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Değerli Meslektaşlarım,

2018 yılının ilk 5 ayında bir önceki seneye göre benzer bir satış seyri ile giderken, Haziran-
Ağustos arası yaşanan kur dalgalanmaları ile tüm sektör olarak oldukça zor bir dönem içine 
girdik. Ekonomimiz üzerinde yaratılan büyük baskı ve bununla beraber yükselen enflasyon 
kredi faizlerinde büyük bir artışa neden oldu. Birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektörü 
de hem kur baskısı sebebiyle artan araç fiyatları hem de yükselen kredi faizleri neticesinde 
bir anda araç satışlarında son on yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum yüksek cirolar, 
yoğun insan gücü ve büyük kredi hacimleri ile çalışan Yetkili Satıcıları oldukça zor bir duruma 
düşürdü. Adeta yüz km sürat ile giden aracın aniden durması gibi hem işletmelerimiz hem 
çalışanlarımız hem de markalarımız bu ani frenlemeden dolayı hasar aldılar.

Oyder olarak diğer sektör dernekleri ile beraber bu duruma çare olabilecek alternatifleri 
hemen masaya yatırdık ve alınması gereken önlemler adı ile hazırladığımız raporu 
ilgili Bakanlarımızla hızlıca paylaştık. İletişim halinde olduğumuz değerli siyasetçi ve 
bürokratlarımızın konuya hakimiyetleri ve iyi niyetli çözüm bakışları neticesinde 31 Ekim 
tarihinde ÖTV indirimi yapılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanımız'ın açıklaması 
oldu. Bu desteğin olmaması durumunda sektörümüzde yaşanabilecek kaos gerçekten ülke 
dinamiklerine etki edebilecek ölçüde olacak iken alınan bu önlem ile düşüşün hızı yavaşlatıldı 
ve adeta serbest düşüşten paraşüt ile düşüşe geçiş yaptık. Kasım ve Aralık aylarında pazarın 
her ne kadar geçtiğimiz yıl kadar olmayacağı bilinse de Temmuz-Eylül arasında yaşanan 
daralma kadar düşüş olmayacağı beklenmelidir. Bu önlemler dolayısıyla Hazine ve Maliye 
Bakanımız,a Bakan Yardımcılarımıza, her türlü çalışmayı yapan ve destek veren değerli 
Bürokrat arkadaşlarımıza sektörümüz adına teşekkür etmemiz gerekiyor.

Bu çok değerli destek ile biraz rahatlayacağız ancak bankaların gerek şirketlerimize 
uyguladığı son derece olumsuz ve iş ilişkilerimize yakışmayacak tutumları, gerekse taşıt 
kredilerindeki uygulamaları ile satışlardaki durgunluğa destek vermeleri sonucu finansman 
tarafında oldukça zor bir sürecin içinde olduğumuzu da hem Bankalar Birliği'ne hem de 
Finansman Kuruluşları Birliği'ne ilettik.  Ancak her ne kadar bu konuları paylaşmış olsak 
da yılın son iki ayında finansman tarafında bir destek göremeyeceğimizi anladık. Bankacı 
dostlarımızın bu ortamda şirketlerimizi yalnız bırakmış olmalarının, en hafif tabir ile tüm 
sektör tarafında önemli hayal kırıklıklarına sebep olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Umarız ki 
bu politikalarını tekrar gözden geçirirler keza bizler yıllardır otomotiv sektörünün perakende 
hizmetler ayağını temsil eden kuruluşlar olarak zor günlerde bankacı dostlarımızı yanımızda 
görememiş olmanın rahatsızlığını yaşıyoruz.

Herkese başarılı Kasım-Aralık ayları diliyorum.
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Krizleri fırsata 
çevirmenin yolu 
dönüşümcü 
liderlikten geçiyor

Tıpkı hayatın bütününde olduğu 
gibi iş yaşamında da daima yukarı 
doğru hareket eden bir grafik çizmek 
mümkün değil. Geçmişten günümüze 
dünyanın en başarılı girişimcilerine ve 
şirketlerine baktığımızda da pek çok 
iniş-çıkışı geride bıraktıklarını, başarının 
hayal edildiği gibi doğrusal bir çizgiden 
değil karmaşık yollardan geçtiğini, 
mücadele ve kararlılık gerektirdiğini 
hepimiz biliyoruz. Tıpkı Einstein’ın 
dediği gibi; “Azim paha biçilmezdir; 
çok zeki olduğumdan değil sorunlarla 
uğraşmaktan vazgeçmediğimden 
başarıyorum.” 

Önemli olan bir “bitmeyen senfoni” 
diye tanımlayabileceğimiz ekonomik, 
politik, sektörel ya da küresel krizleri 
“dönüşümcü liderlik” ile aşmayı 
başarmaktır. Çünkü kriz durumundaki 
liderlik, normal koşullardaki liderlikten 
çok daha farklı olmak zorundadır. 

“Dönüşümcü liderlik”, biyograf ve 
liderlik uzmanı James MacGregor Burs 
tarafından 1978 yılında literatüre 
sokulmuş bir kavram. Bu kavramın 
en önemli noktası ise hedefleri doğru 
belirlemek ve buna ulaşmak için net bir 
yol çizebilmek. 

Elbette ki yetkinlik, bilgi, tecrübe, doğru 
yargılama ve güven bir liderde olması 
gereken özellikler, ancak kaotik ekonomik 
ortamın oluşturduğu bir kavram olan 
dönüşümcü liderlik tüm bunlarla birlikte 
klişe bir söylem olsa da “krizleri fırsata 
çevirmek” demek aynı zamanda.  

Dönüşümcü bir lider olmanın altın 
kuralları

Dönüşümcü lider olmak için liderlerde 
olması gereken özellikleri şu şekilde 
özetlemek mümkün: 

• Motivasyon: Dönüşümcü lider hem 
kendinin hem de şirket çalışanlarının 
motivasyonunu sağlar ve bunu bir itici 
güç olarak kullanır. 

• Cesaret ve gözüpeklik: Dönüşümcü 
liderin sahip olması gereken en 
önemli özelliklerden ikisi cesaret ve 
gözüpekliktir; özellikle de kriz anlarında. 

• Soğukkanlılık ve sakinlik: Dönüşümcü 
lider özellikle kriz anlarında 
soğukkanlı olmalı ve baskılara boyun 
eğmemelidir. Oluşmuş ya da oluşacak 
sorunların üzerine kararlılık ve azimle 
gidebilmelidir. 

• Hız: Kriz anlarında hızlı düşünmek, hızlı 
karar almak ve bunları hızlı uygulamak 
gerekir. Bir dönüşümcü lider için hız 
faktörü olumsuzu olumluya çevirebilir. 

• Stresle başa çıkabilmek: Bu da son 
derece kritik bir kuraldır. Özellikle 
kriz ortamları son derece streslidir ve 
dönüşümcü liderlik bu stresle başa 
çıkabilmeyi gerektirir. 

• Zor kararlar verebilmek ve risk 
alabilmek: Zor kararlar verebilmek 
ve geri adım atmamak dönüşümcü 
lider olmanın önemli bir başka 
kuralıdır. Risk alabilmek, bunları doğru 
değerlendirmek ve nasıl yöneteceğini 
bilmek de öyle.

• Egoları kontrol etmek: Her zaman 
için önemli olan şirketin çıkarıdır. 
Dönüşümcü bir lider kendi egolarının 
şirketin çıkarlarının önüne geçmesine 
izin vermez. 

• Örgütsel bilince sahip olmak: 
Çalışanlara önem ve değer vermek, 
onların fikirlerini dinlemek ve onları 
doğru yönlendirmek, ortak bir bilinçle 
hareket etmek bu kavram için son 
derece önemlidir. 

Perspektif
Otobanı

AHMET ÇAĞAN 
Çağan Akademi Kurucu Direktör

Yetkinlik, bilgi, tecrübe, doğru yargılama ve 
güven bir liderde olması gereken özellikler 
şüphesiz ki.  Kaotik ekonomik ortamların 
yarattığı bir kavram olan dönüşümcü liderlik ise, 
tüm bunlarla birlikte “krizleri fırsata çevirmek” 
demektir aynı zamanda.
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• Uyumlu olmak: Dönüşümcü bir lider 
yeni gelişmelere kolaylıkla uyum sağlar, 
yeni fikirlere açık olur, farklı yöntemler 
dener, olaylara ve kişilere esnek ve 
önyargısız yaklaşır. 

• İlham almak: Dönüşümcü liderler 
ilham almanın hem kendilerini 
geliştireceğini hem de çalışanlara katkı 
sağlayacağını bilirler. 

• Vizyon sahibi olmak: Dönüşümcü 
liderler sadece iş yapmak için ya da 
başarılı olmak için değil bugünden 
yarına sarsılmaz bir kültür oluşturmak 
için de çabalarlar. 

• Çalışanları doğru yönetmek: 
Dönüşümcü liderler, özellikle kriz 
durumlarında şirketi aşağı çeken, sorun 
büyüten ve zararı artıran çalışanlarla 
yollarını ayırırlar. 

• Başarılı iletişim kurmak: Dönüşümcü 
liderler asla iletişimi aksatmaz, 
medyayla olan iletişimi de son derece 
başarılı bir şekilde yönetirler.  

Bu özellikler dönüşümcü liderleri 
başarıya taşır ve rakiplerinden bir adım 
daha öne çıkmalarını sağlar. 
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Matrah düzenlemesi son derece hızlı bir aksiyonla 
düzenlendi ve bu talebimizin karşılanması dolayısıyla 
ilgililere çok teşekkür ediyoruz. ÖTV indiriminde ise 
uygulandığında çok kıymetli bir argüman olduğunu 
geçmiş uygulamalardan dolayı biliyoruz. 2009 yılında 
yapılan indirim çok hızlı bir tepki ile satışa döndü.

Oyder’in 37. Bölge Diyalog 
Toplantısı, Gaziantep’te yapıldı

OYDER

Oyder Başkanı Sayın Murat Şahsuvaroğlu 
toplantıda yaptığı konuşmasında, bu toplantılar 
sayesinde sektörün buluşmasından ve görüş 
alışverişinde bulunulmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek sözlerine şöyle 
devam etti:

“Dün bazı meslektaşlarımıza yaptığımız 
ziyaretlerde reel piyasa hakkında önemli 
bilgiler aldık ve sorumluluğumuzun ne derece 
önemli olduğu ve sırtımızdaki yükün ağırlığını 
da daha çok kavramış olduk. Bizi misafir eden 
tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

OYDER BAŞKANI
MURAT ŞAHSUVAROĞLU

İçinden geçtiğimiz bu dönem oldukça 
zorlandığımız ve ticaretin yavaşladığı 
bir dönem. Bunu atlatabilmek için 
yapılması gerekenleri sizlerle istişare 
ederek muhataplarımıza iletiyor, 
beraber projeler yapıyor ve çözüm 
üretmeye gayret ediyoruz.  

OYDER olarak son dönmede OSD, 
ODD ve TOKKDER ile ortak toplantılar 
gerçekleştiriyoruz. Sektör dernekleri 
ile bir araya gelerek oluşturduğumuz 
bir rapor oldu, bunun detaylarını 

sizlerle paylaşacağız. Ancak bu 
toplantılarda sizlerden gelen 
mesajları da ODD ile paylaştık.  
Bunlar; stok baskısının kaldırılması, 
stok vade sürelerinin uzatılması, 
stok finansmanı konusunda destek 
verilmesi, hedef sisteminin revize 
edilmesi, personel giderlerine marka 
desteğinin sağlanması, eğitimlerin 
esnetilmesi, marka standartlarında 
güncelleme yapılması, ve satışlar 
için düşük faizli kredi kampanyaları 
yapılmasıdır.
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Benim bayisi olduğum marka iyi 
örneklerden birisidir, oldukça destek 
verdiler açıkçası. Bunlardan bazı örnekler 
verirsek; stok baskısını kaldırdılar, test 
araçlarını azalttılar, valörleri ötelediler, 
yılsonu desteklerini öne çektiler, 
personel desteklerini öne çektiler, ikame 
araç sayısında azalmaya gittiler. Şimdi bu 
destekleri veren Ford markası gibi diğer 
markalarımızın da benzer veya daha iyi 
uygulamalar yapmaları için ortak yol 
bulunması gerekiyor.

Bu aşamada markaların etkin bayi 
konseyi oluşturmaları son derece 
önemlidir. Burada yapılan çalışmalar 
hem markaya hem de yetkili satıcılara 
önemli faydalar sağlamaktadır. Konseyi 
olan markalar ile merkezleri arasındaki 
iletişim tek elden ve beraberce projeler 
yapmak suretiyle çok başarılı sonuçlara 
imza atmaktadır.

Bir diğer konumuz ise Hükümetten 
beklentilerimdir. Burada sektör 
dernekleri ile ortak bir talep raporu 
hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcıları ile paylaştık. Beklentilerimiz 
içinde; ÖTV matrahlarının güncellenmesi, 
ÖTV 'de geçici süre indirim yapılması, 
Tüketici kredisi oranlarının düzenlenmesi 
ve aşağı yönlü hareketinin sağlanması 
için önlemler alınması öncelikli konular 
arasındaydı. Bu önlemler alınırsa 
sektördeki büyük düşüş bir nebze 

hafifleyecektir diye düşüncelerimizi bir 
rapor eşiğinde hükümetimize ilettik.

Matrah düzenlemesi son derece hızlı bir 
aksiyonla düzenlendi ve bu talebimizin 
karşılanması dolayısıyla ilgililere çok 
teşekkür ediyoruz. ÖTV indiriminde ise 
uygulandığında çok kıymetli bir argüman 
olduğunu geçmiş uygulamalardan dolayı 
biliyoruz. 2009 yılında yapılan indirim çok 
hızlı bir tepki ile satışa döndü.

Bizim önerimiz ise bu yılın son 3 ayı için 
ÖTV'nin 15 puan geri çekilmesi oldu, şu 
anda bunu değerlendiriyorlar. Ancak bu 
taleplerimizin hayata geçmesi için sizlerin 
de bölgelerinizdeki vekiller veya konuyla 
ilgili olabilecek tesirli kişilerle görüşmeler 
yapmanızı rica ederiz. Ancak ÖTV indirimi 
yapılsa dahi beklenti 600 binli rakamın 
ancak gerçekleşebileceği yönündedir.

Bu önlemlerin alınmış olması ise aslında 
yeterli olmayacaktır çünkü finansman 
temininde yaşanan sorunlar işin bir 
diğer boyutunu ortaya koymaktadır. 
Kredilerde yaşanan büyük faiz artışı 
ile karşı karşıya kalan tüketiciler araç 
alma niyetinde olsa dahi bu faiz oranları 
ile alıma yönelmemektedir. Ortalama 
%60 oranında kredi ile satış yapılan bir 
sektörde faizlerin bu oranlara yükselmesi 
demek satış yapamamak demektir. 
Dolayısıyla Bankaların bu konuda acilen 
sektör ile masaya oturması gereklidir. 

Ayrıca tek sorun faiz oranları da değildir, 
aynı zamanda bankalar bu faizi kabul 
eden ve kredi başvurusu yapan değerli 
müşterilerimizin başvurularını da 
reddetmektedirler.

Yaşanan bu olumsuz şartlar birleştiğinde 
araç satmak zaten imkansız hale 
gelmektedir. Ticari kredilerde yaşanan 
olumsuzluklar da Yetkili Satıcılarımızı 
derinden etkilemektedir. Yüksek cirolu 
bir iş yönettiğimizden dolayı ticari 
kredi taleplerimizin reddedilmesi ticari 
operasyonlarımızın durmasına varacak 
sorunlar oluşturmuş durumdadır. 
Bugüne kadar işbirliği içinde olduğumuz 
bankacı dostlarımız bugün telefonlarına 
dahi çıkmaktan imtina etmektedirler. 
Ancak bilinmelidir ki biz ticarete devam 
edeceğiz. Birçok krizi beraber atlattık bu 
sebeple bugün gösterdikleri tavırlarını 
tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini 
belirtmek istiyorum.

Sözlerimizin sonuna gelirken tüm 
meslektaşlarımızın yaptığımız çalışmalara 
destek vermelerini ve yılsonuna kadar 
beklentilerin karşılandığı bir dönem 
olmasını temenni ediyorum.”

Moderatörlüğünü Çınar Noyan’ın 
üstlendiği toplantıya; Koluman’dan 
Serdar Gürbüz, Arabam.com’dan Zafer 
Terzioğlu ve Otoshops’dan Melih Mutlu 
da konuşmacı olarak katıldı.
 
Melih Mutlu: Pazar çok büyük 5.1 
milyonluk Pazar var, distribütör 
bağlı bayilerin toplam satışı 300 bin 
seviyelerinde. Bu son derece düşük 
bir rakam, galeriler bu pazara hakim 
durumdadırlar. Antep’te yaşlı araç pazarı 
daha iyi gidiyor, buraya yönelmek satış 
rakamlarını artırabilecektir. Antep geçen 
sene pazarına göre %15 artış göstermiş 
2. el araç pazarında, pazarın üstünde bir 
artış rakamıdır bu oran.

Serdar Gürbüz: Bir milyon araç satan 
bayi organizasyonunun neden 2. el 
pazarının ancak %10’unu satabiliyor 
olduğuna bakmak gerekir. Bir milyona 
göre organize olmuş bayilerin düşen 
sıfır pazarındaki farkı 2. el satışları ile 
tamamlaması gerekmektedir. Biz bu işi 
çok iyi yapıyoruz. Elbette 2. el işini de çok 
iyi yapabiliriz. Bence bu tarafa konsantre 
olmamız durumunda rakamlarımızı 
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artırmamız son derece kolay olacaktır.

Çınar Noyan: Başarının sırrı nedir? Bu 
300 bin oranını artırmak için neye dikkat 
etmeleri gerekir?

Zafer Terzioğlu: Ben ABD’de 2. el işi 
yapan sıfır bayilerini ziyaret ettim. 
Burada bir ziyaretimde bayi sahibi bana 
dedi ki; “Biz ikinci el satışı da yapan sıfır 
bayisi iken, bugün sıfır da satan ikinci el 
bayisi konumuna geldik”. Bu gerçekten 
etkileyici bir tanımdı benim için. Büyüme 
bakışı ancak bu şekilde sağlanır diye 
düşünüyorum. Galerilerin ayakta 
kalma yöntemleri ile yetkili satıcıların 
iş yapmasını öğrenmesi gerekiyor. Araç 
kaynakları nelerdir? Nasıl araç bulup 
nasıl satıyorlar? Önce bunun öğrenilmesi 
gerekiyor. Bence önce bir kişiyi satın 
almaya yöneltmeleri gerekiyor, bu ikinci 
el işini yapanlar her şeyi yapsın, alsın 
da satsın da demek doğru değil. Sizlerin 
ihalelerden araç alma şansınız var, son 
kullanıcıdan araç almanız lazım, öncelikle 
alım işini çözmeniz lazım. Alımı yapacak 
kişinin fiyatlara da hakim olması lazım. 
Bunun için ilgili arkadaşların sadece alım 
işine odaklanması gerekiyor. Ekspertiz 
işi de çok önemli. Her marka araca 
ekspertiz yapabilecek durumda olmanız 
gerekiyor. Ekspertiz işi kritik öneme 
sahip, muhakkak burada organize olmak 
gerekiyor.

Melih Mutlu: Bence de öyle, geçmişte 
sıfır işi yapan birisi olarak çok rahatlıkla 
diyorum ki aslında en iyi adamlarımızı bu 

tarafa yönlendirmemiz gerekiyor. Bu işi 
gerçekten sahiplenecek, araç geldiğinde 
bu aracı galeriye paslarım demeyecek. 
Araç yaşlıdır, arıza riski vardır ben 
buna ekspertiz yapmayayım diyen 
zihniyetten, yavaş yavaş aracı alayım, 
doğru ekspertiz yapayım, mümkünse 
garanti vereyim, garanti veremiyorsam 
tamir ettireyim ve tamirden sonra aracın 
üstüne değer koyayım, web portallarında 
sergilenen araçlardan farklılaştırayım, 
sergiye en iyi yere koyarak müşteriyi 
en iyi şekilde ağırlayayım, CRM takibi 
yaparak o müşteriye istediği aracı temin 
edeyim dememiz ve bu işe fokus olacak 
organizasyonu kurmamız gerekiyor.

Çınar Noyan: Araç alırken kazanılır 
diye toparlamak gerekiyor sanırım bu 
bölümü. Peki, araç kiralama firmaları 
yaşanan daralmadan dolayı ya kontrat 
sürelerini uzatıyor ya da yeni araç 
almadığı için eski araçlarını satılığa 
çıkaramıyor. Bu durum araç arzında 
soruna neden olacak mı?

Serdar Gürbüz: Evet aslında arkadaşların 
da dediği gibi en önemli noktalardan 
biri de satacak aracı bulmak. İyi aracı, 
iyi ve uygun fiyata bulmak önemli bir 
durum. Biz bu konuda şanslıyız çünkü 
takasa gelecek araçlar bizim tedarik 
yapacağımız önemli noktalardan birisi. 
Ancak kiralama tarafından en önemli 
sorunlardan birisi buyback uygulamaları. 
Bugün gelinen noktada bu işin nasıl 
çevrileceği çok önemli. Bildiğiniz gibi 
bazı firmalarda zorluklar yaşanıyor 

ayrıca yaşanan finansal kriz sebebiyle 
firmaların kira sürelerini uzatmaları da 
aslında 2. el piyasasına girmesi gereken 
araçların birkaç sene daha buraya 
girmeyeceğini gösteriyor bize.

Zafer Terzioğlu: Bazı yetkili satıcılar 
bu kanaldan çok ciddi araç çekiyordu 
ancak kalanları buradan araç almakta 
zorlanıyordu. Ancak bugün bazı firmalar 
nakit ihtiyacı sebebiyle olması gerekenin 
çok altında fiyatlarla araçlar çıkabiliyorlar 
bu elbette elinde stok olanlar için bir 
tehlike demek.

Çınar Noyan: Beklenen ÖTV indiriminin 
yapılması piyasayı nasıl etkileyecektir?

Zafer Terzioğlu: Gerçekten çok zor 
bir döneme gireriz muhtemelen. ÖTV 
indiriminin kademe kademe olmasında 
fayda olur diye düşünüyorum.

Melih Mutlu: Yıl sonlarında pazarı ve 
rakamları aslında kiralama firmaları 
belirliyor. Bu sebeple kâr marjları çok 
çok küçülüyor. Bu dönemde kiralamadan 
alıp sattığınız araçlarda %2-3’leri 
bulabilirseniz çok şanslı olursunuz ki 
çoğu zaman bunlar da olamıyor. Zaten 
finansman maliyetlerinin %40’ları geçtiği 
bir dönemde bu kâr marjları gerçekten 
bu işin yapılabilirliğini zora sokuyor. 
Bu dönemde 2018 model araç almak 
gerçekten risk taşıyor, alımlarımızı 
veya stoklarımızı daha eski model 
araçlara yönlendirmek alacağımız 
riskleri azaltacaktır. Şu anda piyasada 
alıcı pozisyonu da pek yok, dolayısıyla 
buralardan çıkacak araçları da alacak 
birileri varsa o da sizlersiniz. Fiyatları 
belirlerken piyasada kullanılan birkaç 
fiyat asistanı programı da kontrol 
etmenizde fayda var. Şu anda adet ile 
iş yapılabiliyor, dolayısıyla fiyatları iyi 
belirlemek önemli bir unsur olacaktır. 
Servisimize gelen müşterilere araç almak 
veya satmak için teklifler yapabilirsiniz 
bu sizin için çok değerli bir kapı aslında.

Melih Mutlu: Şu anda araç satışında 
yaşadığımız en büyük sorun kredilerin 
onaylanmaması. Bizim yaptığımız 10 
başvurudan belki bir, iki tanesi olumlu 
dönebiliyor. Bu hem sıfır hem de ikinci 
el satışlarının önündeki en büyük 
engel. Araç alacak müşteri aslında var 
ancak faizlerdeki artış onları engelliyor. 
Aslında bir yere oturursa tüketici de 

OYDER
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buna alışacaktır, sabit kalması gereken 
bir nokta var ve henüz oraya gerilemiş 
değil faizler. Eskiden kredi vermek için 
kapımızı çalan bankacıların hiçbirisi bugün 
ortada yok hatta markalarımızın çalıştığı 
finansman firmaları da desteklerini 
çekmiş görünüyor. 2. el araç bulmak 
sorun değil ancak finansmanı bulmak çok 
önemli bir durum şu anda.

Zafer Terzioğlu: Şu anda paraya sıkışan ve 
satış yapmak zorunda olan birçok galeri 
ve bayi var. Kesinlikle takas müşterisini 
boş göndermemek lazım. Galeriler satmak 
zorunda oldukları için önlerinde 4 finans 
kuruluşunun ekranı açık duruyor, her 
birinden muhakkak başvurusu yapıyor, 
o da olmazsa müşterinin bankasını 
öğreniyor ve oradan birlikte başvuru 
yapıyorlar. Bizlerin de bu kaslarımızı 
geliştirmemiz gerekiyor. Satmak için her 
yolu denememiz gerekiyor ekiplerimizin 
de bunu öğrenmesi gerekiyor.

Çınar Noyan: Demin de konuştuğumuz 
konu perakende kaslarımızın nasıl 
geliştirileceği oldu ancak bir de bunu 
satacak insanlar lazım. Bu arkadaşlar 
neler yapmalı nasıl çalışmalılar?

Melih Mutlu: 2. el tarafında bugüne kadar 
yapmadığımız eğitim yatırımını yapma 
zamanımızın geldiğini düşünüyorum. 
Organizasyonun ölçüsüne göre alıcı 
ve satıcı ayrı olabilir ancak daha küçük 
operasyonlarda alış fiyatlarını çok iyi bilen 
bir satıcıya ihtiyacınız olacak.

Serdar Gürbüz: Güzel plazalar yapıyoruz, 
güzel mekanlarımız var ancak bu konuya 
yeterince önem vermiş değiliz. Biz 
Koluman olarak eleman seçerken çok 
dikkatli davranıyoruz. Son dönemde 
sıfır satışı yapan arkadaşlarımızın 2. el 
de satmalarını istiyoruz, sergileme için 
showroomlarımızın iyi yerlerine araç 
koymaya çalışıyoruz. Ekspertizi yapılmış, 
finansmanı sağlanabilecek imkanları 
oluşturmaya çalışıyoruz. Kriz zamanı 
ilk eleman çıkarmak gündeme geliyor 
ancak bunun sonrası şirketler için çok 
zor bir dönem oluyor. Burada 2. el satışı 
yapanlar için markalarda yeterli eğitim 
yok. Dolayısıyla bizler bu eğitimleri 
sağlamalıyız.

Çınar Noyan: Zafer Bey, en zor soruyu 
size sormak istiyorum, kârlılığı artırmak 
için ne yapmak gerekiyor?

Zafer Terzioğlu: Tamamen volümü 
arttırmak gerekiyor. Bugün kısa vadede 
eski kâr marjlarına dönmek mümkün 
görünmüyor. Dolayısıyla satış adedini 
artırmak önemli. Bazı bayiler bütün 
başarı faktörlerini satış adedine ve 
süreye döndürdük dedi. Sıfır araç 
satışı yapan arkadaşların 2. el de 
satması çok önemli çünkü onlar 2. el 
satışçılarına göre CRM, müşteri takibi 
gibi konulara çok yatkınlar. Bunların 
2. el operasyonlarına dahil olması 
buradaki satış ve takip işlemlerinde fark 
yaratacaktır.

Melih Mutlu: Her zaman ucuza mal 
alınamayabiliyor, bazen bunlar olabiliyor 
ama bugünkü şartlarda iyi takip 
yapmak gerekiyor. Çek Cumhuriyeti’nde 
30 satış noktası olan bir yeri ziyaret 
etmiştim. Onlar tedariklerini Fransa’dan 
yapıyorlardı ve bölgesel takipler 
yaparak ilgili aracı nerede daha kârlı 
satacaklarını görüp stoklarını oraya 
yönlendiriyorlarmış. Elbette onlar için 
geniş bir alanı kullanabiliyor olmaları 
sebebiyle hayat daha kolay. Biz de bu 
alan satış stratejisini uygulamalıyız. 
Kontrolü kaybetmeden satış yapmalıyız, 
hacim büyüdükçe kontrol kayboluyor, 
dolayısıyla satış ve finans konularını 
dikkate alarak stratejiler geliştirmeliyiz. 
Yeni 2018 model bir 2. el araç ile sıfırın 
arasında %40’lara varan fiyat farkları var. 
Burada dikkatli olmak lazım. Eski model 
araçlarda fiyat daha oturmuş durumda, 

yüksek model araçların fiyatlarını yakından 
takip etmek gerekiyor.

Çınar Noyan: Bu işi büyütmek isteyen bir 
yetkili satıcının neler yapması lazım, ne 
kadar yatırıma ihtiyaç duyabilir?

Zafer Terzioğlu: Burada yönlendirme 
yapmak yanlış olur ama otomotivde 
kalınacaksa özellikle kadroya yatırım 
yapmak gerekiyor, bugün bu yatırımı 
yapmak için en ideal zaman.

Serdar Gürbüz: Buradaki en büyük 
yatırım, Bayi sahiplerinin mantalitesinin 
yapılmasıdır. Bugün konuştuğumuz birçok 
şey zaten yapılması gerekenler ancak 
1 milyon satan bir teşkilatın 300 binde 
kalması bu mantalitenin değişmemesinden 
kaynaklanıyor.

Zafer Terzioğlu: Ben büyük bayilere 
şunu öneriyorum, önden nakit alım fiyatı 
versinler, ben de bunu yapacağım, Ocak 
ayında hazır olacak sistemim. Pazarı 
koklamak gerekiyor, takip etmek gerekiyor.

Melih Mutlu: sahibinden.com’da bir gece 
önce girilen araçları filtreleyin. Buraya 
yeni giriş yapılan araçları görerek fiyat 
teklifi hazırlayabilirsiniz. Fark yaratmak 
için çalışmak, çalışanları teşvik etmek ve 
yönlendirmek gerekiyor bu dönemde. 
Herkes bildiği malı alıyor, bunu satmaya 
çalışıyor, ancak araçları çeşitlendirmek de 
bulunabilirlik açısından son derece önemli.
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“Yeni Ekonomik Düzende SSH ve 2. El Fırsatları” konulu toplantıda OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Honda SSH Genel Müdür 
Yardımcısı Can Eroskay, Arabam.com Genel Müdürü Zafer Terzioğlu, Otoshops 
Genel Müdürü Murat Aydın ve Ford Türkiye Premium Araç Satış & İkinci El 
Operasyonları Yöneticisi Kenan Bilirgen konuşmacı olarak yer aldı. 

Oyder’in 38. Bölge Diyalog 
Toplantısı, Trabzon’da yapıldı

OYDER

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu konuşmasında OYDER’in 
Türkiye’de 47 tane markanın birebir 
temsiliyetini yapan 5 milyon metrekarede 
yapılanmış 30 milyar TL yatırımını yapmış 
bu işe emeğiyle birlikte sermayesini de 
koymuş, direkt 80 bin dolaylı da 100 
bin yani 80 artı 20, 100 bin kişiyle direkt 
istihdam sağlayan çok önemli bir STK 
örgütü haline geldiğini belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Bundan önceki yönetim kurulu üyelerine 
ve başkanlarına da tekrardan emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. OYDER 

neler yapar? OYDER kamuda hükümette 
otomotiv yetkili satıcılarının dertlerini 
dinler ve problemi not eder. Sektöre 
bu gibi faaliyetler yapar. Üniversitelerle 
eğitim işbirlikleri yapar ve bugün de 
burada yaptığımız üzere bölgelerde de 
diyalog toplantıları yapar. Yani bölgelere 
gelip yaptığı faaliyetleri anlatır. Her yıl da 
otomotiv paneli yapar. İşte geçen yılda 
İstanbul’da çok yoğun bir katılımla birlikte 
Otomotiv perakendeciliğinde yeni dönem 
adı altında otomotiv perakendeciliği 
nereye gidiyor, zayıf yanları güçlü yanları 
bunların hepsini ortaya koymaya çalıştık. 

38. bölge toplantımızla da karşınızdayız. 
OYDER yine bizim Şükrü Başkan’la birlikte 
başlattığımız bir kütüphane yani artık 
OYDER’in de bir hafızası olsun. Nedir 
efendim bu hafıza? OYDER yaptıklarını bir 
kenara not etsin. Tabiri caizse de tarihe 
not düşsün. İşte bu yapmış olduğumuz 
OYDER kütüphanesinde de hepimizin 
de vakıf olduğu üzerinden tek tek de 
geçmeyeceğim kitaplar oluşturuldu ve 
bu kitaplar kütüphanemizde muhafaza 
edilmekte ve hepinize de ayrı ayrı 
gönderilmekte. İçinde gerçekten çok 
değerli, çok kaliteli bilgiler var. Bu 
bilgilerden de herkes istifade ediyor. 
Özellikle örnek vereyim. Suistimaller diye 
bir kitap yayınladığımızda herkes kendi 
şirketinde suistimalolamayacağını çünkü 
suistimalin önüne her türlü geçileceğini 
birebir görüşmelerimizde ifade etmişken 
suistimaller kitabını okuyan herkes 
bizim şirkette de bu varmış, biz de bunu 
atlamışız. Bu da gözümüzden kaçmış diye 
geri bildirimler aldık ve bu işin kıymetini 
biraz daha anladık. Dolayısıyla bu 
kütüphanedeki kitap serimize durmadan 
devam edeceğiz.

Bizden sonraki nesli işe nasıl adapte ederiz 
ve yeni neslin teknoloji dünyasından 
nasıl istifade ederiz diye Genç OYDER’in 
kuruluşunu sağladık. Genç OYDER’in 
başkanı Sivas’taki kardeşimiz Yusuf 
Oflaz da ciddi manada bu işin emekçisi 
ve takipçisidir. OYDER bundan önce 
yani Başbakanlık hükümet sisteminde 
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8 ayrı Bakanlık’la çalışıyordu. Sistemin 
değişmesiyle birlikte bir sürü kurul ve 
ofisle yine yakın dirsek temasında yine 
konularımızı birebir görüşerek yine hem 
ülkemiz adına katma değer yaratmak 
hem de sektörümüzü daha iyi noktalara 
taşımak üzere çalışmaya devam edeceğiz.

Güncel konumuzda üzerinde ciddi 
manada efor sarf ettiğimiz tabiri caizse 
yakın markaja hükümetin ekonomi 
tarafını tuttuğumuz ve 31 Ekim itibariyle 
hepimizin hayatına giren bir ÖTV indirimi 
söz konusu oldu. İşte bunun da sebebi 
çok net. Türkiye’deki 20 yaş üstündeki 
araç parkı otomobilde 3 milyon civarında, 
hafif ticaride 3.9 milyon toplam böyle 
bir araç parkımız var. Bu ciddi manada 
bizim üzerinde durmamız gereken ve 
sürekli bunu her ortamda her platforma 
da bildirmemiz gereken bir konu. Bizler 
OYDER olarak Türkiye’deki araç park 
yaşını Avrupa Birliği ortalamasının 
benzer seviyelerine hatta bir miktar 
altına çekmeliyiz. Nitekim Avrupa Birliği 
ortalamasındaki yaş ortalaması 7 iken 
son 10 senedeki Avrupa Birliği’ndeki 
ekonomik daralmayla birlikte oradaki 
yaş miktarı yukarıya doğru ilerledi. Bizim 
Avrupa Birliği’nin o ideal yaşı yakalamamız 
için otomotivin üzerindeki vergi yükünü 
sistematik bir şekilde uzun vadeli 
düşünerek Türkiye’de sektörün önünü 
açan hizmetleri de yapmamız lazım.

OYDER tabii üyeleriyle birlikte yetkili 
satıcıları temsilen diğer sektör 
dernekleriyle birlikte hazırlanan raporu 
ilgili makamlara sunmuştuk ve buradaki 
taleplerin birçoğunu ciddi manada da 
başarmışız. En azından iç pazar talebinin 
makul devam edebilmesi için ÖTV’deki 
masraf sisteminin güncellenmesi ki 
bunun için de OYDER ciddi manada 
programlar yaptı, baskı kurdu baskı 
kurma belki doğru bir cümle değil ama 
dirsek temasında bulundu. Buradaki 
ÖTV masrafını 45 binden 70 bine taşıdı. 
Bu direkt OYDER’in birebir takibiyle 
OYDER’in birebir pressiyle sonuçlanmış 
bir durumdur. Bu başarı da hepimizin 
başarısıdır. Pazarın daralmasıyla birlikte 
biz Haziran seçimlerinden sonra küresel 
döviz atakları, küresel faiz ataklarıyla 
birlikte Türkiye ekonomisine yöneltilen 
saldırı okları bir nebze Ağustos ayı 
itibariyle başlatılan genel ekonomik 
programla birlikte bir nebze ilk ateşi 
alınmıştır.

Hepinizin bildiği üzere 2013 yılında taşıt 
kredileriyle ilgili bir sınırlama geldi. Taşıt 
kredilerinde 48 aya doğru 60 ay 48 aya 
revize ettiler. Bugünkü gelinen fiyatlarla 
48 aya sığmıyor yani mızrak çuvala 
sığmıyor. Arabaya faiz de işlemezse 
bugünkü ortalama bir aracın fiyatı 150-
160 bin lira. Buna hiçbir pay almasanız 
48 ay gelirle ödenecek bir durum söz 
konusu değil. Dolayısıyla bunu gene 
eskiden olduğu gibi 2013 öncesine 60 
aya çıkarılması talebimiz var. Tutar 
sınırlaması olarak daha önce BDDK 
başkanı Sayın Mehmet Ali Akben’le 
görüşmemiz neticesinde bu rakam 100 
bine revize edilmişti. Kendisiyle geçen 
gün yine görüşmemizin neticesinde 
başkan rakamın 150 bine doğru revize 
edileceği bilgisini verdi. OYDER’in artık 
gerçekten her yerde hüsnü kabul edilen 
bir dernek olduğu aşikar.

Bunların dışında OYDER Sigorta’ya 
üreticinin de sahip çıkması lazım. Yarın 
öbür gün hurdadan yedek parçanın önü 
açılıyor. Hurda yedek parçalar kaporta 
boya olarak kullanılabilecek. Biz OYDER 
Sigorta’yla servislerimizin kaporta boya 
merkezlerinin ciddi manada orijinal 
yedek parçayla kendi hizmetimizle ve 
bir kampanyada başlatarak OYDER 
Sigorta OYDER yetkili servislerinde 
yetkili satıcılık yapılarak çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Bizim ülkülerimizden 
birisi de OYDER  Sigorta’yı sizlerin de 
katkısıyla çok büyük geniş bir katılımla, 
harekete geçirmek. Yani burada bizim 
amacımız bütün üyelerimizden 150 bin 
lira gibi bir katılımla bir anonim şirketi 
kurmak. Bu anonim şirketinin iznini ve 
sözünü de aldık. 6 ayda poliçe keser 
hale geleceğiz. Hazine bize bunun da 
sözlü olarak onayını verdi.

Teknoloji şirketlerimizde maksimum 
şekilde takip edelim. Teknolojiyi 
görmezden gelmeyelim. Teknolojiyi 
görmezden geldiğimizde yanımızdan 
öyle bir süratle geçiyor ki yakalama 
şansımız kalmıyor. Dolayısıyla teknolojiyi 
önceden hissedip teknolojik bütün 
fuarları takip edip, teknolojiyle ilgili 
bütün yayınları makaleleri sektörümüzle 
birlikte takip etmek zorundayız. Bizim de 
bunları OYDER olarak yayınlayıp sizlere 
sürekli bu bilgi akışını sağlamamız 
lazım. İkincisi CRM yani müşterimiz. 
Çünkü geleceğe bizi müşteri taşıyacak 
ve geleceği bize müşteri tarif edecek. 

Önemli olan satış sonrasıyla 
genel giderlerimizi en azından 

dengelememiz ki kârlılık satıştan 
gelmediği günlerde biz bir can 
suyunu cebimizde tutabilelim. 

Çünkü müşteriyi takip ederseniz 
müşteri davranışlarını takip ederseniz 
müşteri aslında sizi teknolojiyle 
buluşturan bir yolda ilerliyor. Ayrıca 
personelimize insan kaynağımıza sahip 
çıkalım çünkü emin olun 20-30 senelik 
plazalarız, bu 20-30 senelik plazalarda 
bu arkadaşlarımızın da belki bir yerde 
alın terleri, belki bir yerde emekleri 
belki de o arkadaşımızın annesinin bir 
duasıyla ayakta duruyoruz. Dolayısıyla 
personelimizi korumaya, personelimizi 
muhafaza etmeye, ekmek müştereği 
olduğumuz bu arkadaşları, korumaya 
kollamaya azami gayreti gösterelim, bu 
naçizane benim tavsiyemdir.”

Honda SSH Genel Müdür Yardımcısı 
Can Eroskay ise konuşmasında 
şu sözlere yer verdi: “Bizim bugün 
paylaşmak istediklerimiz aslında biraz 
daha işin güncel kısmı hepimizin 
günlük işleri sırasında dokunduğumuz, 
yaşadığımız sıkıntılar bir kısımda 
bizlerin yaşadığı tecrübeler ve bazı 
yapmış olduğumuz denemelerin 
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sonuçlarını paylaşmak istiyoruz. Belki 
bir fayda sağlayabiliriz. Yaptığımız 
şeylerin hangi iyileştirmelerin bize 
biraz daha fayda sağlamış olduğunu 
göstermek isteriz. Bizce bu aslında çok 
keyifli deniz tekne ama biz bunu ikiye 
bölmek istiyoruz. Bunun içerisinde 
iki bölümümüz var. Bir tanesi satış 
bu aslında sektörün çok geçtiğimiz 
dönemlerden itibaren yaşamış olduğu, 
üretimin az olduğu veya temininin 
az olduğu çok konforlu zamanlardan 
kalan belki bir alışkanlığımız ama ilk 
önceliğimiz satış tarafından geliyor. 
Burada ciroların büyük olması belki 
almış olduğumuz kredilerin getirdiği 
yükler, otomatikman satış tarafına çok 
odaklanmamızı belki bize öğretiyor, 
söylüyor. Ama biz bugün biraz daha 
bunun alt kısmını konuşmak istiyoruz. 
Satış sonrası biraz daha yatırımcıların az 
ilgi gösterdiğini düşündüğümüz tespit 
ettiğimiz için bu sürece baktığımızda 
biz bunu aslında bütün bir çember 
gibi düşünüyoruz. Yaklaşık bir 6 aylık 
dönem veya bir yıllık süre içerisinde 
müşterimiz zaten çok mutlu çünkü 
yeni ürün almış durumda ve bundan 
dolayı herhangi bir şikayet yok. Takip 
eden süre aslında altı aydan yaklaşık 
sektör ortalamasına, firma ve markalara 
göre değişkenlik gösteriyor 3.5-4 yıl 
seviyesine kadar gidiyor bu sene. 
Sahip olma memnuniyeti ve emniyet 
hissi bu tabii bizim memnuniyeti 
pekiştirebilme safhamız. Sizler geminin 

kaptanısınız. Ama bu konuyla alakalı 
bazı soruları sizlerin sizlere sormasını 
rica ediyoruz. Potansiyelimizi biliyor 
muyuz? Bunları bazı yeniliklerle takip 
etmemiz gerek. Neleri iyileştirmemiz 
lazım, bu nokta bizim için çok kıymetli. 
Çünkü çoğu zaman bizlerin bizim 
adına görevlendirdiğimiz kişilerin 
değerlendirmeleri sonucunda biz 
bir kararlar veriyoruz. Bunların 
doğru olup olmadığı ürün baskısında 
olan yorumlarla ürün dışında olan 
süreçlerin size ne kadar efektif sonuçlar 
getireceğini sorgu işareti altına almak 
istiyoruz. Ekibiniz özellikle servis 
operasyonuna verdiğiniz önemi biliyor 
mu? Bizim yaşadığımız tecrübelerde çok 
fazla değil.

Pazar şartlarımız çok değişken her an 
istediğimiz keyifle satış yapma şansı elde 
edemiyoruz. Bilinçlenen müşterimiz var. 
Daha çok sorguluyor. Gelişen güvenlik 
teknolojileri var. Belli noktalarda artık 
daha az kaza ve daha az gelir demek 
oluyor. Filo satışları çoğu zaman bizlere 
çok fazla bir fayda sağlamıyor ama 
hedeflerimize ulaşmamız için çok önemli. 
Personel problemlerimiz ve pek çoğunu 
sayabiliriz. Zorlaşan piyasa şartlarında 
neler yapmamız lazım dediğimizde, demin 
aslında göstermiş olduğumuz teknemizin 
alt kısmında yoğun rüzgar, kuvvetli rüzgar 
olduğu zaman bizi dengede tutacak alttaki 
balans kısmı yani satış sonrası sürecine 
biraz daha odaklanmamız lazım.

Operasyon efektifliğimiz nedir? Yapmış 
olduğumuz yatırımımızı ne kadar 
kullanıyoruz? Elimizdeki insan gücümüzü 
ne kadar iyi kullanıyoruz? Müşteri 
potansiyelimiz nedir? Müşterilerimize satış 
kabiliyetimiz nedir? Bunu hesaplarken 
bizim kullandığımız bir basit formatımız 
var. Önemli olan satış sonrasıyla genel 
giderlerimizi en azından dengelememiz 
ki kârlılık satıştan gelmediği günlerde biz 
bir can suyunu cebimizde tutabilelim. 
Operasyon efektifliğimize baktığımızda 
bazı kontrol noktalarını mutlaka ki 
incelememiz lazım. profesyonelleşmek 
dediğimiz nokta bizim KPR olarak 
tanımladığımız güncel bir kelime, pek çok 
sektörde de artık her geçen gün biraz 
daha fazla yer buluyor. KPR nedir aslında 
KPR dediğimiz şey bizim çalışanlarımızla 
veya kendi içimizle bir ortak dil 
oluşturabilmemiz. Bunun tanımları 
tamamen performans göstergelerimiz 
olabilir ve sizin tercihinizi içerebilir. 
Buradaki amacıysa bunun ölçülebilir 
olmak, ölçtükten sonra da hassas bir 
planlama yapabilmemizi sağlıyor. Artı 
karşılaştırmalı yönetim şansımız olabiliyor. 
Kendimize bir hedef koyabiliyoruz. 
Ulaşabildik ulaşamadık bu her zaman 
ideal olmayabilir. Ama geliştirmek üzere 
önümüzde bir numerik data koymamıza 
imkan sağlar. Müşteri potansiyelimizi 
arttırabilmek üzere bizce çok önemli bir 
nokta müşteri beğenisinin artması lazım. 
Müşterinizin sizi takdir ediyor tavsiye 
ediyor size geldiği zaman mutlu oluyor 
olması lazım. Bunu sağlarken üç tane bizim 
için sac ayağı var. Bunlardan biri duygusal 
bağlantı sağlayabilmek. Bu müşteri iletişim 
süreci mümkün olduğunca samimi sıcak 
yaklaşım pek çok alt tanımlarını sizlerde 
duyuyoruz. Müşteri ismiyle çağıralım 
plakasıyla tanıyalım geldiği zaman onu 
hatırladığımızı hissetsin. Bu aslında 
kültürel olarak da bizim çok sevdiğimiz ve 
hitap edildiği zaman bize duygusal olarak 
çok ciddi ilgi duyduğumuz bir şey. Konforlu 
bir atmosfer ve akıllı bir müşteri takibi 
diyoruz. Sonrasında servis yönetimimiz 
var. Bunun mümkün olduğunca hızlı 
yapmamız lazım çünkü zaman çok hızlı 
akıyor ve insan beklentileri ve sabrı her 
geçen gün azalmış durumda. Verebildiğiniz 
en hızlı servis en hızlı hizmet sizi bazen bir 
miktar daha öne çıkarabiliyor.

Mutlaka ki atölyelerimizin ne yoğunlukta 
olduğunu ve nasıl işleteceğimizi bir 
plan altı dahiline almamız lazım. Ayrıca 
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kaynak optimizasyonu diyoruz. 
Burada da atölye optimizasyonları 
yapmamız lazım. Pek çok büyük 
yatırımlarımız var. İçerisinde çok değerli 
ekipmanlarımız var. Ama çoğu zaman 
bunları çok planlı kullanmadığımız 
için atıl olan pek çok yatırımımızı 
biz plazalarımızda pek çok yerde 
görüyoruz. Bunları mümkün olduğunca 
efektif kullanmak lazım. Operasyonel 
iyileştirmeler kısmına geldiğimizde 
ise bu aslında müşterimize tamamen 
güven sağlamak adına çok önemli bir 
değer. Bu aslında teknik personellerde 
başlıyor. Zamanında teslimat 
sözlerimizi mutlaka tutmamız gerektiği, 
anlaşılır bir açıklama yapmamız lazım 
müşteriye niye kendisinden o parayı 
alıyoruz. Ve sonunda da sorumluluk 
taşımamız var. Sorumluluk taşıma 
şu anda pek çok markada da olduğu 
gibi bizi Recall olarak tanımladığımız 
en son zamanlarda bizim pek çok 
karşılaştığımız geri çağırma. Bunlarda 
müşteriye olan aslında güveni arttırmak 
için önem taşıyor.

Doğru ekspertiz yine çok önemli yerlerden 
bir tanesi. Müşteri takibi bizim yine 
önem verdiğimiz başlıklardan bir tanesi. 
Müşterimizin mutlaka ki satış anının, 
aracını sizden aldığını herhangi bir 
tatsızlık ve kaza yaşadığı an size ulaşması 
için güdülemeniz lazım. Müşteriyi eğer 
kendi başına bıraksak mutlaka ki ruhsatın 
içinde veya poliçesinin üzerinde olan 
bir noktaya yapabileceği ilk başvuruyu 
gerçekleştiriyor. Ama o noktada 
kendilerine bir yönlendirme yapabilirsiniz. 

Müşterinin aracının durumundan 
haberdar edilmesi önemli. Bunun 
içerisinde bir sonraki bakımla alakalı 
verebileceğiniz bilgilerde olabilir. Bu 
müşterinizin bir sonraki basamaktaki 
harcayacağı paraya psikolojik olarak 
hazırlanmasına da fayda sağlayacak. 
Yapacağınız bazı küçük incelemeler 
sonrasında bizim kullandığımız formatta 
mesela üç farklı rengimiz var. Bunlardan 
kırmızı olan acilen değişmesi gereken, 
turuncu olanlar bir süre aslında müşteriye 
mühlet tanıyabileceğiniz size sanayideki 
dükkanların aslında rakip olabildiği 
konulardan bir tanesi. Bir de yeşil 
bölümler var. Yeşil bölümlerde onun için 
değişmesi gerekmeyen parça var. Ama 
bunları da müşteriye bahsetmekte fayda 
görüyoruz. Çünkü her zaman kötüleri 

söylemek de hoş bir şey değil.

Özet olarak baktığımızda bugün 
konuştuğumuz ana başlıklardan birkaç 
tane var. Bunlardan bir tanesi siz değerli 
yatırımcılarımızın kendi işine biraz daha 
fazla ilgi gösterip, mutlaka ki farklılaşan 
yapılar var, herkes adına değil. Ama 
daha fazla ilgi gösterip bazı dümenin 
noktalarına kontrolleri yapıyor olmanız 
lazım. Ana hedefimiz aslında finansal 
karşılama oranımız olmalı. Burada 
odaklandığımız ve yaptığımız en önemli 
şeylerden bir tanesi,  bayi sahiplerimizi 
işin içerisinde sokmaktı. Operasyonel bir 
kalite artı efektifliği sağlayabilmek üzere 
KPR yönetimi aslında bugün bizce önemli 
olan birkaç noktadan biridir.

Serdar Gürses ise konuşmasında şu 
konulara yer verdi;
“PPG 1883 yılından beri çalışıyor. 
Boya kaplamaları konusunda dünya 

lideri. Ve şunu altını özellikle çizmek 
istiyorum her üretilen üç araçtan iki 
tane PPG teknolojisiyle boyanıyor. Zaten 
bu sayede biz yenilikçi olabiliyoruz, 
sürdürülebilir bir teknoloji yaratıyoruz 
ve renkler konusunda hassasız. Glass 
kısmı uçaklar için vardı. Uçaklarla 
olan onlara sağlamış olduğumuz 
kaplamalar dolayısıyla vardı şimdi 
gittikçe azaldı. Türkiye’de hava sanayide 
PPG’yi görebilirsiniz. Koruyucu ve 
denizcilik boyalarında görebilirsiniz. 
OEM’de görebilirsiniz. Endüstriyel 
boyalarda görebilirsiniz. Ambalajda 
dokunabilirsiniz. Neden dokunabilirsiniz 
diyorum eğer Cola Cola içiyorsanız 
Pepsi içiyorsanız veya herhangi bir 
kutulu bir malzeme içiyorsanız PPG’ye 
dokunuyorsunuz çünkü PPG bunların 
yüzde yüz tedarikçisi. Gelelim bizim özel 
konumuza. PPG olarak 32 çalışanımızla 
26 bayimiz 70 alt bayimiz toplamda 96 
bayimizle sektöre hizmet sağlıyoruz. 
A, B ve C segmentlerde bu hizmetleri 
her geçen gün arttırıyoruz. Tabii bizim 
ağırlığımız A segmentte servis ayağında. 
Sanayide bile bir aracı boyarken parça 
başı aldıkları rakam 200 liranın altına 
inmezken, servislerde bu rakamı 
konuştuğumda biz 200 lirayı ancak 
alabiliyoruz diyor. Diyorum ki tamam 
200 lirayı ancak alabiliyorsun. Hiç 
araştırma yaptın mı? Başa geliyorum 
ölçtün mü? Yönetmek için ölçtün mü? 
Yok. Dolayısıyla o zaman sanayideki 
adam Ahmet Usta Mehmet Usta onlara 
da saygım sonsuz. Onlar da el emekçisi. 
Ama sizler gibi servis müdürleri yok. 
Sizler gibi direktörleri yok.

Emisyon değerlerini aşağıya 
çekebilmek için, elektrik 

donanımlı ve likit araç teknolojisi 
devreye girecek. Bütün bu 

teknolojik gelişmelere rağmen, 
hala önümüzde uzun bir yol var 
ve içten yanmalı motorlar, stop 
start ve hibrit desteğiyle 2025 
yılını mesela baz aldığımızda, 

üretim yaklaşık yüzde 75’nin hala 
içten yanmalı motorlar olduğunu 

olacağını söyleyebiliriz.
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Değerlerimizden çok kısa bahsedeyim. 
Bizim için en önemlisi diyebilirim. 
Servislere verdiğimiz destekler OEM’lere 
verdiğimiz destekler var. Yedi ayrı 
seviyede eğitim yapıyoruz. Servisin 
sahibinden boyacısına kadar bütün 
kademelerde eğitim yapıyoruz. Neden 
herkes aynı bilgiye hakim olsun ki, aynı 
dili konuşabilsin. Para kaybetmeyelim. 
Birbirimizi daha iyi yönetelim. Renk 
problemlerine karşı önlemimiz var. Renk 
cihazı renk okuma cihazı ki bu bundan 
biraz daha bahsetmek isterim. Bazı 
servislerde kataloglarla geçiştiriliyor 
bu konu biz genelde servislerde renk 
okuma cihazı veriyoruz ve bu renk 
okuma cihazı veriyoruz derken, bir 
değer veriyoruz bir yedi yirmi dört 
çalışan boyacı demek bu. Renginizi 
tutturacak insan demek aslında sizin 
yerine o çalışmayı yapıyor çünkü. 
Servisinizi başka servislerle kıyaslama 
fırsatı tanıyoruz. Cep telefonumuzda 
rengin formunu görebilecek konuma 
geldik. Oldu ki dünya yıkıldı serviste 
bilgisayar çöktü cep telefonundan 
da o formu taratabilirsiniz. Tabii biz 
bunları niye yapıyoruz ne için yapıyoruz 
merkezlerin OEM’lerin markaların 
beklentileri var.

İlave etmek istediğim nokta, bu 
gördüğünüz değerli iş ortaklarımız var 
ve her gün bizi destekliyorlar biz de 
onlarla gerekli çalışmaları yapıyoruz. 
Honda’yla eğitim çalışmasını yaptık. 
Yönetici seviyesinde eğitim çalışmalarını 
yaptık. Fiat’la benzer şekilde çalışıyoruz. 
Yıllardır ben Honda’nın eğitim 
partneriyim. Biz eğitimde sertifika 
verdiğimizde Ford onlara yani sizlere 
Ford bayilerine filo veriyor. Otokoç’la 
herhalde 15 yılı aşkın süredir çalışıyoruz. 
Bunlar kolay olmuyor tabii, bunlar kolay 
olmadığı gibi koruması da kolay değil. 
Dolayısıyla hep aynı azimde, hep aynı 
güçte, hep aynı motivasyonda olmamız 
gerekiyor.”

Otomotiv Satışlar Bölge Müdürü Deniz 
Arıkan’ın konuşmasından kesitler 
şöyleydi:
“Bugün bize ayrılan değerli zamanda 
sizlere madeni yağ geleceğinden 
bahsetmek istiyorum. Ekonomik ve 
çevresel faktörler bütün sektörler için 
olduğu gibi madeni yağda da motor 
ve motor yağı otomotiv sektöründe de 
öncelikli hale geldi. Bugün bazı binek 

araçlarda 20 bin kilometrelik periyoda 
ulaşmış durumdayız. Sunumunuzda 
kısaca bu çevresel ve ekonomik etkenler 
üzerinden madeni yağ geleceğini 
değerlendireceğiz. 90’lı yılların başında 
ne vizyonlar ne de çevresel faktörler 
sektörün odağında değildi. 1992 ile 
birlikte Euro bir ve ilk limitler devreye 
girdi. Günümüze uzanan süreçte Euro 
birden bugüne Euro 6 geçişinde yüzde 
96’lık oranda limitlerin sıkıştığını ve 
daraldığını görüyoruz. revizyonlarla 
birlikte bu yük daha da daralarak 
araçlar neredeyse yakın zamanda 
havayı temizler hale gelebilecek 
diyebiliriz. Burada dikkatinizi çekmek 
istediğim nokta bu yasal limitlerin 
burada kalmayacağı ve ilerleyen yıllarda 
daha da aşağılara geleceği ve şöyle ki 
bu bahsettiğimiz limitler tek başına 
içten yanmaları motorlar bunları 
karşılamayacak durumda olacaklar. Bu 
noktada emisyon değerlerini aşağıya 
çekebilmek için, elektrik donanımlı ve 
likit araç teknolojisi devreye girecek. 
Bütün bu teknolojik gelişmelere rağmen, 

hala önümüzde uzun bir yol var ve 
içten yanmalı motorlar, stop start ve 
hibrit desteğiyle 2025 yılını mesela 
baz aldığımızda, üretim yaklaşık yüzde 
75’nin hala içten yanmalı motorlar 
olduğunu olacağını söyleyebiliriz. Tabii 
ekonomik ve teknolojik faktörle bu oranı 
hızlıca değiştirebilecek boyuta her an 
gelebilir. Madeni yağın yakın geçmişine 
baktığımızda motor yağlarında 5.40’tan 
5.30’a geçişi hepimiz birebir içerisinde 
olarak son dönemde yaşıyoruz. 
Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 0.20-
0.30 yağlarının şu an için mevcutta 
yaşadığı ve yüzdesel anlamda da yüksek 
noktalara geleceğini 5.30’dan 0.20’ye 
0.30’a bir kaymanın gelişmenin olacağını 
söyleyebiliriz. 

Sektörümüzün içinden geçtiği bu 
zor dönemde, Türkiye araç parkının 
neredeyse tamamı için onaylı 
ürünlerimizle, iyi hizmet ve rekabetçi 
fiyatlarımızla bayilerin yanında 
olduğumuzu belirtmek isterim.”
 
Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın 
da panelde yaptığı konuşmasında 
şunları belirtmiştir: “Şimdi sıfır araç 
pazarıyla ilgili net rakamları artık herkes 
biliyor. Yani son üç yıldır pazar bir 
milyon oldu. Ticari artı binek. İşte bu 
seneyi 600 binle kapanacak. Senede 
450 binlik bir pazar konuşuluyor. 

Her tip arabayı alıp perakendeye 
satabilmeniz lazım. Çünkü 
galericiler uygun arabaları 

topluyorlar. 
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Şimdi ikinci elde şöyle bir şey var. 
Tekilleştirme. Örneğin ben Otokoç’tan 
aracı aldım. Ya da B firmasına sattım. 
B firması C firmasına sattı. Sonra 
nihai müşteriye gitti bu. Dört satış 
olarak görülüyor ki tekilleşme olarak 
bakarsak bence öyle bakmak lazım yani 
aracın aradaki işlemlere bakmazsak 
Eylül ayı sonu itibariyle 2 milyon 800 
binlik bir otomobil, ikinci el pazarı 
söz konusuydu. Eylül ayında 300 
binlik bir otomobil ikinci el hafif ticari 
artı otomobil satışı söz konusuydu. 
Son üç ayda yaklaşık 900 binlik bir 
öngörümüz var ve senin 3 milyon 750 
bin ile kapatılması söz konusu. Ben bu 
rakamı kullanıyorum. Tekilleştirmeye 
bakıyorum nihai kullanıcıya giden araca 
bakıyorum 3 milyon 750 bin rakamını 
baz alıyorum. Biz ikinci eli hep yanlış 
olarak gördük. Hiç konuşmadık. Ne 
bayii toplantılarında konuştuk hatta 
şirketlerde en zayıf adamı da ikinci ele 
verdik. Bize Avrupa’dan diyorlardı ki işte 
Opel’in ikinci el programı, Chevrolet’in 
ikinci el programı bunlar gerçekten 
çok inanarak uygulamadık. Uygulayan 
markalar var mıydı bence dört dörtlük 
uygulayan marka yoktu. Ama tabii insan 
tecrübe kazandıkça görüyor. İkinci el 
çok önemli. Neden önemli, şimdi son üç 
yılda pazar bir milyondu sıfır araç pazarı, 

bu sene işte 600 bin olacak. Bu arada 
tabii bir tebriki de iletmek istiyorum 
çok eskiden beri otomotiv sektöründe 
değişik teşvikler hükümetler tarafından 
verilmiştir ve bunlar genellikle diğer 
dernekler tarafından sağlandı olarak 
izlenimi vardı ama son ÖTV ve KDV 
indirimi çok net bir şekilde OYDER’in 
girişimleriyle oldu. Bu açıdan ben bir 
sektör çalışanı olarak teşekkür ve tebrik 
ediyorum. Gerçekten OYDER ve ekibi 
burada çok net bir katkı sağladı. Şimdi 
bu ikinci elde bir milyonluk pazar sıfır 
araç pazarı bu sene 600 bine gelecek 
sene 400 bine düşme durumunda. 
Şimdi üç milyon 750 binlik bir pazardan 
yaklaşık benim araştırmalarıma göre 
net bir rakamda yok keşke olsa, yüzde 
50’lik bir pay alıyor. Yani yaklaşık olarak 
bakarsak bayilik çerçevesindeki altındaki 
firmalar yaklaşık 300 bin adetlik ikinci el 
satışı yapıyor. Neyin 300 binini yapıyor 
yaklaşık 3 milyon 750 binin yapıyor. 
Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir 
milyonluk pazar buna göre yapılanmış 
bir bayi teşkilatı var ve bu bayi teşkilatı 
bu sene 600’e gelecek sene yaklaşık 
400’e düşüyor. Yani yaklaşık 600 binlik 
bir kayıp var. İkinci el merkez çünkü 
bayiliklerin arayışı sıfır işidir. İkinci el işi 
satış sonrasıdır. Sonra sigorta gelir işte 
ikinci el gelir yok öyle bir şey. Bayiliklerin 

üç tane ana işi vardır. Olması gerekir. 
Sıfır, satış sonrası ve ikinci el. İkinci el 
kâr merkezi diyerek küçümseyemeyiz.”

Ford Türkiye Premium Araç Satış 
& İkinci El Operasyonları Yöneticisi 
Kenan Bilirgen de panel konuşmasında 
şunları aktardı: “Hepimiz 2010 yılından 
beri TUİK’in tescil kayıtlarına bakıyoruz. 
Aslında 2010 yılından beri ikinci el 
sektörünün her geçen gün daha da 
ileriye gittiğini görüyoruz. Sıfır araç 
satışıyla yıllık olarak karşılaştırdığımızda 
bu iş iki buçuklardan başladı geçen 
sene 1 milyon sıfır araç satışına karşılık 
6.8 sekiz milyon ikinci el tescili var. Bu 
seneki pazar ön görümüz son ÖTV KDV 
destekleriyle birlikte 610 bin gibi bir 
toplam pazardır. Kabaca 600 bin dersek, 
ikinci el pazarının buna rağmen 7 milyon 
tescile gideceğini şu anda görüyoruz 
ki bu 3.5 milyon eder yani neredeyse 6 
katı. Bu sene ikinci el pazarı sıfır araç 
pazarının altı katı olacak. Önümüzdeki 
sene 350 binlere düştüğünü ön 
görürsek, maalesef sıfır araç pazarının 
belki 8-10 katını zorlayan bir ikinci el 
piyasası da olacaktır. Hakikaten çok 
ciddi bir yetkili satışçılar için fırsattır. 
Avrupa’da en büyük beş ülkenin 
ortalaması ikinci el satış olarak 1.6 yani 
aslında Avrupa’da bin tane sıfır araç satan 
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bir bayi yılda 1600 tane ikinci el satar. 
Amerika’da bu ikileri zorluyor yani bin 
tane sıfır araç satan bir bayide 2 bin tane 
ikinci el araç satıyor. Türkiye genelinde 
bütün yetkili satıcıların ikinci el araç 
payı yüzde 10 üç aşağı beş yukarı hesap 
ediyoruz. Dolayısıyla şu anda bile aslında 
bir yetkili satıcının önünde işte beş veya 
7 kat büyüme potansiyeline zaten iş bu 
haliyle de kalsa bir pazar büyüklüğü var. 
Markaların bakışı da maalesef Türkiye’de 
ana marka distribütör olarak ikinci elde 
ikinci plana itilmiş bir seviyedeydi. Biz 
aslında Türkiye’nin otomotiv sektörünün 
gelişimine baktığımızda burada çok daha 
tecrübeli sektör bayilerimiz var. 

Bizim bayilerimiz belki beş on senedir 
satış sonrası gelirleriyle ayakta duruyor. 
Bundan sonraki dönemde de bence bu 
ikinci el ticari önümüzdeki belki on, on beş 
senede yetkili satıcılarımızın geleceğinin 
teminatı olarak büyük bir fırsat olarak 
duruyor. Gerçekten de burada ana 
marka distribütör olarak ve biz kendi 
şirketimizde dört sene önce Ford ikinci 
eli kurduğumuzda farklı olarak gerçekten 
elimizde hiçbir şey yoktu. Bir işletim 
sistemi yoktu. Eğitim yoktu. Gerçekten 
prosedür bile yazılı değildi. Bunları biz 
ekibimizle beraber kendi şirketimiz için 
yaptık. Aslında faizli kredi destekleri ikinci 
el takas alınan araçlara stok finansman 
uygulaması yaptık. Özellikle dijital alanda 
iletişime yaptık ama burada aslında belki 
de ana markalar artık tabii bu işte çok 
daha bilinçli ve bu işe önem vermeye 
başladılar. Burada bayilerin herhalde bu 

fırsatı görüp ikinci el yatırımlarını doğru 
organize etmeleri önemli bir fırsattır diye 
düşünüyorum.”

Son olarak Arabam.com Genel Müdürü 
Zafer Terzioğlu da panel konuşmasında 
yine önemli noktalara dikkat çekti. 
“Hepinizin çok iyi bildiği bir şey. Ben 
birazcık daha tanımlayarak ilerleyeyim. 
Şimdi bu 4 milyon diyelim. 3.5 milyon 
diyelim. İkinci elin ikinci el toplam satışın 
içindeki pay yaklaşık benim gördüğüm 
200 bin adet. Yani her bayi ortalama 50 
araç satan bir bayi ortalama 10 ya da 15 
araba yapıyor ikinci elde. Burada 200 
bin adet 3.5 milyonun yanında hiçbir şey 
değil. Ama bunu artırmak ve bambaşka 
bir açısı geliştirmek gerektiriyor. Takas 
oranınızı artırsanız bile bu 200 bin 250 
bin olacak. Bu pay ancak sizler tarafından 
alınabilecek pay bakış açısını biraz 
değiştirip yatırım yaparak olur yani ikinci 
ele apayrı bir yatırım gözüyle bakmak 
lazım. Ben de onu şöyle tanımlıyorum. 
Bunu Amerika’daki konuşmalardan 
duymuştum. İkinci elde satan sıfır 
yetkili bayi yerine sıfır da satan ikinci el 
yetkili bayi bakış açısıyla diğer yatırım 
planlaması yapılması lazım. Ve ekmek 
orada. 3.5 milyon el değiştiriyor. Benim 
gördüğüm şimdi sıfır araç veya aşağı 
doğru yüksek modelli arabaların toplam 
hareketi hep yavaşlayacak. Ama aşağıda 
seneye bakacağız, en az yüzde 10 
büyüme olacak ikinci elde. Toplamda bu 
sene 7.5 milyonu bulur. Seneye 8 milyon. 
Bu şöyle oluyor; 40 bin liralık arabayı 
60 bin liralık arabayla değiştiriyor. 30 

milyarlık arabayı 45 milyarlık arabayla 
yeniliyor. Normalde dört senede 
yenileyeceği için yani 2 senede bir eski 
araba aldığı için, araç parkı eskiye doğru 
gittiği için insanlar fırsat bulunca takip 
ediyor. Sadece takasla distribütörün 
verdiği bayilik destekleriyle giren 
arabalarda ikinci elde iş yapma ihtimali 
yok. 

İkinci ele para ayırın biraz. Yani sıfırdaki 
olmayacak parayı bu tarafa atın. Benim 
haddim değil de kusura bakmayın yani 
büyümek isteyen için böyle bir imkan 
var ama her tip arabayı alıp satabilmeniz 
lazım. Her tip arabayı alıp perakendeye 
satabilmeniz lazım. Çünkü galericiler 
uygun arabaları topluyorlar. 

Amerika’da firmalar araçların yüzde 
25’ini filan toptan satar direkt yani hiç 
showroom’dan satılmayacak arabaları 
alabilir alır iyi fiyat verir, gerekirse bin 
lira altına bin dolar altına verir gider. 
Yani müşteriyi boş çevirmez ama 
bazı araba satılmaz şeyden ve nakit 
döngüsü açısından da ortalama hızı 
yakalayabilmek adına da çok önemlidir 
bu. Biz genellikle arabalarımızla 
evleniyoruz Türk halkı olarak biz stoktan 
da vazgeçemiyoruz doğal olarak. Zarar 
edip öleceğini düşünüyoruz. Ama öyle 
değil yani vazgeçebilme kabiliyeti bazı 
arabalardan zarar etme kabiliyeti lazım 
ki diğer arabalardan kâr etme nefesi 
olsun. Yani bir hareket lazım orada. 
Duran arabanın hiç kimseye faydası yok. 
Duracağına gitmesi lazım.”

OYDER
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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 
manuel renk tespit sistemlerimiz, tam kapsamlı danışmanlık ve eğitim 
hizmetlerimizle, en zor renkleri olağanüstü hassasiyetle tutturmanızı 
sağlıyoruz.
Alman yapımı üstün renk araçları.

KARMAŞIK
AMA BASİT.

www.standox.com/tr

An Axalta Coating Systems Brand

ST_COL_TR_240x310_Master.indd   1 8/15/2018   13:10:37
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2012 senesinde Mersin’de yapılan Oyder Bölge 
toplantısında yaptığım konuşmada, "Avrupa Birliği ve 
ABD’de her yıl bayilerin %5’i el değiştirir, bu Türkiye’de 
yılda yaklaşık 50 bayi demektir"  demiştim. O günden 
bugüne Türkiye’de de yetkili satıcı sayısı yaklaşık 
1.100’lerden 900’lere doğru inmiş durumda. Üstelik 
önümüzdeki dönemde bu trendin mevcut konjünktür 
nedeniyle daha da hızlanacağını öngörüyorum.  

Yetkili satıcı acil eylem planı

Doğru birleşmeler, satın almalar, çıkışlar ya 
da yeni girişler sektörün sağlığı açısından 
kaçınılmazdır. İşin yürütülmesi için gereken 
finansman ihtiyacı ve düşen kârlılıklar bu 
dönüşümün ana sebebidir. Tereddüt edenler, 
kaynakların kaybından dolayı zaman içerisinde 
yok olurlar.

Bazı durumlarda gördüğümüz hesapsız 
rekabet, distribütörler ya da zincir bayiler 
gibi büyüklerin baskısı, işletme sermayesi 
finansmanı nedeniyle artan ekonomik baskı 
ve artan bilgi ile teknoloji kullanımı sebebiyle 
değişen tüketici tercihleri gibi unsurlar, yeni iş 
gerçeklerini ortaya çıkartmaktadır.

Bundan 10 yıl öncesine kıyasla şirketlerin 
kaybetmiş oldukları değerleri yeniden 
yakalayabilmeleri ya da kazanabilmeleri artık 
eskisine göre çok daha uzun bir süre alıyor. 
Ancak riski görüp yönetebilenler bu düşüşü 
önleyebiliyor ve akıllı stratejiler yapanlar bu 
süreyi kısaltabiliyor.

Otomotiv işi prestij ve ciro anlamında 
kredisi yüksek bir iş olmakla birlikte, orta 
ölçekli yatırımcı olan yetkili bayiler açısından 
nihayetinde kâr elde edebilmek veya sermayeyi 
büyütebilmek öncelikli amaç olmalıdır. 

Çünkü; basiretli bir iş adamı üç hedef 
için işletme kurar; kâr, büyüme ve 
devamlılık.

Günümüz otomotiv pazarının koşulları; 
duygusal davranan veya kararsız 
yatırımcılara soluk aldırmayarak uzun 
vadede daha da kaybetmelerine bir 
zemin olacaktır. Ancak; iş alanını 
genişleterek devamlılığını sağlamak 
üzere akıllı yatırımlar yapan büyüme 
tavırlı yetkili satıcılar veya küçülerek tipik 
aile işletmesi formuna bürünen makul 
işletmeciler veya gerektiğinde rasyonel 
kararlar alarak sektörü zamanında terk 
eden kararlı iş adamları doğru adımları 
atmış olacaktır. Bu üçünden farklı olarak 
eski oyunu oynamaya çalışan, ne yardan 
ne de serden vazgeçemeyen tereddütlü 
bayilerin işi ise bundan sonra daha zor 
olacaktır.

Bu yüzden dünya hızla değişirken 
siz mevcudu koruma kaygısıyla 
durursanız, kazanan kesinlikle 
acımasız dünya olacaktır demiştim 
2012’de. Bunu söyledikten bir süre 
sonra 2014 senesinde, yine bir Oyder 
Bölge toplantısında İstanbul’da 

yaptığım konuşmada ise, bayi ağı ve 
bayilik tesislerinde ölçek ve kapsamın 
değişeceğini öngörmüştüm.

Müşterilerin gerçekleştireceği daha az 
bayi ziyareti, gelecekte daha az bayi 
veya satış noktası anlamına gelmektedir 
demiş ve giderek farklılaşan müşteri 
ihtiyaçlarının, bilindik tek tip formatta 
bayilik yapısı tarafından karşılanmasının 
mümkün olmayacağını söylemiştim.  

Online aktivitedeki artışın yeni ve 
ikinci el araç fiyatlandırmasını baskı 
altına alacağına değinmiş, bağımsız 
tamircilerin artan ve iyileşen varlığının 
tamir ve bakım fiyatlandırmasını aşağı 
doğru zorlayacağını iddia etmiştim. 
Hatta bu doğrultuda gerçekleşecek 
bayi ağlarındaki rasyonalizasyonun, 
otomobil perakendeciliğine olan talebi 
azaltacağını ve perakende tesislerinin 
değerinin düşeceğini vurgulamıştım.

Tüm bunların sonucunda yakın 
gelecekte markalar, bayilerin 
yapacakları yatırımların doğru 
noktalarda ve yeni formatta olmasını 
sağlarken, ağırlıklı olarak bilişim gibi 

KT Consulting Danışmanlık 
Otoworks Yönetim Kurulu Başkanı
KURTHAN TARAKÇIOĞLU

KÖŞE YAZISI
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altyapı yatırımlarını paylaşarak destek 
sağlamalı ve bugünün değil yarının bayi 
ağı standartlarını planlıyor olmalıdır. 
Bayiler ise, mülklerinin bir emeklilik 
fonu olduğunu kabullenerek hemen 
şimdi adapte olmalılar. İnsana yapılacak 
hatalı yatırımın bir risk olabileceğini ve 
bu konunun en üst düzeyde kararlılık 
gerektirdiğini kabul etmeliler. Son olarak 
da, dijital dünyanın karmaşık ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere yeni tip çalışanları 
istihdam ederken, eskilerle vedalaşarak 
ümit vaad eden mevcutları da sürekli 
geliştirmeye odaklanmalılar.

İçine girdiğimiz bu mükemmel fırtına ile 
başa çıkmanın en doğru yolu, dümenin 
başına geçerek işinizin kontrolünü ele 
almaktır. Zira, geleceğinizi tahmin etmenin 
en kolay yöntemi de budur. Yetkili satıcılar 
olan biten herşeye rağmen uzun vadeli 
bakmalı ve kısa vadeli engellerin yıkıma 
sebep olmasına izin vermemelidir.

Geçen ay İzmir’de gerçekleşen Oyder bölge 
toplantısında yetkili satıcı arkadaşlarıma 
enseyi karartmayın, yaşadığınız ilk zorluk 
bu olmasa gerek diye seslendim. Zira 
2001-2003 yıllarında yaşanan büyük krizde 
Opel Türkiye’nin yedek parça ve araç satışı 
olmak üzere tüm gelirlerinden sorumlu 
satış müdürü olarak gayet iyi biliyorum ki, 
bu tünelin de bir çıkışı olacak ve bir çok şey 
yeniden, yeni bir düzene kavuşacak.

Buna dayanarak size verebileceğim iyi 
haber, önümüzdeki süreçte ertelenecek 
talebin yaratacağı çıkış olasılığı olduğudur. 
Ancak maalesef hızla daralan talep ile 
bozulan şirket mali yapıları günümüzün 
en önemli problemidir. Bu sebepten 
ötürü kötü haber ise, zorlu bir dönüşüme 
girişmeniz ve bunun için de kararlılıkla çok 
daha fazla çalışmanız gerektiğidir.
Yetkili satıcılar bu kârsızlık makasından 
çıkabilmek için öncelikle ve elzem olarak; 
maliyetlerini sıkı kontrol altına alacak 
ve güncel operasyonlarında verimliliği 
iyileştirecek operasyonel yollar bulmak 
zorundadır. Bu iki konuda da tam zamanlı, 
meşakkatli ve etkin bir mesai verilerek 
daha iyiye ulaşılabilir. Ancak günümüzde 
yüzyüze kalınan en büyük problem nakit 
akışı sorunudur ve bunu çözebilmenin 
tek yolu da acilen işletme sermayesi 
enjeksiyonu yapmaktır.

Tüm bu iyileştirme süreçleri daha fazla 
sermaye ihtiyacı, daha yoğun mesai verme 
ve hatta gereken noktalarda yeni yatırım 
anlamına gelmektedir. Bunun aksi tavır, 

firmaları önceleri fark edilemez ve fakat 
önüne geçilemez bir şekilde kaybetme 
trendine sokmaktadır. 

Enseyi karartmayın, çıkış olasılığı var 
derken yanlış anlaşılmak istemem. 
Aslında işler çok daha kötü olacak, 
doğru kararları verip azimle uğraşmanız 
gerekecek demek istiyorum. 

- yatırımcının doğru işleri yapması 
gerektiği
- çalışanların da işleri doğru yapması 
gerektiği

bir normalizasyon dönemine girdik. Yetkili 
satıcı sermayedarları, iş için gereken öz 
sermayeyi sağlayarak, basiretli tavırla 

işini yürütmesi gerektiğini, çalışanlar ise, 
orada olmalarının nedeninin kuruma 
gelir ve değer üretmek olduğunu tekrar 
hatırlayacaklar. Ama bu arada maalesef, 
kayıplar olacak...

Kanımca elin taşıyla elin kuşunu vurma 
hevesi böylece sonlanmış olacak. 2001 
krizinde bankaların aldığı hayati dersleri, 
2018’de başlayan ekonomik travmada 
firmalar ve çalışanları almış olacak. 
Sonrasında da umarım, daha müreffeh 
bir geleceğe yürüyeceğiz.

Bu doğrultuda, otomotiv yetkili satıcıları 
derhal acil eylem planlarını devreye 
alarak kendi kendine yetmenin yolunu 
bulmalıdırlar. 

Bu eylem planından birkaç kritik konuya 
bu vesileyle değinmek istiyorum. 

İkinci el, sigorta ve satış sonrası 
hizmetlere daha da fazla odaklanarak 
tesis genel giderleri karşılama 
oranını %100’ün üzerine taşıma 
eyleminde, yeni araç satışı haricindeki 
diğer gelir kalemleri ve genel 

gider yaratan bölümleri parçalara 
ayırarak yönetmeliyiz. Gelir üreten 
kanallarda ulaşılabilir yüzdesel artışlar 
hedeflenmeli, genel giderlerde de makul 
azalmalar sağlayarak tesis karşılama 
oranını %100’e getirebiliriz. Çıkış için en 
kritik eylemlerden biri budur ve ihtiyaç 
duyulan tek kavram bu eyleme var 
gücünüzle odaklanmaktır.
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Değinmek istediğim diğer konu ise 
dijital müşteriyi yakalamaktır. Dijitalin 
kaçınılmaz büyüklüğünün içine girdik 
ve biz bu yeni müşteri tipine dijital 
müşteri diyoruz. Dijital müşteriyi 
yakalayıp showroomlarımıza getirmemiz 
gerekiyor.
 

Ortalık çok kalabalık. Çok fazla marka, 
çok fazla model, çok fazla bayi, 
herşeyden çok fazla seçenek ve çok fazla 
reklam var. Sonuçta müşterilerinizin 
sizinle konuştuğu konular sadece; fiyat, 
iskonto, kredi ve vade olmaktadır. O da 
kalkıp size gelirlerse…

Müşteri davranışları hızla değişmektedir 
ve artık müşteriler daha fazla online 
araştırma ve daha az bayi ziyareti 
yapma eğilimine girmişlerdir. Alım 
kararına yakın olan müşteri adayları 
artık çoğunlukla araştırmalarını 
internetten tamamlıyor ve eskisi kadar 
bayi dolaşmadan sonuca yaklaşıyor, 
akabinde de 1-2 bayi ziyaretiyle satın 
alma gerçekleştiriliyor.

Marka sadakati ve kararlılığı düşüyor; 
satın alma sürecinin en başında, artık 
alıcıların sadece beşte biri hangi marka 
ve modeli istediğini biliyor. Otomobil 
alıcıları sadece üretici sitelerini değil, 
bayi sitelerine, karşılaştırmalı sitelere, 

online dergileri, tüketici görüşlerini, 
blogları ve seri ilanları da inceliyor. 

Sadece aradığı modeli bulmak için 
değil, bayi seçmek için de internet en 
çok kullanılan kanallardan. Bu yollarla 
bayilere gelmekte olan online taleplere 
geç ve eksik geri dönüş ise, bayi, marka, 
model değiştirmeye neden olabiliyor.

Otomotiv bayiliğinde pazarlama eskiden 
büyük showroomlar, gazete ilanları, 
toplu sms mesajları veya araç sergileme 
aktiviteleri yoluyla yapılıyordu. Artık 
doğru kişiye, doğru zamanda, doğru 
kanaldan, doğru mesajı verebilme 
yeteneğine sahip olunabilinen dijital 
pazarlama yapmak gerekmektedir. 

Bunu doğru yapabilmek için ise 
bayiler öncelikle, adres belli olsun 
diye yapılmış ya da katalog tadında bir 
web sitesine değil, çağın gereklerine 
uygun ve dijital pazarlama yapabilme 
imkanı sağlayan yeni nesil web sitesine 
ihtiyaç duymaktadır. Bayi web siteniz 
öncelikle, %81’inin model ya da markaya 
karar vermediği, fiyat, marka, model 
araştırması yapan müşterilerin karar 
vermesine yardımcı olacak bir anlayışta 
yapılmış olmalıdır. 

Bu temeli sağlam attıktan sonra 
da, içerik pazarlaması, google 
optimizasyonu, google reklamcılığı, 
e-bülten gönderimleri ve sosyal medya 
kanallarının yönetimi gibi işlemler 
devreye alınmalıdır. İşte tüm bunların 
doğru yönetimine dijital pazarlama 
diyebiliriz.

Daha fazla müşteri adayı yaratmalısınız. 
Bunu akıllı pazarlama kampanyalarıyla 
yapabilir, dikkat çekebilir ve her 
kanaldan veri toplayabilirsiniz. 
Pazarlama bütçelerinizin en az yarısını 
online kanallara ayırmıyorsanız, 
muhtemelen satış kaybediyorsunuz.

Dijital pazarlamanın karakterinde, 
uygulama, analiz etme, optimize etme 
ve tekrar uygulama vardır. Sürekli 
analiz ve optimizasyon sayesinde 
verimsiz pazarlama kanallarını 
tespit edebilir, bu kanallardaki 
yatırımlarınızı kesebilirsiniz, ya da 
verimsiz görünen kanallarda stratejinizi 
değiştirebilirsiniz. Hangi içeriklerinizin 
daha çok görüntülendiğini bilmek sizi 
sonraki içeriklerinizi oluştururken 
yönlendirebilir.

Müşteri adayı yakalama tavrı, otomotiv 
perakendeciliğinde rekabetçi pozisyon 
sağlatabilecek birkaç avantajdan biridir. 
İşte bu yüzden bayilerimize dijital 
müşteriyi yakala diyoruz. Her müşteri 
adayı, hızlı ve kaliteli bir takibi hak eder.

Daha çok müşteri adayı üretmek 
ve buna paralel olarak ta satış 
danışmanlarına müşteri adaylarına nasıl 
döneceğini öğretmek, bir tavır değişikliği 
sağlamak zorundayız.

Vasat bir yönetimle, internette 
bağlantıya geçtiğiniz müşteri adaylarının 
satışa dönüşüm oranı, araç satışında 
%2, servis randevularında %40 civarında 
olabilir.
Pazarlama hunisindeki her bir aşamayı 
özenle geliştirerek, araç satışında %10, 
servis randevusunda da %90 dönüşüm 
yakalayabilirsiniz. 

Bilmenizi isterim ki, satış 
danışmanlarının sadece %25’i iki 
kere arama yapıyor. 5 müşterinin 
4’ü taleplerine yetersiz bir yanıt 
aldıklarında markayı, modeli veya bayiyi 
değiştirmeye karar veriyorlar. Dijital 
Müşteri’yi doğru ele alacak yaklaşım, 
sektörün bayi tarafında henüz kabul 
görmüyor ve bu bakış açısına sahip 
yeni nesil satış danışmanları henüz 
yaygın değil. Eskiler ise bunu bir yük 
olarak görüyor. Hız gerçekten önemli. 
Elimizdeki veriler, müşteri adayına ne 
kadar hızlı dönüş sağlanırsa showroom 
ziyareti olasılığının o kadar yüksek 
olduğunu gösteriyor.

Son olarak önemli bir ayrıntıya 
değinerek bitirmek istiyorum. 
Rakipleriniz dijital pazarlamada kötüyse 
bu size çok büyük bir avantaj sağlar; 
zira dijital müşteri sonsuz evrendedir, 
sadece sizin mahallede değil.

KÖŞE YAZISI
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Günümüz ekonomik koşullarının günden güne daha 
da zorlaşmasıyla, “konkordato” kelimesini daha çok 
duymaya başladık. Bugünkü yazımızda “konkordato” 
kurumunun yeni düzenlenmiş haliyle ne olduğunu ele 
almaya çalışacağız.

Her yönüyle 
“KONKORDATO”

1. Yeni Düzenlemenin Hukuki Dayanağı Nedir?

İcra ve İflas Kanunu'nun 285-309. maddeleri 
arasında düzenlenmiş olan konkordato, 
28.02.2018 tarihinde TBMM’de kabul edilip 
15.03.2018 tarihinde Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı “İcra 
ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” ile yeni bir yapıya 
dönüştürülmüştür. 

Söz konusu değişiklik ile, bünyesinde pek çok 
sorunu barındıran iflasın ertelenmesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

2.  Konkordato Nedir? 

Konkordato, mali durumu bozulmuş olan 
borçlunun, borçlarını belli bir oran ve vadede 
ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve 
mahkemece onaylanan bir anlaşmadır. Bu 
sayede borçlu, alacaklıları ile anlaşarak borçlarını 
belirli bir vadede veya tenzilat yapılmak suretiyle 
belli bir indirimle ödeme şansını bulacaktır. Aynı 
zamanda konkordato yoluyla borçlu ile alacaklı 
arasında gerçekleşen anlaşma sayesinde, borçlu 
kendisine yöneltilen icra takiplerinin (rehinle 
teminat altına alınmış olanlar hariç) durdurulması 

avantajından faydalanırken, alacaklılar 
da çok büyük ihtimalle icra takibine 
oranla daha fazla tutar elde etme imkanı 
sağlar. 

Şu halde konkordato özünde borçlu 
ve alacaklılar arasında yapılan ve 
mahkemenin de tasdik etmesi nedeniyle 
bağlayıcılığı olan bir çeşit kalan borçları 
yapılandırma sözleşmesidir. 

3. Konkordato Talebinde Kimler 
Bulunabilir ve Başvuru Şartları 
Nelerdir?

Borçlarını vadesi geldiği hâlde 
ödeyemeyen veya vadesinde 
ödeyememe tehlikesi altında bulunan 
her borçlu (şirket yada şahıs) veya borçlu 
hakkında iflâs talebinde bulunabilecek 
her alacaklı ilgili Asliye Ticaret 
Mahkemesine başvurarak konkordato 
işlemlerinin başlatılmasını talep edebilir. 

Yapılacak olan talepte hangi belgelerin 
bulunması gerektiği ise kanunda açık 
bir şekilde ifade edilmiştir. (İİK m.286) 
Buna göre: 

Tezcan Hukuk Bürosu
Kurucu Avukat
AV. ZEYNEP TEZCAN

1. Borçlunun borçlarını hangi 
oranda veya vadede ödeyeceğini 
gösteren bir konkordato ön projesi, 

2. Borçlunun malvarlığının 
durumunu gösterir belgeler, 

3. Alacaklıları, alacak miktarlarını 
ve alacaklıların imtiyaz durumunu 
gösteren liste, 

4. Konkordato ön projesinde yer 
alan teklife göre alacaklıların eline 
geçmesi öngörülen miktar ile 
borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların 
eline geçebilecek muhtemel miktarı 
karşılaştırmalı olarak gösteren 
tablo, 

5. Bağımsız denetim kuruluşu 
tarafından hazırlanan ve 
konkordato ön projesinde yer alan 
teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle 
muhtemel olduğunu gösteren 
finansal analiz raporları konkordato 
talebine eklenmelidir.

KÖŞE YAZISI
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4. Konkordato Sürecinin Başlaması ve 
Geçici Mühlet Verilmesi

Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki, 
aşağıda belirtildiği üzere, konkordato kabul 
süreci kanunen en fazla 2 yıl 5 ay sürecektir:

Geçici Mühlet   Kesin Mühlet    Mahkeme Yargılaması
3 AY  + 2 AY       1 YIL   +  6 AY           EN FAZLA 6 AY

Konkordato talebinde bulunabilecek 
kişilerin konkordato talebi üzerine, 
mahkeme belirtilen belgelerin eksiksiz 
olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde 
derhâl geçici mühlet kararı verecektir. 
Geçici mühlet süresi kanunen 3 ay olmakla 
birlikte mahkeme, borçlu veya komiserin 
yapacağı talep üzerine bu süreyi en fazla 
2 ay daha uzatabilir. Yani geçici mühletin 
toplam süresi 5 ayı geçemez. Mahkemenin 
aldığı geçici mühlet kararı Ticaret Sicil 
Gazetesinde ilan edilir ve ilgili yerlere 
(Tapu müdürlüğü gibi) bildirimi yapılır. 
Alacaklılar ise ilan tarihinden itibaren 
7 gün içinde gerekçe ve delillerini de 
göstererek konkordato talebinin reddi için 
mahkemeye başvurabilecektir.

Mahkeme geçici mühlet  kararıyla birlikte 
konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini 
incelemesi amacıyla bir geçici konkordato 
komiseri görevlendirir. Komiser borçluyu 
denetleyecek, borçlunu mevcut malvarlığı 
hakkında defter tutacak ve ara raporlar 
hazırlayacaktır. Buna ek olarak mahkeme 
gerekli gördüğü takdirde borçlunun 
malvarlığının muhafazası için tedbir kararı 
da verebilir.

5. Projeni Hazırlanması İçin Borçluya 
Kesin Mühlet Verilmesi

Mahkeme kesin mühlet kararı vermek 
için borçluyu ve konkordato talebini 
yapan alacaklı ise alacaklıyı duruşmaya 
davet ederek bir değerlendirme yapar. 
Geçici komiserin hazırladığı ara raporlar 
ve varsa itiraz eden alacaklıların vermiş 
oldukları itiraz dilekçeleri göz önünde 
bulundurularak mahkeme kesin mühlet 
hakkındaki kararını verir. Mahkeme 
konkordatonun başarıya ulaşmasının 
mümkün gördüğü takdirde, borçluya 1 
yıllık kesin mühlet verir. Güçlük arz eden 
özel durumların varlığı halinde mahkeme 
bu süreyi 6 aya kadar daha uzatabilir. 
Yani kesin mühletin toplam süresi 1,5 yılı 
geçemez. 

6. Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları 
Nelerdir?

Kesin mühletin alacaklılar açısından 
önemli sonuçları vardır. Öncelikle 
artık borçlu hakkında yeni bir takip 
başlatılamaz ve daha önce başlatılan 
takipler durur. İhtiyati tedbir ve ihtiyati 
haciz kararları uygulanmaz. Fakat takibe 
ilişkin zamanaşımı ve hak düşürücü 
süreler bu müddet içinde işlemez. 
Tasdik edilen konkordato projesinde, 
aksine hüküm olmadıkça rehinle temin 
edilmemiş her türlü  alacağa faiz işlemesi 
durur. 

Burada özellik arz eden durum ise rehinle 
temin edilmiş alacaklardır. İİK m. 
295’ e göre mühlet sırasında rehinle temin 
edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya 
çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir ve 
evvelce başlayan takiplere devam edilebilir; 
ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbiri 
alınamaz ve satış gerçekleştirilemez.

Sözleşmenin karşı tarafının konkordato 
projesinden etkilenip etkilenmediğine 
bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu 
ve işletmesinin faaliyetinin devamı için 
önem arz eden sözleşmelerde yer alıp 
da borçlunun konkordato talebinde 
bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil 
edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına 
yahut borcu muaccel hâle getireceğine 
ilişkin hükümler, borçlunun konkordato 
yoluna başvurması durumunda 
uygulanmayacaktır. Borçlu, tarafı olduğu 
ve konkordatonun amacına ulaşmasını 
engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin 
uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla 
herhangi bir zamanda sona erecek şekilde 
feshedebilir ancak bu çerçevede ödemesi 
gereken tazminat, konkordato projesine 
tabi olacaktır.

Borçlu ise kesin mühlet kararı ile komiser 
nezareti altında işlerine devam edecek, 
ancak mahkemenin izni olmadan rehin tesis 
edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmaz 
ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen 
dahi olsa devredemeyecek ve karşılıksız 
tasarruflarda bulunamayacaktır. Aksi hâlde 
yapılan işlemler hükümsüz olacaktır. Borçlu 
bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı 
davranırsa mahkeme, borçlunun malları 
üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir.

Kararla beraber dosya konkordato 
komiserine tevdi edilir. Komiser tıpkı 
geçici mühlette olduğu gibi borçlunun 
faaliyetlerine nezaret edecek, konkordato 
projesini tamamlamaya yardım edecek 
ve ara raporlar hazırlayacaktır. Bunun 
yanı sıra borçlunun mevcudunu bir 
defterini yaparak malların kıymetlerini 

takdir ederek mahkemeye sunacaktır. 
Ayrıca komiser tarafından Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde alacaklılara alacaklarını 
bildirmeleri için ilan yapılır. Alacaklılar 
ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 
alacaklarını bildirmelidir. Zira alacağını ilana 
rağmen bildirmeyen alacaklılar konkordato 
projesinin müzakerelerine katılamayacaktır. 
Alacakların bildirilmesi ardından komiser 
borçluyu davet ederek bildirilen alacaklar 
hakkındaki beyanlarını dinler.

7. Borçluya Verilen Kesin Mühlet 
Kaldırılabilir mi?

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşme, 
kesin mühletin sona ermesinden önce 
gerçekleştiği takdirde mahkeme, komiserin 
bu hususu yazılı olarak bildirmesi üzerine 
kesin mühleti kaldırarak konkordato 
talebinin reddine karar verecektir.
(Borçlunun mali durumunun düzelmesi) 
Buna ek olarak kesin mühlet içinde;

1. Borçlunun malvarlığının korunması için 
iflasın açılması gerekiyorsa
2. Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı 
anlaşılıyorsa
3. Borçlu kanuna aykırı davranırsa (rehin 
tesis etme, malları devretme vs)
4. Borca batık olduğu anlaşılan şirket veya 
kooperatif konkordato talebinden feragat 
ederse

Mahkeme yine kesin mühleti kaldırarak 
konkordato talebinin reddine ve borçlunun 
iflasına doğrudan karar verecektir.

8. Konkordato Projesinin Kabul Aşaması 
(Alacaklılar Toplantısı) ve Aranılan 
Çoğunluk

Tüm bunların neticesinde konkordato 
projesinin taraflar arasında kabul edilmesi 
ve müzakeresi amacıyla alacaklılar toplantısı 
yapılır. Bu toplantıya komiser başkanlık 
eder ve borçlu hakkındaki raporlarını sunar. 
Borçlunun da bu toplantıda  bulunması 
zorunludur. Müzakereler sonucunda 
projenin kabulü için yapılan oylamada 
sadece konkordato projesinden etkilenecek 
alacaklılar oy kullanabilecektir. Projenin 
kabulü için gereken oy miktarı İİK m.302’ de 
gösterilmiştir. Buna göre projenin kabulü 
için;

• Kaydedilmiş olan alacaklıların ve 
alacakların yarısını veya
• Kaydedilmiş olan alacaklıların 
dörtte birini ve alacakların üçte ikisini
aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş 
olması gerekir. Toplantı bitiminden 
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itibaren 7 gün içinde yapılan katılımlar da 
projenin oylamasında dikkate alınacaktır. 
Toplantı sonucunda oluşturulan 
konkordato tutanağı kabul ve ret oylarını 
da gösterir şekilde taraflarca imzalanır 
ve mahkemeye sunulur. Mahkeme 
konkordato projesinin kabulü veya reddi 
hakkında kesin mühlet süresi içinde 
kararını verir. Projenin mahkemece 
kabulü için ise; 

a. Konkordatoda teklif edilen tutarın, 
borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline 
geçebilecek muhtemel miktardan fazla 
olacağının anlaşılması,
b. Teklif edilen tutarın borçlunun 
kaynakları ile orantılı olması,
c. Yapılan alacaklılar toplantısında 
öngörülen çoğunlukla projenin kabul 
edilmiş olması,
d. İmtiyazlı alacaklıların alacaklarının 
tam olarak ödenmesinin ve mühlet 
içinde komiserin izniyle akdedilmiş 
borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça 
vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış 
olması gerekmektedir.

Mahkemenin vereceği tasdik kararı veya 
ret kararına karşı kanun yolları açıktır. 
Hem borçlu hem de alacaklılar istinaf ve 
temyiz yollarına ilgili süreler içerisinde 
başvurabilir. Gerekli şartları sağlamadığı 

sebebiyle konkordato projesi reddedilir ve 
borçluda iflasa tabi kişilerdense mahkeme 
red kararı ile birlikte kendiliğinden borçlu 
hakkında iflas kararı da verecektir. Ayrıca 
alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar 
da tasdik kararının ilânı tarihinden 
itibaren bir ay içinde itiraza karşı dava 
açabilirler. Mahkeme, konkordato projesi 
uyarınca itiraza uğrayan alacaklara isabet 
eden payın, kararın kesinleşmesine 
kadar borçlu tarafından, mahkemece 
belirlenen bir bankaya yatırılmasına karar 
verebilir. Süresi içinde dava açmamış 
olan alacaklılar ise bu paydan ödeme 
yapılmasını talep edemezler.

9. Konkordato İlan Edilmesi ve Sonuçları

Nihayet konkordato mahkemenin 
verdiği tasdik kararı ile bağlayıcı 
hale gelecektir. Bağlayıcı hâle gelen 
konkordato, konkordato talebinden 
önce veya komiserin izni olmaksızın 
mühlet içinde doğan bütün alacaklar 
için mecburidir. Fakat imtiyazlı alacaklar, 
rehinli alacaklıların rehnin kıymetini 
karşılayan miktardaki alacakları ve amme 
alacakları ile kredi kurumları tarafından 
verilen krediler de dahil olmak üzere, 
mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş 
borçlar için mecburilik yoktur. Ayrıca 
konkordatonun tasdiki ile geçici mühlet 

kararından önce başlatılmış takiplerde 
konulan ve henüz paraya çevrilmemiş 
olan hacizler de hükümden düşecektir. 
Ancak bu kural imtiyazlı alacaklar, rehinli 
alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan 
miktardaki alacakları ve amme alacakları 
için konulan hacizler için geçerli değildir.
 
Konkordato ilanı ile birlikte artık borçlu 
alacaklılara olan ödemelerini projede 
onaylanan miktarlarda yapmalıdır. Aksi 
halde, borçlu tarafından konkordato 
projesinde öngörülenden fazla olarak 
yapılan vaatler hükümsüzdür. Ayrıca 
kendisine karşı konkordato projesi 
uyarınca ödemede  bulunulmayan 
alacaklılar, konkordato uyarınca 
kazanmış olduğu yeni hakları saklı 
kalmak üzere, konkordatoyu tasdik 
eden mahkemeye başvurarak kendisi 
hakkında konkordatoyu feshettirebilir. 
Bununla beraber her alacaklı, kötü niyetle 
sakatlanmış konkordatonun feshini 
mahkemeden isteyebilir.

Şu halde yukarıdaki açıklamalarımızdan 
da görülmektedir ki, yenilenen hükümleri 
ile konkordato işleri iyi gitmeyen ve 
mali durumunun bozulması sebebiyle 
ödemelerini yapamayan dürüst borçlular 
için iflastan önce gelen son çare olarak 
uygulamada yerini almıştır. 

KÖŞE YAZISI
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Tofaş Akademi, dünyanın eğitim ve gelişim alanında dünyanın en saygın ödülü olarak 
kabul edilen ‘Association for Talent Development (ATD) Best’ tarafından en iyi kurum 
seçildi. Stevie ve Brandon Hall ödüllerinin ardından başarısını ATD BEST Ödülü’yle 
taçlandıran Tofaş Akademi, böylelikle 2018 yılında aldığı ödül sayısını 14’e yükselterek 
önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Tofaş Akademi 
Dünyanın En İyi Akademisi 
Seçildi!

Eğitim ve gelişim alanında dünyanın en 
saygın ödülü olan, bu yıl 16.’sı düzenlenen 
Association for Talent Development 
Best’in (ATD), sahipleri belli oldu.  Tofaş 
Akademi,  geçen hafta Washington’da 
düzenlenen ATD Best Ödül Töreni’nden; 
44 şirketi geride bırakarak birincilikle 
ayrıldı. Stevie ve Brandon Hall ödüllerinin 
ardından ATD BEST ödülüne layık görülen 
Tofaş Akademi, böylece 2018 yılında aldığı 
ödül sayısını 14’e yükselterek önemli bir 
başarıya daha imza atmış oldu.

Temelleri 2010 yılında atılan Tofaş 
Akademi, Tofaş’ın kurumsal hafızasını 
oluşturup disipline ederek bundan 
sürdürülebilir fayda üretmeyi, tüm 
çalışanlarının ve paydaşlarının bugünün 

işini daha iyi yapmalarını ve geleceğe 
hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyor. 
Şirketin gelecek yolculuğunda önemli 
bir rol üstlenen akademi, Tofaş’ın “bilgi 
fabrikası” rolünü üstleniyor ve bilgiyi 
dönüştürüyor. Otomotiv sektörüne 
eğitimli ve deneyimli insan kaynağı 
kazandırmak için ihtiyacı en doğru 
şekilde tespit ederek bireysel, mesleki 
ve kurumsal gelişime odaklanıyor. 
Farklı bireysel öğrenme stillerine göre 
tasarlanmış yüzlerce eğitim modülü 
bulunan ve eğitmenlerini kendi 
bünyesinde yetiştiren Tofaş Akademi, 
kapsamlı fiziki şartlara ve içerik altyapısına 
sahip bir gelişim platformunu temsil 
ediyor. Tofaş Akademi’ye ATD BEST’te 
birinciliği getiren önemli unsurlar 

arasında yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılıp 
hayata geçirilmesinde üstlendiği etkin rol, 
yenilikçi gelişim çözümleri ve dünyadaki 
eğitim profesyonellerinin gelişimini 
desteklemek için sunduğu içerik derleme 
sitesi olan www.tofasakademi.com yer 
alıyor.

Kurumların, 2003 yılından bu yana 
verilen ATD BEST Ödülleri’nde gelişim 
yaklaşımlarını örnekler ve iş sonuçları ile 
ortaya koymaları bekleniyor. ATD BEST 
Ödülleri her yıl, gelişim faaliyetlerini 
şirketin hedef ve stratejileriyle 
örtüştürerek katma değer yaratan 
kurumlara veriliyor. 

Haber

TOFAŞ Akademi Müdürü
DR. SELÇUK ALİMDAR
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TUİK İkinci El araç verilerine göre; 2018 Temmuz kümüle 
olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla İkinci el araç 
satışlarında toplam % 23 oranında büyüme gerçekleşmiştir. 
ODD verileri 2018/2017 Eylül kümüle olarak 
karşılaştırıldığında; toplam sıfır araç satışlarında yaşanan 
%26 oranında daralmanın aksine ikinci el pazarının güçlü 
konumunu devam ettirmesi beklenmektedir. 

2017 yılında toplam 3.4 milyon adet (6.8 milyon tescil) 
olarak gerçekleştiği kabul edilen ikinci el pazarının; 2018 
yılında 3.5 milyon bandında (7 milyon tescil) gerçekleşeceği 
ve 2019 yılında da büyüme trendinin devam edeceği ön 
görülmektedir. 

Büyüyen ikinci el pazarında 
yetkili satıcılar için gelecek 
fırsatları

Otomotiv Sektörünü Etkileyen Makro 
Trendler; Yeni Teknolojiler (Elektrikli/
Bağlı araçlar, Otonom Sürüş), Tüketici 
Davranışları (Yeni kuşakların araç 
sahipliğine farklı yaklaşımı), Gelir 
Modellerinde Değişim (Azalan karlılık, 
Ürün/Hizmet dönüşümü), Değişen 
Değer Zinciri (Sektör dışından oyuncular, 
teknoloji şirketi/startup), Regülasyonlar 
(Yasal Düzenlemeler, Vergiler, Teşvikler) 
sektörümüzde tehditler/fırsatlar sunan yeni 
iş modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ford İkinci El olarak müşteriyi en iyi anlayan 
olmak, yalın yaklaşım ile güçlü değer 
önerileri üretmek ve pazarı takip etmenin 
ötesinde öncü olmak ana hedeflerimizdir.

Dünyada İkinci El pazarlarında ülkelere 
göre değişen yıllık %7 ile 25 arası büyüme 
yaşanmaktadır. Önümüzdeki 10 yılda 
ABD ve Avrupa’da araç stoğu azalırken, 
gelişmekte olan ülkelerde araç stoğunun 
artması öngörülüyor. Uzatılmış garanti ve 
ek hizmetler sağlayan kurumsal yapılar 
ve platformların pazar payları büyüyor. 
Müşteriye hızlı ve sorunsuz bir deneyim 
yaşatmak her zamankinden daha önemli; 
sadece fiyatlamada değil tüm deneyimde 

müşteriye destek olmak gerekli ve 
Dijitalleşme değer zincirinin her halkasında 
giderek daha fazla önem kazanıyor.

Türkiye İkinci El araç pazarını etkileyen 
ana trendler olarak ise; Dijitalleşme (mobil 
platformlarda artış) , Yeni araç arz koşulları 
(fiyatlardaki artış, döviz kurları, vergiler, 
kampanyalar), Yeni araç satışlarında kâr 
marjlarının daralması, İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik, 
Markaların 2. el pazarında doğrudan yer 
alması, Startup'lar ile pazara giren yeni iş 
modelleri, İkinci el araç satışlarında  kolaylık 
sağlayan hizmetlerin yaygınlaşması ve Satış 
kanallarının kurumsallaşması ön plana 
çıkmaktadır.
 
Türkiye 2. el pazarında 2010 yılından bu 
yana her yıl düzenli olarak büyüme trendi 
devam etmektedir.  2017 yılı toplamında 
TUİK tescik kayıtlarına göre toplam 
6.8 milyon adet tescil gerçekleşmiştir. 
Hesaplamada B2B (firmalar arası) satışların 
çift etkisi nedeniyle sektör genelinde 
tescil adedinin yarısı kadar gerçek pazar 
büyüklüğü olduğu ön görülmektedir. 2017 
yılı toplamında 3.4 milyon adet olduğunu 

kabul edilen ikinci el araç pazarı, segment 
bazında yeni araç pazarına benzer şekilde 
%75 Binek, %22 Hafif Ticari , %3 Ağır ticari 
olarak dağılmaktadır. 

Türkiye İkinci El pazarı hacim ve potansiyel 
olarak üst düzeyde olmasına rağmen; 
Yetkili Satıcıların İkinci El / Yeni Araç satış 
oranının ABD’de 2.0, AB ülkelerinde 1.6, 
Türkiye’de ise 0.3 seviyesinde olduğu 
kabul edilmektedir. Türkiye’de ikinci el 
ticareti yoğun olarak galeri kanalıyla 
devam etmekte olup, yetkili satıcıların 
toplam satışlar içerisindeki payının %10 
seviyelerinde olduğu ön görülmektedir. 
Pazar büyüklüğü, yetkili satıcı payı ve 
büyüme potansiyeli dikkate alındığında 
ikinci el pazarı özellikle yetkili satıcılar için 
büyük fırsatlar barındırmaktadır. AB ülkeleri 
ve ABD ortalamaları baz alındığında Türkiye 
genelinde yetkili satıcıların ikinci el satış 
hacimlerini 5 ile 7 kat arası arttırabileceği 
pazar potansiyeli mevcuttur. 

Son aylarda yaşanan döviz kur artışları 
büyük ölçüde sıfır araç fiyatlarına yansıdı 
ancak ikinci el piyasasında etkisi çok sınırlı 
kaldı. Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları 

Premium Araç Satış & İkinci El 
Operasyonları Yöneticisi
KENAN BİLİRGEN

Haber
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arasındaki makas her zamankinden daha 
fazla açıldı. Hane halkının geliri, tüketici 
eğilimleri ve mevcut fiyat makası nedeniyle 
önümüzdeki dönemde ikinci el araç almak 
çok daha ekonomik ve ulaşılabilir olacağı 
için ikinci el pazarındaki talebin devam 
edeceği beklenmektedir. İkinci el araç 
ticaretinde KDV uygulamasının yeniden 
düzenlenmesi ile artık aracın toplam fiyatı 
yerine alım-satım farkı üzerinden KDV 
ödenecek olması özellikle ikinci el ticari araç 
satışlarına olumlu yansıyacaktır. 

Sektör açısından devrim kabul edilebilecek 
olan ve 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlanan "İkinci El Motorlu 
Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmelik" ile ikinci el motorlu taşıt 
ticaretine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 
Yeni yönetmelikle birlikte ikinci el araç 
ticaretinin daha güvenli, kayıtlı ve sistematik 
bir şekilde yapılması için önemli adımlar 
atıldı. İkinci el araç ticaretinin belirli 
niteliklere haiz kişilerce, uygun alanlarda 
ve tüm işlemlerin kayıt altına alınacağı bir 
sistemde yapılması için ilk adım atılmıştır. 
Yeni düzenlemeye göre ikinci el ticareti 
yapan tacirlerin işletmeleri adına yetki 
belgesi almaları zorunludur. Bu belge beş 
yılda bir yenilenecek olup, buna bağlı olarak 
satış personelinin de mesleki yeterliliğe 
sahip olması gerekmektedir. Fiziki şart 
olarak işletmelere konut alanı dışında 
ticari alanlarda yer alma, asgari 4 araçlık 
sergileme alanı ve sigorta zorunluluğu 
getirilmiştir. Yetki belgesine sahip işletmeler 
tarafından satılan 8 yıl/ 160.000 km dahili 
tüm araçlar için; TSE tarafından belirlenen 
ekspertiz raporu düzenlenecek ve 3 ay 
veya 5.000 km boyunca satıcı garantisi 
uygulanacaktır. İkinci El Bilgi Sistemi ile 
Yetkisiz kişilerin noterde işlem yapması ve 
buna bağlı olarak vergi kaçağı önlenecektir. 

Yeni yönetmelik Yetkili Satıcılarımıza 
herhangi bir ilave yükümlülük yada maliyet 
getirmemektedir. Güvenilir bilgilendirme, 
ekspertiz, garanti koşulları ve satış sonrası 
hizmetleri bayilerimiz tarafından fazlasıyla 

verilmektedir. İkinci El pazarının yasal 
olarak düzenlenmesi merdiven altı diye 
tabir edebileceğimiz yetkisiz tacirlerin 
sektörde yol açtığı haksız rekabetin önüne 
geçerek, kurumsal bir yapıda işleyen yetkili 
satıcılarımız için önemli gelişim fırsatları 
sunmaktadır. 

Ford markası olarak ikinci el 
operasyonlarımızı “Ford İkinci El” markası 
altında yürütüyoruz. Ford İkinci El olarak 
ana stratejimiz; yeni araç satışlarımızı ikinci 
el takas programlarımız ile desteklemek, 
markamızın ikinci el değerlerini yükseltmek 
ve bayilerimizin her marka ve model aracın 
ikinci el ticareti yaparak gelir kazanmasını 
teşvik etmek için teknolojik altyapı ve 
pazarlama iletişim desteği sağlamaktır.

Yeni araç alımı aşamasında tüketiciler için 
en büyük acı noktası ikinci el takas aracının 
yetkili satıcı tarafından değerlendirilmesidir. 
Müşteriler her marka/model araçları için 
adil fiyatlama ve takas seçeneği beklerken, 
doğru fiyatlama modülü kullanan ve 
güçlü ikinci el satış organizasyonuna sahip 
olan yetkili satıcılar rekabette ön plana 
çıkarak sıfır araç satışlarında da başarılı bir 
performans sergilemektedir. 

Ford İkinci El bayilerimizin ikinci el 
sürecindeki tüm ihtiyaçlarını (ekspertiz, 
stok, araç değerleme, satış, ilan yayınlama, 
CRM, raporlama,muhasebe) karşılayan, 
ana performans göstergelerini anlık olarak 
raporlama imkanı sunan ve sosyal medya 
entegrasyonu olan ikinci el işletim sistemini 
merkezi olarak sunmaktayız. Ford İkinci 
El bayilerimizi desteklemek için özel takas 
kampanyaları, sıfır faizli tüketici kredisi 
uygulamaları, uzatılmış garanti, ikinci el 
stok finansmanı, araç sigortası teklifleri ve 
özel servis kampanyaları uygulamaktayız. 
Ford İkinci El markamızın bilinirliğini 
arttırmak için pazarlama iletişim planlarımız 
doğrultusunda özellikle dijital mecralarda, 
basılı yayın ve radyo kanallarında ulusal ve 
yerel iletişim faaliyetleri sürdürmekteyiz. 
Ford bayilerine özel olarak hazırladığımız 

www.fordikinciel.com web sitemiz 
üzerinden bayilerimizin satışta olan ikinci el 
araçlarını son müşteri ile buluşturmaktayız. 

Markamızın ikinci el değerlerinin yüksek 
seviyelerde korunması, perakende ve filo 
müşterilerimizin ikinci el araç satışlarında 
kazanç sağlamalarına olanak vermekte ve 
araç değişimlerinde Ford markasını öncelikli 
olarak tercih etmelerini sağlamaktadır. 
Markamızın ikinci el değerlerini sadece 
bayi/müşteri/filo şirketinin sorunu olarak 
görmemekte;  markamızın devamlılığı 
açısından önemli ve kritik bir konu olarak 
ele almaktayız. 

“Tek Elden Her Hizmet” sloganıyla 
müşterilerimizin dijital mecrada başlayan 
yolculuğunu, ikinci el sürecini destekleyen 
tüm hizmetleri tek çatı altında sunduğumuz 
Ford İkinci El bayilerimize yönlendirerek, her 
marka/model aracın güvenilir ve kurumsal 
yapıda yüksek müşteri memnuniyeti 
sağlayarak sonuçlandırmaktayız. Sektördeki 
ana markalar arasında profesyonel ikinci 
el organizasyonumuz, yenilikçi ikinci 
el uygulamalarımız ve ikinci el marka 
yatırımlarımız, güçlü ve kurumsal yetkili 
satıcı ağımız ile ön plana çıkmamız 
sonucunda müşterilerimizin öncelikli tercihi 
konumundayız. 

Türkiye otomotiv pazarının gelişimi ve 
dönüşümü içerisinde; geçmişte sadece 
yeni araç satışlarına odaklanan ve satış 
sonrası hizmetleri kar merkezi olarak değil 
de zorunluluk olarak gören bir anlayıştan, 
günümüzde satış sonrası gelirlerinin 
tüm operasyonel giderlerini karşıladığı 
ve yetkili satıcıların sürdürülebilirliği 
açısından vazgeçilmez olarak kabul edilen 
bir dönemdeyiz. Yetkili satıcılarımızın 
önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde sağlıklı 
ve sürdürülebilir iş modellerini devam 
ettirebilmeleri için hayata geçirmeleri 
gereken en büyük ve önemli yatırım, 
kurumsal ve profesyonel ikinci el satış 
organizasyonuna sahip olmaktır. 
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Zorlukların 
ı̇çı̇ndekı̇ fırsat

Otomotiv sektöründe neler oluyor ?

İlk olarak, yılbaşından bugüne EUR 
kuru % 50’nin üzerinde değer kazandı 
ve bunun % 30 - % 35’lik kısmı araç 
fiyatlarına yansıdı. Yani TL üzerindeki 
bu baskı devam ederse eski maliyetli 
sıfır araç stokları bittikçe araç fiyatları 
artmaya devam edecek.

İkinci olarak; artan fiyatlara ek 
olarak silindir hacmi ve vergisiz 
satış tutarlarına göre belirlenen ÖTV 
oranlarının etkisiyle tüketiciye araçlar 
kur etkisinin de üzerinde mal olabiliyor. 

Üçüncü ve en etkin değişim ise 
sektörün bankacılık sektörü ile 
ilişkisinde gerçekleşti;
• artan para maliyeti, tüketicinin alım 
gücünü sıfırladı (tüketicinin aylık geliri, 
aylık sıfır araç taksitini karşılayamaz 
hale geldi),
• bankaların kredi kullandırmada 
tüketiciyi değerlendirme kriterleri 
tüketici aleyhine sıkılaştırıldı, tabiri 
caizse aylık geliri mevcut koşullarda 
araç kredi taksitini ödemeye yeten 
gerçek kişinin kredisi ise 2018 Ocak 
ayında onaylanırken, 2018 Ekim ayında 
çok zor onaylanıyor veya onaylanmıyor.

Nazer Otomotiv  Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN

Köşe Yazısı

Motorlu Kara Taşıt Sayısı
Otomobil Gelişim Kamyonet Gelişim

1994 2.861.640 374.473

2004 5.400.440 % 89 1.259.867 % 106

2014 9.857.915 % 83 3.062.479 % 94

2017 12.035.978 % 22 3.642.625 % 21

Sonuç; ÖTV oranları Eylül ayında artan 
kurların etkisiyle güncellendi, ancak 
sektörün satış hacminde etkisinin 
oldukça kısıtlı olduğunu geçtiğimiz 
günlerde gözlemledik.

İçinde bulunduğumuz ekonomik 
koşullar;  yetkili satıcıların son 
yıllarda yavaş yavaş önem vermeye 
başladığı ikinci el pazarına, konsantre 
olunmasında ve bu pazarda da oyuncu 
olunmasında aslında ne kadar  geç 
kaldıkları tokadını bizlere oldukça sert 
attı.

Peki şimdi ne olacak ?

İşin sırrı aşağıdaki tabloda;

Veriler www.tuik.gov.tr adresinden temin 
edilmiştir.

Toplam park 1994 yılında 3.236.113 
adet iken, neredeyse her on yılda 
bir trafikteki araç adedi kendini ikiye 
katlayarak büyümüş ve 2014 yılında 
12.920.394 adete ulaşmış. Hali hazırda 
nihai kullanıcıya doğrudan yapıldığı 
öngörülen yıllık ikinci el araç satışının 
2.500.000 – 3.000.000 adet civarında 
olduğu öngörülüyor. Buradan yetkili 
satıcı ağının aldığı paya ilişkin resmi bir 
istatistik olmamakla birlikte iyi ihtimalle 
%10’u aşamayacağı kanaatindeyim 
(*). Yani, yetkili satıcıların hizmet 
kalitesini yansıtarak alım gücü düşen 
perakende müşteriler ile ticari ilişkilerini 
geliştirebileceği muhteşem bir pazar 
sektörü bekliyor.

Önümüzdeki aylarda ekonomik 
dengelerde ciddi bir iyileşme olmazsa 
sıfır araç ticaretinin hacim kaybedeceği 
sektörümüzde , oluşacak ticari boşluk 
sektörün oyuncularının ikinci el 
pazarında daha konsantre ve hacimli 
çalışması ile bir nebze yaralarını sarabilir. 

Müşterinin her türlü mobilite/
hareketlilik ihtiyacının karşılanabileceği 
bir plazada öncelikle neleri sunmam 
gerekir ?

Toplam park 1994 yılında 3.236.113 adet iken, 
neredeyse her on yılda bir trafikteki araç adedi 
kendini ikiye katlayarak büyümüş ve 2014 yılında 
12.920.394 adete ulaşmış. Hali hazırda nihai kullanıcıya 
doğrudan yapıldığı öngörülen yıllık ikinci el araç 
satışının 2.500.000 – 3.000.000 adet civarında olduğu 
öngörülüyor. Buradan yetkili satıcı ağının aldığı paya 
ilişkin resmi bir istatistik olmamakla birlikte iyi 
ihtimalle %10’u aşamayacağı kanaatindeyim.
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(*)  950.000  (Yıllık ortalama sıfır araç satışı) * 
%20 (ortalama takas oranı) = 190.000 adet 
190.000  + 60.000 (sıfır araçtan bağımsız ikinci 
el ticareti) = 250.000 adet
Yukarıdaki istatistikler herhangi bir kaynağa 
dayanmayıp, varsayımdır.

Perspektifimizi, ikinci el kullanıcısı 
yönünde değiştirir ve alıcıya 
odaklanırsak. Alıcı ne istiyor ?

• güven istiyor,
• kaliteyi ucuza almak istiyor,
• sıfır araç alım anınndaki kadar olmasa 
da garanti istiyor,
• sağlıklı ekspertiz hizmeti istiyor,
• satış sonrasında, uygun fiyatla hizmet 
istiyor,
• avantajlı ve yalın kredi paketleri ile 
ikinci el araç alabilmek istiyor,
• kullandığı aracını rahatça ve değerinde 
satabilmek istiyor
yetkili satıcı sistemi; sıfır araç alımında 
sunulan hizmetleri neden ikinci el 
müşterilerine yeter kadar sunmuyor,
• farklı bir teslimat deneyimi,
• test sürüşü yapabilme imkanı,
• kasko ile korunmuş orijinal parça ile 
onarım hakkı,
• aldığı her türlü hizmetin garantili 
olması,
• arabasının lastik değişimi v.b. 
streslerin yönetimi,
• ikinci el müşterisinin memnuniyetine 
odaklanmak …

bu soruları ve daha fazlasını yanıtlayıp, 
aksiyonlarını alanlar pazarda fark 
yaratacak ve başkaca müşteri odaklı 
dokunuşları plaza da üretenler otomotiv 
sektörünün içerisine girdiği sıkıntıları 
aşabilmek için çeşitli imkanlara 
sahip olacak. Sıfır ya da ikinci el; araç 
kullanıcısının değerine dokunmayı 
başaranlar , yetkili satıcılık sisteminde 
sürekliliğe bir adım daha yaklaşacaklar. 

Sektörümüzüm içinde bulunduğu 
ekonomik zorlukların barındırdığı 
fırsatlar için yola çıkma, sıfır araç 
ticaretinin daralacağı önümüzdeki 
günlerde; ikinci el öncelikli olmak üzere 
alternatif gelir kanallarına hak ettiği 
önemi verme zamanı. Hedef müşteriyi 
en iyi anlayan olmak, ihtiyaçlarına 
ve  memnuniyetine daha fazla 
odaklanmak. 
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Borusan Holding ile dünyanın lider ikinci el açık artırma 
şirketi Manheim Auctions'ın ortak olduğu Manheim 
Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Sinan Barutçuoğlu atandı. 

Manheim Türkiye’nin yeni 
Genel Müdürü
Sinan Barutçuoğlu oldu

İkinci el otomobil pazarını kurumsallaştıran, 
hızlı ve güvenilir satış platformları sunan 
Manheim Türkiye, tepe yönetiminde önemli 
bir atama yaptı. Manheim Türkiye Genel 
Müdürlüğüne Sinan Barutçuoğlu atandı.
1997 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünden mezun olan 
Sinan Barutçuoğlu ardından aynı bölümde 
Yüksek Lisans programını tamamladı. 
Kariyerine network mühendisi olarak başlayan 
Barutçuoğlu, 2005 yılından itibaren Global 
İletişim'de Network Operasyon Müdürü ve İş 
Geliştirme Müdürü görevlerini üstlendi. 2009 
yılında katıldığı Alcatel - Lucent bünyesinde 
sırasıyla Satış Müdürlüğü, Satış Grup 
Müdürlüğü ve Azerbaycan Ülke Direktörlüğü 
yapan Barutçuoğlu 2016 Ocak ayında Nokia 
Networks'de "Communication & Collaboration" 
ürün segmentinin Avrupa bölgesinden sorumlu 
satış başkanlığı görevini üstlendi.  Sinan 
Barutçuoğlu kariyerine son iki yıldır kurucu 
ortağı ve Genel Müdürü olduğu “Bibip.com” 
girişimi ile devam etti.  

Haber

Manheim Türkiye Genel Müdürü 
SİNAN BARUTÇUOĞLU



35

Dünya

Ferrari iki yeni 
modeliyle 
geçmişi 
geleceğe 
taşıyor

Ferrari, Monza SP1 ve SP2 
modellerinin örtüsünü 
kaldırdı. Maranello’daki 
Ferrari fabrikasında gün 
ışığına çıkan bu iki özel 
otomobil, 50’li yıllardaki Ferrari 
modellerinden ilham alınarak 
tasarlandı.

Ferrari, Maranello’daki 
fabrikasında, Icona adı 
verilen sınırlı sayıdaki özel 
seri konseptlerini tanıttı. 
Serinin üyeleri Monza SP1 
ve SP2, yepyeni bir sınıfın 
doğuşuna ön ayak olurken, 
üst düzey mühendislik 
ve yüksek teknolojiyle 
süper spor otomobiller 
arenasına damgasını 
vurmaya hazırlanıyor. Sınırlı 
sayıda üretilecek olan seri, 
koleksiyonerlere ve özel 
müşterilere hitap edecek 
özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ferrari Monza SP1 ve SP2 
modelleri, 750 Monza, 
860 Monza ve 1948 model 
166 MM gibi 50’li yılların 
şampiyonalarında sayısız 
zafer kazandıran tarihi 
otomobillerden ilham alınarak 
geliştirildi. Ferrari Monza 
SP1, tek koltuklu gerçek 
bir yarışçı olarak eşsiz bir 
sürüş deneyimi yaşatırken, 

SP2 modeli aynı deneyimi 2 
koltukla birlikte yolcuya da 
sunuyor. Her iki otomobilde 
de karbon fiber parçalara 
yer verilirken, tasarım 
özellikleriyle tüm Ferrari 
modellerinden ayrışıyor. Bir 
“barchetta” modelindeki en iyi 
güç-ağırlık oranını sunan bu 
otomobillerde, 6,5 litrelik, tam 
tamına 810 HP güç ve 720 Nm 
tork üreten V12 motora yer 
veriliyor. 0’dan 100 km/s’ye 
sadece 2,9 saniyede ulaşan 
otomobiller, 0’dan 200 km/s 
ulaşmak içinse 7,9 saniyeye 
ihtiyaç duyuyor. Maksimum 
hız ise 300 km/s ve üzeri 
olarak açıklanıyor.

Tavan ve ön camın 
kaldırılmasıyla saf spider-
roadster deneyimi vaat eden 
otomobillerde, mükemmel 
bir aerodinami sağlamak 
için patentli bir hava tahliye 
sistemi üzerine kurulan “sanal 
ön cam” fonksiyonu vücut 
buluyor. Üstelik gerçek bir 
Formula 1 otomobili deneyimi 
sunan bu otomobillerin 
şanslı sahipleri, Lora Piana ve 
Berluti markaları tarafından 
tasarlanan çok şık yarış 
tulumu, kask, eldiven, atkı ve 
sürüş ayakkabılarını da satın 
alabiliyor.  
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Yeni Dünyada Hasar 
Onarım Servisleri 

Son beş yıldan bu yana üretilen 
araçlar ile bundan sonra üretilecek 
araçların hepsi bağlı (connected) 
araçlar olacak. Burada  “Bu araçlar 
neye veya nereye bağlı?” sorusunu 
akıllara getiriyor.

1913 yılında Henry Ford, Model T için 
saatte 1,8 metre hızla ilerleyen ilk 
hareketli montaj hattını kurmuş ve bu 
sayede 12 saatten uzun olan montaj 
süresini bir buçuk saate düşürmüştür. 
Bu yeni üretim yönteminin kullanılması 
üretimi etkileyici bir oranda arttırmakla 
birlikte asıl önemli etkisi; ulaştırma 
endüstrisini bütünüyle yeniden 
şekillendirmesi ve neredeyse baştan 
yapılandırmış olmasıdır. Otomobil 
üretiminin yeni başladığı yıllarda 
ulaşım için at ve katır gibi hayvanlar 
kullanılmaktaydı. Hareketli montaj 
hattı sayesinde otomobil üretiminin 
hızlanmasıyla birlikte birim maliyetler 
azalması otomobilleri satın alınabilir 
hale getirmiş ve takip eden 15 yıl içinde 
ulaşım için kullanılan hayvanların oranı 
%20 azalırken otomobil adedi ise %1.200 
artmıştır. 

Hareketli montaj hattının etkisi sadece 
bununla sınırlı kalmamış, her yenilik 
sonrasında olduğu gibi otomotiv 
sektöründe de devralma ve birleşmeler 
yaşanmıştır. 1900’lü yılların başında 300 
adet civarında olan otomobil fabrikası kısa 
süre içinde azalmış ve geriye çok az sayıda 
otomobil üreticisi kalmıştır. 

Model T’nin 1908 yılında imal edilişinin 
ardından geçen 110 yıl içinde sektörde 
birçok yenilik ve değişiklik meydana 
gelmiştir. Ancak günümüzde otomotivde 
bu gelişmelerden çok daha farklı 
birtakım değişiklikler oluyor. Birbiriyle 
konuşan arabalar, kendi kendine hareket 
eden ve yolcularını bir yerden bir yere 
sürücüye ihtiyaç duymadan ulaştıran 
araçlar, elektrikle çalışan hatta akşamları 
depoladığı elektrikle evi aydınlatan 
otomobiller… Yenilikleri yakalamak bir 
yana takip etmekte bile zorlandığımız 
zamanlar olabiliyor.

Değişikliklerin her biri birbirinden farklı ve 
birbirinden muazzam... Eskiden otomotiv 
yan sanayisi için ana tedarikçiler kendi 
kulvarlarında hareket ederlerdi. Kimi dişli 
kutusu, kimi ise fren sistemi geliştirirdi. 
Ancak günümüzde işler eskisi gibi değil. 
Yapılan araştırmalar, global otomotiv 
üretiminin önümüzdeki 10 yıllık dönemde 
yıllık %3,5 oranında artacağını gösteriyor. 
Bu da tedarikçilerin yoğun bir araştırma 

geliştirme sürecine girmesini ve hızla 
yeni teknolojiler üretmesini mecbur 
kılıyor. Ancak otomotiv şirketleri tedarikçi 
araştırma yapsın beklerim demiyor, parası 
olan şirket ihtiyacı olan şirketi alarak 
büyümeyi seçiyor. Buna örnek olarak 2014 
yılında Alman yan sanayi firması ZF’nin 
Amerikan menşeli TRW’yi 12,4 milyar 
dolar ödeyerek satın almasını verebiliriz. 
ZF TRW'yi satın aldığında kendi Ar-Ge’sini 
yaparak zaman kaybetmek yerine TRW’nin 
otonom araçlarda kullanılan radar ve 
görüntü cihazlarına erişim imkânı elde 
etmiş ve bu da firmayı kısa sürede birkaç 
adım daha ileriye taşımıştır. 

Otomotivdeki değişim rüzgârına büyük bir 
hızla devam ediyor. Yasal mevzuatlar da 
bu ilerlemeyi ciddi oranda desteklemekte. 
Düşük karbon salınımı, hafif ama sağlam 
gövde yapısı, kaza sırasında yolcuların 
riskini en aza indiren gövde yapısı ve 
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Arkeon Danışmanlık Genel Müdürü
AYHAN DAYOĞLU

Beş Adımda 
Aile Şirketi 
Yönetiminin 
Gelecek Nesillere 
Aktarılması 

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’ini 
aile şirketleri oluşturuyor. Bu şirketlerin 
ortalama ömrü 25 yıl. Aile şirketlerinin 
yüzde 30’u ikinci kuşağa, yüzde 12’si 
üçüncü kuşağa ve sadece yüzde 3’ü 
dördüncü kuşağa devrediliyor. 
Aile şirketleri dünya ekonomisinde 
her geçen gün daha önemli hale 
geliyor. 2025 yılında dünyadaki büyük 
şirketlerin yüzde 40’ını aile şirketlerinin 
oluşturması bekleniyor. 

Aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü 
nesil temsilcileri ailenin imkânları 
doğrultusunda en iyi okullarda eğitim 
görüyor. Yeni nesil modern dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip ediyor, 
etrafındaki sonsuz iletim olanaklarından 
faydalanıyor ve her türlü bilgiye hızla 
erişebiliyor. 

Bugünlerde aile şirketleri önemli 
iki zorlu konuyla yüzleşiyor: Şirket 
yönetiminin gelecek nesillere 
aktarılması ve kurumsallaşma.

Bir aile şirketin işini başarıyla 
sürdürmesi için bakış açısını 
genişletmesi, pozitif ve çözüm odaklı 
olması, kaynaklarını iyi yönetmesi 

ve yenilikleri takip ederek kendini 
dönüştürmesi gerekiyor. 
Büyüme ve Sürdürülebilirlik
Yönetimin gelecek nesillere başarılı şekilde 
aktarılması şirketin başarısının devamı için 
en önemli unsurların başında geliyor.   

Aile şirketleri genellikle dışarıdan bakanlar 
için anlaşılması zor ve bir o kadar da 
karmaşık kültürlere sahipler. Ayrıca 
aileler her geçen gün daha karmaşık 
yapıya dönüşüyor ve geleneklerinden 
uzaklaşıyorlar.
Aile şirketlerini başarılı olmaktan alıkoyan 
beş temel sorun bulunuyor. Ancak bu 
sorunlar odaklanma ve planlama ile 
çözülüyor. 

1.) Yönetimin gelecek kuşağa 
devredilmesi: Aile şirketlerinin sadece 
üçte biri ikinci kuşağa geçişi başarıyla 
gerçekleştiriyor. Başarılı bir devir planı bu 
süreçte işe yarıyor.
 
2.) Aile beklentilerinin uyumlu hale 
getirilmesi: Kurucu üyelerin emekli olup 
yönetimi genç kuşağa devretme kararı 
alması durumunda aile bireylerinin 
beklentilerinin uyumlu hale getirilmesi her 
zamankinden önemli oluyor.  

3.) Finansal getirilerin dengelenmesi: 
Şirket hisselerinin devir sözleşmelerini 
oluşturmak zordur. Eski nesiller 
genellikle bilanço rakamlarına bakmaya 
eğilimlidirler. Ancak günümüzde 
işletmenin gerçek değeri çoğu zaman 
gelirin aktifleştirilmesi modeline 
dayanmaktadır. 

4.) Aile içi uyuşmazlıklar: Bir aile 
üyesinin talebi diğer bir aile üyelerinden 
farklı yönde olabilir. Şirket sahibinin 
vefatı, boşanması, işin içinde aktif rolü 
olmayan mirasçılarının oy haklarının 
bulunması gibi durumlar ilişkileri daha 
da karmaşık hale getirebilir. 

5.) Emlak ve miras sorunları: Bunlar, 
bir aile şirketi sahibinin ölümü üzerine 
vergi ve veraset işlemlerini içerir.

5 Adımda Çözüm:

Aile şirketlerinde beş adımda başarılı bir 
yönetim devir planı oluşturabilir. 

1. Adım: Amacınızı ve Hedeflerinizi 
Belirleyin
Şirketin vizyon, misyon ve hedeflerini 
belirleyin. Tespit edilen amaç ve 
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hedeflerin ulaşılabilir olduğundan 
emin olun. Aile üyelerinin işe 
katılımını sağlayın. Hedeflerin herkes 
tarafından sahiplenmesine liderlik 
edin. Profesyonel yönetici seçeneğini 
değerlendirin. Emekli olmuş ya da olacak 
aile üyelerinin emeklilik hedeflerini 
ve maddi ihtiyaçlarını belirleyin. Eski 
ve yeni nesil yöneticilerin hedeflerini 
belirleyin. Profesyonel danışmanlardan 
oluşan bir ekip ile çalışın. 

2. Adım: Karar Verme Süreci Oluşturun
Aile üyelerini karar verme sürecine dâhil 
edecek yönetim süreçlerini oluşturun. 
Uyuşmazlıkların çözümü için yöntemler 
geliştirin. Gelecek nesil yönetim planını 
yazılı olarak hazırlayın. 

3. Adım: Atama Planının Hazırlanması 
Gelecek nesil şirket yönetim ve icra 
kurulu adaylarını belirleyin. Tüm 
aile üyeleri için aktif ve pasif rolleri 
tanımlayın. Atama planını aile üyeleriyle 
ilgili paydaşlara iletin. Gelecek nesil 
yönetici adayları için ilave ihtiyaçları 
belirleyin. 

4. Adım: Şirket ve Kişisel Varlık Planlarını 
Oluşturun

Satış, ölüm, boşanmaya, vb. durumlarda 
varlıklardan dolayı oluşacak masraf ve 
vergilerin şirkete ve ortaklara etkilerini 
belirleyin. Olası masraf ve cezalarından 
kaçınmak için varlık planlamasını gözden 
geçirin. Hisse sahiplerine veya eşlere 
devir planını oluşturun. Adil hisse devir 
sözleşmelerini oluşturun.

5. Adım: Bir Geçiş Planı Oluşturun
Seçenekleri düşünün. Hisselerin 
kesin devri veya miras ile devri ya 
da bunların bileşimi olacak bir geçiş 
süreci oluşturun. Eğer işletme hisseleri 
satın alınacaksa, aile dışı kaynaklardan 
finansman kullanmayı değerlendirin. 
Yönetim devir planının takibi için zaman 
çizelgesi oluşturun.
Birçok aile şirketi, farklı beklentileri olan 
yeni neslin işi yönetmek ve büyütmek 
için ihtiyacı olan tecrübeden yoksun 
bırakılması nedeniyle başarısızlığa 
uğruyor ve yok oluyor. Henüz zaman 
varken bu beş adımı uygulayarak hem 
paradan ve hem de zamandan tasarruf 
edebilir; işinizin başarısını ve sürekliliğini 
garanti altına alabilirsiniz. 
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Bu seneki IAA Hannover ticari araç fuarına katılan Karsan, sürücüsüne alkol testi 
uygulayan okul otobüsünden BMW elektrik motorlu Jest’e birbirinden ilginç dört model 
sergiliyor.

Karsan’dan sürücüsüne 
alkol testi uygulayan 
okul servisi!

Bu yıl 67. kez kapılarını açan IAA Hannover 
Fuarı’na katılan Karsan, otomatik vitesli Jestronic, 
BMW elektrik motorlu Jest Electric, Atak Electric 
ve Star Okul Otobüsü modellerini sergiliyor.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli araç 
teknolojisindeki yenilikleri yakından takip ederek 
çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Gelecek nesillere 
daha iyi bir dünya bırakmak için inovatif ürün 
çözümlerimizle dünyanın 20 farklı ülkesinde 
hizmet vermekten gurur duyuyoruz. İnovatif 
marka DNA’mız ve sürdürülebilir çözüm üretme 
misyonumuz ile yüzde 100 elektrikli araçlar 
konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ürün 
gamımızı bu yönde geliştireceğiz” diyor.

Alkol testi yapan okul servisi: Star Okul 
Otobüsü

Otobüs şasisi üzerine inşa edilen Star, Elektrik 
Kontrollü Havalı Süspansiyon (ECAS), 33 kişilik 
yolcu kapasitesi, 185 HP gücünde dizel motor 
ve bu motorla kombine edilen 6 ileri manuel 
ya da otomatik şanzıman özelliklerine sahip. 
İki ya da üç noktalı emniyet kemeri ve acil çıkış 
kapısı gibi güvenlik özelliklerine sabip olan 
Star’ın en dikkat çekici iki özelliği ise sürücüsüne 
alkol testi uygulaması ve koltuklarındaki 
sensörler sayesinde şöförün öğrenci unutmasını 
engellemesi.

BMW motorlu Jest: Jest Electric

Türkiye’de üretilen elektrikli Jest, Karsan’ın BMW 
üretimi 170 HP’lik elektrikli bir güç ünitesine 
sahip. 290 Nm tork üreten elektrik motoru, 
gücünü tek oranlı şanzımanla tekerleklere 
aktarıyor. 33 ve 66 kWh’lık pillerle satın 
alınabilecek olan Jest Electric, standart prizden 8 

saatte, hızlı şarj istasyonlarında ise 1,2 
saatte şarj olabiliyor ve 165 km’ye varan 
bir menzil vaat ediyor.

Otomatik vitesli Jest: Jestronic

Jest’e bir de kardeş geliyor: Jestronic. 
İsminin de ipucu verdiği üzere 
Jestronic’te otomatik bir şanzıman 
kullanılıyor. 170 HP güç ve 400 Nm tork 
üreten yeni 3.0 litrelik F1C motor, 6 ileri 
otomatik şanzıman vasıtasıyla gücünü 
tekerleklere iletiyor. Ayrıca yeni motor 
Euro 6 normlarını karşılarken, Karsan 
Jestronic’in otomatik şanzımanla birlikte 
daha esnek ve seri olduğunu iddia 
ediyor.

2,5 saatte şarj olan Atak Electric

Karsan Atak Electric, BMW’nin binek 
otomobillerinde kullandığı teknolojik 
altyapının endüstriyelleştirilmesi için 
üretilen bir araç. Karsan Ar-Ge ekibi 
ile BMW’nin birlikte geliştirdiği Atak 
Electric, 230 kW güç ve 2,400 Nm tork 
üreten tamamen elektrikli bir motora 
sahip. BMW tarafından geliştirilen 5 
adet 44 kWh’lık pilleriyle 300 km’ye 
kadarlık menzili sıfır emisyon ve 
sessizlikle sunan Atak, sadece 2,5 
saatte hızlı şarj olabiliyor. %24 eğimli 
yol koşullarında tam performans 
sunabildiği iddia edilen modelin yolcu 
kapasitesi ise 57 kişi.

Haber
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Opel dünyanın en köklü geleneğe sahip otomobil üreticilerinden biri. Önümüzdeki sene 
marka, otomobillerle geçen 120 yılını kutlayacak.

Alman devi Opel 
120’inci yılını kutlamaya 
hazırlanıyor

Oğulları Carl, Wilhelm ve Friedrich’in önerisini 
dinleyen Sophie Opel 1899 yılında şirketin 
kurucusu ve eşi Adam Opel’in hayatını 
kaybetmesinden dört sene sonra otomobil 
üretmeye karar verdi. Rüsselsheim’da bir 
garajda 65 adet Opel Patentmotorwagen 
“System Lutzmann” üretimi ile başlayan 
yolculuk günümüzde 70 milyon adet 
otomobilin üzerine çıkmayı başardı. İlk 
andan itibaren, Opel otomobillerini mümkün 
olduğunca verimli şekilde üretip en fazla kişi 
için erişilebilir kılmak için çabaladı.

Örneğin, Opel ekonomik montaj hattı 
sistemini Almanya’da 1924 gibi erken bir yılda 
kullanmaya başlayan ilk Alman üreticiydi. Bu 
durum Opel 4/12 PS “Laubfrosch” ve takip 
eden tüm Opel 4 PS modellerinin yoğun talep 
görmesini sağladı. Rüsselsheim merkezli 
Şirket, Opel P4 ve Kadett ile 1930’lu yıllardan 
itibaren herkesin erişebileceği üstün teknoloji 
otomobiller üretti. Alman malı ve Alman 
mühendisliğini satın alınabilir ve erişilebilir 
kıldı. Opel sportif modellerini üretirken dahi 
tasarımının merkezine herkes için ulaşılabilir 
olmayı koydu. Bu model 1968 yılında yollara 
çıkan satın alınabilir rüya otomobil Opel 
GT’ydi. 

Marka her sınıfta öncü olarak rol aldı: Opel 
Kadett, Rekord ve Kapitän modellerinin 
üretimi İkinci Dünya Savaşı sonrası 
Almanya’nın yeniden inşa ve ekonomik 
mucize yaratma döneminin simgeleri oldu. 
Bu modelleri ikonik Opel GT, Manta ve 
Monza takip etti. 1980 ve 1990’larda Corsa, 
Astra ve Zafira modelleri yoğun ilgi gördü 
ve Batı ve Doğu Almanya’nın birleşmesinin 
sembollerinden biri oldu. Berlin Duvarı'nın 

yıkılması ve Eisanach’taki 
fabrikanın açılmasından sonra 
Opel popülaritesini daha da artırdı. 
Birinci nesil Astra 1991-1998 yılları 
arasında 4,2 milyon adet üretildi ve 
bugüne kadar en fazla üretilen Opel 
olarak tarihe geçti. Günümüze kadar 
Alman otomobil üreticisinin hedefleri 
arasında toplumun merkezinde 
bulunup, pahalı premium segment 
araçlara özgü teknolojileri herkes 
için erişilebilir kılmak vardı. Kompakt 
Astra (2016 Avrupa’da yılını otomobili 
ödüllü) ve Insignia’da sunulan 
IntelliLux LED® matrix farlar, AGR 
sertifikalı ergonomik koltuklar ve 

her modelde sunulan güvenlik ve 
konfor destek sistemleri Opel ile 
özdeşleşmiş durumda.

Lutzmann’dan Doktorwagen’a: 
Öncülük Yılları 

Opel aralarında Daimler, Benz ve 
Peugeot’nun da bulunduğu 19. yüzyıl 
öncü Otomotiv şirketleri arasına 
Friedrich Lutzmann’ın motorlu 
araç fabrikasını satın alarak katıldı. 
1899 baharında Opel’in ilk patentli 
motorlu aracı “System Lutzmann” 
Rüsselsheim’da üretildi. İki yıl sonra 
ise modifiye edilmiş bir Lutzmann 

Haber



Heidelberg-Königstuh “Dağ Yarışını” 
tanınmış diğer 16 Alman otomobil 
üreticisini geride bırakarak kazanmayı 
başardı. Otomotiv sektöründe gelişim 
her zaman baş döndürücüydü. İlk 
otomobil modelleri at arabalarından 
esinleniyordu. 1909’da ise Opel 
rekabetçi bir fiyatla ultra-modern bir 
küçük otomobili pazara sundu. 4/8 PS 
Opel Doktorwagen Opel tarafından 
tasarlanıp üretilen 4 silindirli motordan 
güç alıyordu. Reklamlarda Opel bu 
otomobili “Doktorlar, veterinerler ve 
avukatlar” için ideal olarak sunuyordu. 
Dönemin arabaları yaklaşık 20 bin 
Mark gibi yüksek bedeller ile satılırken 
Doktorwagen’in fiyatı 4-5 bin Mark 
arasındaydı. Bu model motorlu 
arabayı zengin ve ünlüler için prestijli 
bir oyuncak olmaktan çıkarıp, geniş 
kitlelerin erişebileceği bir araç haline 
getirdi. 

Laubfrosch’dan Kadett’e: Kitle Ulaşımı 

1924’te baş tasarımcı pozisyonunda 
bulunan Friedrich ve kardeşi Wilhelm 
Opel’de montaj hattı üretimini hayata 
geçirdi. Üretim giderlerini düşüren bu 
verimli metodu ABD’de ilk defa 1913’te 
Ford hayata geçirmişti. Görünen o 
ki Opel diğer ülkelerdeki gelişmeleri 
her zaman yakından takip ediyormuş. 
Adam Opel Fransa’ya yaptığı gezilerde 

dikiş makinalarına hayran kalmıştı 
ve sonrasında da System Darracq 
Rüsselsheim’daki otomobil üretimine 
güç katmıştı. Ardından Opel kardeşler 
ilham verici 4/12 PS “Laubfrosch”u 
geliştirdiler. İki koltuklu otomobil saatte 
60 km hız yapabiliyordu ve montaj 
hattı sayesinde 4 bin 600 Goldmark’a 
satılabiliyordu. İlerleyen dönemde 
“herkes için otomobil” vaadiyle yola 
çıkan bu model bin 930 Reichsmark’a 
satılmaya başladı. Takip eden yıllarda 
Laubfrosch teknolojisine dayanarak bir 
araç ailesi oluşturuldu. 1931’e kadar 
toplamda 119 bin 484 Opel 4 PS üretildi.

1920’li yılların devrimsel modellerinden 
bayrağı 1930’larda Kadett aldı. Otomotiv 
sektöründe gelişmeler tüm hızıyla 
sürüyordu. Kadett başarılı Opel P4 
modelinin yerini alıyor ve kendini 
taşıyabilen çelik gövde, tekil tekerlek 
ön süspansiyon, 4 silindirli 4 zamanlı 
motor ve hidrolik kampanalı frenlerle 
geliyordu. Bu model rakiplerinden çok 
daha uygun fiyatlarla satışa sunuldu. 
1938 yılında “normal” Opel Kadett bin 
795 Mark’a alınabiliyordu.

Kadett modeli 1962 yılında Kadett A ile 
iddialı şekilde tekrar hayata döndürüldü. 
Bu dönemde çoğu rakibi iki zamanlı 
ya da hava soğutmalı arka taraftan 
bulunan motorlardan güç alırken, yeni 

model, su soğutmalı 4 silindirli ünitenin 
konforunu sunuyordu. Bu motora sessiz 
4 ileri şanzıman ve coupé’den karavan’a 
çeşitli gövde tipleri eşlik ediyordu. 

Olympia Rekord’dan KAD modellerine: 
Büyüme Sürüyor

İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra 
üretilen tamamen yeni ilk Opel modeli 
Olympia Rekord oldu. Bu model, krom 
kaplamalı köpekbalığı ön yüzüyle ve 
ponton stili gövdesiyle yeni dönemin 
simgelerindendi. Tasarım dilini büyük 
Amerikan limuzinlerinden alıyordu, bu 
da hayata geçmek üzere olan ekonomik 
mucizeyle tam uyumluydu. Zamanında 
başarılı olanlar tekrar başarmak 
istiyordu. Geniş ailelerin yaşam tarzına 
uygun Olympia Rekord Caravan ile 
yeni tarz bir gövde tipi de bu dönemde 
ortaya çıktı. 1954’te tamamen yeni 
Kapitän görücüye çıktı, bunu 1960’da 
Opel Rekord P2 ve 1963’te disk frenlere 
ve daha sonra 6 silindirli motora 
kavuşan Rekord A takip etti. Coupé, 
station ya da sedan fark etmez, orta 
boyutlu Rekord genç Batı Almanya’nın 
yeni orta sınıfı tarafından çok sevildi. 
Opel 1965’e gelindiğinde toplam 882 
bin 433 adet Rekord A üretmişti. Bu 
başarı “büyük üçlü” için kapıyı açtı ve 
1964’te Kapitän, Admiral ve Diplomat 
(KAD) lüks sınıftaki yerlerini aldı. KAD 
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modellerinin özellikle ikinci nesilleri 
efsanevi de Dion arka aksları sayesinde 
sıradışı sürüş konforu sunuyordu. Opel 
1968’de Rekord C modelinde emniyetli 
direksiyon milini sunmaya başladı. Artan 
trafiğin getirdiği sorunlarla mücadele 
için sürekli inovasyon gerekiyordu. 

Opel GT’den Calibra’ya: Taze Sportiflik

Haziran 1964’te Opel modern anlamda 
bir tasarım stüdyosu açan ilk Avrupalı 
üretici oldu. Sadece bir yıl sonra 
Avrupa’nın ilk konsept otomobili 
Experimental GT’yi Frankfurt Otomobil 
Fuarı’nda tanıttı. 36 ay sonra ise seri 
üretime geçen Opel GT bayilerdeki 
yerini aldı ve böylece bir spor otomobil 
efsanesi doğdu. İkonik otomobil, seri 
üretim teknolojileri sayesinde herkes 
için ulaşılabilirdi ve Rüsselsheim’dan 
yeni bir hit çıkmış oldu. Şirket takip eden 
yıllar için de benzer stratejiler uyguladı. 
1970’de Manta pazara sunulduğunda 
Ascona ile teknolojilerini paylaşıyordu, 
1989’da ise Calibra bazı teknolojilerini 
Vectra’dan “ödünç” alıyordu. En üst 
seviye model, 0.26 sürtüme katsayısı ile 
dünyanın aerodinami şampiyonuydu ve 
Calibra Turbo 4x4 204 hp gücü ile iki kat 
daha pahalı spor otomobillerin sürüş 
performansına sahipti.

Corsa’dan Ampera’ya: Çok Satanlar ve 
Trendleri Belirleyenler

1982’de Opel küçük bir otomobille 
büyük ses getirdi. Corsa A, Kadett’in 
altında konumlanarak şirketin ürün 
yelpazesini daha da genişletmeyi 
başardı. Corsa küçük alandan, sürüş 
keyfi ve verimlilikten ödün vermeden 
nasıl yararlanabilineceğinin etkileyici bir 
örneğiydi. Her Corsa modeli (A’dan E’ye) 
bireysel ulaşımın geniş kitlere yayılması 
için önemli roller üstlendi. Günümüze 
kadar 14 milyon Corsa trafiğe çıktı. 
Önümüzdeki sene ise tamamen elektrikli 
yeni Corsa bu modelin tarihinde yeni bir 
sayfa açılacak 

Corsa’nın küçük otomobili segmentini 
şekilendirdiği gibi Zafira da 1999 

yılından beri kompakt MPV segmentinde 
standartları belirliyor. Tek bir hareketle 
bagaj tabanına gizelenen üçüncü sıra 
koltuklar dahice bir buluştu. Rakip 
modellere sahip kullanıcılar, daha fazla 
bagaj alanına ihtiyaçları olduğunda ağır 
koltukları tek tek sökmeleri gerekiyordu. 
4,32 metrelik Zafira’da ise yedi kişi 
rahatlıkla seyahat edebiliyor. MPV model 
aynı zamanda ihtiyaç halinde ikinci 
sıra koltukları da katlayarak saniyeler 
içinde transporter’a dönüşebiliyor. Bu 
şekilde 1,56’ya 1,15’lik bir yükleme alanı 
ve 1.700 litrelik bir taşıma kapasitesine 
sahip olabiliyor. Güncel Zafira modeli 
Flex7 Plus koltuk sistemi sayesinde bu 
dönüşümleri hızlıca yapabiliyor.

2009 Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
tanıtılan bir başka Opel modeli de 
trendleri belirleme konusunda Corsa 
ve Zafira’yı takip etti. Bu model 
elektrikli ulaşımı yeniden tanımlayan 
Ampera’ydı. 2012’de yılın otomobili 
de seçilen bu model, elektrikle 
çalışırken, içten yanmalı motoru ile 
kendini şarj ediyordu. Böylece Ampera 
konvansiyonel bir binek otomobile 
benzer şekilde şarj istasyonlarına 
uğramasına gerek kalmıyordu. 2016 
Paris Otomobil Fuarı’nda ise Opel bir 
sonraki nesil elektrikli otomobilini 
tanıttı. Ampera-e tamamen elektrikli 
bir model ve 60 kWh lityum-iyon pili 
sayesinde tam 520 km’lik menzile 
sahip. Dahası 204 hp gücündeki elektrik 
motoru bu modele spor otomobiller 
gibi bir hızlanma kabiliyeti sunuyor. 
Rüsselsheim’dan çıkacak bir sonraki 
elektrikli model ise seneye gelecek. Yeni 
Corsa-e ile elektrikli ulaşım geniş kitleler 
için erişilebilir bir seçenek olmaya aday.

Astra’dan Insignia’ya: Yeni Verimlilik

2015’te yeni nesil Astra ile birlikte 
Opel modelleri daha da hafifledi. Yeni 
nesil kompakt model bir önceki nesle 
kıyasla 200 kg. daha hafif. Sunulan 
motor seçenekleri de küçültme 
stratejisi doğrultusunda şekillendi: daha 
ufak boyutlu ve turboşarjlı motorlar 
ile daha az yakıt tüketimi ve daha 

yüksek verimlilik. 3 silindirli doğrudan 
enjeksiyonlu benzinli seçenek ve 
devrimsel IntelliLux LED® matrix farlar 
ilk defa Astra ile birlikte geldi. Sınıfında 
tek bu inovatif sistem yolda seyreden 
diğer sürücülerin gözünü almadan 
geceyi gündüze çeviriyor. Bu modelin 
“2016 Avrupa’da Yılın Otomobili” 
seçilmesi müşteriler kadar otomobil 
uzmanlarını da etkilemeyi başardığını 
kanıtlıyor.

2008’de sunulan Insignia A trafik 
işaretlerini tanıyabilen ilk Opel modeliydi 
ve bu model akıllı AFL+ far sistemi 
ile geliyordu. Astra’ya benzer şekilde 
Opel’in amiral gemisinin ikinci nesli 
de verimlilik için tasarlandı. Yeni nesil 
Insignia daha hafif, daha ekonomik ama 
aynı zamanda da daha büyük. Insignia 
GSi, Country Tourer, Grand Sport ve 
Sports Tourer modellerinin tümünde 
öne çıkan özelliklerden biri de tork 
vektörleme özellikli adaptif dört çeker 
sistemi. Bu sistem ihtiyaç doğrultusunda 
saliseler içinde her bir arka tekerleğe 
aktarılan torku ayarlayabiliyor. Opel 
Insignia kendi sınıfında premium 
markalar dışında bu teknolojiyi sunan ilk 
model.

Mokka’dan Grandland X’e: SUV 
Patlaması

Otomotiv endüstrisinde bugünlerde 
SUV kelimesi çok popüler. Müşteriler 
biraz daha yüksekte oturup, daha 
iyi görüş açısına sahip şekilde uzun 
mesafeli ve macera amaçlı sürüşlerini 
keyif içinde gerçekleştirmek stiyorlar. 
Opel bu trendi hemen başında farketti 
ve B segmentte özel bir model sundu. 
Mokka opsiyonel olarak dört çeker 
seçeneği ile birlikte ilk andan itibaren 
yoğun ilgi gördü. Bu modelin yanına 
2017’de Crossland X ve Grandland 
X geldi. Tüm X ailesi üyelerinde AGR 
sertifikalı koltuk seçeneği bulunuyor. 
Ergonomik ve rahat koltuklar uzun 
yıllardır Opel DNA’sının bir parçası, keza 
120 yıl önce Opel Patentmotorwagen 
“System Lutzmann”da deri sırt desteği 
sunuyordu.

Haber
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Jaguar – Land 
Rover müşterilerine 
Borusan’dan destek

Jaguar ve Land Rover markalarının 
satış ve satış sonrası hizmetlerini 
Türkiye çapında sürdüren Borusan 
Oto, ARCH Concept olarak adlandırılan 
Jaguar Land Rover showroom ve servis 
konseptini, İstanbul’dan sonra Adana-
Mersin şubesinde hizmete açtı. Yıllardır 
Land Rover markasına hizmet veren 
Borusan Oto Adana-Mersin tesisi, 2 
milyon TL’lik renovasyon yatırımı ile 430 
metrekarelik alana sahip showroom 
ve 6 Jaguar ve Land Rover marka 
araç sergileme kapasitesine ulaştı. 
Showroom tasarımı, konforlu servis 
müşteri alanı ve araç teslim alanları ile 
kapıdan girildiği andan itibaren gerçek 
lüksü ve kaliteyi hissettiren tesis, en 
modern ekipman ve teknolojinin yanı 
sıra premium hizmet odaklı personeli 
ile de nezih bir ortamda hizmet verecek. 
Yeni konsept showroomun müşterilerce 
çok beğenildiğini belirten Borusan Oto 
Genel Müdürü Uğur Sakarya, “Jaguar 
Land Rover yatırımlarımız önümüzdeki 
dönemde hız kesmeden devam edecek. 

Adana’dan sonra Ankara’da yapacağımız 
yeni tesisin de temelini Ekim ayında 
atacağız. 2017 yılı sonlarında ise 
İstanbul’da iki yeni tesisimizi devreye 
alacağız” dedi.

Jaguar ve Land Rover markalarının satış 
ve satış sonrası hizmetlerini Türkiye 
çapında sürdüren Borusan Oto, Jaguar 
ve Land Rover markalarına yönelik 
yeni konsept showroom yatırımlarını 
sürdürüyor. Türkiye’nin ilk Jaguar Land 
Rover dual tesisini İstanbul’da hizmete 
açan Borusan Oto, ikinci konsept 
showroomunu Adana-Mersin şubesinde 
açtı. ARCH Concept olarak adlandırılan 
showroom, her iki markaya da hizmet 
verecek. Yeni showroom, modern 
ekipman ve teknolojinin yanı sıra 
donanımlı, hizmet odaklı personeliyle 
premium hizmet sunacak.

Jaguar’ın satışına başlamalarıyla birlikte 
Jaguar Land Rover markalarını tek 
kurum kimliği altında birleştirdiklerini 

hatırlatan Borusan Oto Genel Müdürü 
Uğur Sakarya, Avcılar’da açılan ilk tesisin 
çok övgü aldığını ve verdiği premium 
hizmetle müşterilerin beğenisini 
kazandığını belirtti. Yeni showroom 
yatırımlarına devam edeceklerini 
belirten Sakarya, “2 milyon TL yatırım 
ile baştan aşağıya yenilediğimiz ve 
büyüttüğümüz Adana’daki tesisimizde 
en modern ekipman ve teknolojinin 
yanı sıra donanımlı personel ile yüksek 
standartlardaki hizmet kalitesini 
sunarak, kusursuz müşteri deneyimi 
yaşatacağız. Jaguar Land Rover 
yatırımlarımız hız kesmeden devam 
edecek. Adana’dan sonra Ankara’ya 
bu konsepti taşıyacağız. Ekim ayında 
Ankara Jaguar Land Rover Showroom ve 
servis inşaatımızın temelini Esenboğa’da 
atacağız. 2017 yılı sonlarında ise 
İstanbul’da biri Avrupa yakasında, diğeri 
de Anadolu yakasında iki yeni tesisimizi 
daha devreye alarak toplam 5 noktada 
Jaguar Land Rover müşterilerine hizmet 
vereceğiz.” diye konuştu.

Haber
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Audi’nin iddiasına göre elektrikli prototip e-tron, iç mekanıyla sürücü 
ve yolcularının çevrelerini çok farklı bir biçimde deneyimlemelerini 
mümkün kılacak. Bunu sağlayan en büyük özellik ise, seri üretim bir 
otomobilde ilk kez kullanılacak olan sanal yan aynalar. Bang & Olufsen 
ses sisteminin de bu deneyime katkısı olacağı şüphesiz!

e-tron’un iç mekanı ilk kez 
görücüye çıktı

Dünyada bir ilk

e-tron’da opsiyonel olarak sunulacak olan sanal yan 
aynalar, ayna yerine konumlandırılan kameralardan aldığı 
görüntüyü işleyerek iç mekanın iki köşesindeki 7 inçlik 
dokunmatik ekranlara aktaracak. Sürücü ekranlardaki 
görüntüdeki odağı değiştirebilecek, hatta isterse 
yakınlaştırabilecek. Sistem, otoban sürüşü, dönüşler ve 
park manevraları için üç farklı moda sahip olacak.

Konser salonu deneyimi

İç mekan tanıtımında markanın vurgu yaptığı bir 
diğer donanım ise, 16 hoparlörlü 705 watt gücündeki 
ses sistemi. Elektrikli otomobilin iç mekanının sessiz 
olması, yüksek ses kalitesi için gerekli altyapıyı sunuyor. 
Müziği yapay efektlerden arındırılmış bir şekilde, nasıl 
kaydedildiyse o şekilde dinletme iddiasında olan sistem 
Bang & Olufsen imzalı ve otomobilin içerisinde bir konser 
salonu deneyimi vaat ediyor.

Haber
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Oyak Yönetim Kurulu Başkanı emekli Tümgeneral Mehmet Taş, 1969 yılında Renault 
grubuyla başlattıkları iş birliğinin Türk otomotivendüstrisinin gelişmesine önemli bir güç 
kattığını söyledi.

Renault’ya 100 milyon Euro’luk 
yatırım!

Taş, Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki (OSB) Oyak Renault 
Otomobil Fabrikaları AŞ bünyesinde 
inşa edilecek Türkiye'nin ilk Yüksek 
Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon 
Fabrikası temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik 
fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu ve 
dünya otomotiv endüstrisinin en büyük 
oyuncularından Renault grubunun, 
Türkiye ekonomisinin otomotiv sanayi 
alanında sürdürdüğü yarım asırlık 
ortaklığının bugün önemli bir yatırımla 
daha güçlendiğini ifade etti. 
Taş, kuruluş çalışmaları 1950 
yılında başlayan ve 1 Mart 1961'te 
205 sayılı Kanun'la oluşturulan 
Ordu Yardımlaşma Kurumunun, 
özerk, kurumsal, şeffaf yönetim ve 
denetim yapısı, yetkin, profesyonel 
yöneticileriyle 57 yıldır kahraman Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kendi 
tasarruflarına dayalı mesleki emeklilik 
fonu olarak 350 bin üyesine ek sosyal 
güvence sağladığını dile getirdi. 

Kurumun yarattığı bu tasarrufların, 
Türk ekonomisinin önemli sektörlerinde 
yatırıma dönüştürülerek ekonomiye 
değer üretildiğini belirten Taş, şöyle 
konuştu:

"İşte bu anlayışla 1969 yılında Renault 
grubuyla başlattığımız iş birliği, Türk 
otomotiv endüstrisinin gelişmesine 
önemli bir güç katmıştır. 50 yıldır 
süren bu ortaklığımız yükselen bir 
ivmeyle devam etmektedir. Bu yıl içinde 
imzalanan genel anlaşmayla taraflar, 
katma değer üreten bu iş birliğini 27 
yıl daha devam ettirme kararı almıştır. 
Bu karar, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
ve Renault grupları arasında uyumlu ve 

verimli iş birliğinin bir göstergesi ve daha 
da önemlisi ülkemize duyulan güvenin 
bir sonucudur. Bugün burada temelini 
atacağımız heyecan verici Yüksek Basınçlı 
Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nın, 
ülkemiz için de önemli bir yatırım 
olduğunu değerlendiriyorum."

"Otomotiv sektörü Oyak grubu için çok 
büyük önem arz etmektedir"

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş 
Erdem de son 10 yılda ortaklarıyla birlikte, 
1 milyar avrodan fazla yatırımı Türk 
ekonomisine kazandırmanın gururunu 
yaşadıklarını belirtti. 

Erdem, 12 yıldır üst üste ihracat 
şampiyonu olan otomotiv sektörünün, 
Oyak Renault fabrikalarında üretilen 
araçlarla Türkiye'deki üretimin yüzde 
30'undan fazlasını sağladığını dile 

getirerek, şunları kaydetti:
"Bu yatırım Oyak ve Renault grubunun 
ülkemize duyduğu güvenin en büyük 
göstergesidir. Otomotiv sektörü 
Oyak grubu için çok büyük önem arz 
etmektedir. Bu yeni yatırımımızla 
teknoloji ve inovasyon alanında, Türk 
ekonomisinin geleceğine duyduğumuz 
güveni pekiştirecek adımlar atıyoruz. 
Ordu Yardımlaşma Kurumu olarak 
kurulduğumuz 1961'den itibaren 30 
binden fazla çalışanımız, yaratmış 
olduğumuz katma değerle ülkemizin 
sanayisinin öncü kurumu olmaktan büyük 
onur ve gurur duyuyoruz. Huzurlarınızda 
Oyak ve Renault olarak yatırımlara devam 
edeceğimizi, Türkiye'ye ve geleceğine 
güvendiğimizi, teknoloji ve inovasyon 
alanında üzerimize düşeni yapacağımızı 
ve sizleri de bu gelişmelerden her zaman 
haberdar edeceğimizi gurur ve onurla 
bildirmek istiyorum."

Haber
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Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) başarılı yöneticisi Akın 
Aydemir, Türkiye’nin elektrikli "yerli otomobil" üretmesine 
iyi bir zamanda karar verildiğini belirterek, "Ülkemin yerli 
otomobil üretimi için katkı koymam istenirse gurur duyar ve 
tecrübelerimi aktarmaktan memnuniyet duyarım.” dedi.

Yerli otomobil tam 
zamanında gelecek

Aydemir, Tofaş’ın Bursa fabrikası 
direktörlüğünden FCA’nın Michigan'daki 
Sterling Heights fabrikasını devreye 
almak için ABD’ye transfer olmuş, 
söz konusu fabrikayı 1 yılda devreye 
aldıktan sonra hızlıca yükselerek FCA’nın 
Kanada’da bulunan 5 fabrikasının 
başına getirilmişti. Akın Aydemir, hayat 
öyküsünü ve kendi başarısını bir üst 
seviyeye götürmek isteyen gençlere neler 
tavsiye ettiğini AA muhabirine anlatarak, 
Türkiye’nin yerli otomobil üretimine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

Ankara’da diplomat baba ve ev hanımı bir 
annenin çocuğu olarak 1964’da dünyaya 
gelen Aydemir, babasının tayini nedeniyle 
ilkokulda okurken, Almanya’nın Köln 
şehrine taşındı. Köln’de üç yıl kaldıktan 
sonra yine babasının tayini nedeniyle 
Avusturya’ya yerleşti. Burada dil bilmeden 
Alman okuluna başlayan Aydemir, burada 
beş yıl kaldıktan sonra lise eğimine 
devam etmek için Ankara’ya döndü ve 
Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’ni bitirdi.

Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Makine Mühendisliği Bölümünü 

kazandı. “Daha fazlasını başarabilirim" 
duygusu onu Honda Türkiye’de 
fabrika müdürüyken istifa ettirdi. 6 yıl 
Amerika kıtasında, arkasından da 4 yıl 
Avrupa'da çalıştıktan sonra Tofaş fabrika 
müdürlüğüne ve oradan da tekrar yurt 
dışına götürdü. 2017’de FCA’nın Michigan 
fabrikasını yönetmek üzere ABD’ye 
transfer oldu. Fabrikayı 1 yılda devreye 
aldıktan sonra, hızlıca yükselerek FCA’nın 
Kanada’da bulunan ve 12 binden fazla 
kişinin çalıştığı 5 fabrikasının başına 
getirildi. 

"Çok zorluklar çektik"

Özel kolejlerde okumadığını ve parlak bir 
öğrenciliği olmadığını ifade eden Aydemir, 
iyi okullarda okumanın önemli olduğunu 
ama iş hayatında başarılı olmak için daha 
başka şeyler gerektiğini dile getirdi.

Aydemir, içinden geldiği neslin çok 
zorluklar çekerek yetiştiğini belirterek 
son yıllarda uluslararası şirketlerde Türk 
yöneticilerin tercih edilmesinin sebebini 
de, “Bizim gibi Türkiye’de yetişmiş 
insanlar... Biz çok zorluk çektik. Kapıları 

kendimiz açtık. Zorlukların içinde gelen 
insan daha hırslı ve istekli oluyor. Rahat 
iken başarı biraz zor.” diye açıkladı.  

"Teknik açıdan hiç bir problem yok"

Türkiye’nin yerli otomobil üretme girişimi 
hakkında değerlendirmelerde bulunan 
Aydemir, “İşin teknik tarafına baktığımızda 
Türkiye bugün aracı çok rahat 
tasarlayabilir, üretebilir, geliştirebilir. 
Teknik açıdan hiç bir problem yok. Fakat 
Tesla bu işe girdiğinden bu yana kar 
yapmamış. Elektrikli otomobil üretim 
işine girmek için belki iyi bir zaman. 
Tesla, bu işe tek başına girdi. Honda ve 
BMW gibi diğer otomobil üreticileri bu 
konuda çalışıyor. Türkiye’de de 3-5 yılda 
kar yapmadan götürebilecek bir teşvikin 
de olması lazım. 2023’te üretelim sonra 
devamlı para basalım, öyle bir şey yok 
maalesef.” diye konuştu. 

Aydemir, genel olarak otomotiv 
sektörünün girilmesi zor bir sektör 
olduğunu anlatarak,  “Otomotiv sektörü 
çok farklı. Mesela Volkswagen’in bir 
marka imajı var. Örneğin Golf modelini 

Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) Yöneticisi
AKIN AYDEMİR

Haber



başkası başka bir markayla üretsin. 
Tüketici neden bunu tercih etsin. 
Volvo’yu satın alıp Türkleştirseniz daha 
kolay pazara girebilirsiniz. Yepyeni 
bir ürünle pazara girmek daha zor. 
İşin satış ve pazarlama kısmı en zor 
kısmı. Buna yoğunlaşılması lazım.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye’nin yerli otomobilini üretme işini 
özel sektöre verilip, devlet teşviklerin 
kullanılmasını doğru bir karar olarak 
değerlendirdiğini anlatan Aydemir, 
“Tarih boyunca baktığınızda devletin 
girdiği bir işte çok başarılı olan proje 
ben görmedim. Özel sektör daha başarılı 
oluyor. Özel sektör sonuçta kar yapma 
isteğiyle ve fizibil yatırımlara yönelir. 
Dolayısıyla devletin teşvik etmesi 
doğru. Ben bu şekilde daha uygun 
olduğunu düşünüyorum. Devletin bu işe 
girmektense devletin teşvik etmesi bazı 
teşviklerle önünü açması ama asıl işi 
özel sektöre bırakması daha doğru diye 
düşünüyorum.” diye konuştu. 

"İç pazarda satarak para 
kazanamazsınız"

Türkiye’nin otomobil pazarının yıllık bir 
milyon olduğunu dile getiren Aydemir, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin’in yıllık pazarı 25 milyon, Avrupa’nın 
21 milyon ve ABD’nin 17 milyon. Avrupa 
Birliği, Türkiye’nin pazarın büyümesi 
açısından önemli. Pazarı büyük olan 
ülkeler otomotivde daha başarılı 
oluyorlar. Çünkü ürün geliştirmek için 
çok para harcıyorsunuz dolayısıyla 
satış rakamınızın o oranda olması lazım 
ki bu geliştirmeyi araç başı maliyete 
dağıtasınız. FCA’da dünyada yıllık 3,5-4 
milyon üretiyor. Sergio Marchionne, '7 
milyonluk üretime çıkmadan çok başarılı 
olamazsanız' derdi. Herkes elektrikli 
ve otonom otomobil geliştiriyor. Bu 
geliştirme maliyetini ürettiğiniz araç 
başına bölüyorsunuz. Günümüzde 
3-5 şirket birleşiyorlar ki geliştirme 
maliyetlerini kendi aralarında bölsünler. 
Bugün Tesla’yı düşünelim. Tesla, bu yıl 
en fazla 200 bin araç satacak. Son 3 
yılda hep zarar açıkladı. 1,9 milyar dolar 
geçen yıl zarar, ondan önce 675 milyon, 
onun öncesinde de 890 milyon dolar 
zarar. Bu sene ilk 6 ayda yine zarar. 
Yıl sonunda kara geçeceğiz söylentisi 
var, ama inandırıcı değil. 17 milyonluk 
pazarda 150 bin satıyorsa, 1 milyon 

pazarda siz ancak 10-15 bin satarsınız.

Türkiye de üreteceğiniz aracın elektrikli 
olması lazım, çünkü içten yanmalı 
otomobil pazarına girebilmeniz için 
yıllık en az 3 milyon üretmeniz lazım. 
İçten yanmalı motorlarda o pazarlara 
girebilmek o sayıyı bulmak mümkün 
değil. Ve Türkiye Endonezya ve Malezya 
gibi pazarlar için geniş konsorsiyum 
oluşturup çalışması lazım. Otomobilin 
gidişatı elektrikli araçlar üzerine olduğu 
için elektrikli otomobil üretim işine 
girmek için belki iyi bir zaman. Tesla, 
bu işe tek başına girdi, fakat herkesten 
daha fazla elektrikli araç satıyor. 
GM, Ford, VW, Toyota ve diğer tüm 
otomobil üreticileri bu konuda yoğun 
çalışıyor. Türkiye’nin dezavantajı ister 
içten yanmalı ister elektrikli araç olsun 
pazarının küçük olması. İç pazarda 
satarak para kazanamazsınız. Bugün 
Türkiye de en fazla satan otomobil 
50 bin tane satıyor. Sırf iç pazarla 
yetinmemek lazım. Başka ülkeleri dahil 
edebilirsiniz. Ya da AB ile Avrupa’ya 
açılabilirsiniz.”

30 yıla yakın otomotivde teknik ve 
yönetici  olarak tecrübesi olduğunu 
bildiren Aydemir, “54 yaşındayım. 
7-8 yıl daha aktif olarak çalışmayı 
düşünüyorum. 30 yıla yakın otomotiv 
tecrübem var. Ülkemin yerli otomobil 
üretimi için katkı koymam istenirse 
gurur duyar ve tecrübelerimi 
aktarmaktan memnuniyet duyarım.” 
dedi.

"Elektrikli araçlar artacak"

Otomobil dünyasındaki gelişmeler 
hakkında da bilgi veren Aydemir, 
tahminlere göre 200 milyon tane 
elektrikli aracın 2030’a kadar yollarda 
olacağını söyledi. Aydemir şöyle devam 
etti:

“Şu anda 1,4 milyar yollarda otomobil 
var. Elektrikli araca yoğun ilgi var ve 
üreticiler oraya yöneliyor. Her beş 
Amerikalıdan birisi bundan sonra 
satın alacakları aracın kesin elektrikli 
araç olacağını düşünüyor. Otonom 
sürüşü, yani aracın kendi kendini 
sürmesini daha uzak bir teknoloji 
olarak görüyorum. 2030’da bu tür 
araçların yollarda olmasını pek mümkün 
görmüyorum. Onun altyapısı daha farklı. 
Otomobil teknolojisi son 3-4 yıla kadar 

çok değişmedi. İçten yanmalı motor, 
dört teker, bir direksiyon. Bugünlerde 
ise elektrikli ve otonom dronlardan 
bahsediliyor. Ama ilk aşamada 
gördüğüm elektrikli araçların artacağı, 
insanların o yöne doğru gideceği...”

"Gençler vefalı olun, kendinizi zorlayın 
ve standart yaşamayın"

Kendi başarısını Türkiye’deki gençlerin 
yakalayabileceğini dile getiren Aydemir,  
gençlerin hayatlarını değiştirecek zor 
kararlarını doğru zamanda verirlerse 
başarı örneklerin artacağına inandığını 
söyledi.  

Kendisine 5 altın kural koyduğunu 
ve bunları gençlere tavsiye ettiğini 
söyleyen Aydemir, şunları kaydetti: 

"Birincisi, rahatın yerindeyken de 
zor kararlar verebilmek. Örneğin, 
Honda’nın fabrika müdürüyken bu bana 
yetmiyor dedim ve istifa ederek hiçbir 
iş bulmadan Kanada’ya geldim. İkincisi, 
daha fazlasını istemek için rahattan 
feragat etmek. Hayatı nasıl yaşamak 
istediğinizle alakalı. Kurulu düzenim 
olsun. Bu bir tercih meselesi. İlerlemek 
istiyorsanız aile hayatı gibi bazı 
şeylerden feragat etmek zorundasınız. 
Üçüncüsü, olaylara objektif bakabilmek. 
Birçok insanın çok katı görüşleri var. 
Hiç bir konuda siyah, beyaz yok. İnsan 
objektif olabiliyorsa iş hayatında o kadar 
başarılı olabiliyor. Sorunlara farklı bakış 
ve çözümler getirebiliyor. Dördüncüsü, 
olaylara sürekli negatif bakmamak. 
İnsan ağaç değil. Yerini beğenmiyorsan 
yerini değiştirebilirsin. Memnun 
değilsen yerinde ağlamak yerine başka 
şeyler seçeceksin kendine. Hayat senin 
etrafında dönmüyor. Beşincisi ve en 
önemlisi, vefalı olmak. Çıkara dayalı 
ilişkiler değil, dostluğa dayalı ilişkiler 
kuracaksın. İnsanın iyi ve kötü gününde 
yanında olacaksın.

Herkes başarabilir. İnsanın karakteri, 
iyi okul ve geniş çevreden daha önemli. 
Kendini zorlayarak zor kararlar alarak 
herkes bir noktaya gelebilir. Kendi 
karakteriyle ilgili. Kısaca başarı için 
vefalı olun, kendinizi zorlayın, standart 
yaşamayın. Kendinize güvenin. Bunu 
yapabilirim demek, yapmanın yarısı 
bence.” 
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Otomotiv perakende sektörü ortaya çıkan dönüşümü ve ortaya çıkardığı 
zorlukları ve fırsatları anlamalı.

Otomotiv 
perakendeciliğinin 
geleceği

Geleceğin aracı bugünün araçlarından çok 
farklı olacak. Aslında konu araçlar değil, 
gelecekte ortaya çıkacak “mobilite”. Ortak 
kullanımlı araçlarla birlikte bağlantılı ve 
otonom araçlardaki gelişmeler otomotiv 
endüstrisini (üretim, satış ve kullanım) 
dönüştürerek mobilitenin günümüzden 
tamamen farklı bir anlama sahip olmasını 
sağlayacak.

Aynı zamanda, çevrimiçi bilgi kaynakları 
ve konfigüratörlerin kullanımı sayesinde 
insanların araç satın alma şekilleri 
dönüşüme uğramaya başladı. Dolayısıyla, 
müşteri davranışı ve mobilite kavramında 
ortaya çıkan bu değişiklikler araçları satın 
alma, sahip olma ve bakımını gerçekleştirme 
şekillerini dönüştürecek. Otomotiv 
perakende sektörü ortaya çıkan dönüşümü 
ve ortaya çıkardığı zorlukları ve fırsatları 
anlamalı.
Distribütör ve bayi satış yapısına dayanan 
geleneksel dağıtım modeli, tüm değer 
zinciri maliyetlerinin %12 ile %19’unu ve 
toplam sektör maliyetlerinin önemli bir 
kısmını meydana getirmektedir. [GÖRSEL1] 
Geleneksel olarak müşteri, birçok bayiye 
giderek araç seçimi ve satın alma tercihini 
belirleyecek bilgiler edinir. Satın almak 
isteyecekleri araçları fiziksel olarak 
incelemek ve son kararı vermeden önce 
araç ile test sürüşü gerçekleştirmek ister. Bu 
araştırma süreci, üç farklı kararı işaret eder:
1. Marka ve model seçimi: Hangi aracı satın 
almak istiyorum?
2. Araç konfigürasyonu: Araçta hangi 
özellikleri istiyorum?
3. Fiyat pazarlığı: Hangi bayi en iyi fiyatı 
sunuyor? 

Günümüzde müşterilerin satın alma 
davranışları değişiyor. Bunun en 
büyük sebebi tüm bu seçimlerin 
evden internet üzerinden yapılabilir 
olması.

Birçok çevrimiçi kaynaktaki 
müşteri incelemeleri sayesinde 
müşteriler artık büyük oranda diğer 
müşterilerin yorumlarını göz önünde 
bulunduruyor. Strategy&’in kısa 
süre önce Avrupa ile ilgili olarak 
gerçekleştirdiği çalışma, müşterilerin 
%42’sinin diğer müşterilerin 
yorumlarına göre karar verdiğini 
gösteriyor. [GÖRSEL 2]

Müşterilerin test sürüşü tercihleri de 
değişiyor. Müşterilerin %45’i, bayide 
değil kendi tercih ettikleri yerde 

test sürüşü gerçekleştirmek istiyor. 
[GÖRSEL2]

Gittikçe daha fazla sayıda müşteri 
araç üreticilerinin sunduğu sınırlı 
standart seçenekler ile yetinmiyor 
ve kendi tercihlerine uyarlanmış 
seçenekler talep ediyor. Bu 
talep, araç üreticilerinin (OEM) 
farklı müşteri segmentlerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak için farklı 
seçenekler sunmasına sebep oluyor. 
Günümüzde 350.000’den fazla 
farklı araç kombinasyonu seçeneği 
bulunuyor. [GÖRSEL 2]

Ayrıca, yeni araç satın alımlarında 
yeni finansman seçenekleri ortaya 
çıkıyor. Kullanım süresi boyunca 
aracın tüm mülkiyetini elinde tutmak 

Değerlendirme
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yerine müşteriler, aboneliği baz alan bir 
mülkiyet şeklini tercih etmeye başlıyor. 
Hatta bazı müşteriler, tüm süreci internet 
üzerinden tamamlıyor (PSA, Mazda ve JLR 
markaları Avrupa pazarında bu seçeneği 
sunmaya başladı).

Geçmişte hemen hemen tüm faaliyetler 
bayide gerçekleşiyordu. Ancak 
günümüzde, farklı müşteri segmentleri 
için farklı ve doğrusal olmayan müşteri 
deneyimleri ortaya çıkıyor ve otomotiv 
perakendeciliği alanında başarılı olmak 
isteye şirketler bu deneyimlere yönelik 
farklı seçenekler sunabilmeli. [GÖRSEL 3]

2001 yılında İngiltere’de toplam 5.724 
bayi bulunuyordu. Bu sayı 2016 yılında 
%20 azaldı. Güncel müşteri tercihlerini 
göz önünde bulundurarak bu eğilimin 
devam edeceğini ve yüksek ziyaretçi 
sayılarına sahip şehir mağazaları ve 
distribütörün sahip olduğu deneyim 
merkezleri gibi yeni bayilik türlerinin 
uygulanmaya başlayacağını söyleyebiliriz. 
Bayilik yapısındaki bu değişim ile birlikte 
baz maliyetin %15-20 oranında azalması 
bekleniyor. [GÖRSEL 4]

Geleneksel bayilik modelinden otomotiv 
perakendeciliğinin geleceğine doğru 
ilerledikçe OEM yetkinliklerinde 
ve perakende kanallarında önemli 
dönüşümler ortaya çıkacak. OEM’lerin 
müşteriden, ek bir katmanla (perakende 
ağı) ayrıldığı geleneksel modelin aksine 
geleceğin otomotiv perakende modelinde 
müşteriler doğrudan OEM (internet 
sitesi/konfigüratör ve OEM’nin CRM 
sistemleri aracılığıyla) veya perakende 
kanalları ile etkileşimde bulunacak. 
Bilginin ilk sahibi olarak OEM’lerin müşteri 
ihtiyaçlarını belirlemeleri ve yönetmeleri, 
ve bu bilgileri satış ve satış sonrasında 
müşteri deneyiminin tüm alanları ile 
entegre etmeleri gerekecek. OEM’ler 
artık markayı, kitle pazarlama kanalları 
aracılığıyla değil, hedefe yönelik bireysel 
pazarlama yöntemleri ile oluşturacak. 
Perakende kanalının rolü büyük oranda 
değişecek. Perakende kanalı artık 
doğrudan satış ve satış oranlarına değil 
müşterilerin araç sahipliği deneyimlerinin 
iyileştirilmesine odaklanacak. OEM ve 
perakendeciler arasındaki gelir modeli 
de değişecek. Bu roller değiştikçe gelir 
ve başarı primi modelleri de değişmeli ve 
müşteri deneyimine, marka prensiplerine 
ve müşteri deneyimi boyunca müşteri 
bilgilerinin yönetimine odaklanmalıdır. 
[GÖRSEL 5]

[GÖRSEL 3]

[GÖRSEL 4]

[GÖRSEL 5]

[GÖRSEL 2]
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Haber

Fransız markanın efsanevi 504 Coupe’sine modern bir yorum olan tasarımıyla e-Legend, 
Peugeot’nun geleceğe olan bakış açısını yansıtan bir konsept.

Peugeot e-Legend geleceği 
geçmişle yorumluyor

Peugeot, Paris Otomobil Fuarı’nda 
tanıtacağı e-Legend konseptinin 
detaylarını açıkladı. Otomobil, 504 
Coupe’den ilham alan tasarım ile 
elektrikli güç ünitesi ve otonom 
sürüşü birleştirerek geleceği geçmişle 
harmanlıyor.

Konsept otomobilin kalbinde 456 HP 
güç ve 800 Nm tork üreten elektrik 
motorları yatıyor. Otomobilin 0’dan 
100’e hızlanması dört saniyenin altında 
gerçekleşirken, güç ünitesi 220 km/s’lik 
bir son sürati de mümkün kılıyor. 
Otomobilin sahip olduğu 100 kWh 
kapasiteli bataryalar WLTP normuna 
göre 600 km’lik bir menzil sunuyor. Bu 
menzilin 500 km’lik kısmı için yalnızca 
25 dakikalık hızlı şarj yeterli olacak.

Tamamen otonom sürüş teknolojisine 
sahip olan e-Legend’ın dört farklı sürüş 
modu bulunuyor. Sürüş modlarından 
ikisi otonom sürüşte, ikisi de normal 
sürüşte kullanılıyor. Otonom sürüşteki 
modlardan SOFT isimli olanı konfor 
odaklıyken SHARP modunda otomobil 
kendi kendini daha dinamik bir şekilde 

kullanıyor. Otonom olmayan sürüşte 
ise LEGEND konfor odaklıyken, BOOST 
daha dinamik bir sürüş vaat ediyor. 
Sürüş modlarının en etkileyici tarafı ise 
iç mekan tasarımını değiştiriyor olmaları. 
Örneğin otonom SOFT modunda 
direksiyon katlanarak konsolun ardına 
gizleniyor ve yan kolçaklar otomatik bir 
şekilde harekete geçiyor.

İç mekan ise yeni nesil Peugeot 
modellerinde gördüğümüz i-Cockpit’in 
yeni versiyonu. Ancak iç mekanın 
en dikkat çekici tarafı i-Cockpit’in 
barındırdığı ekran sayısı. Otomobilin 
kabininde toplam 16 tane ekran var! 
Ayrıca ekranların boyutları da şaşırtıcı: 
Ön konsolun tamamını kaplayan ana 
ekran 49 inç büyüklüğünde. Kapı 

panellerindeki ekranlar ise 29 inçlik 
ebatlarıyla ana ekrandan hiç de geri 
kalmıyorlar! Yeni kokpitteki sesli komut 
sistemi için marka Soundhound ile, ses 
sistemi için ise alıştığımız üzere Focal ile 
işbirliği yapmış.

Markanın CEO’su Jean-Philippe Imparato, 
konsepti şöyle değerlendiriyor:

“Peugeot e-Legend Concept sadece bir 
teknolojik manifesto niteliğini taşımıyor. 
Bu konsept otomobil aynı zamanda 
geleceğe odaklanmış ilerici ve yenilikçi 
bir marka olan Peugeot’nun vizyonunu 
gözler önüne seriyor. Peugeot için 
otonom ve elektrik çok önemli değerler. 
Sıkıcı bir tasarım asla DNA’mızın bir 
parçası olmayacak.”
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Haber

Ticari araçlarda dünya teknoloji lideri WABCO Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor.

Yeni yatırım nedeniyle gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı 
Arda Ermut, WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier, WABCO Türkiye 
Genel Müdürü Kazım Eryılmaz ve WABCO Türkiye temsilcisi İntermobil Genel Müdürü Rıfat 
Perahya katıldı. Türkiye’nin WABCO için çok önemli bir ülke olduğunu söyleyen Esculier, 
“Lojistik ve dağıtım merkezi yatırımımız ilk etapta Türkiye’deki müşterilerimizle yakın 
gelecekte ise tedarikçilerimizle iş hacmimizi artıracak. Gelecekte sadece Türkiye’de değil, 
bölgede planladığımız yatırımlar için de ana üs görevi üstlenecek” diye konuştu ...

Ticari araçlar için 
100 milyon TL’lik lojistik yatırımı

Ağır ticari araçların güvenliğini, verimliliğini 
ve bağlanabilirliğine yönelik teknolojiler 
geliştiren lider ürün ve hizmet üreticisi WABCO, 
Türkiye’de 1982 yılında, İntermobil ile başladığı 
operasyonlarına, doğrudan yatırım ile devam 
ediyor.  Halihazırda alanında ürünleriyle Türkiye 
treyler ve otobüs endüstrisinde yüzde 85, 
kamyon endüstrisinde de yüzde 65 pazar payına 
sahip olan Belçika merkezli marka, 2011 yılında 
kurulan WABCO satın alma ofisi aracılığıyla, 
Türkiye’deki 20’yi aşkın yerel tedarikçiden 
2018 yılında 330 milyon TL’lik satın alma 
gerçekleştirdi.  Türkiye'de genişleme stratejisini 
desteklemek, yerel satış sonrası müşterilerinin 
ve ağır ticari araç üreticilerinin ihtiyaçlarına 
cevap vermek amacıyla, İstanbul’da bir lojistik ve 
dağıtım merkezi yatırımı gerçekleştirdi. Ağustos 
2018’de 100 milyon TL’lik bir yatırım ile hayata 
geçen lojistik ve dağıtım merkezi, ağır ticari araç 
üreticilerinin WABCO’nun ürünlerine daha hızlı 
ulaşmasını, lojistik ve stok maliyetlerini azaltarak 
verimliliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor.  
WABCO’nun 36 yılı aşkın süredir Türkiye’deki tek 
temsilciği ve stratejik çözüm ortaklığını yürüten 
İntermobil’in tedarik zinciri yönetimini üstlendiği 
lojistik ve dağıtım merkezi, 2000 metrekarelik 
bir alanda faaliyet gösterecek. 85 milyon TL’lik 
stok ürünü barındıracak olan merkezde, 20 kişi 
istihdam edilecek. WABCO, yeni lojistik merkezi 
ve Türkiye’deki genişleme stratejisi kapsamında, 
2022 yılında tedarikçi sayısını 32’ye, satın 
almayı da 720 milyon TL’ye çıkarmayı amaçlıyor.  
WABCO’nun lojistik ve dağıtım merkezi yatırımın 
detaylarını, kurumun hedeflerini ve Türkiye 
stratejisini paylaşmak amacıyla düzenlediği 

toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi Başkanı Sayın Arda Ermut, 
WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Jacques Esculier, WABCO 
Türkiye Genel Müdürü Kazım 
Eryılmaz ve WABCO Türkiye Temsilcisi 
İntermobil Genel Müdürü Rıfat 
Perahya katıldı.

Arda Ermut: “ Teknolojilerini 
ülkemize transfer eden yatırımcılara 
her türlü kolaylığı sağlıyoruz”

Wabco yöneticilerine teşekkür 
ederek konuşmasına başlayan 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
Başkanı Arda Ermut, “Wabco’nun 
bu yatırımı Türkiye ekonomisi ve 

yatırım ortamımıza duyduğu güveni 
gösteriyor. Wabco yaklaşık 40 yıldır 
Türkiye’de. 2011 yılında ofis açarak 
başladıkları Türkiye’deki faaliyetlerine 
lojistik merkezini de ekleyerek önemli 
bir adım daha attılar. Bu lojistik 
merkezi daha sonra yapacakları 
yatırımın habercisi oldu. Wabco’nun 
gelecek dönemde yapacağı yatırım 
ekonomimiz için problem olan 
cari açık ve katma değerli üretim 
gibi konularda sektöre ve ülke 
ekonomisine ciddi katkı yapacaktır” 
dedi.  “Rekabetin yoğun, dönüşümün 
hızlı olduğu otomotiv sektöründe 
geleceğin teknolojilerini ülkemize 
kazandırmamız önemli. WABCO’nun 
yatırımı bu anlamda ayrı bir önem 
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ifade etmektedir” diye konuşan Ermut 
yabancı yatırımcıların her zaman 
yanında olduklarını belirterek, şunları 
söyledi: “Üretim yapan, sanayimize 
katkı sağlayan, teknolojilerini ülkemize 
transfer eden ve ihracat yapan yerli ve 
uluslararası tüm yatırımcılara her türlü 
kolaylığı sağlıyoruz. Bunu yaparken 
bir yatırım ekosistemi oluşturuyoruz. 
Girişimciliği nasıl güçlendiririz, yatırım 
ortamını nasıl iyileştiririz ve böylece 
ülkemizde nasıl daha çok nitelikli üretim 
yaparız, bunu düşünüyoruz ve bu yönde 
adımlar atıyoruz.” 

Jacques Esculier” Üretim ve 
mühendislik için de Türkiye 
hedefimizde ”

Konuşmasına Türkiye’nin ekonomik 
büyümesine ve trafikte yer alan ağır 
ticari araçların güvenliğine bir nebze 
olsun katkıda bulunmanın kendileri 
için onur kaynağı olduğunu söyleyen 
WABCO Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Jacques Esculier, lojistik 
ve dağıtım merkezinin Türkiye’deki 
yatırımları için bir mihenk taşı 
olduğunu belirtti. Esculier “Lojistik ve 
dağıtım merkezi yatırımımız ilk etapta 
Türkiye’deki müşterilerimizle yakın 
gelecekte ise tedarikçilerimizle iş 
hacmimizi artıracak. Gelecekte sadece 
Türkiye’de değil, bölgede planladığımız 
yatırımlar için de ana üs görevi 
üstlenecek” diye konuştu. Jacques 
Esculier, Türkiye’de yatırım için köklerini 
derinleştireceklerini, Türkiye’nin 
WABCO'nun üretim ve ARGE merkezi 
yatırımı için en büyük adayı olduğunu 
belirti.  

Kazım Eryılmaz “Tedarikçilerimizi 
istihdam artırmaları için 
cesaretlendirdik” 

Türkiye otomotiv sektörü temsilcilerinin 
de yer aldığı toplantıda açılış 
konuşmasını yapan WABCO Türkiye 
Genel Müdürü Kazım Eryılmaz “ WABCO 
Türkiye yapılanmasını oluşturduğumuz 
2011 yılından bu yana, Avrupa’dan 
Asya’ya ve Amerika’ya yayılan 
üretim ağımızda, Türkiye’deki 20 
tedarikçimizden dökümden, kauçuğa, 
otomat parçalardan, rulmanlara, yaylara 
ve sac parçalara kadar 330 milyon 
TL’lik ürün temin eder hale geldik. Son 
8 yıldır geliştirdiğimiz tedarikçilerimiz 
sayesinde, ülkemizin sadece otomotiv 
yan sanayisi ihracatına katkı sağlamakla 

kalmayıp, artan satın alma hacmimizle 
tedarikçilerimizi ek çalışan istihdamı 
konusunda cesaretlendirdik” diye 
konuştu. 

Eryılmaz, “ 2023 hedefimiz; ülkemizde 
32 tedarikçiye ve bugünün rakamlarıyla 
720 milyon TL’lik satın alma cirosuna 
ulaşmak ve Türkiye'nin ihracatına 
doğrudan değer katmaktır. 

Bugün açılışını gerçekleştirmekte 
olduğumuz lojistik merkezi yatırımımız 
ise, şirketimizin Türkiye’ye süregelen 
ilgisinin ve güveninin güzel bir resmidir. 
Bu yatırım sayesinde müşterilerimize 
stok desteği sağlamayı, hizmetimizi 
farklılaştırmayı ve ülkemizdeki pazar 
payımızı artırmayı hedeflemekteyiz. 
Türkiye’ye inanıyoruz! Türk 
mühendislerinin bilgisine ve işçilerinin 
emeğine güveniyoruz! Türkiye’de sağlam 
adımlarla ilerliyoruz!" dedi.

Rıfat Perahya: “Daha fazla yatırım için 
gayret gösteriyoruz” 

Toplantıda söz alan WABCO Türkiye 
temsilcisi ve çözüm ortağı İntermobil’in 
Genel Müdürü Rıfat Perahya ise, 
WABCO’nun Türkiye’de yatırım yapması 
için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini, 
bu yatırımın sadece kurum için değil, 
Türkiye ağır ticari araç sektörü için de çok 
önemli olduğunu söyledi. Perahya, “36 yılı 
aşkın süredir işbirliği yaptığımız bir dünya 
devinin ülkemizde yatırım yapması, bizim 
için büyük bir gurur kaynağı oldu. Ülkemiz 
ağır ticari araç sektörü sadece üretim 
değil, aynı zamanda AR-GE ve know-
how’ıyla artık tüm dünyaya yeteneğini 
kanıtlamış bir ülke. Bu tür yatırımlar bu 
konumunu daha da güçlendiriyor. Bu 
ülkenin bir şirketi olarak, temsilciğini 
yaptığımız diğer markaların da ülkemize 
yatırım yapmaları için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz” diye konuştu. 
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2019 yılı bu yıldan
daha iyi olmayacak

EROL ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü

Sektör
Analizi

Değerli Oyder Üyeleri Merhaba;

Otomotiv pazarının %25 oranında düştüğü, Anadolu bayilerinin 
ayı 10-20 satışla kapattığı bu dönemde, 2019 yılının da bu yıldan 
daha iyi olmayacağı görünmekte. Beklentilerin 500 bin adet 
olduğu 2019 yılının bu rakamı bulması dahi kredi faizlerinde 
ciddi bir indirim, Ötv oranında yine aynı şekilde bir indirim 
olmaması halinde  mucize gibi görünmekte.

Yeni araç pazarı bu denli kan kaybederken 2. el pazarı ne 
durumda biraz da ona bakalım. EBS Danışmanlık olarak son 
12 aydır  gerek Otoban dergisinde, gerekse medya ve sosyal 
medya mecralarında sürekli olarak gelen kriz ortamın da, 
bayilerin tek çıkış yolunun profesyonelce ele alınacak 2. el 
ticaretinden geçtiğini söylemiştik. Ne yazık ki bugünde aynı şeyi 
söylüyoruz.

2017 yılından 2018 yılına 2. el toplam pazarı (Otomobil+Hafif 
Ticari Araç) %8,94 oranında artarak 4 Milyon 647 bin adete 
ulaştı. Yıl sonu itibari ile 6,5 Milyon adeti bulacak. Şu an 
bayilerimizin ticaretini yapabileceği 0-9 yaş grubu, toplam 
pazarın %47,62 oranına sahip. Yani 2 milyon 212 bin adetlik 
pazarda var olmak mümkün.

Elbette mevcut ekonomik ortamda 2. el pazarında da 
özellikle 0-5 yaş grubu araçlar  kredi faizlerinin yüksekliğinden 
etkilenmekte. Ancak buna rağmen her satılan yeni araca karşılık 
9 adet 2. el araç satılmakta Pazarın 2017 ve 2018 yılına göre 
model yaş değişimleri markalar bazında hazırladığımız analizde 
detaylıca görülebilmektedir.

En az zararla kapatılacak bir 2018 yılı diliyorum.
Sevgi ve Saygılarımla

2017 Model 2018 Model 2016 Model 2017 Model

2017 Yılı 2018 Yılı 2017 Yılı 2018 Yılı
19.282 16.736 -13,20% 196.543 199.861 1,69%
0,45% 0,36% -0,09% 4,61% 4,30% -0,31%

791.628 880.292 11,20% 1.769 781 -55,85% 18.396 19.378 5,34%
734.970 825.616 12,33% 2.799 2.481 -11,36% 28.281 32.421 14,64%
483.982 514.873 6,38% 1.951 1.710 -12,35% 21.153 23.748 12,27%
413.967 454.727 9,85% 2.592 2.270 -12,42% 29.836 26.694 -10,53%
255.424 265.143 3,81% 970 168 -82,68% 11.582 10.055 -13,18%
230.054 237.688 3,32% 933 744 -20,26% 8.567 11.240 31,20%
175.480 185.622 5,78% 1.060 1.669 57,45% 5.937 9.653 62,59%
153.649 161.411 5,05% 389 751 93,06% 7.913 5.840 -26,20%
119.971 134.402 12,03% 714 835 16,95% 11.379 9.825 -13,66%
112.431 123.110 9,50% 343 649 89,21% 8.259 5.735 -30,56%
97.642 103.317 5,81% 793 148 -81,34% 4.869 4.688 -3,72%
90.031 95.869 6,48% 991 611 -38,35% 3.393 4.993 47,16%
60.385 71.662 18,68% 826 789 -4,48% 5.610 6.205 10,61%
62.905 71.458 13,60% 299 430 43,81% 4.365 3.800 -12,94%
62.662 70.615 12,69% 678 634 -6,49% 7.626 8.759 14,86%
53.151 61.884 16,43% 447 554 23,94% 4.876 3.941 -19,18%
53.730 57.407 6,84% 184 45 -75,54% 3.424 2.637 -22,98%
38.879 42.918 10,39% 604 726 20,20% 5.769 4.186 -27,44%
39.260 41.514 6% 15 48 220% 249 481 93%
41.236 41.160 -0,18% 30 19 -36,67% 63 87 38,10%
34.032 34.963 2,74% 49 31 -36,73% 338 229 -32,25%
21.183 26.210 23,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19.367 20.747 7,13% 107 175 63,55% 1.478 1.520 2,84%
18.153 18.950 4,39% 9 12 33,33% 112 244 118,00%
16.566 17.275 4,28% 463 163 -64,79% 751 963 28,23%
12.123 12.218 0,78% 34 43 26,47% 213 205 -3,76%
10.973 11.973 9,11% 54 44 -18,52% 624 608 -2,56%
6.552 7.513 14,67% 13 19 46,15% 467 460 -1,50%
7.703 7.449 -3% 30 108 260% 162 174 7%
6.625 6.534 -1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5.551 6.050 8,99% 53 22 -58,49% 263 620 136,00%
5.802 5.834 0,55% 0 0 0,00% 99 51 -48,48%
5.291 5.236 -1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4.806 4.987 3,77% 50 32 -36,00% 247 205 -17,00%
4.041 3.979 -1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3.553 3.774 6,22% 15 22 46,67% 147 189 28,57%
3.313 3.255 -1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2.521 2.617 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1.814 2.056 13,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1.980 1.958 -1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1.518 1.534 1,05% 18 2 -88,89% 95 26 -72,63%
894 885 -1,01% 0 1 0,00% 0 0 0,00%

0 322 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,00%
0 2 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

YAŞ Türkiye Toplam 2.El Pazarı
1 Yaş Altı

(2017 - 2018 Model)
1 Yaş

(2016 - 2017 Model)

SATIŞ 4.265.798 4.647.009 8,94%PAYI

DÖNEM 2017 2018 Değişim Değişim Değişim

PEUGEOT
TOYOTA

MERCEDES
BMW

CITROEN
HONDA

FIAT
RENAULT

FORD
VOLKSWAGEN

OPEL
HYUNDAI

MITSUBISHI
CHEVROLET

DİGER
LADA

VOLVO
MAZDA

DACIA
AUDI

NISSAN
SKODA

KIA
SEAT

JEEP
ALFA ROMEO

BMC
PORSCHE
CHRYSLER

SUBARU

LAND ROVER
ISUZU

SUZUKI
MINI

IVECO
LEVENT

KARSAN
HİSCAR

DAIHATSU
ROVER
CHERY
GEELY

JAGUAR
DODGE

TÜRKİYE 2.EL OTOMOBİL + HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI MODEL YAŞ ANALİZİ 
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Audi’nizi 
üç boyutlu 
yaratın

Doğuş Otomotiv-Audi, 
markanın üç boyutlu 
konfigürasyon uygulamasını 
Türkiye websitesinde 
hizmete sundu. İlk olarak 
belli pazarlarda yayına 
giren hizmet, gelecekte 
4K çözünürlüğe, ülkelere 
özgü arka planlara ve yetkili 
satıcılarda kullanıma yönelik 
ek özelliklere de sahip olacak.

Audi’nin üç boyutlu 
görselleştirme motoru olan 
“Audi Visualization Engine”i 
kullanan sistem sayesinde 
müşteriler satın almak 
istedikleri ya da hayalini 

kurdukları otomobili markanın 
internet sitesinde artık üç 
boyutlu bir şekilde oluşturup 
tüm detaylarına kadar 
inceleyebilecek ve farklı arka 
planlarda görüntüleyebilecek.

Yeni üç boyutlu araç 
oluşturucu, herhangi bir 
uygulamaya ihtiyaç olmaksızın 
direkt olarak Audi web 
sitesi üzerinden kullanılıyor. 
Uygulama Audi modellerine 
ait verilerden ve oyun 
endüstrisinde kullanılan 
render tekniklerinden 
yararlanıyor.

Haber
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Sanat

Devlet Tiyatroları sahnede yeni mezun 
gençlere yer açacak ilk proje olan Çökme 
Tehlikesi Var - Ezilmiş Petunyalar Olayı isimli 
oyunları prömiyerle sahneye taşıyacak.

Troya’nın UNESCO Kültür Mirası 
Listesi'ne girişinin 20. yılında, TC. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüğü Troya oyununa 
görkemli bir dünya prömiyeri sahneledi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü Troya'ya görkemli bir dünya prömiyeri sahneledi.

Biletleri haftalar öncesinden tükenen eserin kapalı gişe 
gerçekleşen temsilini 3500’ü aşkın izleyici büyük bir beğeni ile 
izledi.

Orkestra, koro, bale olmak üzere aynı anda 300 sanatçının 
sahnede olduğu eserin prömiyer gecesine izleyiciler yoğun 
ilgi gösterdi.

Ulu Önder Atatürk’ün anıldığı bir video ile başlayan temsilde 
davetliler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Aksoy da vardı.

Proje yaratıcılığını ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni 
Murat Karahan’ın üstlendiği eserin bestesi Bujor Hoinic’e, 
librettosu Artun Hoinic’e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz’a, 
koreografisi Volkan Ersoy’a ait.

Devlet Tiyatroları'nın (DT), üniversitelerin tiyatro oyunculuğu 
bölümlerinde eğitim alan gençleri teşvik etmek amacıyla hayata 
geçirdiği proje kapsamında sahnelenecek Çökme Tehlikesi Var-
Ezilmiş Petunyalar Olayı, 13 Kasım Salı günü Stüdyo Sahne'de 
sanatseverlerle buluşacak. 

Hem projenin mimarı olan hem de oyunların rejisörlüğünü üstlenen 
DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, kurum olarak gençlere imkan 
tanımayı çok önemsediklerini söyledi.

Oyunların yazarı Tennessee Williams’ın çok etkileyici bir dili 
olduğuna dikkati çeken Kurt, “Çökme Tehlikesi Var-Ezilmiş 
Petunyalar Olayı 30’ar dakikalık iki mini oyun, çok etkileyici 
ve vurucu. İzleyicilerimizin de beğenisini toplayacağını 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kurt, “Devlet Tiyatroları olarak bu eserde yeni mezun gençlere 
şans tanımak istedik. Bu kapsamda oyunda üniversiteyi yeni 
bitiren 5 gencimiz rol alıyor. Hepsi de birbirinden başarılı” dedi.

Devlet 
Tiyatroları’nda 
gençler 
sahnede

Troya, 2018 
Troya Yılı’na 
damgasını 
vurdu
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in 
Edremit ilçesini 13 Nisan 1934'teki ikinci 
ziyaretinde kullandığı ve Sarıkız Kazdağı 
Etnografya Galerisi'nde sergilenen fayton, 
galerinin en değerli eserleri arasında yer alıyor.

Tarihi İpek Yolu güzergahındaki 
Bayburt'ta, yüzyıllar önce kesme 
taştan inşa edilen, ahşap bezemeleri 
ve kırman örtüsüyle sivil mimarinin 
önemli örnekleri olarak tescillenen 
Bayburt evlerinin restorasyonu 
yapılıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit 
ilçesini 13 Nisan 1934'teki ikinci ziyaretinde kendisine 
tahsis edilen fayton, Sarıkız Kazdağı Etnografya 
Galerisi'nin bahçesinde camekan içerisinde 
sergileniyor.

Atatürk'ün kullandığı 1825 Fransız yapımı "Rothschild 
et Fils-Paris" marka demir ve ahşaptan yapılan 
fayton, Murat ve Uğur Bostancıoğlu kardeşlerin eski 
zeytinyağı fabrikasını restore ettirerek oluşturduğu 
Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi'nin en değerli 
eserleri arasında yer alıyor.

Sarıkız Kazdağı Etnografya Müzesi kurucularından Murat 
Bostancıoğlu, yaptığı açıklamada, Atatürk’ün Edremit’e 
iki kez geldiğini hatırlattı.

Bostancıoğlu, “Atatürk Edremit’e 1934 yılında ikinci kez 
gelmiş. Mustafa Kemal Atatürk Edremit’e geldiği zaman, 
o dönemin en köklü ailesi Erkök ailesinin evinde misafir 
ediliyor. Erkök ailesinin kendisine tahsis ettiği fayton 2 
yıldır müzemizde sergileniyor.” dedi.

Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt'ta, 
yüzyıllar önce kışın sıcağı, yazın ise serinliği 
muhafaza etmesiyle ünlü Bayburt taşı ve 
ahşaptan inşa edilen Bayburt evleri, restorasyon 
çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor.

Bayburt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü'nce bir süre önce yapılan çalışmalar 
kapsamında, sivil mimari örneği olarak tescillenen, 
ahşap bezemeleri ve kırman örtüsüyle dikkati 
çeken 44 evden 3'ünün restorasyonu sürüyor.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu'nun en 
eski yerleşim yerlerinden Bayburt'un, sivil mimari 
örneği kabul edilen kaleler, ibadethaneler ile 
evlere sahip olduğunu söyledi.

Evler 'sivil mimari örneği' olarak tescillendi

Şehrin kadim kültürünü yansıtan ve geçmişten 
bugüne varlığını sürdürebilen sivil mimari 
örneği yapıların eski ihtişamıyla yeniden hayat 
bulması için çalışma başlattıklarını belirten 
Pehlivan, öncelikle envanteri çıkarılan evlerin 
ilgili kurumlarca "sivil mimari örneği" olarak 
tescillendiğini ifade etti.

Atatürk’e tahsis 
edilen fayton 
sergileniyor

İpek Yolu’nda 
‘sivil mimarinin 
örnekleri’ restore 
ediliyor
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Türkiye otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı, 2018 yılı on bir 
aylık dönemde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %33,75 azalarak 
543.231 adet olarak gerçekleşti. 2017 
yılı on bir aylık dönemde ise 819.954 
adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Kasım ayı 
sonunda geçen yılın aynı dönemine 
göre %31,71 oranında azalarak 425.478 
adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 
623.065 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı 
Ocak-Kasım döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %40,19 
azalarak 117.753 adet oldu. 2017 yılı 
aynı dönemde 196.889 adet satış 
gerçekleşmişti.

2018 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 58.204 adet oldu. 
100.859 adet olan 2017 yılı Kasım ayı 
otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar %42,29 
oranında azaldı.

2018 yılı Kasım ayında otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre %39,17 azaldı ve 46.204 adet 
oldu. Geçen sene 75.956 adet satış 
gerçekleşmişti.

2018 yılı Kasım ayında hafif ticari araç 
pazarı 2017 yılının Kasım ayına göre 
%51,81 azaldı ve 12.000 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 24.903 adet 
satış yaşanmıştı.

2018 yılı Kasım ayı sonunda 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %31,7 , 
1600-2000cc aralığında motor hacmine 
sahip otomobil satışlarında %38,2 ve 
2000cc üstü otomobillerde %30,6 azalış 
izlendi. 2018 yılı Kasım ayı sonunda 
131 adet elektrikli ve 3.582 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Kasım ayı sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon 
değerlerine göre en yüksek paya 
%39,65 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 168.715 adet ile 
sahip oldu.

2018 yılı Kasım ayı sonunda dizel 
otomobil satışlarının payı %57,89’a 
gerilerken, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %65,38’e yükseldi.

2018 yılı Kasım ayı sonunda otomobil 
pazarı segmentinin %83,7’sini 
vergi oranları düşük olan A, B ve 
C segmentlerinde yer alan araçlar 
oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %56,5 pay alan C (240.229 
adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine 
göre değerlendirildiğinde ise en çok 
tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%50,1 pay, 213.267 adet) 
oldu.

2018 yılı Kasım ayı sonunda Hafif 
Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %68,59 pay ile Van (80.765 
adet), ardından %12,41 pay ile 
Kamyonet (14.611 adet), %10,39 pay ile 
Pick-up (12.233 adet) ve %8,61 pay ile 
Minibüs (10.144 adet) yer aldı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2018 Yılı On Bir Aylık Dönemde %34 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 23,028 21,571 58,204

47,009

76,345

71,126
72,755

51,037

52,734

34,346

23,028
21,571

58,204
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Sektör

2018’2Ç: -%20,46

-52,65 -67,73 -76,49 -39,17

2018’3Ç: -%51,32

26,976 17,595 16,809 46,204

46,204

26,976 17,595 16,809

7,370 5,433 4,762 12,000

12,000

7,370 5,433 4,762
10,710

Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı, 
2018 yılı Ocak-
Kasım döneminde 
bir önceki yılın 
aynı dönemine 
göre %40,19 
azalarak 117.753 
adet oldu. 2017 
yılı aynı dönemde 
196.889 adet satış 
gerçekleşmişti.

2018 yılı Kasım 
ayında hafif ticari 
araç pazarı 2017 
yılının Kasım ayına 
göre %51,81 azaldı 
ve 12.000 adet 
olarak gerçekleşti. 
Geçen sene 
24.903 adet satış 
yaşanmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Kasım ayı ortalama 
satışlara göre 
%37,17 azaldı.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: KASIM-2018

Sektör
Analizi

ALFA ROMEO 15 15 0 0 15 15
ASTON MARTIN 3 3 0 0 3 3

AUDI 1.469 1.469 0 0 1.469 1.469
BENTLEY 0 0 0 0 0 0

BMW 1.086 1.086 0 0 1.086 1.086

CITROEN 623 623 491 491 0 1.114 1.114
DACIA 2.993 2.993 331 331 0 3.324 3.324

DS 8 8 0 0 8 8
FERRARI 1 1 0 0 1 1

FIAT 3.478 114 3.592 2.160 225 2.385 5.638 339 5.977
FORD 49 1.959 2.008 2.773 351 3.124 2.822 2.310 5.132

HONDA 2.471 334 2.805 0 2.471 334 2.805
HYUNDAI 710 1.423 2.133 296 296 710 1.719 2.429
INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 100 100 200 100 100 200
IVECO 0 167 167 0 167 167

JAGUAR 37 37 0 0 37 37
JEEP 435 435 0 0 435 435

KARSAN 0 79 79 79 0 79
KIA 958 958 226 226 0 1.184 1.184

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0

LAND ROVER 100 100 0 0 100 100
LEXUS 3 3 0 0 3 3

MASERATI 4 4 0 0 4 4
MAZDA 21 21 0 0 21 21

MERCEDES-BENZ 674 674 436 436 0 1.110 1.110
MINI 228 228 0 0 228 228

MITSUBISHI 90 90 20 195 215 20 285 305
NISSAN 4.557 4.557 205 205 0 4.762 4.762

OPEL 1.501 1.501 0 0 1.501 1.501
PEUGEOT 2.293 2.293 593 593 0 2.886 2.886
PORSCHE 30 30 0 0 30 30
RENAULT 2.921 2.304 5.225 943 943 2.921 3.247 6.168

SEAT 634 634 0 0 634 634
SKODA 2.165 2.165 0 0 2.165 2.165
SMART 4 4 0 0 4 4

SSANGYONG 23 23 10 10 0 33 33
SUBARU 113 113 0 0 113 113
SUZUKI 425 425 0 0 425 425
TOYOTA 4.771 632 5.403 244 244 4.771 876 5.647

VOLKSWAGEN 4.088 4.088 2.055 2.055 0 6.143 6.143
VOLVO 457 457 0 0 457 457

TOPLAM: 14.400 31.804 46.204 5.132 6.868 12.000 19.532 38.672 58.204
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-KASIM - 2018

ALFA ROMEO 0 180 180 0 0 0 0 180 180
ASTON MARTIN 0 15 15 0 0 0 0 15 15

AUDI 0 11.116 11.116 0 0 0 0 11.116 11.116
BENTLEY 0 8 8 0 0 0 0 8 8

BMW 0 11.133 11.133 0 0 0 0 11.133 11.133

CITROEN 0 7.119 7.119 0 4.207 4.207 0 11.326 11.326
DACIA 0 23.220 23.220 0 3.470 3.470 0 26.690 26.690

DS 0 214 214 0 0 0 0 214 214
FERRARI 0 18 18 0 0 0 0 18 18

FIAT 32.168 1.151 33.319 22.185 2.708 24.893 54.353 3.859 58.212
FORD 2.676 19.063 21.739 33.737 2.356 36.093 36.413 21.419 57.832

HONDA 20.769 4.471 25.240 0 0 0 20.769 4.471 25.240
HYUNDAI 12.374 17.672 30.046 0 1.332 1.332 12.374 19.004 31.378
INFINITI 0 18 18 0 0 0 0 18 18

ISUZU 0 0 0 1.403 372 1.775 1.403 372 1.775
IVECO 0 0 0 0 1.385 1.385 0 1.385 1.385

JAGUAR 0 175 175 0 0 0 0 175 175
JEEP 0 2.015 2.015 0 0 0 0 2.015 2.015

KARSAN 0 0 0 816 0 816 816 0 816
KIA 0 7.051 7.051 0 1.712 1.712 0 8.763 8.763

LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
LAND ROVER 0 1.021 1.021 0 0 0 0 1.021 1.021

LEXUS 0 50 50 0 0 0 0 50 50
MASERATI 0 44 44 0 0 0 0 44 44

MAZDA 0 852 852 0 0 0 0 852 852
MERCEDES-BENZ 0 13.610 13.610 0 7.000 7.000 0 20.610 20.610

MINI 0 1.082 1.082 0 0 0 0 1.082 1.082
MITSUBISHI 0 371 371 185 3.011 3.196 185 3.382 3.567

NISSAN 0 21.038 21.038 0 1.257 1.257 0 22.295 22.295
OPEL 0 18.986 18.986 0 0 0 0 18.986 18.986

PEUGEOT 0 21.434 21.434 0 4.190 4.190 0 25.624 25.624
PORSCHE 0 528 528 0 0 0 0 528 528
RENAULT 48.605 17.702 66.307 0 7.996 7.996 48.605 25.698 74.303

SEAT 0 9.410 9.410 0 0 0 0 9.410 9.410
SKODA 0 18.710 18.710 0 0 0 0 18.710 18.710
SMART 0 30 30 0 0 0 0 30 30

SSANGYONG 0 181 181 0 138 138 0 319 319
SUBARU 0 1.222 1.222 0 0 0 0 1.222 1.222
SUZUKI 0 2.357 2.357 0 0 0 0 2.357 2.357
TOYOTA 24.503 3.168 27.671 0 2.814 2.814 24.503 5.982 30.485

VOLKSWAGEN 0 43.004 43.004 0 15.479 15.479 0 58.483 58.483
VOLVO 0 4.942 4.942 0 0 0 0 4.942 4.942

TOPLAM: 141.095 284.383 425.478 58.326 59.427 117.753 199.421 343.810 543.231
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2017'Kasım Sonu 2018'Kasım Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 598.662 96,08% 408.900 96,10% -31,7% 30, 35, 60

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 18.836 3,02% 11.644 2,74% -38,2% 100, 110

≥ 2001 cc B/D 1.760 0,28% 1.221 0,29% -30,6%

181,5%

160

≤ 85 kW ELEKTRİK 27 0,00% 76 0,02% 3

86 kW ≤ 120 kW ELEKTRİK 0 0,00% 0 0,00% 7

≥ 121 kW ELEKTRİK 35 0,01% 55 0,01% 57,1% 15

<=1600 cc HİBRİT 394 0,06% 512 0,12% 29,9% 60

1601 cc - <= 1800 cc (<50 KW) HİBRİT 0 0,00% 0 0,00% 110 % 18

1601 cc - <= 1800 cc (>50 KW) HİBRİT 3.073 0,49% 2.793 0,66% -9,1%

-26,0%

60

1801 cc - <=2000 cc HİBRİT 50 0,01% 37 0,01% 110

2001 cc - <= 2500 cc (<=100 KW) HİBRİT 0 0,00% 0 0,00% 160

2001 cc - <= 2500 cc (>100 KW) HİBRİT 219 0,04% 233 0,05% 6,4%

-22,2%

110

>2500 cc HİBRİT 9 0,00% 7 0,00% 160

Toplam 623.065 % 100,0 425.478 % 100,0 -31,7% Vergi Oranları
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CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2017'Kasım Sonu 2018'Kasım Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 95.305 15,30% 75.039 17,64% -21,26%

≥ 100 - < 120 gr/km 282.547 45,35% 168.715 39,65% -40,29%

≥ 120 - < 140 gr/km 149.055 23,92% 94.937 22,31% -36,24%

≥ 140 - < 160 gr/km 78.681 12,63% 72.882 17,13% -7,37%

≥ 160 gr/km 17.477 2,81% 13.905 3,27% -20,44%

Toplam 623.065 100,00% 425.478 100,00% -31,71%

Dizel
2017'Kasım Sonu 2018'Kasım Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 1 0,05% 0 0,00%

-44,55%

-100,00% 

B (Entry) 126.127 66,34% 69.937 61,05%

-30,66%C (Compact) 196.338 59,22% 136.133 56,67%

-29,25%D (Medium) 47.702 62,15% 33.750 61,50%

-32,69%E (Luxury) 6.451 33,71% 4.342 36,30%

-24,47%F (Upper Luxury) 2.852 82,50% 2.154 83,55%

-35,09%Toplam 379.471 60,90% 246.316 57,89%

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

tablolar-2 otoban.pdf   1   26.12.2018   20:33:32

2018 yılı Kasım sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,10 oranıyla 1600cc altındaki 
otomobiller 408.900 adet ile sahip oldu. Ardından %2,74 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,29 pay ile 2000cc 
üstü otomobiller yer aldı. 2017 yılı Kasım sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %31,7 , 1600-2000cc aralığında 
motor hacmine sahip otomobil satışlarında %38,2 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %30,6 azalış görüldü. 2018 yılı Kasım sonu 
itibariyle 85kW altı 76 adet ve 121kW üstü 55 adet, toplam 131 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Kasım ayı sonunda 1600cc altı 512 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 2.793 adet, 1801cc-2000cc aralığında 37 
adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 233 adet ve 2500cc üstü 7 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Kasım sonunda 
toplam 3.582 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Kasım ayı sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %39,65 oranıyla 
100-120 gr/km arasındaki otomobiller (168.715 adet) ve ardından %22,31 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (94.937 
adet) sahip oldu.

Sektör
Analizi
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