
O Y D E R  -  O T O M O T İ V  Y E T K İ L İ  S AT I C I L A R I  D E R N E Ğ İ  YAY I N  O R G A N I D I R

www.oyder-tr.org

115

Karlı dağın iklimi

AYKUT PEKTEKİN
Nazer Otomotiv  
Genel Müdürü

“Geleceğe dair şehir 
efsaneleri sektöre 
zarar verir”

WESLEY LUTZ
Amerika Ulusal Otomotiv 
Bayileri Derneği (NADA) 
Eski Başkanı

Kongrenin ardından...

BURAK REİS ÖZEN
OYDER Yönetim Kurulu 
Sigorta Sektörü Danışmanı

“Ekonomide çok önemli 
adımlar atılacak”

Sn. Dr. BERAT ALBAYRAK
Hazine ve Maliye Bakanı

  

Sayı: 115  MART 2019

OYDER sektörün 
zirvesini buluşturdu
OYDER Otomotiv Kongresi 
ulusal ve uluslararası yoğun
katılımla gerçekleşti



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PO_YT_POSTER_ERKEK_HYBRID 0W-20 24x31cm.pdf   1   4.04.2019   17:11



3

Değerli Meslektaşlarım,

21 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz ve 9. kez düzenlediğimiz OYDER Otomotiv Kongremizde bin kişinin 
üzerinde katılımcı ile “Otomotiv Perakendeciliğinde Dijital Dünya” konusunu işledik. Ülkemiz otomotiv 
sektörünün ve özellikle de Yetkili Satıcılıklarımızın geleceklerine dair ufukları paylaşmayı hedeflediğimiz 
Kongremiz ardından çok değerli katılımcılardan gelen takdir ve teşekkür ifadeleri bizleri son derece 
mutlu etti. Otomotiv Sektörüne desteklerini esirgemeyen Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Dr. Berat 
Albayrak, Milletvekilimiz Ak Parti Grup Başkan Vekili Sn. Dr Mehmet Muş ve Rekabet Kurumunun değerli 
Yöneticilerinin Kongremize katılımları ile Kongremize gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkürlerimizi 
belirtmemiz gerekir. Sn. Bakanımızın Kongremize katılarak değerli görüşlerini hazirun ile paylaşmasından 
dolayı OYDER adına kendisine teşekkür etmek isterim.

Sektörümüzde ve özellikle otomotiv perakendeciliğinde gidilen yönü tartıştığımız kongremizde 
NADA (ABD Ulusal Yetkili Satıcılar Derneği) Önceki Dönem Başkanı Wesley Lutz’tan gerçekten bize 
ışık tutacak görüşler dinledik. Lutz, NADA’nın Başkanı olmakla beraber aynı zamanda ABD’de bir 
bayiliğin de sahibi olarak bizi en iyi anlayan, anlatan ve yöneten koltukların sahibidir. Sektörde birçok 
konunun konuşulduğunu ancak bunların önemli bir kısmının dayanağı olmadığını ve bazı grupların 
bilinçli olarak bu görüşleri yaymaya çalıştıklarını belirten Lutz, bu konularla ilgili NADA’nın yaptırdığı 
bazı araştırmaların sonuçlarını da bizlerle paylaştı. Amerika’da sektörel gelişmeleri değerlendiren 
en önemli kişilerden biri olan Lutz’dan bu gelişmeleri direk olarak dinlemek çok değerliydi. Diğer 
konuşmacılarımızdan Marcus Hodgkinson internet kullanıcıların davranışlarını takip ederek şirketlerin bu 
mecrada ne gibi işlemler yapmaları gerektiğini paylaştı katılımcılarımız ile. Artık pazarlamanın ana alanı 
olan internetin içinde doğru kişilere, doğru hizmeti verebilmenin ipuçlarını aldığımız bu konuşmadan, 
tüm markalarımız ve yetkili satıcılarımızın pazarlama bütçelerini nasıl yönetebileceklerini de çıkarmış 
oldular. Morten Holmsten ise Autorola’nın Global Satış Direktörü olarak dünyadaki dijital gelişmeleri 
yakından takip ettiğini, kendi deneyimlerinin sonuçlarının neler olduğunu ve aslında yıkıcı bir değişim 
değil, uyum sağlayarak gelişebileceğimiz bir dünyanın önümüzde olduğunu örnekleri ile anlattı bizlere. 
Yine Wesley gibi İtalya’da Yetkili Satıcı olan Barchetti Grubun sahibi Andreas Barchetti, şirketlerinin 
dijital dünya için yaptığı yatırımları, bu yatırımlardan elde ettikleri bilgileri ve gelecekte neler yapmayı 
planladıklarını anlatarak Avrupa’dan bir bayi grubunun bakış açısını net olarak bizlere sunmuş oldu. 
İtayla Ca’Foscari Üniversitesinden Öğretim Görevlisi olan ve aynı zamanda Verona’da Automotive 
Dealer Day organizasyonunu yapan değerli dostumuz Leonardo Buzzavo ise Avrupa’daki otomotiv 
perakendeciliğindeki gelişmeleri bir akademisyen ve bir organizatör gözü ile paylaşarak çok güzel bir 
panel yönetimi yaptı.

Dijital dünya denince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Serdar Kuzuloğlu, tüm katılımcıların ufkunu 
açan, anlattıkları ile düşündüren ve aynı zamanda da güldürerek bilgi bulaştıran kişi olarak zannediyorum 
kongremizin de renklenmesine katkı sağlamış oldu. Son olarak Markalarımızın değerli yöneticileri Sn. 
İbrahim Anaç, Sn. Sinan Özkök ve Sn. Özgür Yücetürk ise içimizden birileri ve bizlerin damarlarında 
akan otomotivci kanını iyi bilen kişiler olarak, dijitalleşme ve gelecek konularında vizyoner görüşlerini 
konuklarımız ile paylaştılar. Ben kendilerine ulusal ve uluslararası deneyimlerini Yetkili Satıcılarımıza 
sundukları ve değerli görüşlerini bizlerle paylaştıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum.  

Kongremizin gerçekleşmesinde bizlerin yanında olan tüm Sponsorlarımıza, kongremizin sunuculuğunu 
yapan Cansu Canan Özgen’e ve panelimizi harika yöneten moderatörümüz Melda Yücel Kocalap’e de çok 
teşekkür ediyorum. Dergimizin bu sayısında kongremiz ile ilgili birçok konuşmaları ve resimleri sizlerle 
paylaşıyoruz, daha fazla detay için web sayfamızdaki “Kongreler” bölümünden tüm konuşmalara, video 
kayıtlarına ve sunumlarına erişebilirsiniz.

Gelecek yıl yeni konu ve konuklarımız ile Ülkemizin en büyük Otomotiv Kongresi olan “10. OYDER 
Otomotiv Kongremizde” buluşmak üzere.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
Adına İmtiyaz Sahibi
Murat Şahsuvaroğlu

Genel Yayın Yönetmeni
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Otomotiv dünyası 
Kongre’de buluştu

OYDER Otomotiv Kongresi, “Otomotiv Perakendeciliğinde 
Dijital Dünya” teması ile bu yıl dokuzuncu kez gerçekleşti. 21 
Mart’ta Four Seasons The Bosphorus’da düzenlenen kongreye, 
Türkiye’den ve dünyadan sektörün önemli isimleri katıldı.  



88

Her yıl sektörün nabzını tutan bir 
gündemle gerçekleştirilen OYDER 
Otomotiv Kongresi, bu yıl “Otomotiv 
Perakendeciliğinde Dijital Dünya” teması 
ile gerçekleşti. 21 Mart 2019’da Four 
Seasons The Bosphorus’ta düzenlenen 
Kongre’ye,  Hazine ve Maliye Bakanımız 
Sn. Dr. Berat Albayrak’ın yanı sıra OYDER 
Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Amerika 
Ulusal Otomotiv Bayileri Derneği Eski 
Başkanı Wesley Lutz, Yapı Kredi Bankası 
Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, 
gazeteci yazar Serdar Kuzuloğlu gibi 
Türkiye’den ve dünyadan önemli isimler 
katıldı. 

Kongrede sektöre ve ekonomi 
dünyasına seslenen  Hazine ve Maliye 
Bakanımız Sn. Dr. Berat Albayrak, 
yalnızca Türkiye’nin değil tüm dünyanın 
ekonomik anlamda tarihi bir süreçten 
geçtiğini belirtti. Özellikle Türkiye ve 
Türkiye ekonomisinin son bir yıldır 
böyle bir dönemde çok büyük bir 
sınav verdiğinin altını çizen Albayrak, 
“Bütün bunların içerisinde hakikaten 24 
Haziran 2018 süreci sonrası başlayan 
yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin de 
Türkiye’ye ve ekonomimize ortaya 
koyduğu güçlü refleks gösterebilme, 
koordineli hareket edip gerek para 
politikası, gerek maliye politikası ve 
hepsinin ötesinde işin algı ve iletişimini 
de güçlü yönetme becerisiyle çok önemli 
bir sınavdan geçti. Son beş altı aylık 
bir süreçte hakikaten her gün yeni bir 

pozitif bilgiyle yoluna emin adımlarla 
ilerliyor. İşte bugün sabah Tüketici 
Güven Endeksine baktık, artmaya devam 
ediyor. Daha da iyi gidecek” dedi. 

“Türkiye hacıyatmaz gibi”

Türkiye’nin birçok alandan vurulmaya 
çalışıldığını söyleyen Albayrak, şu 
açıklamaları yaptı: “Türkiye gibi bir 

ülkede olacaksınız, küresel pastadan 
ekonomik olarak her geçen gün 
büyüme noktasında daha fazlasına 
talip olacaksınız, siz daha fazlasını 
alınca pastadaki payı küçülen birileri 
en nazik tabirle herhalde kıskançlık 
duyacak. Onun için bu bölge coğrafyası 
dediğimiz dört saat uçuş mesafesinde 
İstanbul’a pergelin ayağını vurduğunuzda 
Hindistan’dan Londra’ya, Moskova’dan 
Dubai’ye... Kapınızdan göç, savaş, 
terör, eksik olmayacak, bu kadar bir 
mücadeleye rağmen herhalde birilerinin 
beklentisi, hani vuruyoruz vuruyoruz 
yıkılmıyor diyorlar ya... Ben de diyorum 
ki Türkiye hacıyatmaz gibi. Son beş 
senedir vuruyorlar, Türkiye güçlenerek 

OYDER
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kalkıyor. Vuruyorlar bir daha. Büyümeye 
güçlenmeye devamı ediyor. Altını çizerek 
ifade ettiğim gibi güzel bir söz vardır. 
Öldürmeyen acı güçlendirir. Türkiye 
tüm bu süreçlerde yaşadığı, bütün bu 
imtihanlardan daha da güçlenerek 
bağışıklık sistemini daha da sağlam 
bir noktaya taşıyarak yoluna emin 
adımlarla devam ediyor olacak. İşte bu 
kapsamda hakikaten sektörlerimizi, 
alt sektörlerimizi, alt kırımlarımızı çok 
yakından takip etmeye ve dinlemeye, 
istişare etmeye gayret ediyoruz. Türkiye 
üretiyor mu? Üretiyor ki bugün bu 
noktaya gelmiş. Üretiyor ki küresel 
krizden bu yana 9 milyondan fazla 
iş üretmiş işçi yaratmış. Üretiyor ki 
ihracatta dünyadaki bütün ülkelere 20 
bin küsur kalemden fazla ürün ihraç 
ederek, rekabet avantajında bir üst 
lige çıkmış. Ve daha fazlasını istiyor ve 
yürüyor ve yürüyecek.”  

“Üretmeye ve büyümeye devam 
edeceğiz”

Kongre katılımcılarına seslenen 
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu da Türkiye’nin ekonomik 
koşullarına değindiği konuşmasına 
yeni ekonomi programı için Bakan 
Albayrak’a teşekkür ederek başladı. 
“Ekonomik saldırıların yoğunlaştığı 
dönemde bir ay gibi kısa bir sürede yeni 
ekonomik planını açıklayarak, piyasaları 
dengeleme sürecine geçirecek hamleleri 

başarıyla uygulamaları sayesinde 
bugün geleceğe çok daha ümitle bakar 
hale geldik” diyen Şahsuvaroğlu, şöyle 
konuştu: “Bunları Türkiye ekonomisini 
sağlam temelleri ve kendine özgü 
dinamikleri olduğunu bildiğimiz için 
rahatlıkla ifade ediyoruz. Çünkü Türkiye 
bu bakımdan tecrübeli bir ülke. İşte 
bu tecrübe ve birikimle Türkiye çeşitli 
çevrelerin zor bir yıl olacağını iddia 

ettiği 2019’da kendi siyasi ekonomik 
paradigma değişimini başlatarak çok iyi 
bir giriş yaptı. Bu doğrultuda açıklanan 
yeni ekonomi programı, dengelenme 
disiplin ve değişim ayakları üzerine 
oturuyor. Bugün içinde bulunduğumuz 
dengeleme sürecinin başarıyla 
sürdüğüne hep beraber şahitlik 
ediyoruz. Yeni ekonomik programında 
yapılan hazırlıklara baktığımızda şunu 
gönül rahatlığıyla ifade ediyoruz, 
bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak 
üretmeye ve büyümeye devam 
edeceğiz. Bunun sonucunda kazanan 
yalnız biz olmayacağız, bizimle birlikte 
yürüyenler bize inanlarda bizimle birlikte 
kazanmaya devam edecektir.” 

“Hükümet, sektörü uçurumun 
kenarından aldı”

Türkiye’nin olmadığı bir küresel 
ekonominin eksik olacağını belirten 
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Şahsuvaroğlu, “Bizler iş insanları 
olarak kurduğumuz kıymetli bağların 
sürdürülebilirliğini sağlamak 
durumundayız. Ülkemizin menfaatlerini 
önde tutarak, sektörümüze karşı bir 
sorumluluğumuz olduğu bilinciyle bunu 
yapmalıyız. Mevlana’nın da dediği gibi 
aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu 
paylaşanlar anlaşabilir. Bu minvalde 
bizimle birlikte aynı duyguları paylaşan 
ve 31 Ekim’de ÖTV ve KDV indirimlerini 
hayata geçiren hükümetimiz otomotiv 
sektörünü adeta uçurumun kenarından 
almış ve yeniden canlanmasını 
sağlamıştır. Bununla beraber ÖTV 
masraflarının yükseltilmesi de hem yeni 
araç satışının desteklenmesini hem de 
yerli üretilen araçların daha ulaşılabilir 
olmasına imkan tanımıştır” diye konuştu. 
Şubat ayında BDDK tarafından açıklanan 
düzenlemelerin sektöre olan yararlarına 
da değinen Şahsuvaroğlu, bu kararlar 
neticesinde taşıt kredilerindeki en uzun 
vadenin 48 aydan 60 aya, kredilendirme 
limitinin ise 100 bin TL’den 120 bin TL’ye 
yükseltildiğini, bu kararların da sektöre 
ciddi katkı sunduğunu belirtti. 

“Yerli otomobili heyecanla bekliyoruz”

Şahsuvaroğlu konuşmasına şöyle 
devam etti: “Sayın Bakanımız ve 
ekibinin sektörün tüm paydaşlarının 
taleplerini dinleyerek hayata geçirdiği 
hızlı önlemler hem ekonomimize hem 
de sektörümüze beklenen de daha 

kısa sürede olumlu sonuç alınmasını 
sağlayacağına olan inancımız tamdır. Bu 
vesileyle sektörümüze uygulanmakta 
olan mevcut desteklerin bu zorlu 
süreçte devam ettirilmesi tüm yetkili 
satıcılarımız ve paydaşlarımız adına 
dile getirmemiz gereken en önemli 
husustur. Kurumsal kullanışmış araç 
ticaretinin önünde büyük engellerden 
biri olan KDV oranı hususunda Hazine ve 

Maliye Bakanlığımızın yaptığı çalışmayla 
ticari araçların üzerindeki sorunu 
çözmüştür. Bunun ikinci adımı olan 
ve kullanılmış araç ticaretinde hangi 
KDV oranıyla alıyorsak, o KDV oranı ile 
çıkış yapılabilme sorunu düzenleme 
beklediğimiz konular arasında yerini 
almaktadır. Değerli misafirlerimiz 
hepimizin heyecanlandıran ve 
Cumhurbaşkanlığımız himayesinde 
oluşturulan Türkiye’nin Otomotivi 
Girişim Grubu tarafından yerli otomobil 
markasının hayata geçirilmesini 
sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bu bağlamda 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği ve 
Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış 
olan otomotiv perakendecileri olarak 
üzerimize düşecek bütün görevleri 
bugünden üslenmeye talip olduğumuzu 
hazır olduğumuzu ve gereken her 
desteği vereceğimizi açık ve net bir 

OYDER
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şekilde ifade ediyoruz.”

“Teşviklerin azalması büyük endişe”

Kongrenin ilgi gören katılımcılarından 
biri olan NADA (Amerika Ulusal Otomotiv 
Bayileri Derneği) Önceki Dönem Başkanı 
Wesley Lutz, Amerika’da otomotiv 
sektörünün güncel gelişmelerinden ve 
genel durumundan söz ederek küresel 
gidişata da ışık tuttu. Konuşmasına 
teşvikler konusu ile başlayan Lutz, “Bizi 
sektörde ilgilendiren konulardan bir 
tanesi teşvikler. Gelmiş geçmiş en düşük 
seviyede 2016’dan bu yana teşvikler 
azaldı. Faiz oranları arttı. Bizim merkez 
bankamız, son iki sene içinde başkan 
Trump’ın yönetime gelmesiyle beraber 
9 kez merkez faiz oranlarını arttırdı. 
Bunu faiz oranlarındaki yükselmeyle 
birleştirdiğiniz zaman yetkili satıcıların 
büyük endişeler içinde olduğunu 
görüyoruz. Ortalama işlem fiyatımız 
yükseltmeye devam ediyor. Şu an 35 
bin doları aşmış durumda. Ortalama 
aylık ödemelerimiz, yükseltmeye 
devam ediyor. Bu da yeni ve kullanılmış 
araç olarak karşımıza çıkıyor, ikinci el 
araçların ve filoların tekrar bir araya 
geldiğini görüyoruz. Yani teşviklerin 
düşürülmüş olması bizde çok büyük bir 
endişe oluşturuyor” dedi. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde kredilerin 
çok iyi durumda olduğunu ve herkesin 
finansman bulabildiğini söyleyen 

Lutz, “Piyasada para bolluğu var. 
Pazar çok güçlü. Tüm sektörler için bu 
geçerli. 50 eyalette de bu geçerli. Tüm 
segmentlerde de piyasa kuvvetli gidiyor. 
Merkez Bankası’nın faiz oranlarını son 
iki senede 9 kez yükseltmiş olması 
tabii ki işleri yavaşlatacak bir engel. 
Ortalama kredi vadeleri, 68 ay bizde. 
Hafif düşüş var orada. 84 aya kadar 
giden vadeler de görüyoruz. Bu da yetkili 
satıcılar karşısında bir engel çünkü 
sermaye yapısını olumsuz etkiliyor bu 
değişiklikler. Çünkü bu borçlanmaya 
giren müşterinin sermaye yapısı 
bozuluyor” diye konuştu. Lutz ayrıca, 
markaların ve segmentlerin Amerika’daki 
durumlarını ve trendleri de paylaştı. 

“Bankacılık ve otomotiv teknolojiyi ilk 
sunanlar”

Kongre konuşmacıları arasında yer 
alan Yapı Kredi Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Serkan Ülgen, taşıt kredileri 
ve bankacılık ilişkisine değindiği 
konuşmasında, otomotiv sektörü ile 
bankacılığın tüketicilerle buluşma 
noktasında benzerlik taşıdığını söyledi: 
“İki sektöre baktığınızda bankacılık 
sektörüyle otomotiv sektörünün 
teknolojinin kullanımında çok 
benzeştiğini gözlemliyoruz. Teknolojiyi 
en hızlı adapte eden, tüketicilerle, 
kullanıcılarla en hızlı buluşturmaya 
çalışan sektörlerin başında geliyor 
bu iki sektör. Bankacılıktaki rakamlar 

bence çok çarpıcı çünkü son beş yılda 
dijitalleşme anlamında bireylerin 
ve işletmelerin dijital kanalları 
kullanması anlamında çok büyük bir 
gelişim.  Bakın 2013’te Türkiye’de 
dijital derken internet ve mobil 
bankacılık kullanan müşteri sayısı 12,4 
milyonmuş. Geldiğimiz noktada 44 
milyona ulaşmışız, yani 5 yılda 4 kat 
artmış durumda. Diğer yandan mobil 
kullanımı çok daha çarpıcı: 3,2 milyon 
kişi mobil bankacılık kullanıyormuş, 
geldiğimiz noktada 39.6 yani 40 milyon 
kişiye çıkmış. Tam 12 katlık bir artış var 
5 yıllık süre zarfında ve toplam dijital 
kullanıcılar içinde mobil kullanıcılar 
diye baktığımızda 44 milyon müşterinin 
40 milyonu mobili kullanmaya 
başladı. Bu müthiş bir değişim. 
Çünkü biliyorsunuz dijital kullanımı 
internetle başladı. İnternet bankacılığı 
ile başladı. Özellikle 2000’li yılların 
başında hızlı bir trend vardı, belli bir 
olgunluğa gelmişti. Şimdi ise tüketiciler 
müşteriler finansal müşteriler çok 
hızlı şekilde mobile doğru kayıyorlar. 
Büyük bir dönüşüm var. Büyük bir 
değişim var.” Bu değişimin getirdiği 
bankacılığın sorumluluklarının arttığını 
söyleyen Ülgen şöyle devam etti: 
“Aynı otomotiv sektöründeki teknoloji 
kullanımının yaygınlaşması arabalarda 
gördüğümüz, araçlarda gördüğümüz 
değişim gibi çok büyük bir değişim 
olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki 
bankalara birçok sorumluluk getiriyor. 
İş yapış şeklini değiştirme gereksinimi 
getiriyor. Bugüne kadarki yaklaşık 
500 yıllık bir sektörden bahsediyoruz, 
bankacılık sektörü. Türkiye’de 
neredeyse 150 yıllık bir geçmişi var 
bildiğimiz bankacılık anlamında. Bu iş 
yapış şeklini müthiş büyük bir hızda 
değişmesi gereksinimi getiriyor. Şimdi 
bu değişime ayak uydurabilmek adına 
da biz olayı bu değişimi şu şekilde 
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yorumluyoruz. Diyoruz ki bir 
kere müşterilerimize dijital 
kanallarla buluşturmamız 
gerekiyor. Onlar da bu 
alışkanlığı yaratmamız 
gerekiyor. Yani müşteriyi 
dijitalleştirmemiz gerektiğini 
söylüyoruz.” 

“Değişim ve dönüşüm 
yalnızca bu çağa ait değil”

Bilişim ve dijital medya 
alanında önemli isimlerden 
olan gazeteci yazar Serdar 
Kuzuloğlu, yaptığı kısa ve 
ilginç bir sunumla teknoloji 
ve otomobil ilişkisine değindi. 
Otomobil teknolojisinin 
tarihini kısaca özetleyen 
Kuzuloğlu şöyle konuştu: 
“Bugün, 2019 gözüyle 
baktığımızda dünyanın ilk 
otomobili önünden atları 
alınmış faytondan başka 
nedir? Üç tekerlekli bir fayton 
değil mi? Kimse dememiş ki 
bunun dört tekerleği olsa, 
direksiyonu şöyle olsa, bir 
kabini olsa, sileceği, sinyali 
olsa, koltuk ısıtması olsa, 
hidrolik olsa... Bunların hepsi 
100 küsur yıllık evrimlerle 
gelmiş değil mi? Ve halen o 
evrimini de devam ettiriyor. 
Kim bilir 100 yıl sonra 
ulaşım dediğimiz şey hangi 
formlarda gerçekleşecek? 
Dolayısıyla bugün yaptığımız 
işlere bugün işlerimizi 
yapmamızı sağlayan araçlara, 
teknolojilere bakarken işte 
Nokia ile başlayıp 1800’lerin 
ilk otomobili ile bitirdiğimiz 
bu döngüde bakın lütfen. 
Dolayısıyla değişim ve 
dönüşüm dediğimiz şey 
sadece bu yaşadığımız çağa 
ait değil. Öyle olmayacak 
ama şurası net ve kesin: İki 
tane değişmeyen şey, bir, 
müşteri diye bir şey var. Varlık 
sebebimiz. O varsa varız, o 
yoksa yokuz. Dolayısıyla asıl 
işimiz müşteriye, müşterinin 
istediğini sunmak. Bizim 
istediğimizi, bizim istediğimiz 
şekilde değil. Onun istediğini 
onun istediği şekilde sunmak 
ve sadece ve sadece tarih 
boyunca değişimi görüp iyi 
okuyup ayak uydurabilenlerin 
hayatta kaldığını unutmamak.”

Hazine ve Maliye Bakanımız 
Sn. Dr. Berat Albayrak 

"Cari açık kapanıyor, tek haneli enflasyon göreceğiz"

“Türkiye özellikle yeni dönemde kur stratejisi, reel efektif kur stratejisi, 
likidite, faiz, sermaye piyasaları stratejisiyle özellikle Merkez Bankası 

BDDK, Hazine, Hazine İhale stratejisiyle, kur para birimi stratejisiyle çok 
başka bir döneme girdi. Ve tüm bunun normalleşme ve dengelenmeyle 

desteklenme sürecin en güzel örneği. Cari açıktaki dengelenme hiç 
bu kadar güçlü olmamıştı, hiçbir dönem. İthalat düşüyor ama ihracat 
yükseliyor. Karşılama oranı yüzde 50’lerden 60’lardan bugün yüzde 

85-90 ve üzerine çıkmış durumda. Mart rakamlarına bakıyoruz, Şubat, 
Ocak gibi güçlenerek devam ediyor. Ocak sonu 21 milyar dolardı cari 
açık. Şubat sonu büyük bir ihtimalle 17 milyar civarı gerçekleşecek. 

Mart sonu itibariyle beklenti yaklaşık 13 milyar dolar civarında olacak. 
Bu şu demek: yaza doğru biz hele de turizmin etkisiyle, tarım, üretimin 

etkisiyle, ihracatın, piyasa, faizlerin düşmesi ve likiditenin güçlenmesiyle 
enflasyonundaki baz etkisinin de etkisiyle bu yılın ikinci yarısı, Eylül gibi 

benim tahminim, baz etkisiyle tek haneli enflasyonları göreceğiz.” 

OYDER
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OYDER Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat Şahsuvaroğlu

“Yeni vergi sistemi için desteğe hazırız”

“Yeni otomobil teknolojileri ve Avrupa Birliği 

regülasyonları ile de uyumlu bir vergi sistemini 

oluşturmak için OYDER olarak her türlü katkıyı vermeye 

hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. 

Stabil bir iç pazar satış adetleri ile on yıllık bir vergi 

sistemi ilamı yapmamız durumunda, zaten coğrafi 

olarak çok stratejik konumda olan ülkemizin yabancı 

yatırımcı çekmesinin önünü açabileceğini düşünüyoruz. 

Böyle bir düzenlemenin ülkemizin 2023 ve sonrası 

hedefleriyle çok uyumlu olacağına büyüyen ve kalkınan 

Türkiye’nin yapı taşlarından biri olacağına inanıyoruz. Dış 

ticaret dengesinde sürekli artı veren sektörümüzün bu 

düzenlemeyi hak ettiğine olan inancımız da sonsuzdur. 

Değerli misafirlerimiz 30’uncu yılını kutlayan OYDER tüm 

bilgi birikimini ortaya koymaya devam ediyor ve bundan 

sonra da devam edecektir.”

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı 
Serkan Ülgen

“3,5 dakikada kredi kullandırıyoruz”

“Pazarlama faaliyetlerimizin önemli bir kısmını 
dijitalleşmeye ayırmış durumdayız. Ancak hemen 
karşımıza regülasyonlar çıkıyor. Çünkü bugünkü 

regülatif altyapı birçok ürünü dijital kanala taşımamıza 
izin verirken, belli ürünler var ki hala önünde engeller 

var. Bunlardan birincisi taşıt kredileri diyebiliriz. Bu 
anlamda şubeye gitmeden ya da dijital kanaldan uçtan 
uçta tamamlanacak süreçleri kurgulamamız yönünde 

halen bazı engellerimiz var ki aşmaya yakın olduğumuzu 
düşünüyoruz. Eskiden şubelerden ihtiyaç kredisi 

kullandırma süresi ortalama 25 ile 40 dakika arasındaydı. 
Müşterinin 42 tane imza atması gerekiyordu. Müşteriye 
70 sayfa belge basıyorduk her bir kredi kullandırımı için. 
Geldiğimiz noktada şubelere de koyduğumuz tabletlerle 

müşterinin artık hiçbir ıslak imza atmasına gerek 
kalmadan ortalama 3,5 dakika içerisinde tüketici kredisi 

kullandırmaya başlamış durumdayız. 
Bu büyük bir dönüşüm.”

13
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Hazine ve Maliye Bakanımız 
Sn. Dr. Berat Albayrak, OYDER 
Otomotiv Kongresi’nde ülke 
ekonomisine ilişkin önemli 
açıklamalar yaptı. Albayrak, 
“Türkiye güçlü performansıyla 
yine birilerini üzmeye, 
şaşırtmaya devam edecek” dedi 
ve önümüzdeki süreçte Türkiye 
ekonomisinde çok önemli 
adımlar atılacağını söyledi. 

“Ekonomide 
çok önemli 
adımlar 
atılacak”

OYDER Otomotiv Kongresi’nde sektör önde 
gelenlerine seslenen  Hazine ve Maliye 
Bakanımız Sn. Dr. Berat Albayrak, birçok yerli 
ve yabancı ekonomistin beklentisinin aksine 
Türkiye ekonomisi normalleşme sürecine 
girdiğini belirtti. Ekim ayında duyurulan 
enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında 
çok önemli adımlar atıldığını söyleyen 
Albayrak, “Bugün geldiğimiz noktada birçok 
uzmanın, ekonomistin, akademisyenin yerli 
ve yabancı yatırımcının beklentisinin aksine 
çok daha hızlı bir şekilde normalleşme 
ve dengelenme sürecine girdik. Bugün 
gördüğümüz husus şudur: Türkiye güçlü 
performansıyla yine birilerini üzmeye ve 
şaşırtmaya devam edecek.”

Dengelemeden de bütçeden de taviz yok 

2019 yılının ilk çeyreğinde beklenenden daha 
hızlı bir toparlanmayla ekonominin belki 
de pozitif bir performans sergileyeceğini 
söyleyen Albayrak şöyle konuştu: “Çünkü 
gerek ocak, şubat ve ilk 15 gün itibariyle 
mart ayındaki kredi büyümesi, tüketim 
alışkanlıkları, faizlerdeki iyileşme, piyasadaki 

likidite anlamında baktığımızda 
hızlı bir toparlanma sürecine 
girdiğimizi ve bu öncül rakamların 
istihdamda da ciddi bir artış 
görüyoruz. Ne bütçe disiplininden 
taviz vereceğiz ne ekonomideki 
dengelenmeden taviz vereceğiz. 
Ne de bütün bu algıyı birilerinin 
kirletmeye çalışmasına izin 
vereceğiz.”

Türkiye’nin özellikle yeni dönemde 
kur stratejisi, reel efektif kur 
stratejisi, likidite, faiz, sermaye 
piyasaları stratejisiyle, özellikle 

Merkez Bankası, BDDK, Hazine, 
Hazine İhale stratejisiyle çok başka 
bir döneme girdiğini vurgulayan 
Bakan Albayrak, bunların 
normalleşme ve dengelenmenin 
önemli örnekleri olduğunu belirtti. 
Albayrak otomotivdeki indirimin 
devamı konusunda da adım 
attıklarını dile getirdi. 

“Türkiye çok önemli adımlar 
atacak”

Türkiye önümüzdeki 4,5 yıl 
içerisinde çok önemli adımlar 

OYDER
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atılacağını açıklayan Albayrak, şöyle 
konuştu: “Hazırlıkları bitti. Nisan ayında 
özellikle kademeli bir biçimde kısa, orta, 
uzun vadeli yapısal dönüşümler, reform 
altyapısıyla ilgili süreçler tamamlandı. 
Sermaye piyasalarıyla ilgili, bankacılık 
piyasalarıyla ilgili, reel sektörle ilgili 
destek teşvik alt yapı mekanizmalarıyla 
ilgili, vergi politikalarıyla ilgili. İşin vergi 
ayağı hakikaten çok önemli. Türkiye’deki 
vergi düzenlemeleri noktasında, 
vergideki artış değil. Böyle bir maliye 
kültürümüz var. Maliye Bakanlığı’nın 
böyle bir engin kültürü var. Vergileri 
arttıralım, gelirleri arttıralım... Hayır. 
Vergileri arttırarak değil, vergileri 
optimize ederek, verenin de alanın da 
karşılıklı mutlu olduğu bir eko sistemle 
gelir düzeyini arttıracak bir strateji 
ile vergi konsey ekibimiz yılbaşından 
itibaren çok yoğun bir çalışma sürecini 
başlattı. Zannediyorum nisan-mayıs gibi 

çerçeve bitecek. Paydaşlarla konsolide 
ettikten sonra bu yılın ortası gibi köklü 
bir vergi reformu dönüşümü ile birlikte, 
özellikle Türkiye’deki reel sektörün 
sadece Türkiye içi değil, küresel eko 
sistemde de rekabet edebilecek bir 
vergi mimarisiyle Türkiye’deki yabancı 
firmalar için de cazip olacak bir 
mimariyle inşallah bu yıl çok önemli bir 
adım atacağız.” 

“Her riski ve sıkıntıyı bertaraf ettik” 

Albayrak, Türkiye ekonomisinin Ağustos 
2018’den bugüne kadarki süreçte, 
Türkiye açısından risk ve sıkıntı teşkil 
eden hususların neredeyse tamamını 
bertaraf ettiğinin altını çizerek, 
Türkiye’nin gerek bütçe disiplininde 
gerekse enflasyonla mücadelede 
rüştünü ispatladığını söyledi. Bakan 
şöyle konuştu: “2013 Haziran’ı gördük, 

faizler ne oldu? Hemen bir ay içerisinde 
yüzde 7’lere 8’lere çıktı. Tam Temmuz, 
Ağustos, Eylül normalleşme derken 
2013 Aralık, Ocak’ı yaşadık, faizler 
7-8’lerden işte 11,12,13’lere çıktı. Sonra 
ne oldu? Bitti bitmedi derken 2015-
2016 terör eylemleri, terör saldırıları, 
bunları yaşadık. İkisi de baş ucumuzda. 
Bir tanesi Reina’daydı değil mi? Bir 
tanesi Beşiktaş Stadı’nın yanında. Bir 
tanesi Hatay’da, bir tanesi Kilis’te. Bu 
sürecin oluşturduğu terör belası... Darbe 
süreci ha keza öyle. Derken geçtiğimiz yıl 
yaşanan süreçte yüzde 40, yüzde 50’leri 
Ağustos, Eylül, Ekim ayında gördüğümüz 
reel sektör olarak sizlerin gördüğü bir 
dönem yaşadık. Şimdi gelinen nokta ile 50, 
40, 30, 20, bu süreç artık bundan sonra 
reel sektörün iş yapabilmesi. Ekonomisini 
büyütebilmesi için makul faizler 
dediğimiz çok hızlı bir şekilde tek haneli 
rakamlara ineceği bir döneme giriyoruz.” 
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Amerika Ulusal Otomotiv Bayileri 
Derneği (NADA) Eski Başkanı 
Wesley Lutz, sürücüsüz araçlar, 
elektrikli araçlar ve günübirlik 
araçlarla ilgili yapılan gelecek 
projeksiyonlarının yanıltıcı 
olduğunu belirterek bu söylenti 
ve raporların çıkar grupları 
tarafından yayıldığını savundu. 

“Geleceğe 
dair şehir 
efsaneleri 
sektöre zarar 
verir”

Amerika Ulusal Otomotiv Bayileri Derneği 
(NADA) Eski Başkanı Wesley Lutz, sektöre 
ilişkin deneyimini Otoban’la paylaştı. Yaptığımız 
söyleşide, özellikle ikinci el konusunun 
sektördeki yerini öne çıkaran Lutz, Amerika 
otomotiv pazarının yeni araçtan pek kâr 
etmediğini, ikinci elin daha avantajlı olduğunu 
söyledi. Lutz ayrıca, dünya otomotiv alanındaki 
üç şehir efsanesine de sektör adına yanıt verdi: 
Sürücüsüz araçlar, elektrikli araçlar ve günübirlik 
araçlar otomotiv sektörünü bitirecek mi? 

Öncelikle Türkiye’ye ve İstanbul’a hoşgeldiniz. 
İlk izlenimleriniz neler?

Aranızda bulunmaktan, İstanbul’da olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. İlk kez 
geliyorum. Gerçekten çok etkileyici bir şehir 
burası. Boğazı ve denizi ile ne kadar güzel 
olduğunu görünce çok etkilendim. Burada 
bulunmaktan çok büyük heyecan duyuyorum. 

Amerika pazarında güncel durum nedir? İkinci 
elde yeni bir akım var sınırım. 

Ortalama aylık ödemelerimiz, yükseltmeye 

devam ediyor. İkinci el araçların ve 
filoların tekrar gündeme geldiğini 
görüyoruz. Kiralık araçlardan 
söz ediyorum. Bize sürekli, 
yetkili satıcılar bu kadar aracı ele 
alamayacak, satışını yapamayacak 
diyorlar.

Haklı bir kaygı değil mi? 
Yapılabilecek mi bu kadar aracın 
satışı?

Burada iki aşamalı bir pazar 
oluşuyor. ABD’de yeni kullanılmış 
araç iyi bir pazar. Yani az kullanılmış 

yeni araçlar. Bu pazar segmentinde 
neredeyse 3 milyon araç var. 
Bizim kullanılmış araç pazarlama 
planlarımızın çok önemli bir 
parçasını oluşturuyor. Ödeme 
boşluğu yeni ve kullanılmış araç 
arasındaki fiyat farkı. Bu artmaya 
devam ediyor. Görüyorsunuz, 
kullanılmış araç ödemeleri 149 
dolar ortalama geçen ay. Yeniye 
göre daha az yani, 149 dolar. Bu 
da birtakım sorunlara yol açıyor. 
Teşvikler biraz değiştirildi. Asıl 
endişemiz teşviklerin düşürülmüş 
olması. 

OYDER

Amerika Ulusal Otomotiv Bayileri 
Derneği (NADA) Önceki Dönem 
Başkanı Wesley Lutz
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Tüketici açısından bakıldığında ikinci 
eldeki fiyat avantajı birçok şeyin 
ötesinde galiba...

Yeni bir aracın yüzde 60’ı kadar fiyatla 
ikinci el araç alınabiliyor. Bizim ülkemizde 
ilginç bir konu var. Burada da eminim 
aynıdır: Biz hem alışta hem satışta 
kâr ediyoruz. Yani hem ilk aşamada 
hem ikinci aşamada. Bizim yetkili 
bayilerimizde kullanılmış ikinci el araç 
hizmetlerinden de servisinden de iyi 
gelirler elde ediyoruz. Tabii ki yetkili 
satıcıların kârlı olması çok önemli. Bizim 
aslında yeni araç kârlılığımız o kadar 
yüksek değil. 

Peki Amerika’da finansman tablosu 
nasıl genel bir bakışla? 

Faiz oranlarında yine kullanılmış ve yeni 
arasında büyük fark var. Kredilerimiz 
çok iyi durumda. Herkes finansman 
bulabiliyor. Pazar çok güçlü. Tüm 
sektörler için bu geçerli. 50 eyalette de 
bu geçerli. Piyasa kuvvetli gidiyor. Merkez 
Bankası’nın, faiz oranlarını son iki yılda 
9 kez yükseltmiş olması tabii ki işleri 
yavaşlatacak bir engel. Ama ortalama 
kredi vadelerinin 68 ay gibi olduğunu 
görüyorsunuz. 84 aya giden vadeler 
bile var. Bu müşteri için iyi gibi görünse 
de yetkili satıcılar için bir engel. Çünkü 
sermaye yapısını olumsuz etkiliyor bu 
değişiklikler. Çünkü bu borçlanmaya 
giren müşterinin de sermaye yapısı 
bozuluyor. 

Segmentlere yönelik baktığımızda nasıl 
bir manzara görüyoruz? 

Ticari kamyon satışları çok iyi durumda 

bu yıl. Bir iki yıla kadar daha iyi olacağını 
düşünüyorum. Büyük kamyon satıcıları 
gerçekten çok iyi bir yıl geçiriyor. Fakat 
ufka baktığımızda, sürücüsüz araçların 
gelişiyle beraber bundan ilk kamyon 
piyasasının etkileneceği düşünülüyor. 
Genele marka bazında bakacak olursan 
BMW’nun pazar payında bir artış var. 
2018’de diesel aracın girişiyle çok şaşırtıcı 
bir şekilde büyük oyuncuların kimler 
olduğunu görüyorsunuz General Motor, 
Ford, Honda, Toyota, FSA var. Fakat 
satıcıların çoğu başa baş gitti orada. 
İmalatçılar da aynı şekilde çok büyük 
bir artış göremediler. Chysler’in Jeep 
markası çok iyi gitti. Subaru da çok iyi 
bir iş çıkarıyor ABD’de. Yetkili satıcılara 
çok odaklılar, çok istekliler ve son derece 
kârlılar. Subaru aslında herkese bir örnek 
teşkil ediyor. Toyoto da çok başarılı işler 
çıkarıyor. Lexus satıcılarının rakamları iyi. 

Bu tablo bir değişime mi işaret ediyor? 

Aslında Amerika’da beklenen şeyin 
gerçekleştiğini görüyoruz. Ford, sedan 
üretmeyi bırakacağını söyledi. Aynı 
şekilde başkaları da sedan üretmeyi 
bırakacak, artık kimse sedan istemeyecek 
diyorlar. Tabii ki onlar üretmezse biz de 
sedan satamayız. Şimdi herkes pazardan 
çıkmaya karar verdi sedan konusunda. 

Türkiye’de sedan açısından durum farklı 
gibi değil mi? 

Ben burada sedanların çok olduğunu 
görüyorum. Gerçekten yollarda çok 
fazla sedan var Türkiye’de. Burada hibrit 
araçları görüyorsunuz. Yani hibrit elektrik 
ve yakıt hücreli araçlar. Bunlar pazarın 
sadece yüzde 4’üne sahip Amerika’da. 

Burada ilginç olan şey şu: elektrikli araç 
satışları artıyor ama bu hibrit marketten 
gidiyor. Yani bunu alan kişiler, bir 
elektrikli aracı kullanmaya başladığında 
sadece müşterinin yüzde ellisi bir daha 
hibrit veya elektrikli araç kullanıyor. 
Yani müşterinin yarısını zaten ilk üründe 
kaybediyor bu segment. 

Otomotivin perakendesine baktığımızda 
nasıl bir resim çizebiliyoruz ABD ile 
ilgili? NADA’nın konumu nasıl sektörde? 

Amerika’da 16 bin 729 perakende 
satıcımız var. 1529 yeni kamyon satış 
noktası var. Biraz düşmüş. 18 bin 258 
adet gerçek bir binada işlem yapan 
yetkili satıcı var. 32 bin franchise var. 
Ve bunların yüzde 90’ı NADA üyesi. 
İnanılmaz bir örgüt ve büyük bir gurur 
duyuyoruz. Biz her eyaletteyiz. Her 
eyaletin, yönetimle ilişkileri var. Ve 
ulusal örgüte de hepimizin üyeliği var. 
Dolayısıyla çok güzel bir organizasyon 
yetkili satıcıları temsil etmek açısından. 
Geçen yıl satışlarımız 1 trilyon dolara 
ulaştı. Tüm satış vergilerinin çok 
büyük bir oranını teşkil ediyor. Şimdiki 
konu franchise yasalarıyla ilgili. Ben 
seyahat ettiğim zaman gerçekten bizim 
Amerika’daki yetkili satıcıların ne kadar 
çok korumaya sahip olduğunu görüyor 
ve şaşırıyorum. Geçen sonbaharda 
Avusturalya’daydım. Onlar yetkili satıcılar 
olarak bir organizasyon kurmuşlar ve hiç 
koruma yasası yok. Bakın bizde koruma 
yasaları var. Biz ticaret örgütü olarak 
kongredeki yetkilimizi, senatomuzu 
biliriz. Politikacıları biliriz. Washington’a 
giderim lobi yaparım. Yani böyle bir 
franchising yaptığımız zaman imalatçıyla 
uzun vadeli bir ilişkiye gireriz. Gerçekten 
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fabrikalara tesislere yatırım yapanlar 
çok önemli bir yatırım yapmış 
oluyorlar. Avusturalya’daki OEM’ler 
imalatçılar, birçoğu Avusturalya’dan 
çıktı. Çıkarken de yasalarda büyük 
bir boşluğa sebep oldular. O 
noktada yetkili satıcılar bir araya 
gelip kendilerine koruma sağlayacak 
bir alanı desteklemeye karar 
verdiler. Ben bunun nasıl gittiğini 
şu anda çok iyi bilmiyorum ama 
koruma sağlayacakları konusunda 
kendilerinden çok emindiler. Çünkü 
bir yatırım yapıyorlar. 

İlginç ve ufuk açıcı örnekler 
bunlar... 

Ben imalatçıların Türkiye’de neden 
böyle bir koruma vermediğini 
merak ediyorum. Gerçekten 
şaşırıyorum bunu görünce, çünkü 
bu korumalar sayesinde ben yatırım 
yapma isteği kazanıyorum. Binaya 
yatırım yapıyorum bayiliğime 
yatırım yapıyorum. Sektöre yatırım 
yapıyorum ve umuyorum ki 
zaman geçtikçe hepiniz bu şekilde 
Amerika’ya bakar bizdeki gibi 
korumalar elde edersiniz çünkü 
çok büyük bir fayda sağlıyor bu. 
Biliyorum Türkiye’de de aynı istek 
vardır. Gerçekten sizleri taktirle 
karşılıyorum çünkü siz herhangi 
bir koruma olmadan yatırımlar 
yapmışsınız. 

Son olarak sektördeki önemli 
sorunlara değinmenizi istiyorum. 
Artık dünya otomotiv sektörüne 
mal olan üç mesele vardı... 

ABD’de şu an karşılaştığımız en 
büyük üç konudan bahsetmek 
istiyorum. Eminim bunlar Türkiye’de 
de mevcuttur. Geleceğe dair şehir 
efsaneleri sektöre zarar verir. 
İnsanlar araç sahibi olmak istiyorlar. 
Ve araç istemeye satın almaya 
devam edecekler yetkili satıcılardan. 
Son birkaç yıl küresel otomobil 
sektörü için gözleri açan bir süreç 
oldu. Elektrikli araçlar her yıl yeni 
modeller çıkarmakta ve sınırlarının 
ötesine geçmekte. Sadece sürücülü 
araçlara değil, kendi kendine giden 
özel araçlara milyarlarca dolar 

yatırım yapılmakta. Bu bireylerin ve 
şirketlerin pek çoğu aynı zamanda 
otomobil piyasası hakkında da farklı 
bir tablo çiziyorlar. NADA’da biz bir 
misyon edinerek, daha doğru bir 
tablo çizmeye karar verdik. Bakın 
üç tane yanlış hikaye var geçen 
yıl Amerika’da ortalıkta dolaşan. 
Birincisi şöyle deniyor: insanlar 
artık araç ve kamyon satın almak 
istemeyecek. İki, bizim özerk, 
bağımsız araçlara kendi kendine 
giden araçlara ihtiyacımız var 
trafiklerde ölümleri engellemek için 
diyorlar. Üçüncüsü de yetkili satıcılar 
elektrik devrimine mecburen 
girecekler deniliyor. Her birisi doğru 
gibi geliyor kulağa ama her birisi 
yanlış ve kanıtlanmamış bilgilere 
dayanmakta. Ve bunlar aslında 
birtakım paydaşlar tarafından ortaya 
konan ve belli ki bu konulardan 
bir çıkarı olan doğru olmasından 
fayda sağlayacak kişilerin ortaya 
koyduğu konular. Bakın ben size en 
önemli konuyla başlamak istiyorum. 
Geçen yılın sonunda Amerika’daki 
trafik güvenliği kuruluşu, vakfı olan 
AAA vakfı bir araştırma yayınladı. 
Dikkatimi çekti bu. Diyor ki araç 
çağırma hizmetlerinin maliyeti 20 
büyük şehir alanında, kent alanında 
bunun maliyeti en azından araç 
sahibi olma maliyetinin en az iki 
katı kadar daha pahalıdır diyor. 
Bakın tekrarlayayım yani sürekli 
araç çağırırsanız iki katı daha fazla 
para ödüyorsunuz. Bu orta boyutlu 
bir sedan sahibi olmanın iki katı 
maliyeti anlamına geliyor. Bu da 
Silikon Vadisi iddialarının tam tersi 
ve sermayedarların, bu konuya 
yatırım yapanların dün söylediği 
şeylerin tam tersini teşkil ediyor. 
Şunu da söylemem lazım, AAA 
çalışması çok büyük destek görmedi! 
Çünkü bazı grupların işine gelmedi. 
Birisi size bu tezlerle gelirse kanıt 
isteyin ve ulaşım özgürlüğünden ne 
anladıklarını sorun! 

Sürücüsüz araçlar için de şehir 
efsaneleri mevcut değil mi? 

Evet. Bu da ikinci iddia: sürücüsüz 
araçlar insanlara göre daha 
güvenlidir, diyorlar. hatta sürücüsüz 
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araçlar olduğunda otoyollardaki ölüm 
sayısı sıfıra düşecek diyorlar. Bakın 
burada iki sorun var. Birincisi basit bir 
şekilde söyleyecek olursak, sürücüsüz 
araçlar sadece teorik olarak daha 
güvenlidir biz bunların gerçekten daha 
güvenli olup olmadığını bilmiyoruz çünkü 
elimizde bunu kanıtlayacak yeterli veri 
yok. Bakın şunu da söyleyeyim, bence 
artık bu konu üzerindeki çılgınlık doruk 
noktasına vardı geçen ağustos ayında. 
Bloomberg birtakım rakamlara baktı 
sürücüsüz araç sektöründe. Ve insanların 
caddeden karşıdan karşına nasıl geçeceği 
konusunda eğitim alması gerektiğini 
söyledi. Yani sürücüsüz araçlarda hiç 
kusur olmayacak. Hep yaya kusurlu 
olacak. Plan bu. Oysa yaya eğitmeye 
harcayacağın maliyetin ve sürücüsüz araç 
maliyetinin çok daha azıyla sürücüyü eğit. 
Bu daha mantıklı. Yani sürücüsüz aracın 
daha güvenli olacağının bir kanıtı yoktur. 

Ve elektrikli araçlar... Yazılan yazının ve 
teorinin haddi hesabı yok. Oysa ortada 
bir avuç bile elektrikli araç yok!

Bravo. Üçüncüsü elektrikli araç 
meselesi... Yetkili satıcılar satmak 
istemiyor diye yayılıyor bu konu. Ben de 
istemiyorum. Bunu da çok net bir şekilde 
söylemek istiyorum. 260 milyon araç ABD 

yollarında gitmekte. Bunların her birini 
alıp yenileyecek olsaydım, emin olun 
ben de çok mutlu olurdum. Buradaki en 
mutlu kişi ben olurdum. Yeter ki bir talep 
olsun ben onları mutlaka showroom’uma 
koyarım. Hatta her Amerikalıya yeni bir 
elektrikli araç satmak beni son derece 
mutlu ederdi. Fakat benim finansal 
çıkarım olmadığını söyleyenlere ben şunu 
söylemek istiyorum. Servis veremiyorum 
elektrikli araç sattıktan sonra. Burada 
mekanik olarak normal bildiğimiz 
araçlar daha basit. Daha az parçası var. 
Yakıt değişimi çok daha az gerekmekte 
elektrikli araçlarda ama bunları tek tek 
ele alayım. Ben yani yağ değişiminden 
para kazanmıyorum yani bu bir argüman 
değil benim için. İki yağ değişimi arasında 
8 bin mil geçecek, yani 30 dolarlık yağ 
değişiminin emeğini de katacak olursak 
maliyeti 40 dolar. Biz bunu da zaten 
rakamsal olarak karşılayamıyoruz. İkincisi 
de şu, ben yıllardır artık uzun zamandır 
motorla ilgili hiçbir işlem yapmıyorum. 
Son on yıldır... Başka yetkili satıcıların da 
yapmadığını biliyorum. Ben gelirlerimi 
serviste nereden kazanıyorum biliyor 
musunuz? Lastik, fren, elektrik sistemler, 
süspansiyon gibi konulardan elde 
ediyorum. Bakın elektrikli araçlarda da 
lastik var, süspansiyon var, elektrikli 
sistem var, dolayısıyla gerçekte artık 

normal filoların ölçülebilir rakamlarla, 
elektrikli araç parçaları var. Ve bunların 
da diğer araçlara kıyasla çok daha fazla 
lastik ve fren değişimine ihtiyaç olacak 
çünkü daha ağırlar ve çok daha hızlı 
hızlanıyor. Dolayısıyla parça değişimi 
daha fazla olacak. Fakat şu anda bu 
teori sadece. Elimizde data sorunu var 
aslında yeterince veri yok elimizde. Bir 
başka teori daha var bu aynı sorundan 
kaynaklanan. Elektrikli araçların 
diğer araç türlerine göre o kadar 
bakım istemediği kavramı var. Şimdi 
NADA henüz bu konuda bir araştırma 
görmedi. Bu teoriyi doğrulayacak veri 
yok elimizde. Çünkü gerçek dünyada 
bu çalışmayı yapmaya yetecek kadar 
elektrikli araç yok. Buradan da bir 
sonuç çıkarılamaz. Yani kulağa doğru 
gibi geliyor çok da ilginç ama bu yeterli 
değil biliyorsunuz, yeterli olmamalı. 
Dolayısıyla bir dahaki sefer böyle bir 
şey size söylendiğinde yetkili satıcılar 
elektrikli araç satmak istemiyor 
dendiğinde, çünkü yeterince servis 
parası kazanamayacak dendiğinde, 
bunun nereden biliyorsunuz diye 
sormanızı istiyorum. Peki bunun 
sonucunda ne çıkıyor karşınıza? Daha 
önce de söylediğim gibi korkarım 
Amerika ve dünyanın geri kalanında 
yapacak işimiz çok. 
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“Türkiye’de web sitelerinizi 
ziyaret edenlerin yüzde 50’sinden 
fazlası bunu iş saatlerinin dışında 
yapıyor. Yani siz insanların sizi 
gün içerisinde arayıp belli bir 
arabayla ilgili, belli bir teklifle 
ilgili soru sormasını bekliyorsanız 
bir kez daha düşünün!”

Türkiye’de 
otomotivde 
web kullanımı 
üzerine bir 
analiz

Bugün sizlere dijital dünyada oto tüketici 
davranışından söz edeceğim. Şirketim dijital 
tüketici davranışlarını 19 yıldır otomotiv 
sektöründe takip ediyor. Dolayısıyla sizlere 
aktaracağım veriler, temelde otomotiv web 
sitelerinin oto sitelerinin izlemesiyle ilgili. 
2018 itibarıyla Genel olarak yaklaşık 6,4 hatta 
7 milyar ziyaret olduğunu düşünüyoruz. 
Yani, her erkek, kadın, çocuk, bir otomotiv 
marka sitesini geçtiğimiz yıl ziyaret etmiş. Bu 
olağanüstü bir rakam. Bu ne demek? İnsanlar 
arabalara ilgi duyuyor. Avrupa düzeyinde 
baktığımızda 1,3 milyar ziyaret yapılmış. Şimdi 
300 milyon kişi bu ülkelerde yaşıyor. Bunu 
düşünecek olursak, yaklaşık 4 ziyaret düşüyor 
kişi başına. Bu kapsamda, imalatçı, bayi ve 
alanla ilgili yayıncıların siteleri mevcut. Peki 
Türkiye kendi başına ne durumda? Geçtiğimiz 
yıl 190 milyon ziyaret yapılmış Türkiye’deki 
otomotiv markalarına ve sitelerine. Şimdi 
Türk nüfusunu düşündüğümüzde 2,5 ziyaret, 
kişi başına. Yani Türkiye’de çok fazla ilgi 
olduğunu görebiliyoruz otomobile. Şimdi bu 
markalar için ne anlam ifade ediyor? Size bu 
genel bilgiyi vermek istiyorum. En çok dijital 
ilgi çeken marka dünyanın farklı yerlerinde 

hangisi? Gerçekten ilginç çünkü 
üç marka ön plana çıkıyor. Kuzey 
Amerika’da ve Türkiye’de en çok 
ziyaret edilen markalar Golf, Güney 
Amerika’da, Avrupa’da ve Çin’de 
Volkswagen, Toyota ise Afrika’da 
daha hakim. Asya Pasifik’te ve  Orta 
Asya’da hakim. Tabii ülke ülke 
bakıldığında başka markalar da 
daha fazla ziyaret alıyor. 

Otomotiv markalarının web 
sitelerine olan bu ziyaretlerle 
imalatçılar, medya reklamlarına 
ne kadar harcıyor, ne kadar 

araba satabiliyorlar? Bunlara 
bakıyoruz. Otomobil imalatçıları ve 
distribütörlerin 41 milyar Euro’luk 
bir harcama yaptığını tahmin 
ediyoruz. Avrupa Birliği’nin beş 
ülkesinde 5 milyar, Türkiye’de 
de 55 milyon Euro civarında bir 
harcama düzeyi bu. Yani birçok 
insan otomotiv markalarının 
web sitelerine geliyorlar ve çok 
azı bir araba satın alıyor. Siz 
Türkiye’de çok büyük bir zorlukla 
karşı karşıyasınız Avrupa’daki 
meslektaşlarınıza göre. O bir 
kişi kim? 400 kişinin arasından 
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web sitenize gelen ve bir araba almaya 
hazır olan kişi... Bu sizin günlük olarak 
karşılaştığınız büyük bir zorluk alanı. 

Akıllı telefon sizin için daha önemli 

İnsanlar web sitenizde nasıl 
davranıyorlar? Çok bariz şeylerden birisi 
şu: siz bir sürü para harcıyorsunuz, 
insanları web sitenize çekmeye 
çalışıyorsunuz, buna birçok çaba 
harcıyorsunuz. Ancak web sitenizi ziyaret 
edenlerden yarısı web sitesine gelir 
gelmez çıkıyor. Bir sayfaya bakıp geri 
çıkıyor. Dolayısıyla sektörün buradaki 
ortamı iyileştirmesi lazım. Türkiye’deki 
çıkış oranı Avrupa Birliği ortalamasından 
daha kötü. Bunun için çalışmamız lazım. 
Sizin acenteniz web sitenize trafik almaya 
çalışıyor, ama en iyi trafiği almaya 
çalışmıyor. İşte temel odak noktası 
da bu olmalı. Yine önemli bir diğer 
soru da şu: bir kişi web sitenizi ziyaret 
ettiğinde ortalama olarak harcadıkları 
süre üç dakikanın altında. Web sitenizin 
yeterine ilgi çekici olması lazım ki o kişi 
sayfada devam etsin, kalsın. Baktığı 
şeyi hemen göremezse web sitenizden 
ayrılacaktır. Yine ilginç bir diğer veri de 
cihaz kullanımına bakmak. Acaba insanlar 
web sitenize geldiklerinde hangi cihazları 
kullanıyorlar. Geleneksek olarak laptoplar 
veya masaüstü bilgisayarlar kullanılır 
ama geçtiğimiz 7-8 yıl içerisinde akıllı 
telefon cihazlarının yaygınlaşmasıyla 
birlikte insanlar akıllı telefonda 
sitelerinizi çok daha fazla kullanmaya 
başladı. Türkiye, Avrupa Birliği’nin beş 
ülkesinden çok daha ileride akıllı telefon 
kullanımında. Dolayısıyla bu sizin için 
daha da önemli. 

Bayi de olsanız distribütör de olsanız 
mutlaka web sitelerinizin buna göre 
kurulmuş olması lazım. Akıllı telefonlarda 
da kolay kullanılabilir olması lazım. Buna 
yanıt veren, çok kolay eylem yapılabilen 
sayfalarınız olmalı. İnsanlar bilgilerini 
bırakabilmeliler siz onlara cevap 
verebilmelisiniz. 

Perşembenin sırrı 

Farklı zaman dilimlerinde davranışları 
incelemek de bizler için önemli veri 
sunabiliyor. Türkiye’de ilgimi çeken şu ki, 
bir sebeple “Perşembe” günü öne çıkıyor. 

Perşembeleri sitelere olan ilgide büyük 
bir artış var. Bunu biri bana açıklayabilir 
mi, neden Perşembe? Neden Türkiye’de 
perşembe günü insanlar arabaya daha 
fazla ilgi duyuyorlar, var mı bunun 
cevabı yok mu? Yine bir diğer mevzu da 
günlük trendlere bakmak. Günün hangi 
saatlerinde insanlar web sitelerinizi 
ziyaret ediyorlar? Türkiye’de sabahları bir 
artış var. Sabah 8-9-10 civarında bir artış 
var. Sonra gün içerisinde düşüyor ve saat 
18’dan sonra akşam tekrar artışa geçiyor. 
Aslında şimdi bu trende bakıyorum 
ve günlük paterne bakıyorum. Şunu 
söyleyebilirim: Türkiye’de web sitelerinizi 
ziyaret edenlerin yüzde 50’sinden fazlası 
bunu iş saatlerinin dışında yapıyor. Yani 
siz insanların sizi gün içerisinde arayıp 
belli bir arabayla ilgili, belli bir teklifle ilgili 
soru sormasını bekliyorsanız bir kez daha 
düşünün! Bu müşterilerin çoğunluğu 
araştırmalarını daha sonraki saatlerde 
yapıyorlar, dolayısıyla onlara belki o 
saatlerde cevap verebilirsiniz çünkü 
bildiğiniz gibi özellikle milenyum kuşağı 
giderek daha sabırsız hale gelmeye 
başladı. Cevapların gelmesi konusunda, 
eğer direkt gece dokuzda araştırma 
yapıyorsa, belli bir arabayla ilgili ya da 
daha fazla ilerlemek istiyorsa, belki bir 
test sürüşü rezervasyon yapmak istiyor, 
biriyle konuşmak istiyor... Gece vakti 
bu çok zor olacaktır! Yani bir şekilde bu 
gerekliliğe nasıl cevap verebileceğinize 
birlikte kafa yorabilirsiniz. 

Web’den çıkıp bayiye gelecek demeyin

Temel nokta şu, sanal ziyaretçiler 
web sitenizin ayrıldıktan sonra “nasıl 
olsa benim bayime gelecekler” diye 
düşünmeyin. Evet, sizin bayinize 
gelebilirler. Ama başka birinin bayisine 
veya showroomuna da gidebilirler. 
Dolayısıyla buradaki temel amaç onları 
mümkün olduğunca web sitesinde 
tutmak, onları bir şekilde kendi bayinize 
yöneltmek olmalı. Öyle bir site ve sistem 
kurmalısınız ki, mesela ziyaretçiler 
doğrudan web sitesinden bayilikten bir 
test sürüşü isteyebilsinler. İşte biz bütün 
imalatçılarla bu konuda çalışıyoruz. 
Çok çeşitli Avrupa pazarlarında 
yine çalışmamızın odak noktası 
müşterilerimizin bu temel zorluğu 
yenmesini sağlamak. Şunu söyleyebiliriz: 
Bir arabayla ilgilenen ortalama tüketici, 

altı farklı markanın web sitesine bakıyor. 
Yani tek bir markayı düşünmüyorlar, çok 
sayıda markayı düşünüyorlar. Sadece 
yüzde 21’i tek bir markaya gidiyor. 
Geriye kalan büyük kesim her markaya 
bakıyor. O kitleyi çekmek için 3 dakika 
süreniz var web’de! Eğer onları o zaman 
kendinize çekemezseniz yüzde 81’i üç ay 
boyunca geri gelmiyor. O yüzden onları 
web sitesinde tutabilmek çok önemli. 
Ve unutmayın sitenizi ziyaret edenlerin 
satışa yönelme oranı 400’e 1. 

3 dakika kuralımı unutmayın

Şunu asla unutmayın: 3 dakikanız ve 3 
sayfanız var birini etkileyebilmek için! 
Bunu kaçırdığınızda tekrar yakalama 
şansınız çok çok düşük oluyor. Yüzde 
19 gibi. Daha da önce de söylemiş 
olduğum gibi yüzde 57’si ziyaretlerin ofis 
saatlerinin çalışma saatlerinin dışında 
gerçekleşiyor. Bu da düşünülecek 
noktalardan bir tanesi. Yine daha 
sonraki saatlerde ziyaret edenlere ne 
yapabilirsiniz, onlar artık eskiye göre 
daha az sabırlı. Biz onlara göre daha 
sabırlıyız. Başka siteler açabilirsiniz ve 
insanları belli ilgi grupları çerçevesinde 
oraya çekmeye çalışabilirsiniz. Elektrikli 
araçlar geliyor, dedim... Sevsek de 
sevmesek de, tüketici sevse de sevmese 
de geliyor. Orada bir zorluk var. Bir 
şekilde tüketicileri ikna etmek gerekiyor 
ve elektrikli araçları bütün bu modellerin 
bir parçası haline getirmek gerekiyor. 
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OYDER Otomotiv Kongresi’de 
konuşan Autorola Global Satış 
Direktörü Morten Holmsten, 
otomotiv sektöründe ezber 
bozan bir değişimden söz 
edilemeyeceğini belirterek 
sektörde dikkate alınması 
gereken üç trende dikkat çekti: 
Upsteram, veriye odaklı satış ve 
online satış.  

Autorola Global Satış Direktörü 
Morten Holmsten:

“Otomotivde 
yıkıcı bir 
dönüşüm yok”

Autorola Global Satış Direktörü Morten 
Holmsten, yıkıcı dönüşüm temalı konuşmasında 
dinleyenleri şaşırtarak, sektörde gerçek bir 
dönüşüm olmadığını savundu. 1996 yılında ilk 
online artırma ile otomobil satışı deneyimini 
aktararak başladığı konuşmasında şunları 
söyledi: “Şimdi temel konu yıkıcı dönüşüm... 
Aslına bakarsanız 1996’da bunu denedik. 
Genellikle yıkım teknolojinin ittiği bir şeydir. 
Neden mi söz ediyorum? Biz 1996 yılında ilk 
online açık arttırmayı Avrupa’da başlatmaya 
çalıştık. O zaman mükemmel bir ürünümüz 
olduğunu düşünüyorduk. Bunun kendi 
ortamımızda test etmiştik, bir kataloğu download 
etmeniz mümkündü, arabaları görebiliyordunuz 
ve arabayı satın almanız da mümkündü. 
Danimarka’da bazı bayilere bazı satıcılara girdik 
ama görmediğimiz bir nokta şuydu: teknolojinin 
henüz buna hazır değildi! Yani düşünün, 1996 yılı 
tipik bir bayiyi düşünün. Ne var ellerinde? Belki iki 
ya da üç telefon hattı var ve bu telefon hatlarını 
kullanarak katalogları download ediyorsunuz, bir 
buçuk saat sürüyor ve bu 1.5 saat içerisinde hiç 
kimse bayiyle temasa geçemiyordu! Dolayısıyla 
1996’da durdurduk ve teknolojinin hazır olduğu 
2001’de tekrar başladık.”

Gerçek bir dönüşüm görmüyorum

2001 yılında da büyük bir başarı ya da yıkıcı bir 
dönüşüm yakalayamadıklarını anlatan Holmsten, 

“Gerçek bir dönüşüm, yıkım oldu 
mu? Hayır, maalesef olmadı. Çünkü 
benim bakış açımdan bu yıkıcı 
dönüşüm, ezber bozucu dönüşüm 
ortamı gerçekten değiştirdiğinizde 
olur, bütün oyuncuları kapatıp siz 
başa geçtiğinizde olur. Ama böyle 
bir şey olmadı. Buna rağmen online 
açık arttırmayı da Avrupa pazarına 
getirmeyi başardık. Bugün şunu 
görüyoruz: birçok fiziksel rakibimizin 
online bir dünyası da var. Dolayısıyla 
biz bu işi kapatmadık, devam ettik 

ve bu piyasadan iyi bir pay elde 
ettik. Ancak benden ezber bozucu 
dönüşümle ilgili konuşmamı 
isteyenler hayal kırıklığına uğrayacak, 
çünkü otomotiv sektöründe ne 
olacağını bilmiyorum. Çünkü 
herhangi bir gerçek dönüşüm 
görmüyorum otomotiv sektöründe.” 

“Büyük çoğunluk bayiden alacak”

Holmsten, çeşitli ülkeleri 
ziyaret ettiğini ve farklı trendler 
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gördüğünü anlatarak, başlıca üç 
trendin, upstream satış, veri odaklı 
yönetim ve tüketicilere online satış 
olduğunu belirterek şöyle konuştu: 
“En son trend bugün çok söz ettiğimiz 
bir trend. Tüketicilere online olarak 
satış yapma trendi. Yine hiç şüphe yok 
ki bir gün bu olacak, yani bir şekilde 
tüketicilere online araba satacağız. 
Ama arabaların yüzde yüzünün online 
satılacağına inanmıyorum. Büyük bir 
kesim yine bayiye gitmek isteyecek ve 
orada alışveriş yapmak isteyecek.” 

Holmsten, online satıştaki açmazları 
da dile getirerek tartışmaya açtı: 
“Kullanılmış bir aracı online aldık 
diyelim. Öyle bir tarif etmeliyiz ki, 
tüketici gördüğüne güvenebilsin. Bir 
diğer soru acaba sizin için bir tasarruf 
olacak mı online satışla. Büyük olasılıkla 
hayır. Çünkü yine servis ihtiyacı var, yine 
bir şekilde online’da satış yapsanız da 
servis ihtiyacı yüksek olacak. Müşteriler 
ne istiyorlar? Müşteriler araçlarını 
kendileri mi almak istiyorlar yoksa sizin 
mağazalarınıza gelmek mi istiyorlar? 
Yani bir şekilde arabalara dokunmak 
mı istiyorlar? Bence çok uzun yıllar 
sürecek bu araçları online satın alma 
işi, tüketiciler bunu isteyene kadar çok 
uzun zaman geçecek. Bugün piyasada 
hali hazırda bazı oyuncular var onlar, 
online satış yapıyorlar. Hepsi için geçerli 
olan şey şu: sadece aracı online satmak 
yeterli değil. İtalya’dan da bunu duyduk. 
Bir şekilde çok fazla ekstra hizmet 
sunmamız gerekiyor ve burada da 
görüyoruz mesela eve teslimat yazıyor. 
Yani eğer gidip kendiniz alacaksanız, 
aracı online almanın ne anlamı kaldı? 
Ama yine çok önemli bir şey daha 
görüyoruz. Sistemlerde minimum 14 
günlük bir iade politikası olduğunu 
görüyoruz. Tabii bu ücretsiz. Bu birçok 
açıdan başa çıkılır bir olay değil.”

İstanbul’a ikinci gelişi olduğunu belirten 
Holmsten, İstanbul’da hizmet düzeyinin 
çok yüksek olduğunu gözlemlediğini 
belirterek bu sistemin bayilerde de 
uygulanmasını tavsiye etti: “Bence en 
yüksek düzeyde hizmet tüm dünyada 
burada. Aynı hizmeti bayiliklerinizde 
de sağlarsanız, yani havaalanındaki 
hizmeti, oteldeki hizmeti, restorandaki 
hizmeti, o zaman korkacak hiçbir şeyiniz 
yok demektir. Bu, tüm dünya için 
önemli bir rekabet avantajı.”

23
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OYDER Otomotiv 
Kongresi kapsamında 
düzenlenen “Otomotiv 
Perakendeciliğinde 
Dijital Dünya” paneli 
İtalya Ca’foscari 
Üniversitesi'nden 
Leonardo Buzzavo 
moderatörlüğünde 
Barchetti Group CEO'su 
Andreas Barchetti ve 
NADA (Amerika Ulusal 
Otomotiv Bayileri 
Derneği) Önceki Dönem 
Başkanı Wesley Lutz’un 
katılımıyla gerçekleşti. 

Pop-up’lar geleneksel satışa
engel değil destek olacak

Bu yıl “Otomotiv Perakendeciliğinde Dijital 
Dünya” teması ile gerçekleşen OYDER 
Otomotiv Kongresi’nde dijital dünya 
ve otomotiv perakendeciliği, dünyanın 
önde gelen sektör temsilcileri ile masaya 
yatırıldı. Panelin moderatörlüğünü 
üstlenen Leonardo Buzzavo, paneli 
açarken yaptığı konuşmada yaygın bir 
soruya dikkat çekti: “Acaba gelecekte 
bayiler var olmaya devam edecekler mi?” 
Bunun yanlış bir soru olduğunu savunan 
Buzzavo, “Mesela sinemaları düşünecek 
olursak, video, video kasetleri, video kayıt 
cihazları geldiğinde herkes sinemaların 
ortadan kalkacağını düşünüyordu. Ama 
böyle olmadı” dedi. Sorunun “acaba 
gelecekte bayiler var olacak mı” şeklinde 
değil, hangi koşullarda bayiler gelecekte 
var olacak” diye sorulması gerektiğini 
belirten Buzzavo şöyle konuştu: “Sinema 
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örneğinden gidecek olursak, bazı 
sinemalar daha da gelişti, bazı sinemalar 
öldü. Gelişen sinemalar hangisi? Müşteri 
deneyimini, stratejisini, dijital ilişkilerini 
değiştiren, daha fazla film, daha fazla 
yiyecek içecek sunan sinemalar, yine 
bir uygulamaya gidip rezervasyonunu 
oradan yaptıran sinemalar, yani bir 
şekilde yeni dünyayı kucaklayan 
sinemalar gelişirken, diğerleri öldü. 
Bence aynı şey bayiler için de geçerli 
olacak.” 

Buzzavo, dijitaldeki gelişime dikkat 
çekerek, tüketicinin yolculuğunun çok 
önemli olduğunu, müşterinin yeni 
alanlara hareket ettiğini vurguladı: 
“Dijitale geliyorlar, hepimiz şu anda 
potansiyel oluşturmanın ne kadar önemli 
olduğunu bu potansiyeli besleyip daha 
sonra satışa dönüştürmenin ne kadar 
önemli olduğunu biliyoruz, ama dijital 
sadece satış anlaşmasını tamamlamak 
için gerekli değil, müşterinin cüzdanından 
daha çok para çıkarabilmek, daha fazla 
çapraz satış yapabilmek, aksesuarlarla 
ilgili ek garantilerle ilgili daha çok satış 
yapabilmek için de gerekli. Aynı zamanda 
bir sadakat zinciri oluşturmak için yine 
dijitale ihtiyacınız var. Yani burada sadece 
dijital pazarlama tarafına bakmıyoruz.”

Geleneksel satış yeterli değil

Günümüzde geleneksel satışın 
kesinlikle yetmediğinin altını çizen 
Andreas Barchetti de, farklı kanalları 

araştırmak ve farklı teknolojilere 
bakmanın şart olduğunu söyledi. Bu 
kanal ve teknolojilerin her zaman kârlı 
olmayabileceğini de baştan bilmek 
gerektiğini, henüz kimin kazanacağını 
bilinmediğini vurgulayan Barchetti, 
“Teknolojide kim kazanacak bunu 
bilemiyoruz. Gerçek zorluk bu. 
Kaynaklarımızı dengelemek zor. Çünkü 
geleceğin nereye gideceğini bilmiyoruz. 
Hangi teknolojinin sonunda kazanacağını 
bilmiyoruz. Diesel mi olacak elektrik mi 
olacak? Bizim yapmaya çalıştığımız şey 
bu oyun sahalarının bir kısmını almak 
ve araştırmak. Acaba nasıl buralarda 
farklı bir alanda başarılı olabiliriz? Bunu 
araştırıyoruz. Dijitale bakıyoruz, pop-up 
mağazalara bakıyoruz, kiralama işine 
bakıyoruz. B2B işini görüyoruz ve yine 
bir dağıtım ağı var, DSA ile bir bölgeye 
bir merkez olarak hizmet ediyoruz 
yedek parça konusunda ve bu sayede 
yine ikincil ağımızla ilgili de bazı şeyleri 
deneyimleme fırsatımız oluyor.” 

Kendi deneyimlerinden örnekler veren 
Barchetti, Cayu adlı konsepti anlattı: 
“Cayu, Opel’den gelen bir konsept. Biz 
bunu yorumladık, kendimizce bu bir 
pop-up mağazası, bir alışveriş merkezi 
yerinde Breşa’da bir alışveriş merkezi, 
Ikea’nın yönettiği bir merkez. Dolayısıyla 
çok önemli bir alışveriş merkezi. Şimdi 
yapmaya çalıştığımız şey online deneyimi 
ve offline deneyimi birleştirmek, sadece 
online mağaza değil aynı zamanda dijital 
kolay, angaje edici olmalı, eğlence olmalı 

ve samimi, dostane olmalı. Biz insanları 
seçerken, süreçler ve dijital platformlar 
belirlerken şunu sorduk: üç temel unsur 
nedir online olmada? Ve offline olmanın 
üç temel unsuru nedir? Bir araba satın 
alırken neleri kaçırmamalıyız? Basit 
olmanız gerekiyor. Benchmarkımız 
Amazon. Hızlı olmalı, her zaman açık 
olmalı, sabit fiyat stratejisi olmalı. Biz 
indirim yapmıyoruz arabalarımızda, 
alışveriş merkezlerinde fiyatlar sabit ve 
en iyi teklifi garanti ediyoruz. Bununla 
birlikte rahat da ulaşılabilir olmalı. 
Yani siz bizim pop-up markamıza 
geldiniz Breşa’da diyelim ve bir alışveriş 
merkezinde bir kontrat imzaladınız... 
En iyi fiyatı size garantiliyoruz teslimata 
kadar olan süre içerisinde. Son olarak 
arabayı diyelim ki kullandınız 20 gün 
içerisinde geri getirdiğinizde size 100’de 
100 iade yapıyorum. İşte bu 3 unsur, 
biz bunu Amazon’dan öğrendik, dijital 
deneyimden öğrendik ve bunu yine 
işimize dahil etmek istedik. Şimdi burada 
araba için de kaçınılmaz olan offline olan 
dünyada nedir, gerçek dünyada nedir? 
Ürün deneyimi... Mutlaka bir test sürüş 
alanını garantilememiz gerek ve fiziksel 
bir alan olmalı ki insanlar arabalara 
dokunabilsin. Orada ürün uzmanlarımız 
var. Çünkü sadece bir sabun 
almıyorsunuz veya cep telefonu kılıfı 
almıyorsunuz, internetten çok yüksek bir 
yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada 
bir danışman olarak bulunmak ürün için 
bunu yapmak çok önemli. Yine bir satın 
alma sürecine giriyorsunuz, ardından 
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tıklayıp devam etmek çok kolay ama 
sonuçta yardıma ihtiyacınız var.”

Milenyum kuşağı otomobil müşterisi

Panel katılımcılarından NADA (Amerika 
Ulusal Otomotiv Bayileri Derneği) 
Önceki Dönem Başkanı Wesley Lutz 
da fiziksel mağaza deneyimlerinden 
yola çıkarak şu bilgileri paylaştı: 
“Bizde fiziksel mağazalar var. Pop-
up mağazalarımız yok. Çok az sayıda 
var. Yani alışveriş merkezlerinde 
gösterimler yapılıyor. Ama Tesla 
mesela doğrudan tüketiciye satış 
yapıyor ve onların da alışveriş 
merkezlerinde mağazaları var. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ‘paper’ diye 
bir anket var. Her bir imalatçıyı alıp 
bunu sıralandırıyorlar. Yani satış 
deneyimini en üstten en alta kadar 
sıralandırıyorlar. Tesla, müşteri 
memnuniyetinde bu ankette en 
altlarda yer alıyor. Yani dolayısıyla 
bu bir zorluk.” Lutz, ABD’de yeni 
bir müşteri kitlesi olan Milenyum 
kuşağından söz ederek şöyle konuştu: 
“Şimdi bir web sitemiz var. İnsanlar 
istedikleri zaman buraya girebiliyorlar 

ve anketler, servisler var. Bilgilerini 
bir şekilde buraya bırakabiliyorlar. 
Biz bayiler olarak nasıl ayakta 
kalıyoruz? Çünkü değişim var, teknoloji 
değişiyor. Bir şekilde tüketicilerin 
deneyimini bayilerimizde giderek 
daha iyiye götürmemiz gerekiyor. 
Organizasyonun gücü buradan geliyor. 
Şimdiki Milenyum kuşağı ikinci büyük 
satın alan grup. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde. Araba satın alıyorlar. 
İkinci büyük grup bizim sektörümüzde 
bu kuşak. Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 
herkes ne kadar farklı olduklarından 
söz ediyordu. Belki onlara daha farklı 
yaklaşmanız gerekiyor. Pro aktif 
olmanız ve bir pop-up mağaza açmanız 
gerekiyor. Sadece biraz daha gecikmiş 
durumdalar. Yani bizim büyüdüğümüz 
çağa göre biraz daha eğrinin gelişmiş 
olan kısmındalar. Şimdi bir tek şey 
söylemem gerekirse, şunu söylerim: 
Herkesin odaklanması gereken 
şey müşteridir. Harika bir müşteri 
deneyimi yaratmak en önemlisidir. 
Çünkü geleceği garantileyecek olan 
şey bu. Her zaman değişime hazır 
olmalıyız, her zaman müşterinin 
açısından bakabilmeliyiz.”
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OYDER Otomotiv 
Kongresi, dijitalleşme 
ve otomotiv konulu 
panele ev sahipliği 
yaptı. Ntv Program 
Yapımcısı ve Sunucusu 
Melda Yücel Kocaalp’in 
moderatörlüğünde 
gerçekleşen panele 
Peugeot Türkiye  Genel 
Müdürü İbrahim Anaç, 
Nissan Türkiye  Genel 
Müdürü Sinan Özkök 
ve Ford Otosan Genel 
Müdür Yardımcısı 
Özgür Yücetürk katıldı. 

Otomotiv 
sektöründe dijital 
masaya yatırıldı

Gerek katılımcıları gerekse içeriğiyle 
sektöre ışık tutmayı amaçlayan OYDER 
Otomotiv Kongresi bu yıl da önemli 
etkinliklere imza attı. Bunlardan biri 
de Kongre kapsamında gerçekleşen 
“Dijital Dünya ve Otomotiv” paneli 
oldu. Ntv Program Yapımcısı Melda 
Yücel Kocaalp’in moderatörlüğünde 
gerçekleşen panele konuşmacı olarak 
katılan Peugeot Türkiye  Genel Müdürü 
İbrahim Anaç, Nissan Türkiye  Genel 

Müdürü Sinan Özkök ve Ford Otosan 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk 
deneyimlerini paylaştılar. 

Dijitalleşme konusunun otomotivde çok 
boyutlu olduğunun altını çizen İbrahim 
Anaç, “Bir tarafta otonom sürüş var, bir 
tarafta datanın verimli kullanımı var. 
Diğer taraftan da satış ve pazarlama 
işlerimizde dijital platformun daha 
yaygın ve derin kullanımı var. Dolayısıyla 
aslında çok geniş alana yayılan bir 
konu. Bizim genelde fokuslandığımız 
taraf ise dijitalleşmenin satış ve 
pazarlamaya etkisi, işimizle biraz daha 
alakalı olduğu için. Genelde burada da 
yoğunlaştığımız konu, müşteriyi daha iyi 
nasıl tanıyacağız, müşteriye daha uygun 
ürün ve hizmet nasıl vereceğiz aslında 
buraya odaklanmış durumdayız” dedi. 
Anaç, dijitalleşmeye ilişkin şunları söyledi: 
“Dijitalleşmenin bizim hayatımıza kattığı 
en büyük şeylerden biri müşterinin 
bilgiye çok çabuk ulaşması ve çok iyi 
şekilde ulaşması. Müşteri showroom’a 
geldiği zaman neredeyse danışman 

kadar bilgili. Dolayısıyla böyle bir müşteri 
ile karşı karşıyayız. Birinci olarak bu 
gerçeği görmemiz gerekiyor. Eğitim 
programlarımızı biz buna göre eviriyoruz. 
İkincisi müşteri memnuniyeti adına 
çok dikkatli olmak zorundayız çünkü 
ufacık bir şeyden memnuniyetsiz ise 
müşteri bunu duyurabiliyor. Dolayısıyla 
müşterinize karşı çok daha duyarlı olmak 
zorundasınız. Müşterinizi çok daha iyi 
dinleyip sorunlarınıza çözüm bulmak 
zorundasınız.”

Dijitalleşme sektörün birinci konusu

Sektöre ilişkin gelişmeleri ve rakamları 
paylaşan Sinan Özkök, “dijitalleşmeden 
ne anlıyoruz” konusunun önemli 
olduğunu belirterek, şunları aktardı: 
“Eskiden analog gösterge tablolarından 
dijital gösterge tablolarına geçmiştik. 
O bizim için çok büyük bir değişimdi. 
Düşünsenize bugüne kadar sadece bir 
tane ibre var. Bir anda böyle yanıp sönen 
ışıkların olduğu, artık rakamların çıktığı 
80-90 dijital gösterge tablolarına geçtik. 
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O bizim için dijital dönüşüm gibiydi. 
Değilmiş aslında. Şimdi bir ufak grafik 
var onu sizinle paylaşmak istiyorum 
değerli arkadaşlar KPMG diye dünyanın 
en önemli danışman firmalarından 
bir tanesi. Her sene dünyadaki üst 
düzey yöneticilere soruyor. Diyor ki 
otomotivdeki trendler sizce ne olmalı, 
ne oluyor? Dünyadaki otomotiv 
nereden nereye gidiyor 2014 ile 2015’te 
200’er kişi cevap vermiş. 2019’da çok 
ciddi bir katılım var neredeyse bin kişi, 
bin üst düzey yönetici cevap vermiş. 
Dünyanın her yerinden 2019’daki 
birinci kriter şu çıkmış, dijitalleşme ve 
araçların iletişimi. Yani dünyadaki bin 
otomotiv üzerinde kafa yoran üst düzey 
kişi diyor ki artık 2030’lara giderken ana 
trend dijitalleşme, bundan beş sene 
önce 2014’te dokuzuncu sıradaymış bu 
2015’te onuncu sıradaymış sonra bir iki, 
bir olmuş. Dijitalleşmenin ne olduğunu 
anladığımız zaman gelişeceğiz, aksi 
takdirde ileriye taşınan bir şey yok.” 

Dijitalleşme çok boyutlu bir kavram

Panel katılımcılarından Özgür Yücetürk 
de dijitalleşmenin çok boyutlu 
olduğundan söz ederek otonom 
araçlardan elektrifikasyona, akıllı 
ulaşıma kadar geniş bir alandan söz 
ettiğimizi belirtti. Yücetürk fikirlerini 
şöyle açıkladı: “Hepsinin temelinde 
teknolojinin getirmiş olduğu imkanlarla, 
muazzam bir veri toplama ve bu veriyi 
analiz edip, bu analizden yola çıkarak 
belli ürünler, hizmetler, çözümler 
üretebilmek var. Dijitalleşmeyi biz böyle 
tanımlıyoruz. Bugün araçlarımız her ne 
kadar otonom seviyeleri 2’lere 3’lere 
doğru ilerlemiş olsa da halen daha 
bir sürücünün etrafında tasarlanıyor. 
Anlayış aracı tasarlarken bir sürücünün 
varlığı ve o sürücünün etrafında aracın 
içinin tasarlanması üzerine oturmuş 
vaziyette. Hayal edelim, dört seviye, 
beş seviye otonom araçların daha fazla 
dünyamıza girmeye başladığını... Belki 
araç kullanmak bizim için bir gerek 
olmaktan çıkacak. O zaman araçların içi 
nasıl tasarlanacak? İşte o noktada belki 
bir çalışma ofisine ya da bir eğlence 
ortamına dönüşecek. Dolayısıyla 
kişilerin ya da müşterilerimizin 
taleplerine göre değişik tasarımları 
ortaya koyabileceğimiz bir otomotiv 
dünyasına doğru gidiyoruz. Dolayısıyla 
bu işin gerçekten hayal ettiğiniz 
müddetçe sonu yok. Belki bu 
söylediklerim üç beş sene içerisinde 
hemen devreye girmeyecek ama 
gelecek bunu gösteriyor.”

Peugeot Türkiye  Genel Müdürü İbrahim Anaç

“Leed ve müşteri maliyeti ilişkisi önemli”

Leed şu an da herhalde en önemli kavramlardan biri. Özellikle bayilerin 
pazarlama faaliyetleri dijital pazarlama faaliyetlerinin mutlak sonucu 

leed olmak durumunda. Yani eğer başka bir sonuç elde etmek için dijital 
pazarlama faaliyeti yapıyorsanız bize göre yanlış yoldasınız. Çünkü temel 
KPI bu, yani takip etmeniz gereken parametre bu. Ne kadar dijital yatırım 

yaptınız, sonuçta ne kadar leed ürettiniz. Bu temel nokta olmalı, bir 
de şunu unutmamak lazım, leed ile gelen müşterinin maliyeti yaklaşık 
5 kat daha az diğer müşteriye göre. Bu aslında çok büyük bir tasarruf 

sağlıyor bizler için. Genelde distribütörlerde burada edilen tasarrufu yine 
sisteme geri koyarlar. Yani bu size farklı bir şekilde mutlaka geri yansıtır. 
Benim burada tavsiyem özellikle leed’lerdeki kapama oranlarını çok iyi 

takip etmeniz. Ayrıca aynı şekilde showroom’a giren müşterinin kapama 
oranını çok iyi takip etmeniz. Çünkü şunu unutmamak lazım, firmalar 
çok ciddi yatırım yapıyorlar, showrooma gelen her müşterinin maliyeti 

oldukça yüksek. Ama gelen müşteri satın almadan çıkıyorsa onun maliyeti 
çok daha yüksek. Buradan devam edersem biz birkaç kere araştırma 

yaptırdığımızda şunu gördük. Gelen müşterinin memnuniyetiyle çıkan 
müşterinin memnuniyeti arasında yaklaşık 20 puanlık fark var. Yani satın 

almadan showroom’dan çıkan müşteri 20 puan daha az memnuniyet 
skoru veriyor ve en düşük skorlardan biri de genelde ikramda yaşanıyor. 

En temel, en güçlü olduğumuzu düşündüğümüz alan aslında çok zayıf 
olduğumuz bir alan. Yani bütün bu dijitalin yanında aslında temel 

fonksiyonlarımıza baktığımız zaman orada da müşteriyi ıskalayabiliyoruz. 
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Nissan Türkiye  Genel Müdürü Sinan Özkök

50 bin leed’den 4 bin satış çıkardık

Yaptığımız reklam yatırımlarının büyük bir kısmını 
pazar ortalamasının üzerinde dijital alana kaydırıyoruz. 

Çünkü müşterinin orada olduğunu biliyoruz. Yılda 
350 bin adet müşteriye ulaşıyoruz. 350 bin arama 
yapıyoruz marka olarak. Birebir arama yapıyoruz. 

Çok ciddi bir çağrı merkezimiz var. Buranın arkasında 
ise tabii bize gelen müşterinin talepleri var. Yani beni 

ara dedirtiyorum, müşterime. Nasıl dedirtiyorum? 
İki türlü: biri doğal olarak benim internet siteme 

gelen müşteriler var ve diyorum ki ne olur beni ara 
tamam mı, o zaman ben müşteriyi arayabiliyorum. 

İkincisi de müşteri Google’da arama yaptığında, 
başka yerlerde arama yaptığında, Facebook’ta 

benim reklamıma tıkladığında ama bu sefer ben ona 
para veriyorum. Dolayısıyla istediğim aslında doğal 

yollardan bana gelmesini sağlayabilmek, o biraz 
da markanın çekiciliği. Dolayısıyla buradan müşteri 

datasını aldığımda benim yapmam gereken müşteriyi 
arayıp bunu -Qleed diyoruz biz kendi markamızdaki 
jargonda- yani artık nitelikli bir leed haline nitelikli 

bir veri haline getirebiliyoruz. 350 bin aramadan 50 
bin müşteri datası üretmişiz. Bu müşteriler demişler 
ki, evet ben sizin markanızla ilgileniyorum, Nissan’la 

ilgileniyorum, alabilirim. Ve bunu biz bayilerimize 
indiriyoruz. Diyoruz ki her bayimize teker teker, bakın 
bu müşteri internette dolanırken ya da benim siteme 

geldiğinde takıldı ben gerekli işlemi yaptım. Benim 
çağrı merkezim, ciddi para verdiğim ciddi yatırım 

yaptığım çağrı merkezim bu müşteri ile iletişime geçti. 
Bu müşteri dedi ki evet markanızla ilgileniyorum lütfen 
bu müşteriyi arayın artık top sizde golü atın. Bu 50 bin 
Qleed’ten biz geçen sene 4 bin adet satış çıkarmışız. 4 

bin şimdi çok önemli bir rakam. 

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Yücetürk

Dijital kadar ortak kültür de önemli

Biz şu anda kendi fabrikamızdaki tüm processleri IOT 
tabanında bir omurga üzerinde bağlayarak, imalatı tek 

bir ekran üzerinden takip edebileceğimiz, mühendislerin 
tek bir ekran üzerinden prosesleri takip edebilecekleri, 
kalite göstergelerini takip edebilecekleri bir yapıya ve 

dolayısıyla olabildiğince dijital bir fabrika ortamına 
taşımaya başladık. Hatta hali hazırda zaten binin 

üzerinde kullanılan robotla birlikte bu anlamda zaten 
otomasyon ve dijitalleşme gelebileceğimiz en iyi noktaya 

geldi diyebilirim, ama tabii bu bugünün bakış açısıyla. 
Yarın gelecekte ne tasarlıyoruz diye bakacak olursanız, 
bu entegrasyonu esasında yan sanayiden müşteriye 

kadar olan uçtan uca ağı bağlayarak yapmaya çalışacağız. 
Biz kendi bünyemizde İdeal adını verdiğimiz, müşteri 
deneyimi ve bayiliklerimizdeki kullanıcı deneyimini 
uçtan uca bağlayan ve olabildiğince dijital ortama 

taşıyan bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Artık müşteri son 
derece donanımlı bir şekilde geliyor. Dolayısıyla o gelen 
müşterinin neler beklediğini ön görmek ve o öngörüyü 
kullanarak uygun fırsatları sunabilmek gerekiyor. Bunu 
sadece satış anı olarak değerlendirmemek gerekiyor. 
Çünkü bizim ilişkimiz müşterimizle satıştan sonra da 

devam ediyor ve dolayısıyla o satıştan sonraki süreçte 
de birçok hizmet fırsatı var. Bu hizmet fırsatlarını 

hayata geçirebilmek bunları sunabilmek, buradan bağlı 
müşteriler yaratabilmek, bağlı müşteriler yaratabildiğimiz 

kadar da aynı zamanda yeni müşteriler kazanabilmeyi 
amaçlayan bir yapı. Ancak ortak bir müşteriye dönük 

hizmet kültürü oluşturamadığınız taktirde hangi sistemi 
tasarlarsanız tasarlayın, uzay üstü alfa sistemler de olsa 

maalesef o deneyimi yaşatmak mümkün olmayacak.

OYDER
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Petrol Ofisi Madeni 
Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsü, 
e-power markasıyla 
elektrikli otomobil 
şarj ünitelerini 
kurduklarını belirtti. 
Ayrıca, 2018 yılında 
binek araç motor yağı 
pazarında pazar payını 
en fazla arttıran şirket 
olduklarını da duyurdu. 
Gürsü, Petrol Ofisi’nin 
ikinci el otomobil 
ticaretine girdiğini de 
açıkladı. 

PO 2018’de pazar payını 
en fazla arttıran 
şirket oldu

SEZGİN GÜRSU
Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü

OYDER Otomotiv Kongresi’nde konuşan 
Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü 
Sezgin Gürsü, akaryakıt, madeni yağ 
ve otomotivin aslında omuz omuza 
yürüyen, birbirlerini etkileyen, 
birbirlerinden etkilenen birlikte 
gelişen sektörler olduğunu söyledi. 
“İlk plazaların kurulduğu yıllardan 
başlayarak, ilk başlarda karınca kararınca 
finansal desteklerimizle, daha sonraki 
yıllarda ürün destekleriyle, teknolojik 

gelişmelerle hep birlikte bunları yaşadık” 
diyen Gürsü, 78 yıllık geçmişiyle aslında 
Türkiye’nin içinden çıkmış, çok köklü bir 
marka olan Petrol Ofisi’nin Türkiye’nin 
üçüncü büyük şirketi olduğunu söyledi. 
Geçen sene başlattıkları proje ile e-power 
elektrikli otomobil şarj istasyonlarını 
kurmaya başladıklarını açıklayan Gürsü, 
Petrol Ofisi’nin otomotiv sektörüne 

girdiğini de duyurdu: “Petrol Ofisi’nin 
ana hissedarı ikinci el araç satım alım 
satım işine giriyor ve ilk uygulamasını 
Türkiye’de yapıyor. Seçilmiş Petrol Ofisi 
istasyonlarında faaliyete geçecek bu 
uygulama 1 Nisan’da başlıyor. Başında da 
genel müdür olarak sektörün yakından 
tanıdığı sayın Uğur Sakarya olacak.” 
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Otomotiv 
dünyasını 
buluşturan
Kongre’den
kareler

OYDER
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Karlı dağın iklimi

Sektörümüzün zorlandığı bu günlerde, 
gemimizi fırtınalı dalgalarda sağlam 
tutmak için elimizden geleni yapıyor ve 
fırtına sonrasında da sürdürülebilirlik için 
iş yapış şekillerinizi sorguluyorsunuz.

Peki sizden sonra … 

İşlettiğiniz plazaları devir alacak, gelecek 
yolculuğuna adım atmış çocuklarınıza hiç 
sordunuz mu, oğlum/kızım; gelecekte aile 
işimizi devir almak ister misin ? Nasıl bir 
otomotiv plazasında çalışmak istersin?

Sorumun yanıtı sizlerde … 

Genelde işletmeye hakim olan ailenin 
babası (maalesef sektörümüzde anneler 
işbaşında çok az rol alıyorlar) ile yaptığımız 
sohbetlerde;

• aman aman, güzel günler eskide kaldı, 
ben çekiyorum çocuklarım çekmesin,
• kendileri ne isterse, onu yapsınlar 
ama bu işi sürdürmezlerse daha mutlu 
olurum, 

Köşe Yazısı

yaşıyormuş. Ömürleri burada geçmiş, yıllar 
yıllar hep aynı şeyden şikayet ederlermiş, 
“dağın eteğindeki evleri, her zaman dağın 
etkisinde” diye … Yollarına her yıl mutlaka 
çığ düşer, havalar çok soğursa vahşi 
hayvanlar bahçelerine gelir, havalar ısınırsa 
toprak kayar, hatta bazen çatılarına kaya 
düşermiş, hep aynı hayat mücadelesi 
anlayacağınız.

Sonunda bir gün dayanamamışlar ve köyün 
bilgesine danışmışlar. Bilge hikayelerini 
dinlerken bitirmelerine izin vermemiş, 
dayanamamış, yumruğunu masaya vurmuş 
ve demiş ki “bağırın o dağa, korkutun, 
kaçsın gitsin”. Yapmışlar bilgenin tavsiyesini, 
bağırmışlar çağırmışlar ama nafile zor bir yıl 
daha geçirmişler. Bu sefer başka bir bilgeye 
gitmişler, demiş ki ikinci bilge  “sevin onu, 
kabul edin, derdinizi anlatın, sonra izin verin 
dağ çeksin gitsin”. Sonuç, elbette dağla 
baş başa başka bir yıl daha. Nihayetinde 
nafile dayanamıyorlar, bir başka bilgeye 
daha danışalım demişler. Bilge demiş ki 
“sevdiklerinizi yanınıza alın dağ dansı yapın;  
yüzünüzü dağa dönün, geriye dört adım, 
öne iki adım atarak devam edin ta ki güneşi 
görene, sıcağı, sevgiyi, güveni hissedene 
kadar, sonra da evinizi oraya kurun.” 

Peki sizin hayatınızdaki soğuk dağ nedir ? 
Dağın ikliminden etkilenen değerleriniz için 
ne yapmanız gerekiyor ?

Yazın sizin ve ailelerinizin değerlerini bir 
kağıda … Sonra çizin rüzgarlı dağınızın 
resmini başka bir kağıda … Çok kuvvetli 
bir sektörün, ön cephesinde her zaman 
dik duran, değişime uyum sağlayıp, 
diğer sektörlere her daim örnek olan 
kendinizin kuvvetli yanlarınızı düşünün ve 
çözümünüzü de ister dağın eteğine ister 
dağın karşısına çizin.  

Her gecenin sabahı olduğu gibi, 
sektörümüzün inişe geçtiği bugünün 
sonunda elbet yükselen bir dönem bizleri 
bekliyor. Yükselişte öne çıkabilmek için 
her sabah gittiğiniz işyerinize, geçtiğiniz 
yollara, iş yapış şeklinize başka türlü bakma 
zamanı.

NOT : Dağ dansı hikayesi için House of 
Human eğitmeni Meltem Ulu Yavuz’a 
teşekkür ederim.

• hep hedef hep hedef, diğer 
iş kollarında huzurla kazanan 
arkadaşlarım var,

 … ve benzeri cümleleri çok duydum. 

Distribütör toplantılarında yetkili 
satıcılara aktarılan; pazar payı gelişimi, 
müşteri memnuniyet performansı, 
satış sonrasında servislere giren araç 
adedi, satın alınan araç ve yedek parça 
performansı … gibi bize yüklenilen su 
üstü DEĞERLERDEKİ başarıların sanki 
önceliklerimizmiş gibi iş yaşamımızın 
odağına koymamızın, sizleri rol model 
olarak gören gelecek nesillerinizin işi 
devir alma arzusunu tetiklemediğini 
düşünüyorum.

Oysa; bu sohbetlerde hissettiğim işletme 
sahiplerinin derinlerdeki;

• huzur, 
• başkalarının yaşamına katkı 
sağlamak,
• mutluluk, 
• bulundukları bölgede otomotivci 
olarak iz bırakmak

… gibi DEĞERLERİNİN hayatlarının 
odağında olduğu.

Acısı; bu yüklenilen su üstü 
sorumluluklar, işletme sahiplerinin 
küfelerinde o kadar yer kaplıyor ki esas 
değerleri için yer kalmıyor ve kendileri için 
pek bir şey yapamadıklarını gözlemledim. 
Evet elbette durum o kadar vahim değil, 
yaşamlarına dokundukları insanlar, 
istihdama sağladıkları katkının verdiği 
hazları anlatan arkadaşlarımın veya yetkili 
satıcı büyüklerimin gözleri hep gülüyor, 
fakat hikayeleri  genelde geçmişe dair, 
pek hayallerine dair olmuyor.

Eskiden ayaklarındaki prangalara rağmen 
nasıl koştuklarını, başarılarını anlatırken 
olan hazzı, geleceklerindeki engeller için 
anlatırken aktarmıyorlar. 

Aşağıdaki hikayeyi tam bu düşünme 
anınızda sizlerle paylaşmak isterim, ilk 
duyduğumda bir dürbün alıp geleceği 
düşünmemi sağlamıştı. Kendinizdeki 
cevheri düşünerek devam edin lütfen …

Karın hiç kalkmadığı, çam ormanlarıyla 
kaplı bir köyde, herkesten uzak bir çift 

Nazer Otomotiv  Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN



Yeni Audi A6.
Şimdi zaman, sizin zamanınız.

Audi, çok daha fazlası.

Gelişmiş teknolojileriyle size zaman kazandırmak için 
yaratılan Yeni Audi A6 ile zaman 

şimdi sizin kontrolünüzde.

Audi A6 2.0 TDI motor seçeneğinin ortalama C0₂ emisyonu 114-120 g/km, 
ortalama yakıt tüketimi 4,3-4,6 l/100 km değerleri arasındadır.

Batı Otomotiv
Eskihisar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 323 Merkezefendi/Denizli

Tel: (258) 268 33 35
Batı Otomotiv bir Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. yetkili satıcısıdır.
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Yönetmelik’in ilk halinde 13 Ağustos 2018 
yürürlüğe giriş tarihi olarak gösterilmiş olsa 
da 8 Eylül 2018 tarihli “İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticaret Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
ile başlangıç tarihi 01 Nisan 2019 olarak 
değiştirilmiştir. 

İkinci el araç satışlarında 
zorunlu ekspertiz raporu 
dönemi resmen başladı

İlk olarak 13 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının 
Ticaret Hakkında Yönetmelik” ile hayatımıza 
giren araç satışlarındaki ekspertiz raporu 
zorunluluğu, 01 Nisan 2019 tarihi itibariyle 
resmen başladı. Yönetmelik’in ilk halinde 13 
Ağustos 2018 yürürlüğe giriş tarihi olarak 
gösterilmiş olsa da 8 Eylül 2018 tarihli “İkinci 
El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaret Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ile başlangıç tarihi 01 Nisan 
2019 olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra 
doğrudan veya aracılık yapmak suretiyle 
ikinci el araç satış ve pazarlama işleri yürüten 
işletmeler tarafından yapılacak olan ikinci el araç 
satışlarında ekspertiz raporu da aranacaktır.

Kimler Araç Satış İşlemi İçin Ekspertiz Raporu 
Sunmak Zorunda?

13 Şubat 2018 tarihli yönetmelikte ikinci 
el motorlu kara taşıtı ticareti; doğrudan 

veya aracılık yapmak suretiyle 
gerçekleştirilen ikinci el motorlu kara 
taşıtının satışı ve pazarlamasıyla 
ilgili faaliyetlerin bütünü olarak 
tanımlamıştır. Bu kapsamda faaliyet 
gösterecek olan ticari işletmelerin 
yönetmeliğin 6. maddesinde 
yer alan şartları yerine getirmek 
suretiyle “Yetki Belgesi” alması ve 
işletmede çalışan personellerin de 
yönetmeliğin 10. maddesinde yer 
alan “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alması 
gerekmektedir. Ancak 13 Şubat 2018 
tarihi öncesinde hali hazırda ikinci 
el araç satış ve pazarlaması yapan 
işletmelere 13 Ağustos 2019 tarihine 
kadar bu belgeleri alması için geçiş 
süresi tanınmıştır. Bu tarihten sonra 
ikinci el araç satışları mutlak surette 
işletmesi adına “Yetki Belgesi” alan 
tacirler ile esnaf ve sanatkârlar 
tarafından yapılacaktır. Böylece 

Tezcan Hukuk Bürosu
Kurucu Avukat
AV. ZEYNEP TEZCAN

13 Şubat 2018 tarihi 
öncesinde hali hazırda ikinci 
el araç satış ve pazarlaması 

yapan işletmelere 13 
Ağustos 2019 tarihine kadar 

bu belgeleri alması için 
geçiş süresi tanınmıştır. 

Bu tarihten sonra ikinci el 
araç satışları mutlak surette 

işletmesi adına “Yetki Belgesi” 
alan tacirler ile esnaf ve 
sanatkârlar tarafından 

yapılacaktır.

günümüzde merdiven altı diye tabir 
edilen, asıl mesleği yanında araç 
alım-satım işleri de yürüten kişilerin 
önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 
Zira, yeni yönetmelik ile beraber 

Köşe Yazısı
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her türlü ikinci el araç satış işlemi 
noterler bünyesinde faaliyete geçirilecek 
elektronik sisteme kaydedilecektir. 
Böylece yıl içerisinde yetki belgesi 
olmayan kişilerce belirli bir sayının 
üzerinde ikinci el satışı yapıldığı tespit 
edilebilecek ve Maliye Bakanlığınca 
vergilendirilmesi açısından denetime 
tabi tutulabilecektir. 

Yetki belgesi alarak ikinci el araç satış 
ve pazarlama faaliyetinde bulunacak 
olan işletmelerin noterdeki satış işlemi 
esnasında, mümkünse satıştan hemen 
önce alınmış bir ekspertiz raporu 
sunması gerekmektedir. Bu raporun bir 
nüshası alıcıya teslim edilecek ve satış 
işleminin alıcıdan kaynaklı bir sebeple 
gerçekleşmemesi durumu hariç masrafı 
yetki belgesi sahibi işletme tarafından 
karşılanacaktır. Ancak yönetmelikte 
bazı satış işlemleri için “Yetki Belgesi” 
ve “Ekspertiz Raporu” gibi gereklilikleri 
aramamaktadır. Buna göre aşağıdaki 
satışlarda ekspertiz raporu zorunluğu 
olmayacaktır;

1. 237 sayılı Taşıt Kanunu’na tabi 
idare, kurum ve kuruluşlar ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarınca yapılacak satışlar,
2. İkinci el araç satış ticareti ile 
uğraşan kişilerin kendi aralarındaki 
satışlar,
3. Haciz, müsadere, zapt, buluntu, 
trafikten men gibi sebeplerle icra 
müdürlükleri, alacaklı amme idareleri, 
milli emlak müdürlükleri, tahsil 
daireleri ve diğer yetkili kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından yapılacak 
satışlar,
4. Gümrük Kanunu ve Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu çerçevesinde 
yapılacak satışlar.

Ekspertiz Raporu Nereden Alınmalı ve 
Hangi Bilgileri İçermeli?

Öncelikle belirtmeliyiz ki yönetmeliğin 
ilk halinde her türlü ikinci el kara taşıtı 
için ekspertiz raporu alınması şart 
koşulmuşken, 08 Eylül 2018 tarihli 
değişiklikle yalnızca ikinci el otomobil ve 
arazi aracı satışları için ekspertiz raporu 
zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla 
başta motosiklet ve ticari araçlar 
olmak üzere diğer grup kara taşıtları 
açısından ekspertiz raporu alınması 
zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Ayrıca 
yine yönetmelikte 8 yaş veya 160.000 
kilometre üzerindeki ikinci el otomobil 
ve arazi araçlarının satışında ekspertiz 
raporu alınması şart koşulmamıştır.

Ekspertiz raporu mutlak surette TSE 
tarafından belirlenen yeterlilik belgesi 
bulunan işletmelerden alınmalıdır. Bu 
rapor, düzenleyen işletme tarafından da 
5 (beş) yıl süreyle saklanacak ve raporda 
yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmaması 
durumundan düzenleyen işletmenin 
sorumluluğu doğacaktır. 

Alınacak olan ekspertiz raporunun 
TSE 13805 standardında düzenlenmiş 
olması ve ikinci el aracın özellikleri, 
arıza ve hasar durumu ile kilometre 
bilgilerini doğru bir şekilde yansıtması 
gerekmektedir. Bahsi geçen TSE 13805 
standardı ile sadece düzenlenecek 
olan ekspertiz raporunda bulunması 
gereken asgari unsurlar değil, ekspertiz 
raporunu düzenleyen işletmenin fiziki 
yeterliliği, test için kullanılacak araç ve 
gereçlerin muhtevası ve kalibrasyonu 
ile testi gerçekleştirecek personel için 
de bir çok asgari standart getirilmiş 
durumdadır. Böylece ülkemizde son 
zamanlarda çoğalmaya başlayan ve 
hiçbir sorumluluk almayarak oldukça 
cüzi fiyatlara ekspertiz yaptığını iddia 
eden işletmelerin de önüne geçilmiş ve 
alıcılar açısından da daha güvenli bir 
ortam yaratılmış olacaktır.

Ekspertiz Raporunun Önemi ve İşlevi 
Nedir?

Yetki belgesine sahip bir ikinci el 
araç satış ve pazarlama işletmecisi, 
ekspertiz raporu almadan ve bir 
örneğini alıcıya teslim etmeden ilgili 
satış işlemini gerçekleştiremeyecektir. 
Dolayısıyla satışın yapılabilmesi için 
ekspertiz raporu alınması şarttır. 
Noterler tarafından hazırlanacak satış 
sözleşmesinde; satışa konu ikinci el araç 

için alınmış ekspertiz raporunun tarih 
ve sayısı, ekspertiz raporunda belirtilen 
kilometre bilgisi ve ekspertiz raporunu 
düzenleyen işletmeye ait bilgiler de yer 
alacaktır. 

Ekspertiz raporunun satış sözleşmesi 
içine dâhil edilmesinin diğer bir önemi 
ise, söz konusu yönetmelik ile ikinci 
el araç atış ve pazarlama faaliyeti 
gösteren işletmeler tarafından verilecek 
olan garantiye dayanak oluşturacak 
olmasıdır. Zira anılan yönetmelik ile satışı 
yapan işletme tarafından aracın motor, 
şanzıman, tork konvektörü, diferansiyel ve 
elektrik sistemine satış tarihinden itibaren 
başlamak üzere 3 ay veya 5.000 kilometre 
garanti verilecektir. Yönetmelik ile garanti 
kapsamına alınan parçalarda meydana 
gelecek arıza ve hasarların tespitinde, satış 
sözleşmesi içine dahil edilen ekspertiz 
raporu dikkate alınacaktır. Ekspertiz 
raporunda yer alan veya satış sırasından 
alıcı tarafından bilindiği satıcı tarafından 
belgelendirilen arıza ve hasarlar garanti 
kapsamı dışında kalacaktır. Bununla 
beraber aracın olağan kullanımı nedeniyle 
meydana gelen aşınma ve yıpranmalar ile 
satış sonrasında araca yapılan herhangi 
bir eklentiden dolayı meydana gelen 
hasar ve arızalar da garanti kapsamı 
dışında olacaktır. Ayrıca üretici ve 
ithalatçı garantisi halen devam eden 
ikinci el otomobil ve arazi araçları, satışı 
yapan işletmenin garantisi kapsamında 
olmayacaktır. 

Sonuç

Yetkili ikinci el araç satış işletmeleri 
tarafından 01 Nisan 2019 tarihi itibariyle 
yapılacak olan ikinci el otomobil ve 
arazi aracı satışlarında ekspertiz raporu 
alınması artık zorunlu hale getirilmiştir. 
Yönetmeliğin getirdikleri ekspertiz 
raporu ile sınırlı kalmamakla birlikten 
diğer şartlar ve asgari standartların 
uygulanması 13 Ağustos 2019 tarihine 
kadar ertelenmiştir. Ülkemizde artan döviz 
kurları ve vergilendirme sistemi sebebiyle 
daralma yaşayan “0” sıfır otomobil 
piyasası karşısında alıcılar için çok ciddi bir 
alternatif oluşturan ikinci el araç piyasası, 
çıkarılan yönetmelik ve getirilen asgari 
şartlar ile belli bir standarda oturtulmaya 
çalışılmıştır. 

Böylece alıcılar açısından daha güvenli bir 
ortam oluşturulurken, satıcı işletmeler 
açısından da vergisini ödemeden mahalle 
arasında araç alım-satımı yapan kişilere 
karşı ciddi bir korunma sağlanmış oldu. 
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Kişisel verilerin korunması 
kanunu kapsamında VERBİS’e 
kayıt zorunluluğu

VERBİS Nedir?
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 
07 Nisan 2016  tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe  girmiştir.

Yürürlük tarihi itibariyle, uyum sürecine 
de hızlıca başlanmıştır.

Kanun’un 16. maddesine göre 
kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel 
kişi veri sorumlularının kişisel veri 
işlemeye başlamadan önce Veri 
Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması 
gerekmektedir. Bu kapsamda, Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) 
hazırlanmış olup veri sorumluları bu 
sisteme kayıt olacaklardır. 

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek 
ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye 
başlamadan önce kaydolmaları 
gereken ve işlemekte oldukları kişisel 
verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi 
yapacakları bir kayıt sistemidir. 

Kimler VERBİS’e kayıt olmak 
zorundadır? VERBİS’e kayıt tarihleri 
nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından alınan ve 18.08.2018 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan 2018/88 
sayılı Kararda veri sorumluları için 
kayıt başlama tarihleri aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir: 

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den 
çok olan veri sorumluları ile yurt dışında 
yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018 
- 30.09.2019, 
-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den 
az olmakla birlikte ana faaliyet konusu 
özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri 
sorumluları 01.01.2019 - 31.03.2020, 

-Kamu kurum ve kuruluşu veri 
sorumluları 01.04.2019 - 30.06.2020, 
tarihleri arasında Sicile kayıt olmak 
zorundadır. 

Kayıt tarihleri ayrıca aşağıdaki tabloda 
da gösterilmiştir:

Kişisel Verilerin Korunması 
mevzuatına aykırı hareket edilmesi 
halinde uygulanacak yaptırımlar 
nelerdir?

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Usul 
ve Esaslara ilişkin Yönetmelik’in 
17. maddesinde düzenlenen veri 
sorumlularının sicile kayıt ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı davranması 
halinde Kanun’un 18. maddesinin 
birinci fıkrasının (ç) bendinde 
yer alan idari para cezasının 
uygulanacağı düzenlenmiştir. Veri 
sorumlularının sicile kayıt ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı davranması 
halinde 20.000 Türk Lirası ile 

1.000.000 Türk Lirasına kadar para 
cezası kesilebilecektir.

Sicil kayıt ve bildirim yükümlülüğüne 
aykırı hareket edilmesi eyleminin, 
kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları bünyesinde 
işlenmesi halinde ise, Kurulun 
yapacağı bildirim üzerine, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşunda 
görev yapan memurlar ve diğer 
kamu görevlileri ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarında 
görev yapanlar hakkında disiplin 
hükümlerine göre işlem yapılacak ve 
Kurula sonucu bildirilecektir.

Köşe Yazısı
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Hyundai’nin
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• 4,4 litre yakıt tüketimi
• 7 ileri DCT şanzıman ve 136 PS güç

Kona şimdi 1.6 L dizel motor seçeneğiyle.
• Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi
• Apple CarPlay™ ve Android Auto™ desteği

Hyundai Kona, 2018 yılında SUV/Off-Road kategorisinde Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görülmüştür. İlanda yer alan 
araçların donanımları Türkiye’de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir. *2 yıl/60.000 km yasal 
garantiye ek olarak sadece nihai tüketiciler için yeni araç satışından itibaren 3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya
7 yıl /80.000 km ücretsiz onarım güvencesi seçenekleri mevcuttur. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr’de 
bulunmaktadır. Hyundai Kona dizel modelinin resmi spesifik CO2 emisyonu 114 g/km, birleşik yakıt tüketimi (715/2007/EC) 
4,4 lt/100 km’dir. *Apple CarPlay™, Apple Inc.’in tescilli ticari markasıdır. Android Auto™, Google Inc.’in
tescilli ticari markasıdır.
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Ayakta kalmak için 
dijital farklılaşacak 
olan üretici ve 
Yetkili Satıcı, 
yeni çağa el ele 
yürüyecek

Olan biteni bir devrim olarak nitelemekte 
sakınca görmüyorum ve otomotiv işinin tüm 
bileşenleri de aslına bakarsanız bu devrimin 
henüz ortalarındadır. Ancak, açıkçası her şey 
çok hızlı ilerliyor. Değişim hızla hızlanıyor. 
Türkiye otomotiv perakendecileri ise, bir 
yandan mevcut ortamın getirdiği zorlukları 
aşmaya çabalarken bir yandan da dijital 
farklılaşmayı sağlayarak çağı yakalamak 
zorundalar. Zor, ama ikisini de yapmalılar, 
aksi takdirde ayakta kalmak pek mümkün 
gözükmüyor. 

Kişiye özel ürün ve hizmetleri talep 
eden tüketiciler ile karşı karşıya kalan 
otomotiv üreticilerinin neredeyse bir asırlık 
gelenekleri (özenle yapılandırılmış marka 
imajı, yol performansı, güvenlik özellikleri 
ve araç sahipliği özgürlüğüne dayalı 
geleneklerden bahsediyorum) bir kenara 
atması ve yenilikçi perakende iş modellerini 
takip etmesi gerekiyor.
 
Dolayısıyla otomotiv üreticileri, eskiye 
göre daha sofistike hale gelen dijital 
çevrim-içi tüketicilerin beklentilerini 
kucaklamalı, eskiye göre çok daha geniş 
bir satış ekosisteminde işbirlikleri kurmalı 
ve yeni gelir sistemlerini işletiyor olmalı. 
Otomotivciler değişen bu pazarda 
yol bulabilmek ve günümüz seçici 
müşterilerini yarının değerli marka elçilerine 
dönüştürebilmek için, bundan sonra 
açıklayacağım yenilikçilik ve mükemmellik 
yaklaşımını göstererek, önlerinde duran 
bu bulmacayı çözebilirler. Bunu da ancak 
bayileriyle, ama üstün performansa sahip 
olanlar ile yapabilirler.

Otomotiv endüstrisi perakende modeli, 
ilk otomobil modeli daha bir asır önce 
montaj bantlarından indiğinde ne ise 
bugün de hemen hemen aynıdır. Kitle 
üretimi başladığından beri otomobillere 
performans, görünüm, güvenilirlik, güvenlik 
ve fiyata dayalı genelleştirilmiş pazar 
segmentlerine göre hedefler konuluyor. 
Ancak otomobil endüstrisi bugünkü yeni 
nesil tüketicilerden fayda yaratmak için yeni 
ürün tanıtımını nasıl yapacağını, ne gibi yeni 
hizmetler geliştireceğini ve müşterileri ile 
hangi yollarla bağlantı kuracağını bulmak 
için eskiye nazaran daha yaratıcı olmak 
zorunda. Bu yeni yolun öncüsü, kısmet bu 
ya, yeni bir oyuncu olan Tesla oldu. Ancak 
kanımca, geleneksel büyükler Tesla’nın 
yolundan ilerleyecek ve fakat yeni çağın 
kapılarını Tesla’yı ezerek açacaklar. Bu benim 
fikrim, hep birlikte göreceğiz.

Otomobil üreticileri, bayileri ve tedarikçileri, 
geleneksel satış yöntemleri ve ürün 
tanıtımlarında dijital çağın getirdiklerine 
yol vermeleri gerektiğini artık farkındalar. 
Sadece geçen birkaç yıl içinde endüstri, satın 
alma tercihlerini ve alışkanlıklarını bilmek ve 
anlamak için müşterileri ile sınırlı ve seyrek 
işlemlerden, hızla gelişmekte olan bilgi 
ağını oluşturmak ve etkileşim kurmak için 
yeni yollar bulmaya doğru hareketlenmeye 
başladı. Bugünlerde hemen her marka, CRM 
(müşteri yönetimi) ve DMS (bayi yönetimi) 
sistemlerine yeniden yatırım yapmakta.

Müşterilerle sağlam ve sürekli bir ilişki 
geliştirmek için en önemli gereksinimlerden 
birinin müşteri etkileşimi sağlanan 

faaliyetlerden elde edilen verinin 
entegrasyonu olduğu artık çok açık ve 
bundan böyle diğer tüm süreçler bu 
entegrasyon çevresinde geliştirilebilecek, 
yeni perakendecilik bu çerçevede 
yürütülebilecek.

Başarılı perakende sonuçlarına ulaşmanın 
yolu öncelikle seçkin ürünler ortaya 
koymakla başlar. Yepyeni otomobiller, 
araç içi elektronik üniteler, çevrimiçi 
bağlantıda olmak ve her türlü hizmetler 
giderek artan bir hızla pazara giriş 
yapmaktadır. Bu eğilimleri pekiştirmek ve 
ortaya konacak yenilikler yoluyla statükoyu 
bozmak amacıyla müşterilere sunulacak 
yeni imkanları oluşturmak için otomotiv 

Makale

dealerdoping -  Danışma Kurulu Üyesi 
KURTHAN TARAKÇIOĞLU 
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endüstrisinde halihazırda potansiyel var 
ve hatta artı bir değer veya artı bir pazar 
oluşturma imkanı da gözüküyor. 

Otomobil üreticileri zaten bu doğrultuda 
hareket ediyor ve hatta hiç unutmuyorum; 
geçen sene yapılan global bir otomotiv 
konferansında büyük bir markanın CEO'su 
önümüzdeki 10 sene içinde 70 yeni ve 
hatta yenilikçi ürün tanıtmak üzere gayret 
göstermekte olduklarını anlatmıştı.

Üretken bir yeni model geliştirme 
performansı yıllardır otomobil için temel bir 
yetkinlik olduysa da müşterileri etkilemek 
için salt olarak iyi modellerin olmasının 
resmin sadece yarısını oluşturduğu artık 
anlaşılıyor. Bugünün müşterilerine hitap 
eden yeni hizmetlerin de varlığı en az 
pazara yeni modeller sunmak kadar önem 
taşıyor. 

Bir çok otomotiv yöneticisinin ağzına 
pelesenk olan "sürdürülebilirlik", kavram 
olarak kanımca anlamını tüketti ve otomobil 
perakendeciliği işinde bundan böyle 
yerini "sürdürülebilir uyum" kavramına 
bırakacak. Sürdürülebilir Uyum ise ancak 
ve ancak yukarıdan aşağıya, yani üreticiden 
distribütöre ve distribütörden de bayiye 
uzanan entegre bir sistemle sağlanabilecek. 
Bu entegre sistemin içerisine yeni ortakların 
katılacağından da hiç kuşkunuz olmasın. 
Bu ortaklıklar kimi zaman kendini teknoloji 
sağlayıcıları olarak gösterirken, kimi 
süreçlerde telekomünikasyon firmaları 
ve kimi alanlarda da alternatif perakende 
kanalları olarak gösteriyor olacak.

Sosyal Medyanın Sihri 
 
Sosyal medya büyük bir hızla büyüyor 
ve artık sadece genç kuşağın özel alanı 
olmaktan çıkmış durumda. Buna paralel 
olarak hem otomobil üreticileri ve hem de 

bayileri sosyal medyanın değerini kavramış 
olmakla birlikte, onu nasıl daha etkin 
kullanabileceklerini öğrenmeye devam 
ediyorlar.

Hazırlıksız yakalanmış olmalarına rağmen 
gerek üreticiler gerekse de bayileri, 
sosyal medya ve diğer kanallarla mevcut 
müşterilerinin ve potansiyel alıcılarının 
ilgisini nasıl çekeceklerini öğrenmek 
zorundalar. Sosyal bağlantılar ve 
paylaşımlar (sosyal medya iletişimleri) 
giderek diğerlerine kıyasla daha 
başarılı algılanan otomotiv tanıtımlarını 
farklılaştırıyor ve bu iletişim yöntemi, 
otomobilin ve otomobil markalarının 
tüketiciler için bir tutku olduğu gerçeğini 
süreklilikle güçlendiriyor.

Aslında, üreticiler ve bayiler sosyal medya 
işlerinde genellikle aynı yöne doğru 
paralel hareket ediyorlar. Ancak geçtiğimiz 
senelerde IBM'in yapmış olduğu bir 
araştırmada ortaya çıkan tek kopukluk, 
bayilerin üreticilerin sosyal medya 
girişimlerinden daha fazla haberdar olmak 
istemeleridir.

Tüketiciler mobil cihazlara giderek daha da 
fazla odaklanıyor. Bu cihazlarla, tüketicilerin 
medyada harcadığı zaman tahminlerin 

üzerinde artmış durumda. Tersine, 
tüketicilerin geleneksel basılı medyada 
harcadıkları zaman ise dramatik bir şekilde 
düşüyor. Otomobil üreticileri önümüzdeki 
üç ila beş yıl içinde bu teknolojilerin 
kullanımını genişletmek için yeni yollar 
arıyor. Otomotiv pazarlama yöneticilerinin 
büyük çoğunluğu ise sosyal medya 
kullanımını artırmayı planlıyor ve mobil 
uygulamalarında kendi paylarını büyütecek 
yollar arıyor.

Geleneksel medyanın aksine, otomotiv 
pazarlama ve iletişim uzmanlarının doğru 
pazar segmentleri için doğru mesajların 
seçiminde son derece yaratıcı olmaları 
ve bireysel tüketicilerin tercih edecekleri 
medyaya bu mesajları göndermeleri 
gerekiyor. 

Sosyal teknolojilerin hızlı yükselişi şirketlerin 
kolektif zekaya, dağınık duran bilgiye ve 
kurumların içerisinde veya dışında olan 
bireylerin uzmanlıklarına ulaşabilme 
yeteneğini artırıyor. Bu bilgiye ulaşabilmek 
şirketlere,  yeni ürün ve hizmetler 
geliştirmek, en iyi uygulamaları paylaşmak, 
yenilikçi yollarla iş yapmak ve gelecekteki 
olayları tahmin edebilmek gibi somut 
faydalar sağlayabilir.

Özellikle otomotiv sanayi için, yaratıcı 
videolar, promosyonlar, yarışmalar ve 
oyunlar gibi kendi marka ve modellerine 
dikkat çekme taktikleri ile kamuoyunun 
üreticiyle ilişkide kalmasını sağlamaya 
çalışması gerekiyor. Bayiler ise üreticilerle 
ilişkide olan bu müşterileri çekmek için 
yerel bağlam ve eylemleri sağlamalılar. 

Otomobil üreticileri ve bayilerinin bundan 
böyle; doğru medya aracılığıyla, doğru 
hedef kitlelere, doğru mesajları seçtiğinden 
her zamankinden daha fazla emin olması 
gerekecek.
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OYDER Kongresinde yer seçimi ve içerikten başlayarak, davetlilerin ilgisi, 
konuşmacıların üzerinde durduğu konular ve organizasyon fevkalade başarılı idi. 
Bu konuda emeği geçen başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Şahsuvaroğlu, 
Genel Sekreter Sayın Özgür Tezer ile Organizasyonu üstlenen Şirketin personelini canı 
gönülden kutlamak isterim.

Kongrenin ardından...

21 Mart 2019 tarihinde OYDER Otomotiv 
Kongresi 'Otomotiv Perakendeciliğinde 
Dijital Dünya' 2019 gerçekleştirildi. 
40 yılı aşan meslek hayatım boyunca 
çoğu Sigorta Acentelerine yönelik 
onlarca organizasyona ev sahipliği 
yapan şirketlerde üst düzey yöneticilik 
görevinde bulundum.

İtiraf etmeliyim ki OYDER Kongresinde 
yer seçimi ve içerikten başlayarak, 
davetlilerin ilgisi, konuşmacıların 
üzerinde durduğu konular ve 
organizasyon fevkalade başarılı idi.
Bu konuda emeği geçen Başta 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat 
Şahsuvaroğlu, Genel Sekreter Sayın 
Özgür Tezer ile Organizasyonu üstlenen 
Şirketin personelini canı gönülden 
kutlamak isterim.

Özellikle Sayın Murat Şahsuvaroğlu’nun 
üzerinde çalıştığı birkaç projeden biri 
olan İkinci El Araçlardaki KDV oranları 
konusunda, Türkiye Cumhuriyeti  Hazine 
ve Maliye Bakanımız Sn. Dr. Berat 
Albayrak’ın vermiş olduğu müjdenin 
Kongrenin genel havasına pozitif yönde 
yapmış olduğu katkı bence günün önemli 
bir kazanımı idi.

Bir kullanıcı ve Sigortacı olarak Otomobil 
Dünyası hakkında verilen istatistiki 
bilgiler ve mukayeseli veriler fazlası ile 
ilgimi çekti şöyle ki;

2019 Ocak ayı itibarı ile Ülkemizdeki 
internet kullanıcı sayısı 56.Milyon olarak 

verilmektedir, bu sayı nüfusumuzun 
%68,4 üne denk gelmektedir.

Diğer taraftan ise Facebook’a giren 
kullanıcı sayısı ise aynı tarih itibarı ile 
44.Milyon kullanıcı olarak gözükmektedir. 
(bknz. https://www.internetworldstats.
com/stats4.htm )

Değerli konuşmacılardan, Marcus 
Hodgkinson un “Auto Consumer 
Behavior in the Digital World “başlıklı 
verilerinde göstermiş olduğu, Otomobil 
Sitelerine yapılan WEB ziyaretleri ile 
ilgili rakamlara baktığımız zaman Dünya 
Genelinde 6,4 milyar, Avrupa’nın beş 
büyük ülkesinde (Fransa, Almanya, İtalya, OYDER Yönetim Kurulu 

Sigorta Sektörü Danışmanı
BURAK REİS ÖZEN

Köşe Yazısı



İspanya ve İngiltere) bu sayının 1.3 Milyar ve Ülkemizde 
ise sadece 190 Milyon adetle sınırlı kalmış olması çok 
dikkat çekicidir.

44 Milyon Facebook kullanıcısının olduğu bir Ülkede, 
trafikte gezen araç sayısının 22,6 milyon olduğu ve 
son üç yılda üst üste milyon mertebesinde yeni araç 
satışının gerçekleştiği göz önüne alınırsa, Kongrenin 
konu başlığı olan “Otomotiv Perakendeciliğinde Dijital 
Dünya “konusunda henüz emekleme aşamasında 
olduğumuz açıkça ortaya çıkmaktadır.

Aynı verilerde Mobil Cihazlarda web kullanımında 
Ülkemizin %64 ile Avrupa’nın beş büyüğünün %46 sının 
önüne geçmiş olması ayrıca Mobil Cihazlarda yapılacak 
pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem 
verilmesi gerçeğini ortaya koymaktadır.

Kasım ayında değerli OYDER Yönetim Kurulu 
Üyelerinden oluşan bir ekiple birlikte Fransa ve 
İsviçre’de  kuruluş faaliyetleri devam eden OYDER 
Sigorta için yapmış olduğumuz görüşmelerde ,özellikle  
araç kullanan bireylerin davranış ,otomobil kullanma 
yetilerinin ölçülmesinin yanı sıra sigortacılık açısından 
hasar ihbarlarının alınması ve araçlarının ilgili 
servislere yönlendirilmesini sağlayacak olan Telematics 
Sistemlerinin mutlaka kullanılıyor olması ile ilgili 
tavsiyelerin haklılığını Kongredeki verileri görünce daha 
iyi anladım. 

(e_business )  olarak anılan İnternet üzerinden yapılan 
pazarlama ve satışın maliyetinin daha düşük olması , 
verilmek istenen her tür bilgi ve verinin daha konsantre 
ve tek tip olarak anlatılabiliyor olması bu konuda 
yapılması gereken yenilik ve teknolojiler konusunda  
ciddi bir Pazar doğmasına sebep olmuştur .
Son bir yıl içinde Insurtech, Blockchain gibi 
kavramların gündeme gelmesi ile birlikte bu 
konuda paneller, zirveler ve kongreler yapılmakta 
ve başta Üniversitelerimiz olmak üzere ciddi 
kuruluşlar tarafından bu konuda yapılacak yatırımlar 
desteklenmektedir.

Eğitim hayatında hesap cetveli, meslek hayatında ise 
Kollu Fasit ve Daktilo Makinesi kullanarak başlayan biri 
olarak günümüzün gençlerini kıskanmadığımı söylesem 
yalan söylemiş olurum.

Bu nedenlerle OYDER Sigorta konusundaki bütün 
hazırlıklarımızı tamamen Dijital ve Gerçek zamanlı 
çevrimiçi (Real Time Online) alt yapı üzerine planlıyoruz.

Bayilerin satış teşkilatları, Sigortalılar, Sigorta Şirketinin 
çalışanları ve Yetkili Servislerin dahil olduğu büyük 
bir veri ağının Web Siteleri ve tüm Mobil Cihazlar 
üzerinden ulaşılan bir sistemin getirilerini, Siz 
Profesyonellerin takdir ve hayal gücüne bırakıyorum.

Yakında görüşmek dileği ile,
Esenlikler Dilerim.
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Kaçan balık büyük 
olur…

EROL ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü

Sektör
Analizi

Özel tüketim vergisi,yani ÖTV hayatın her 
aşamasında karşımıza çıkmakta.Özellikle 
akaryakıt ve otomotiv sektöründe sürekli 
başrol ona ait.Otomotiv sektöründe ÖTV 
geliri 2005 yılında toplam vergi tahsilatının 
içinde %3,25 pay ile 4.284.992.000 TL. 
idi, yıl 2010 olduğunda %2,64 pay ile 
6.212.904.000 TL seviyesine geldi.

2015 yılında ise %3,67 pay ile 
17.069.848.000 TL. ye, en son 2018 yılında 
ise daralan piyasa ve sektör adetleri ile 
%2,36 pay ve  17.437.541.000 TL. tahsilata 
ulaştı.

Aynı dönemde otomotiv pazarı ise 
2010 yılında 795.496 adet, 2015 yılında 
1.019.063 adet ve 2018 yılında ise 641.541 
adet ile kapandı.

Bu noktada 641.541 adet ile 
kapanan toplam otomotiv pazarında 
17.069.848.000 TL. ÖTV tahsilatı olur iken, 
nasıl olacak ta 2019 yılı tahminlerinin 
400.000 adet olduğu ÖTV teşvikli bir 
pazarda, Devlet 24.000.000.000 TL.

ÖTV tahsilatı yapacak ?  Bu tahsilatın 
yapılabilmesi için pazarın asgari 650.000-
700.000 bandında olması gerekmekte.

Mevcut ÖTV Teşvik sistemi, Krediye 
ulaşımda yaşanan zorluklar ve üstüne 
kredi faizlerinin eşik noktası olan %0,99 
seviyesinin çok çok üzerinde olması bu 

hedefin tutmasını imkan haricinde tutuyor.
Geriye tek seçenek araç fiyatlarına yüksek 
zam gelmesi ve vergi tahsilatının artması. 
Basit bir kural vardır, “Satılmayan Aracın 
Vergisi Olmaz”

3 aylık dönemde toplam Pazar 2018 yılına 
göre %44,16 kayıpla ancak 88.469 adete 
ulaşabildi. Yılın geri kalanı da düşünülerek 
tedbirlerin gecikilmeden alınması 
gerekiyor.Kritik noktalar, 70.000-120.000 
TL. matrah eşiklerinin 120.000-170.000 TL.

bandının üzerine taşınması, krediye 
ulaşımda kolaylık sağlanarak kamu 
bankaları ve markalar aracılığı  ile %1’in 
altında faiz desteği sağlanması başta 
sayılmalıdır.  Aksi durumda kaça balık 
büyük olacak.

Önemli bir diğer konuda Hurda teşviki ve 
kapsamı. Matrah dilimlerinin yükseltilmesi 
ve uygulanan teşvikin günümüz 
şartlarında artık “Teşvik” kelimesinin 

anlamını karşılamaması önemli bir sorun 
olarak sektörün karşısında durmakta. 
2018 Haziran ayında başlayan Hurda 
Araç Teşviki uygulaması rutin kayıt silme 
işlemleri dışında ancak 140.000 adet 
rakamına ulaşarak beklentilerin altında 
kaldı.

Burada en önemli noktalardan biride 
Ticari Araç alımlarında yeteri kadar etkili 
olamaması gelmekte. Şu an Trafikte 16 
yaş üzeri 1.060.000 adet Hafif Ticari Araç 
ve 4.500.000 adet Otomobil bulunmakta.
Asıl önemli sorun bu araçların tek seferde 
değil de, 10 yıllık bir plan çerçevesinde 
kademeli olarak trafikten çekilmesi 
olmalıdır. Bu sayede sektöre her yıl 
200.000 adetlik yeni araç satışı, 2.el 
ticaretine de 500.000 adetlik  ticaret 
hacmi kazandırması içten bile değil. Konu 
ile ilgili detaylı bir rapor tarafımızdan 
yakında sektör ile paylaşılacak.

Saygılarımla
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Otomobil sahiplerinin renk tercihlerinde beyaz yine ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Otomotiv renklerinin 
2018 dağılımı analiz 
edildi

Otomotiv pazarındaki renk dağılımı 2018 
yılında dünya genelinde üretilen otomobillerin 
neredeyse yüzde 80’inde; beyaz, siyah, gri ve 
gümüş olmak üzere akromatik renkler yer 
alıyor. 

BASF Boya Bölümü, 'BASF Otomotiv OEM 
Boyaları Renk Raporu' ile 2018 otomotiv 
pazarındaki renk dağılımıyla ilgili küresel bir 
analiz sundu. Rapora göre; beyaz, siyah, gri ve 
gümüş olmak üzere akromatik renkler yollara 
hakim olmaya devam ediyor. Dünya genelinde 
üretilen otomobillerin neredeyse yüzde 
80’inde bu renkler yer alıyor. Bu renklerin 
arasında en popüleri beyaz. Kuzey Amerika’da 
neredeyse her dört otomobilden ve Avrupa’da 
neredeyse her üç araçtan bir tanesi beyaz 
boyaya sahipken, Asya Pasifik’te ise her 
iki otomobilden bir tanesi beyaz. Önceki 
yıl ile karşılaştırıldığında gümüş renginin 
popülaritesi düştü.

Kromatik renkler küçük araç segmentlerinde 
daha popüler

Çok çeşitli renk tonları arasında en popüler 
renk mavi ve kendisini kırmızı takip etti. Bu 
kromatik renkler, kompakt ve mini otomobiller 
gibi daha küçük araç segmentlerinde daha 
popüler. Kromatik tonların genel sayısı, daha 
büyük segmentlerinde önemli ölçüde azalıyor. 
Bu segmentte, önceki yıla oranla siyah ve 
beyaz renklerde dikkate değer bir artış var.

Efektler, Avrupa’da yeni renk çeşitleri 
oluşturuyor

Haber

Avrupa’da neredeyse her beş 
otomobilden bir tanesinin boya 
rengi gri. Gri, sıralamada en 
popüler ikinci renk olarak siyahın 
yerini aldı. Müşteriler, açık griden 
koyu metalik antrasite kadar 
110’dan fazla çeşit arasından seçim 
yapabiliyor. Mavi ise çok daha fazla 
sayıda seçenek sunuyor. Yaklaşık 
140 renk tonu ile mavi, bölgenin 
en çeşitli renk yelpazesine sahip. 
yüzde 11’lik pay ile 2018 yılı 
sıralamasında gümüşü geride 
bırakarak Avrupa’da en çok talep 

edilen dördüncü renk oldu.
Metalik veya sedef efekti 
de otomobillerin benzersiz 
görünümüne önemli bir katkıda 
bulunuyor. 2018 yılında, tüm 
araçların üçte ikisinin son katında 
efektli boya yer alıyor. Otomobil 
ne kadar büyük olursa, bir efekt ile 
boyanma olasılığı o kadar artıyor. 
Siyah ve gri gibi koyu renkler 
daha çok bir metalik efektle 
formüle edilirken, açık renkler ise 
öncelikli olarak düz renkler halinde 
kullanılıyor.
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Asya Pasifik’te beyaz en popüler renk, ama kromatik 
renklerin önemi artıyor

Beyaz, Asya Pasifik’te diğer bölgelere daha popüler. Tüm yeni 
otomobillerin yüzde 53’ünün rengi beyaz. Rengin popülerliği, 
önceki yıla oranla önemli bir artış gösterdi. Kromatik renkler 
arasında ise kırmızı hala en popüler seçenek. Ancak mavi de 
arayı kapatıyor. İlginç bir gözlem olarak kahverengi SUV’larda 
hala çok fazla popüler olmaya devam ediyor, ancak bu 
segmentte öneminin sona ermiş olduğunu belirten düşüş 
işaretleri gösteriyor.

Asya Pasifik’teki otomobil alıcıları, renk tercihlerini giderek 
tutumlarına ve yaşam tarzlarına bağlıyor. Örneğin, birçok 
gövde segmentinde metalik ve parlak siyaha olan talep 
artıyor. Mini otomobillerde bile baş döndürücü efektlere 
sahip gümüş ve gri tonları daha da fazla yaygınlaşıyor. 
Bu durum, daha geniş bir renk paletinin ortaya çıktığı Çin 
pazarında görülebiliyor.

Kuzey Amerika’da bugünün akromatik renklerindeki 
çeşitlilik geleceğe yönelik bir bakış sunuyor

2018 yılında akromatik renkler, piyasanın üretiminin yaklaşık 
yüzde 75’ini oluşturarak Kuzey Amerika’da en popüler 
otomotiv renkleri olmaya devam etti. Akromatik renkler 
arasında beyaz, liderliğini sürdürüyor. Akromatik tonların yanı 
sıra tüketiciler, özellikle pikap kamyonet ve spor otomobil 
segmentlerinde olmak üzere kırmızıya daha fazla yakınlık 
göstermeye devam etti. Kapsamlı mavi renk tonları, önceki 
yılla neredeyse aynı kaldı.

Son 10 yıldır Crossover Arazi Araçları (CUV), Kuzey Amerika’da 
bir hakim araç segmenti olarak ortaya çıktı. CUV’lar Spor 

Arazi Araçlarının (SUV’lar) güvenlik ve sürüş rahatlığı gibi 
özelliklerini yakıt verimliliği gibi diğer faydalarla bir araya 
getiriyor ve böylece çok çeşitli bir sürücü yelpazesine çekici 
özellikler sunuyor. Beyaz bu segmentte en popüler renk 
ve beyazı siyah ve gri takip ediyor. Mavi ve kırmızı tonları, 
otomobil alıcıları tarafından neredeyse eşit seviyede talep 
ediliyor.
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TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, otomobil satışlarında flaş bir gelişme yaşandığını açıkladı. 
Otomobilde tanzim satış dönemi başladığını işaret eden Eroldu, 20 yıl sonrasında ilk 3 ayda ilk 
kez satış lideri olduklarını açıkladı. 

TOFAŞ CEO’su 
Cengiz Eroldu sektörü 
değerlendirdi

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, otomotiv 
sektörünün gelişimine işaret ederek, iç pazar 
büyümesinin önemini işaret etti. 15-20 yıl 
sonrasında ilk üç aylık süreçte pazar lideri 
olduklarını işaret eden Eroldu, 65 bin TL’ye 
satılan araçların yok sattığından yakındı 
ve şuanda müşterinin ulaşılabilir otomobil 
talebinde bulunduğunu kaydetti. Eroldu, 
pazarın büyütülmesiyle birlikte nitelikli 
ürünün üretilebileceğinin altını çizdi. 

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları 
Deneği (BÜSİAD) geleneksel 
Çekirge Toplantısı’nda konuşan 
TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, 
deneğin gelişimi için özellikle de 
genç kadın üye alımları yapıldığını 
kaydetti. Denek olarak eğitime 
büyük bir önem verildiğini anlatan 
Eroldu, mühendis yetiştirme 
eğitimleriyle birlikte Endüstri 4.0 
eğitimlerine de başlanılacağını 
konuştu. 
Kadın ve Erkeklere Eşit Fırsatlar 
Tanınmalı 

Kadınların iş hayatına atılmasına 
olumlu baktıklarının altını çizen 
Eroldu, işe girişlerde kadın ve 
erkeklere aynı fırsatların tanınması 
halinde yönetici kısmında da kadın 
erkek eşitliğinin sağlanabileceğini 
işaret etti. 

Türkiye 1995’ten Bu Yana 
Otomotiv Yatırımı Yapmıyor 

Eroldu, 2017 yılında otomotiv 
üretiminin 1.7 milyon, 2019’da 
ise 1.4 milyon seviyesinde 
olmasının beklendiğini konuşarak, 
iç piyasada 2019 yılı otomotiv 
satışının 360-420 bin arasında 
olmasının beklendiğini konuştu. 
Rus pazarının büyüme içerisinde 
olduğunun altını çizen Eroldu, 
1995 yılından bu yana Türkiye’nin 
otomotiv yatırımı yapmadığını 
açıkladı. 

TOFAŞ olarak 20 yıl sonrasında ilk 
3 aylık süreci ilk kez lider olarak 
tamamladıklarını anlatan Eroldu, 
65 bin TL’ye araç satışı yaptıkları 
için bunun elde edildiğini söyledi. 
Türkiye’de teşvik uygulamaları 
olduğu söylentilerinin 
konuşulduğuna atıfta bulunan 
Eroldu, ‘’O zaman neden 1995’ten 
beri gelen firma yok.’’ ifadelerini 
kullandı. 

Elektrikli Araç Geçişi Kolay 
Olmayacak 

Elektrikli araçlar hakkında 
da konuşan Eroldu, elektrikli 
otomobillere geçişin kolay 
olmayacağını işaret etti. Elektriğin 
yüzde 40’ından daha fazlasının 
termik santraller aracılığıyla 
üretim yaptığını konuşan Eroldu, 
90 model bir dizel otomobilin 
daha çevreci olacağını aktardı. 
Elektrikli otomobile geçmeden 
önce elektrik üretiminin 
yenilenebilir hale getirilmesi 
gerektiğine değinen TOFAŞ 
CEO’su, bu olmadan elektrikli 
araçların sağlıklı olmayacağını 
belirti. Eroldu, emisyonların 
düşürülmesi gerektiğini anlatarak 
gelecek otomobillerde egzoz ve 
direksiyon olmayacağını belirterek 
bu anlamda politikaların sağlıklı 
düşünülmesinin bir zorunluluk 
olduğunu belirtti.

TOFAŞ CEO’su
CENGİZ EROLDU

Haber
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Otomotiv endüstrisinin tarihsel bir dönemeçte olduğunu belirten Seval Öz, Türkiye’nin 
Avrupa’ya göre avantajlı olduğunu söyledi: "Avrupalı firmaların milyarlarca dolarlık yatırımı 
var. Sıfırdan bir endüstri kurmak, var olanı dönüştürmekten çok daha kolay."

“Otomotiv devriminde Türkiye 
Avrupa’ya göre 1-0 önde”

Türkiye’nin Otomobili projesi devam ederken 
konuyla ilgili tartışmalar da sürüyor. En 
önemli karşı argüman ise bunun geç kalınmış 
bir proje olarak nitelendirilmesi. Avrupa, 
Japonya gibi dev otomotiv endüstrileri içinde 
Türkiye’nin kendine yer bulup bulamayacağı 
sorgulanırken dünya otomotiv endüstrisinin 
önde gelen isimlerinden Seval Öz’den 
‘yerli oto’ya tam destek geldi. Öz, Akşam 
gazetesine verdiği röportajda otomotiv 
endüstrisinin tarihsel bir dönemeçte 
olduğunu ve Türkiye’nin bu dönemeçte 
Avrupa’ya göre 1-0 önde olduğunu söyledi: 
"Avrupalı firmaların milyarlarca dolarlık 

Haber

yatırımı, binlerce işçisi var. Ama 
sektör dönüşüyor. Tüm bu 
yatırımları ne yapacaklar? Sıfırdan 
bir endüstri yaratmak, var olan bir 
yapıyı dönüştürmekten daha kolay. 
O yüzden aslında Türkiye’nin bir 
markasının, kurulu bir endüstrisinin 
olmaması avantaj. Bu açıdan 
Avrupa’ya göre şanslıyız. Eğer tam 
bu dönemde hızlı davranır, elektrikli, 
otonom aracımızı çıkarırsak, dünya 
piyasasında Türkiye’nin önemli bir 
yeri olabilir.”

Google’a sürücüsüz araç 

Türkiye abisi Mehmet Öz’ü yakından 
tanısa da Seval Öz iş dünyasında 
özellikle teknoloji çevrelerinde dünya 
çapında en az onun kadar tanınmış 
bir isim. Google’ın sürücüsüz araç 
projesini yürüten Seval Öz, ardından 
otomotiv devi Continental’in ITS 
şirketinin CEO’luğunu üstendi. 
Sonrasında da Silikon Vadisi’nde 
kendi şirketini kurdu. Akıllı ulaşım 
sistemlerinde dünyada ilk akla 
gelen isimlerden biri olan Öz, 
geçtiğimiz günlerde Digital Age 
Summit 2019’da bir konuşma 
yapmak üzere İstanbul’daydı. Yerli 
otomobil projesiyle ilgili soruları 

yanıtlayan Öz, yerli otomobilin 
pazarda yer bulacağına kesinlikle 
inandığını belirterek, “Sektör dünya 
çapında bir dönüm noktasında 
olduğu için, Türkiye çok şanslı. 
Başlarken Avrupa’nın 1-0 önüne 
geçiyoruz. Çünkü kurulu bir 
otomotiv endüstrimiz yok. Bu 
yapıları dönüştürmek zordur. Hele ki 
yapılmış milyarlarca dolarlık yatırım, 
binlerce çalışan varsa. Avrupa 
şu anda bunları ne yapacağını 
düşünüyor. Türkiye burada doğru 
strateji izler ve agresif bir şekilde 
kendini benzinden sıyırabilirse 
şansımız yüksek” dedi.    

“Doğru adres üniversiteler”

“Eskiden bir arabanın yüzde 90’ı 
makine mühendisliğiydi. Artık öyle 
değil, şimdi yüzde 70’i yazılım. 
Onun için daha çok o tarafa ağırlık 
vermek lazım” diyen Öz, şu örneği 
verdi: “Mesela bir elbise dikeceksin, 
elbisenin yüzde 70’i kumaş. Ama 
sen düğmeciye gidiyorsun, bana 
bir elbise dik diyorsun... Halbuki 
kumaşçıya gitmek lazım. Söz konusu 
otomobil olduğunda da önce yazılım 
tarafının halledilmesi gerekiyor. 
Bunun için en doğru adres de 

AURIMA.AI CEO’su
SEVAL ÖZ
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üniversiteler. Türkiye’deki üniversiteler 
bunu başarabilir. Özyeğin Üniversitesi 
ve İTÜ ile görüştüm. Genç nüfustan 
faydalanmalıyız. Mesela Çin de otomotiv 
endüstrisi olmayan bir ülke. Onlar şu 
anda benzer bir projeyi 3 bakanlık 
(enerji, ulaşım, iletişim) önderliğinde 
yürütüyor.” 

Türkiye ekonomisinde yaşanan 
gelişmeler ve Türk girişimcileri hakkında 
da fikirlerini dile getiren Öz, Türkiye 
ekonomisinde kaydedilen ilerleme ve 
ülkeyi ileri götürmek için atılan adımlar 
konusunda çok iyimser: “Fosil yakıtlara 
olan bağımlılığımızı ortadan kaldırmak, 
elektrikli araç üretmek, uygun fiyatlı 
konutlar yapmak, küresel bir havaalanı 
inşa etmek... Bunların hepsi dünyada 
ayak izimizi büyütmemiz anlamına 
geliyor. Bence genç Türk girişimciler, çok 
çok başarılı. Dünya çapında iyinin de iyisi 
diyebilirim. Ben aynı zamanda American-
Turkish Society’nin icra kurulu üyesiyim 
ve biz genç Türk girişimcileri ABD’ye ve 
Silikon Vadisi’ndeki küresel yatırımcılara 
tanıtmak istiyoruz. Bu sonbaharda 
da iki tarafı bir araya getirmek için ilk 
etkinliğimizi yapacağız.”

“30 yıl o benim kardeşimdi...”

Seval Öz, ağabeyi dünyaca ünlü kalp 
cerrrahı Mehmet Öz’le ilgili soruya ise şu 
yanıtı verdi: “Hayatımızın ilk 30 yılında, 
o benim kardeşimdi. Şimdi de ben onun 
kardeşiyim. Her şey nasıl değişiyor. 
Ailemiz bize çalışkanlık, kararlılık, işine 
tutkuyla bağlı olma ve insana saygı gibi 
değerleri aşıladı. Ve hep dünyaya pozitif 
bir etki yaratmaya odaklandık. Sağlıklı 
vücut, sağlıklı zihin ve sağlıklı ruhla olur. 
Ruhunu beslediğin ve  bir çocuk gibi 
hayal kurmaya devam ettiğin sürece, 
dünyada fark yaratabileceğine de 
inanırsın. Umuttan asla vazgeçmemeli. 
Umut, bedeni bırakan son enerjidir. O 
yüzden yapabileceklerinize inanın ve 
tabii dünyaya bunun karşılığını da verin.” 

“Yapay zekadan değil korkudan 
korkun”

Öz, teknoloji gündeminin önemli 
tartışmalarından yapay zeka hakkında 
da fikirlerini dile getirdi. Büyük buhran 
sırasında Roosevelt’in söylediği, 
“Korkunun kendisinden başka korkacak 
bir şeyiniz yok” sözüne gönderme yapan 
Öz,  “Bence bir sonraki devrim hakkında 

nasıl düşünmemiz gerektiğini anlatan 
harika bir metafor. Değişim sabittir. Daha 
önce sanayileşme dönüşümleri gördük; 
güç tezgâhı, buhar makinesi, bessemer 
süreci vs. Her dönüşüm, işgücünün de 
yeniden eğitilmesini gerektirir. Tüm 
üretim süreci değişir. Bu dönüşümü 
önceden tahmin edemezsek, veri bilimci, 

nörolojik uzmanlar gibi yeni nesil 
gereksinimleri nasıl karşılayacağız. 
Yapay zeka her şeyi değiştirecek. İnsan 
kaynağımız ise hastalıkları yok etmeye, 
yaşlı bakımına insan ihtiyaçlarına ve 
gezegenimizi korumaya odaklanmalı” 
diye konuştu.  

“Kadın mühendis oranı % 18, daha 
yolun başındayız”

Türkiye’de teknoloji dünyasında kadın 
sayısı ile Silikon Vadisi’ni kıyaslayan Öz, 
“Kadınların ekonomik büyüme üzerinde 
olumlu bir etkisi olduğu bilinen bir 
gerçek. Küresel çalışmalar da kamu 
şirketlerinde kadın çalışan sayısının 
artmasıyla GSYH büyümesinde doğrudan 
bir artış olduğunu gösteriyor” diyerek 
şöyle devam etti:  “Ancak ne yazık ki 
Silikon Vadisi’nde toplam mühendislik 
işgücünü temsil eden kadınlar yaklaşık 
yüzde 18 seviyesine sıkışmış durumda. 
Yönetici seviyesinde rakamlar daha da 
düşüyor. Girişim fonlarının ise yalnızca 
yüzde 2’sinde kadın kurucu var. Google, 
Amazon, Microsoft gibi birçok dünya 
devinde üst düzey kadın yönetici yok 
denecek kadar az. Yani daha yolun 
başındayız. Orta yönetim seviyesinde 
kadınların halka açık şirketlerin 
yönetim kurullarına girme çabalarını 
görüyoruz. Burada farkındalık davranış 
değişikliklerini de beraberinde getiriyor.”

MEHMET ÖZ
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Haber

Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş yılını kutladığı 2017 yılında başlattığı kurumsal 
sosyal sorumluluk projesi Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının üçüncüsü,
4 Mart 2019 itibarıyla başladı. 

Mercedes-Benz Türk StartUp 
2019 yarışması başladı 

Bu sene Mercedes-Benz Türk StartUP 
yarışmasına “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri”nden bir veya birkaçına katkıda 
bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, 
teknolojiyle bağı olan startup’lar davet 
ediliyor. 

26 Nisan tarihine kadar başvurulara 
açık olacak Mercedes-Benz Türk StartUP 
yarışmasında ilk 10’a kalan tüm projelere 
“StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim 
programı ve Almanya ziyareti hediye edilecek. 
Ayrıca 3 farklı kategoride en iyi 3 startup’a 
toplamda 150.000 TL’lik büyük ödül verilecek.

2019 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi 
“Teknoloji” ve “Sosyal Fayda” kategorilerine 
ödül verilmeye devam edilecek. Bu sene 
bu 2 kategoriye ek olarak  “Jüri Özel Ödülü” 
kategorisi eklendi. Mercedes-Benz Türk 
StartUP yarışmasının bu yılki 3 büyük 
ödülünden biri, yaptığı işle kadınların 
güçlenmesine destek olan bir startup’a 
verilecek.

Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli 
şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 
2017 yılında kutladığı 50. yılı kapsamında 
hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi 
Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 
2019 yılı için başvurular kabul edilmeye 
başlandı. “Bize Startup’ını söyle, sana desteğini 
verelim” sloganıyla üçüncü kez düzenlenen 
Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 
bu yıl, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri”nin bir veya birkaçına 
katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda 
sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’lar 
davet ediliyor. Yarışma jürisi tarafından fikir 
aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi 

üretilmiş ya da prototip planı hazır 
olan startup’lar değerlendirmeye 
alınacaklar.

Mercedes-Benz Türk StartUP 
yarışmasında bu yıl belirlenen 
kriterlere göre en yüksek oyu 
alan ilk 10 startup’a çeşitli ödüller 
verilecek. Yarışmada ilk 10’a giren 
startup’lara, “StartUP Boost” adı 
verilen özel bir gelişim programı 
ve Mercedes-Benz ile özel Almanya 
seyahati hediye edilecek. Ayrıca 3 
farklı kategoride en iyi 3 Startup’a 
50 bin TL’lik büyük ödül verilecek.

50.000 TL’lik büyük ödüllerden biri 
“Kadınların Güçlenmesine Destek” 
girişimine verilecek

İlk 10 içinden “Teknoloji”, “Sosyal 
Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü: 
Kadınların Güçlenmesine Destek” 
olmak üzere 3 farklı kategoride 
belirlenecek 3 startup’a 50’şer bin 
TL para ödülü verilecek. 

Mercedes-Benz Türk StartUP 
yarışmasının bu yılki 3 büyük 
ödülünden biri, yaptığı işle 
kadınların güçlenmesine destek 
olan bir startupa gidecek. İş 
kolu veya alanı ne olursa olsun, 
kriterleri sağlayan ve yaptığı işin 
sonuçları kadınların güçlenmesini 
destekleyen bir startup, jüri özel 
ödülünü alacak. 

Ödül töreni Temmuz’da

Mercedes-Benz Türk StartUP 
yarışması için başvurular 26 Nisan 
2019 gece yarısına kadar www.
mbtstartup.com adresine online 
olarak kabul edilecek. 13 Mayıs 
2019 tarihinde sonuçlanacak ön 
elemeyi geçen startuplar, Mayıs 
ayında düzenlenecek eğitim 
kampında bir araya gelecekler. 
Mentorlar eşliğinde pazarlama, 
network ve iş planı oluşturma 
eğitimleri verilen bu programın 
ardından nihai iş planı sunumları 
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hazırlanacak ve çalışmalar jüri 
tarafından değerlendirilecek. 
Bu değerlendirmenin ardından 
İlk 10’a kalan yarışmacılar 
haziran ayındaki StartUP Boost 
programına katılacak. Mercedes-
Benz Türk StartUP’ın kazananları 
Temmuz ayında düzenlenecek 
özel ödül töreniyle sahiplerini 
bulacak. Ödül töreninin ardından 
ilk 10’a kalan yarışmacılar 
Almanya startup ekosisteminin 
önemli oyuncuları ile bir araya 
gelebilecekleri, girişimlerini 
geliştirebilmek adına başarılı 
girişimcilerle fikir alışverişi 
yapabilecekleri kendilerine özel 

düzenlenen Almanya ziyaretine 
katılacaklar.

Mercedes-Benz Türk StartUP 
yarışma sonuçları konusunda 
uzman jüri üyeleri tarafından 
belirlenecek 

Mercedes-Benz Türk StartUP’ın 
bu yılki jüri üyeleri yine kendi 
alanlarında birbirinden değerli 
isimlerden oluşuyor. Jüride sivil 
toplum kuruluşlarından, Startup 
Hub’lardan ve medyadan uzman 
isimlerin yanında Mercedes-Benz 
Türk CEO’su ve yöneticileri yer 
alıyor.
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Sanat

Meksikalı heykel sanatçısı Jorge Marin'in 
bronzdan yapılmış kanatlar ve dev melek 
figürlerinden oluşan "Varlığın Yeniden İnşası" 
sergisi, CerModern bahçesinde başkentli 
sanatseverleri bekliyor.

Samsun'da kültürel ve sanatsal 
aktiviteler yürüten Pera Sanat'ın sosyal 
sorumluluk dolayısıyla hayata geçirdiği 
"Askıda Kitap Projesi" kapsamında 
oluşturulan kütüphane ilgi görüyor.

Samsun'da kültürel ve sanatsal aktiviteler yürüten Pera Sanat 
Akademi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı 
"Askıda Kitap Projesi" ile kitap okumayı teşvik etmeyi 
amaçlıyor.

Samsun'da başta öğrenciler olmak üzere her yaş grubundaki 
insanların kitap okumasını sağlamak amacıyla başlatılan 
Askıda Kitap Projesi ilgi görüyor.

Pera Sanat Akademi Genel Koordinatörü Beyazıt Baran, 
yaptığı açıklamada, sosyal ve toplumsal sorumluluk 
gereğince okuma kültürü ve bilincini aşılamak için Askıda 
Kitap Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

Şehir merkezindeki sanat merkezinin girişinde kütüphane 
oluşturarak edebiyat, sanat ve tarih alanında 500 kitapla 
projeye başladıklarını belirten Baran, "Genel Müdürümüz 
Adnan Yılmaz, 'fırınlarda askıda ekmek proje yapılıyor, 
biz de askıda kitap uygulaması başlatalım' dediğinde çok 
heyecanlandık. Başta öğrencilerimiz olmak üzere 7'den 77'ye 
herkesin kitap okumasını istiyoruz. Projeyi sosyal medyada 
paylaşınca birçok banka ve özel kuruluşlardan kitap desteği 
aldık. Şu anda kütüphanedeki kitap sayımız 2 bin 500 
civarında." dedi.

Meksikalı heykel sanatçısı Jorge Marin'in bronzdan yapılmış kanatlar 
ve dev melek figürlerinden oluşan sergisi, başkentli sanatseverleri 
bekliyor.

CerModern'in bahçesindeki "Varlığın Yeniden İnşası" adlı sergide 
Marin, keskin avlanma yetileri olan, uçsuz bucaksız görüşe sahip 
kuşları melek ya da mitolojide kuş ve insan melezi olarak bilinen 
"Garuda" şeklinde tasvir ediyor.

Bronzdan yaptığı bu dev yaratıkları küreler, pencereler, kefeler 
veya atlar üzerine konumlandıran Marin, varlık olma kavramını 
sorguluyor.

Klasik sanatın etkilerini taşıyan ancak yüzlerindeki gagalı maskelerle 
zıtlıkların uyumunu ortaya koyan dev heykeller, konuk oldukları 
CerModern bahçesinden 30 Nisan'da ayrılacak.

"Varlığın Yeniden İnşası Sergisi", kendisini ziyaret edecek başkentlileri 
gizemli, akıl dışı, muzip ve eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.

CerModern’deki 
melekler 
uçmaya 
hazırlanıyor

Askıda Kitap 
Projesi ile 
okuma 
alışkanlığı 
artırılacak
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Uluslararası Caz Günü'nü her sene olduğu 
gibi bu yıl da “5 Konser Tek Akşam” sloganıyla 
gerçekleştirdiği konserlerle kutlayan Garanti, 
30 Nisan Salı akşamı, İstanbul'da 5 farklı 
mekanda cazın büyüsünü hissettirecek.

Efsanevi Fransız oyuncu Alain Delon, 
72. Cannes Film Festivali'nde Altın 
Palmiye Onur Ödülü’nü alacak.

Garanti Bankası, UNESCO tarafından 2011 yılında ilan 
edilen ve caz müziği için bir saygı duruşu niteliğindeki 
30 Nisan Uluslararası Caz Günü'ne özel konserleriyle 
bir kez daha cazla dolu bir akşam sunuyor. 
Uluslararası Caz Günü'nü her sene olduğu gibi bu yıl 
da “5 Konser Tek Akşam” sloganıyla gerçekleştirdiği 
konserlerle kutlayan Garanti, 30 Nisan Salı akşamı, 
İstanbul'da 5 farklı mekanda cazın büyüsünü 
hissettirecek.

Uluslararası Caz Günü perfomansları kapsamında; 
Babylon'da The Michael Leonhart Orchestra, The 
Badau'da Yotam Silberstein, Moda Sahnesi'nde Kerem 
Görsev Trio Feat. Elif Çağlar, Nardis Jazz Club'ta 
Declan Forde Trio Feat. Cansu Tanrıkulu ve Salon 
İKSV'de de Yussef Dayes sahne alacak.

Efsanevi Fransız oyuncu Alain Delon, bu yıl Cannes 
Film Festivali’nde Altın Palmiye Onur Ödülü’nün 
sahibi olacak.

Festivalin sanat yönetmeni Thierry Fremaux, 
Delon'un ilk başta ödülü kabul etmekte tereddüt 
ettiğini, ancak aktörün sonunda bu ödülle edindiği 
hazzı ifade ettiğini söyledi.

“Dev, yaşayan efsane ve global bir ikondan söz 
ediyoruz” diyen Fremaux, Delon’un sayısız başyapıta 
imza atan bir isim olduğunu da belirtti.

2019 Cannes Film Festivali, 14-25 Mayıs tarihleri 
arasında yapılacak.

Delon, henüz 23 yaşındayken Fransa’nın efsane 
aktörleri Gerard Philipe ve Jean Marais ile ve 
Amerikalı aktör James Dean ile kıyaslanmaya 
başladı. Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, 
Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo 
Antonioni veLouis Malle gibi önemli yönetmenlerle 
çalıştı.

83 yaşındaki aktör, 1960’ta çekilen Purple Noon 
(Kızgın Güneş) filminde Tom Ripley rolünü 
canlandırdı. Bu rolü daha sonra Matt Damon 
üstlenmişti. 1963 yılında Luchino Visconti’ye Altın 
Palmiye kazandıran The Leopard (Leopar) filmiyle 
Altın Küre adaylığı elde etti.

Uluslararası 
Caz Günü’nde 
‘5 Konser’

Cannes’da 
onur ödülü 
Alain Delon’a
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2019 yılı ilk çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %44,16 
azalarak 88.469 adet olarak gerçekleşti. 
2018 yılı ilk çeyreğinde 158.430 adet 
toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk 
çeyreğinde geçen yıla göre %43,74 
oranında azalarak 68.812 adet oldu. 
Geçen yıl aynı dönemde 122.310 adet 
satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-
Mart döneminde geçen yıla göre 
%45,58 azalarak 19.657 adet oldu. 2018 
yılı aynı dönemde 36.120 adet satış 
gerçekleşmişti.

2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 49.221 adet oldu. 76.345 
adet olan 2018 yılı Mart ayı otomobil ve 
hafif ticari araç pazar toplamına göre 
satışlar %35,53 oranında azaldı.

2019 yılı Mart ayında otomobil satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre %35,40 
azaldı ve 38.628 adet oldu. Geçen sene 
59.798 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Mart ayında hafif ticari araç 
pazarı 2018 yılının Mart ayına göre 
%35,98 azaldı ve 10.593 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 16.547 adet satış 
yaşanmıştı.

2019 yılı Mart ayı sonunda 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %44,7 , 
1600-2000cc aralığında motor hacmine 
sahip otomobil satışlarında %48,3 ve 
2000cc üstü otomobillerde %35,9 azalış 
izlendi. 2019 yılı Mart sonunda 43 adet 
elektrikli ve 1.833 adet hibrit otomobil 
satışı gerçekleşti.

2019 yılı Mart ayı sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon değerlerine 
göre en yüksek paya %35,44 oranıyla 
100-120 gr/km arasındaki otomobiller 
24.386 adet ile sahip oldu.

2019 yılı Mart ayı sonunda dizel otomobil 
satışlarının payı %54,36’ya, otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı %63,58’e 
geriledi.

2019 yılı Mart ayı sonunda otomobil 
pazarı segmentinin %84,9’unu 
vergi oranları düşük olan A, B ve 
C segmentlerinde yer alan araçlar 
oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %61,4 pay alan C (42.243 adet) 
segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre 
değerlendirildiğinde ise en çok tercih 
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%51,7 pay, 35.554 adet) oldu.

2019 yılı Mart ayı sonunda Hafif 
Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %72,12 pay ile Van (14.176 adet), 
ardından %12,12 pay ile Kamyonet 
(2.382 adet), %8,44 pay ile Minibüs 
(1.659 adet) ve %7,33 pay ile Pick-up 
(1.440 adet) yer aldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2019 Mart ayında %35,5 azaldı

Sektör
Analizi
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Sektör

2018/2017

2019/2018

2018’2Ç: -%20,46
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46,204

Türkiye Otomotiv 
pazarında otomobil 
ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2019 
yılı ilk çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
%44,16 azalarak 
88.469 adet olarak 
gerçekleşti. 2018 
yılı ilk çeyreğinde 
158.430 adet 
toplam pazar 
gerçekleşmişti.

2019 yılı Mart ayı 
otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 
49.221 adet oldu. 
76.345 adet olan 
2018 yılı Mart ayı 
otomobil ve hafif 
ticari araç pazar 
toplamına göre 
satışlar %35,53 
oranında azaldı.

Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 
10 yıllık Mart ayı 
ortalama satışlara 
göre %27,93 azalış 
gösterdi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK - MART 2019

Sektör
Analizi

ALFA ROMEO 0 56 56 0 0 0 0 56 56
ASTON MARTIN 0 5 5 0 0 0 0 5 5

AUDI 0 1.731 1.731 0 0 0 0 1.731 1.731
BENTLEY 0 2 2 0 0 0 0 2 2

BMW 0 1.686 1.686 0 0 0 0 1.686 1.686

CITROEN 0 600 600 0 495 495 0 1.095 1.095
DACIA 0 2.995 2.995 0 531 531 0 3.526 3.526

DS 0 19 19 0 0 0 0 19 19
FERRARI 0 4 4 0 0 0 0 4 4

FIAT 10.521 117 10.638 3.069 224 3.293 13.590 341 13.931
FORD 301 2.163 2.464 7.240 417 7.657 7.541 2.580 10.121

HONDA 2.864 546 3.410 0 0 0 2.864 546 3.410
HYUNDAI 944 3.497 4.441 0 310 310 944 3.807 4.751
INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 0 0 117 56 173 117 56 173
IVECO 0 0 0 0 217 217 0 217 217

JAGUAR 0 40 40 0 0 0 0 40 40
JEEP 0 487 487 0 0 0 0 487 487

KARSAN 0 0 0 165 0 165 165 0 165
KIA 0 1.015 1.015 0 258 258 0 1.273 1.273

LAMBORGHINI 0 1 1 0 0 0 0 1 1

LAND ROVER 0 170 170 0 0 0 0 170 170
LEXUS 0 10 10 0 0 0 0 10 10

MASERATI 0 8 8 0 0 0 0 8 8
MAZDA 0 73 73 0 0 0 0 73 73

MERCEDES-BENZ 0 1.910 1.910 0 1.191 1.191 0 3.101 3.101
MINI 0 243 243 0 0 0 0 243 243

MITSUBISHI 0 139 139 0 245 245 0 384 384
NISSAN 0 2.999 2.999 0 280 280 0 3.279 3.279

OPEL 0 2.797 2.797 0 43 43 0 2.840 2.840
PEUGEOT 0 3.578 3.578 0 1.300 1.300 0 4.878 4.878
PORSCHE 0 71 71 0 0 0 0 71 71
RENAULT 10.489 1.577 12.066 0 1.263 1.263 10.489 2.840 13.329

SEAT 0 943 943 0 0 0 0 943 943
SKODA 0 2.246 2.246 0 0 0 0 2.246 2.246
SMART 0 14 14 0 0 0 0 14 14

SSANGYONG 0 39 39 0 15 15 0 54 54
SUBARU 0 196 196 0 0 0 0 196 196
SUZUKI 0 408 408 0 0 0 0 408 408
TOYOTA 3.269 293 3.562 0 247 247 3.269 540 3.809

VOLKSWAGEN 0 6.956 6.956 0 1.974 1.974 0 8.930 8.930
VOLVO 0 790 790 0 0 0 0 790 790

TOPLAM: 28.388 40.424 68.812 10.591 9.066 19.657 38.979 49.490 88.469
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: MART-2019 
        

ALFA ROMEO 0 32 32 0 0 32 32
ASTON MARTIN 0 3 3 0 0 3 3

AUDI 0 832 832 0 0 832 832
BENTLEY 0 0 0 0 0 0

BMW 0 871 871 0 0 871 871
CITROEN 0 423 423 181 181 0 604 604

DACIA 0 1.765 1.765 296 296 0 2.061 2.061
DS 0 8 8 0 0 8 8

FERRARI 0 2 2 0 0 2 2
FIAT 6.451 65 6.516 1.540 117 1.657 7.991 182 8.173

FORD 158 1.452 1.610 4.099 177 4.276 4.257 1.629 5.886
HONDA 1.308 253 1.561 0 1.308 253 1.561

HYUNDAI 371 1.508 1.879 121 121 371 1.629 2.000
INFINITI 0 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 0 77 23 100 77 23 100
IVECO 0 0 115 115 0 115 115

JAGUAR 0 20 20 0 0 20 20
JEEP 0 225 225 0 0 225 225

KARSAN 0 0 85 85 85 0 85
KIA 0 534 534 189 189 0 723 723

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0
LAND ROVER 0 63 63 0 0 63 63

LEXUS 0 2 2 0 0 2 2
MASERATI 0 2 2 0 0 2 2

MAZDA 0 15 15 0 0 15 15
MERCEDES-BENZ 0 1.005 1.005 628 628 0 1.633 1.633

MINI 0 176 176 0 0 176 176
MITSUBISHI 0 41 41 0 69 69 0 110 110

NISSAN 0 1.662 1.662 150 150 0 1.812 1.812
OPEL 0 1.684 1.684 43 43 0 1.727 1.727

PEUGEOT 0 2.287 2.287 819 819 0 3.106 3.106
PORSCHE 0 27 27 0 0 27 27
RENAULT 6.294 822 7.116 741 741 6.294 1.563 7.857

SEAT 0 515 515 0 0 515 515
SKODA 0 1.414 1.414 0 0 1.414 1.414
SMART 0 6 6 0 0 6 6

SSANGYONG 0 14 14 15 15 0 29 29
SUBARU 0 76 76 0 0 76 76
SUZUKI 0 236 236 0 0 236 236
TOYOTA 2.012 132 2.144 91 91 2.012 223 2.235

VOLKSWAGEN 0 3.528 3.528 1.017 1.017 0 4.545 4.545
VOLVO 0 334 334 0 0 334 334

TOPLAM: 16.594 22.034 38.628 5.801 4.792 10.593 22.395 26.826 49.221
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2018’Mart Sonu 2019’Mart Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 117.363 95,96% 64.921 94,35% -44,7% 30, 35, 60

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 3.459 2,83% 1.790 2,60% -48,3% 100, 110

≥ 2001 cc B/D 351 0,29% 225 0,33% -35,9%

-55,6%

125,0%

160

≤ 85 kW ELEKTRİK 36 0,03% 16 0,02% 3

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

≥ 121 kW ELEKTRİK 12 0,01% 27 0,04% 15

<=1600 cc HİBRİT 147 0,12% 42 0,06% -71,4% 60

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

1601 cc - <= 1800 cc (>50 KW) HİBRİT 885 0,72% 1.731 2,52% 95,6%

1350,0%

60

1801 cc - <=2000 cc HİBRİT 2 0,00% 29 0,04% 110

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

2001 cc - <= 2500 cc (>100 KW) HİBRİT 52 0,04% 30 0,04% -42,3% 110

>2500 cc HİBRİT 1 0,00% 1 0,00% 160

Toplam 122.310 100,00% 68.812 100,00% -43,7% Vergi Oranları
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CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2018'Mart Sonu 2019'Mart Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 22.654 18,52% 12.089 17,57% -46,64%

≥ 100 - < 120 gr/km 50.188 41,03% 24.386 35,44% -51,41%

≥ 120 - < 140 gr/km 26.782 21,90% 20.556 29,87% -23,25%

≥ 140 - < 160 gr/km 18.811 15,38% 9.506 13,81% -49,47%

≥ 160 gr/km 3.875 3,17% 2.275 3,31% -41,29%

Toplam 122.310 100,00% 68.812 100,00% -43,74%

MOTOR TİPİ
2018'Mart Sonu 2019'Mart Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

Dizel 59,32% 37.409 54,36%

-38,99%

-48,44%

Benzin 44.587

72.557

36,45% 27.203 39,53% 

-42,32%Otogaz 4.029 3,29% 2.324 3,38%

68,32%Hibrit 1.089 0,89% 1.833 2,66%

-10,42%Elektrik 48 0,04% 43 0,06%

-43,74%Toplam 122.310 100,00% 68.812 100,00%
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2019 Mart ayı sonunda otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %94,35 oranıyla 1600cc altındaki 
otomobiller 64.921 adet ile sahip oldu. Ardından %2,60 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,33 pay ile 2000cc üstü 
otomobiller yer aldı. 2018 Mart ayı sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %44,7 , 1600-2000cc aralığında motor 
hacmine sahip otomobil satışlarında %48,3 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %35,9 azalış görüldü. 2019 yılı üç aylık dönemde 
85kW altı 16 adet ve 121kW üstü 27 adet, toplam 43 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2019 Mart ayı sonunda 1600cc altı 42 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 1.731 adet, 1801cc-2000cc aralığında 29 adet, 
2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 30 adet ve 2500cc üstü 1 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 Mart ayı sonunda 
toplam 1.833 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Sektör
Analizi
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