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OYDER 
“Ayinemiz İştir..!” 
Buluşmaları

Tanzimat Döneminin en önemli yazar, şair ve edebiyatçılarından biri olan Ziya Paşa’nın 
herkesin diline pelesenk olmuş o ünlü sözündeki gibi; “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” 
diyerek OYDER ile tüm meslektaşlarımızı bir araya getireceğimiz yeni bir seri toplantıya 
başlamak üzere hazırlık yapıyoruz.

Yıl içerisinde otomotiv sektörünün etkin derneklerinden biri olarak, kamuoyu tarafından 
bilinen ve bilinmeyen pek çok işe imza atıyor veya paydaş olarak yer alıyoruz. Ancak bazı 
girişimler her paydaşın katkısıyla sağlanırken bazıları henüz olgunlaşmadan sonuca erdirildiği 
için kimse tarafından fark edilmiyor.

İşte biz de OYDER olarak, temsil ettiğimiz tüm meslektaşlarımıza yıl içinde yaşanan 
gelişmeleri aktarmak, farkında olunan veya olunmayan sektör adına yapılan girişimleri 
paylaşmak ve 2020 gibi çalkantılı bir yılı dertleşerek kapatmak için bir dizi online görüşme 
yapmak ve meslektaşlarımız ile bir araya gelmek istiyoruz.

Aralık ayı içerisinde oluşturulacak 10-15 kişilik gruplar ile sektör değerlendirmesi yapmak ve 
uzun zamandır bulamadığımız kendimizi anlatmak fırsatını yaratmak için katılımınızı önemle 
rica ediyorum. Bu konuda sizi doğrudan arayarak randevu talep edeceğiz ve oluşan gruplarla 
online toplantı gerçekleştireceğiz.

Sizin de çok yakından bildiğiniz gibi sivil toplum örgütleri güçlerini temsil ettikleri üyelerinin 
gücünden alır ve birlikten doğan kuvveti meslek grupları adına doğru yönlendirme işine 
talip olurlar. Biz de bu bilinç tüm üyelerimizin hak ve hukuklarını koruyarak beklentilerini 
gerçekleştirecek meslek örgütü olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Sizden gelecek doğrudan bilgilendirme ve yönlendirmeler ile yolumuzu daha net 
aydınlatacağız ve çok sesliliğin getirdiği çeşitliliğin avantajlarını yaşayacağız. 

OYDER’in gelecek adına en büyük beklentisi, meslektaşlarımızın tamamının üye olduğu, 
herkesin sesinin aynı oranda ve güçte duyulduğu, tamamının etkin rol aldığı bir sivil toplum 
örgütü olmaktır. Bu yolda bize en fazla katkı sağlayacak gelişme tüm meslektaşlarımızın 
OYDER bünyesi altında toplanması, derneğimize daha fazla zaman, emek ve özen 
göstermeleridir.

OYDER üyesi olan ve olmayan tüm meslektaşlarımız ile açık iletişim sağlamak amacıyla 
yeni kanallar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kanallar vasıtasıyla kendimizi, işimizi, yapıp 
yapamadıklarımızı ilk elden sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu konuda bize her türlü desteği 
vereceğinize olan inancımız da tam.

Önümüzdeki dönemde Yetkili Satıcılarımız ile iletişimi kuvvetlendirecek, karşılıklı fikir 
alışverişi yapacağımız yeni platformlar oluşturmak için de yen sürprizler hazırlıyoruz. En 
yakın zamanda görüşebilmek dileğiyle,

Saygılarımla,
Çınar NOYAN
OYDER Genel Sekreteri
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OYDER

OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat ŞAHSUVAROĞLU:

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Murat ŞAHSUVAROĞLU, Bloomberg HT 
kanalının “Fokus” adlı programında 
moderatör Güzem Yılmaz’ın stüdyo 
konuğu oldu ve pandemi sürecinin 
otomotiv sektörüne etkisi hakkında 
açıklamalar yaptı.

“Ekim ayında 94 
bin araç satıldı 
ki Cumhuriyet 
tarihinde böyle 
bir Ekim ayı 
görülmemiştir “

Pandemi döneminin otomotiv sektörüne etkilerini 
nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye’de pandemi sürecinde otomotiv sektörü, 
paydaşlarına göre pozitif olarak ayrıştı. Pandeminin 
en yüksek olduğu Nisan-Mayıs aylarında İngiltere ve 
İtalya'da %90, İspanya’da ise %80 oranlarında sektörel 
anlamda düşüş varken, Türkiye’de fleksibilitemizi 
koruyarak %55 bandında küçüldük. 2018-2019 yıllarında 
sektörün küçülmesiyle beraber 2020 yılında talepte bir 
canlılık vardı. Bu canlılık bizi Avrupa pazarlarında pozitif 
olarak ayrıştırdı. Pandemi döneminde bireysel araca 
ilgi oldukça arttı. Pandemi sebebiyle hammaddelerin 
yurtdışından gelememesi neredeyse üretimi 
durdurmuştu. Avrupa fabrikaları yeniden durdurma 
ya da kapatma kararı almayacak gibi görünüyor çünkü 
çalışanlar ikiye bölündü, yarısı evden yarısı fabrikadan 
çalışıyor. Bu sebepten dolayı üretim aksamadan devam 
edecek gibi gözüküyor. 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN İHRACATTAKİ 
ŞAMPİYONLUĞU DEVAM EDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR

İhracatta en önemli ayağımız Avrupa.  Otomotiv 
sektörü ciddi anlamda yurtdışına ihracat yapan ve 
son 16 senedir de oldukça pozitif yönde artan bir 
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sektör. Tabii ki pandemi sebebiyle bazı 
düşüşler oldu örneğin dolar üzerinden 
bakarsak 25 milyar dolardan 20 milyar 
dolara doğru bir gerileme görüyoruz. 
Buna rağmen otomotiv sektörünün 
ihracattaki şampiyonluğu devam edecek 
gibi gözüküyor çünkü Avrupa’daki talep 
özellikle 2-3 aydır canlanmış gözükmekte. 

Sizce Türk lirasının ihracattaki 
değeri nasıl olmalı, siz durumu nasıl 
görüyorsunuz?

Rekabetçi kur söylemi doğru bir 
söylem çünkü Türkiye’nin üretim ülkesi 
olmaktan başka şansı olmadığının altını 
Cumhurbaşkanımız da çizdi. Fakat 
iç piyasada kurun özellikle otomotiv 
sektöründeki hızlı değişimi bizim elimizi 
ciddi mânâda sıkıntıya sokuyor. Eylül-Ekim 
aylarında ciddi bir kur yükselmesi, hem 
tüketiciyi hem üreticiyi çok etkiledi. 

KURUN ÖNGÖRÜLEBİLİR SEVİYELERDE 
OLMASI EN AZINDAN İŞİN PLANLAMA 
KISMINDA BİZLERİ RAHATLATIR 

Kurun öngörülebilir seviyelerde olması 
en azından işin planlama kısmında bizleri 
rahatlatır. 30 Ağustos’ta yapılan ÖTV
güncellemesi ile beraber oran %60’dan 
%80’e güncellendi ve o tarihte araç almak
isteyen bir müşteri 30-35.000 TL bandında 
bir fiyat artışı gördü. Fiyatlarda kur 
artışı ve ÖTV’nin güncellenmesi hem 
bizim hem de müşterinin aleyhinde 
bir seviyeye geldi. Fakat görünen o ki 
bundan sonra daha istikrarlı bir kur 
politikası izlenecek dolayısıyla faizlerin 
artışı da bu yönde isabetli bir karar oldu. 
Fakat faizin artmasıyla beraber kredilere 
ulaşmada bazı sıkıntılar olabiliyor. Çünkü 
faizler yükseldiği zaman tüketici araca 
ulaşamıyor. Önümüzdeki süreçte bu 
sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz.  

Şu an otomobil almak isteyenlere şu
çağrıda bulunmak lazım, faizler 1.7
mertebesinde olmasına karşın üreticiler 
0.99- 0.80-0.70’li faiz oranlarıyla  araçlarını
tüketiciyle buluşturmanın gayreti
içerisindeler dolayısıyla önümüzdeki yılın 
nasıl başlayacağını şimdiden kestirmek 
zor, özellikle Ekim ayında 94 bin araç 
satıldı ki Cumhuriyet tarihinde böyle bir 
Ekim ayı görülmemiştir fakat Kasım-Aralık
aylarında 85 bin araç satışı olacak gibi
öngörüyoruz.

Piyasa merkez bankasının göstermiş 
olduğu gösterge faizinin zaten  4-5 puan 

üzerindeydi. Özellikle otomotiv sektörü 
için konuşuyorum bu puanın bir miktar 
daha üzerine çıkabilir gibi görünüyor. 
Taşıt kredi faizlerinde artış olabilir fakat 
üreticiler, ithalatçılar Kasım-Aralık ayında 
stoğu satmak adına ciddi kampanyalar 
düzenler. 2016 yılına bakıldığında Kasım 
ayında 122 bin adet satılmış olduğunu 
görüyoruz fakat bu sayıları artık 
göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla 
Kasım’da 85 bin, Aralık’ta da 120-130 bin 
gibi rakamları pazara sunarsak seneye 
800 bin adet ile kapanışı yapabiliriz gibi ön 
görülüyor. İki yıla kıyasla bu sayı kötü bir 
kapanış değil diyebiliriz. 

Satış oranlarına baktığımızda hafif ticari 
araç alanında %99.7, otomobilde ise 
%70.1 oranlarını görüyoruz. Sizin bu 
farka yorumunuz nedir?

Hafif ticari araçların artmasını oldukça 
olumlu buluyorum çünkü üçüncü 
çeyrekte yeni normal hayata geçilmiş ve 
pandemi kuralları gevşetilmişti. Ve bu 
süreçte bazı işletmeler ticarete başladı 
bunun etkisi hafif ticari araç satışında 
yansıdı. Yaklaşık iki senedir piyasanın 
düşmesinden dolayı işletmeler hafif ticari 
araçlarını değiştirmiyorlardı.

TEŞVİKTEN ÇOK KALICI BİR REFORM 
GEREKLİ

2018-2019 senelerinde pazar çok düşüşe 
geçmişti ve o zaman hükümet bunun 
için önlem almıştı. Fakat şu an böyle 
bir düşüş yok o yüzden sektörün bazı 
talepleri abesle iştigal olur. Ama en 
azından sürdürülebilir, ön görülebilir vergi 
oranlarını talep edebiliriz. Vergi anlamında 
bir reforma ihtiyacımız var. Teşvikten 
çok kalıcı bir reform gerekli. Piyasa kötü 
olduğu için bir pansuman yapıyoruz 
ama 2-3 ay sonra bu çözüm geçerliliğini 
yitiriyor. Bu yüzden kalıcı bir reform ile 

vergiye odaklanmak lazım fakat burada 
da karşımıza cari açık sorunu çıkıyor. 

İkinci elde ithalat sizce mümkün mü?

İkinci elde ithalat sektörün çöküşüne 
sebep olur. Avrupa’da birkaç ülkede bu 
uygulama yapıldı, örneğin Polonya'da 
üretim pazarları yarı yarıya düştü ve 
toparlanamayacak hâle geldi. Türkiye 
önemli bir üretim ülkesi ve geçen aylarda 
Avrupa'da üretimde 6. Sıralara kadar 
yükseldi. Bu yüzden geçici pansumanlar 
yapmak yerine biz kendi üretim kasımızı 
geliştirmeliyiz.

Pandemi sürecinde tüm sektörlere 
getirilen kolaylıklar var örneğin 
kısa çalışma ödeneği gibi. Siz bu 
uygulamaları nasıl görüyorsunuz, size 
ve OYDER’e bağlı şirketler kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanıyor mu?

Pandemi döneminde kısa çalışma 
ödeneği ile ilgili bize çok fazla talep oldu. 
Bu talep de karşılık gördü. Fakat üçüncü 
çeyrekle beraber sektör dinamiklerinin 
yerine oturmasıyla, bizim temsil ettiğimiz 
975 adet plazanın %80’i kısa çalışma 
ödeneğinden çıktı. Çünkü satış talebi 
oldukça yüksek. O yüzden bu destekten 
gerektiği zaman yararlanıldı fakat şu an 
yükselişte olduğu için bu kolaylıklardan 
daha az yararlanıyoruz. 

ARTAN VAKALAR SEBEBİYLE ÇEMBER 
DARALIYOR

Pandemi döneminde bütün üretici 
firmaların vermiş olduğu bildirgelere 
harfiyen uyduk. Dezenfeksiyon işlemleri, 
çalışan personelin sağlık kontrolleri gibi 
bütün tedbirleri aldık. Fakat artan Korona 
vakaları sebebiyle çember daralıyor ve 
önlemleri ne kadar arttırsak da vakaların 
yükseldiğine maalesef şahitlik ediyoruz. 

“Ekim ayında 94 
bin araç satıldı 
ki Cumhuriyet 
tarihinde böyle 
bir Ekim ayı 
görülmemiştir “
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OYDER Geleceğin 
Lider Yetkili Satıcılarını 
Yetiştiriyor

OYDER

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), 
geleceğin otomotiv bayilerini yetiştirmeyi 
amaçladığı Yeni Nesil, Yeni İşler (YeNİ) adlı 
eğitim programını devreye alıyor. ALESTA 
İstanbul tarafından oluşturulan proje 
kapsamında, OYDER tarafından ikinci ya da 
üçüncü nesil yetkili satıcılara yönelik olarak 
düzenlenecek YeNİ eğitim programı Aralık 
ayında başlayacak.

OYDER, yetkili satıcıların yeni kuşaklarını 
otomotiv yöneticiliği kültürü ile tanıştırmayı 
ve akademik formasyon çerçevesinde 
birikimlerini arttırarak geleceğin otomotiv 
bayilerinin yetiştirilmesini amaçlıyor. Yenİ 
gelişim programı, Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşamboyu Eğitim Merkezi BÜYEM’in 
koordinasyonu altında gerçekleşecek.

YeNİ eğitim programı, bir önceki nesilden 
devraldığı bayrağı daha ileri taşıyabilecek, 
yeni iş kollarını ve kar merkezlerini 

değerlendirebilecek, iç ve dış rekabeti 
okuyabilecek, ailenin ismine ve işine sahip 
çıkacak bir yeni nesil yetiştirmeyi hedefliyor. 
Bu kapsamda marka, satış ve pazarlama 
yönetimi, finans ve yeni dijital dünya gibi son 
dönemin değişen koşullarına uygun çeşitli 
gelişim konuları, farklı modüllerle uzman 
bir kadro tarafından geleceğin bayilerine 
sunulacak. Boğaziçi Üniversite’sinin akredite 
ettiği, koçluk desteği ve iş dünyası ile 
deneyim paylaşımlarına dayanan networking 
etkinliklerini de kapsayan YeNİ eğitim 
programı, ’’Geleceğin Yetkili Satıcı Lideri’’ 
olmayı amaçlayan genç iş insanlarına yönelik 
kapsamlı bir eğitim programı olarak öne 
çıkıyor. 

Aralık ayında başlayacak olan YeNİ eğitim 
programı, 4 ay boyunca, toplam 56 
saatlik zengin bir içeriğe sahip. Boğaziçi 
Üniversitesi akademisyenleri ve danışmanları 
tarafından verilecek online eğitimde ayrıca 
otomotiv dünyasının üst düzey yöneticileri 
de katılımcılara bilgi ve tecrübelerini 
aktaracaklar.

Geleceğin otomotiv bayi liderlerinin 
yetiştirilmesinin amaçlandığı YeNİ eğitim 
programı ile katılımcılar bilgiye hem farklı 
konularda belirlenmiş yoğun eğitim içeriğiyle, 
hem de sektörlerinin önde gelen isimlerinin 
katılacağı seminerlerle ulaşacaklar. Eğitim 
çerçevesinde ayrıca katılımcılara, özel bir 
Master Coach ile birlikte bireysel seanslar 
düzenlenecek, yönetim ve liderlik tarzı 
ile ilgili envanter uygulaması yapılacak. 
360x eğitim özelliği taşıyan programda 
katılımcılar, bir yandan uzmanlıklarını 
arttırıcı projeler gerçekleştirirken, diğer 
yandan çalışma hayatlarına katkı sağlayacak 
gelişim çalışmalarında yer alacaklar. Eğitim 
sonunda Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu 
Eğitim Merkezi BÜYEM tarafından verilecek 
sertifikanın yanısıra her bir katılımcı, yine 
sektörün deneyimli yöneticilerinden daha 
önceden belirlenmiş konularda proje desteği 
alabilecek. Eğitim programında ayrıca özel 
davetli ilham veren konuşmacı seansları da 
olacak.

OYDER, YeNİ eğitim programı ile sektörde 
yenilikçi bir adım atmayı hedeflerken, 
pandemi döneminde giderek zorlaşan 
koşullara rağmen yetkili satıcılarının 
gelişimine katkı sağlamayı ve geleceğin lider 
bayilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

OYDER, yetkili satıcıların 
yeni kuşaklarını 
otomotiv yöneticiliği 
kültürü ile tanıştırmayı 
ve akademik formasyon 
çerçevesinde 
birikimlerini 
arttırarak geleceğin 
otomotiv bayilerinin 
yetiştirilmesini 
amaçlıyor. Yenİ gelişim 
programı, Boğaziçi 
Üniversitesi Yaşamboyu 
Eğitim Merkezi BÜYEM’in 
koordinasyonu altında 
gerçekleşecek.



9



10

2010 yılında itibaren 750 bin adedin üzerinde 
seyreden otomobil ve hafif ticari araçlar pazarımız 
2015-2017 arasında 1 milyon adetlere çıkmıştı. 2018 
yılının Ağustos ayında başlayan ekonomik daralma 
ile birlikte son iki senede pazarın da neredeyse yarı 
yarıya küçüldü.

Her yılın kendi içinde 
bir özelliği var

2020 yılı pek çok açıdan ilginç bir 
yıl olarak tamamlanmak üzere. Bu 
yılı nasıl tanımlarsınız? Gelecekten 
bu yıla baktığımızda hakkında neler 
söyleyeceğiz sizce?

Değişimin bu kadar yoğun ve hızlı 
yaşandığı bir çağda her yılın kendi 
içinde bir özelliği var. Ancak 2020 
yılı dünya tarihinde şimdiden tüm 
yıllardan farklı, olağanüstü bir yıl 
olarak yerini alacak. Bütün dünyada 

Haber

Fiat Marka Direktörü 
ALTAN AYTAÇ 
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hayatın aynı anda durduğu böyle bir 
dönem herhalde çok az yaşanmıştır. 
Pandemi nedeniyle, devletler, 
organizasyonlar, uluslar,  önemli 
bir sınavdan geçiyor.Önceliklerimizi 
gözden geçirip yeni çalışma ve yaşam 
standartları tarif ederek adapte 
olmaya çalışıyoruz.  2020 yılını yaşam 
biçimimizde, alışkanlıklarımızda pek 
çok şeyin değişmeye başladığı yıl olarak 
hatırlayacağız.

Hem genel ekonomik sıkıntılar hem 
pandemik sıkıntılar hem de otomotive 
özel sıkıntılar ile boğuştuğumuz böyle 
bir yılda otomotiv satışları nasıl ve 
neden rekorlar kırıyor sizce?

2010 yılında itibaren 750 bin adedin 
üzerinde seyreden otomobil ve hafif 
ticari araçlar pazarımız 2015-2017 
arasında 1 milyon adetlere çıkmıştı. 
2018 yılının Ağustos ayında başlayan 
ekonomik daralma ile birlikte son iki 
senede pazarın da neredeyse yarı yarıya 
küçüldüğünü gördük.

Bu yılın ilk çeyreğinde durum oldukça 
pozitifti. Düşük faiz oranları ile ortaya 
çıkan ertelenmiş talep, bu yıl pazarın 

güçlü olacağını işaret ediyordu. Sonra 
pandemi ile bir durduk. Bütün dünya 
ile birlikte ülkemizdeki otomotiv 
endüstrisinin oyuncuları olarak bizler de 
daha önce hiç karşılaşmadığımız bu yeni 
durumu anlamaya ve pozisyon almaya 
çalıştık. Kısıtlamalar başladı, görüş 
mesafesi bir anda sıfıra düştü, kötü 
durum senaryolarını çalışmaya başladık.

Mayıs ayından sonra ulusça yeni duruma 
adapte olmaya başladık. Kısıtlamaların da 
kalkması ile birlikte otomotiv pazarı da 
yeniden canlanmaya başladı. Ertelenmiş 
talep ve devam eden düşük faiz ortamına 
bir de pandemi dönemi ile ortaya çıkan 
müstakil hareket veya seyahat etme 
ihtiyacı de eklenince hem sıfır, hem 
de ikinci el araç taleplerinde patlama 
yaşandı. Buna ilaveten yine pandemi 
ile artan şehir içi lojistik ihtiyaçları hafif 
ticari araç pazarında da özellikle kargo 
araçlarına olan talebi önemli ölçüde 
arttırdı. Bütün bu faktörlerin bir araya 
gelmesiyle Haziran ayından bu yana 
sürekli bulunurluğu arttırmaya ve talebe 
yetişmeye çalışıyoruz. 

Otomotivde satışların bu kadar dalgalı ve 
görüş mesafesinin düşük olduğu bir yılda 

bile böyle rekorlar kırmasının temelinde 
Türkiye pazarının potansiyeli yatıyor. Bu 
potansiyel de temelde Türkiye’de araç 
sahipliği oranının düşük, araç sahibi 
olma ihtiyacı ve arzusunun yüksek 
olmasına dayanıyor. Uygun ekonomik 
koşullar oluştuğunda talep hemen 
ortaya çıkıyor ve araç bulunurluğu da 
bir noktada sağlandığında da pazarda 
satışların kısa süre içerisinde milyon 
adetlik tempoya ulaştığını görüyoruz. 

Fiat markası olarak son yıllarda 
gösterdiğiniz atağı 2020 yılında daha da 
hızlandırarak zirvede yalnızlığa doğru 
gidiyorsunuz? Nedir bu başarının sırrı?

Fiat markası 50 yıldır Tofaş’ın ana markası 
olarak Türkiye pazarında her dönem, hem 
satış performansı, hem de hizmet seviyesi 
bakımından lider markalardan biri oldu. 
Özellikle Egea modelimizin lansmanını 
yaptığımız 2015 yılının son çeyreğinden 
itibaren sürekli artan satış rakamlarının 
sonucunda, yaklaşık 10 yıllık bir aradan 
sonra geçen sene, 2019 yılında toplam 
pazarda yeniden liderliği yakaladık ve bu 
sene de 10 aylık neticelere baktığımızda 
Fiat markası olarak liderliğimizi 
sürdürüyoruz.
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Bu satış performansının 
gerçekleşmesinde çok büyük bir 
takımın, iyi işleyen bir değer zincirinin 
tüm oyuncularının çok önemli bir 
payı var. Öncelikle Fiat markasının 
Türkiye pazarındaki satışlarının yüzde 
95’ini oluşturan yerli modellerimizin 
Türkiye’deki kullanıcıların ihtiyaçlarına 
uygun olarak geliştirilmesini ve 
güncellenmesini sağlayan Tofaş 
ArGe’nin, pazarlama ve ürün geliştirme 
ekiplerimizin önemli bir rolü var. 
ArGe ile birlikte WCM’de altın seviyeye 
ulaşarak dünya klasında üretim 
yapan Tofaş Fabrika’nın ve pazarın 
dinamiklerine hızla cevap veren ve bu 
sayede Fiat markasını rekabette öne 
çıkaran Tofaş Tedarik Zinciri’nin satış 
performansımızda büyük katkısı var. 

Otomotiv işinde bir markanın 
sürdürülebilir bir başarı elde edebilmesi 
için olmazsa olmaz iki koşul; ihtiyaca 
uygun ve ulaşılabilir ürünler ve bu 
ürünlerin tüketicilerle buluşmasını 
sağlayan ve sonrasında sahada 
arkasında duran bayi teşkilatı. Fiat 
markasının yükselen performansında, 
yıllardır işine maddi ve manevi 
yatırım yapan, markanın bayrağını 
Türkiye’nin dört bir yanında başarılı 
ile dalgalandıran ve on binlerce Fiat 
markalı otomobil ve hafif ticari aracı bu 
zor koşullara rağmen müşterilerimizle 

buluşturan bayilerimizin, satış ve satış 
sonrası teşkilatımızın çok büyük emeği 
var. 

Özellikle yerli üretim Egea, ilk yılından 
itibaren en çok tercih edilen binek 
model oldu. Türk tüketicisi için Egea 
doğru model mi yoksa tüketici yerli 
üretim olduğu için mi bu payeyi verdi?

Evet, Fiat Egea’nın lansmanını 2015 
yılının Kasım ayında “iyi bir otomobil 
aynı zamanda ulaşılabilir olmalı” 
sloganıyla ve ilk olarak Sedan modeliyle 
yaptık. Devamında 2016 yılında HB ve 
SW gövde tiplerini de satışa sunduk. 
5 yıldır Fiat Egea Türkiye’nin en çok 
tercih edilen modeli olma başarısını her 
yıl biraz daha artan bir performansla 
sürdürüyor.

Fiat Egea’nın başarısındaki bence 
en önemli faktör modelin Tofaş 
ArGe’de ağırlıklı olarak Türk mühendis 
ve pazarlama ekipleri tarafından 
Türkiye’deki kullanıcıların ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirilmiş olması. 
Türk tüketicisi için çok önemli bir unsur 
olan otomobilin estetik görünüşünün 
yanı sıra, Sedan modelinin doğuştan 
bir Sedan olması, buna bağlı olarak 
iç genişliği, bagaj hacmi, tercih edilen 
tüm motor, şanzıman ve donanım 
seçeneklerinin ulaşılabilir fiyatlarla 

sunuluyor olması; bütün bu duygusal 
ve rasyonel ögelerin bir otomobilde 
buluşması, koşullar yıldan yıla 
değişse de Egea’nın pazardaki satış 
performansının artarak devam etmesini 
sağladı. 

Egea’nın doğru model olmasının 
yanında, değişen pazar koşullarında 
Egea’nın performansının artarak 
devam etmesinde ürünün doğru 
konumlandırmasını sağlayan, model 
yılı geçişlerinde ArGe ile yakın çalışarak 
modeli tüketici için değer yaratacak 
şekilde güçlendiren pazarlama 
ekiplerimiz ile Egea lansmanından bu 
yana daha da büyük bir şevkle işine 
sarılan ve tüm Egea gövde tiplerinin 
artan perakende performansıyla 
kendi segmentlerinde lider olmasını 
sağlayan bayilerimizin, tüm satış 
organizasyonumuzun da yine büyük 
emeği var.

Ekim ayında, lider Egea Ailesi’nin 
yenileneceğini ve Sedan, Hatchback, 
Station Wagon gövde seçeneklerine 
ek olarak aileyi Crossover sınıfında 
temsil etmeye hazırlanan “Egea 
Cross”un ekleneceğini duyurduk. 
Lider Egea Ailesi’nin tasarımı daha 
çekici ve dinamik bir görünüme 
kavuşacak ve aile en ileri teknolojik 
çözümlerle yenilenmiş olacak. “Cross” 

Haber
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ile de rekabet gücüne güç katacak. 
Avrupa pazarlarına ihracatı  takiben, 
1 Ocak’taki emisyon ve model yılı 
geçişiyle beraber yeni Egea’nın iç 
pazara yönelik üretimini başlatacağız. 
Ülkemizde 2021 yılının Ocak ayından 
itibaren Egea Ailesi 4 üyeyle satışa 
sunuluyor olacak. 

Otomotiv sektörümüzün geleceğini 
nasıl görüyorsunuz? Yeni teknolojiler 
ve yeni hizmetler ile alıştığımız 
otomotiv işi derin bir dönüşüm 
geçirecek mi?

Teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm 
otomotiv sektörünü de olumlu 
etkiliyor, etkilemeye de devam edecek. 
Bunun yanında pandemi döneminde 
de hayatımızda pek çok şey değişti, 
değişiyor. Hem kullanıcı alışkanlıkları 
değişiyor, hem de markaların ve 
bayi teşkilatlarının iş yapış biçimleri 
değişiyor. Müşterilerimiz bugün satın 
almak istedikleri araçla ile ilgili bilgileri, 
diğer kullanıcıların deneyimlerini, 
fiyat ve kampanyaları, markanın ek 
hizmetlerini, tüm uygulamalarını 
araştırarak, bilerek showroomlarımıza 
geliyorlar. Eskiden showroomları 
gezerek bilgi toplayan müşterilerin 
yerini şimdi internette dolaşıp 
alternatiflerini incelemiş ve büyük 
ölçüde kararını vermiş müşteriler alıyor.

Fiat markası olarak biz de son 5 yılda 
dijital teknolojileri kullanarak Fiat 
kullanıcıları için yeni uygulamalarımızla 
değer yaratmaya, Fiat modelleri ve 
hizmetleri ile yaşadıkları deneyimi daha 
da kolaylaştırmaya ve zenginleştirmeye 
odaklandık. Satış öncesi araştırma 
fazında, hem marka olarak, hem de 
bayilerimizin kendi sosyal medya 
hesapları ile müşterilerimizin karşısında 
dijital ortamda hazır ve ulaşılabilir 
olmaya çalışıyoruz. Burada üretilen 
sıcak temaslara da bayilerimiz hızlı 
dönüş yapıyorlar. Pandemi öncesinde 
kısmen kullanılan “görüntülü 
görüşme” hizmetimiz bugün tüm 
bayilerimizde satış danışmanlarımız 
tarafından aktif olarak kullanılıyor. 
Online satış kanalımızdan bayilerimize 
yönlendirdiğimiz müşterilerimiz 
hiç showrooma gelmeden işlemleri 
tamamlanıyor, araçları bayilerimiz 
tarafından evlerine teslim ediliyor. 
Servislerimizde online randevu ve 
araç takip sistemleri eskisinden daha 
yoğun olarak kullanılıyor. Pandemi 
ile birlikte hem kullanıcılar, hem de 
hizmet sağlayıcılar olarak dijital kanal 
kullanımımızın arttığını görüyoruz. 

2018 yılında lansmanını yaptığımız bir 
diğer alan da “bağlanırlık teknolojisi”. 
Tofaş’ta geliştirilen Fiat Egea’nın yanı 
sıra hafif ticari araç modellerimiz Doblò, 

Fiorino ve Ducato ile de ülkemizdeki 
ilk uzaktan erişim teknolojisi olan Fiat 
Yol Arkadaşım Connect aplikasyonu 
sayesinde kullanıcı ile aracı birbirine 
bağlayarak  müşteri deneyimini farklı 
ve ayrıcalıklı bir boyuta taşımayı 
hedefliyoruz. 

Fiat kullanıcılarından ve bayilerimizden 
aldığımız geri bildirimlerle de 
sürekli zenginleştirdiğimiz Fiat Yol 
Arkadaşım Connect ürünümüz ile 
Fiat kullanıcılarına hali hazırda; Araç 
Lokasyon Bilgisi, Uzaktan Kapı ve Bagaj 
Açma-Kapama, Kaza Anında Ambulans 
Çağırma Hizmeti, Araç Çekilme Uyarısı, 
Kaza ve Kara Nokta Bildirimi, Hız ve 
Mesafe Limiti, Yolculuk Bilgisi ve Sürüş 
Puanı, Servis/Bakım Bilgileri, Acil Yol 
Arkadaşım, Araç İkaz Bildirimleri, 
Araçtan Uzakta İken Araç Menzil, 
Yakıt, Akü ve Lastik Durum Bilgisi gibi 
fonksiyonları sunuyoruz.  

Bu özelliklerin dışında kısa bir süre önce 
devreye aldığımız ve filo şirketlerinin 
tüm araçlarının verilerini tek ekranda 
kolayca yöneterek iş verimliliğinde artış 
elde etmelerini sağlayan Fiat Connect 
Filom ve kasko poliçelerinde “Akıllı 
Fiyatlandırma” dönemini başlatan Fiat 
Connect Kasko gibi uygulamalarımız 
ile ürünümüzü Fiat sahipleri için daha 
fazla değer yaratmak amacıyla sürekli 
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geliştiriyoruz. Bağlanırlık teknolojisi ile 
veriden değer yaratmanın otomotiv 
işinde önemli bir dönüşüm unsuru 
olduğunu düşünüyor ve bu alanda 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. 

Otomotiv değer zinciri içerisinde 
bayilerin yerini ve önemini nasıl 
değerlendirirsiniz? Bayilik sisteminin 
markalara kattığı en önemli avantajlar 
sizce hangileridir?

Bayiler markanın sahadaki yüzüdür. 
Tüketici markayı kullandığı araçlar ve 
hizmet aldığı bayiler olarak görür, bilir. 
Eğer tüketici kullandığı otomobillerden 
ve satış öncesinde ve sonrasında hizmet 
aldığı bayilerden memnunsa yaşadığı 
marka deneyiminden memnundur ve 
bu memnuniyet markaya ve bayilerine 
güven duymasını sağlar.

Otomotivde bir markanın başarılı 
olabilmesi için, doğru ürünlerin 
yanında güçlü bir satış ve satış sonrası 
organizasyonu da olması gerekir. 
Pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet 
faaliyetlerinin Türkiye’nin her bölgesinde 
yaygın ve etkin bir biçimde yapılabilmesi 
için bölgesine hâkim, hizmet kapasitesini 
ve teknolojik yetkinliklerini sürekli 
geliştirebilen bayilere her zaman ihtiyaç 
var. Biz de dijital teknolojinin getirdiği 
imkanları kullanarak müşterilerimize 
hem bayiliklerimizde, hem de sanal 
ortamda daha iyi bir deneyim 

sunabilmek için bayilerimizle birlikte 
çalışmaya devam ediyoruz.

Öte yandan, teknoloji ne kadar ilerlese, 
hayat ne kadar karmaşık hale gelse 
de insan ilişkilerinin, birbirimize ve 
müşterilerimize gösterdiğimiz samimi 
ilginin her dönemde işimizdeki en önemli 
yetkinliklerden, en önemli erdemlerden 
birisi olduğunu düşünüyorum.

Biz de bayilerimizle her zaman karşılıklı 
güvene dayalı, birbirimizi dinlediğimiz, 

iş sonuçlarımızı ve müşteri 
memnuniyetini sürekli arttırdığımız 
bir birliktelik oluşturmaya, iş 
ortaklığımız ve markamızı uyum 
içerisinde daha ileriye taşımaya 
çalışıyoruz. 

Bu vesile ile, iş ortaklığımızı ve 
markamızı birlikte uyum içerisinde 
daha ileriye taşımaya çalıştığımız Fiat 
markasının değerli bayilerine ve tüm 
çalışanlarına emek ve katkıları için 
teşekkür ediyorum.

Haber
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Özel Röportaj

İnsanları belki de kendilerinden daha iyi tanımak 
ve onların beklentilerini belirleyerek İnsanoğlu’nun 
bir emtiaya dönüşmesine neden olacak kişisel 
verilerin, nasıl ve ne amaçla kullanılabileceğini 
düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
yaklaşık iki buçuk senedir hayatımızda. Biz de 
bu sayımızda karmaşık hukuk anlatımından 
uzak ve okuyucularımızın kolayca anlayabileceği 
şekilde sizlere anlatmak istedik. Konuyla ilgili 
uzun zamandır çalışmalar yürüten, yalnızca bu 
konuda faaliyet gösteren bir yazılım şirketinin de 
ortaklarından olan Avukat Serhat Turan, bu ayki 
konuğumuz.

Avukat Serhat Turan ile
Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Hakkında Bilinmesi 
Gerekenler

AV. SERHAT TURAN

16

Serhat Bey Merhaba, öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra 2007 yılında avukatlık ruhsatımı aldım. Çeşitli 
avukatlık bürolarında çalıştıktan sonra 2011 yılında serbest 
avukatlığa başladım. Mesleğimin ilk yıllarından itibaren biraz 
tesadüf biraz da ilgi alanıma girmesi nedeniyle teknoloji ve 
internet hukuku alanlarında çalışma fırsatı yakaladım. 2016 
yılından beri de yalnızca Kişisel Verilerin Korunması üzerine 
çalışmalarımı sürdürüyorum. Son iki yıldır Bahçeşehir Üniversitesi 
Özel Hukuk Yüksek Lisans programında İnternet Hukuku ve Kişisel 
Verilerin Korunması konularında yarı zamanlı eğitmenlik yaptım. 
Avrupa Birliği veri koruma konusunda dünya çapında geçerli bir 
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sertifika sahibiyim. Son olarak da Kişisel 
Verilerin Korunması ile ilgili bir girişimin 
de ortaklarından biriyim. 

Kısaca Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’ndan bahsedebilir misiniz?

Kişisel verilerin korunması kavramı, 
çeşitli yerel hukuki metinlerde yüz yılı 
aşkın süredir dile getirilen, uluslararası 
arenada ise İnsan Hakları Evrensel 
Sözleşmesiyle temel bir hak olarak ifade 
edilen “özel hayata saygı duyulması” 
hakkının yani mahremiyetin bir 
uzantısıdır. Ama şu anda dünyayı saran 
kişisel verilerin korunması trendi ise 
aslında bir Avrupa hikayesidir. 70’li 
yıllarda Avrupa’nın kuzeyinden başlayan 
bu hikaye şu anda tüm dünyada bir 
fenomene dönüşmüş durumdadır. 
Ülkemizde de bu gelişmelere kayıtsız 
kalınamamış ve 7 Nisan 2016 tarihinde 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu yasalaşmış ancak gerçek 
anlamda yürürlüğe giriş tarihi olarak 
7 Nisan 2018 tarihi belirlenmiştir. Bu 
yüzden yaklaşık iki buçuk yıldır özellikle 
iş hayatının önemli bir bölümünü 
meşgul etmektedir. 

Bu kanun neden bu kadar önemli?

Konuya iki yönden yaklaşabiliriz. 
Bunlardan birincisi ticari önemi. Yirminci 
yüzyılın ortalarından itibaren kendisini 
gösteren neo-liberal politikaların 
sonucu ortaya çıkan serbest piyasa 
ekonomisinin en önemli unsuru, 
müşteriler yani insanlardır. Şirketlerin 
daha fazla satış yapabilmesi, hedeflerin 
tutması, karlılığın artması gibi unsurlar 
müşterilerin ne kadar beklentilerinin 
karşılandığı ile doğru orantılıdır. 

İkincisi ise devlet karşısında güçsüz 
durumda olan bireyin temel hak 
ve özgürlüklerinin korunabilmesi 
ihtiyacı. Özellikle distopik hikayelerde 
gördüğümüz devletin vatandaşlarını 
gözetleme ve kontrol etme güdüsü ile 
iktidarların güçlerini perçinleyebilmesi 
için kişisel veriler adeta kilit taşı görevi 
görmektedir. 

Aslında bu iki bakış açısını harmanlayan 
ve Shoshana Zuboff tarafından ortaya 
atılan bir konsept olarak “Gözetim 
Kapitalizmi” ifadesi kullanılsa da 
“Neoliberal Gözetim” demeyi ben daha 
doğru buluyorum. Bu nedenle hangi 

açıdan bakarsanız bakın, bireyler olarak 
hepimizin kişisel verilerinin korunmasının 
devlet tarafından teminat altına alınması 
çok önemlidir. 

Çok teknik detaya girmeden kişisel veri 
ne anlama geliyor bize biraz açabilir 
misiniz?

Her ne kadar teknik detaydan uzakta 
kalmak istesem de bu soruya kanundaki 
tanımıyla cevap vermekten başka çarem 
yok. Çünkü bunun dünyada standart 
bir tanımı var ve biz de kanunumuzda 
onu kullanıyoruz. Kimliği belirli veya 
belirlenebilen bir insana ait her türlü 
bilgiye biz kişisel veri diyoruz. Buradan 
hareketle ilk aklımıza gelecek adı, 
soyadı, TCKN, cep telefonu gibi bilgiler 
dışında, daha zor aklımıza gelecek olan 
kan grubumuz, ayakkabı numaramız, 
şahsi aracımızın plakası, her gün şahsi 
arabamızla tercih ettiğimiz güzergahı tercih 
etme sebebimiz, internet üzerinde ikinci 
el bir araç ararken yaptığımız tercihlerin 
detayları gibi yüzlerce belki de binlerce 
farklı bilgi kişisel veri olabilir. 

Bunun dışında kişilerin ırkı, etnik kökeni, 
siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti 
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri 
ile biyometrik ve genetik verileri de 
kanunda özel nitelikli kişisel veriler olarak 
belirtilmiştir. Bu tür veriler kişiler aleyhinde 
daha fazla ayrımcılığa sebep olabileceği 
nedeniyle kanun koyucu tarafından 
daha yüksek seviyede bir korumaya tabi 
tutulmuşlardır. 

Ancak kanun bunların kullanılmasını 
yasaklamıyor öyle değil mi?

Hayır, bilakis kanun bu kişisel verileri 
kullananların nasıl, hangi amaçla, hangi 
hukuki gerekçeyle kullanabileceğini ve 
hangi tedbirleri alarak sahip oldukları 
kişisel veri yığınlarını korumaları gerektiğini 
öğütlüyor. Zaten dikkat edelim, kanunun 
adı kişisel verilerin kullanılmaması kanunu 
değil Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

Otomobil endüstrisinde şirketlerin bu 
kanun kapsamında yükümlülükleri var 
mıdır? 

Kanun sektör bağımsız olarak kişisel 
verileri kullanan tüm şirketleri 

kapsamaktadır. Dolayısıyla bu 
endüstride faaliyet gösteren bayii, 
servis, galeri, araç kiralama şirketleri 
gibi tüm oluşumlar kanun kapsamında 
ifade edilen yükümlülükleri yerine 
getirmek zorundadırlar.

Nedir bu yükümlülükler?

Örneğin VERBİS kaydı, çeşitli veri 
güvenliği tedbirlerinin alınması, 
kişisel verilerin kullanılmasında 
hukuka uygun sebepler bulmak, 
aydınlatma (bilgilendirme) metinlerinin 
hazırlanması, kişisel veri işleme 
envanterinin hazırlanması gibi 
yükümlülükler. 

VERBİS nedir?

İşletmeler kanunumuz tarafından 
düzenlenen ve işlevi çok tartışmalı 
olan VERBİS’e yani Veri Sorumluları 
Bilgi Sicil Sistemi’ne şayet gerekli 
şartları taşıyorlarsa kaydolmaları 
gerekir. Gerçekten de VERBİS kaydının 
veri sorumlularını en azından şu an 
için ceza tehdidi ile korkutmak ve bir 
seviyeye kadar da kanunun varlığına 
dair farkındalığı arttırmaktan başka 
bir işlevi bulunmadığını düşünüyorum. 
VERBİS, kişisel veriler konusunda bir 
“godot” değil, yani kaydolduğunuzda 
dünyanız değişmiyor, bizi kişisel 
verilerin korunması konusunda 
yüksek bir seviyeye taşımıyor; yalnızca 
yükümlülüklerden birini yerine getirmiş 
oluyorsunuz. Tabi bir de 36.053 TL’den 
başlayan bir VERBİS’e kayıt olmama 
cezasından kurtulacağınızı ayrıca 
belirtmek gerekir.

VERBİS sadece bir başlangıç o halde?
Aslında tam tersi, VERBİS için büyük bir 
resmin küçük bir ayrıntısı demek daha 
doğru olur. 

Yükümlülükler yerine getirilmediğinde 
ne gibi sonuçlarla karşı karşıya 
kalınıyor?

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
şirketler, aykırılığın türüne göre 2020 
yılının tarifesine göre 9.013 TL ile 
1.802.636 TL arasında bir idari para 
cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. 
Söz konusu idari para cezası kanunla 
kurulan ve yetkilendirilen denetleyici 
kurum olan Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu tarafından uygulanmaktadır. 
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Bu cezalara karşı Sulh Ceza Hakimliğine 
itiraz edebileceğinizi de hatırlatmak 
isterim.

Cezaların iptal edildiği oluyor mu?

Ben iptal edildiğini hiç duymadım 
ancak uygulanan bir cezanın miktarının 
indirildiğini biliyorum. Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu tarafından uygulanan 
ilk cezalarda gerekçelerin detaysız 
olması nedeniyle ceza tutarında indirim 
yapılan örneklere rastlıyoruz. 

Oldukça geniş bir aralıktan 
bahsediyorsunuz, cezalar uygulanırken 
net bir kriter belirlenmiş midir? 

Şu anda Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
tarafından yayınlanmış herhangi bir 
kriter rehberi bulunmamaktadır. Bu 
yüzden yaşanan kanuna aykırılıklarla 
ilgili bir ceza miktarı projeksiyonu 
yapmak istediğimizde benzer olaylara 
bakmakta fayda var. Örneğin son 
zamanlarda izinsiz gönderilen SMS’ler 
nedeniyle 100.000 TL civarında cezalar 
uygulanmaktadır. Başka bir örnekte ise 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
bir firmanın yurtdışına kanuna aykırı 
şekilde kişisel veri aktarması nedeniyle 
900.000 TL ceza uyguladığını da 
hatırlatmak isterim. 

Bu ceza tutarları bir hayli yüksek…

Açıkçası ben cezaların elde edilen 
ticari menfaatler, verilerimizin elden 
ele dolaşması ve dijital benliğimizin 
daha fazla satış yapmak arzusuyla 
yanıp tutuşan kişilere pazarlanması 
karşısında bir hayli mütevazi olduğunu 
düşünüyorum. 

Peki bu cezalarla karşı karşıya 
kalmamak için ne yapılması gerekiyor, 
sektörde bu kapsama girenlere bir 
tavsiyeniz var mıdır?

Şirketlerin konuya hakim kişilerden 
danışmanlık alması gerekiyor. Konuya 
hakim kişiler kim diyecek olursanız, 
herkes diyebilirim. Henüz genç ve sıcak 
bir konu olması ve uzmanlık konusunda 
herhangi bir sınav, lisans veya sertifika 
gerektirmemesi nedeniyle gerek 
avukat meslektaşlarımız gerekse bilgi 
teknolojileri alanında uzman kişilerden 
güvendiklerini seçerek bu danışmanlık 
hizmetini alabilirler. Nitekim danışmanın 
yapacağı bir hata nedeniyle idari 
para cezası ile karşılaşılana kadar 
aldıkları hizmet en iyi hizmet olacaktır. 
Burada benim tavsiyem müesseselerin 
faaliyet gösterdikleri alan, işletmenin 
büyüklüğü, satış ve pazarlama 
anlamındaki agresifliği gibi idari para 
cezası ile karşılaşabilecekleri unsurları 
doğru tespit edip, buna uygun ve astarı 
yüzünden pahalı olmayacak hizmetlere 
odaklanmalarıdır. Özellikle kurumsal 
olmayan ve ayakta kalmaya çalışan 
mütevazi firmalara, kendilerini kurumsal 
ve daha göz önünde olan firmalar ile 
karşılaştırarak veya onların yaptıklarını 
yapmaya çalışarak hırpalamamalarını 
tavsiye ederim. 

Otomotiv sektöründe işletmelerin bu 
konuda karşı karşıya kalabilecekleri 
riskleri biraz açabilir misiniz?

Şimdiye kadar kurumun uyguladığı 
cezalara baktığımızda daha çok 
izinsiz gönderilen kampanya içerikli 
SMS’ler karşımıza çıkıyor. Bunun en 
temel nedeni, bir işletmeden diğer 

işletmeye transfer olan çalışanın bir 
önceki çalıştığı yerdeki tüm müşteri 
listesini yanında götürmesi ve yeni iş 
yerinde daha fazla satışa odaklanması 
olacaktır. Böyle bir durumda yetkisiz 
erişim nedeniyle hem eski çalıştığı 
işletme hem de hukuka aykırı müşteri 
listesini kullanmaya çalıştığı yeni işletme 
yukarıda bahsettiğimiz idari para 
cezaları ile karşı karşıya kalabilecektir. 
Bunun dışında özellikle teknolojik 
tarafta ağ güvenliği konularına da önem 
vermelerini tavsiye ederim nitekim çoğu 
işletme tüm müşteri bilgilerini temel 
güvenlik seviyesine dahi sahip olmayan 
ağlarda konumlandırmaktadırlar.

Son olarak Otoban okuyucularımıza 
söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?

Her geçen gün arabalarımız daha da 
akıllanırken, unutmayalım bu arabaların 
daha akıllı gözükebilmesi için bizlerin 
kişisel verilerine ihtiyacı var. Sesli 
komutların daha kişisel olabilmesi, 
otonom sürüşlerin daha insani tepkiler 
verebilmesi, otomobil firmalarının 
beklentilerimize daha fazla yanıt 
verebilmesi için bu verilere ihtiyaçları 
var. Burada önemli olan bunların ne 
kadarına izin vermek istiyoruz ve bizi 
bu konuda ne kadar bilgilendiriyorlar. 
Okuyucularımız ne kadar çok farkında 
olursa ve ne kadar çok sorgularlarsa 
karşılarındaki işletmeler de o kadar 
bilinçli olup mahremiyetlerine daha 
fazla dikkat ve özen göstereceklerdir.

Özel Röportaj
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Gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari faaliyetler için 
kullanılmakta olan İleti Yönetim Sistemi (“İYS”); ürün 
ve hizmet tanıtımı amaçlı telefon, faks, kısa mesaj ve 
çağrı merkezi üzerinden ileti gönderme sistemidir. 
İYS, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış bir 
sistem olup üyelerin ticari elektronik ileti göndermesini 
sağlamaktadır. 

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS)

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

05 Kasım 2014 tarihli ve 29166 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”), 
1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kanun’un uygulanmasına ilişkin hazırlanan 
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 
Hakkında Yönetmelik ile (“Yönetmelik”) 
elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari 
iletişime dair bilgi verme yükümlülükleri 
ve ticari elektronik iletilerde uyulması 
gereken usul ve esasların düzenlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Yönetmelik’e 4 Ocak 2020 tarihinde İleti 
Yönetim Sistemi, (“Sistem”) eklenmiş olup 
Sistem, hizmet sağlayıcıların arama, mesaj 
ve e-posta yoluyla ticari elektronik ileti 
göndermek için alıcılardan aldıkları onayları 
saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise 
onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari 
elektronik ileti şikâyetlerini iletebilmesine ve 
yönetilebilmesine imkân tanıyan, güvenlik 
standartlarına sahip ulusal güvenli veri tabanı 
sistemi şeklinde tanımlanmaktadır. 

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari 
faaliyetleri doğrultusunda mal ve 
hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak 
ya da işletmesinin tanınırlığını 
arttırmak amacıyla elektronik iletişim 
araçlarıyla yapılan her türlü ticari 
iletişimi ticari elektronik ileti olarak 
adlandırılır. Kanun çerçevesinde, 
arama, mesaj e-posta vb. araçları 
kullanarak ticari iletişim sağlayan 
gerçek ve tüzel kişiler Hizmet 
Sağlayıcı olarak adlandırılmaktadır.

İYS SİSTEMİNE ÜYELİK VE 
ENTEGRASYONUN TAMAMLANMASI

Sisteme Yüklenmesi Zorunlu Olan 
Kayıtlar

Hizmet Sağlayıcı tarafından 
ticari elektronik iletilerin alıcılara 
gönderilebilmesi için elektronik  ileti 
alıcılarının onayının alınmış olması 
ve bu onayların Sistem’e yüklenmiş 
olması gerekir. Ayrıca belirtmek 
gerekir ki kutlama, tebrik veya 

temenni gibi Hizmet Sağlayıcı’nın 
tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari 
elektronik iletiler öncesinde de onay 
alınması ve Sistem’e yüklenmesi 
gerekmektedir. 

Ancak Kanun gereğince devam 
eden abonelik, üyelik veya ortaklık 
durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, 
bilgi güncelleme, satın alma ve 
teslimat veya benzeri durumlara 
ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile 
Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla 
getirilen bilgi verme yükümlülüğü 
durumlarında önceden onay alma 
zorunluluğu aranmaz.

Kısacası; mevzuat gereğince Hizmet 
Sağlayıcı tarafından sadece onaylı 
elektronik iletişim adreslerinin 
Sistem’e eklenmesi gerekmektedir. 
Aşağıda Sistem’e onay kaynağı olarak 
aktarılabilecek bilgilere yer verilmiştir:

• İletişim adresi (Telefon numarası 
veya e-posta adresi)

Tezcan Hukuk Bürosu
Kurucu Avukat
AV. ZEYNEP TEZCAN

KÖŞE YAZISI
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• İzin tarihi
• İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)
• Alıcı tipi (Bireysel/Tacir)
• İzin kaynağı ('1 Mayıs 2015 öncesi', 
'ıslak imzalı onay formu', 'web sitesi' vb.)

Dikkat edilmesi gereken bir husus 
ise Yönetmelik kapsamında tacir 
veya esnaf olan alıcıların elektronik 
iletişim adreslerine gönderilen ticari 
elektronik iletiler için önceden onay 
alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve 
esnafların reddetme hakkını kullanması 
halinde onayları alınmadan ticari 
elektronik ileti gönderilemez. Ancak 
tacir veya esnaflardan önceden onay 
alınması gerekmemekle birlikte “İYS 
üzerinde onayı bulunmayan alıcılara 
ticari elektronik ileti gönderilemez” 
hükmü sebebiyle ticari elektronik 
ileti gönderiminden önce tacir veya 
esnaf olan alıcıların elektronik iletişim 
adreslerinin de Hizmet Sağlayıcı 
tarafından İYS’ye kaydedilmesi 
gerekmektedir.

Alıcı Onaylarının Sisteme Yüklenmesine 
İlişkin Süreler

Yönetmelik’in “Mevcut Veri Tabanlarının 
İYS’ye Yüklenmesi” başlıklı Geçici 
Madde 2’de ise onayların Sistem’e 
yüklenme süresi düzenlenmiştir: “Bu 
Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 
1/12/2020 tarihine kadar hizmet 
sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır. 
Bu sürenin sonunda İYS tarafından 
alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği 
ve 16/01/2021 tarihine kadar kontrol 
edilmediği takdirde bu onayların geçerli 
sayılacağı ile reddetme imkanının İYS 
üzerinden kullanılabileceği bilgisini 
içeren bir ileti gönderilir” hükmü gereği 
söz konusu ileti onaylarının 01.12.2020 
tarihine kadar Sistem’e yüklenmesi 
gerekmekteydi.

Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere, 
Yönetmelik kapsamında hizmet 
sağlayıcıların İYS’ye kaydolmaları 
ve ticari elektronik ileti onaylarını 
aktarmaları gereken son tarih 01 Aralık 
2020 olarak belirlenmiştir. Ancak tüm 
dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüs 
(COVID-19) salgınının günlük hayattaki 
olumsuz etkileri devam etmekte 
ve iş süreçlerinde bazı aksamalar 
yaşanmasına neden olmaktadır. Bu 
kapsamda, T.C. Ticaret Bakanlığı’na 
yapılan, hizmet sağlayıcısı farklı 
sektörlerde bulunan işletmelerden 

ve sivil toplum kuruluşlarından İYS’ye 
ilişkin tarihlerin ertelenmesi talepleri 
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun 
görülerek hizmet sağlayıcıların İYS’ye 
kaydolma ve onay yükleme tarihi 
ertelenmiştir. 

Buna göre:

- 150 bin adedin üstünde ticari 
elektronik ileti onayı olan hizmet 
sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 
31 Aralık 2020 tarihine; bu onayların 
vatandaş tarafından kontrol edilme son 
tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihine,

- 150 bin adet ve altında ticari elektronik 
ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar 
için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 
2021 tarihine; bu onayların vatandaş 
tarafından kontrol edilme son tarihi ise 
15 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiştir.

Yukarıda belirtilen tarihlere kadar 
onayların Sistem’e yüklenmemesi 
halinde elektronik ileti gönderilmesine 
ilişkin alınan onaylar geçersiz sayılacaktır 
ve dolayısıyla alıcıların Yönetmelik’in 
14. maddesinde düzenlenen şikâyet 
kapsamında ilgili kurumlara şikayette 
bulunması veya kendiliğinden 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın denetimi 
sonucunda Kanun’un 12. Maddesinde 
düzenlenmiş idari yaptırımların 
uygulanması riskiyle karşılaşılacaktır. 
Dolayısıyla Sistem’e belirtilen tarihlere 
kadar kayıt olunması zorunludur. Aksi 
takdirde hizmet sağlayıcı şirketlerin 
onaylı olduğunu düşündüğü/kendi 
kayıtlarında onaylı gözüken elektronik 
iletişim adresleri “izinsiz hale” gelecektir 
ve elektronik iletişim adreslerine 

gönderilen tüm ticari elektronik iletinin 
hukuka aykırı olma riski bulunmaktadır. 
Bu durumda da şirket aleyhine 
gönderilen her bir ticari elektronik ileti 
için 6563 sayılı Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Halinde Kanun’un 12. 
maddesi uyarınca idari para cezası riski 
bulunmaktadır. Belirtilen  tarihlere 
kadar hiç kayıt yapılmadığı ve ticari 
elektronik ileti gönderilmediği durumda 
bir risk bulunmamaktadır; ancak 
bundan sonraki süreçte hiçbir surette 
ticari elektronik ileti gönderilmemesi 
gerekecektir. 

Önemle belirtmek isteriz ki, 
Yönetmelik’in 16. maddesine yapılan 
değişiklikle birlikte T.C. Ticaret 
Bakanlığı’na denetim yetkisi verilmiştir. 
Yönetmelik’in 16/2 maddesi uyarınca 
“Bakanlıkça görevlendirilen denetim 
elemanları, bu Yönetmelik kapsamında 
Bakanlık yetkisine giren hususlarla 
ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve 
defterleri istemeye, bunları incelemeye 
ve örneklerini almaya, ilgililerden 
yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir. 
İlgililer istenilen bilgi, belge ve defterler 
ile elektronik kayıtlarını, bunların 
örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun 
olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi 
taleplerini karşılamak ve gerekli yardım 
ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür” 
denilmektedir. Bakanlık Sistem’e 
yüklenen tüm bilgilerle ilgili denetim 
yapma yetkisine sahiptir. “

DEĞERLENDİRMELER

Hizmet Sağlayıcının alıcılara pek 
çok farklı kanaldan ulaşılma imkânı 
bulunmaktadır ancak alıcıları 
onaylamadıkları iletilere maruz 
bırakmamak adına getirilen Sistem’in 
nasıl uygulanacağı konusunda farklı 
görüşler ileri sürülmektedir. Sistem’e 
ilişkin sürelerin netleşmesiyle beraber 
Kanun ve Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda alıcı onaylarının 
belirtilen sürelere kadar Sistem’e 
entegrasyonunun yapılması önem 
arz etmektedir. Aksi takdirde Hizmet 
Sağlayıcılar,  ticari hayatın önemli 
bir parçası olan elektronik iletilerin 
gönderilmemesi riskiyle karşı karşıya 
kalacaklardır.

Saygılarımızla,

Tezcan Hukuk Bürosu
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Türkiye’de ilk kez online açık arttırma yöntemiyle ikinci el otomobil alım satımı 
gerçekleştiren ikinciyeni.com, sahip olduğu dijital altyapıyı fiziksel dünyayla buluşturuyor. 
Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Otomobil bayileri ikinci el 
otomobil ticaretinden daha yüksek pay almalı” dedi. 

Otomobil bayileri ikinci el 
operasyonlarını güçlendirmeli

2020’de dalgalı bir yıl geçiyoruz. 
Pandemiden ekonomiye kadar birçok 
şey yaşadık. Tüm bu değişkenler ikinci 
el otomobil piyasasını nasıl etkiledi? 

Yılın 10 aylık döneminde 6 milyon 950 
binden fazla ikinci el otomobil ve hafif 
ticari araç satıldığını görüyoruz. Ekim 
ayındaki satışlar bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 12 daha az olsa 
da 2020’nin ilk 10 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon adetten daha 
fazla ikinci el otomobil ve hafif ticari 
araç satıldığı anlaşılıyor. 

2019’un son üç ayında 2,5 milyon adet 
otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 
Geçen sene kasım ayında, sıfır otomobil 
pazarındaki kampanyaların da etkisiyle 
bir önceki aya göre talepte yüzde 30’luk 

bir daralma gördük. Bu yıl da benzer 
bir senaryo yaşansa bile yılın son iki 
ayında 1 milyon adetten biraz daha fazla 
satış gerçekleşeceğini ve yılın başında 
öngördüğümüz 8 milyon adetlik ikinci 
el otomobil ve hafif ticari araç pazarının 
oluşacağını düşünüyoruz.  

2020 yılında ikinci el otomobiller çok 
konuşuldu. Fiyatlar, stok konusu, talep 
yıl içerisinde hep gündemdeydi. İkinci 
el araç piyasasında neler göreceğiz? 
Fiyatlar düşecek mi? 

Talepte bir yavaşlama gözlemliyoruz. 
İkinci el otomobil fiyatlarının bir 
miktar düşme ihtimali var. Fiyatlar lüks 
segmentte daha sert düştü ancak C ve 
daha altı segment araçlarda dramatik 
bir düşüş gözlemlemedik. 

İkinci el fiyatlarının çok fazla 
yükselmesinin sebebi neydi? Fırsatçılar 
mıdır, ikinci elin yatırım aracı olarak 
görülmesi midir? 

Mayıs ayında yaptığımız açıklamalarda 
fiyatların yüzde 10 artacağını söyledik 
ve çok kısa bir süre içerisinde bu 
öngörümüz gerçekleşti. Bu analizi de 
Covid-19 salgınını en erken yaşayan 
ve normale dönen Çin’i inceleyerek 
yapmıştık. Çin’de yapılan araştırmalarda 
ülkede salgının yaşandığı ilk aylarda 
havayolu taşımacılığı kapasitesinin 
yaklaşık yüzde 75 daraldığını, otellerin 
doluluk oranının yüzde 50 düştüğü 
gözlemlendi. Havayolu taşımacılığı 
yüzde 25 kapasiteyle çalıştığına 
göre seyahatlerde karayoluyla, 
sosyal izolasyon sağlayarak ulaşımın 

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü 
EMRE AYYILDIZ

Haber
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gerçekleştiği anlaşılıyor. Zaten yine 
aynı dönemde yapılan bir başka 
araştırmada şahsi aracımla ulaşım 
ihtiyacımı karşılarım diyenlerin oranı 
yüzde 30 seviyelerindeyken, Covid-19 
salgını sonrası bu oran yüzde 60’lara 
ulaşmış. Bu da hem araç sahipliğini hem 
de araç paylaşımı modellerini ön plana 
çıkarttı. Türkiye’de de benzer senaryolar 
yaşadık. Araç paylaşımı hizmetimiz 
MOOV’da, mayıs ayında sokağa çıkma 
kısıtlamaları dikkate alınmadığında, 
en yüksek ciro hacimlerine ulaştık. 
ikinciyeni.com’da ise bu yıl 12 bin 
adete yakın ikinci el otomobili yeni 
sahipleriyle buluşturacağız. Covid-19 
salgınına rağmen iyi bir satış grafiği 
yakalayacağımızı düşünüyorum. 

Salgından dolayı sıfır araç stoklarında 
sorun yaşandı, üretim kapasiteleri 
düştü, diğer yandan kurla birlikte sıfır 
araç fiyatları yukarı yönlü hareket 
etti. Tüm bu değişkenlerle ikinci el 
otomobiller için ‘yatırım aracı’ algısı 
oluşmaya başladı. 

Peki ikinci el otomobili yatırım aracı 
olarak satın alanlar gelecekte zarar 
ederler mi? Otomobil bayileri bu 
anlamda neler yapabilir? 

Son iki yılda ikinci el otomobillerin fiyat 
artışına baktığımız zaman yüzde 80 
olduğunu görüyoruz. Eğer kasım ayında 
ikinci el otomobil yatırımı yapılmadıysa 
zarar edileceğini düşünmüyorum. 
İkinci el otomobili yatırım aracı olarak 
görenlerin bu dönemde stok tutmadan 
satış yapmalarını öneririm.  Ayrıca, ikinci 
el otomobil piyasasındaki dalgalanmalar 
sadece bize özel değil. Mesela 
Amerika’da da salgının etkisiyle fiyatlar 
yüzde 4 yükseldi ve rekor kırdı.  

Türkiye’de çok ciddi ikinci el pazarı 
oluşmaya başladı. Bu sene 8 milyon 
adet seviyesi aşılırsa dünyada dördüncü, 
aşılamazsa beşinci sırada yer alıyoruz. 
Böylesine büyük bir pazar olunca hem 
yerli hem de yabancı yatırımcı bu alana 
yatırım yapıyor. İkinci ele olan yatırımın 
devam edeceğini düşünüyorum. Bu 
anlamda bayilerin de aksiyon alması, 
ikinci el operasyonlarını dijitalle 
buluşturmaları gerekiyor. 

Artık İkinci el araç ticaretinde fiziksel 
ve dijital satış kanallarının birleştiği 

modeller düşünmek gerekiyor. Birçok 
şirketin dijitalleşme adına şu anda 
yapmış olduklarını biz çok daha önce 
gerçekleştirdik ve önemli tecrübe 
kazandık. Şimdi de bayilik sistemine 
geçerek dijitaldeki tecrübemizi fiziksel 
satış kanallarıyla buluşturuyoruz. İlk 
bayimizi Sancaktepe’de, Otostat’da 
açtık. Bayilik sistemiyle birlikte aracını 
ikinciyeni.com’dan satmak isteyenler 
platform üzerindeki yapay zeka 
temelli Carwizz uygulaması vasıtasıyla 
araçlarına değerleme yaptırarak 
bayilerimize araçlarını hızlıca satabiliyor. 
Ücretsiz olarak çalışan Carwizz 
uygulamasında satıcılara araçlarının 
modeli, yılı, kilometresi, değişen 
parçaları gibi bazı bilgiler sorularak 
aracın ortalama değeri belirleniyor. 
Carwizz üzerinden araçlarının ortalama 
piyasa değerini anında öğrenen satıcılar 
bayilere yönlendiriliyor ve son bir 
değerleme yapılarak bayi tarafından 
nihai satış fiyatını alıyorve araçlarının 
satışlarını güvenle yapabiliyorlar. Nakit 
alım seçeneğini kullanmak istemeyen 
ve aracıni ikinciyeni.com’da sergileyerek 
satmak isteyen kullanıcılar ise yeni 
getirdiğimiz özellik sayesinde araçları 
satılana kadar kullanmaya devam 
edebiliyorlar.

Türkiye’de 875 adet ikinci el otomobil 
ticareti de yapan sıfır otomobil plazası 
var ancak ikinci eldeki operasyonları 
maalesef güçlü değil. Ülkemizde geçen 
yıl 7,6 milyon adet ikinci el otomobil 

ve hafif ticari araç satıldı ancak bunun 
yalnızca yüzde 4’lük kısmı otomobil 
bayileri tarafından yapıldı. Trafikteki 
tüm araçlar ilk olarak otomobil bayileri 
tarafından satılırken aynı aracın 
kullanım ömrü boyunca gerçekleştirdiği 
diğer satışlardan bayilerin aldığı pay 
oldukça az. Aslında otomotiv sektörü 
ikinci el pazarı üzerinden genişliyor 
ancak otomobil bayileri buradan 
yeteri kadar pay alamıyor. Otomobil 
bayilerinin profesyonel ve kurumsal 
ikinci el şirketleriyle iş birliği yaparak 
otomobildeki bilgisini, gücünü ve 
tecrübesini dijital kanallara da taşıması 
gerekiyor. Bu bir anlamda geleceğe de 
yatırım anlamına geliyor.

İkinci el pazarında rekabet artacak. 
Diğer yandan bireysel satışlar, ikinci 
el pazarında hala en önemli payı 
oluşturuyor. Bayilerin fiziksel noktalarını 
dijitalle tamamlamaları gerekiyor. Dijital 
deyince yalnızca web sitesi kurmak 
gibi algılanmaması gerekiyor. Bayiler 
müşteri ilişkileri, yönetimi, sektörel bilgi, 
fiyat takibi gibi konuları gerçekten çok 
iyi biliyorlar. Bu özelliklerini ikinciyeni.
com gibi tam dijital alt yapıyla hizmet 
veren ve süreci dijital kanallar üzerinden 
yürüten kurumsal şirketlerle iş birliği 
yaparak geliştirmeleri gerekiyor.  

İkinci el motorlu kara taşıt yönetmeliği 
kapsamında sektör regüle edilmeye 
ve yeni kurallar alınmaya başlandı. Bu 
kararlar sizin için iyi mi, kötü mü? 
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İkinci el pazarı oldukça büyük ve 
regülasyonlara ihtiyaç var. Ekspertiz, 
garanti gibi regülasyonların 
yapılmasını, sektörün düzenlenmesi 
açısından oldukça olumlu karşılıyoruz. 
Burada sektör derneklerinin 
görüşlerinin alındığını da biliyorum 
ve her regülasyondan sonra 
ikinci el sektörünün daha fazla 
kurumsallaşacağını düşünüyorum. 

İkinci el otomobil pazarında en büyük 
sorunlardan biri de güven. Pazarda 
en yüksek satış hacmi yüzde 60 
seviyelerinde kişiden kişiye yapılan 
satışlar oluşturuyor. Yeni regülasyonla 

birlikte bu satışlarda kurumsal 
şirketlerin payı artar mı? 

Yeni regülasyonun, kurumsal şirketlere 
faydası olacağını düşünüyorum. Şu 
anda bireysel olarak bir yıl içerisinde 
üç araca kadar ikinci el otomobil 
satışı yapılabiliyor.  Aslında bu sayı da 
bireysel satış için fazla. Birden fazla olan 
satışların yetki belgesi bulunan ve ikinci 
el ticareti yapabilen kurumlar üzerinden 
yapılması sektöre fayda sağlayacaktır. 

Kurumsal şirketler üzerinden aracını 
satan ya da bu şirketler üzerinden ikinci 
el otomobil satın alanlar deneyimlerini 
paylaşıyorlar. Bunu aslında ikinciyeni.

com’daki tecrübemizden biliyoruz 
çünkü sistemi deneyimleyenler 
memnun ayrılıyorlar. Web sitemizi 
ziyaret ettiklerinde güvenilir bir yerde 
olduklarını hissediyorlar. ikinciyeni.
com’da tüm süreci şeffaf yürütüyoruz. 
Platformumuz üzerinden satılan 
otomobillerin gerçek satış tutarlarını, 
başka bir deyişle noter satış fiyatını 
sitemizi ziyaret eden herkesle ücretsiz 
olarak paylaşıyoruz. Sürecin kolay, 
nitelikli ve güvenli olarak işlediği bilgisi 
yayıldıkça, ikinci el araç pazarında da 
kurumsal şirketlerin önemi artacaktır. 
 
Bayiler de imaj anlamında kendilerini 
yenilerse sundukları değer ortaya 
çıkacak ve ikinci el ticaretinde daha 
fazla söz sahibi olacaklar. Hatta gelir 
kaynaklarının önemli bir bölümünü 
buradan sağlayabilirler. 

İkinci el araç ticaretine getirilen 
ekspertiz raporu zorunluluğu her 
işlemde uygulanıyor. Yani yetki 
belgesi olan işletmeler ikinci el bir 
araç alıp hiç kilometre yapmasa 
bile yeniden ekspertiz raporu almak 
zorunda. Siz bu konuda ne söylemek 
istersiniz? 

Bu konuda aslında belirli 
sınırlandırmalar getirilerek ortak 
bir fayda sağlanabilir. Mesela araç 
satılana kadar 500 km gibi bir sınırlama 
koyarak, bu kilometreye kadar 
ekspertiz raporu muafiyeti sunulabilir. 
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Türkiye’de toplam nüfusa oranla 
bakıldığında henüz çok yeni olan araç 
paylaşım modelleri en çok trendleri takip 
eden, araştıran, ekonomik ve çevreci 
çözümler arayan genç kitle tarafından 
tercih ediliyor. Araç paylaşımı dendiğinde 
ise MOOV markası öne çıkıyor. Yüzde 85 
pazar payıyla ülkemizde araç paylaşımı 
sektörünün lideri olan MOOV, 2 bin 
aracıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da tek 
bir uygulama üzerinden tam dijital hizmet 
veriyor. 

Ekonomik ve çevreci ulaşımın adresi: 
MOOV

Eylül 2018’de Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek serbest dolaşımlı (istediğin 
yerden kirala, istediğin yerde kiralamanı 
sonlandır) modelle araç paylaşımı hizmeti 
vermeye başlayan MOOV, iki yılda 2 
milyon defadan fazla kiralama sayısına 
ulaştı. 15 dakikası 13TL’den başlayan 
fiyatlara 5km’lik yakıt dahil ederek araç 
kiralamaya özgürlük getiren MOOV’da ister 
15 dakika, ister 2 saat, isterseniz günlerce 
araç kiralayabiliyorsunuz. Tüm kuralları 
kullanıcılar belirliyor ve ekstra hiçbir 
temasa gerek kalmadan akıllı telefonunuza 
ücretsiz olarak indireceğiniz MOOV by 
Garenta uygulaması üzerinden İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de ulaşım ihtiyacınıza tam 
dijital bir çözüm buluyorsunuz. 

Üç büyük şehirde hizmet bölgesi sınırları 
içerisinde araç kiralamanızı başlatıp 
sonlandırabildiğiniz gibi hizmet verilen 
iller arasında da seyahat etme olanağı 
elde ediyorsunuz. Örneğin, İstanbul’dan 
kiraladığınız MOOV aracıyla İzmir’e gidebilir 
ve herhangi bir şube veya adrese teslim 
etme zorunluluğu olmadan İzmir’de hizmet 
bölgesi sınırları içerisindeki herhangi bir 
yerde kiralamanızı sonlandırabilirsiniz. 
Üstelik belirli oranda yakıt dahil olduğu 
için normal kiralama fiyatlarından daha 
avantajlı da oluyorsunuz.

MOOV’un ekonomik olduğu kadar 
çevreci bir ulaşım modeli olduğunu da 
belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel 
Müdürü Emre Ayyıldız, “Araç paylaşım 
uygulamaları, karbon emisyonu oranlarını 
azaltmaları sebebiyle çevresel anlamda 
da fayda sağlıyor. Bugün 1 paylaşımlı 
aracın aktif olarak kullanılmasıyla 10 
araç trafikten çıkmış oluyor. Yapılan 
araştırmalara göre paylaşımlı araçların 
kullanımıyla araç başına 4-7 ton arası CO2 

salımın engellendiği görülüyor. Yalnızca kendi 
markamız olan MOOV’da 2 milyon defadan 
fazla kiralama gerçekleştirerek yaklaşık 12 bin 
tonluk CO2 salımının  önüne geçtik” dedi.

Sosyal izolasyon sağlayan güvenli ulaşım 
çözümü: MOOV

Covid-19 salgınıyla birlikte ulaşım ihtiyacının 
farklı bir şekle dönüştüğünü ve toplu 
taşımanın salgının bulaşma riskini arttırması 
sebebiyle MOOV’la önemli bir ihtiyaca 
cevap verdiklerini söyleyen Emre Ayyıldız, 
“Salgın döneminin başlarında toplu taşıma 
kullanım oranının yüzde 85’lere varan oranda 
düştüğünü gördük ve bu dönemde tam 
dijital alt yapıyla hayata geçirmiş olduğumuz 
MOOV hizmetimizle sosyal bir soruna çözüm 
getirdik. Sokağa çıkma kısıtlamalarının 
yaşandığı günlerde gerçekleştirdiğimiz 
anket, MOOVER olarak tanımladığımız 
kullanıcılarımızın %69’unun işe gidip gelirken 
MOOV kullandığını gösterdi. Düzenli olarak 
dezenfekte ettirdiğimiz araçlarımızla, ekstra 
hiçbir temasa gerek duymadan istenilen süre 
kadar araç kiralanabiliyor. Salgın döneminde, 
sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günler 
dikkate alınmazsa salgın öncesi dönemden 
daha iyi performans gösterdiğimizi 
söyleyebilirim. Bu kadar kritik bir dönemde 
sosyal bir görevi üstlenmekten mutluluk 
duyuyoruz” şeklinde konuştu. 

Ekonomik ve çevreci bir ulaşım çözümü 
sunan araç paylaşımı hizmetlerinin sağlık 
hassasiyetlerinin artmasıyla birlikte gelecekte 
daha fazla kullanılması ve özellikle şehir 
içi ulaşımda önemli bir alternatif olması 
bekleniyor. 
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Türkiye 2020 Araç Satış Karnesi

Türkiye’de otomotiv sektörü, tüm dünyada olduğu gibi alışılmışın dışında süreçlerden 
geçiyor. Yılın ilk aylarında sıfır ve ikinci el araç satışlarında görülen dalgalanmaların ardından 
yaz dönemiyle birlikte başlayan yükseliş, ağustos ve eylül aylarında da devam etti.

Sıfır Araç Satışında Ağustosta %68.4 Artış

ikinciyeni.com Üzerinden Teklif Verenlerde Artış Yaşandı

2019
Ocak-Ağustos

2020
Ocak-Ağustos

239.317

403.002 

%68.4
artış

Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı Sıfır otomobil satışı Sıfır hafif ticari araç satışı

2019
Ocak-Ağustos

2020
Ocak-Ağustos

193.320 

317.394 

%64.2
artış

2019
Ocak-Ağustos

2020
Ocak-Ağustos

45.997 

85.608 

%86.1
artış

Sıfır Araç Satışında Eylülde %75.5 Artış

2019
Ocak-Eylül 

2020
Ocak-Eylül 

281.309 

493.621 

%75.5
artış

Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı Sıfır otomobil satışı Sıfır hafif ticari araç satışı

2019
Ocak-Eylül 

2020
Ocak-Eylül 

228.628 

388.690 

%70
artış

2019
Ocak-Eylül 

2020
Ocak-Eylül 

52.681 

104.931 

%99.2
artış

Yılın İlk 9 Ayında Rekor Eylülde

2020 yılının ilk 9 ayında 
zirvede, 90.619 adet sıfır 
otomobil ve hafif ticari araç 
satışı ile eylül ayı yer alıyor.

Nisan ayındaki büyük 
düşüşün ardından haziran, 
temmuz, ağustos ve eylül 
aylarının sonunda, mayıs 
ayına göre %200’e yakın 
artış gerçekleşti.

2019’un ilk 9 ayına kıyasla 
212.312 daha fazla sıfır 
araç satılırken sadece son 
iki ayda 83.914 daha fazla 
satış gerçekleşti.

Ocak

2019

2020

14.373

27.273

24.875

47.122

49.221

50.008

30.971

26.457

33.016

32.235

Şubat Mart Nisan Mayıs

17.927

87.401

Temmuz

26.246

 61.533

Ağustos

41.992

90.619

Eylül

42.668

70.973

Haziran

Ağustosta İkinci Elde %32.5’lik Artış

İkinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı

2019
Ocak-Ağustos 

2020
Ocak-Ağustos 

4.343.847 

5.445.754 

%25.4
artış İkinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı

2019
Ağustos

2020
Ağustos

541.836 

718.133 

%32.5
artış

2020 yılının Ağustos ve Eylül aylarında ortalama araç satış 
fiyatları incelendiğinde artış yaşandığı görülüyor.

Türkiye’nin online araç satış platformu ikinciyeni.com üzerinden araç alımı için teklif verenlerin sayısı, ağustos ve eylül aylarında da artış gösterdi.

Araç Fiyatları Artmaya Devam Ediyor 

Ağustosta En Çok Teklif Alan Araçlarda 
Zirve Mercedes E-Class’ın Oldu

Eylülde En Çok Teklif Alan Araçlarda 
Zirve Mercedes-Benz E-Class’ın Oldu

MERCEDES E-CLASS 2.0 E 300 
AVANTGARDE AUTO 
COMMAND GÖSTERGE (2017)

Teklif Sayısı: 1.189

KIA STINGER 2.0 GSL 
AUTO GT LINE S AVN
(2019)

Teklif Sayısı: 705

MERCEDES C-CLASS 1.6 C 
180 AMG COUPE 9G-TRONIC 
(2017)

Teklif Sayısı: 871

AUDI A5 2.0 40 TDI 190 HP 
ADVANCED QTR STR SB PI 
(2020)

Teklif Sayısı: 607

Ağustos 2020’de bir önceki aya göre
toplam artış %4.02 oldu.

Eylül 2020’de bir önceki aya göre 
toplam artış %10.18 oldu.

2020
Temmuz

2020
Ağustos

241.267 

249.707

%3
artış

Teklif veren kullanıcılar

2019
Ağustos

2020
Ağustos

162.301 

249.707 
%54
artış

Teklif veren kullanıcılar

2020
Ağustos

2020
Eylül

249.707 

259.859 

%4
artış

Teklif veren kullanıcılar

2019
Eylül

2020
Eylül

211.275 

259.859 

%23
artış

Teklif veren kullanıcılar

İkinci Elde Artış %25.4 Oldu

MERCEDES-BENZ E-CLASS 2.0 
E 220 D EXCLUSIVE 4MATIC 
A/T COMMAND EKRAN+ 
DESIGNO PAKET (2017)

Teklif Sayısı: 880

AUDI A4 1.4 TFSI 150 HP 
STR DYNAMIC LED PAKET 
(2017)

Teklif Sayısı: 694

MERCEDES-BENZ E-CLASS 1.6 
E 180 EXCLUSIVE A/T 
COMMAND EKRAN (2017)

Teklif Sayısı: 746

MERCEDES-BENZ C-CLASS 1.6 
C 200 D COMFORT 
7G-TRONIC (2017)

Teklif Sayısı: 631
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Türkiye 2020 Araç Satış Karnesi

Türkiye’de otomotiv sektörü, tüm dünyada olduğu gibi alışılmışın dışında süreçlerden 
geçiyor. Yılın ilk aylarında sıfır ve ikinci el araç satışlarında görülen dalgalanmaların ardından 
yaz dönemiyle birlikte başlayan yükseliş, ağustos ve eylül aylarında da devam etti.

Sıfır Araç Satışında Ağustosta %68.4 Artış

ikinciyeni.com Üzerinden Teklif Verenlerde Artış Yaşandı

2019
Ocak-Ağustos

2020
Ocak-Ağustos

239.317

403.002 

%68.4
artış

Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı Sıfır otomobil satışı Sıfır hafif ticari araç satışı

2019
Ocak-Ağustos

2020
Ocak-Ağustos

193.320 

317.394 

%64.2
artış

2019
Ocak-Ağustos

2020
Ocak-Ağustos

45.997 

85.608 

%86.1
artış

Sıfır Araç Satışında Eylülde %75.5 Artış

2019
Ocak-Eylül 

2020
Ocak-Eylül 

281.309 

493.621 

%75.5
artış

Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı Sıfır otomobil satışı Sıfır hafif ticari araç satışı

2019
Ocak-Eylül 

2020
Ocak-Eylül 

228.628 

388.690 

%70
artış

2019
Ocak-Eylül 

2020
Ocak-Eylül 

52.681 

104.931 

%99.2
artış

Yılın İlk 9 Ayında Rekor Eylülde

2020 yılının ilk 9 ayında 
zirvede, 90.619 adet sıfır 
otomobil ve hafif ticari araç 
satışı ile eylül ayı yer alıyor.

Nisan ayındaki büyük 
düşüşün ardından haziran, 
temmuz, ağustos ve eylül 
aylarının sonunda, mayıs 
ayına göre %200’e yakın 
artış gerçekleşti.

2019’un ilk 9 ayına kıyasla 
212.312 daha fazla sıfır 
araç satılırken sadece son 
iki ayda 83.914 daha fazla 
satış gerçekleşti.

Ocak

2019

2020

14.373

27.273

24.875

47.122

49.221

50.008

30.971

26.457

33.016

32.235

Şubat Mart Nisan Mayıs

17.927

87.401

Temmuz

26.246

 61.533

Ağustos

41.992

90.619

Eylül

42.668

70.973

Haziran

Ağustosta İkinci Elde %32.5’lik Artış

İkinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı

2019
Ocak-Ağustos 

2020
Ocak-Ağustos 

4.343.847 

5.445.754 

%25.4
artış İkinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı

2019
Ağustos

2020
Ağustos

541.836 

718.133 

%32.5
artış

2020 yılının Ağustos ve Eylül aylarında ortalama araç satış 
fiyatları incelendiğinde artış yaşandığı görülüyor.

Türkiye’nin online araç satış platformu ikinciyeni.com üzerinden araç alımı için teklif verenlerin sayısı, ağustos ve eylül aylarında da artış gösterdi.

Araç Fiyatları Artmaya Devam Ediyor 

Ağustosta En Çok Teklif Alan Araçlarda 
Zirve Mercedes E-Class’ın Oldu

Eylülde En Çok Teklif Alan Araçlarda 
Zirve Mercedes-Benz E-Class’ın Oldu

MERCEDES E-CLASS 2.0 E 300 
AVANTGARDE AUTO 
COMMAND GÖSTERGE (2017)

Teklif Sayısı: 1.189

KIA STINGER 2.0 GSL 
AUTO GT LINE S AVN
(2019)

Teklif Sayısı: 705

MERCEDES C-CLASS 1.6 C 
180 AMG COUPE 9G-TRONIC 
(2017)

Teklif Sayısı: 871

AUDI A5 2.0 40 TDI 190 HP 
ADVANCED QTR STR SB PI 
(2020)

Teklif Sayısı: 607

Ağustos 2020’de bir önceki aya göre
toplam artış %4.02 oldu.

Eylül 2020’de bir önceki aya göre 
toplam artış %10.18 oldu.

2020
Temmuz

2020
Ağustos

241.267 

249.707

%3
artış

Teklif veren kullanıcılar

2019
Ağustos

2020
Ağustos

162.301 

249.707 
%54
artış

Teklif veren kullanıcılar

2020
Ağustos

2020
Eylül

249.707 

259.859 

%4
artış

Teklif veren kullanıcılar

2019
Eylül

2020
Eylül

211.275 

259.859 

%23
artış

Teklif veren kullanıcılar

İkinci Elde Artış %25.4 Oldu

MERCEDES-BENZ E-CLASS 2.0 
E 220 D EXCLUSIVE 4MATIC 
A/T COMMAND EKRAN+ 
DESIGNO PAKET (2017)

Teklif Sayısı: 880

AUDI A4 1.4 TFSI 150 HP 
STR DYNAMIC LED PAKET 
(2017)

Teklif Sayısı: 694

MERCEDES-BENZ E-CLASS 1.6 
E 180 EXCLUSIVE A/T 
COMMAND EKRAN (2017)

Teklif Sayısı: 746

MERCEDES-BENZ C-CLASS 1.6 
C 200 D COMFORT 
7G-TRONIC (2017)

Teklif Sayısı: 631
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Türkiye’de ürettiği modellerle otomotiv endüstrisine ve aynı zamanda ülke ekonomisine 
katkıda bulunan Hyundai Assan, kaliteli ve konforlu ürün gamına yepyeni bir model daha 
ekledi. Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, Türk tüketicisinin istediği tüm 
özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Yeni Hyundai i20 Heyecan 
Katmaya Geliyor

Haber

Türkiye’nin ve B segmentinin en 
beğenilen modellerinden biri olan i20, 
ilk kez tanıtılmasından bu yana gerek 
tasarım gerekse teknoloji anlamında 
bir hayli fazla yol katetti. İlk kez 2008 
yılında tanıtılan ve 2010 yılından itibaren 
Türkiye’de üretimine başlanan Hyundai 
i20, çeşitli motor seçenekleri ve uzun 
garanti süreleriyle kullanıcılarına her 
daim önemli avantajlar sundu. 

Markanın yeni tasarım felsefesi olan 
“Duygusal Sportiflik” temasıyla baştan 
aşağı yenilenen üçüncü nesil i20 ise 
sadece tasarım ve gelişmiş teknolojisiyle 
değil, artan boyutları ve yenilikçi güç 

paketleriyle de öne çıkıyor. Satışa 
sunulduğu tüm pazarlarda adından 
sıkça söz ettiren i20, ülkemizde de küçük 
sınıfın en önemli referanslarından biri 
olarak kabul ediliyor.

Hyundai i20, tamamen yenilenen 
modelle beraber bir takım değişiklikleri 
de beraberinde getiriyor. Dizel motora 
yeni modelde yer verilmezken bu kez 1.0 
litre turbo beslemeli motoruyla beraber 
ilk kez 48 voltluk hafif hibrit versiyona 
geçiş yapılıyor. Bu sayede oldukça 
düşük bir yakıt tüketimi elde edilirken 
aynı zamanda yeterli performans da 
sunuluyor. 

Hyundai i20, alışılmışın dışında bir 
tasarımla gelerek markanın Duygusal 
Sportiflik dizayn felsefesine bağımlılığını 
gösteriyor. Bu tasarım felsefesinin 
amacı, otomobille kullanıcısı arasında 
adından da anlaşılacağı gibi duygusal 
bir bağ oluşturmak. Bir diğer kriter ise 
Hyundai’nin yeni nesil modellerinde 
vurguladığı ayırt edici yeni görünümle 
sıradanlıktan uzaklaşmak. Böylelikle, Yeni 
i20’ye dinamik görünümlü ön ve arka 
tamponlarının yanı sıra yeni radyatör 
ızgarası da şık bir karakter sağlıyor.

Yeni i20 ilk bakışta yeni far grubuyla 
farklılaşıyor. LED ön ve arka farlar 
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i20’nin çarpıcı ve özgün tasarımını 
öne çıkartırken, mercekli sis farları ve 
üçgen havalandırma kanalları da ön 
bölümde güç temasını oluşturuyor. 
Kama şeklindeki gündüz sürüş farları 
ve elmas tarzı ön ızgara ile i20 tasarım 
bütünlüğüyle dikkat çekerken geriye 
doğru yükselen omuz çizgisiyle de 
karakteristik C sütununa ideal bir 
şekilde uzanılıyor.

Yan tarafta ise cesur bir karakter çizgisi 
ve benzersiz C sütunu tasarımı ile 
oldukça çekici bir görünüm sunuluyor. 
Sert ve çıkıntılı bu hat, otomobili 
dururken bile hareketliymiş gibi 
hissettiriyor ve atletik duruş açısından 
müthiş bir anlam katıyor. Tasarımın 
öne çıkan özelliklerinden bir diğeri ise 
Z formundaki arka bölüm. C sütunuyla 
bagaj kapağı arasındaki bu bağlantı, 
yine Z şeklindeki stop lambalarıyla 
destekleniyor. Dinamik oranlar, 
otomobilin genişliğini ve sportifliğini 
artırırken aynı zamanda görünürlüğü de 
zirveye taşıyor.

Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 
mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 
2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik 
genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 
mm genişleyen i20, iç mekanında ön 
sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave 
omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz 
mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye 
ulaşıyor. Sportif tasarım felsefesi gereği 
24 mm daha alçak bir tavan çizgisine 
sahip olan aracın bagaj hacmi ise 51 litre 
artarak 352 litreye çıkmış. İhtiyaç halinde 
katlanan arka koltuklar ise yatırıldığı 
zaman toplam 1.165 litre hacim sunuyor.

Kullanıcılarına siyah tavan renk 
opsiyonuyla beraber 17 farklı renk 

kombinasyonu sunan Yeni i20’deki 
17 inçlik şık jantlar da sportifliği ve 
dinamizmi artıran bir diğer detay. 
Donanım seviyesine göre değişkenlik 
gösteren bu jantlar, Hyundai 
modellerindeki tasarım farklılığının en 
büyük mimarlarından biri olarak da öne 
çıkıyor.

Bir dizi iyileştirme ile dikkat çeken 
Yeni i20’nin iç mekanı, araç içerisinde 
geçirilen zamanın daha  kaliteli olmasına 
olanak sağlıyor. Hyundai tasarımcıları, 
kabinde yeni ve çekici bir görünüm 
yaratırken, buna paralel olarak oturma 
alanının şık oranlarını yansıtmak için 
yenilikçi, estetik ve teknik çözümler 
aramış. Bu şık iç mekan, usta bir 
heykeltraşın elinden çıkan bir sanat 
eserini andırırken her zamankinden 
çok daha çekici görünüyor. Tasarımın 
öne çıkan özelliklerinden biri de yüksek 

ve sürücü odaklı gösterge panelini 
kaplayan yatay hatlar. Bu özellik ön 
yüzün kaygan ve geniş görünmesini 
sağlayarak ona sıradışı bir görünüm 
kazandırıyor.

Yeni i20’nin kapıları, doğada bulunan 
şekillerden esinlenerek gösterge 
panelini zarif ve duygusal bir şekilde 
kucaklıyor. Kapıların bu özel yapısı, 
gösterge paneli bölümüyle mükemmel 
bir uyum sağlarken, rafine direksiyon 
simidi, modern dijital göstergeler gibi 
donanımlarla desteklenmeye devam 
ediyor. Kullanılan yeni döşemeler 
ve kabindeki renk vurguları da iç 
tasarımdaki diğer materyaller ile 
uyuşuyor. Ayrıca, yeni mavi LED ortam 
ışığı teknolojisi sayesinde geceleri hoş 
bir iç aydınlatma da sunuluyor. Daha üst 
sınıf Hyundai modellerinde de kullanılan 
dört kollu spor direksiyon simidi ise 

Hyundai Assan Başkanı
ICKKYUN OH

Hyundai Assan Genel Müdürü
MURAT BERKEL
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otonom araçlar ve motorsporlarından 
izler taşıyor. Segmentte ilk defa 
sunulan kablosuz akıllı telefon 
yansıtma fonksiyonu, kablosuz şarj ile 
desteklendiğinde pratikliği de artırmış 
oluyor.

Yeni i20’de yer verilen BOSE ses sistemi 
de diğer çarpıcı özelliklerden biri. Dijital 
ses işlemcisine sahip dahili amfi sistemi, 
8 hoparlör ile birlikte sunuluyor. Ön 
merkez ve arka subwoofer ile birlikte 
araçtaki tüm yolculara hitap eden bu 
akustik düzen, daha kaliteli bir müzik 
dinlenmesine olanak sağlıyor. 
Yeni i20 geliştirilirken iç mekandaki 
teknolojik donanımlar ve modern 
çizgiler, segment sınırlarını zorlayacak 
şekilde temalandırılmış. Pedal tasarımı, 
en üst seviyedeki ikiz 10,25 inç ekranlar, 
orta donanım seviyesindeki 8 inç 
dokunmatik ekran, sürücü odaklı kokpit 
tasarımı, mavi ambiyans aydınlatma, 
ön havalandırma kanallarının ve kapı 
trimlerinin bütünleşik çizgileri, i20’yi bir 
önceki jenerasyondan oldukça ayıran 
en belirgin detaylar. Bunun dışında, 

Hyundai Smart Sense aktif güvenlik 
özellikleri de i20’de yerini alıyor. Ön 
çarpışma önleme yardımcısı ve şerit 
takip asistanı gibi sürüşe aktif müdahale 
eden sistemlerin yanında, sürücü 
yorgunluk uyarısı, uzun far asistanı gibi 
destek sistemleri de güvenlik adına 
sunulan donanımlar. Trafik ışıklarında 
durulduğunda öndeki aracın hareketini 
uyaran sistem, trafiğin aksamasını 
da engelliyor. Ayrıca, arka yolcu/eşya 
uyarısı ise segmentte ilk defa sunuluyor. 
Arka koltukta telaşla unutulan eşya yada 
evcil hayvanlar sürücüsüne sesli olarak 
hatırlatılıyor. Böylelikle, olası hırsızlık 
gibi talihsizliklerin veya benzeri üzücü 
olayların yaşanması da önlenmiş oluyor.
Hyundai’nin izmit fabrikasında ürettiği 
i20 modeli, BC3 kasa koduyla ve yepyeni 
bir platform ile geliyor. Model için 
özel olarak geliştirilen bu platform, 
daha rijit ve daha dinamik bir sürüş 
için ekstra mukavemetli çelikten 
üretiliyor. Hyundai’nin kendi ürettiği bu 
sağlam çelik, burulmalara ve kazalarda 
yaşanabilecek olası bükülmelere karşı 
daha dayanıklı. Bağlantı ve kaynak 

noktaları geliştirilen Yeni i20, böylelikle 
sınıfının en güvenilir modellerinden biri 
olmayı hedefliyor.   

Hyundai, ikinci jenerasyona göre güç 
paketlerinde de yenilenmeyi tercih 
etmiş. Daha önce de kullanılan 1.4 
litrelik 100 PS’lik atmosferik motor, 
bu kez 6 ileri manuel veya 6 ileri 
otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. 
6 ileri otomatik şanzıman, ikinci 
jenerasyondaki (2014-2020 arası) 4 
ileri otomatik versiyona göre yüzde 9’a 
kadar daha az yakıt tüketimi sağlıyor. 
Turbo beslemeli 1.0 litrelik benzinli 
motor ise 7 ileri DCT şanzıman ile tercih 
edilebilirken, eklenen en önemli özellik 
ise 48V hafif hibrit sistemi.

Bu motor 0,4kW gücünde 48 Volt’luk 
Lityum-İyon bataryaya sahip. Bu 
batarya, aracın stepne havuzunda 
konumlandırılmış ve kullanılan sistem 
12kW gücündeki hibrit jeneratörü ile 
kayış sistemini tahrik ediyor. Araçtaki 
48V hibrit sistemi, ilk marş harici start 
esnasında kayışı tahrik ederek motorun 

Haber
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ideal yanma öncesi konumuna gelmesini 
sağlıyor. Böylece, motoru daha erken 
devreden çıkartmak, daha yüksek 
devirde devreye almak, motoru rölantiye 
alarak ya da kapatarak süzülme yapmak 
mümkün oluyor. Normal 1.0 litre turbo 
motora kıyasla yüzde 10’a kadar daha az 
yakıt tüketen bu sistem, B segmentinde 
bir ilk.

Hyundai Yeni i20’de üç ana (Jump, Style, 
Elite) üç de opsiyon paketi (Style Plus, 
Design, Elite Plus) olmak üzere toplam 
6 farklı donanım seviyesi bulunuyor. 
Her türlü kullanım özelliklerine göre 
ihtiyaçları karşılayabilen bu seçeneklerin 
ortak amacı maksimum konfor ve 
pratiklik sunmak.

Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, 
konuşmasında sektör için oldukça 
önemli sayılacak açıklamalara da 
yer verdi. “Yeni araçlarımız kısa bir 
süre içinde tanıtılacak. Bizi en çok 
heyecanlandıran model ise elbette 
B-SUV olacak. Yeni i20’nin platformu 
üstüne geliştirilen bu aracımızın 
üretimine 2021 yılı Mart ayında 
başlayacağız. Üretim hattımızdaki 
üçüncü model olacak bu aracımızı 
Türkiye kadar öncelikle Avrupa olmak 
üzere tüm bölge için sadece biz 
üreteceğiz. Türkiye pazarını ön planda 
tutarak hazırladığımız özellikleriyle, 
Türk tüketicisinin istek ve beklentilerine 
her yönüyle cevap verebilecek bir araç 
olacağına inanıyoruz”.

“Ayrıca bildiğiniz üzere Dünya Ralli 
Şampiyonası’nda yarışan i20 WRC’nin 
gövdesini ve altyapısını biz sağlıyoruz. 
Şampiyonada yarışan aracımızdan elde 

edilen tecrübeler sayesinde performans 
otomobillerimiz hazırlanıyor. Bu 
doğrultuda yeni çıkacak i20 N ve N 
Line modellerimizi de Şubat 2021’den 
itibaren yine biz üreteceğiz. Yeni i20 
projesinin böylece toplam yatırım tutarı 
da 171 milyon Euro’nun üstüne çıkmış 
olacak”. 

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat 
Berkel, pazara sundukları yeni modelle 
ilgili olarak şunları söyledi. “Türkiye’de 
üretimine başladığımız günden bugüne 
kadar en yüksek adette üretip ve yine en 
yüksek adette ihraç ettiğimiz modelimiz 
i20 oldu. Ayrıca iç pazarda da yaklaşık 
160 bin adetlik yüksek bir satış rakamına 
ulaşmayı başardık”.

“Türk tüketicisinin hala en beğendiği 
araçlardan biri olan i20 modelinin üç 
neslini de burada üretmek ve Türkiye 
ekonomisine katkıda bulunmak bizi 
son derece gururlandırıyor. Duygusal 
değerleri en üst seviyeye çıkararak 
gövde yapısını, dizaynı ve teknolojiyi 
harmanlayan yeni tasarım dilimizle 
müşterilerimizin beklentilerini en üst 
seviyede karşılamayı hedefliyoruz. 
Çünkü, Yeni i20’yi Türkiye’de 
üreterek yine bu ülkede en iyi 
şekilde satışa sunuyoruz. Yeni i20’nin 
Türk tüketicisinin de heyecanını 
ateşleyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple 
sloganımızı “Heyecanı Yeniden Keşfet” 
olarak belirledik. Yeni i20 ile birlikte 
hedeflerimiz de her zamanki gibi yüksek. 
Bu doğrultuda son çeyrekte Türkiye’de 
5 bin adet i20 satmayı hedefliyoruz. 
Amacımız i20’yi tekrardan ait olduğu 
yere, B-segmentinin zirvesine taşımak”.
Pandemi sürecinde de çok sıkı 

çalıştıklarını söyleyen Murat 
Berkel,“Şirket ve bayi teşkilatımızda 
çalışanların sağlığını koruyabilmek için 
gerekli yönlendirmeleri zamanında 
yaparak bu süreçten olumsuz 
etkilenmemek için çok yoğun çaba 
sarfettik ve bunun karşığını aldık. 
Önceliğimiz sağlık. Ayrıca, çoğu 
kimsenin evde kaldığı pandemi 
döneminde dijital iletişime fazlasıyla 
ağırlık verdik. Tüketicilerle bağımızı 
daha da güçlendirebilmek adına 
marka iletişimine ve sosyal sorumluluk 
çalışmalarına odaklandık. Satış 
kanallarımızı kapatmadığımız için satışa 
yönelik çalışmalarımızı geliştirip yine 
dijital ortamdan erişebilirliği artırdık. 
Satış sonrası operasyonlarımızda 
da geliştirmeler yaptık. Araçlarını 
servislerimize getirenlere ücretsiz 
dezenfeksiyon hizmeti sunduk. Her 
bir departmanımız farklı projeler 
geliştirerek faaliyetlerini yürüttü 
ve yürütmeye de devam ediyor. 
Satış sonrasındaki “Kapınızdaki 
Hyundai” programımızı uzun yıllardır 
uyguluyoruz. Çeşitli altyapı çalışmalarını 
hızlı bir şekilde devreye alarak bu 
uygulamamızı satış tarafı için de 
başlattık. Bayilerimize gitmeyi şu an 
tercih etmeyen müşterilerimize de 
görüntülü görüşme hizmeti veriyoruz 
ve hatta araç almak istediklerinde 
onların adına tüm işlemleri tamamlayıp 
istedikleri adrese teslim ediyoruz. Hatta 
web sitemiz üstünden araçlarla ilgili 
tanıtım videolarını izleyip, tüm bilgileri 
detaylı bir şekilde öğrenip direkt satın 
almalarını sağlayacak modülümüz de 
var. 
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Salgın öncesi dönemde her iki ayda bir yürütülen Ipsos Türkiye Barometresi 
araştırmasında vatandaşlar salgından önceki bir yıllık süreçte ekonomiyi ülkenin 
birincil sorunu olarak tanımladığı görülüyor. 

Ipsos araştırdı; “Türkiye’nin en
önemli sorunu ekonomi ve salgın”

Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile Ipsos; 
Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini 
takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık 
düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya 
koymaya devam ediyor. Hükümetin bu konudaki politika 
ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli 
olarak takip eden Ipsos’un gerçekleştirdiği Koronavirüs 
Salgını ve Toplum Araştırmasın 24 döneminde ülkemizin 
en önemli sorunları mercek altına alınıyor. 

Salgın öncesi dönemde her iki ayda bir yürütülen 
Ipsos Türkiye Barometresi araştırmasında vatandaşlar 
salgından önceki bir yıllık süreçte ekonomiyi ülkenin 
birincil sorunu olarak tanımladığı görülüyor. Mart 
ayında salgının hayatımıza girmesiyle beraber bu 
değerlendirme değişmiş ve salgın ülkenin ilk sıraya 
yerleşmiş olduğu, uzunca bir sürede de bu şekilde 

devam ettiği verilerle ortaya konuyor. 
Haziran ayı başından itibaren ise 
salgın ve ekonominin ilk sırayı 
paylaştıklarına konumlandıklarına 
şahit olunması, vaka sayılarındaki 
artışlar, döviz kurundaki yükselişler 
gibi gündemdeki konular 
vatandaşların bu konudaki 
değerlendirmelerine doğrudan 
etkide bulunduğu görülüyor.  

YAPILAN İŞ EVDEN ÇALIŞMAYA 
UYGUN MU?  

Salgın nedeniyle işleri evden 
çalışmaya uygun olan çalışanların bir 
bölümünün evden çalışma sistemine 
geçmesiyle beraber bundan sonra 
iş hayatının yeni normalinin bu 
olup olmayacağına dair tartışmalar 
gündemdeki yerini koruyor.    Ipsos’ta 
bu çerçevede hâlihazırda çalışan 
vatandaşlara işlerinin evden 

Ipsos Türkiye CEO’su
SİDAR GEDİK

çalışmaya ne kadar uygun olduğu 
sorusunu yöneltti. Çalışanların sadece 
%15’i işinin evden çalışmaya çok uygun 
olduğunu belirtiyor.

ÇALIŞANLARIN NE KADARI EVDEN 
ÇALIŞIYOR? 

Öte yandan verilere bakıldığında,  
Türkiye’de evden çalışma oranı da 
yüksek olmadığı ortaya çıkıyor. Son 
1 hafta içerisinden evden çalıştığını 
belirtenler %9 seviyesinde… Salgın 
döneminde bu oranın en yüksek %15 
seviyesine çıktığı görülmüştü. İşinin 
evden çalışmaya çok veya kısmen uygun 
olduğunu belirtenler %39 seviyesinde. 
Her ne kadar iş gücünde evden 
çalışma için potansiyel bir gelişim alanı 
olduğunu söylemek mümkün olsa da 
aslında evden çalışma sanılanın aksine 
toplumun tamamını korumak için 
süper etkili bir çözüm değil. Toplumun 
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çok büyük kesimi çalışabilmek için evden çıkmak 
zorunda olduğu araştırmanın ortaya koyduğu 
verilerde ortaya çıkıyor.  Virüsün yayılma riski 
devamlılığını sürdürecektir.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili 
değerlendirmelerini şöyle iletti; “Yaşanan salgında 
ilk günden beri herkesin tartışılmaz önceliği elbette 
insan sağlığını korumak. Bunun için bireyler ve 
kurumlar güçleri, akılları yettiğince önlemler 
almaya çalışıyorlar. Hem izolasyon başta olmak 
üzere sağlık önlemlerini hakkıyla almak, hem de 
işini yapmaya evden devam edebilmek bir çok 
insanın doğal tercihidir diye düşünebiliriz. Ancak 
pratikte çalışanların %85’i işlerinin evden çalışmaya 
tamamen uygun olmadığını belirtiyor. İşi, kısmen 
de olsa evden çalışmaya uygun olanları dahil 
ettiğimizde bile ancak %39’luk bir orana ulaşıyoruz. 
İşi evden çalışmaya çok uygun olan %15’lik bir 
kesim mevcut, buna rağmen evden çalışanların 
oranı ise %9. Yani işi müsait olanların da hepsi 
evden çalışmıyorlar. Tabi bu durumun arkasında 
şirketlerin ve çalışanların tercihlerinin yanı sıra, 
evde gerekli imkanların, ekipmanın olmaması gibi 
etkenler de olabilir. Aslında evden çalışma kısıtlı 
bir kesim için mümkün ve toplumun tamamını 
korumak için sanıldığı kadar etkili bir çözüm değil, 
milyonlarca çalışan işe gitmek için evden çıkmak 
mecburiyetinde. Dünyanın en geçerli amacına 
yönelik olsa bile, alınan Koronavirüs tedbirlerinin 
ticaret hayatı, iş dünyası üzerinde olumsuz etkileri 
olduğu da bir gerçek. Özellikle bazı sektörlerde 
önemli miktarda iş kayıpları yaşandı-yaşanıyor, 
işsizlik oranları gelişmiş ekonomilerde bile yüksek 
seviyelere erişmiş durumda. Bunun sonucu olarak 
da haftalardır ülkenin en önemli sorunu nedir 
sorusunun yanıtları arasında salgın ve ekonomi at 
başı gidiyor. Her on kişiden altısı salgının işleri için 
ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtiyor. İnsanlar 
hayati tehlike ile işsizlik tehlikesi arasında sıkışmış 
durumdalar.” 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs 
Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması 
ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit 
edilmesini takiben vatandaşların bu konuya 
ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen 
davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin 
bu konudaki politika ve uygulamalarının 
kamuoyundaki yansımasını anlamak 
hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler 
(CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye 
temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 24- 29 Eylül 
2020 saha tarihi ile 24. Dönem verilerini kapsayan 
araştırmanın istatistiki hata payı, %95 güven 
aralığında ± %3’tür…
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Bireyler sadece sosyal hayata katılırken değil; hastaneye gitmek, toplu taşıma kullanmak ve 
markete gitmek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılarken dahi ciddi endişe duyuyor. 

“Toplumun pandemi endişesi”

Ipsos’un gerçekleştirdiği Koronavirüs 
Salgını ve Toplum Araştırmasının 31. 
Döneminde ;  vatandaşların gündeminde 
olan en önemli başlıkları inceliyor.  
Araştırma verilerine bakıldığında; bu 
dönem bireylerin sadece sosyal hayata 
katılırken değil, hastaneye gitme, 
toplu taşımaya binme gibi zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılarken de kendini rahat 
hissmediği görülüyor.  Her 10 kişiden 
7’si hastaneye gitme (%71) ve toplu 
taşıma  kullanma (%67) konusunda 
ciddi endişe taşıdığını belirtiyor. Toplam 
endişe düzeyine baktığımızda neredeyse 
tüm vatadaşların endişeli olduğu ortaya 
çıkıyor. (sırasıyla %95; %91). Markete-
süpermarkete gitme konusunda ise 
kısmen endişeli olanların oranı daha 
yüksek (kısmen endişeli: %44; çok 
endişeli %38). Bu durumun bir nedeni, 
bu alışveriş noktalarında diğer iki 
faaliyete kıyasla virus bulaşma riskinin 
kısmen daha düşük olması şeklinde 
düşünülebilir. 

TOPLUMUN YARISINDAN FAZLASI, 
65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARA 
YÖNELİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI 
DESTEKLİYOR.

 Artan vaka sayıları nedeniyle 65 yaş 
ve üzeri vatandaşlara yönelik sokağa 
çıkma kısıtlaması önce bazı illerde 
başlamıştı, daha sonra tüm Türkiye’de 
uygulanmasına karar verildi. Ipsos ; 
bu karara ilişkin kamoyunu desteğini 
sorguladığında toplumun %65’inin bu 
kararı doğru bulduğunu tespit etti. 
Karara karşı olanlar ise ağırlıklı olarak 
yasağın herkesi kapsaması gerektiğini, 
belirli bir yaş grubuyla sınırlı olmaması 
gerektiğini düşünenler, ayrıca sokağa 
çıkma yasağına tümüyle karşı olan da 
sınırlı bir kitle var.

SALGININ ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ KONUSUNDA KÖTÜMSER 
HİSSEDENLERİN ORANI SON BİR AY 
İÇİNDE İKİ KATINA ULAŞTI.
Vatandaşlara son 1 hafta içinde 
koronavirüs salgınının ülkemiz 

üzerindeki genel etkileri hakkında 
hislerini sorduğumuzda %66’sı daha 
kötümser olduğunu söyledi. Bu oran 
Ekim ayında %33 seviyesindeydi. 
Kötümser hissedenlerin oranındaki bu 
ciddi artış dikkat çekici. Artan hasta ve 
vaka sayılarıyla beraber toplumdaki 
iyimser hava da dağılmışa benziyor. 
Özellikle lise ve üzeri eğitim seviyesine 
sahip vatandaşlarda bu olumsuz 
değerlendirme daha yaygın.
 Koronavirüs aşisinin kullanimina ilişkin 
toplumda görüş birliği yok. Koronavirüse 
karşı aşı çalışmaları yoğun bir şekilde 
devam ederken umut verici haberler 
yayılmaya başladı. Alman biyoteknoloji 
şirketi Biontech ile Amerikan ilaç 
şirketi Pfizer tarafından geliştirilen 
aşının koronavirüse karşı korunmada 
yüzde 90 etkili olduğu açıklandı. 
Aşının onaylanmasından sonra yıl 
sonuna kadar 50 milyon doz, gelecek 
sene ise 1.3 milyar doz aşı üretilmesi 
planlanıyor. Bu haberin hemen akabinde 
ise Moderna çalıştıkları aşının Covid-
19’u engellemede yüzde 94,5 başarılı 
olduğunu duyurarak aşı çalışmalarının 
başarılı bir şekilde ilerlediğini açıklayan 
ikinci Amerikalı şirket oldu.
Tüm bu gelişmeler çok umut verici öte 
yandan kullanıma ilişkin hususlar, yani 

bu aşıya ülkelerin erişiminin nasıl olacağı 
ve kimlerin öncelikli aşı olacağı konusu 
henüz çok net değil.

TOPLUMDA GELİŞMİŞ ÜLKELERİN AŞIYA 
DAHA ÖNCE ERİŞECEĞİNE DAİR YAYGIN 
BİR KANAAT VAR. 

Geçtiğimiz hafta “vatandaşlara aşı 
bulunsa aşının devlet tarafından zorunlu 
tutulmasını mı yoksa bireylerin isteğine 
bırakılmasını mı tercih ettiklerini” 
soruldu. Bu konuda toplum ikiye 
ayrılmış gözüküyor. %49 aşının zorunlu 
olması gerektiğini savunurken, %40 
bireysel tercihten yana. Vatandaşlar, 
aşının kullanıma hazır olduktan sonra 
gelişmiş ülkelerin öncelikli olarak aşıya 
erişeceğini düşünüyor (%68). Salgını 
kontrol altına almak için tüm ülkelerin 
aşıya ulaşması gerektiği açık. Bu hafta 
sonu başlayan G20 zirvesinin ana 
konularından birisi de aşının dünyada 
dağıtımı.  Bakalım gelişmiş ülkeler bu 
sınavdan başarıyla geçebilecek mi?

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik 
konuyla ilgili değerlendirmesinde; “Her 
ne kadar bireysel önlemlerin önemi çok 
büyükse de son haftalarda toplumda 
giderek artan bir kötümserlik duygusu 
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hakimdi ve vatandaşların büyük kısmı devletin 
genel önlemler almasını bekliyordu, istiyordu. 
Büyük çoğunluk toplu taşıma kullanmak ve 
hastaneye gitmekten büyük endişe duyuyor, 
kaçınılmaz bir ihtiyaç olmasına rağmen markete 
gitmek bile endişe kaynağı. Uzun süredir 
araştırmalarımızda tespit ettiğimiz merkezi 
tedbir alınması beklentisine dair ilk adımlar 
geçtiğimiz hafta atıldı. Bahar aylarındaki kadar 
sıkı olmasa bile yeni önlemler hayatımıza girdi.  
Henüz 10:00-13:00 saatleri arasına indirilmiş 
haline dair bir ölçüm yapmadık ama 65 yaş 
üstüne 10:00-16:00 saatleri arası haricine 
kısıtlama getirilmesine destek büyük, her üç 
kişiden ikisi bu uygulamayı doğru buluyordu. 
Bazı aşı çalışmalarının geliştirme aşamalarının 
son evresine girmiş olması büyük umut veriyor, 
gelecek yıl ne zaman nasıl aşı uygulanacağı 
konuşulmaya başlandı. Ülkemizde vatandaşların 
yarısı aşının devlet tarafından zorunlu bir 
şekilde uygulanması taraftarı iken %40’ı kararın 
bireylere bırakılması gerektiği düşüncesinde. 
Henüz bir fikri olmayan %10’luk bir kesim de 
mevcut. Kitlesel aşı uygulaması başladığında 
gelişmiş ülkelerin öncelikli olacağı düşüncesi 
hakim, her on kişiden yedisi böyle düşünüyor.  
Ülkeler arasında aşıya erişim anlamında bir 
eşitlik olacağını düşünenlerin oranı beşte birden 
az. Unutulmaz bir yıl olan 2020’nin ardından 
2021 yılı da toplumlar ve bireyler arası temel 
insani ihtiyaçlara erişim eşitliği açısından dikkat 
çekici tartışmalara sahne olacak gibi duruyor.” 
dedi.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ 

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs 
Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması 
ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk 
kez tespit edilmesini takiben vatandaşların 
bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, 
endişelerini, değişen davranışlarını ortaya 
koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve 
uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını 
anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online 
Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 
1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile 
gerçekleştirilmiştir. 12-18 Kasım 2020 saha tarihi 
ile 31. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın 
istatistiki hata payı, %95 güven aralığında ± 
%3’tür…
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Ticaret Bakanı Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 
5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, 
bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı 
oldu." dedi.

Bakan Pekcan: “Türkiye
bugüne kadarki en
yüksek aylık ihracat
rakamına ulaştı”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı 
ihracatının yüzde 5,6 artışla 17 milyar 
333 milyon dolar olarak gerçekleştiğini 
belirterek, “Bu rakam, bugüne kadar 
gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat 
rakamı.” dedi. 

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret 

rakamlarını açıkladı. 
Türkiye’nin ihracattaki kapasitesini 
koruduğunu ifade eden Pekcan, bununla 
da kalmayıp yeni ve tarihi rekorlarla 
hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla 
ilerlediklerini söyledi.

Pekcan, başarılı ihracat rakamları 
yakaladıklarını belirterek, “Ekim ayı 
ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 

milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayına 
göre de ihracatımızı 8,3 artırmış olduk. 17 
milyar doların üzerinde gerçekleşen bu 
rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en 
yüksek aylık ihracat rakamı.” diye konuştu. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
koşullarına rağmen 17,3 milyar 
dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin 
temellerinin ne kadar sağlam olduğunun 

T.C. Ticaret Bakanı
Sn. RUHSAR PEKCAN

Haber
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göstergesi niteliğini taşıdığını vurgulayan 
Pekcan, bunun reel sektörün direncini ve 
gücünü gösterdiğini dile getirdi. Pekcan, 
“17,3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı 
zamanda, Türkiye’nin pandemiyi mümkün 
olan en az hasarla atlatacak ve pandemi 
sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler 
arasında olacağının ayrı bir teyididir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Pekcan, 3’üncü çeyrekte, 2’nci çeyreğe 
göre bir toparlanma süreciyle beraber 
ihracatta yüzde 34 artış gerçekleştiğine 
dikkati çekerek, ekim ayında yakalanan 
bu trendin de ihracat artışının devam 
edeceğinin bir teyidi anlamında olduğunu 
bildirdi. 

Ekimde ithalatın yüzde 8,5 artışla 
19 milyar 729 milyon dolar olarak 
gerçekleştiği bilgisini veren Pekcan, 
“Bu ithalatın yüzde 87,8’i ham madde 
ve yatırım mallarından oluşmaktadır. 
Dış ticaret hacmimiz 37 milyar 62 
milyon dolara ulaşmış. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı ise yüzde 87,9 ile 
2020’nin en yüksek rakamına ulaşmış 
bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı. 

“10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 
5,1 düştü”

Pekcan, dış ticaret performansına 
ilişkin daha anlamlı bir değerlendirme 
sunması açısından, altın hariç verileri de 
paylaşmak istediğini belirterek, şunları 
kaydetti:

“Altın, ticareti yapılan bir emtia olduğu 
kadar, sermaye değeri taşıyan bir 
tasarruf veya yatırım aracıdır. Biz de 
altın hariç verileri sizlerle paylaşacağız. 
Nitekim, en çok altın ticaretinin 
yapıldığı ülkelerden İngiltere şubattan 
itibaren dış ticaret verilerini altın 
hariç paylaşmaktadır. Ekim ithalatına 
baktığımızda 19,7 milyar dolarlık ithalatın 
2 milyar dolarının sadece ekim ayında 
altın ithalatı olduğunu görüyoruz. Altın 
hariç ithalatımız 17 milyar 718 milyon 
dolar oldu. Daha da çarpıcı olarak 2020 
yılı genelinde, Türkiye’nin ithalatında 
artış değil azalış olduğunu görüyoruz. 
10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 
5,1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon 
dolar ile sınırlı kalmıştır. Resmi olarak 
10 ay itibarıyla 175,9 milyar dolar ithalat 
içinde 20,5 milyar dolar altın ithalatı 
bulunmaktadır.”

“Devlet tüm imkanlarıyla depremden 
etkilenen vatandaşların yanında”

İzmir’deki depremde yaralananlara acil 
şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 
da başsağlığı dileyen Pekcan, deprem 
sonrası çalışmalarda görev alan ekiplere 
ve bunlara destek veren vatandaşlara da 
teşekkürlerini sundu. 

Bakan Pekcan, devletin tüm imkanlarıyla, 
her zaman olduğu gibi, depremden 
etkilenen vatandaşların yanında 
olduğunu ifade ederek, yaraların en kısa 
zamanda sarılacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının küresel ekonomi üzerindeki 
baskısının devam ettiği, Avrupa 
başta olmak üzere vaka sayılarında 
artış yaşandığı bir dönemde 
Türkiye’nin ihracattaki kapasiteyi 
koruduğunu kaydeden Pekcan, ülkenin 
bununla da kalmayıp yeni ve tarihi 
rekorları gerçekleştirerek, hedefleri 
doğrultusunda emin ve güçlü adımlarla 
ilerlediğini söyledi. 

Asıl hedeflerinin hızlı toparlanmayla 
Türkiye’nin layık olduğu ihracat 
rakamlarına ulaşmak ve gerçek 
potansiyelini yansıtacak büyüme 
rakamlarını desteklemek olduğunu 
dile getiren Pekcan, “2020’nin son 
çeyreğine girdiğimiz bu günler itibarıyla 
dış ticaretimizde oldukça olumlu, 
diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı, 
Türkiye’nin dinamizmine yakışan bir 
tablo ile karşı karşıyayız.” diye konuştu. 

“Pandemi sonrası sanal ticaret 
heyetlerine ve fuarlara devam 
edeceğiz”

Pekcan, Bakanlığın çalışmaları hakkında 
da bilgi vererek, mayısta “Pazara Girişte 
Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı”yla 
başlatılan sanal ticaret heyeti ve sanal 
fuar çalışmalarının halen devam ettiğine 
dikkati çekti. 

Pekcan, mayıs ayından bugüne 
kadar 40 ülkeyle sanal ticaret heyeti 
gerçekleştirdiklerini, 500’ün üzerinde 
firma, 1500’ü aşkın yabancı firmanın 
sanal ticaret faaliyetlerine katıldığını, 5 
binden fazla ikili görüşme sağlandığını 
anlattı. 

Sanal iş görüşmelerinin ticaret hacminin 
korunması ve geliştirilmesine çok olumlu 
katkılarının olduğunu dile getiren Bakan 
Pekcan, sanal ticaret heyetleri ve sanal 
fuarlara salgın sonrasında da devam 
etme kararında olduklarını bildirdi. 
Pekcan, haziran ayından bugüne kadar 
beş sanal fuar gerçekleştirdiklerini, 50 
bine yakın ziyaretçi kabul ettiklerini, 
32 ülkeye yönelik ilgili ülkedeki ticaret 
müşavirlerinin katılımıyla elektronik 
sohbet toplantıları düzenlediklerini 
belirterek, bunlara 6 bin 520 firmanın 
temsilcilerinin katıldığını kaydetti. 

Ağustosta Kolay İhracat Platformu’nu 
devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, 
bu platforma iki aylık bir sürede 66 bin 
kullanıcının erişim sağladığına, 2 bin 
700 firma, 5 bin 500’ü bireysel, 8 bin 
200 kullanıcının platformu kullanmaya 
başladığına işaret etti. 

Pekcan, eğitim programları hakkında 
da bilgiler paylaşarak, “Söz konusu 
çalışmalarımızın da etkisiyle ihracatçı 
sayımızı her geçen gün artırıyoruz. 
Ekim ayında ihracatçı sayımız geçen yıla 
göre yüzde 5,8 artış kaydederek 43 bin 
rakamını geçmiş bulunmakta.” ifadesini 
kullandı. 

Pekcan, “yeşil pasaport” olarak 
adlandırılan hususi pasaportların 
başvuru ve alım süreçlerine ihracatçılar 
açısından kolaylıklar getirildiğine dikkati 
çekerek, “İhracatçılarımızın talepleri 
doğrultusunda bürokasi daha da 
azaltılmıştır. Kendilerine hayırlı olmasını 
dilerim.” dedi. 

Son dönemde, ticari diplomasi 
faaliyetlerinin de hızla devam ettiğini 
vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

“Pandemiye rağmen, 9 ülkeyle Karma 
Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik 
ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 
toplantıları gerçekleştirdik. İkili düzeyde 
bakan ve bakan yardımcıları seviyesinde 
bir kısmı da video konferans olmak 
üzere 147 görüşme gerçekleştirdik. 
Gümrük alanında işbirliği konularında 
sınır komşularımız olan Bulgaristan, 
Yunanistan, Gürcistan ve İran olmak 
üzere 12 görüşme gerçekleştirdik.” 

Bakan Pekcan, bu yılın sonuna 
kadar Çin, Rusya, İtalya, Bulgaristan, 



38

Macaristan, Belçika, Finlandiya, 
Azerbaycan, Senegal ve Etiyopya ile 
resmi düzeyde ortak komisyon ve 
komite toplantıları gerçekleştirmeyi 
öngördüklerini dile getirdi.

“Eximbank ekim itibarıyla 35,7 milyar 
dolar finansman sağladı”

İhracata yönelik devlet destekleri 
ve Türk Eximbank’ın finansman 
olanaklarıyla ihracatçıların yanında olmayı 
sürdüreceklerinin altını çizen Pekcan, mal 
ihracatı yapan firmalara bugüne kadar 1,7 
milyar, hizmet ihracatı yapan firmalara 404 
milyon lira destek sağladıklarını ifade etti. 

“Türk Eximbank’ın, yılın 10 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 
artışla ihracatçılara 35,7 milyar dolarlık 
finansman imkanı tanıdığını” belirten 
Pekcan, “Eximbank’ın kredi kullandırımları 
da geçen seneye göre yüzde 11 artarak 
24,2 milyar dolara yükseldi. Kovid-19 
ile ilgili alınan devlet destekli tedbirler 
kapsamında 5 bin 401 kredinin 4,3 milyar 
dolar tutarında kredinin vade uzatım talebi 
gerçekleştirildi.” diye konuştu. 

Sektörlere göre ihracat

Pekcan, ekim ayı dış ticaret rakamlarıyla 
ilgili ayrıntıları da aktararak, ihracatta 
lokomotif sektör olan otomotiv ve yan 
sanayide eylül ayında binde 5’lik artış 
görüldüğünü, bu artışın ekimde yüzde 3,6 
seviyesine ulaştığını söyledi. 

Ekimde hazır giyim ihracatının 2019’un 
aynı ayına göre yüzde 15,7, son 5 ayda 
yüzde 11,1 arttığını anlatan Pekcan, 
tekstilde anılan ayda yüzde 14,8, son 5 
ayda yüzde 13,5 ihracat artışı yaşandığını 
bildirdi. 

Pekcan, kimyasal ürünlerde, petrokimya 
ürünleri hariç, ekimde yüzde 11,5, son 5 
ayda yüzde 14,3 artış olduğuna dikkati 
çekerek, makine sektöründe yüzde 5,6, son 
5 ayda yüzde 4 artış gördüklerini belirtti.

Demir çelik ürünlerinde ise ekim ayı 
ihracatında yüzde 5,4 düşüş gözlemlendiğini 
dile getiren Pekcan, “Son 5 ayda demir çelik 
ürünleri ihracatımız yüzde 8 düşmüştür. 
Bu da ABD ile başlayıp, AB ile takip eden 
tüm dünyada demir çelik ürünlerine karşı 
korumacılık önlemlerinin bir sonucu 
maalesef.” diye konuştu.

Ülkelere göre ihracat 

Ülkeler bazında bakıldığında ekim ayında 
İngiltere’ye 1 milyar 495 milyon dolarlık 
ihracat yapıldığını ve geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 52,6 artış olduğunu ifade eden 
Pekcan, son 5 ayda İngiltere’ye ihracatın 
yüzde 12,8 arttığına işaret etti. 

Pekcan, ABD’ye ekim ayında yapılan 
ihracattaki artışın yüzde 11,3 olduğunu 
belirterek, şu bilgileri verdi:

“Son 5 ayda ABD’ye ihracatımız yüzde 20,5 
artmış. Almanya’ya ekim ayı ihracatımız 
yüzde 9 artmış, son 5 ayda yüzde 6,2 artmış. 
Fransa’ya ekim ayında yüzde 14,7 artmış ama 
son 5 ayda bir artışımız yok. İspanya’ya ekim 
ayında yüzde 8,8 artışımız var ama 5 aylık 
ortalamasında binde 6 azalma var. Rusya’ya 
ekimde yüzde 11,5 artışımız söz konusu. Son 5 
ayda da yüzde 9,5 artış gerçekleştirmişiz. Ekim 
ayında en çok ihracat artışı gerçekleştirdiğimiz 
ülke sıralamasına bakarsak yüzde 95,2 ile 
İsviçre geliyor. İngiltere’nin ardından yüzde 
50,8 ile Güney Kore geliyor. Daha sonra yüzde 
21,6 ile Çin, yüzde 30 ile Polonya ve yüzde 
28,3 ile İsrail geliyor. Diğer taraftan İtalya’ya 
ekim ayı ihracatımız yüzde 7,3 daralmış, son 5 
ayda İtalya’ya ihracatımız yüzde 10,4 daralmış. 
Hollanda’ya ihracatımız ekim ayında yüzde 9,1, 
son 5 ayda yüzde 14,9 daralmış. Irak’a ekim 
ayı ihracatımız yüzde 2,1, son 5 ayda yüzde 5,7 
daralmış bulunmakta.”

Bakan Pekcan, ekim ayında 17,3 milyar dolar 
ihracat yapıldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Dünya ekonomisi ile birlikte içinden 
geçtiğimiz bu zor süreçte bu ihracat rakamını 
yakalamış olmamış bizler için son derece 
anlamlı. Ülkemiz ekonomisine ve ihracatçısına, 
üreticisine duyduğumuz güvenin ne kadar 
haklı ve yerinde olduğunun da bir göstergesi. 
Türkiye kendi hedefleri doğrultusunda yoluna 
kararlılıkla devam edecektir. Yeni Ekonomi 
Programı’mızda başarıya ulaşmak için Bakanlık 
olarak biz de üzerimize düşeni fazlasıyla 
yerine getirmek üzere gayret edeceğiz. 
Pandemi sürecinde küresel tedarik zincirleri 
belli değişim ve dönüşüm gerçekleştirecekler. 
Ortaya çıkacak yeni dönemde Türkiye’nin 
küresel ekonomideki ve küresel ticaretteki 
rolünün çok daha güçlendirerek bir pozisyon 
alacağını öngörüyoruz. İhracatçılarımızla 
birlikte yeni rekorlar için gücüne güç katan 
Türkiye için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla 
devam edeceğiz.”

SektörelHaber
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Rüzgâr kurulu gücünün son 18 yılda 400 kat artırdığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, “Temennimiz yakın zamanda 10 bin megavat sınırını aşabilmek.”dedi.

Bakan Dönmez: “Rüzgârı, 
Türkiye’nin İkinci Otomotiv 
Sektörü Yapmaya Niyetliyiz”

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB)‘in 
Rüzgâr Bize Yeter’ sloganı altında 
gerçekleştirdiği “TÜREK@home” paneller 
zincirinin ilkinde değerlendirmelerde 
bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, dünyada 650 bin megavat 
rüzgâr kurulu gücü bulunduğunu söyledi. 
Bu kapasitenin her yıl yaklaşık 50-60 bin 
megavat arttığını dile getiren Dönmez, bu 
yıl rüzgâr enerjisine dünyada yaklaşık 150 
milyar Dolar yatırım yapıldığını vurguladı.
Gelecek 30 yıl içinde yapılacak yatırımlarla 
bu alanda 4 trilyon Dolar’lık bir ekonomi 
oluşacağını ifade eden Dönmez şunları 

söyledi: “Dünyadaki eğilimlere paralel olarak 
enerji sektörümüz, analitik ve tek temelli bir 
üretim anlayışına doğru hızla ilerliyor. Bu 
süreçle birlikte enerji sektörümüzde alacak 
alacak. Bu yeni yazı Türkiye’nin enerjisi, 
Türkiye’nin rüzgarıyla yenilenecek. ” 

Rüzgâr Kapasitesi 18 yılda 400 Kat Arttı 

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi sektöründe 15 bin 
kişinin istihdam edildiğini belirten Dönmez, 
sektörün yüzde 55-60 yerlilik oranıyla enerji 
teknolojilerinin yerlileştirilmesinde başı 
çektiğini söyledi. Bu alanda 80’in üzerinde 
üretim yapan firma bulunduğunu ifade 
eden Dönmez şunları söyledi: “Rüzgâr 
kurulu gücünde bugün Avrupa’da yedinci; 
dünyada 12’inci sıradayız ancak yerli 
teknoloji ve verimli üretim anlayışıyla 
daha yukarı sıralara doğru hızlı adımlarla 
ilerleyeceğinden kuşkum yok. Türkiye’nin 
rüzgârı, enerji dünyasındaki taşları yerinden 
oynatacak güçte. Bu yüksek potansiyelin en 
önemli göstergelerini dört önemli rekorla 
gördük.”

Bu rekorların 2020’de rüzgârın daha güçlü 
estiğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren 
Dönmez, “2020 adeta rüzgâr enerjisinin yılı 
oldu. Yenilenebilir kaynaklar içinde rüzgâr 
bizim için her zaman ayrı bir öneme sahip 
oldu. Rüzgâr kurulu gücümüzü son 18 yılda 
400 kat artırdık.” dedi. 

İzmir’de Türbin ve Ar-Ge Fabrikası Kuruldu 

Bu yıl rüzgâr enerjisinde 740 megavat ilave 
kapasitenin devreye alındığını belirten 
Dönmez, böylece toplam rüzgâr enerjisi 
kurulu gücünün 8 bin 330 megavata 
yükseldiğin bilgisini verdi. Dönmez şunları 
söyledi: “Ekim sonu itibarıyla toplam kurulu 
gücümüzün yüzde dokuzu ve yenilenebilir 

enerji kurulu gücümüzün yüzde 17,5’i 
rüzgâr enerjisinden oluştu. Bu santrallerle 
9,6 milyon hanenin elektrik tüketimini 
sağlayabilme imkanına kavuştuk.”

Dönmez, rüzgâr enerjisinde Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla 
yerli teknoloji konusunda bir altyapı hamlesi 
başlattıklarını da dile getirdi. 

YEKA-RES 1 projesi kapsamında İzmir’de 
rüzgâr türbini ve Ar-Ge fabrikasının 
kurulduğunu hatırlatan Dönmez, Türkiye’nin 
rüzgâr enerjisinde elde ettiği birikim ve 
yüksek teknolojiyle dünyaya öncülük eden 
bir ülke olmayı hedeflediğinin altını çizdi. 
Dönmez ayrıca, Türkiye’nin bu yıl sektörde 
Avrupa’daki en büyük beşinci üretici 
konumuna geldiğine ve üretim kapasitesinin 
yüzde 80’ini ihraç ettiğine de dikkat çekti. 

Dünyanın en büyük türbin imalatçılarının 
Türkiye’de de faaliyet gösterdiğini 
söyleyen Dönmez, şunları söyledi: “Yeni 
tip koronavirüs nedeniyle uygulanan 
kısıtların tedarik zincirinde aksamaya sebep 
olmasıyla, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM)’ndan 
yararlanmak için 31 Aralık 2020’ye kadar 
olan devreye girme şartı 30 Haziran 
2021’e ertelendi. TBMM’den geçen son 
yasal düzenlemeyle YEKDEM, günümüz 
şartlarına göre değerlendirilecek ve yerli 
yatırımlara fırsat sunacak. Temennimiz 
yakın zamanda 10 bin megavat sınırını 
aşabilmek. Bu hedefe vardığımızda sektörle 
bir araya gelerek 20 bin megavata daha hızlı 
ulaşmanın yollarını hep birlikte planlayalım. 
Rüzgârı, Türkiye’nin ikinci otomotiv sektörü 
yapmaya niyetliyiz.” 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sn. FATİH DÖNMEZ
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Günümüz 
otomobil 
endüstrisinin 
babası olarak 
kabul edilen 
Henry Ford, 
bir mezbahada 
gördüğü ve çok 
etkilendiği seri 
üretim bandını 

otomobil üretimine uyarlayarak, günümüz 
otomobil endüstrisinin temellerini attı. Bu 
dahiyane fikri sayesinde, otomobil imalatı 
daha az maliyetli ve daha hızlı yapılmaya 
başlandı. Henry Ford, bir çiftlikte büyüyen, 
fakat ilgisini çiftçiliğin değil mekaniğin çektiği 
bir gençti. Bu ilgisi kısa sürede çevresinde saat 
tamiri konusunda ün sahibi olmasını sağladı. 
1896 yılında Quadricycle adında, kendisine 
ait ilk atsız ulaşım aracını yaptı. Bir otomobil 
olmaktan çok uzak olan bu araç, Ford’un bir 
işadamı olarak da tanınmasını sağladı. Ford 
Motor Company’yi 1903’te kurdu. İlk model 
olan Model A, Henry Ford’un otomobil üretimi 
konusunda ne kadar başarılı olacağını gösterir 
bir başarı elde etmişti. 1908 yılında yollara 
çıkan Model T, seri üretim bandının kullanıldığı 
ilk otomobil olmuştu ve 1927 yılına kadar 15 
milyon adetten fazla satıldı. 

Günümüzde 
otomobiller 
temel olarak 
iki farklı fosil 
yakıtlı motorla 
üretiliyor: Benzinli 
ve dizel. Uzun 
yıllar boyunca 
ağırlıklı olarak 
ticari araçlarda 

kullanılan dizel motorların mucidi olan Rudolf 
Diesel, 1858 yılında doğdu. İlk laboratuarını 
1885’te Paris’te açan Diesel, 13 yıl sürecek 
araştırmalarına başladı. İlk kez 1893’te kendi 
gücüyle çalışan bir motor yapan Diesel, 3 
yıllık bir geliştirme sürecinin ardından, yüksek 
verimle çalışan bir motor üretti. Bir yılını 
tanıtım için harcayan Rudolf Diesel, 1898 
itibariyle milyonerler kulübüne üye olmuş bir 
mucitti.

Dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden biri olan Daimler-Benz’in kurucuları olan 
Gottlieb Daimler ve Karl Benz, aynı zamanda günümüz otomobillerine ulaşmamızda 
ortaya çıkan pek çok sorunun üstesinden gelen iki mühendisti. İkili, aynı zamanda ilk 
otomobil olarak adlandırılan ve hangisinin ilk olduğu konusunda ciddi tartışmalara sebep 
olan konseptlerin de tasarımcılarıydı. Karl Benz’in 1886 yılında patentini aldığı üç tekerlekli 
ve benzinli motorlu PatentMotorWagen ilk otomobil olarak kabul ediliyor. Çok kısa bir süre 
sonraysa Daimler Benz 4 tekerlekli otomobiliyle yollara çıkmıştı. En iyi müşterilerinden biri 
olan Emil Jelinek’in kızı Mercedes’in adını taşıyan marka ise hala dünyanın en iyi otomobil 
markalarından biri. İkilinin yarattığı firmaların arasındaki ilişki konusundaki ilginç bir 
nokta ise neredeyse tüm hayatlarını birbirlerine rakip olarak geçirdikten sonra 1. Dünya 

Savaşı’nın getirdiği mali sıkıntıları aşmak için ortaklığa gitmeleriydi. 1900 yılında ölen Daimler ise bu ortaklığı göremedi.

HENRY 
FORD

GOTTLIEB 
DAIMLER-KARL BENZ

RUDOLF 
DIESEL

Bugün dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olmakla kalmayıp insanların hayat tarzını baştan 
aşağı değiştiren otomobiller bazı ileri görüşlü ve cesur insanlar sayesinde bu gelişimi sağladı. Otomobil 
tarihinde iz bırakan onlarca isim var. Bunlardan bazılarını sizin için bir araya getirdik.

Otomobilin Tarihinin Efsane İsimleri
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1875-1951 yılları 
arasında yaşayan 
Ferdinand 
Porsche, çok 
genç yaşlarda 
mühendislik 
yeteneğini 
sergilemeye 
başladı. Porsche, 
gizlice girdiği 

üniversite dersleri dışında herhangi bir 
mühendislik eğitimi almadı. 23 yaşındayken 
çalıştığı at arabası üreticisi otomobil karoseri 
üretmeye başlayınca otomobil endüstrisine 
girmiş oldu. 1900 yılında yaptığı ilk tasarımı 
“System Lohner-Porsche” tekerleklere bağlı 
elektrik motorlarını besleyen motorlara sahipti. 
Daha sonra Daimler için de çalışan Porsche, 
1931 yılında Daimler’den ayrılarak işe başladığı 
Steyr firmasının iflasından sonra kendi 
firmasını kurdu. Fakat tüm uğraşlarına rağmen 
finansör bulamadığı küçük otomobil projesi, 
Adolf Hitler’in her Almanın bir otomobil sahibi 
olması isteğiyle destek bulmuş oldu. Daimler 
ile girdiği yarışı kazanan Ferdinand Porsche’nin 
şirketi, günümüz Volkswagen’inin ve daha 
sonra tüm dünyada 20 milyon adetten fazla 
satılacak olan Beetle’ın (Kaplumbağa) temelini 
attı. Savaş sonrası dönemde ise artık Porsche 
dünyanın en özel otomobil firmalarından biri 
olmak için yola çıkmaya hazırdı ve ilk modeli 
olan 356, 17 yılda 78 bin adetten fazla üretildi. 

Günümüz 
otomobil 
dünyasının 
herhalde en çok 
beğenilen ve 
hayali kurulan 
markalarının 
başında gelen 
Ferrari’nin 
yaratıcısı Enzo, 

1898 yılında Modena’da doğdu. Birinci 
Dünya Savaşı’nı sağ salim atlatan Ferrari, 
savaş sonrasında birçok otomobil firmasında 
çalışarak tecrübe kazandı. 1919 yılında 
yarışmaya başladıysa da pilotluk kariyeri pek 
istikrarlı değildi. 1929 yılında Ferrari kendi 
firmasını kurma zamanı geldiğine karar 
verdi ve böylece Scuderia Ferrari efsanesi 
doğmuş oldu. Önceleri sadece bayisi olduğu 
Alfa Romeo’nun yarışlara katılmak isteyen 
müşterilerine yardım eden firma, daha 
sonraları ise amatör yarış pilotlarına yarışma 
imkanı sağlayan bir kuruluş haline geldi. 
1940 yılına kadar Alfa Romeo’larla yarışan bir 
takım olan Ferrari, Enzo’nun yönetimle sorun 
yaşamasının ardından Mille Miglia yarışına 
AAC 815s olarak adlandırılan ve ilk Ferrariler 
denilebilecek yarış otomobilleriyle katıldı. 
1947 yılında ise gerçek bir otomobil üreticisi 
olan Ferrari kuruldu. Pek çok efsanevi modele 
imza atmasına rağmen, firma 1960’da mali 
sıkıntıya girdi. Enzo, firmasına ortak olarak 
Fiat’ı seçti. İlerleyen yıllarda ise Fiat, Ferrari’nin 
yönetimini tamamen ele geçirdi. 1988 yılında 
hayata gözlerini yumduğunda arkasında tüm 
dünyanın hayran olduğu bir marka ve tutkuyla 
yaşanmış bir hayat hikayesi bıraktı.

1832 yılında Almanya’da doğan Otto, iş hayatına 16 yaşında okulu bırakıp satış elemanı 
olarak atıldı. İşi gereği sık sık Fransa sınırında dolaştığı bir sırada Etienne Lenoir tarafından 
tasarlanan ama kesinlikle başarısız olmuş gaz motorundan bahsedildiğini duydu. Bu 
motorun sıvı yakıtla çalıştırılırsa çok daha verimli olabileceğini düşünen Otto, bu fikir 
üzerine çalışmaya başladı. 1861 yılında sıvı yakıtla çalışan ilk motorunu yaptı ve bu motor 
1867 yılında Paris’te ödüle layık görüldü. İçten yanmalı motorlar üzerine çalışmalarını 
sürdüren Otto, 2 zamanlı olan motorların yerine 4 zamanlı motor prensibini ortaya attı. 
Kendisinden daha önce de fikrin ortaya atılmış olmasına rağmen, verimli çalışan ilk örneği 
ortaya koyduğu için 4 zamanlı motor prensibi “Otto motor” olarak adlandırılarak, Nikolaus 
Otto’nun onurlandırılması sağlanmıştı. 

NIKOLAUS
OTTO

FERDINAND 
PORSCHE

ENZO 
FERRARI
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1878 yılında 
Paris’te dünyaya 
gelen Citroen, bir 
elmas tüccarının 
oğluydu. Önceleri 
Jules Verne’nin 
romanlarının 
etkisiyle 
yazar olmak 
istediyse de, o 

yıllarda çok ses getiren Eiffel Kulesi inşaatı, 
geleceğini mühendis olarak kurması yolunda 
kesin kararını vermesine yardımcı oldu. 22 
yaşında Polonya’ya yaptığı bir gezi sırasında 
astsubay rütbesi şeklinde bir dişli kesimine 
rastladı. Bu desen, ileride kuracağı otomobil 
firmasının logosu olacaktı. Hayatının uzun 
bir dönemini çeşitli otomobil firmalarında 
yöneticilik yaparak geçirdikten sonra, bir 
arkadaşıyla ortak olarak, kendi şirketini kurdu. 
Ne var ki, 1914 yılında patlayan savaş onu 
amaçlarından uzaklaştırdı. Ford’un seri üretim 
tekniğini yerinde inceledi ve bunu Fransa’daki 
fabrikasında uyguladı. Eiffel Kulesi’ni reklam 
panosu olarak kullanmayı akıl eden ilk kişiydi. 
1934 yılında satışa sunduğu çelik monokok 
karosere sahip önden çekişli ilk seri üretim 
otomobil olan Traction Avant, Citroen yenilikçi 
yanını ortaya koyuyordu. 

1906 yılında 
doğan Honda, 
mekanik merakını 
çalıştığı ilk iş 
olan bisiklet 
tamirciliğinden 
edindi. 8 
yaşında gördüğü 
Ford T Model 
otomobil hiç 

aklından çıkarmadığı ve hayranlık duyduğu 
bir görüntü oldu. Ford motorlarıyla yaptığı 
otomobilleri, kendisi daha verimli hale 
getirerek yarışlarda kullanıyordu. 1936’da 
geçirdiği ve şans eseri ölümden döndüğü 
büyük bir kaza sonrası pilotluk kariyerini 
noktaladı ve sadece mekaniker olarak 
yarışlarda yer almaya başladı. 1945 yılında, 
daha sonra Honda Motor Company olacak 
olan Honda Teknik Araştırmalar Enstitüsü’nü 
kurdu. Her zaman farklı kişiliğiyle öne çıkan 
ve oldukça ileri görüşlü olan Honda, sadece 
50 yılda sıfırdan bir endüstri devi yarattı. 65 
yaşına kadar, üretilen yeni modelleri bizzat 
test eden Soichiro Honda, 1991 yılında vefat 
ettiğinde arkasında, dünyanın en büyük 
motor üreticilerinden olan ve tüm dünyada 
otomobiller üretip satan bir dev bıraktı.

Otomobil tarihinin şüphesiz en önemli markalarından biri, 
konfor efsanesi Rolls Royce’tur. Firma, iki İngiliz otomobilci, 
Charles Rolls ve Henry Royce tarafından kuruldu. Bu efsaneyi 
yaratan insanlar ise daha küçük yaşlardan itibaren mühendisliğe 
hazırlanmıştı. 1863 yılında doğan Royce daha 14 yaşındayken 
dönemin sıra dışı mühendisi Patrick Stirling’in yanında çalışmaya 
başladı. Daha 19 yaşındayken arkadaşıyla elektrik işleri yapan 
bir şirket kurdu. Bu işten çok iyi para kazanan Royce, kendisine 
ikinci el bir otomobil aldı ama bu otomobilden hiç memnun 
kalmadı. Kendisinin çok daha iyisini yapabileceğini düşünen 
İngiliz, hemen işe girişti. 2 silindirli, yaklaşık 2000 cc’lik bir motora 

sahip olan otomobili, 1904 yılında hazırdı. Charles Rolls, bir Lord’un oğlu olarak, Cambridge’den makine mühendisi olarak 
mezun olmuştu. Aynı Royce gibi, satın aldığı otomobili beğenmeyen Rolls, kendi firmasını 1902’de kurdu. Rolls, Royce’un 
yaptığı otomobili kullanınca çok etkilendi ve ortaklık böylece başladı. 

ANDRE 
CITROEN

SOICHIRO 
HONDA
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Otomobil satıcıları insanları görüntüsüyle 
yargılayamayacağını daha acemilik yıllarında 
öğrenirler. Birçok satış danışmanının kapıdan 
giren pejmürde giyimli birini dış görünüşüne göre 
yargılayarak yanıldığı ve satış kaybettiği bir hikayesi 
vardır. 

“Showroomda ilk 
karşılaşma anı” artık o 
kadar da önemli değil

Otomobil satıcıları insanları 
görüntüsüyle yargılayamayacağını 
daha acemilik yıllarında öğrenirler. Bir 
çok satış danışmanının kapıdan giren 
pejmürde giyimli birini dış görünüşüne 
göre yargılayarak yanıldığı ve satış 
kaybettiği bir hikayesi vardır. Dikkat 
ederseniz günümüzde, milyonerlerinin 
çoğu milyoner gibi giyinmiyor. Her 
gün spor bir tişört ve kot pantolon 

giyen onlarca yerli ve yabancı zengin 
sayabilirim size. 

Öte yandan müşteriler de için de ilk 
intiba önemli bir kavramdır ve onlar 
genellikle yanılmazlar zira müşteri 
daima haklıdır, tercih onundur. Fakat 
aklındaki seçeneklere bakan müşteri 
adaylarının bir danışman ya da bir 
yetkili satıcı ile ilgili eskisi gibi ilk bakışta 

fikir edinebileceği ve alışveriş ilişkisini 
başlatabileceği bir “showroomda ilk 
karşılaşma anı” artık önemini yitiriyor. 
Günümüzün dijital dünyasında da ilk 
intiba tüketiciler için önemini koruyor 
ama mecrası değişti. İlk intiba artık 
dijitalde ve onunla bağlantılı olarak 
telefonda gerçekleşiyor. 

Bu yüzden dijital dünyada artık ilk 

Sektörel

KT Consulting Danışmanlık
Otoworks Yönetim Kurulu Başkanı
KURTHAN TARAKÇIOĞLU



izlenimler daha da önemli oldu. Bir 
kurumdan yazım veya imla hatalarıyla dolu 
bir e-mail aldığınızı hayal edin. Böylesine 
bir yazı muhtemelen “pozitif ilk intiba” 
olasılığını azaltır ve müşteri adayının yetkili 
satıcı ile etkileşim kurmaya devam etme 
olasılığını azaltır.

Yetkili satıcınız ne durumda? 

Bayiler Google reklamlarında tıklama 
başına ödeme, görüntüleme başına ödeme 
veya yeniden yönlendirme reklamlarına 
binlerce lira harcayabiliyorlar. Buna 
ek olarak, stoklarının araç alışveriş 
portallarında listelenmesi için ödedikleri 
binlerce liranın yanı sıra, anlaşma 
yaptıkları dış sağlayıcılara müşteri adayı 
(LEAD) başına kimi zaman 50 liradan bile 
fazla ödeyebiliyorlar. Neden? Çünkü araç 
satış fırsatlarını olabildiğince çoğaltmak 
ve nihayetinde de satışlarını arttırmak 
istiyorlar. 

Biz buna “internetten lead üretmek” 
diyoruz. Bu konuda başarılı olduklarını 
düşünelim...

Peki sonra ne oluyor?

Çoğu durumda bayinin şansı varsa bir 
müşteri adayının (LEAD), bayinin web 
sitesinde “Broşür ya da Fiyat Listesi 
İsteyin”, “Test sürüşü randevusu alın” veya 
“Bize Ulaşın” formu gibi birçok harekete 
geçirici (C2A – call to action) mesajın 
ilgisini çektiğini ve bunlarla etkileşimde 
bulunduğunu görebilirler. 

Müşteri adayı bunu yaptığında, çoğunlukla 
ilk önce bayiden birisinin kendisiyle 
iletişime geçeceğini söyleyen bir hazır 
mesaj ya da markaya bağlı merkezi bir 
call center’dan telefon araması alır. Ancak 
birçok bayinin yapamadığı şey, bu rutin 
mesaj sonrasında yapacaklarını söylediği 
sözü yerine getirmektir. Yani  müşteri 
adayına talep ettiği konuda bilgi vermek 
ve bunu tam zamanında yapmak. Bu tavır, 
dijital dünyada ve hatta geleneksel beşeri 
bir ilişkide asla kabul edilebilir bir durum 
değildir, “ilk karşılaşma anında” müşteri 
tarafında büyük puan kaybına sebep olur. 
Bayilerin tam olarak yapamadığı bu süreç 
onlarca yıldır değişmedi. 

Peki bunun nedeni nedir? 

Her zamankinden daha fazla 
müşteri online araştırma yapıyor ve 
otomobil perakendecileri bu hacme 
ayak uyduramıyor. dealercom gibi 
mükemmel lead yönetimi panellerinin 
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satış danışmanları için planlanmış 
“yapılacaklar” listelerini sürekli 
hatırlatıyor olmasının nedeni tam 
olarak budur. Çünkü online iletişim 
hacmi katlanarak arttı! Amasız ve 
fakatsız bir şekilde tüm bu iletişime 
geri dönmek zorundayız.

Peki sorun ne?

Birçok yetkili satıcının kullandığı telefon 
santral sistemlerini biliyorsunuzdur. 
Müşteriler X almak için 1’e, Y almak 
için 2’ye vb. basmak istemezler. Üstelik 
çoğu kez, bunlara basılınca ya yanıt 
alamazlar ya da başka bir departmana 
yönlendirilmek üzere yeni bir tuşa 
basmaları istenir. Türkiye’da yaptığımız 
bir araştırma sonucunda, showrooma 
gelen telefon aramalarının %37’sinin 
satış danışmanına ulaşamadığını tespit 
ettik. 

Bu süreç, insanları hayal kırıklığına 
uğratır ve kolayca başka bir bayi 
seçmelerini sağlayabilir. Lütfen 
kendinizi müşterilerinizin yerine koyun, 
emin olun aynı sonuca varacaksınız.
Geçenlerde bir makalesinde okudum 
ve tanıma bayıldım, Google buna 
micro moments diyor. Linki takip edip 
okumanızı tavsiye ederim, tüketiciyle 
etkileşime geçilen mikro anlarla ilgili 
pek çok tüyo alacaksınız.

İşte bu dijital mikro anlar sebebiyle, 
otomobil satış showroom’unda “ilk 
karşılaşma anı” artık o kadar da önemli 
değil. Müşteri adayları genelde ilk 
adımı sizin haberiniz yokken atıyorlar 

zaten. Yani hangi otomobil en iyisi? ve 
bu doğru mu? 

Bunlar, araç almaya yakın, lead’den 
satışa dönüşüm hunisinin alt 
safhalarındaki müşteri adaylarıdır. 

Onlar sadece şu üç mikro anın 
yanıtlarını bulmaya çalışırlar:

1) Bütçeme uygun mu, ödeyebilir 
miyim? - Bir müşterinin bir bayiyle 
online iletişim kurmasının genellikle 
ana nedeni, ilgilendiği aracın son 
fiyatını öğrenip bunu; halihazırda 
kullandığı araca bayinin vereceği 
iyi bir teklif sayesinde takas 
işlemiyle, şartlarına uygun bir banka 
kredisiyle ya da nakitle karşılayıp 
karşılayamayacağını anlamaktır. 

2) Nereden satın almalıyım? - Hepimiz 
otomobil perakende pazarının ne 
denli rekabetçi olduğunu biliyoruz. 
Emin olun tüketiciler de bunu biliyor. 
Bazı tüketiciler, birden fazla bayiden 
sürekli mesajlar alıyor. Bu mesajların 
çoğu hemen hemen benzer içeriğe 
sahip. Bu durum, hiçbir tüketicinin 
Y bayisi yerine X bayisini seçmesini 
sağlamaz. Tüketiciler artık ellerindeki 
akıllı telefonlarıyla rahatça araştırma 
yapabiliyor, sadece ilgilendikleri 
modelleri değil, bayileri de birbiriyle 
rahatça karşılaştırabiliyorlar. Kendisine 
en yakın olanı, mesai saatleri 
sonrasında ya da Pazar günleri de açık 
olanları kolayca tespit edebiliyorlar. 
Ya da en fecisi, “en çok şikayet gelmiş” 
bayileri çeşitli sitelerden bir bakışta 



tespit edebiliyorlar. Takke düştü kel 
gözüktü dönemine girdik anlayacağınız. 
Plazanın büyüklüğünden daha önemli 
olan hizmet kalitesidir. Durumunuzu 
ya da diğerlerine göre farkınızı size 
gelmeden anlayabilecek yüzlerce 
potansiyel müşteri tanıyorum. 

3)Bir pazarlığa girecek miyiz? – Müşteri 
adayının karar vermeye çalıştığı şey 
aslında budur, ancak çoğu bayi de 
bu bilgiyi baştan sağlamaz. Deyim 
yerindeyse “almaza yatar”. Makul ve 
daha da önemlisi “adil” bir fiyat alıp 
alamayacağını merak eden bir tüketici 
için bu durum aslında müşteriyi zora 
koşmak ve henüz başlamamış bir ilişkide 
daha başlangıçta sürtüşme yaratmaktır. 
Akıllı telefonuna sadece bir dokunuşla 
en iyi fiyata ulaşma, üstelik gerekirse 
bunu showroomunuzda dolaşırken bile 
yapabilme imkanına sahip bir müşteri 
adayıyla neden sürtüşmeye giresiniz ki?

Otomobilciler bundan böyle müşterilerin 
arzu ettiği kişiselleştirilmiş yanıtları 

tatmin etmenin, daha ilk adımda ne 
denli önemli olduğunu anlamalılar. 
Pazarlamanızı en üst düzeye çıkarmak, 
daha fazla müşteri adayıyla bağlantı 
kurmak ve nihayetinde de satışları 
artırmak mı istiyorsunuz? Mikro anlara 
mutlaka odaklanmalısınız. 

Yeni çağa ve eskisine nazaran farklı 
beklentilere sahip dijitalleşen müşterinin 
ihtiyaçlarına cevap verebilmeye hızlı 
ayak uyduran bayiler, daha ilk adımda 
müşteri adaylarının ihtiyaç duyduğu 
aşağıdaki bilgiyi sağlamaya çalışıyorlar;

• Nakit, kredi ya da kiralama 
seçeneklerine hızlıca ulaşabilmek
• En son kampanyalar hakkında bilgi 
edinmek
• Takas değerlerini tahmin etmek
• Arzu edilen model etrafında 
360 derece gezinme videoları 
görüntülemek
• Satış danışmanı ve yetkili satıcı 
hakkında bilgi edinmek
• Test sürüşü yapmak

Lead yönetimi sistemi olarak dealercom 
kullanan ve onun dealerscore 
(dinleme-puanlama-danışman karnesi) 
hizmetinden faydalanan bayiler ise, 
potansiyel müşterileriyle, mevcut 
CRM’leriyle sorunsuz bir şekilde entegre 
edilebilen dealercom ile iletişim kuruyor 
ve işte bu ilk karşılaşma anlarını 
fırsata çevirebiliyorlar. Satış adetlerine 
değil, dealerscore sonuçlarına prim 
vermeye başlayan marka ve bayiler fark 
yaratıyorlar. Siz de müşterinin talebini 
önceden fark edip mikro anlarda iyi bir 
izlenim sağlamalısınız. 

Yazımı, yeni çağda tekrar tekrar 
odaklanmanız gereken 3 adımlı süreci 
yeniden özetleyerek bitireceğim:
1. Orada ol > hedefli dijital pazarlama 
yap daha fazla lead üret
2. Faydalı ol > iyi bir ilk izlenim için 
mikro anları kullan
3. Hızlı ol > lead yönetimini yönet...

Sektörel
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Teşekkürler
Özgür TEZER

Önceki dönem Genel Sekreteri Özgür Tezer’e Oyder Yönetim Kurulu tarafından 
veda yemeği düzenlendi ve yemek sırasında Oyder Yönetim Kurulu Başkanı 

Sn. Murat Şahsuvaroğlu, Oyder Yönetim Kurulu üyeleri adına 2012-2020 yılları 
arasında OYDER Genel Sekreteri olarak göstermiş olduğu üstün başarı ve 

çalışmalarından dolayı Sn. Özgür Tezer'e plaket takdim ettiler.

Veda yemeğine Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ev sahipliği 
yaparken, yönetim kurulu üyelerinden Ömer Koyuncu, Uğur Güven, Aykut 

Pektekin, Şemsi Durdu, Murat Yeğin, Kemal Tepret, Oyder Genel Sekreteri Çınar 
Noyan ve Genç Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Gizem Yüzbaşıoğlu veda yemeğine 

katılım sağladılar.

Özgür Tezer'e Otomotiv Perakendeciliği Dünyası ve tüm sektör adına yapmış 
olduğu başarılı çalışmaları sebebiyle tekrardan çok teşekkür ediyor, başarılı bir iş 

yaşamı diliyoruz.
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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Biz 200'e yakın bizimle 
ilgili start-up'ı inceledik. 150'den fazlasıyla görüştük 
ve bunların içerisinden ilk etapta 50 kadarını bizimle 
ilgili olarak karşılıklı değer yaratabileceğimiz partner 
olarak belirledik" dedi.

TOGG CEO’su Karakaş: 
“200’e yakın start-up’ı
inceledik”

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu 
(TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan 
Karakaş, online olarak gerçekleştirilen 
İstanbul Tech Week 2020 etkinliği 
kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin 
Otomotiv Yolculuğu” konulu panelde 
yaptığı konuşmada, mobilite kavramını 
ve TOGG’un mobilite vizyonunu 
değerlendirdi.

Mobilite denilince otomatik olarak da bir 
dönüşümün altının çizilmesi gerektiğine 
işaret eden Karakaş, artık dünyada 
hareketlilik veya A noktasından B 
noktasına gitme şeklinin hem içerik hem 
de yöntem olarak değiştiğini dile getirdi.

Karakaş, “Bizim vizyonumuzun 
çerçevesi, her şeyden önce bir otomobil 

şirketi olmak değil, otomobilden 
fazlası için yola çıktık diyoruz 
ve o mobilite ekosisteminin 
çerçevesini tanımlayıp çekirdeğini 
oluşturmaktır. Bunu tek başımıza 
da yapamayacağımızı biliyoruz. 
Dolayısıyla bizim yolculuğumuz 
bu çerçevede gelişiyor.” diye 
konuştu.

Sektörel

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu 
(TOGG) Üst Yöneticisi (CEO)
GÜRCAN KARAKAŞ
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“İhtiyaç duyduğumuz partnerlerimizi de 
tasarlamaya devam ediyoruz”

Mobilite ekosistemi içerisinde start-up’larla 
ilgili bakış açısının tamamıyla değişmesi 
gerektiğini dile getiren Karakaş, “Bizim 
beraber çalıştığımız start-up’larımız da 
bizim için bir OEM kadar önemli, onlar 
kadar yaratıcı, onlar kadar fikir üreten, 
değer üreten bir yapıdalar. Dolayısıyla 
olaya bu şekilde başladığımızda onlarla 
çalışma biçimi de biraz daha farklı oluyor. 
Aynı göğüs hizasında bir partner olarak 
start-uplarla iş yapmaya başladığınız 
zaman olayın boyutu biraz daha farklı 
oluyor.” dedi.

Karakaş, 27 Aralık 2019’da üretilecek olan 
otomobili lanse ederken sembolik olarak 
3 farklı alandan 3 farklı start-up’ı tanıtarak 
başladıklarını anımsattı.

Türkiye’deki start-up’ların hepsiyle 
çalışmalarının mümkün olmadığını ancak 
bu konuya büyük önem verdiklerini 
belirten Karakaş, şunları kaydetti:

“Biz 200’e yakın bizimle ilgili start-up’ı 
inceledik. 150’den fazlasıyla görüştük 
ve bunların içerisinden ilk etapta 50 
kadarını bizimle ilgili olarak karşılıklı 
değer yaratabileceğimiz partner olarak 
belirledik ve onların önemli bir kısmıyla da 
görüşmelerimize başladık. Yani biz daha 
otomobilimizin o mekanik aksamlarını 
tasarladığımız gibi aynı şekilde mobilite 
ekosistemi etrafında oluşacak olan yeni 
iş modelleri için ihtiyaç duyduğumuz 
partnerlerimizi de tasarlamaya devam 
ediyoruz.”

“Ülkemizin değil, Avrupa’nın en temiz 
tesisini kuruyoruz”

Öte yandan TOGG CEO’su Karakaş, panelin 
ardından bazı katılımcıların sorularını da 
yazılı olarak yanıtladı.

Sürdürebilir malzeme konusunda bir 
hedefleri olup olmadığı yönündeki soruyu 
yanıtlayan Karakaş, “Var, ülkemizin değil, 
Avrupa’nın en temiz tesisini kuruyoruz, 
batarya partnerimiz tekrar kullanım ve 
geri dönüşüm konusunda şu ana kadar 
tek çözüm sunabilen oyuncu. Ayrıca zeytin 
çekirdeğinin kullanımından başlayarak 
birçok konuda (start-up’lar dahil) 
çalışıyoruz.” şeklinde yanıt verdi.

Karakaş, elektrikli araçlardaki bataryaların 
ömrünü tamamladıktan sonra ikincil 
ömrü konusunda planları olup olmadığı 
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yönündeki soruya ilişkin ise şunları 
kaydetti:

“Planlıyoruz, bataryalar 8 sene 
otomobilde kullandıktan sonra ikinci 
hayatlarında enerji depolama amaçlı 
olarak kullanılacak. Ayrıca batarya 
ortağımız batarya geri dönüşüm 
konusunda dünyada lider konumda 
ve bizim de bu teknoloji ve iş 
modeline erişimimiz olacak.”

“Değişmeyenlerin bu sektörde artık 
kalması çok mümkün değil”

Farplas Üst Yöneticisi (CEO) 
Ömer Burhanoğlu ise paneldeki 
konuşmasında, dünyadaki büyük 
dijitalleşme trendinin otomotivin 
üzerinde yeni ve çok önemli 
değişimler getirdiğini dile getirdi.

Bu değişimlerin daha öncekilerin 
çok üzerinde olduğunu vurgulayan 
Burhanoğlu, “Bunu bizim şu andaki 
kabiliyetimizin karşılaması mümkün 
değil. O yüzden çok ciddi bir değişim 
gerekiyor yan sanayi içerisinde. 
Değişmeyenlerin bu sektörde artık 
kalması çok mümkün değil. Çünkü 
olay artık zaten otomotivin dışına 
çıkmış durumda. Ve sizin muhakkak 
birileriyle iş birliği yapıp farklı 
alanlarda yer almanız gerekiyor ki 
bu bağlantılı dünya içerisinde devam 
edebilesiniz.” diye konuştu.
Bu dönüşümde start-up’ların 
önemine dikkati çeken Burhanoğlu, 

start-up’ların büyük şirketlere kıyasla 
daha çevik ve daha güçlü manevra 
kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

“Elektrikli araçlarda batarya 
soğutma sıvısı üzerine çalışıyoruz”

Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya 
Direktörü Aslı Yetkin Karagül de, “Yeni 
nesil mobilite denince hem elektrikli 
hem de otonom araçlar akla geliyor. 
Bu araçlar önümüzdeki on yılda ve 
daha sonra da hızlanarak 2050 yılında 
bizi çok daha farklı bir araç kullanım 
alışkanlığı ve araç teknolojisine 
doğru götürüyor olacak. Ve bunun 
içerisinde teknolojinin gelişimi kadar 
esasında tüm toplumda gördüğümüz 
iklim ve çevre duyarlığının artması da 
kritik bir etken.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Castrol olarak BP Grubu’nun bir 
parçası olduklarını dile getiren 
Karagül, global stratejileri 
kapsamında yeni nesil mobilitenin 
kritik bir yeri olduğunu ve bu alanın 
partnerliklerle büyüdüğünü dile 
getirdi.

Tam elektrikli araçlarda motor 
yağı kullanılmayacağını ancak 
bunun yerine batarya soğutma 
sıvısı kullanılacağını dile getiren 
Karagül, bu kapsamda kendi 
sıvılarını geliştirmeye uzun süre 
önce başladıklarını ve bu alanda 
çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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Türkiye otomobil pazarında hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının payı henüz düşük 
seviyelerde olmasına karşın artış trendi devam ediyor.

Türkiye yollarında ‘elektrikli 
tercihi’ artıyor

Haber

Türkiye otomobil pazarında yılın 10 
aylık döneminde 314 adet elektrikli ve 
15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı 
gerçekleşirken, elektrikli otomobil 
satışları geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 105,2, hibrit otomobil satışları da 
yüzde 73,9 yükseldi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri 
Derneği (ODD) verilerinden derlediği 
bilgilere göre, Türkiye’de otomobil ve 
hafif ticari araç pazarı, 2020’nin 10 
ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet 
seviyesinde gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına 
bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 
artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif 

ticari araç pazarı yüzde 99,7 artarak 123 
bin 323 adede ulaştı.

Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 
40,8 oldu
2020 yılı ekim sonu itibarıyla otomobil 
pazarı motor tipine göre, benzinli 
otomobil satışları, 240 bin 815 adetle 
yüzde 51,8 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 189 bin 705 
adetle yüzde 40,8 paya sahip olurken, 
otogazlı otomobil satışlarının payı da 19 
bin 46 adetle yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları ekim sonunda 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
139, otogazlı otomobil satışları yüzde 
62,6 ve dizel otomobil satışları da yüzde 
28,8 arttı.

Geçen yılın ekim ayı sonu itibarıyla 100 
bin 739 adet benzinli, 147 bin 305 adet 
dizel ve 11 bin 716 adet de otogazlı 
otomobil satışı gerçekleştirilmişti.

Artış trendine rağmen Türkiye’de de 
pazar payı henüz düşük 
Bu yılın ekim sonu itibarıyla 314 adet 
elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit 
otomobil satışı yapıldı. Elektrikli ve hibrit 
otomobillerin toplam satışlardaki payı 
ise yüzde 3,3’ten yüzde 3,4’e yükseldi. 
Geçen yılın ekim ayı sonu itibarıyla 8 bin 
711 hibrit ve 153 de elektrikli otomobil 
satışı gerçekleşmişti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde elektrikli 
otomobil satışları Ocak-Ekim 2019’a göre 
yüzde 105,2 ve hibrit otomobil satışları 
yüzde 73,9 artış gösterdi. Böylece 
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elektrikli ve hibrit araç 
satışlarındaki artış trendi 
ekim ayında da devam etti.

Veriler, elektrikli ve hibrit 
otomobillerin satışında 
artış trendinin sürmesine 
karşın dünyada da yeni 
yeni yaygınlaşan bu motor 
tipinin Türkiye otomobil 
pazarından aldığı payın 
henüz düşük seviyelerde 
olduğuna işaret etti.

1600cc altındaki otomobil 
satışları yüzde 72,1 arttı
Diğer yandan, otomobil 
pazarı motor hacmine 
göre, 1600cc altındaki 
otomobil satışları yüzde 
74,6 artarak yüzde 
94,7 pay, 1600-2000cc 
aralığındaki otomobil 
satışları yüzde 24,7 artarak 
yüzde 1,8 pay ve 2000cc 
üstü otomobil satışları da 
yüzde 9,3 artarak yüzde 
0,2 pay aldı.

Ekim sonunda 100-120 gr/
km arasındaki otomobiller 
193 bin 599 adetle yüzde 
41,6 ve 120-140 gr/km 
arasındaki otomobiller de 
141 bin 165 adetle yüzde 
30,4 paya ulaştı.

Dünyada 2019 sonu 
itibarıyla 8 milyon 
elektrikli araç bulunuyor
Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Ajansı’nın (IRENA) 
raporuna göre, dünyada 
2019 sonu itibarıyla 8 
milyon elektrikli araç 
bulunuyor. Dünya 
genelinde elektrikli araç 
sayısının 2050 yılına kadar 
1 milyar 100 milyona 
ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinde 
etkili ve sürdürülebilir 
enerji politikalarının 
yaygınlaştığına işaret 
edilen rapora göre, 
2050’ye kadar düşük 
karbona dayalı 
ekonomilerin oluşması 
için fosil kaynaklardan 
kademeli vazgeçilecek.
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Teknoloji

OSTİM Teknik Üniversitesi MYO Müdürü Turan Şişman, "Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm birçok 
yeni meslek alanlarının ortaya çıkmasına veya mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına 
neden oldu." dedi.

Öğrencilerden “geleceğin 
mesleklerine” yoğun ilgi

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu (MYO) Müdürü Turan Şişman, 
Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün birçok 
yeni meslek alanının ortaya çıkmasına 
ve mevcut iş alanlarının dönüşüme 
uğramasına yol açtığını bildirdi. 

Şişman, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 
itibarıyla OSTİM Teknik Üniversitesinde 
öğrencilerle buluşacak bölümlere ve 
mesleklerdeki dönüşüme ilişkin bilgi verdi.

MYO olarak geleceğin meslek alanları olan 
İnsansız Hava Araçları, Hibrit ve Elektrikli 

Taşıtlar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği 
Teknolojisi ve e-Ticaret ve Pazarlama 
programlarında bu yıl eğitim ve öğretime 
başlayacaklarını ifade eden Şişman, şöyle 
konuştu:

“Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm birçok yeni 
meslek alanlarının ortaya çıkmasına veya 
mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına 
neden oldu. İş dünyasının ve teknolojinin 
hızla geliştiği ve değiştiği bu günlerde, 
öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği İnsansız 
Hava Araçları, Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar 
Teknolojisi gibi geleceğin meslekleri, OSTİM 

Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda 
hayat buluyor.”

Yeni mesleklere öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiğine işaret eden Şişman, “Biz, 
üniversite olarak dünyanın yöneldiği yolda 
kendinden emin adımlarla ilerleyecek 
öğrenciler yetiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“İHA teknikerlerini ve pilotlarını 
yetişiyoruz”

Şişman, insansız hava araçlarının (İHA) 
hayatın her alanında yerini almaya 



55

başladığına dikkati çekerek, 
askeri, lojistik, reklam, tarım ve 
bunun yanında pek çok alanda 
bu araçların kullanıldığını 
söyledi.

OSTİM Teknik Üniversitesinde 
açılan İHA bölümünde 
öğrencilerin, OSTİMTECH 
olarak adlandırılan gerçek 
hayata dayalı uygulamalı 
öğretim modeliyle yetiştirildiği 
bilgisini veren Şişman, “İnsansız 
Hava Aracı Teknolojisi ve 
Operatörlüğü programı, 
Türkiye’nin büyük ihtiyaç 
duyduğu, geleceğin önemli 
meslek dallarından biri olan 
İHA teknikerlerini ve pilotlarını 
yetiştirmek üzere tasarlandı.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Hibrit teknolojisi programı 
kuruluşuna zemin 
hazırlıyoruz”

Çoğalan dünya nüfusuyla 
kullanılan araç sayısının 
da giderek arttığını, bu 
nedenle sera gazı etkisi 
ve iklim değişikliği gibi 
sorunların ortaya çıktığını 
anlatan Şişman, bugünün 
teknolojisinin verdiği imkanlar 
ve otomotiv endüstrisinin 
büyük dönüşümüyle sektörün 
nitelikli ve rekabete uygun 
insan kaynağına duyduğu 
ihtiyacın hibrit ve elektrikli 
taşıtlar teknolojisi programının 
kuruluşuna zemin hazırladığını 
dile getirdi.

Şişman, söz konusu bölümden 
mezun olacak öğrencilerin, 
otomotiv sektöründe hem 
araç üretiminde hem araç içi 
elektronik tasarımında hem de 
akıllı araçlar için Ar-Ge yapan 
firmalarda tekniker, tasarımcı 
ve Ar-Ge personeli olarak 
istihdam edilebilecekleri gibi, 
öğrenilen bilgilerle yazılım, 
elektronik, mekatronik ve 
otomotiv alanlarında herhangi 
bir Ar-Ge veya üretim sürecinde 
kolaylıkla çalışabilecek bilgi 
ve beceriye sahip olacaklarını 
bildirdi.

“Bilgi ve güvenliği önem 
kazandı”

Bilişim teknolojilerinde yaşanan 
gelişmelerle bu teknolojilerin 
ham maddesi, girdisi ve çıktısı 
olan bilgi ve güvenliğinin önem 
kazandığını belirten Şişman, 
şunları kaydetti:

“Her geçen gün daha fazla 
bilgi dijital ortamlarda 
işlenmekte, hizmete 
sunulmakta, taşınabilmekte ve 
arşivlenmektedir. OSTİM Teknik 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 
Programı’nda verilecek eğitim 
müfredatı günümüz ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak 
bilgisayar bilgisinin yanı sıra 
tüm sektörlere bilişim güvenliği 
çözümleri geliştirmek ve 
bilgisayar sistemleri alanında 
teknik destek elemanı olarak 
çalışabilecek yeni yetenekleri 
bilişim dünyasına kazandırmak 
üzere hazırlanmıştır.”

“Pratik bilgiye sahip mezunlar 
vermeyi amaçlıyoruz”

Şişman, dijitalleşen dünyada 
işletmelerin her geçen gün 
işlerini daha fazla online ortama 
taşıdığına dikkati çekerek, 
e-ticaret ve dijital pazarlamanın 
her geçen gün daha da önem 
kazandığını ifade etti.

Sektörün bu konuda dünyada 
ve Türkiye’de nitelikli insan 
kaynağına ihtiyacı bulunduğunu 
dile getiren Şişman, programın 
geleceğe yön verecek olan 
ve geçen yıl eğitim-öğretime 
başlanılan e-ticaret ve dijital 
pazarlama konularında yüksek 
bilgi birikimine ve pratik bilgiye 
sahip mezunlar vermeyi 
amaçladığını söyledi.

Şişman, bu doğrultuda Sosyal 
Medya Yönetimi, Arama Motoru 
Optimizasyonu ve Görsel 
İletişim Tasarımı gibi yenilikçi ve 
sektörün önemsediği derslerin 
de müfredatlarında yer aldığını 
sözlerine ekledi.
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Haber

Moody's, küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiğini, ancak Kovid-19 vakalarındaki 
artışın ticaretteki toparlanmaya yönelik yeni riskler oluşturduğunu bildirdi.

Moody’s: Küresel ticaret 
toparlanma belirtileri gösteriyor

Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s, küresel ticaretin 
toparlanma belirtileri gösterdiğini, 
ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
vakalarındaki artışın ticaretteki 
toparlanmaya yönelik yeni riskler 
oluşturduğunu bildirdi.

Moody’s’ten yapılan açıklamada, üretim 
faaliyetlerinin güç kazanmasıyla küresel 
ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiği 
kaydedildi.

Küresel ticaretin nisan ve mayıs 
aylarında yaşadığı zayıflamanın ardından 
çoğu ülkede senkronize bir gelişme 
gösterdiğine işaret edilen açıklamada, 
“Ancak ticari faaliyet, 2020’nin geri 
kalanında tüketici talebindeki yavaş 

toparlanmanın etkisiyle kademeli olarak 
artacaktır. Kovid-19 vakalarının yeniden 
artma riski, karantina önlemlerinin 
yeniden uygulanmasına ve tedarik 
zincirinde bozulmalara neden olabilir.” 
değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgın ticaret müzakerelerini 
geciktirecek

Açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artışın 
ticaret akışının toparlanmasına yönelik 
yeni riskler oluşturduğu vurgulanarak, 
salgının dünya genelinde ticaret 
müzakerelerini geciktireceği aktarıldı.

Ülkelerin Kovid-19 salgınıyla mücadeleye 
odaklanmasıyla ticaret müzakerelerinin 
daha da zorlu hale geleceği belirtilen 

açıklamada, “Ticaret gerilimleri ve 
Kovid-19, küresel tedarik zincirinin 
sağlamlığını test ediyor.” ifadesi kullanıldı.

Salgının otomotiv ve elektronik 
sektörlerinde halihazırda meydana 
gelen daha yerel tedarik zincirine 
geçişi hızlandırabileceği belirtilen 
açıklamada, hükümetlerin ilaç ve gıda 
gibi kritik ürünlerde yerli üretime geçişi 
destekleyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, salgının üretimi son 
tüketiciye daha da yakınlaştırarak küresel 
tedarik zincirlerindeki ani şoklara karşı 
daha dayanıklı hale getirebileceği de 
kaydedildi.
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Tofaş, yerli tedarikçilerle FCA (Fiat Chrysler Automobiles) arasında köprü kurarak, pandemi 
sonrası yeni işbirlikleri ve ülke ekonomisine ilave ihracat fırsatları yaratmak üzere önemli bir 
adım attı.

Tedarikçilere ihracat için 
aracılık edecek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle 
birlikte tedarik zinciri yönetiminde 
uzun vadeli değişikliklerin önünün 
açılmasından yola çıkan Tofaş, başta 
kalıp tasarımı ve üretimi olmak üzere, 
yerli tedarik zincirine yeni pazarlar 
bulma konusunda destek görevi 
üstlendi. Türkiye’deki tedarikçilerin, 
dünyanın birçok noktasında üretim 
tesisleri bulunan FCA’nın (Fiat Chrysler 
Automobiles) farklı modellerinde de 
kullanılması için girişimlerde bulunan 
şirket, teknik değerlendirme ve teklif 
çalışmaları için anlaşma sağladı. Sürecin 
satın alma kararıyla sonuçlanması 
halinde yerli tedarikçiler için ilave ihracat 
fırsatı doğacak.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin 
avantajlı konumu ve tedarik sanayisinin 
kalitesi, önemli fırsatları beraberinde 
getirebilir. Bu bakış açısıyla, FCA ile 
Türkiye’deki tedarikçilerimizin teknik 
yetkinlik ve rekabetçilik kabiliyetlerini 
bir süredir paylaşıyorduk. Bu yöndeki 
çalışmalarımız sonucunda, belirli 
parçaların teklifi için FCA ile beraber 
çalışmak üzere anlaştık. Bu çalışmayı, 
Tofaş’taki üretimden bağımsız, 
tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi 
yaratmak ve FCA’ya fayda sağlamak 
adına yapıyoruz” dedi. Yapılan çalışmayla 
yerli tedarikçiler ve FCA arasında köprü 
kurmak adına önemli bir adım attıklarını 
da vurgulayan Eroldu, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:

‘Köprü kuruyoruz’

“Türkiye’de üretilerek yurtdışına ihraç 
edilecek parçalar FCA’nın farklı ülkelerde 
üretimi gerçekleştirilen modellerinde 

kullanılacak. İlk etapta 15 tedarikçimiz 
ile çalışmaya başlıyor; bunu başlangıç 
aşaması olarak değerlendiriyoruz. 
Gelecekte bu çalışmaların daha büyük 
hacimli alımları tetikleyeceğini umuyoruz. 
Bu kapsamında farklı tedarikçilerimiz ile 
çalışıyoruz.”

Tofaş CEO’su Eroldu, şirketin, tedarik 
zinciri üretkenliğinin artırılması için 
uygulama alanlarının belirlenmesi ve 
yerli teknoloji şirketleriyle işbirlikleri 
kurulmasını sağlayacak uygun platformlar 
oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
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Sanat

Balkan ülkesi Kosova'nın tarihi ve turistik 
Prizren şehrinde yaşayan Valtida Shukriu, 
şehirdeki yıkılmış evlerden topladığı kapı ve 
pencerelerle sergi açtı.

Aydın’ın Söke ilçesinde yer alan, 2018 
Mayıs ayında UNESCO (Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya 
Miras Geçici Listesi’ne dahil olmasının 
ardından tanınırlığını arttıran Priene 
Antik Kenti’ne ilgi her geçen gün artıyor.

Söke ilçe merkezine 15 kilometre mesafede Güllübahçe 
Mahallesi’nde bulunan Priene Antik Kenti’nin, M.Ö. 4’üncü 
yüzyılda kurulduğu, kendine özgü kent planı ile ilk planlı 
şehir sisteminin öncüsü olarak kabul edildiği biliniyor. 
Athena Tapınağı, Tiyatrosu, Demeter Tapınağı, Zeus 
Tapınağı, Gymnasion, Mısır Tapınağı, Kilisesi ve konut 
alanlarıyla dikkati çeken antik kent, İtalya’da ki Pompei Antik 
kentine olan benzerliği ile de dikkat çekiyor.

Doğa ve tarihin iç içe olduğu Priene Antik Kenti, günümüz 
modern şehir planının öncülüğünü yapıyor. Şehrin üzerine 
kurulduğu dik yamaç güneye bakarken, şehrin akropolisi 
230 metre yukarıda bulunuyor.

Şehir güvenlik kuleleri olan 2 metre kalınlığında taş duvar 
ile çevrilirken, şehre giriş, üç ana kapıdan yapılıyor. Şehrin 
7 metre genişliğinde doğu-batı doğrultusunda altı ana yolu 
ve bunları dik kesen genişliği 3,5 metre olan 15 tali yolu 
bulunuyor

Kapıda Pencerede Beklerim adını verdiği ve Kosova Kültür Gençlik 
ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirdiği proje için 4 yıldır 
şehrin yıkılan evlerinden kapı ve pencereler toplayan Shukriu'nun 
sergisinde, 19. yüzyıla ait Osmanlı döneminden kalma 8 kapı ve 4 
pencere bulunuyor.

Shukriu, Prizren şehrinde bugüne dek kültürel miras değeri taşıyan 
200'den fazla tarihi evin yıkıldığını aktararak, sergiyi açmasındaki 
amacın, kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık yaratmak 
olduğunu söyledi.

Şehirdeki tarihi evlerin yıkılmasının verdiği üzüntü nedeniyle böyle 
bir yola girdiğini anlatan Shukriu, "Bu kapılar Prizren'in kültürel 
mirası olduğundan ve hayatımızdaki bir dönemi temsil ettiğinden 
korunması gerektiğine dair kolektif bir farkındalık yaratmaya 
çalıştım" ifadelerini kullandı.

Shukriu, üzerinde fazlaca aksesuar bulunan tarihi Prizren kapılarının, 
genelde itibarlı ve yaşam standartları yüksek aileler tarafından 
kullanıldığına dikkati çekerek, Prizren kapılarında bulunan iki farklı 
tokmak geleneğine de değindi.

Prizren’in yıkılan 
evlerinin kapı ve 
pencereleri sergide 
buluştu

M.Ö. 4.yüzyılda 
kurulan ilk 
planlı şehir 
Priene
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UNESCO Dünya Mirasi Listesi'nde 
yer alan Göbeklitepe'deki dikili 
taşların benzerlerinin bulunduğu 
Karahantepe'deki kazı çalışmalarıyla 
ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy'un, "Muhtemelen de dünyada 
tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz 
olacak diye düşünüyorum" ifadeleri, 
Şanlıurfa'da heyecan yarattı.

Çanakkale'de farklı disiplin dallarından 11 
sanatçı, Küçük Sanayi Sitesi’nde kurdukları 
atölyede Güney Kore’ye ihraç edecekleri, 
dev büst ve heykeller yapıyor. Yunan 
mitolojisinde yer alan Poseidon, Athena ve 
Medusa’nın dev heykelleri, Zeus, Herakles, 
Perseus, Afrodit ve Ares büstleri ile 5 
deniz kızı heykeli Güney Kore’deki bir dev 
akvaryumda sergilenecek.

Kentteki kültür envanterinin tespiti için başlatılan 
çalışmalar kapsamında, şehir merkezine 46 kilometre 
mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindeki 
Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 
1997'de yüzey araştırması sırasında Karahantepe'deki 
yapılar fark edildi.

Yöre halkı tarafından "Keçilitepe" olarak da bilinen 
alanda, Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi 
Karul başkanlığında 3 yıl önce "Göbeklitepe Kültürü 
ve Karahantepe Kazıları" projesi kapsamında yüzey 
araştırma çalışması başlatıldı.

Bu araştırmalarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 
yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk 
belirlemelere göre neolitik döneme ait "T" biçiminde 
250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi. Geçen yıl ilk kez 
yapılan kazı çalışmalarında neolitik döneme ait insan 
ve hayvan heykelleri ile anakayaya oyulu çukur tabanlı 
yapılar bulundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik Bölümü mezunu Ethem Muhtaroğlu, yaklaşık 20 yıldır 
heykel, seramik, mozaik, resim alanında eserler yaptığını belirtti. 
Beraber proje yaptıkları firmadan Güney Kore’ye ihraç edilmek 
üzere sipariş gelmesi üzerine Çanakkale’de farklı disiplin dallarında 
çalışan 11 sanatçı ile bir araya gelerek, Küçük Sanayi Sitesi’nde bir 
atölye kurduklarını anlatan Muhtaroğlu, Çanakkale’de çok güzel 
bir sanatçı topluluğu bulunduğunu ve birlikte sanat anlamında 
yapamayacakları iş olmadığını ifade etti.

Seramik, heykel, tekstil ve ses mühendisliği bölümlerinden mezun, 
eli güzel sanatlara değmiş farklı disiplinlerden çok güzel bir kadro 
ile çalıştıklarını söyleyen Ethem Muhtaroğlu, "Bu sayede de bize 
verilebilecek her türlü işin altından kalkabilecek durumdayız. Bu 
işler şu anda Güney Kore için yapılıyor. Yaklaşık 6 ay gibi çok kısa 
bir sürede bizden istedikleri 3 tane dev heykel, 5 tane dev büst ve 
5 tane de denizkızı heykelini yapacağız. Bu kadar iş için çok kısa bir 
süre olmasına rağmen kolları sıvayıp işe başladık. Heykellerimizin 
en büyük olanının ismi Poseidon, 3.5 metre boyunda. 

Güney Kore’deki 
dev akvaryumun 
heykelleri 
Çanakkale’den

Şanlıurfa’da 
Göbeklitepe’den 
sonra Karahantepe 
heyecanı



60



61

• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 

toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Kasım 

döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %72,0 artarak 668.495 

adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2020 yılı on bir 

aylık dönemde geçen yıla göre %67,3 

oranında artarak 529.388 adet olurken, 

hafif ticari araç pazarı da %92,8 artarak 

139.107 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
2020 Kasım ayında %37,8, otomobil 
pazarı %34,6 ve hafif ticari araç pazarı 
%52,2 oranında arttı.

• 2020 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif 

ticari araç pazarı 2019 yılı Kasım ayına 

göre %37,8 artarak 80.141 adet oldu.

• 2020 yılı Kasım ayında otomobil 

satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 

%34,6 artarak 64.357 adet olurken, hafif 

ticari araç pazarı %52,2 artarak 15.784 

adet oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 

yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre 

%1,0 arttı.

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı 

ortalama satışlara göre %7,4 artış 

gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım 

ayı ortalama satışlara göre %18,7 azaldı.

2020 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı %72,0 oranında 
arttı

Sektör
Analizi

10 Yıllık Ortalamalara Göre Değişim
(Kasım)

+%7,4

-%18,7

+%1,0

Otomobil

Adet

HTA Toplam

10 Yıllık Ortalama

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi
(Ocak-Kasım)

+%67,3

+%92,8

+%72,0

Otomobil

316.427

529.388

139.107
72.133

59.926

19.414

64.357

15.784

79.340
80.141

388.560

668.495

Adet

HTA Toplam

2019 2020



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
10 Yıl. Ort. 31.483 44.149 67.703 67.704 71.711 70.288 61.352 59.082 59.606 63.700 79.340 127.092
2019 14.373 24.875 49.221 30.971 33.016 42.688 17.927 26.246 41.992 49.075 58.176 90.500
2020 27.273 47.122 50.008 26.457 32.235 70.973 87.401 61.533 90.616 94.733 80.141
20/19 89,80% 89,40% 1,60% -14,60% -2,40% 66,3% 387,5% 134,4% 115,8% 93,0% 37,8%
20/10 Yıllık Ortalama -13,40% 6,70% -26,10% -60,90% -55,00% 1,0% 42,5% 4,1% 52.0% 48,7% 1,0%

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
10 Yıl. Ort. 8.995 11.750 17.249 16.790 17.426 16.537 15.217 15.231 15.731 16.140 19.414 33.657
2019 3.394 5.670 10.593 6.555 5.890 6.664 2.539 4.702 6.684 9.079 10.373 19.671
2020 5.257 9.395 10.121 4.632 7.162 13.906 17.974 17.161 19.373 18.392 15.784
20/19 54,90% 65,70% 4,50% 29,30% 21,60% 108,7% 610,7% 265,0% 189,1% 102,6% 52,2%
20/10 Yıllık Ortalama -41,60% -20,00% -41,30% -72,40% -58,90% -15,9% 18,1% 12,5% 22,8% 14,0% -18,7%

31.483

8.995

14.373
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27.273

5.257

44.149

11.750

24.875

5.670

47.122

9.395

67.703

17.249

49.221

10.593

50.008

10.121

67.704

16.790

30.971

6.555

26.457

4.632

71.711

17.426

33.016

5.890

70.973

7.162

13.906
17.974 17.161

70.288

16.537

42.688

6.664

61.352

15.217

17.927

2.539

59.082

15.231

26.246

4.702

59.606

15.731

41.992

6.684

63.700

16.140

49.075

9.079

79.340

19.414

58.176

10.373

127.092

33.657

90.500

19.671

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

Hafif Ticari Araç Pazarı

A
de

t
A

de
t

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
10 Yıl. Ort. 22.488 32.399 50.454 50.915 54.285 53.751 46.135 43.822 43.874 47.560 59.926 93.435
2019 10.979 19.205 38.628 24.416 27.126 36.024 15.398 21.544 35.308 39.996 47.803 70.829
2020 22.016 37.727 39.887 21.825 25.073 57.067 69.427 44.372 71.296 76.341 64.357
20/19 100,50% 96,40% 3,30% -10,60% -7,60% 58,4% 350,9% 106,0% 101,9% 90,9% 34,6%
20/10 Yıllık Ortalama -2,10% 16,40% -20,90% 57,10% 53,80% 6,2% 50,5% 1,3% 62,5% 60,5% 7,4%

22.488
10.979

22.016

32.399

19.205

37.727

50.454

38.628

39.887

50.915
24.416

21.825

54.285
27.126

57.067
69.427

53.751

36.024

46.135
15.398

43.822

21.544

43.874

35.308

47.560

39.996

59.926

47.803

93.435

70.829

Otomobil Pazarı

A
de

t
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32.235

87.401

61.533

25.073

44.372
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: EKİM  2020

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

AUDI 2.174 2.174 0 0 2.174 2.174
BENTLEY 0 0 0 0 0

BMW 1.597 1.597 0 0 1.597 1.597
CITROEN 2.769 2.769 664 664 0 3.433 3.433

DACIA 2.852 2.852 605 605 0 3.457 3.457
DS 131 131 0 0 131 131

FERRARI 2 2 0 0 2 2
FIAT 12.386 187 12.573 4.394 293 4.687 16.780 480 17.260

FORD 563 2.864 3.427 7.043 1.030 8.073 7.606 3.894 11.500
HONDA 2.165 185 2.350 0 2.165 185 2.350

HYUNDAI 2.061 2.167 4.228 118 118 2.061 2.285 4.346
INFINITI 0 0 0 0 0

ISUZU 0 0 0 0 0 0 0
IVECO 0 265 265 0 265 265

JAGUAR 23 23 0 0 23 23
JEEP 460 460 0 0 460 460

KARSAN 0 17 17 17 0 17
KIA 1.834 1.834 198 198 0 2.032 2.032

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0

LAND ROVER 210 210 0 0 210 210
LEXUS 0 16 16 0 0 16 16

MASERATI 2 2 0 0 2 2
MAZDA 18 18 0 0 18 18

MERCEDES-BENZ 1.474 1.474 557 557 0 2.031 2.031
MINI 190 190 0 0 190 190

MITSUBISHI 158 158 0 371 371 0 529 529
NISSAN 2.238 2.238 0 0 0 2.238 2.238

OPEL 4.071 4.071 380 380 0 4.451 4.451
PEUGEOT 5.327 5.327 1.376 1.376 0 6.703 6.703
PORSCHE 83 83 0 0 83 83
RENAULT 8.424 1.575 9.999 196 196 8.424 1.771 10.195

SEAT 1.035 1.035 0 0 1.035 1.035
SKODA 3.284 3.284 0 0 3.284 3.284
SMART 2 2 0 0 2 2

SSANGYONG 90 90 52 52 0 142 142
SUBARU 54 54 0 0 54 54
SUZUKI 440 440 0 0 440 440
TOYOTA 5.024 80 5.104 174 174 5.024 254 5.278

VOLKSWAGEN 7.006 7.006 659 659 0 7.665 7.665
VOLVO 1.087 1.087 0 0 1.087 1.087

TOPLAM: 30.623 45.718 76.341 11.454 6.938 18.392 42.077 52.656 94.733
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: KASIM 2020

ALFA ROMEO 36 36 0 0 36 36
ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 1.216 1.216 0 0 1.216 1.216
BENTLEY 0 0 0 0 0

BMW 1.675 1.675 0 0 1.675 1.675
CITROEN 3.295 3.295 607 607 0 3.902 3.902

DACIA 2.483 2.483 535 535 0 3.018 3.018
DS 54 54 0 0 54 54

FERRARI 3 3 0 0 3 3
FIAT 9.870 98 9.968 3.771 227 3.998 13.641 325 13.966

FORD 709 3.541 4.250 6.124 644 6.768 6.833 4.185 11.018
HONDA 2.660 146 2.806 0 2.660 146 2.806

HYUNDAI 1.755 1.516 3.271 175 175 1.755 1.691 3.446
INFINITI 0 0 0 0 0

ISUZU 0 0 0 0 0 0 0
IVECO 0 259 259 0 259 259

JAGUAR 44 44 0 0 44 44
JEEP 420 420 0 0 420 420

KARSAN 0 14 14 14 0 14
KIA 1.250 1.250 196 196 0 1.446 1.446

LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1
LAND ROVER 329 329 0 0 329 329

LEXUS 0 13 13 0 0 13 13
MASERATI 3 3 0 0 3 3

MAZDA 15 15 0 0 15 15
MERCEDES-BENZ 1.982 1.982 367 367 0 2.349 2.349

MINI 216 216 0 0 216 216
MITSUBISHI 56 56 0 138 138 0 194 194

NISSAN 342 342 44 44 0 386 386
OPEL 2.790 2.790 543 543 0 3.333 3.333

PEUGEOT 3.605 3.605 956 956 0 4.561 4.561
PORSCHE 157 157 0 0 157 157
RENAULT 8.202 1.096 9.298 285 285 8.202 1.381 9.583

SEAT 653 653 0 0 653 653
SKODA 2.343 2.343 0 0 2.343 2.343
SMART 0 0 0 0 0 0

SSANGYONG 111 111 74 74 0 185 185
SUBARU 46 46 0 0 46 46
SUZUKI 493 493 0 0 493 493
TOYOTA 4.238 255 4.493 191 191 4.238 446 4.684

VOLKSWAGEN 5.338 5.338 634 634 0 5.972 5.972
VOLVO 1.301 1.301 0 0 1.301 1.301

TOPLAM: 27.434 36.923 64.357 9.909 5.875 15.784 37.343 42.798 80.141
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK - KASIM 2020

ALFA ROMEO 0 181 181 0 0 0 0 181 181
ASTON MARTIN 0 16 16 0 0 0 0 16 16

AUDI 0 16.830 16.830 0 0 0 0 16.830 16.830
BENTLEY 0 10 10 0 0 0 0 10 10

BMW 0 11.802 11.802 0 0 0 0 11.802 11.802
CITROEN 0 20.127 20.127 0 4.615 4.615 0 24.742 24.742

DACIA 0 22.372 22.372 0 3.641 3.641 0 26.013 26.013
DS 0 621 621 0 0 0 0 621 621

FERRARI 0 20 20 0 0 0 0 20 20
FIAT 79.027 984 80.011 34.857 3.624 38.481 113.884 4.608 118.492

FORD 3.514 20.003 23.517 51.950 2.724 54.674 55.464 22.727 78.191
HONDA 16.597 1.978 18.575 0 0 0 16.597 1.978 18.575

HYUNDAI 7.496 17.536 25.032 0 799 799 7.496 18.335 25.831
INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 0 0 311 49 360 311 49 360
IVECO 0 0 0 0 1.561 1.561 0 1.561 1.561

JAGUAR 0 193 193 0 0 0 0 193 193
JEEP 0 3.982 3.982 0 0 0 0 3.982 3.982

KARSAN 0 0 0 392 0 392 392 0 392
KIA 0 11.685 11.685 0 1.498 1.498 0 13.183 13.183

LAMBORGHINI 0 17 17 0 0 0 0 17 17
LAND ROVER 0 1.728 1.728 0 0 0 0 1.728 1.728

LEXUS 0 125 125 0 0 0 0 125 125
MASERATI 0 33 33 0 0 0 0 33 33

MAZDA 0 138 138 0 0 0 0 138 138
MERCEDES-BENZ 0 13.117 13.117 0 4.570 4.570 0 17.687 17.687

MINI 0 1.264 1.264 0 0 0 0 1.264 1.264
MITSUBISHI 0 1.190 1.190 0 4.471 4.471 0 5.661 5.661

NISSAN 0 10.688 10.688 0 389 389 0 11.077 11.077
OPEL 0 28.196 28.196 0 2.717 2.717 0 30.913 30.913

PEUGEOT 0 30.967 30.967 0 6.061 6.061 0 37.028 37.028
PORSCHE 0 472 472 0 0 0 0 472 472
RENAULT 76.596 8.243 84.839 0 2.140 2.140 76.596 10.383 86.979

SEAT 0 10.811 10.811 0 0 0 0 10.811 10.811
SKODA 0 21.376 21.376 0 0 0 0 21.376 21.376
SMART 0 49 49 0 0 0 0 49 49

SSANGYONG 0 550 550 0 359 359 0 909 909
SUBARU 0 638 638 0 0 0 0 638 638
SUZUKI 0 2.729 2.729 0 0 0 0 2.729 2.729
TOYOTA 31.194 1.758 32.952 0 1.079 1.079 31.194 2.837 34.031

VOLKSWAGEN 0 45.670 45.670 0 11.300 11.300 0 56.970 56.970
VOLVO 0 6.865 6.865 0 0 0 0 6.865 6.865

TOPLAM: 214.424 314.964 529.388 87.510 51.597 139.107 301.934 366.561 668.495



66

Sektör
Analizi

Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu

Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu

10 

Kasım 2020 Verileri 

Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu 

2020 Kasım   2 3 4 5 6 7     
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay 
A (Mini) 0 323 0 0 0 14 0 337 0,5% 
B (Entry) 1.788 9.598 3 55 722 3 4.833 17.002 26,4% 
C (Compact) 23.547 3.772 114 98 69 383 11.124 39.107 60,8% 
D (Medium) 3.604 52 150 0 0 24 1.014 4.844 7,5% 
E (Luxury) 1.066 0 53 0 0 23 1.092 2.234 3,5% 
F (Upper Luxury) 150 0 0 0 0 22 661 833 1,3% 
Toplam 30.155 13.745 320 153 791 469 18.724 64.357   
Pay 46,9% 21,4% 0,5% 0,2% 1,2% 0,7% 29,1% 100,00   

          

2019 Kasım   2 3 4 5 6 7     
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay 
A (Mini) 0 53 0 0 0 4 0 57 0,1% 
B (Entry) 3.681 4.508 277 37 746 7 2.219 11.475 24,0% 
C (Compact) 15.348 2.639 43 245 17 97 10.899 29.288 61,3% 
D (Medium) 4.248 288 23 0 0 49 1.106 5.714 12,0% 
E (Luxury) 398 0 11 0 0 33 472 914 1,9% 
F (Upper Luxury) 87 0 0 0 0 27 241 355 0,7% 
Toplam 23.762 7.488 354 282 763 217 14.937 47.803   
Pay 49,7% 15,7% 0,7% 0,6% 1,6% 0,5% 31,2% 100,00   

          
Değişim 1 2 3 4 5 6 7    
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam  
A (Mini)   509,4%       250,0%   491,2%  
B (Entry) -51,4% 112,9% -98,9% 48,6% -3,2% -57,1% 117,8% 48,2%  
C (Compact) 53,4% 42,9% 165,1% -60,0% 305,9% 294,8% 2,1% 33,5%  
D (Medium) -15,2% -81,9% 552,2%   -51,0% -8,3% -15,2%  
E (Luxury) 167,8%   381,8%     -30,3% 131,4% 144,4%  
F (Upper Luxury) 72,4%     -18,5% 174,3% 134,6%  
Toplam 26,9% 83,6% -9,6% -45,7% 3,7% 116,1% 25,4% 34,6%  

S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, 
CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar 
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Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 
 

MOTOR TİPİ 
2019 Kasım 2020 Kasım 

Değişim 
Adet Pay Adet Pay 

Benzin 21.241 44,4% 32.755 50,9% 54,2% 
Dizel 22.925 48,0% 24.367 37,9% 6,3% 
Otogaz 1.972 4,1% 3.298 5,1% 67,2% 
Hibrit 1.642 3,4% 3.683 5,7% 124,3% 
Elektrik 23 0,0% 254 0,4% 1004,3% 
Toplam 47.803 100,00% 64.357 100,00% 34,6% 

 
 
 
Ek 6: Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 
 

MOTOR HACMİ MOTOR  
CİNSİ 

2019 Kasım 2020 Kasım 
Değişim ÖTV  

% 
KDV 

%  Adet Pay Adet Pay 

≤ 1600cc B/D 45.037 94,2% 59.299 92,1% 31,7% 45, 50, 
80 18 

1601cc - ≤ 2000cc B/D 941 2,0% 1.006 1,6% 6,9% 130, 
150 18 

≥ 2001cc  B/D 160 0,3% 115 0,2% -28,1% 220 18 
B/D Ara Toplam   46.138 96,5% 60.420 93,9% 31,0%     

           
<=1600cc HİBRİT 8 0,0% 301 0,5% 3662,5% 45, 50, 

80 18 

1601cc - <=1800cc (<=50KW) HİBRİT 0 0,0% 0 0,0%   130, 
150 18 

1601cc - <=1800cc  (>50KW) HİBRİT 1.326 2,8% 2.187 3,4% 64,9% 45, 50, 
80 18 

1801cc - <=2000cc HİBRİT 219 0,5% 1.184 1,8% 440,6% 130 18 
2001cc - <=2500cc (<=100KW) HİBRİT 43 0,1% 11 0,0% -74,4% 220 18 

2001cc - <=2500cc (>100KW) HİBRİT 44 0,1% 0 0,0% -100,0% 130, 
150 18 

>2500cc HİBRİT 2 0,0% 0 0,0%  220 18 
Hibrit Ara Toplam   1.642 3,4% 3.683 5,7% 124,3%     

           
≤ 85 kW ELEKTRİK 4 0,0% 44 0,1%   3 18 
86kW - ≤ 120kW ELEKTRİK 0 0,0% 0 0,0%   7 18 
≥ 121kW  ELEKTRİK 19 0,0% 210 0,3% 1005,3% 15 18 
Elektirik Ara Toplam   23 0,0% 254 0,4% 1004,3%     

           
Toplam   47.803 100,0% 64.357 100,0% 34,6%     
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Kasım 2020 Verileri 

Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu 

2020 Kasım   2 3 4 5 6 7     
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay 
A (Mini) 0 323 0 0 0 14 0 337 0,5% 
B (Entry) 1.788 9.598 3 55 722 3 4.833 17.002 26,4% 
C (Compact) 23.547 3.772 114 98 69 383 11.124 39.107 60,8% 
D (Medium) 3.604 52 150 0 0 24 1.014 4.844 7,5% 
E (Luxury) 1.066 0 53 0 0 23 1.092 2.234 3,5% 
F (Upper Luxury) 150 0 0 0 0 22 661 833 1,3% 
Toplam 30.155 13.745 320 153 791 469 18.724 64.357   
Pay 46,9% 21,4% 0,5% 0,2% 1,2% 0,7% 29,1% 100,00   

          

2019 Kasım   2 3 4 5 6 7     
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay 
A (Mini) 0 53 0 0 0 4 0 57 0,1% 
B (Entry) 3.681 4.508 277 37 746 7 2.219 11.475 24,0% 
C (Compact) 15.348 2.639 43 245 17 97 10.899 29.288 61,3% 
D (Medium) 4.248 288 23 0 0 49 1.106 5.714 12,0% 
E (Luxury) 398 0 11 0 0 33 472 914 1,9% 
F (Upper Luxury) 87 0 0 0 0 27 241 355 0,7% 
Toplam 23.762 7.488 354 282 763 217 14.937 47.803   
Pay 49,7% 15,7% 0,7% 0,6% 1,6% 0,5% 31,2% 100,00   

          
Değişim 1 2 3 4 5 6 7    
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam  
A (Mini)   509,4%       250,0%   491,2%  
B (Entry) -51,4% 112,9% -98,9% 48,6% -3,2% -57,1% 117,8% 48,2%  
C (Compact) 53,4% 42,9% 165,1% -60,0% 305,9% 294,8% 2,1% 33,5%  
D (Medium) -15,2% -81,9% 552,2%   -51,0% -8,3% -15,2%  
E (Luxury) 167,8%   381,8%     -30,3% 131,4% 144,4%  
F (Upper Luxury) 72,4%     -18,5% 174,3% 134,6%  
Toplam 26,9% 83,6% -9,6% -45,7% 3,7% 116,1% 25,4% 34,6%  

S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, 
CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar 

 

 

 

 

 





Maxima, yıllardır Türkiye'nin tüm yollarında. Güç, güven ve performans Maxima ile yanında.

Motor yağını 
yolculukta tanırsın.

/petrolofisimaxima petrolofisi.com.tr
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