32

MAZDA 0 701 701 0 0 0 0 701 701
MERCEDES-BENZ 0 11.549 11.549 0 5.865 5.865 0 17.414 17.414

MINI 0 759 759 0 0 0 0 759 759
MITSUBISHI 0 224 224 154 2.541 2.695 154 2.765 2.919

NISSAN 0 13.703 13.703 0 961 961 0 14.664 14.664
OPEL 0 16.087 16.087 0 0 0 0 16.087 16.087

PEUGEOT 0 18.165 18.165 0 3.109 3.109 0 21.274 21.274
PORSCHE 0 438 438 0 0 0 0 438 438
RENAULT 42.790 14.220 57.010 0 6.321 6.321 42.790 20.541 63.331

SEAT 0 8.255 8.255 0 0 0 0 8.255 8.255
SKODA 0 15.155 15.155 0 0 0 0 15.155 15.155
SMART 0 22 22 0 0 0 0 22 22

SSANGYONG 0 148 148 0 127 127 0 275 275
SUBARU 0 953 953 0 0 0 0 953 953
SUZUKI 0 1.771 1.771 0 0 0 0 1.771 1.771
TOYOTA 17.688 2.321 20.009 0 2.273 2.273 17.688 4.594 22.282

VOLKSWAGEN 0 35.747 35.747 0 12.449 12.449 0 48.196 48.196
VOLVO 0 3.748 3.748 0 0 0 0 3.748 3.748

TOPLAM: 115.567 229.303 344.870 48.601 46.957 95.558 164.168 276.260 440.428
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2018 yılı Ağustos sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,98 oranıyla 1600cc altındaki 
otomobiller 331.020 adet ile sahip oldu. Ardından %2,86 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,29 pay ile 2000cc 
üstü otomobiller yer aldı. 2017 yılı Ağustos sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %18,5 , 1600-2000cc aralığında 
motor hacmine sahip otomobil satışlarında %25,7 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %22,7 azalış görüldü. 2018 yılı Ağustos sonu 
itibariyle 85kW altı 75 adet ve 121kW üstü 39 adet, toplam 114 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc altı 410 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 2.226 adet, 1801cc-2000cc aralığında 24 
adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 193 adet ve 2500cc üstü 5 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Ağustos sonunda 
toplam 2.858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Ağustos ayı sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %41,12 oranıyla 
100-120 gr/km arasındaki otomobiller (141.806 adet) ve ardından %21,68 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (74.777 
adet) sahip oldu.

2018 yılı Ağustos ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %21,36 oranında azaldı. 2018 yılı Ağustos 
sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %59,41’e (204.898 adet) geriledi.

Sektör
Analizi
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