Otomotiv Sektörü Gözünden
Tek Kelimeyle 2020

“Petrol Oﬁsi Madeni
Yağlar zorlu koşullara
karşın 2020’yi başarı ile
tamamladı”

“2020 yılına iyi başladık
ancak ezberleri bozan,
alışılmışın dışında bir yıl
yaşadık”

“Zorunlu Hale Gelen 2.El
Otomobil Garantisinde
Oyder Üyelerine Büyük
Fırsat Sunuyor”

SEZGİN GÜRSU
Petrol Oﬁsi Madeni Yağlar
Direktörü

ZAFER SALMAN
Garenta ve ikinciyeni.com
Satış Direktörü

SAVAŞ ERTÜRK
Alpha Assistance
Operasyon Müdürü

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

2020 BİZE ŞUNU ÖĞRETTİ:
HAYAT BİR GÜN, O DA BUGÜN
Murat ŞAHSUVAROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

www.oyder-tr.org

126
Sayı: 126 Aralık 2020 - Ocak 2021

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
Adına İmtiyaz Sahibi
Murat Şahsuvaroğlu
Genel Yayın Yönetmeni
Çınar Noyan
cinar.noyan@oyder-tr.org
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Duygu Demir
duygudemirci@gmail.com
Yayın Kurulu
Zeynep Fidan Soysal
Uğur Yalçınkaya
Kemal Altuğ Erciş
Murat Yeğin
Uğur Güven
Reklam Yönetmeni
Yağmur Hilaloğlu
Tel: 0216 355 73 16
yagmur@oyder-tr.org
Dergi İçeriği
Büşra Şimşek
Tel: 0216 355 73 16
busra@oyder-tr.org
Yönetim Yeri
Esenyalı Mah. Yanyol Cad. Varyap Plaza,
No:61Kat:2 Daire:204 34903
Pendik- İSTANBUL
Tel: 0216 355 73 16
Faks: 0216 355 72 69
www.oyder-tr.org
otoban@oyder-tr.org
Tasarım
SERKAN DEMİR
Bağdat Caddesi, No: 221/10
Kadıköy-İSTANBUL
serkandemir@gmail.com
Baskı
Y Medya Planlama ve
Baskı Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Matbaacılar 2. Caddesi No: 142
Bağcılar / İSTANBUL
T: 0212 671 00 16
Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın, Ayda Bir Yayınlanır.
Tüm yayın hakkı OYDER'e ait olup kaynak göstermek suretiyle
alıntı yapılabilir. OTOBAN Dergi parayla satılmaz.

Hayatı
Sorgulatan Yıl;
2020…
Büyük ihtimalle yıllar geçip geçmişe döndüğümüzde hepimiz 2020 yılında yaşananları
mutlaka hatırlayacağız. 2020 yılı; hafızalarımızdan silinmeyecek, hayatımızı her anlamda
sorgulatan, çok farklı ve çok inişli çıkışlı bir yıl oldu.
Muhtemelen bundan 5 yıl önce herhangi biri bize aylarca evinizde kalacaksınız, tüm restoran
ve sosyal alanlar kapalı olacak, seyahat edemeyeceksiniz ve aileniz dahil olmak üzere hiçbir
sevdiğinizle kucaklaşamayacaksınız dese, güler geçer ve hatta söyleyene garip garip bakardık.
Tamamının yaşandığı, üstelik bunları kendi irademizle yaptığımız çok farklı bir yıl yaşadık.
Tüm alışkanlıklarımızı değiştirdik, sevdiklerimizden uzak kaldık, işimizde ayakta kalmaya
çalıştık ve hepsinden önemlisi sağlığımızın değerinin farkına vardık.
Sadece bu yaşananlar bile 2020 yılını bizim için benzersiz bir yıl yapmaya yeterdi ancak bir de
iş hayatımız ile ilgili yaşanan çalkantılar eklenince, 2020 yılı unutulmaz kategorisine ulaşmış
oldu.
Çok yüksek talep ve hızlı satış ile başlayan sene, koronavirüs belasının hayatımıza girmesi
ile aniden kesilerek, belirsizliğe doğru yol almaya başladı. Daha koronavirüs ile ilişkimizi
yeni oluşturmaya başlarken, bu sefer yıllarca hiç görmediğimiz tedarik sıkıntısı ve araç
bulunamaması sıkıntısı ile yüzleşmek zorunda kaldık.
İnsanların bireysel seyahate önem vermesi, ertelenen talebi canlandırırken, araç
bulunamaması nedeniyle bu kez de müşteri taleplerini karşılayamamak gibi bir sıkıntı
yaşadık. Herhalde 2020 yılı, müşterinin araç tercihi yapamadığı, sadece bulabildiğini aldığı bir
yıl olarak hafızalarımıza kazınacaktır.
Yılın ikinci yarısında, müşteri talebini karşılamaya ve araç bulunurluğu sorununa çözüm
bulmaya çalıştığımız esnada 30 Ağustos Pazar akşamı gelen ani ÖTV matrah ve oran
düzenlemesi, sektörde sarsıcı bir etki yarattı. Her ne kadar matrahların arttırılması olumlu
bir katkı yapmış olsa da oranların yeniden düzenlenmesi ve talep gören araçlarda arttırılması
nedeniyle kapımızı belirsizlik yeniden çalmış oldu.
Yeni düzenlemeler Eylül ayında beklenen etkiyi göstermemiş olsa da Ekim, Kasım ve Aralık
aylarında belirli modellere talep kayması olduğu gözlemlendi. Düşük ÖTV dilimlerindeki
araçlar yok satmaya başlarken yüksek dilimdeki araçlarda ise stok sıkıntısı yaşanmaya
başlandı.
Yıl sonu toplu rakamlara baktığımızda 772.788 adetle satışlar, bir önceki yıla göre %61 artış
göstermesine rağmen, içinde barındırdığı büyük iniş çıkışlarla 2020 yılı heyecan, stres ve
belirsizlik dolu bir yıl olarak geride kaldı.
10 yıllık satış ortalamalarının yakınında tamamlanan 2020, 2021’e geçerken bize yol gösterici
olmaktan uzak duruyor hala. 2020’nin hangi diliminden referans alınarak 2021’i planlamak
gerektiği konusu belirsizliğini maalesef koruyor.
İş hayatımızı, özel hayatımızı ve hatta tüm yaşantımızı sorgulatan, hepimize hayatımızda
daha önce yaşamadığımız tecrübeler yaşatan böyle bir yılı tekrar yaşamaya kim hazırdır
bilemiyorum ama 2021 için başta sağlık olmak üzere her konunun normal seyrine dönmesini
ve aşırılıklardan uzak olmasını dilerim.
Saygılarımla,
Çınar NOYAN
OYDER Genel Sekreteri
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2020 BİZE ŞUNU
ÖĞRETTİ: HAYAT
BİR GÜN, O DA
BUGÜN
OYDER Başkanı Murat ŞAHSUVAROĞLU,
OYDER Genel Sekreteri ve Otoban Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Çınar NOYAN’ın
sorularını yanıtladı. 2020 yılının
otomotiv sektörü üzerindeki etkisini
değerlendiren Şahsuvaroğlu, ayrıca
gelecek yıllara yön verecek olan araçları
değerlendirdi.
2020 yılı, hem pandemi etkisiyle hem
öngörülemez sonuçları nedeniyle bütün
dünyada çalkantılı geçti, otomotiv
sektörü bakımından 2020 yılını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
2020 yılını değerlendirmeden önce otomotiv
sektörünün 2018 ve 2019 yıllarına değinmek
istiyorum çünkü bu yıllar beklenenden çok düşük
rakamlarla kapandı. 2018'in özellikle ilk yarısında
gördüğümüz yükseliş bizi umutlandırmıştı fakat
yılın ikinci yarısında satışlarda hatırı sayılır bir düşüş
gerçekleşti. 2019 yılı, 2018'i aratan bir yıl oldu ve
satışlarda çok daha büyük bir düşüş yaşandı. 2018
ve 2019 yılları otomotiv sektörünün son 20
sene içindeki en kötü seneleriydi. 2018 yılında
hükümetin satışlardaki sert düşüşün önüne geçmek
için almış olduğu kararlarla bu yılı 620 bin civarında
satış ile kapatabildik. Sonraki yıl ise sadece 480
bin civarında araç satışı gerçekleşti. Altını çizmek
isterim ki hükumetin verdiği güçlü destek olmasaydı
2018 ve 2019 yılları için 250 ila 300 bin arasında bir
satış rakamı yakalamamız durumunda kendimizi
şanslı sayacaktık. 2020 yılına, 2018 ve 2019
yıllarının yüklerini sırtlanmış olmamıza rağmen
büyük umutlarla girdik. 2018 yılında başlayan ve

için sunduğu %0,49 faizli ve ikinci el
araçlar için sunduğu %0,79 faizli kredilerin
ilan edilmesi ile birlikte üçüncü çeyrekte
çok ciddi bir talep patlaması oldu. Üçüncü
çeyrekte de arzın az, talebin fazla olması
sebebiyle fiyat eşitsizlikleri görüldü.
Bunun en büyük sebebi, insanların ulaşım
için uçağa binmek yerine bireysel araçları
veya ikinci el güvenilir bir araç ile seyahat
etmek istemeleri oldu.

2019 yılında da katlanarak devam
eden sermaye erozyonu nedeniyle
2020 yılı bizim için özel öneme
sahip bir yıl oldu. 2020 yılının ilk 2-3
ayında şunu gördük ki her ne kadar
önümüzde 2018 ve 2019 kadar zorlu
bir yıl olmasa da yine de zor geçecek
ve geçmiş yıllarda uğradığımız zararı
da tamamen karşılayamayacaktık.
Fakat Türkiye’de Mart ayında ilk

Koronavirüs vakasının görülmesi ve
akabinde Nisan ayında Avrupa’da
kapanmaların başlaması; tüm üretim
hatlarının kapanmasına, lojistik
desteğin sağlanamamasına ve özellikle
yan sanayinin kepenk kapatmasına
neden oldu. Bu durum Nisan ve
Mayıs aylarında oldukça sıkıntılı bir
süreç geçirmemize sebebiyet verdi.
Bu sıkıntının en büyük kaynağı daha
önce dünyanın böyle bir durum ile
karşı karşıya kalmamış olmasıydı.
Gerçekten de tüm dünya için daha
önce hiç tecrübe etmediğimiz bir olay
üzerinden imtihan edildik. Avrupa’nın
ardından Türkiye’de de kapanmalar
başladı fakat ülkemizdeki kapanmalar
daha çok hafta sonlarını kapsadığı
için yerli üreticinin göstermiş olduğu

üstün gayret sayesinde sistem
rölantide de olsa çalışmaya devam etti.
Türkiye’deki sistem rölantide giderken,
ikinci çeyrekte çoğu Avrupa ülkesinde
satışlarda sert düşüşler görüldü.
Örneğin İngiltere’de %90, İtalya’da
%85, İspanya’da %80 oranlarında
düşüşler gözlemlenirken Türkiye’de bu
oran %45-%50’lerde kaldı. Haziran’ın
sonunda kamu bankalarının sıfır araçlar

2020 yılını ay bazında
incelediğimizde oldukça dalgalı
bir satış grafiği görüyoruz,
sizce bu dalgalanmalar yetkili
satıcıları nasıl etkiledi?
2020 yılında şahit olduğumuz bu
dalgalanma, yeterince planlı bir şekilde
hareket etmeyen yetkili satıcıları
nispeten daha olumsuz etkiledi.
Bunu, tansiyon hastalığı olduğu
halde ilaçlarını almayan bir kişinin
sağlığının bozulmasına benzetebiliriz.
Yetkili satıcıların bu dönemde
planlı bir şekilde hareket etmesi,
onlar için büyük önem arz ediyor.
Meslektaşlarımızın bu bağlamda
atacağı adımlar çok önemli çünkü bu
adımlar, sektöre hem moral açısından
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olur, önemli olan sorun olmadan
önce tespit edip bu sorunu en doğru
çözümle engelleyebilmektir. Biz şu
an 2021’i öngörmeye çalışıyoruz.
"Vergi düzenlemesi gerekir mi", Hurda
ihtiyacı doğar mı?" gibi olası sorulara
cevaplar üretmeye çalışıyoruz.
Topyekün bakmak gerekirse hem
faizin uygun seviyede kalması hem de
vergi yükünün karşılanabilir olması
lazım.

hem de ekonomik açıdan iyi veya
kötü bir şekilde yansıyabilir.Her şeyin
temelinde, iyi veya kötü, öngörülebilir
ve sürdürülebilir bir vergi sisteminin
olması önemli. Şunun altını özellikle
çizmek isterim ki bu sene gördüğümüz
800 bine yakın satışın yüzümüzü
güldürmesinin sebebi, 2018 ve 2019
yıllarının bizim üstümüzde bırakmış
olduğu mental ve ekonomik hasardır.

Türkiye’deki vergi yükü Avrupa
ortalaması olan %25 oranlarında
seyrediyor olsaydı otomotiv
pazarı size kaç olurdu?
Tabii ki hepimiz vergi yükü bakımından
Avrupa Birliği ortalamasına yakın
olmak isteriz ancak ekonomimizin
buna izin vermediği de aşikar. Buna
rağmen, eğer Türkiye'deki maksimum
değişkenler ve sapma payı en azından
%10 civarında gerçekleşseydi biz
bunu sağlıklı bir şekilde yönetebilme
şansına sahip olurduk. Nitekim,
yerli ve milli sermayenin bu tarz
iniş ve çıkışlardan oldukça olumsuz
etkilenmesini engelleyemiyor,
kendimizi iyi planlayamıyoruz. Bu
bağlamda, eğer Türkiye'deki vergi
yükü, Avrupa Birliği ortalaması olan
%25'e gelseydi, pazar kendini 2
milyonun üzerine kadar çıkarabilirdi.
ÜRETİM ÜLKESİ OLMAMIZ İÇİN
ÖNCELİKLE ÜRETİCİ ÇEKMEMİZ LAZIM
Her ne kadar Türkiye yatırım
anlamında çok cazip bir ülke olsa
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da iç pazar dinamiği, bu durumu
desteklemiyor. Bunun sebebi, vergi
yükünün oldukça ağır olması ve
vergilerin sene içinde artıp azalması.
Bu öngörülemezliği ortadan
kaldırmamız gerek. Otomotiv strateji
planı yapıp bunu ilan edersek,
dışarıdaki yabancı da bu fırsatı görüp
değerlendirmek ister. Böyle bir planın,
yatırımcıyı Türkiye’ye çekmenin
en iyi yollarından biri olacağını
düşünüyorum.

İç pazara zaman zaman geçici
destekler verildi, sizce bunların
hangisi kalıcı olursa sektörü
sürekli olarak besler?
Tabii döneme göre yapılan teşvikler
de değişiyor. Örneğin 2018’de
hurda desteği verilmişti, o günkü
şartlarda buna ihtiyaç vardı. Daha
sonra mevduat faizlerinin yüksekliği
sebebiyle KDV ve ÖTV teşviği verildi
ve vergi indirimleriyle sistemi tekrar
canlandırmak amaçlandı. Bu sebepten
dolayı tek bir teşvik önermek yanlış

Otomotivin Türk ekonomisi
içindeki yerini nasıl
görüyorsunuz ve bunun daha
da ileri gideceğine inanıyor
musunuz?
Son 10 yılına baktığımız zaman otomotiv
sektörünün; üreticisiyle, distribütörüyle
ve bayi teşkilatıyla kendini yeterince
ifade edebilen, haklarının farkında olan,
birbirleriyle iyi bir ilişkiye sahip olan ve
taleplerini çok iyi bir üslupla yapabilen
mensuplara sahip bir sektör haline
geldiğini görüyoruz. Otomotiv sektörü
sürekli gelişen bir sektör. Tabii ki cari açık
penceresinden bakıldığında negatif bir
tablo görebiliriz fakat ithalat ve ihracat
penceresinden bakarsak pozitif sonuçlar
olduğunu görmekteyiz. Son 15 yılda
otomotiv ekosistemi, Türkiye’de üretilen
ve yurt dışına ihraç edilen araçlar
sayesinde Türkiye’nin bütçesine olumlu
anlamda katkı yapar hale geldi. Hatta
örnek vermek gerekirse geçen ay, dünya
üretim sıralamasında 7. sıradan 6. sıraya

yükseldik; 5. sırayı da kendimize hedef
olarak belirlemeliyiz. Benim kendimce
uzun zamandır dile getirdiğim bir konu
var. Ülkemizde yurt dışından gelen
yatırımları takip edecek, yurt içindeki
sorunları tek bir kaynakta toplayacak,
atılması gereken adımları belirleyecek
ve paydaşların bu adımları koordineli bir
şekilde bir arada atmasını sağlayacak
bir otomotiv müsteşarlığı veya bir
otomotiv bakanlığı kurulmasının uygun
olduğunu öngörüyorum. Bu işlerin
bahsettiğim müsteşarlık veya bakanlık
şemsiyesi altında yürütülmesinin
sektörümüz adına çok faydalı olacağını
düşünüyorum.
2020 HAYATIN BİZİM ELİMİZDE
OLMADIĞINI NET OLARAK GÖSTERDİ
Dünyada yılda 100 milyona yakın
araç üretiliyor ve bu araçların %99’u
içten yanmalı motora sahip. 2040'a
geldiğimizde ise üretilen araçların
%60'ının hibrit motora sahip olması ve
%40'ının elektrikli olması bekleniyor.
İleriye dönük olarak bu altyapıya
şimdiden hazırlık yapmalıyız. 2040’a
kadar kendimizi bu noktaya adapte
etmemiz gerek ve bunun için şimdiden

planlamaya başlamalıyız çünkü bu,
zaman gerektiren bir iş.
Türkiye’nin en güçlü yanı iyi bir üretim
kanalı, harika üretim tesisleri ve
muhteşem mühendislere sahip olması.
Bu güçlü yanlarımızı muhafaza etmemiz,
bunun için ise çok iyi bir organizasyon
ile hibrit araç üretimini teşvik etmemiz
gerekiyor. TOGG ile birlikte bu altyapının
hızlıca oluşacağını düşünüyorum.
Çeşitli ülkeler elektrikli araç alımı için
teşviklerde bulunuyor, biz de ülkemizde
bu şekil teşviklerde bulunabiliriz.
Tüketicinin yıllardır değişmeyen satın
alma kriteri, düşük kredi faizleridir.
Tüketici, her alanda birinci tercih
olarak aylık taksit ödemelerini yapma
gücüne sahip olup olmadığına bakıyor.
Vergi düzenlemesi dikkatle yapılması
gereken bir durum. Yapılan indirim ve
düzenlemeler alınacak ürün fiyatına çok
aykırı olmamalı.

Sizce yetkili satıcılar olarak
dünyadaki üretim sıralamasında
ilk 5’e hazır mıyız?
Türkiye’deki yetkili satıcılık sistemi ilk

5’i rahatlıkla karşılayabilecek seviyede.
Yetişmiş insan kaynağımızla, tesislerin
büyüklükleriyle, teknolojik altyapımızla
buna zaten hazırız. Biz yıllarca 1 milyon
satış hedefledik ve 2017 yılında bu
hedefe ulaştık fakat bu rakamın nihai
hedef değil, ana hedef yolunda bir eşik
olduğunun da farkındayız. Son birkaç
senedir gözlemlediğim kadarıyla bazı
markalar bayilik sayılarını sorgular
hâle geldi çünkü bayilik yapısı, yıllık
1,5 milyon satışa göre oluşturuldu
ve bayi sayısı ile yapılan satış şu an
itibariyle örtüşmüyor. Bu nedenle,
bayiler ve üreticiler anlaşarak enerji
kaybını önlemek amacıyla bayi
sayısında azalmaya gidiyor. Maalesef
bazı markaların bayilik vermediğini
bazılarının da dediğim gibi bayi
sayısını azaltarak küçülmeye gittiğini
görüyoruz. Özetle, ülkemiz 1.5 milyon
satışın altından kalkacak seviyede ama
biz OYDER olarak bayiliklerimizle ve
üreticilerimizle oturup geleceğin yapısını
inşa etmeliyiz. Satılan araçların %40’nın
elektrikli olacağı bir ortamda ne tür
satış sonrası operasyonları sunulacağı
hakkında şimdiden fikir alışverişi
yapmamız gerekiyor.
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OYDER

Yetkili satıcıların gelirlerinin
büyük bir kısmı satış
sonrasından geliyor. Eğer tam
elektrikli motorlara geçiş
beklenenden hızlı olursa
satış sonrası gelirlerde büyük
bir düşüş bekleniyor. Yetkili
satıcılar bu gelir kaybını nasıl
telafi edebilirler?
Yetkili satıcılık sisteminde istihdamın
en büyük kısmını da satış sonrası
hizmetler oluşturuyor. 2040 senesine
kadar satış sonrası ile ilgili bir sorun
yaşayacağımız öngörülmüyor fakat
Avrupa ülkeleri, karbon ayak izine
büyük önem atfediyor ve bu konudaki
adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. Bu
sürecin beklediğimizden daha hızlı
gelişmesi durumunda satış sonrası

hizmetler zarar görecek olsa da
tamamen ortadan kaybolmayacak.
Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte
birbirine park yeri veren, trafik
kazalarını önleyen araçlar üretileceğini
öngörüyoruz. Bu sürece ayak
uydurabilmek için bu konuda sunulan
hizmetleri ve finansal olanakları
çeşitlendirerek müşterilere yenilikler
sunmalıyız. Özellikle genç nesil
teknoloji ile iç içe ve bağımsızlığına
düşkün, burada genç nesil için en
önemli şey hizmetin kalitesi.

Yıllar sonra 2020 yılına
baktığınızda bu sene için ne
söylersiniz?
Bütün insanlığın 2020 senesiden
hatırlayacağı ortak konu, COVID-19

pandemisi. Bu yıl kimsede iyi anılar
bırakmıyor ve gerçekten zor bir
sene oldu. İyi tarafından bakmam
gerekirse eğer, bu sene bize çok
şey öğretti. Hayat her zaman
planlanan gibi olmuyor, bunu her
zaman biliyorduk fakat tecrübe
etmiyorduk. Bütün dünyanın aynı
çizgide buluşması aslında hayatın
bizim elimizde olmadığının açık
bir resmiydi. Hepimiz dünya
işleriyle fazlaca meşgul olan bir
sektörün temsilcisiyiz. Benim sektör
paydaşlarına önerim, kendilerine
özel alanlar yaratmalı ve hobiler
edinmelidir. Hayatı kaçırmayarak,
hayattan tat alarak yaşamamız
gerekiyor.
Hayat bir gün, o da bugün…

YENİ
FORD KUGA

PERFORMANSI VE TEKNOLOJİSİYLE
BİRDEN FAZLASI OL!
Yeni Kuga’nın CO2 salınımı 109-127 g/km, yakıt tüketimleri l/100 km: Şehir içi 4,7-6,8, şehir dışı 3,8-4,9,
ortalama 4,2-5,6 arasındadır. Pazara sunulan araçta farklılıklar olabilir. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr’de.

GELECEĞİ
BUGÜNDEN YAŞA.
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2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Pandemi

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Çaresizlik

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Liderlik
ALTAN AYTAÇ
FIAT

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Sağlık

MARKA DİREKTÖRÜ

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Huzur

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Belirsizlik

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

750.000

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Sağlıklı bir yılda
bol satışlar, hayırlı
kazançlar dilerim.

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlık

Dünya için 100 yıllarda
2021 için en zorlanacağınız konu ne
bir gelen; otomotiv
perakendeciliği için 10 olabilir?
Faiz hareketliliği
yıllarda bir gelen bir
2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
yıl…
olur?

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

700.000

Tecrübe

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

AHU TURAN

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

RENAULT MAIS

Güvenilirlik

Otomotiv
perakendeciliği
önemini korumaya
devam ederek yine
önder yine güçlü bir
sektör olmaya devam
edecek.

SATIŞ DİREKTÖRÜ

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Üretim dalgalanması
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2020 Özel

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Sürpriz

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Maraton

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Dönüm noktası
ÖZGÜR YÜCETÜRK
FORD OTOSAN PAZARLAMA,

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Can cana olmak

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlık

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Öngörmek

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

725.000

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Her şeyin başı sağlık

SATIŞ VE SATIŞ SONRASI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Mücadele

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Sağlıkçılar için
“Fedakârlık”, iş ve
sosyal hayat için
“Dijitalleşme”
GIOVANNI GINO BOTTARO
VOLKSWAGEN BİNEK ARAÇ
GENEL MÜDÜRÜ

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Dijitalleştirilen Projeler
2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Belirsizlik
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2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlıkla bir araya
gelebilmek
2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Üretim sıkıntısı
2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

700.000
2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Tüm sektöre sağlık,
başarı ve umut dolu
yeni bir yıl diliyorum.

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Oksimoron

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Zorlayıcı

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Doğru stratejiler

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

İBRAHIM ANAÇ
PEUGEOT TÜRKİYE
GENEL MÜDÜRÜ

Buna da şükür

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Birliktelik

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Farklı

TOYOTA TÜRKİYE
CEO’SU

Vergilerdeki ani
değişiklik

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

Şu an için öngörmek
zor görünüyor ama
2020’nin altında
olmayacaktır.

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj

Pazarı ve talepleri
verebilir misiniz?
doğru okuyarak doğru Nakit akışına
planlama yapmak
dikkat etmelerini
öneriyorum.
2021 için ilk dileğiniz ne olur?
Önce sağlık, sonra
özgürlük

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

ALİ HAYDAR BOZKURT

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Sosyal mesafe

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlık

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Pandemi

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

700.000

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

“Fabrika Ayarlarına”
hızlıca dönmemiz
gerekiyor.
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2020 Özel
2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Dijitalleşme

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Adaptasyon

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Atılım

OPEL TÜRKİYE
GENEL MÜDÜRÜ

Mücadele
Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Yenilikçi
2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Kısıtlamalar
2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Maskesiz hayat
16

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

GENEL MÜDÜRÜ

750.000 – 800.000

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Koronavirüs

HYUNDAI ASSAN

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

Sağlık

Müşteri ihtiyaçlarına
çözüm üretecek yeni
yollar geliştirmek
2021 için ilk dileğiniz ne olur?

MURAT BERKEL

Sosyal ve ekonomik
belirsizlikler

Dijitalleşme
adımlarını hızlıca
tamamlamak ve
müşteriye her noktada
daha hızlı yanıt
vermek ön plana
çıkacaktır.

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

ALPAGUT GİRGİN

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Pandeminin devam
etmesi
2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

750.000
2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Önce sağlıklı
bir yaşam ve
bununla birlikte
sürdürülebilir kârlı
satışlar dilerim.

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Mücadele

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

İyimser

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

FUAT ÖRNEK
CITROEN TÜRKİYE
SATIŞ DİREKTÖRÜ

Paradigma Değişimleri
2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Özel hayat - İş hayatı
dengesi

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Dayanışma

GENEL MÜDÜRÜ

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

800.000

Hayatta kalmak

YÜCE AUTO - SKODA

Toplumsal iyimserlik

Mihenk taşı

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

ZAFER BAŞAR

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Yaptıklarımız
yapacaklarımızın
teminatıdır.

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlık
2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Belirsizlik

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

Küllerinden doğmak

550.000

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Tedarik

Sürdürülebilir büyüme
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2020 Özel

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Öngörememe

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Çaresizlik

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Sürprizlerle dolu
SERDAR AKMAN
HONDA TÜRKİYE OTOMOBİL SATIŞ
VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Dalgalanmalar

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlık

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Unutmak

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Korku

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Sürpriz
ŞÜKRÜ BEKDİKHAN
MERCEDES-BENZ OTOMOBİL
GRUBU BAŞKANI
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2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Öngörü

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Faizler
2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

750.000
2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Müşterilerinize
çok daha sıkı
sarılın ve günün
gerekliliklerinden uzak
kalmayın.

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlık

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Planlama

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

760.000

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Sağlıkla ve umutla
en iyisini yapmakta
kararlı olalım.

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Dalgalı

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Yorucu

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Başarılı
CAN AĞYEL
KIA TÜRKİYE

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Planlama

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

İstikrar

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Yeniden planlama

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

700.000

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Markaya güven

GENEL MÜDÜRÜ

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

C planı

Pandemi

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

Mesafe

850.000

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Nissan Next
M. EMRE DOĞUERİ
NISSAN TÜRKİYE, KUZEY AFRİKA
VE BDT GENEL MÜDÜRÜ

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Bir araya gelememek
2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlık

2020 yılının zorlu
süreçlerini birlikte aştık.
Türkiye otomotiv pazarı
gelişen ve büyüyen
bir pazar. 2021 yılının
umut dolu olacağını
düşünüyorum.
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2020 Özel
2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Sıradışı

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Mücadele

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

ANIL GÜRSOY
SEAT - PORSCHE - DOD
GENEL MÜDÜRÜ

2020 yılı, insan
sağlığının her şeyin
önünde olduğunu bize
hatırlatan ve hafızalardan
silinmeyecek bir yıl
olarak anılacak.
2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Araç tedariği

DİREKTÖRÜ
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Pandemi ve tedarik
2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

700.000 civarı
2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Önümüzdeki yılda
yeni başarılara birlikte
imza atacağımıza
inanıyor, sağlıklı
bir yıl geçirmelerini
diliyorum.

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Rekorlarla

PR VE TÜKETİCİ DENEYİMİ

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Olağanüstü

VOLVO CAR TÜRKİYE PAZARLAMA,

Sağlık

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Karışık

KUBİLAY POLAT

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Uzak kalmak

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlık

Belirsizlik
625.000

2020 için çok
teşekkürler. 2021 yılı
için elimizden geleni
yine yapacağız.

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Roller Coaster

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Mesafe

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Dönüşüm
ÖZGÜR SÜSLÜ
ALFA ROMEO - JEEP

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Motive etmek

MARKA DİREKTÖRÜ

ÖTV

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

700.000

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Umudunuzu
yitirmeyin

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Güzel

GENEL MÜDÜRÜ

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Kıran kırana

SUZUKI TÜRKİYE

Aşı

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Beklenmedik

H. KAĞAN DAĞTEKİN

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

İletişim

Büyüme
600.000

Kendilerine ve
ekiplerine sağlık ve
kolaylıklar dilerim

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlık
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2020 Özel

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Endişe

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Hayatta kalma

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Azim
HALİL KARAGÜLLE
SUBARU TÜRKİYE
GENEL MÜDÜRÜ

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

İletişim

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Huzur

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

Şaşırtıcı

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

Panik

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

Pişmanlık
NURKAN YURDAKUL
MAZDA TÜRKİYE
GENEL MÜDÜRÜ
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2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

E - call

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Motive etmek
2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

500.000
2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Otomotivde hızlanan
değişim sürecine ayak
uydurmak için sınırlar
dışında düşünerek
geleceğe hazırlanmak.

2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Sağlık

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

Tedarik

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

800.000

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Heyecanınızı
kaybetmeyin.

2020 Yılını tek kelime ile tanımlar
mısınız?

2021 için en zorlanacağınız konu ne
olabilir?

İnsanlığın pandemi ile mücadelesini tek
kelimeyle tanımlar mısınız?

2021 Toplam otomotiv pazarı kaç adet
olur?

Markanız adına 2020 yılı yıllar sonra
sizce nasıl anılacak?

2021 yılı için tüm bayilere bir mesaj
verebilir misiniz?

Değişim
Savaşçı

Yeni normale uyumlu
stratejiler
TOLGA SENYÜCEL
VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ
GENEL MÜDÜRÜ

2020 yılı içinde en çok zorlandığınız
konu hangisiydi?

Arz / Talep dengesi
2021 için ilk dileğiniz ne olur?

Öncelikle herkes
için her ne koşul
altında olursak olalım
başta sağlık, sevgi,
saygı, dayanışma ve
sağduyunun hakim
olduğu bir dünya
dilerim.

Belirsizlik
700.000

Temelleri güven ve
samimiyete dayanan
iş birlikteliğimizi ve
değişmeye devam
eden koşullara
birlikte adapte
olarak hedeflerimizi
gerçekleştirdiğimiz,
verimli ve keyifli bir yıl
olmasını dilerim.
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YENİ PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT 3D i-Cockpit®

WHITE & COLOR VERSION

YARI OTONOM SÜRÜŞ
EAT8 TAM OTOMATİK ŞANZIMAN

Yeni Peugeot 208 ortalama yakıt tüketimi 3.7L/100km – 4.5L/100km, CO2 salınımı 94 g/km – 103 g/km arasındadır.
Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri, diğer araçlarla karşılaştırılabilirliğe imkan tanıyan NEDC onayına ((AT) 715/2007 ve (AT) 692/2008
geçerli sürümlerine) uygundur. 1 Eylül 2017’den itibaren, bazı yeni araçların yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri, yeni bir düzenlemeye (WLTP) dayanarak
belirlenir ve elde edilen değerler, karşılaştırılabilirliği sağlamak için NEDC’ye dönüştürülür. Değerler, özellikle kullanım koşullarını, sürüş stilini, ekipmanı veya
seçenekleri dikkate almaz ve lastik tipine göre değişebilir. İlanda kullanılan görseller, Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. Detaylar peugeot.com.tr’de.

Sektör
Temsilcilerinin
Gözünden 2020

24

2020 Yılı içerisinde yaşanan, üyeleriniz adına en sevindirici 3 gelişmeyi
birer kelime ile aktarır mısınız?

1) Dünyada gerçeğe dönüş
2) Aşı
3) 800.000 Pazar
2020 Yılı içerisinde yaşanan, üyeleriniz adına en zorlandığınız 3 konuyu birer kelime ile
paylaşır mısınız?

1) Pandemi
2) Kucaklaşamamak
3) Otomotivde arz eksiği
2020 yılına tek kelime ile bir sıfat takacak olsanız, hangi sıfatı tercih ederdiniz?

Eşsiz yıl
2020 yılında sektörümüzde yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak, üyeleriniz adına
tek bir konuyu değiştirme gücünüz olsaydı, hangi konuyu öncelikle değiştirirdiniz?

ÖTV yapısı
2020’de üye firmalarınız göz önünde bulundurulduğunda otomotiv sektörünün en büyük
kazanımı sizce ne olmuştur?

Dr. HAYRİ ERCE
ODD - OTOMOTİV
DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ
GENEL KOORDINATÖRÜ

Pandemi sürecine adaptasyon
2021 yılından sektörümüz ve üyeleriniz adına en büyük 3 beklentinizi birer kelime ile
paylaşabilir misiniz?

1) 1 milyonluk Pazar
2) Yeni teknolojilere mevzuat uyumu
3) Geleceğe dönük vergi yapılandırması
2021 yılının sektör açısından en önemli 3 sorunu nelerdir?

1) Yüksek faiz nedeniyle talep daralması
2) Pandeminin uzaması
3) Otomotiv ekosistemindeki dönüşüme adaptasyon
Derneğinizin ve sizin, 2021 yılı için temenni ve görüşlerini bizimle paylaşabilir misiniz?

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, çıkılan yeni dönem yolculuğunda Türkiye
otomotiv ekosisteminin bu dönüşüme en kısa sürede adapte olarak dünya
otomotiv endüstrisinde yerini almasını temenni ediyorum.
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2020 Yılı içerisinde yaşanan, üyeleriniz adına en sevindirici 3 gelişmeyi
birer kelime ile aktarır mısınız?

1) Kamu yönetimi ve tüm paydaşlarla sürdürülen kuvvetli işbirliği
2) İstihdamın korunması / geliştirilmesi
3) Ekonomiye sağlanan katkının sürdürülmesi, ihracat liderliğinin
korunması
2020 Yılı içerisinde yaşanan, üyeleriniz adına en zorlandığınız 3 konuyu birer kelime ile
paylaşır mısınız?

1) Belirsizlik / öngörülemezlik
2) Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar
3) Fiziki mesafe zorunluluğu
2020 yılına tek kelime ile bir sıfat takacak olsanız, hangi sıfatı tercih ederdiniz?

Dönüştürücü
2020 yılında sektörümüzde yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak,
üyeleriniz adına tek bir konuyu değiştirme gücünüz olsaydı, hangi konuyu öncelikle
değiştirirdiniz?

ÖZLEM GÜÇLÜER
OSD - OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
GENEL SEKRETERİ

Pandeminin yaşanmadığı, öngörülebilir hedefler koyulabilen ve
hedeflerin gerçekleştiği bir yıl olması.
2020’de üye firmalarınız göz önünde bulundurulduğunda otomotiv sektörünün en
büyük kazanımı sizce ne olmuştur?

2020 yılı tamamlanmadan Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest
ticaret anlaşmasının imzalanmış olması.
2021 yılından sektörümüz ve üyeleriniz adına en büyük 3 beklentinizi birer kelime ile
paylaşabilir misiniz?

1) Yeni bir dalga yaşanmadan pandemi etkisinin sonlanması
2) Öngörülebilir / istikrarlı bir ticaret ortamının oluşması
3) Ülkemizde yeni teknoloji yatırımlarının artması
2021 yılının sektör açısından en önemli 3 sorunu nelerdir?

1) Pandemi sürecinin tüm dünya açısından belirsizliği
2) Küresel ticaret ortamındaki değişken politikalar / belirsizlikler
3) Ülkelerin gittikçe daha fazla başvurmaya başladığı korumacı
önlemlerin sanayimiz rekabetçiliği üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler
Derneğinizin ve sizin, 2021 yılı için temenni ve görüşlerini bizimle paylaşabilir misiniz?
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Pandemi dönemi, insan sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu hepimize
bir kez daha gösterdi. 2021 yılında tüm dünya ile birlikte ülkemizde
pandeminin etkilerinin ortadan kalkmasını, normalleşen bir dünyada
sanayimizin küresel rekabetçiliğini korumak ve geliştirmek üzere kamu
yönetimimiz ve tüm paydaşlarımız ile yakın işbirliği içinde çalışmalarımıza
güçlü bir şekilde devam etmeyi diliyoruz.

2020 Yılı içerisinde yaşanan, üyeleriniz adına en sevindirici 3 gelişmeyi
birer kelime ile aktarır mısınız?

Trafikte kural ihlali yapan kiralık araçlara uygulanan cezai işlemlerin
artık bu araçların kiracısına uygulanmasını düzenleyen yönetmeliğin
yayınlanması
2020 Yılı içerisinde yaşanan, üyeleriniz adına en zorlandığınız 3 konuyu birer kelime ile
paylaşır mısınız?

1) Günlük kiralama sektörü iş hacminde düşüş
2) Araç kiralama şirketlerinden kiralanarak iade edilmeyen,
suça konu edilen araçlar
3) 48 ayın üzerinde süreler için operasyonel araç kiralamanın önündeki engel
2020 yılına tek kelime ile bir sıfat takacak olsanız, hangi sıfatı tercih ederdiniz?

Zor yıl
2020 yılında sektörümüzde yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak, üyeleriniz
adına tek bir konuyu değiştirme gücünüz olsaydı, hangi konuyu öncelikle değiştirirdiniz?

Covid-19 salgınının hiç yaşanmamış olmasını isterdim.
2020’de üye firmalarınız göz önünde bulundurulduğunda otomotiv sektörünün en büyük
kazanımı sizce ne olmuştur?

TOLGA ÖZGÜL
TOKKDER - TÜM OTO KİRALAMA
KURULUŞLARI DERNEĞİ
GENEL KOORDİNATÖRÜ

Tüm zorluklara rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki
yıla göre yüzde 60’ın üzerinde büyümesi.
2021 yılından sektörümüz ve üyeleriniz adına en büyük 3 beklentinizi birer kelime ile
paylaşabilir misiniz?

1) Covid-19 salgının hayatımızdan çıkması
2) Ekonomide kalıcı istikrarın tesis edilmesi
3) İş hacminin artması
2021 yılının sektör açısından en önemli 3 sorunu nelerdir?

1) Covid-19 salgını sürecinin ekonomide ve iş dünyasında yarattığı belirsizlik
2) Artan araç ve finansman maliyetleri
3) Covid-19 salgınına bağlı olarak düşen iş hacmi
Derneğinizin ve sizin, 2021 yılı için temenni ve görüşlerini bizimle paylaşabilir misiniz?

2021 yılının, Covid-19 salgınının hayatımızdan çıkacağı, ekonomide
kalıcı istikrarın tesis edileceği, her sektörün tekrar büyüme ivmesini
yakalayabileceği, bireylerin refah seviyesinin hissedilir seviyede artacağı
harika bir yıl olmasını temenni ediyorum.
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2020 Yılı içerisinde yaşanan, üyeleriniz adına en sevindirici 3 gelişmeyi
birer kelime ile aktarır mısınız?

1) Sağlık ekipmanı üretiminde öncü olmak
2) Dönüşüm
3) Süreklilik
2020 Yılı içerisinde yaşanan,
üyeleriniz adına en zorlandığınız 3 konuyu birer kelime ile paylaşır mısınız?

1) Belirsizlik ortamı
2) Ciro kaybı
3) Finansal zorluklar
2020 yılına tek kelime ile bir sıfat takacak olsanız, hangi sıfatı tercih ederdiniz?

Sosyal mesafe
2020 yılında sektörümüzde yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak,
üyeleriniz adına tek bir konuyu değiştirme gücünüz olsaydı, hangi konuyu öncelikle değiştirirdiniz?

Yeniliklere ve değişimlere hızla adapte olabilme.

SEVGİ ÖZÇELIK
TAYSAD - TAŞIT ARAÇLARI
TEDARİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
GENEL SEKRETER
VEKİLİ

2020’de üye firmalarınız göz önünde bulundurulduğunda otomotiv sektörünün
en büyük kazanımı sizce ne olmuştur?

Finansal sorunlar
2021 yılından sektörümüz ve üyeleriniz adına en büyük 3 beklentinizi birer
kelime ile paylaşabilir misiniz?

1) Aşı
2) İhracatta artış
3) Yeni otomotiv yatırımları
2021 yılının sektör açısından en önemli 3 sorunu nelerdir?

1) Covid-19’un gidişatındaki belirsizlik
2) İnsan kaynağı
3) Hammadde temini
Derneğinizin ve sizin, 2021 yılı için temenni ve görüşlerini bizimle paylaşabilir misiniz?

Sektörel zorluklarımızla yeterince uğraşırken, 2020’de başlayan Covid-19 salgını, otomotiv
endüstrisindeki inişleri ve çıkışları daha da hızlandırdı. Günümüzde, salgına ve bunun sonucu
olarak ekonomik durgunluğa direnirken, bir yandan da gelecekteki teknolojilere yatırım
yapmayı yönetmeliyiz. Bu amaçla, TAYSAD olarak üyelerimizi geleceğe taşıyacak adımları
belirleyerek, sektörümüzün elektrikli ve otonom araçlarda kullanılan yeni teknolojilere
uyum sağlaması için 2021’de çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Öte yandan, ihracat
bölgelerimizde çeşitlilik sağlayarak ihracatımızın artması ve tedarik sanayimizin yalın üretim
ve dijitalleşme konularındaki seviyesini yükselterek rekabetçiliklerini artırmayı da odak
noktamızda tutacağız.
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Pandemi ve etkilerinin ne kadar süreceği tam olarak net değil. Ancak açık olan şey, ufukta
büyük bir değişim olduğu ve şu anda atılan her adımın hızlı bir iyileşme sağlamak için atıldığı.
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2020
30

2020 yılı değerlendirmesi yaparken toplam
rakamlar üzerinden düşünmek, yılın genel
gidişatını tam yansıtması açısından yetersiz
kalacaktır diye inanıyorum. Kendi içerisinde
çok fazla değişim, belirsizlik ve aynı zamana
rekorlar barındıran 2020 gibi bir yıl belki de
daha önce hiç yaşanmamıştı.
Yıl sonunda ulaşılan 772.788 adetlik toplam
satış rakamı her ne kadar bir önceki yıla göre
%61’lik bir artışı gösteriyor olsa da, aslında 10
yıllık satış ortalamalarımızı ancak tutturduğu
da bir gerçek.
Gerek hayatımızda daha önce hiç tecrübe
etmediğimiz pandemi gibi bir fenomenin
etkisi gerek tedarik ve lojistik ile birlikte
yaşanan bulunurluk sorunu gerekse de ani
oran değişiklikleri ile belirsizliğe düşen talep
ile 2020, her açıdan benzersiz ve her açıdan
zor bir yıl olarak hafızalarda kalmaya aday
olacak.
2020 yılını rakamlarla değerlendirirken 4
çeyreği ayrı ayrı incelemek ve o dönemde
yaşanan olayları göz önünde bulundurmakta
fayda var. Her çeyrekteki satış hareketliliği
kendi periyodundaki dinamiklere göre
şekillenmiş ve şartların değişmesi ile uyumlu
olarak hareket etmiş gibi görünüyor.

1.Çeyrek (Ocak – Mart 2020)
2020 yılına başlarken, 2019 yılının son
çeyreğinde esen düşük faiz rüzgarı ve
otomobil alımını destekleyen şartlar
nedeniyle oluşan olumlu hava, pazardaki
beklentiyi yukarı çekmiş ve yıla iyimser bir
başlangıç yapılmasına neden olmuştu.
Özellikle 2019 yılının ilk aylarıyla yapılan
karşılaştırmalara göre otomotiv pazarı %100
seviyelerinde yükselmiş ve gelecek için
de ümit vaat eden bir pozisyona gelmişti.
Ocak ile Mart sonu arasında gerçekleştirilen
124.403 adetlik satış, yıl sonu için yeniden
5 yıl önce yaşadığımız 1 milyonluk pazara
doğru gidişin işareti niteliğindeydi.
Ancak 11 Mart 2020’de hayatımıza girerek
tüm sosyal ve ticari faaliyetleri kökten
etkileyecek Covid-19 belası henüz etkilerini
göstermeye başlamamıştı. O günler göz
önünde bulundurulduğunda belki de
sadece grip hastalığının bir versiyonu olarak
düşündüğümüz Covid salgını, dünya çapında
bir pandemiye dönüşmesinin yanı sıra
tüm ticari faaliyetlerde benzeri görülmedik
sorunlara da neden olacağını henüz Mart
içerisinde göstermemişti.

Mart ayının sonunda ulaşılan 50.008 adetlik
satış, Mart’ın ikinci yarısında yaşanan Covid
şaşkınlığı nedeni ile beklenenin altında
kalsa da 2019 rakamlarına göre hala iyimser
havayı yansıtması açısından ümit vericiydi.

1. Çeyrek
2018

2019

2020

Binek Araç
Pazarı

122.310

68.812

99.630

Hafif Ticari
Araç Pazarı

36.120

19.657

24.773

Toplam Pazar 158.430

88.469

124.403

2.Çeyrek (Nisan-Haziran 2020)
Nisan ayının başlaması ile birlikte gerek
Asya’dan gerek Avrupa’dan gelen pandemi
haberleri, genel olarak moralleri bozmuş
ve gelecek ile ilgili endişeler doğmasına
neden olmuştu. Özellikle Çin ve diğer Asya
ülkelerinden gelen Covid kaynaklı ölüm
haberleri, İtalya’da yaşanan sokağa çıkma
yasakları, Fransa, Almanya gibi ülkelerde
uygulanmaya başlanan seyahat yasakları
ile bir anda dünyanın tek gündem maddesi
salgınla mücadele yöntemleri olmaya
başladı.
Avrupa’daki büyük otomotiv pazarlarının
%90’lar ile ifade edilen daralmaları aslında
tüketicilerin sağlığı önceliğe aldığı ve araç
alımı konusunda çekingen davrandıkları
konusundaki yol gösterici gelişmeler olarak
değerlendirilebilir.
Üstelik pandemi sadece talepte daralmaya
neden olmamış, Avrupa ve Asya’daki
tüm ana sanayi ve yan sanayide üretim
aksamalarına, fabrikaların kapanmasına
neden olmuştu. Tüketimin daralması ile
birlikte arzın da neredeyse sıfırlanması, tüm
otomotiv pazarlarını en kökten etkileyen
gelişme olarak bundan yıllar sonra bile
hatırlanacaktır.
Türkiye’ye aynı dönemde baktığımızda, satış
adetlerinin düşüş eğilimine girdiğini ama
Avrupa kadar büyük felaket senaryolarının
yaşanmadığını söyleyebiliriz. 3 aylık
toplamda ulaşılan 129.665 adetlik satış,
daha çok Haziran ayında yaşanan patlama
kaynaklı olsa da gelecek adına hala olumlu
sinyaller taşıyordu denilebilir.
Bizim açımızdan 2. Çeyreğe damgasını vuran
2 büyük konu ise tedarik kaynaklı yaşanan
araç sıkıntısı ve kullanılmış araca kayan
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talep karşısında ikinci el araç pazarında
yaşanan talep/fiyat patlaması oldu. Yeni
araç alımında sıkıntı yaşayan tüketiciler,
özellikle ikinci el pazarındaki araçlara
talebi kaydırdıklarından kullanılmış
araç fiyatlarında aylık bazda çok fahiş
yükselişler kaydedildi.
Tam bu noktada pandemi etkisiyle
toplu taşıma kullanımının azalması,
bireysel araç sahipliğinin daha çok
tercih edilmesi ve sosyal mesafe
kuralları nedeniyle, 2 yıldır ertelenen
talebin araç alımına niyetlendiğini
belirtmekte de fayda var.

2. Çeyrek
Binek Araç
Pazarı

2018

2019

153.560

87.566

beraberinde getirdi. Yılın ilk çeyreğinde
yaşanan iyimser havanın bu çeyrekte
tekrar yakalanması ile birlikte toplam
pazarda 800 bin adet ve üzerine
ulaşılabileceğine dair ümitler yeniden
yeşermiş oldu.

Bu yüksek talebin yanı sıra tedarikte
hala yaşanmaya devam eden sorunlar
nedeniyle Yetkili Satıcılar önünde
kuyruklar oluşması, sıra yazılarak araç
satılması ve hatta primli araç satışları
gibi normal serbest piyasa koşullarında
yaşanmasını unutulan pek çok farklı
satış şekli de birden gündeme oturdu.
İkinci çeyrek ile başlayan
kötümser hava aniden dağılmış
ve Türkiye Pazar dinamikleri
2020
açısından Avrupa’dan pozitif
yönde ayrışmıştı.

103.965

Bu kadar olumlu bir hava eserken
dikkatlerden kaçmayacak şekilde
41.358
19.109
25.700
yükselen döviz kurları nedeniyle
araç fiyatlarında kayda değer
Toplam Pazar 194.918 106.675 129.665
yükselişler de yaşanıyordu. Artık
belirlenen ÖTV matrah limitleri
pek çok model tarafından geçiliyor
3. Çeyrek (Temmuz – Eylül 2020)
ve bir üst dilime çıkmaları nedeniyle
Türkiye’deki otomobil satışları açısından araç fiyatlarına daha yüksek vergiler
rekorlar dönemi olarak hatırlayacağımız yansıtılıyordu.
çok ilginç bir çeyrek olduğunu
30 Ağustos Pazar akşamı yapılan ÖTV
söyleyerek başlamak doğru olacaktır.
matrah ve oran düzenlemesi ile bu
Tarihin en yüksek aylık satışlarının
sorun daha derin bir sıkıntıya dönüştü
kaydedildiği Temmuz (87.401 adet) ve
denilebilir. Beklenen matrah artışının
Eylül (90.619 adet) ayları böyle endişe
gelmesi bazı modelleri yeniden baraj
dolu bir yıl için büyük sürpriz oldu
altına getirirken maalesef %60 olan
denilebilir.
ÖTV’nin %80’e çıkarılması ile pazardaki
araçların çoğunluğuna da vergi zammı
İkinci çeyrekte kendini göstermeye
anlamına geliyordu.
başlayan ertelenmiş talep, pandemi ile
birlikte gelen yasakların gevşetilmesi
Beklenmedik bir anda gelen ÖTV
ile birlikte büyük bir çığa dönüşerek
artışının etkisi Eylül ayında hemen
pazarda bulunulabilen tüm marka
hissedilmezken, otomotivin en değerli
ve modellere yönelerek satışların
çeyreği olan son çeyrek için uyarıcı
patlamasına neden oldu.
nitelikte bir sıkıntı göstergesi olarak
herkesi etkileyecekti.
Bireysel kullanım tercihi ve toplu
alanlardan uzaklaşmak için araç
3. Çeyrek
alımına geçen tüketiciler, düşük
seyreden kredi faizlerinin de etkisi
2018
2019
2020
ile talebin beklentinin çok üzerinde
Binek Araç
olmasını sağladılar.
86.595
72.250 185.095

Hafif Ticari
Araç Pazarı

Pazarı

3 ayda ulaşılan 239.553 adetlik
satış, son 20 yıllık tarihin en
yüksek satış rakamına ulaşılan
3. Çeyreği olması özelliğini de
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Hafif Ticari
Araç Pazarı

23.513

13.915

54.458

Toplam Pazar 110.108

86.165

239.553

4. Çeyrek (Ekim – Aralık 2020)
Son çeyrek başlarken Ekim ayı toplam
adetleri geldiğinde (94.733 adet) rekor
temposunun devam ettiği ve yıl kapanışına
doğru 800 bin adetin üzerine çıkabileceği
iyimserliği piyasaya hakim hale gelmişti.
Ancak gerek döviz kurlarındaki yukarı
yönlü hareket gerekse de tedarik ve lojistik
alanındaki maliyet artışları nedeniyle araç
fiyatlarının neredeyse ayda 2-3 kez artması,
ulaşılabilir araçların azalması konusunda
olumsuz etki yaratmaya başladı. Buna
arttırılan ÖTV oranlarının etkisinin
hissedilmeye başlanması da eklenince
rekor satışlar temposu ortadan kalkarak
yerini normal talep temposuna bıraktı.
Kasım ayının ortasında yaşanan Mali
politikalardaki eksen değişikliği ile döviz
kuru dengelenmesine rağmen oluşan
faizlerdeki yükseliş, talebi olumsuz yönde
etkilemeye başladı. Borca girerek araç
almanın zorlaşması ve araç fiyatlarının
zaten çok yükselmiş olması Kasım
satışlarında beklenen adedi yakalamayı
engelledi. (80.141 adet)
Yıllardır otomotiv sektörünün en değerli ayı
olmasına alıştığımız Aralık ayı geldiğinde,
Kasım’ın ikinci yarısında başlayan
yavaşlamanın sürdüğü ve talebin eski
canlılığını korumadığı anlaşılmıştı.
Rekor adetler yerini zorlanarak yapılan
satışlara, araç bulunmasında yaşanan
zorluklar yerini stok fazlasına bırakmaya
başladı. Canlı talebin sadece %50’lik ÖTV
dilimine giren araçlarda olduğu, bu dilimin
üzerindeki neredeyse tüm araçların
sahiplerini showroomlarda uzun süre
beklemeye başladığı bir Aralık yaşandı.
Sonuç olarak toplamda 104.293 adetle
tatminkar sayılabilecek bir ay kapanışı
olsa da dalgalanan talebin sonucu
olarak belirsizlik 2021 için de kendini
hissettirmeye devam ediyor.

4. Çeyrek
2018

2019

2020

Binek Araç
Pazarı

123.856 158.628

221.419

Hafif Ticari
Araç Pazarı

33.625

39.123

57.748

Toplam Pazar 157.481 197.751

279.167
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2021 YILINA HAZIRIZ…
OYDER olarak, yaptığımız her işte, içinde bulunduğumuz her girişimde meslektaşlarımızın faydasını gözeterek
hareket etme çabamızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Yetkili Satıcılarımızın yardım ve desteğe ihtiyaç
duyabilecekleri yeni kanuni düzenlemeler ve uygulama mecburiyetleri hakkında kendilerine yol gösterici,
destekleyici projeler geliştirmeye devam ediyoruz.
2021 yılı boyunca Yetkili Satıcılarımıza faydası dokunacağına ve birlikte hareket ederek zorlukların üstesinden
gelebileceğimize inandığımız bir dizi yeni hizmet ile yanınızda olmaya devam edeceğiz.
Otoban’ın bu bölümünde Yetkili satıcılarımızın kullanımına sunduğumuz bir dizi yeni hizmet ile sizi
tanıştırmayı hedefledik. OYDER bünyesinde koordine edilecek bu projelerde temel hedef, meslektaşlarımızı
yaşamaları muhtemelen olan zorluklardan bir nebze de olsa kurtarmak ve işbirliği içerisinde fayda
sağlamaktır.
OYDER Bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan projeleri kısaca özetlemek gerekirse;
Zorunlu Garanti (en az 3 ay – 500 km) Uygulaması Projesi
(Alpha Assistance ve Orient Sigorta İşbirliğiyle)
Yetkili Satıcı İçerisinde Ekspertiz Noktası Oluşturma Projesi
Teşvikli ve Teşviksiz Meslek Gruplarında Mesleki Yeterlilik Belgesi Edindirme Sınavları
(TOBB İşbirliğiyle)
KVKK Uyumluluk Projesi
(Tezcan Hukuk İşbirliğiyle)
Atık Yağ Yönetimi Yönetmeliğine Uyumluluk Danışmanlığı
(Petrol Ofisi İşbirliğiyle)
İndirimli Akaryakıt Kullanımı Filo Yönetimi
(Petrol Ofisi İşbirliğiyle)
OYDER Aplikasyon Uygulaması
Genç OYDER “Yeni Nesil Yeni İşler” Eğitimleri
(Boğaziçi Üniversitesi İşbirliğiyle)
Tamamı 2021 yılı içerisinde uygulanmaya başlayacak olan bu projelerin tüm meslektaşlarımız tarafından
sahiplenilmesi, elde edeceğimiz başarıların çok daha sürdürülebilir ve kalıcı olmasını sağlayacaktır.
Projeler hakkında detaylı bilgi edinmek ve katılım göstermek için tüm meslektaşlarımızı
OYDER duyurularını yakından takip etmeye davet ediyor, her türlü soru ve talebiniz için
OYDER ile temasa geçmenizi önemle rica ederiz.
Tel: 0216 355 73 16
Fax: 0 216 355 72 69
E-Mail: oyder@oyder-tr.org
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“Zorunlu Hale Gelen 2.El
Otomobil Garantisinde Oyder
Üyelerine Büyük Fırsat Sunuyor”
Savaş bey ikinci el araç satışlarında
yapılan düzenleme hakkında bilgi
verebilir misiniz, Yetkili Satıcıların
dikkat etmesi gereken konuları
meslektaşlarımızla paylaşmak
mümkün müdür?
Bildiğiniz üzere 2018 yılının Şubat
ayında Ticaret Bakanlığı “2.El Motorlu
Kara Taşıtları Ticareti Yönetmeliği”
yayınlamak sureti ile bu alanda
bir regülasyonu hayata geçirdi. Bu
Yönetmeliğin içinde işyerlerinin fiziki
şartları, işletmeler için yetki belgesi
alma zorunluluğu, çalışanların mesleki
yeterlilik belgeleri almaları gibi temel
konular olmakla beraber tüketici lehine
de önemli yenilikler getirdi. 8 yaş ve
160.000 km altındaki binek ve hafif
ticari araçların satışlarında bakanlıkça
yetkilendirilmiş ekspertiz noktalarında
satıştan 3 gün öncesine kadar geçerli
olan bir ekspertizin yapılması ve bu
araçların asgari 3 ay 5.000 km garanti
verilmek sureti ile satışının yapılması
şartları uygulanmaya başladı.
Yönetmelik kapsamındaki hangi
araçların satış öncesi ekspertiz
yaptırması zorunlu oldu ve bu kimleri
kapsıyor?

Alpha Assistance Operasyon Müdürü
SAVAŞ ERTÜRK
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8 yaş ve 160.000 km altındaki
otomobiller için bu yönetmelik
kapsamında ekspertiz yaptırmak
ve garanti vermek zorunlu, tabi bu
ekspertizin nasıl yapılacağı konusu
da önemli, sadece TSE’nin belirlediği
standartlara haiz ve yetki belgelerini
almış olan noktalarda yapılan
ekspertizler geçerli oluyor. Bakanlık
ayrıca muallakta kalan şu konuya da
aydınlık getirdi, şahıstan şahsa yapılan
satışlarda ekspertiz yapılması zorunlu
olmayacak, yani işletmeler yaptıkları
satışlar öncesi muhakkak surette

ekspertiz yaptırmak zorundayken,
şahıslar sattıkları araçlar için ekspertiz
yaptırmak zorunda değiller. Bence bu
yönetmelikte eksik olan noktaların
başında bu durum geliyor keza tüketici
mağduriyetlerinin yaşandığı en önemli
unsur zaten şahıstan şahsa yapılan
satışlarda oluşuyordu. Pertten çıkma
araçların dahi birçok kez satış gördüğü
ve aracı alanın mağdur olduğu ana
bölümde bu yönetmelik kapsamında
değerlendirilmeliydi. Bakanlık yaptığı
açıklamalarda Yönetmeliğin gelişime
açık olduğu ve yeni eklemelerin her
zaman yapılabileceğini belirtiyor
dolayısıyla ben de ilerde konun
yeniden değerlendirilebileceğini
düşünüyorum.
Peki, Garantili satış konusundan
bahsettiniz, konuyu biraz daha açar
mısınız?
2.El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti
Yönetmeliği kapsamında 8 yaş ve
160.000 km altındaki tüm binek
ve hafif ticari araçların satışlarında
işletmeler sattıkları araçlar için her ne
kadar kanunda 12 ay olarak yazılmış
da olsa, en az 3 ay 5.000 km garanti
vermek durumundalar. Bakanlık
yayınladığı bu yönetmelik ile satıcı
işletmenin bu kapsamda sattığı her
araca garanti vermesi gerektiğini
belirtti. Garantinin şartlarını da
Yönetmelikte detaylı olarak belirtti.
Buradaki amaç tüketici mağduriyetini
engellemek, satın aldığı araca güvenle
binmesini sağlamak ve satıcının
da sattığı araca güvence vermesini
temin etmekti. Yönetmeliğin ilk taslak
versiyonunda 6 ay 10.000 km garanti
verilmesi yönünde görüş oluşmuştu
ama Resmi Gazete'de yayınlanan
versiyonunda Türkiye araç parkı ve
yol koşulları tekrar değerlendirildi

ve Garanti süresinin minimum 3 ay ve 5.000
km olmasına karar verildi. Bakanlık bu asgari
rakamları yayınlarken aslında satıcıların
rekabette fark yaratabilmelerine de olanak
sağlamayı gözetti. Yani herkes 3 ay 5.000
km garanti vermek durumunda ama üst
limit burada tanımlanmamış durumda yani
müşterisine fark yaratmak isteyen işletmeler,
satışlarını arttırmak isteyen işletmeler 6 ay –
12 ay garanti vererek de araç satışı yapabilirler
diye düşündüler. Bu sebeple alt limit 3 ay
5.000 km iken bugün aynen Bakanlığın
düşündüğü gibi farklı olmayı hedefleyen
işletmeler 12 ay hatta 24 ay garanti paketleri
ile müşterilerine özel garantiler veriyorlar.
Garanti şartları ne oldu peki, hangi konular
garantiye giriyor?
Takdir edersiniz ki; kullanılmış bir otomobile
garanti vermek çok da kolay değil, burada
amaç hem satıcıyı hem alıcıyı güvence altına
alırken optimum dengeyi sağlamak, araç
alıcısının “büyük bir arıza çıkarsa başım çok
ağrır” diyebileceği motor, vites kutusu (düz
şanzıman - otomatik şanzıman - ctx/ cvt/
powershift/ durashift ve diğer otomatik /
yarı otomatik şanzımanlar), tork konvertörü,
elektrik sistemi, diferansiyeller garanti
verilmesi gereken parçalardır.
Yönetmelik satıcıya, bu başlıklarda ilgili
alt detayları da açıklayarak bu parçalarda
oluşacak arızaları gidermek yönünde
yükümlülük vermiş durumda.
Yani bu durumda Yetkili Satıcılar ve Galeriler
bu garantiyi vererek satış yapmakla yükümlü
durumdalar. Peki bu parçalarda oluşabilecek
arızalar önemli bir risk oluşturuyor, maliyeti
son derece yüksek onarımlara sebebiyet
verebilir. Yetkili Satıcılar üzerlerindeki bu
riski nasıl bertaraf edebilirler?
Bildiğiniz gibi ben bundan 15 yıl önce ikinci el
araç garantisini ülkemize getiren ve uygulayan
organizasyonun başındaydım. Tüketici kanunu
ülkemizde satış gören tüm 2.el ürünler için
geçerliydi yani cep telefonundan fırına,
buzdolabından müzik aletlerine kadar her
ürünü kapsıyordu. Ancak bugün geldiğimiz
noktada artık sadece otomotiv sektörüne özel
2.el ürünlere yönelik bir kanun geliştirildi ve
satıcılara özel sorumluluklar yüklendi.
Şu anda konu artık Bakanlıkça takip edilen,
cezai müeyyide kapsamında ve oluşacak
şikayetlerde işletmelerin yetki belgelerinin
iptaline kadar giden ağır bir yük haline gelmiş
durumda. Biz de Alpha Assistance olarak bu
konuda Yetkili Satıcıların üzerlerindeki bu riski

almak, arıza durumunda çağrıları alıp aracı
yetkili servislere çektirmek ve yine yetkili
servislerde onarımlarını gerçekleştirmek
üzere bir çalışma gerçekleştirdik.
Orient Sigorta ile yaptığımız bu çalışma
neticesinde satıcının sattığı yönetmelik
kapsamındaki her ürün için vermesi
gereken kanuni garanti riskini biz
üstleniyoruz. Satıcının tek sorumluluğu
satış anında bir garanti sertifikasını
müşterisine vermekten ibaret. Ardından
verdiği garanti süresi içinde oluşacak
tüm riskler tamamen bizim üstümüzde
oluyor. Satıcı bu sayede hem kanuni
yükümlülüğünü yerine getirmiş oluyor
hem de üzerinde taşıdığı riski sıfırlamış
oluyor.
Peki Yetkili Satıcılar bu ürüne nasıl
ulaşacaklar ?
Ürüne ulaşabilmeleri son derece kolay.
İsterlerse Oyder üzerinden isterlerse
direkt olarak Alpha Assistance’ı arayarak
bizim ekiplerimize danışabilirler. Ekibimiz
bu garanti ürününün tüm detaylarını
kendilerine anlatabilir ve uygulama
konusunda yardımcı olabilirler.
Bu ürünü çalışırken amacımız ülkemize
uluslararası şirketleri getirerek pazarımızı
geliştirmek, Yetkili Satıcı meslektaşlarımıza
fayda sağlamak ve tüketicimizin de
güvenilir bir garanti hizmeti almasını
sağlamaktı. Bunu başarmış olmaktan
dolayı şahsım ve şirketim adına büyük
mutluluk duyuyuorum. 25 yılı aşkın bir
süredir otomotiv sektörüne hizmet eden
bir kişi olarak çok değerli meslektaşlarıma
da yardımcı olabilmenin de huzurunu
yaşıyorum.
Son olarak eklemek istediğiniz herhangi
bir konu var mıdır ?
Oyder’i de buradan bir kez daha tebrik
etmek istiyorum, bir STK olarak temsil
ettiği şirketlere gerek bilgi, gerekse
faydalar sağlamak açısından birçok STK’ya
örnek olacak işlere imza atıyor. Bu vesile
ile uzun yıllardır takip ettiğim ve yaptığı
çalışmaları çok takdir ettiğim Oyder
Yönetimini de kutluyorum. Bugüne kadar
sektörümüz ile ilgili çıkan tüm kanunlarda
Oyder’in bir çalışması olduğuna şahitlik
etmiş bir otomotiv sektörü emektarı olarak
teşekkürü de iletmek isterim.
Yeni yılda tüm meslektaşlarımıza bol şans
ve bol kazançlar diliyorum.
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Kullanılmış Araçta Zorunlu Ekspertiz ile Satış
düşünülürse araca her 3 günde 1 yeni
ekspertiz raporu almak zorunluluğu da
ortaya çıkmaktadır.

13 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan “İkinci
El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
Hakkındaki Yönetmelik” ile gerçek kişilere
yapılan kullanılmış araç satışlarında, aracın
detaylı ekspertizden geçirilmesi ve ekspertiz
raporu ibraz edilerek satılması zorunlu hale
getirilmiştir.

OYDER olarak temsil ettiğimiz tüm Yetkili
Satıcıların TSE 12047 standartlarına hali
hazırda sahip olması nedeniyle birkaç küçük
ekleme ile kolayca ekspertiz noktası haline
dönüştürülebilme ihtimali bulunmaktadır.
Ekspertiz standartları içerisinde yer alan
en önemli farklılık olarak göze çarpan
dinamometre kullanma zorunluluğu, şu
ana kadar yetkili satıcılıklarımızın ekspertiz
noktası olarak tescil edilmesindeki en
önemli sorun olarak dikkat çekmektedir.

Ekspertiz raporlarının TSE Onaylı
ekspertiz noktalarından temin edilmesi
ve araç satışından en fazla 3 gün öncesi
tarihli olması şartı da bu kapsamda
zorunlu tutulmuştur. Ekspertiz ücreti
yine Yönetmelik kapsamında satıcıya
yüklenmiştir.
TSE Onaylı ekspertiz noktası olabilmek için
gerekli teknik ekipman, ekspertiz yöntemi
ve rapor içeriği de anılan Yönetmelik
dahilinde tanımlanarak, uygulama
yürürlüğe girmiştir.
Yetkili Satıcılarımızın yeni araç satışının
yanı sıra ticaretinin önemli bir bölümünü
oluşturan kullanılmış araç satışı, bu
zorunlu uygulama ile hem maliyet artması
hem de bir başka kuruluşa bağımlı olma
mecburiyeti nedeniyle olumsuz etkilenme
potansiyeli taşımaktadır.
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Yönetmelik kapsamında oluşan özel TSE
onaylı ekspertiz noktaları ortalama araç
başına 350 TL – 500 TL karşılığında ekspertiz
raporları verdiğinden, satılan araçların
maliyeti de o nispette artmaktadır. Ayrıca
stokta bulunan bir aracın kimi zaman 1 ay
kimi zaman daha fazla süre alıcı beklediği

Dönüşümün tamamlanması için gerekli
yatırım ve temin edilecek ekipmanların
bir paket olarak sunulması ile özellikle
kullanılmış araç ticaretini hacimli olarak
yapan Yetkili Satıcılarımızda ticaretin
hızlanması ve maliyetinin azaltılması
temel amaç olarak belirlenmiştir.
Bu konudaki tüm gelişmeler, yılın ilk
çeyreği içerisinde Yetkili Satıcılarımız
ile paylaşılacak ve bu oluşumdan
faydalanmak isteyenlerle doğrudan
temas edilerek dönüşüm işlemlerinin
koordinasyonu üstlenilecektir.

Otomotivde Mesleki Yeterlilik Belgeleri
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından
tanımlanan meslek gruplarında çalışanların
Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu
tutulmuştur. Yönetmelikte belirlenen
muafiyetler ve istisnalar haricindeki tüm
çalışanların MYK onaylı firmaların açtığı
sınavlarda geçerli başarıyı sağlayarak belge
sahibi olmaları gerekmektedir.
MYK uygulamalarında tehlikeli iş kabul
edilen meslekler 31.12.2021 tarihine kadar
teşvik kapsamına alınmış ve sınav ücretleri,
sınavda başarı gösterildikten sonra
adaylara iade edilmek suretiyle belgelerin
temini ücretsiz hale getirilmiştir.
Bu kapsamda yetkili satıcılıklarda
değerlendirilecek meslekler;
• Otomotiv Boyacısı
• Otomotiv Kaportacısı
• Otomotiv Mekanikçisi
• Otomotiv Montajcısı
• Otomotiv Sac-Gövde Kaynakçısı vb.
olarak belirlenmiştir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti
Yönetmeliği gereği, yetki belgesi ile faaliyet
gösteren tüm kullanılmış araç ticareti
yapan kurumlarda çalışanların İkinci El
Araç Alış-Satış Sorumlusu/Yöneticisi (Seviye
4 ve 5) belgelerine sahip olmaları şartı
aranmaktadır.
Bu belgelerin temini için biri yazılı diğeri
uygulamalı olmak üzere 2 aşamalı bir
sınav uygulanmakta ve sınavda belirlenen
düzeyin üzerinde başarı gösteren adaylar 5
yıl süre ile belgelendirilmektedir.
MYK uygulamaları gereği, belge ihtiyacı
olmasına rağmen belgesiz çalışanların
tespiti halinde cezai işlem uygulanması söz
konusudur.
Bu konudaki talep ve ihtiyaçlarınızı
doğrudan OYDER ile paylaşabilirsiniz. Ayrıca
bölgesel olarak açılacak sınavların duyurusu
da OYDER tarafından yapılacaktır, takip
etmenizi önemle rica ederiz.
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Kişisel Verileri
Koruma
Kanunu (KVKK)
Uyumluluğu
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)
ticari faaliyetlerin en önemli ve bağlayıcı
düzenlemelerinden biri olarak son
dönemde öne çıkmaktadır.
Firmalarınızda ticari faaliyetiniz gereği
toplanmakta olan müşteri verileri, çalışan
verileri ve diğer tüm kişisel veri sayılan
verilerin, toplanma şartları, korunması
ve paylaşılmaması üzerine şartları
belirleyen KVKK, oldukça büyük bir
altyapı çalışmasını ve hukuki korumayı
kapsamaktadır.
Verilerin sadece isim, adres, telefon,
kimlik numarası gibi bilindik verilerden
oluşmaması, kişinin cinsiyeti, inancı,
memleketi, etnik kökeni, kazancı vs
gibi bilgilerin de kişisel veri dahilinde
kabul edilmesi nedeniyle, tüketicilerden
toplanan tüm veriler benzer
hassasiyetlere sahip olmaktadır.
2020 yılı içerisinde yetkili satıcılar
arasında yaptırdığımız dar kapsamlı
bir araştırma sonucunda, yetkili
satıcılarımızın KVKK gerekliliklerini yerine
getirip getiremediklerini ve varsa hangi
konularda zorlandıklarını tespit ettik.
Genel olarak meslektaşlarımızın, bağlı
bulundukları markaların belirlediği
koruma yöntemlerini uygulamaya
çalıştıkları ancak kendi tüzel kişiliklerinin
ayrıca korunması gerekliliği üzerine bir
eylemde bulunmadıklarını belirledik.
Ayrıca kendi hukuki danışmanlığını temin
eden yetkili satıcılarda da, yapılması
gerekenlerin listelendiğini ancak
uygulama alınmadığını gözlemledik.
Proje koordinasyonu uzun yıllar otomotiv
sektörünün içerisinde profesyonel
olarak yer almış ve otomotiv sektörünün
önemli isimlerinden olan Sn. Nebi Erbaş
tarafından yapılan danışmanlık, KVKK
uyumluluğuna otomotivci gözünden
bakmayı hedeflemektedir.
KVKK uyumluluğu hususundaki tüm
soru ve talepleriniz için Sn. Nebi Erbaş
(0532 331 6633) ve OYDER ile doğrudan
bağlantıya geçebilirsiniz.
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Atık Yağ Yönetimi Yönetmeliği Danışmanlığı
21 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan Atık Yağ Yönetimi Yönetmeliği ile
İl Müdürlüğünden izin belgesi almış motor
yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları,
tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı
değişimi yapılan işletmeler Motor Yağı
Değişim Noktası olarak tanımlanmıştır.
Bu noktalarda değişim yapan firmalar
da Atık Yağ Üreticisi olarak Yönetmelikte
belirlenmiştir.
Atık Yağ Üreticileri; Atık Yönetimi
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki
hükümler doğrultusunda geçici depolama
alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak
belge almakla, Bakanlığın çevrimiçi
programlarına kayıt olmakla, motor yağı
değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı
kullanarak bildirmekle ve onaylamakla
yükümlüdür.
Bu yükümlülüğün uygulama tarihi
01.01.2021 olarak belirlenmiş ancak
2020 yılı sonunda son kez olmak kaydıyla
01.07.2021 tarihine ertelenmiştir.
Aylık 1 ton atık yağ üretiminin üzerinde yağ
biriktiren tüm firmalar;

• Atık yağların karışmayacağı ve Bakanlık
tarafından belirlenmiş şartlarda geçici
depolama alanı kurmak
• Geçici depolama alanında kolayca
doldurulup boşaltılabilir nitelikte üzerinde
“atık yağ” ibaresi bulunan variller veya
tanklar kullanmak, kullanılan ekipmanlarda
taşma, dökülme, sızma ve benzeri
durumları engelleyecek tedbirleri almak
• Atık yağları yetkilendirilmiş kuruluşlara
teslim etmek
• Atık beyan formunu bir önceki yıla ait
bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak
ayından itibaren başlamak üzere en
geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça
hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak
doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve
beş yıl boyunca bir nüshasını saklamak
• Çevre Bakanlığının uygulamaya koyduğu
çevrimiçi programa kayıt olmak
• Her motor yağı değişimi yapıldığında, yağ
değişimi yapılan aracın bilgilerini, sahibinin
bilgilerini ve çıkan/doldurulan yağ miktarını
sisteme işlemek zorundadır.
Konu hakkındaki tüm talep ve
beklentilerinizi OYDER ile paylaşabilir, nasıl
ilerlenebileceği hakkında bir yol haritası
belirlenmesini talep edebilirsiniz.
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Akaryakıt Kullanımı ve
Filo Yönetimi Desteği
Otomotiv firmalarının en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturan
şirket araçlarına ve test araçlarına alınan akaryakıt konusunda OYDER,
Petrol Ofisi ile iş birliğine giderek üyelerine avantajlı alım imkanı
sunuyor.
Türkiye’nin en yaygın istasyon ağına sahip olan Petrol Ofisi ile yapılacak
anlaşma çerçevesinde sisteme kaydedilen tüm araçlar belirlenen
iskontolarda faydalanacak ve tüketim maliyetlerini kontrol altına almış
olacak.
Son derece kolayca tamamlanacak araç tanıma sistemi ile birlikte
tanımlanan araçlar her istasyon tarafından belirlenen oranlarda
iskontoları anlaşmanın imzalanasının hemen ardından kullanmaya
başlayabilecekler.
OYDER ile Petrol Ofisi arasındaki anlaşma neticesinde hayata geçecek
olan bu anlaşmanın hedeflenen başlangıç dönemi Şubat 2021 olacaktır.
Filo yönetiminde hakkaniyetli davranabilmek adına sisteme tanımlanan
araç sayısına ve ortalama tüketimine göre belirlenecek olan iskonto
oranları için Şubat başında yayınlanacak olan OYDER duyurularını
takip etmenizi ve hemen bu sistem içerisindeki yerinizi almanızı tavsiye
ederiz.
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Eğitim Programı
13 OCAK Çar

14 OCAK Per

Açılış
Bir marka ne
ister?
Sinan ÖZKÖK

Dijital dünyada
etkileşim ve
marka yön.
Prof. Dr.
Ayşegül TOKER

Yeni nesil satış
yaklaşımı
Aydoğan APAK

Stratejik
pazarlama
Prof. Dr.
Eser BORAK

Dijital pazarlama
farkındalığı
Kurthan
TARAKÇIOĞLU

Servis
performans
yönetimi
Ayhan DAYOĞLU

10 MART Çar

11 MART Per

17 MART Çar

18 MART Per

Mobilite
dedikleri de ne
ola?
Sinan ÖZKÖK

Etkin sosyal
medya
Gamze
NURLUOĞLU

Şirket
yönetiminde iş
zekası
Prof. Dr. M.
ÖZTURAN

Stratejik ikna
atölyesi
Dr. Burçin
DOĞRU

Rekabet Hukuku
ve YS riskleri
Bahadır BALKI

Uzaktan
yönetim 2
Dr. Tülin
ARMAN

2. Elde stok ve
esnaf çelişkisi
Tulgan ÜNLÜ

Etkin medya
yönetimi
Halit BOLKAN

20 OCAK Çar

Genç OYDER
“Yeni Nesil Yeni
İşler” Eğitimleri
OYDER, yetkili satıcıların yeni kuşaklarını
otomotiv yöneticiliği kültürü ile tanıştırmayı
ve akademik formasyon çerçevesinde
birikimlerini arttırarak geleceğin otomotiv
bayilerinin yetiştirilmesini amaçlıyor. YeNi
gelişim programı, Boğaziçi Üniversitesi
Yaşamboyu Eğitim Merkezi BÜYEM’in
koordinasyonu altında gerçekleşecek.
Geleceğin otomotiv bayi liderlerinin
yetiştirilmesinin amaçlandığı YeNİ eğitim
programı ile katılımcılar bilgiye hem farklı
konularda belirlenmiş yoğun teorik eğitim
içeriğiyle, hem de sektörün önde gelen
isimlerinin katılacağı seminerlerle
ulaşacaklar.

❑ 4 ay sürecek yoğun teorik ve pratik eğitim
programı

21 OCAK Per
Gerçekten
yaşıyor
musun?
Aret
VARTANYAN

BÜYEM Teorik
Dersler

10 ŞUBAT Çar
Yedek parça
yönetimi
Kaan YAVAŞ

Sektörden
konuşmacılar

11 ŞUBAT Per
Yeni normalde
ekonomi
Prof.Dr.
Emre ALKİN

YS performans
ölçümü
Kaan YAVAŞ

Özel Sınıflar &
Keynote Speakers

17 ŞUBAT Çar

18 ŞUBAT Per

Fısıldayan
finansal tablolar
Prof. Dr.
Fatih YILMAZ

Perakende
matematiği
Dr. Fatih ANIL

Bütçe mimarisi
Baba parasıyla
değirmen döner
mi?
E. Fırat DOĞAN

Uzaktan
yönetim 1
Dr. Tülin
ARMAN

14 NİSAN Çar

15 NİSAN Per

21 NİSAN Çar

22 NİSAN Per

Aile anayasası
ve yönetim
Av. İlker
GÜNSEVER

Gusto sohbetler
Volkan
DEMİRKUŞAK

Aile şirketlerinde
sürdürülebilirlik
Dr. Fatih ANIL

Master Class
Sinan ÖZKÖK

Eski Genç
Bayiler

Uzaktan
yönetim 1
Dr. Tülin
ARMAN

Kapanış

Aile
şirketlerinde
kurumsallık
A. Fatih TAMAY

BÜYEM Konu Başlõklarõ ve Eğitmenler
Modül

Eğitmen

Aile Anayasasõ ve Yšnetim

Başlõk

Aile

Av. İlker GŸnsever

Aile Şirketlerinde SŸrdŸrŸlebilirlik

Aile

Dr. Fatih Anõl

Fõsõldayan Finansal Tablolar

Finansal

Prof. Dr. Fatih Yõlmaz

Perakende Matematiği

Operasyonel

Dr. Fatih Anõl

Şirket Yšnetiminde İş Zekasõ

Operasyonel

Prof.Dr. Meltem …zturan

Dijital DŸnyada Etkileşim ve Marka Yšnetimi

Pazarlama

Prof. Dr. AyşegŸl Toker

Stratejik Pazarlama

Pazarlama

Prof. Dr. Eser Borak

Stratejik İkna Atšlyesi

Yšnetim

Dr. Burçin Doğru

Uzaktan Yšnetim

Yšnetim

Dr. TŸlin Arman

Sektörden Konuşmacõlar (alfabetik sõra)

Aydoğan APAK

Bahadõr BALKI

Tulgan ÜNLÜ

A. Fatih TAMAY

ASF Otomotiv

ACTECON

Ayhan DAYOĞLU E. Fõrat DOĞAN
ADIZES Institute

NISSAN Türkiye

Sinan ÖZKÖK

NISSAN Hindistan

❑ BÜYEM tarafından verilecek 9 farklı konu
❑ Sektörde konusunda öne çıkan 9 değerli
konuşmacı
❑ 5 Keynote speaker
❑ Toplam 16 gün, 60 saat
❑ Program sonunda sertifika töreni

LETGO OTO+

TKYD, YÜD, İSO

Kurthan
TARAK‚IOĞLU

Kaan YAVAŞ
RENAULT SAS

Dealerdoping

43

Oyder Proje

OYDER Aplikasyon
ile Artık
Cep Telefonuna
Geliyor
Tüm dünyada başta iletişim olmak her konu
hızla dijitalleşiyor ve hayatımız her geçen
gün daha fazla cep telefonlarımız etrafında
şekilleniyor. İletişimin hızlı, basit ve sorunsuz
olması kullanıcılar tarafından en çok beklenen
konu oldu.
Bu bilinç ile OYDER, üyeleri, meslektaşları
ve sektör profesyonelleri ile iletişimini cep
telefonu aplikasyonuna taşıyarak, tüm
kullanıcılarına hızlı ve çift taraflı bir iletişim
sunmanın altyapısını hazırlıyor.
Şubat ayı sonunda tüm IOS ve Android
işlemciler ile çalışan telefonlar ile
kullanılabilecek olan OYDER Aplikasyonu,
OYDER tarafından iletilen üm duyuruları,
bilgilendirmeleri, anket ve görüşleri, haberleri
ve daha pek çok iletişim mecrasını tek tuşla
ulaşılabilecek hale getirecek.
Aplikasyon aracılığı ile bulunduğunuz her
yerden OYDER’e görüş ve taleplerinizi
iletebilecek, sorularınızı yönlendirebileceksiniz.
Ayrıca sektörün nabzını tutan raporları,
değerlendirmeleri, Otoban Dergisi'ni,
röportaj ve sunumları da OYDER Aplikasyonu
aracılığıyla takip edebileceksiniz.
OYDER’in Aplikasyonun indirilmesi ile ilgili
yapacağı duyuruları takip ederek, indirilme
tarihi hakkında kapsamlı bilgi edinebilir ve
varsa konu hakkındaki görüş ve önerilerinizi
OYDER’e iletebilirsiniz.
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Madeni Yağ Pazarı

2020 Değerlendirmesi,
2021 Beklentileri

“Petrol Ofisi Madeni Yağlar zorlu
koşullara karşın 2020’yi başarı
ile tamamladı”
2020 yılına küresel pandeminin damga vurduğuna
dikkat çeken Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü
Sezgin Gürsu, “Bu zorlu koşullarda Petrol Ofisi
olmanın her açıdan avantajlarını yaşadık. Erken
hazırlık, titiz tedbirler, efektif ve etkin strateji
ile belirsizliklerle dolu bu zor dönemde başarıya
ulaştık” dedi. 2021’in pandemi ile mücadelede
önemli kazanımların elde edildiği, olağan şartlara
geçilmeye başlanılan bir yıl olacağı temennisini
de belirten Sezgin Gürsu, “Koşullar ne olursa
olsun, yine en iyiyi, en doğruyu yapıp, var
gücümüzle çalışarak, 2021 yılında da hedeflerimize
odaklanacağız” dedi.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, 2020 yılında
kaydettikleri gelişmeleri ve 2021’deki beklentilerini şu sözlerle
anlattı:

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü
SEZGİN GÜRSU
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“Gerek ülkemiz ve gerekse madeni yağlar pazarı açısından iyi
başlayan 2020 yılına, hem sosyal hem de ekonomik açıdan
pandemi koşulları damgasını vurdu. Açıkçası küresel çapta
ve çok güçlü, farklı etkileri olan öngörülemeyen bu pandemi
döneminde, Petrol Ofisi olmanın; yani köklü, güçlü, sektör lideri
olmanın, IT dahil her alanda küresel gelişmeleri çok yakından
takip ederek sürekli kendimizi güncellemiş olmamızın, benzersiz
bilgi birikimimizin, işinin ehli çalışanlarımızdan oluşan uzman
kadromuzun büyük faydasını gördük. Belirsizliklerin sağlıklı bir

öngörüyü engellediği 2021 yılının da,
pandeminin aktif döneminin sona
erdiği, şartların nispeten daha makul
koşullara ulaştığı bir yıl olmasını
temenni ediyoruz. 2021 yılında da her
koşulda en iyiyi, en doğruyu yapıp, var
gücümüzle çalışarak, hedeflerimize
odaklanacağız.
Hazırlıkları erken tamamladık, ilk
günden tedbirleri aldık
İlk günden bu yana yaptıklarımıza
bakacak olursak; öncelikle pandemiyi
küresel arenada takip ederek
hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı
erkenden yaptık. Çalışan, müşteri,
paydaş, özetle toplum sağlığı
tedbirlerimizin yanı sıra üretim ve diğer
operasyonlarımız için gerekli tedarikleri
gerçekleştirdik.
Dolayısıyla, ülkemizde pandeminin
resmen ilanı ile birlikte çok hızlı
bir şekilde tüm tedbirlerimizi
en üst seviyede aldık, gerekli
düzenlemeleri yaptık. Çok kısa
sürede hem ekiplerimize hem de
müşterilerimize verdiğimiz online
eğitimlerle koşullara hızlı adaptasyon
sağladık. Bununla birlikte gelişmiş IK
organizasyonumuzdaki yüzlerce iş
ve kişisel gelişim eğitim programı ile
çalışma arkadaşlarımız online ortamda
kendilerini geliştirme fırsatı buldular.
Online eğitimlerde distribütörlerimizin
yanı sıra eşlerine kadar uzanan geniş
bir yelpazede eğitim fırsatları sunduk;
Psikolog Seda Uzeroğlu ile “pandemi
döneminde ev içi iletişim” seansı gibi
çeşitli programlar düzenledik.
Satış başta olmak üzere tüm ekiplerimiz
ile periyodik toplantılarla bir araya
gelerek, mevcut durum ve gelişmeler
karşısında önemli bir sinerji, ortak akıl
yarattık.
Planladığımız hali ile pandemi
başlangıcında çok hızlı hareket ederek,
hem ekip içi hem de bayilerimiz,
müşterilerle iletişimimizi mevcut
şartlara adapte ederek sürdürdük
ve arada boşluk oluşmasına fırsat
vermedik. Bunun yanı sıra potansiyel
müşteriler ile de yakın iletişimi
sürdürerek yeni müşteri kazanmaya
devam ettik.

Sadece çalışma arkadaşlarımızın
değil; bayilerimizin, paydaşlarımızın,
müşterilerimizin de yanında olduk
Satış, pazarlama ve teknik hizmetler
ekipleri birlikte yeni müşteri kazanımı
veya mevcut müşterilerle ilişki geliştiren
farklı uygulamaları, programları
hayata geçirdik. Müşterilerimizi ve
paydaşlarımızı desteklediğimiz bu
programlarda, öncelikle benzersiz
bilgi birikimimiz ve uzmanlığımız
ile Online Eğitimler gerçekleştirdik.
Müşterilerimize hem standart
eğitimler sunduk, hem de onların
talep ve ihtiyaçlarına özel eğitimler
gerçekleştirdik. Bugüne kadar binlerce
kişiye yüzlerce eğitim verdiğimiz bu
program, yoğun ilgi gördü. Müşterimiz
olmayan şirketler dahi online eğitim
vermemiz için taleplerde bulunuyorlar.
Bunun yanında ağır vasıta şoförleri
dostlarımızın hem çalışma hem de
yaşam alanları olan kamyon kabinlerini
yenilediğimiz Selim Yuhay ile Maximus
Kabin projemizi de pandemiye adapte
ettik. Şoför dostlarımızın pandemi
koşullarında da yanlarında olduk ve
Petrol Ofisi Maximus: Selim Yuhay ile
#HerDaimYanındayız programımızı
başlattık. Bununla birlikte bu
zorlu koşullarda ustalarımızı da
yalnız bırakmayarak destekledik.
Haziran ayında, işlerin yeniden
hareketlenmesine destek olabilmek
için oto sanayi siteleri ve otomotiv
servislerinde 17 bin ustaya, hizmet
verdiği araç tipine göre 4 litrelik Maxima
CX 5W-30 ya da 7 litrelik Maximus TDE
15W-40 ile birlikte 1’er kutu maske
dağıttık. Siftah Liderden kampanyamızla
ücretsiz dağıttığımız motor yağlarımız,
oluşturdukları 3 milyon TL’lik değer
ile yeniden hareketlenen iş yerlerinde
çarkların daha hızlı dönmeye
başlamasına katkı sağladı.

departmanların yakın çalışması ve
özverisi ile müşterimizin beklentilerini
en yüksek seviyede ve aralıksız olarak
karşılamaya devam ettik.
2021 yılında da hedeflerimize
odaklanacağız
Ulusal ve uluslararası piyasalarda,
pandemi ile mücadelede ikinci çeyrekte
pozitif önemli gelişmeler yaşanacağı,
özellikle ikinci yarı itibari ile de hem sosyal
hem de iş hayatında koşullarda olumlu
gelişmelerin kaydedileceği beklentisi
hakim.
Türkiye otomotiv sektörüne olan
desteğimiz ve uzun vadeli iş birliklerimiz
de önümüzdeki dönemlerde devam
edecek.
Sonuç olarak, şartlar ne olursa olsun
2021 yılında da her koşulda en iyiyi, en
doğruyu yapıp, var gücümüzle çalışarak
hedeflerimize odaklanacağız.

Distribütörlerimizin personeline de bu
zor dönemde destek olacak çalışmalar
gerçekleştirdik, hijyen kitleri gönderdik.
Keza tüm Türkiye’de bulunan 16.000
satış noktamızdan binlercesini tek tek
aradık, ilgilendik.
Tabii bu dönem, risk yönetimini de
çok daha hassas yaptık. Zira 6 ay
içinde önce müşteri talebi tarafında
düşüşler yaşadık, ardından da tarihi
zirveleri gördük. Tüm bu uç noktaların
bir arada yaşandığı bu süreçte, tüm
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Kullanılmış Araç Pazarı

2020 Değerlendirmesi,
2021 Beklentileri

“2020 yılına iyi başladık ancak
ezberleri bozan, alışılmışın
dışında bir yıl yaşadık”
2020 yılı özelinde ikinci el pazarını değerlendirir misiniz? Fiyat
düşüşleri ve talepteki daralmayla ilgili görüşleriniz nelerdir?
2021 yılı genel beklentileriniz nelerdir?
Aslında otomotiv sektörü 2020 yılına iyi başladı ancak ezberleri
bozan, alışılmışın dışında bir yıl yaşadık. Yılın ilk aylarında hem
sıfır hem de ikinci el pazarında talepte ciddi artışlar gördük. Sıfır
otomobil pazarında yılın ilk iki ayında bir önceki yıla göre satışlar
yüzde 90 seviyesinde artarken, ikinci el araç pazarında ise aynı
dönemde 1,5 milyondan fazla araç satıldı ve bir önceki yılın aynı
dönemine göre ortalama yüzde 65 büyüme kaydedildi.
Mart ayında ülkemizde de ilk Covid-19 vakası görüldü ve bu
tarihten itibaren salgının etkilerini otomotiv sektörü de yaşadı.
Salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler nedeniyle
dünya genelinde birçok otomobil üreticisinin üretimi yavaşlatması
sıfır otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Bununla birlikte
salgından dolayı oluşan ekonomik belirsizlik de otomobile olan
talepte daralma yaşanmasına sebep oldu.
Haziran ayı itibarıyla normalleşme adımlarının atılması ve
piyasaları hareketlendirmek için alınan kredi faizlerinin
düşürülmesiyle birlikte otomobile olan talep yeniden oluştu.
Haziran ayında neredeyse 950 bin adet ikinci el otomobil satılarak
ay bazında rekor kırıldı. Ekim ayına kadar olan dönemde ise döviz
kurunun yükselmesiyle birlikte sıfır araç fiyatlarının artması,
kredi faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi ve sıfır araç pazarında
yaşanan stok sorunuyla birlikte otomobile olan talep ikinci el
piyasası üzerinden şekillenmeye başladı.
Kasım ayının başında yaptığımız değerlendirmelerde, kurların
aşağı yönlü hareketiyle birlikte fiyatların da düşeceğini aktarmıştık,
beklediğimiz gibi de oldu. Bu dönemde ikinci el otomobil fiyatları
yaklaşık %15 düştü. Bu düşüş kasım ayının ikinci haftasından aralık
sonuna kadar aralıksız devam etti.
Garenta ve ikinciyeni.com Satış Direktörü
ZAFER SALMAN
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Covid-19 aşısının yaygın bir şekilde uygulanmaya başlamasıyla
birlikte hayatın giderek normale döneceğini ve otomobile olan
talebin yeniden artacağını düşünüyorum.

Türkiye 2020 Araç Satış Karnesi
Türkiye’de otomotiv sektörü, yıl sonu yaklaşırken büyümeyi sürdürdü.
İlk aylardaki düşüşün ardından yılın ikinci yarısında hız kazanan artış ivmesi,
ekim ve kasım aylarında da devam etti.

Sıfır Araç Satışında Ekimde %78.1 Artış
2019

Ocak-Ekim

2020

Ocak-Ekim

330.024

%78.1
artış

588.354

2019

268.264

Ocak-Ekim

2020

%73.1
artış

465.031

Ocak-Ekim

Sıfır otomobil ve haﬁf ticari araç satışı

2019

61.760

Ocak-Ekim

2020

%99.7
artış

123.323

Ocak-Ekim

Sıfır otomobil satışı

Yılın Rekoru Ekimde

Sıfır haﬁf ticari araç satışı

2020 yılının son ayına
girilirken zirvede, 94.733 adet
sıfır otomobil ve hafif ticari
araç satışı ile ekim ayı yer
alıyor.

2019’un ilk 11 ayına kıyasla
279.935 daha fazla sıfır araç
satılırken sadece son iki ayda
67.623 daha fazla satış
gerçekleşti.

Nisan ayındaki büyük düşüşün
ardından
yaz
döneminde
başlayan artış, ekim ve kasım
aylarında da sürdü. Mayıs ayına
göre
%200’e
yakın
artış
gerçekleşti.

Sıfır Araç Satışında Kasımda %72 Artış
2019

Ocak-Kasım

2020

Ocak-Kasım

388.560

%72
artış

668.495

2019

Ocak-Kasım

2020

Ocak-Kasım

316.427

%67.3
artış

529.388

Sıfır otomobil ve haﬁf ticari araç satışı

2019

72.133

Ocak-Kasım

2020

139.107

Ocak-Kasım

Sıfır otomobil satışı

%92.8
artış

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz

2019

14.373

24.875

49.221

30.971

33.016 42.668

2019
2020

Ocak-Ekim

Eylül

Ekim

Kasım

17.927

26.246

41.992

49.075

58.176

2020

27.273

47.122

50.008

26.457

32.235 70.973

87.401

61.533

90.619

94.733

80.141

Sıfır haﬁf ticari araç satışı

Ekimde İkinci Elde %12.2’lik Azalış

İkinci Elde Artış %18.4 Oldu

Ocak-Ekim

Ağustos

5.874.438

2019

%18.4
artış

Ekim

2020

6.952.486

Ekim

İkinci el otomobil ve haﬁf ticari araç satışı

816.130

-%12.2

azalış

716.857

İkinci el otomobil ve haﬁf ticari araç satışı

ikinciyeni.com Üzerinden Teklif Verenlerde Artış Yaşandı
Türkiye’nin online araç satış platformu ikinciyeni.com üzerinden araç alımı için teklif verenlerin sayısı, ekim ayında da artış gösterdi.
2020
Eylül

2020
Ekim

2019

259.863

%7
artış

278.103

Teklif veren kullanıcılar

Ekim

2020
Ekim

2020

187.012

%49
artış

278.103

Teklif veren kullanıcılar

Ekimde En Çok Teklif Alan Araçlarda
Zirve Mercedes C-Class’ın Oldu
MERCEDES C-CLASS 1.6 C 200
D COMFORT 7G-TRONIC (2017)

Teklif Sayısı: 1.364
VOLKSWAGEN PASSAT 1.5
TSI ACT 150 HP ELEGANCE
DSG (2020)

Teklif Sayısı: 1.186

Ekim

2020
Kasım

2019

278.103

-%2
azalış

271.721

Teklif veren kullanıcılar

Kasım

2020
Kasım

193.353

%41
artış

271.721

Teklif veren kullanıcılar

Kasımda En Çok Teklif Alan Araçlarda
Zirve Volvo XC60’ın Oldu
RENAULT MEGANE 1.5 dCi
110 HP TOUCH EDC (2017)

VOLVO XC60 2.0 D4 190 4WD
INSCRIPTION A/T (2017)

Teklif Sayısı: 838

Teklif Sayısı: 2.533

BMW SERIES 5 2.0 520D A/T
EXECUTIVE PLUS (2016)

BMW SERIES 4 2.0 420D A/T
CABRIO (2015)

Teklif Sayısı: 797

Teklif Sayısı: 1.058

BMW SERIES 4 2.0 420D A/T
CABRIO (2015)

Teklif Sayısı: 831

MERCEDES-BENZ E-CLASS 1.6
E 180 EXCLUSIVE A/T (2017)
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Teklif Sayısı: 810
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ODD Ödülleri
11. Kez sahiplerini buldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını
ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on birincisi dijital
ortamda yine görkemli ve heyecanlı bir törene sahne oldu.
6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen geleneksel ödül töreninde, toplam 22 dalda ödüller
sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün bir araya geldiği törende, Duygu Demirdağ başarılı
sunumu, Zaytung ekibi ise keyifli videoları ile ödül törenine renk kattılar.
Otomotiv sektörünün en değerli
organizasyonlarından biri olan “ODD Satış
ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri”
bu yıl da güçlü bir rekabete sahne
oldu. Sektörün “en”lerinin belirlendiği
organizasyonda kazanan en başarılı
markalar ve çalışmaları heyecanlı ve
görkemli bir törenle ödüllerini aldı.
6 Ocak 2021 tarihinde ilk kez online
ortamda gerçekleştirilen ödül törenine,
ODD üye markaları, otomotiv dünyasının
temsilcileri, basın mensupları ve davetliler
katıldı.
“Otomotiv sektörü ve ODD, 2020 yılında
da ekonomiye değer katmaya devam
etti.”
Törende konuşma yapan ODD Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, bu yıl
on birincisi düzenlenen ODD Satış ve
İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri ödül
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törenine katılan tüm adayları ve etkinlikte
tüm emeği geçenleri tebrik ederken,
2020 yılını da değerlendirdi, “2020 yılı
hepimizin hafızasına kazınan bir yıl oldu.
Artık bildiğimiz ve tecrübe ettiğimiz gibi
Pandemi gerek iş gerek özel hayatımızı
derinden değiştirdi, bazı bölümlerini ciddi
sınırladı ama bazı bölümlerine yeni bir
boyut kattı. Bundan dolayı bu senenin
ODD Gladyatör ödülleri konseptini ‘Eşsiz
Yıl’ olarak belirledik. Derneğimiz bu
yıl Genel Kurulu’nun hemen ardından
dünyanın karşı karşıya geldiği pandemi
sürecinde birçok konuda proaktif
davrandı.
Sektörümüz faaliyetlerinin devamlılığı
yönünden, çözüme kavuşturulması
gereken konularda hızla girişimlerde
bulunduk. Dijital ortamda sektör
temsilcilerimiz ile kamuoyu ve elbette
diğer paydaşları bir araya getiren çok
sayıda toplantı gerçekleştirdik. ODD

olarak otomotiv sektöründe her bakımdan
değer yaratmayı ve destek olmayı
sürdüreceğiz.’’
Organizasyon toplam 22 dalda rekabete
sahne oldu
“Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam
22 dalda ödül verildi.
İletişim Ödülleri kategorisinde halka
açık kategorilerde adaylar; Yılın Dergi
Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim
Uygulaması, Yılın Sosyal Medya
Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması,
Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor
Uygulaması, Yılın TV Uygulaması, Dünden
Bugüne En İyi TV Uygulaması, Dünden
Bugüne En İyi Radyo Uygulaması ve
Dünden Bugüne En İyi Gazete Uygulaması
dallarında www.oddgladyator.com web
sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine
girmeye çalıştılar.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler
ve halk oylamasına açık olmayan Yılın PR/
Etkinlik Uygulaması, Yılın Entegre İletişim
Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk
Projesi kategorilerinde yer alan tüm
aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından
değerlendirilerek ödül töreninde canlı
oylandı.
Bu ödüllerin yanı sıra Jüri Özel Ödülü de
sahibini buldu.
‘Yılın Basın Lansmanı’ ödülünü yine
otomotiv basını belirledi
“Yılın Basın Lansmanı” ödülünü her yıl
olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının
değerli temsilcileri belirledi. Basın
mensuplarının, 2020 yılı içerisinde
katıldıkları online veya offline lansmanlar
içerisinden marka ve modellerin test sürüşü
ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri
bu kategoride aday olan markalar sistem
üzerinden oylandı.
Satış Ödülleri kategorilerindeki birinciler
ise ODD veri tabanına işlenen yıllık satış
adetleri sonuçlarına göre belirlendi.
Türk otomotiv sektörünün temsilcilerini
buluşturan ve bu yıl on birincisi
gerçekleştirilen ODD Satış ve İletişim
Ödülleri, 2020 Gladyatörleri’nin destekçileri
arasında; ana sponsor sahibinden.com
başta olmak üzere, Castrol, Bridgestone,
Avis Filo, Autorola, Garanti BBVA, GEFCO,
ALJ Finans ve Ipsos da bizlerle heyecana
ortak oldu.
Jüri üyeleri 2020’nin “en’lerini” belirledi
Gladyatör Ödülleri’nin on birinci yılında da
Lider İletişimi ve Paydaş İlişkileri Yönetimi
Stratejik Danışmanı, Toksü & Chase Halkla
İlişkiler Yöneticisi, TOBB Medya ve İletişim
Meclisi Başkan Yardımcısı, SEDEFED Başkan
Yardımcısı Sayın Fügen Toksü başkanlığında
iletişim ve pazarlama alanında uzman
akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin
profesyonel değerlendirmeleriyle sonuçlar
belirlendi.
En yüksek katılım Sosyal Medya
Uygulaması kategorisinde oldu
ODD üyesi markaların iletişim
kategorilerine katılımları çok yoğundu.
En büyük ilgi 11 aday çalışma ile “Sosyal
Medya Uygulaması” kategorisinde
olurken, “TV Uygulaması” ve “PR/Etkinlik
Uygulaması’’ kategorilerinde 10’ar

ODD Genel Koordinatörü
DR. HAYRİ ERCE

adet çalışma yer aldı. Tüm kategoriler
toplamında 69 çalışma ödül almak için
mücadele verdi.
Dr. Hayri ERCE- ODD Genel Koordinatörü:
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz,
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD)
üye markaların satış ve iletişim başarılarını
ödüllendirmek, sektörel büyümeye ivme
katmak amacıyla organize ettiği, on birinci
kez düzenlenen otomotiv sektörünün en
kapsamlı ve prestijli organizasyonu “ODD
Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri”
6 Ocak tarihinde yine heyecanlı ve görkemli
bir ödül törenine sahne oldu.
‘’Satış” ve “İletişim” ödül kategorilerinde
toplam 22 dalda Yılın Gladyatörleri’nin
belirlendiği törende ödüller sahiplerini
buldu. İletişim kategorilerindeki
değerlendirmeler Lider İletişimi ve Paydaş
İlişkileri Yönetimi Stratejik Danışmanı, T &
C Halkla İlişkiler Yöneticisi, TOBB Medya ve
İletişim Meclisi Başkan Yardımcısı, SEDEFED
Başkan Yardımcısı Sayın Fügen Toksü
başkanlığındaki saygın akademisyenlerden
ve iletişim sektörünün deneyimli
isimlerinden oluşan jüri tarafından yapıldı.
2020’de de “Yılın Basın Lansmanı” ödülüne
hak kazanan marka, her zaman olduğu gibi
otomotiv basınının değerli temsilcilerinin
oylarıyla seçildi.
Sektör paydaşlarının bir araya geldiği ODD
Satış ve İletişim ödülleri törenini bu yıl
11. kez düzenledik. Törenimiz pandemi
nedeniyle dijital ortamda canlı olarak
gerçekleştirildi. Dijital ortamda sektörü bir
araya getiren törene otomotiv dünyasının
saygın temsilcileri, basın mensupları ve
davetliler yoğun ilgi gösterdi. Bin civarı
kişinin canlı olarak izlediği ‘ODD Satış

ODD Pazarlama, Veri Yönetimi ve
Halkla İlişkiler Müdürü
MÜGE ÇINARLI SÖYLER

& İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri’
töreninde sektörümüzü yalnız bırakmayan,
değerli destekçilerimiz ana sponsor
sahibinden.com başta olmak üzere, Castrol,
Bridgestone, Avis Filo, Autorola, Garanti
BBVA, GEFCO, ALJ Finans ve Ipsos da
bizlerle heyecana ortak oldu.
Dijital ortamda gerçekleşen organizasyonda
da yoğun bir katılım ile yine büyük bir coşku
yaşandığı için çok mutluyuz.
Müge Çınarlı Söyler - ODD Pazarlama, Veri
Yönetimi ve Halkla İlişkiler Müdürü:
ODD Satış ve İletişim Ödülleri, sektörün tüm
paydaşları için heyecanla beklenen, yılda
bir kez buluşma noktası diyebileceğimiz
bir ödül töreni. Yıllardır emek veren
ekibiyle, jürisiyle, törenleriyle, ödülleriyle,
hafızalara kazınan logosuyla bir marka
halini aldı. ODD Gladyatörleri ödül töreni
tüm yıl coşku ile süren hazırlıklar ile,
büyük bir özenle, organizasyonu her yıl
daha iyiye taşımak heyecanına sahip çok
değerli bir ekiple gerçekleştiriliyor. Jüri
Başkanımız Sayın Fügen Toksü ve alanında
uzman akademisyenlerden oluşan çok
değerli jürimiz de organizasyonumuza
ilk yılından itibaren büyük değer katıyor.
Markalarımızın İletişim alanında uzman
yöneticileri çok değerli çalışmaları ile yer
alarak her yıl artan bir heyecanla başarılara
imza atıyorlar. Elbette tüm bu hazırlıklar
sonucunda sektörümüze yakışan bir
ödül töreninde bir araya gelmek bizleri
de çok mutlu ediyor. Bu yıl dijital ortama
taşıdığımız ödül törenimiz birçok yönden
ilklere ev sahipliği yaparken, oldukça yüksek
katılımcı tarafından canlı olarak izlendi.
Ödül töreninin aynı heyecanla daha uzun
yıllar devam etmesini temenni ederim.

51

Haber

Türkiye’den 2020’de 9,5 milyar
dolarlık binek otomobil ihraç
edildi
Türkiye'den 2020'de 118 ülke ve özerk bölgeye binek otomobil ihracatı yapıldı. Ülke ihracatında
ilk sırada yer alan otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından binek otomobilin dış satımında
Fransa, İtalya ve Almanya ilk üç sırayı aldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği verilerinden yaptığı derlemeye
göre, ülke ihracatında ilk sırada yer alan
otomotiv endüstrisi geçen sene 25 milyar
548 milyon 468 bin dolarlık ürün ihraç
etti.

Türkiye’nin otomotiv endüstrisi, Birleşik
Krallık’a 800 milyon 481 bin, İspanya’ya
693 milyon 700 bin, İsrail’e 559 milyon
115 bin, Polonya’ya da 494 milyon 960
bin dolarlık binek otomobil ihracatı
gerçekleştirdi.

Bu rakamın yüzde 37’sini oluşturan binek
otomobil dış satımı ise 9 milyar 533
milyon 689 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, binek otomobil ihracatında
Slovenya 452 milyon 782 bin dolarla
8’inci, Belçika 357 milyon 647 bin dolarla
9’uncu, Mısır 331 milyon dolarla 10’uncu
sırada yer aldı.

Sektör, geçen yıl en fazla binek otomobil
ihracatını Fransa’ya yaptı. Bu ülkeye dış
satım 1 milyar 641 milyon 136 bin dolar
oldu.
Fransa’yı, 877 milyon 798 bin dolarlık
binek otomobil ihracatıyla İtalya takip
etti. İhracatta üçüncü sırada yer alan
Almanya’ya ise 852 milyon 949 bin dolarlık
binek otomobil satıldı.
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Japonya’ya binek otomobil ihracatı
yüzde 701 arttı
Binek otomobil grubunda 10 milyon
dolar ve üzeri ihracat yapılan pazarlara
bakıldığında, bazı ülke ve özerk
bölgelere dikkati çeken artışlar yaşandığı
görüldü.

Hong Kong’a 2019’da 609 bin dolarlık binek
otomobil ihraç edilirken geçen yıl yüzde
1932 artışla 12 milyon 392 bin dolarlık satış
kaydedildi.
Japonya’ya geçen yıl, 2019’a kıyasla
yüzde 701 yükselişle 16 milyon 362 bin,
Azerbaycan’a yüzde 252 artışla 10 milyon
493 bin, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE)
yüzde 173 yükselişle 35 milyon 790 bin
dolarlık binek otomobil satıldı.
Aynı dönemde Suudi Arabistan’a yüzde
68 artışla 53 milyon 462 bin, Çekya’ya
yüzde 25 yükselişle 46 milyon 346 bin,
Danimarka’ya yüzde 16 artışla 106 milyon
830 bin, İsviçre’ye yüzde 11 yükselişle 84
milyon 395 bin, Bulgaristan’a da yüzde 8,5
artışla 135 milyon 443 bin dolarlık binek
otomobil ihracatına imza atıldı.

Türkiye otomobil satışlarında
Avrupa’da 6. sıraya yükseldi
30 Avrupa ülkesinin yer aldığı otomobil satışları sıralamasında 2019'da 9. sırada bulunan
Türkiye, 2020 yılında 3 basamak yükselerek 6. ülke oldu. Otomobil pazarı bu dönemde tüm
Avrupa'da daralırken, Türkiye satışlarını artıran tek ülke oldu.

Türkiye, geçen yıl otomobil satışlarını
2019’a kıyasla Avrupa’da otomotiv
satışlarını artıran tek ülke olurken, en
fazla otomobil satan 6. ülke konumuna
yükseldi.

olduğu pazar toplamına göre, otomobil
pazarı 2020 Ocak-Aralık döneminde 2019
yılı aynı dönemine göre yüzde 24,3 azaldı
ve toplam 11 milyon 961 bin 182 adet
seviyesinde gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle küresel piyasalardaki
dalgalanmaların artırdığı finansal riskler,
tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan
olumsuz etkiler ve salgınla mücadele
tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke
ekonomilerini zor durumda bıraktı.

2019 yılı aynı döneminde ise otomobil
pazarı 15 milyon 805 bin 658 adet olarak
kaydedilmişti.

Özellikle salgının ilk dönemlerinde birçok
sektör olumsuz etkilenirken, otomotiv, en
fazla etkilenen sektörlerin başında geldi.
Kovid-19’un Avrupa’ya kıyasla Türkiye’de
daha geç görülmesi, alınan güçlü
önlemler ve özellikle ertelenen talepler
nedeniyle artan satın alma iştahı
gibi nedenler otomotiv satışlarında
Türkiye’nin daha güçlü kalmasını sağladı.
Avrupa otomobil pazarında yüzde
24,3’lük azalış
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri
Derneği (ODD) tarafından Avrupa
Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA)
verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil
pazar değerlendirme raporundan
derlediği verilere göre, Avrupa Birliği
(AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği
(EFTA) ülkeleri ile Birleşik Krallık’ın dahil

Tüm Avrupa pazarları daraldı
AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına
göre 2020 yılında, tüm Avrupa otomobil
pazarlarında daralma görüldü.
Önceki yıla göre en fazla düşüş sırasıyla
yüzde 42,8 ile Hırvatistan, yüzde 36,8
ile Bulgaristan, yüzde 35 ile Portekiz’de
görüldü.
Almanya’da otomobil pazarı yüzde
19,1, Fransa’da yüzde 25,5, Birleşik
Krallık’ta yüzde 29,7, İtalya’da yüzde 27,9,
İspanya’da yüzde 32,3, Hollanda’da yüzde
19,5 ve Belçika’da da yüzde 21,5 geriledi.

otomobil pazarı Aralık 2019’a göre yüzde 3,7
azaldı ve toplam 1 milyon 214 bin 581 adet
seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise
pazarı 1 milyon 261 bin 550 olmuştu.
Geçen yılın aralık ayında 2019’un aynı
ayına göre en fazla düşüş sırasıyla 49,5
ile Hırvatistan, yüzde 47,6 ile Slovenya,
yüzde 40,3 ile Bulgaristan’da görüldü.
Bu dönemde en fazla büyüme gösteren
pazarlar sırasıyla yüzde 168,3 ile İrlanda,
yüzde 82,8 ile Norveç ve yüzde 46,8 ile
Danimarka oldu.
Türkiye, 6. sıraya yükseldi
AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık’ı
kapsayan toplam pazarda 2020 sonu
itibarıyla satışlarını artıran ülke olmazken,
Kovid-19’la başarılı bir mücadele örneği
gösteren Türkiye’de ise otomobil pazarı
artış gösterdi.
Türkiye, 2020’de Avrupa’da otomobil
satışları 2019’a göre artış gösteren tek ülke
oldu.

Önemli otomotiv markalarının üretim
yaptığı Çekya’da otomobil pazarı
söz konusu dönemde yüzde 18,8 ve
Polonya’da da 22,9 daraldı.

Ayrıca Türkiye hariç 30 Avrupa ülkesinin yer
aldığı otomobil satışları sıralamasında 2019
sonunda 9’uncu sırada bulunan Türkiye,
2020 yılında 3 basamak birden yükseldi.

Aralık ayı satışları yüzde 3,7 geriledi

2020 yılı sonunda Türkiye, 2019’a göre
yüzde 57,5 artış ve 610 bin 109 adet ile
Avrupa otomobil satışları sıralamasında
6’ıncı ülke olarak konumlandı.

Sadece Aralık 2020 dönemine bakıldığında
AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre
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Ford Otosan ve TOFAŞ
üretim hedefini tutturdu

Halka açık otomotiv şirketlerinden Ford Otosan ve Tofaş 2020'de hedef aralığında üretim
gerçekleştirdi. Türkiye otomotiv sektörünün 2020'deki toplam ihracatının yarısı bu iki şirket
tarafından yapıldı.
Türkiye’nin beş büyük otomotiv
üreticisinden halka açık olan iki tanesi,
Ford Otosan ve Tofaş, 2020 yılında hedef
aralığında bir üretim gerçekleştirdi.

etseler de yıl başında açıkladıkları
seviyelere yükseltmemişlerdi.

gerçekleşen daralma nedeniyle şirketin
ihracatı yılın tamamında yüzde 24 daraldı.

Ford Otosan’dan 328 bin adetlik üretim

Tofaş’tan 251 bin adetlik üretim

Türkiye’nin ihracatının yaklaşık beşte biri
otomotiv sektörü tarafından
gerçekleştiriliyor. Sektörün adet
olarak 2020 yılında ihraç ettiği yaklaşık
917,000 aracın 436,000’i, yani yüzde
48’i Ford Otosan ve Tofaş tarafından
gerçekleştirildi.

Hafif ve ağır ticari araç üreticisi olan Ford
Otosan, 2020’nin tamamında
yaklaşık 328,000 adet ile 320,000-330,000
hedef aralığının üst eşiğine yakın
üretimde bulundu.

Tofaş’ın üretimi ise 2020 yılında yaklaşık
251,000 adet ile 220,000-250,000
hedef aralığını geçti. Şirketin ihracatında
yüzde 39 daralmaya karşılık yurtiçi satışları
yüzde 78 büyüdü.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine
göre Ford Otosan’ın art arda üç aydır
geçen yıla göre artış kaydeden ihracatı
2020’nin tamamında yaklaşık 254,000 adet
ile 250,000-260,000 hedef aralığı içinde
kaldı. Ford Otosan yurtiçi satışlar ile birlikte
yaklaşık 346,000 adet ile 345,000-365,000
hedef aralık içinde satış yaptı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin ay
başındaki verilerine göre şirketin
yurtiçi satışları yaklaşık 142,000 adet ile
130,000-140,000 adet olan hedefi aştı.
İhracat ise yaklaşık 118,000 adet ile 120,000140,000 adet hedefinin altında kaldı.

Otomotiv ana sanayinin üretim ve ihracat
adetleri koronavirüs salgını sonucu
kapanan ihraç pazarları ve aksayan
tedarik zincirleri nedeniyle ikinci ve
üçüncü çeyrekte keskin gerilemişti.
İhracattaki daralma dördüncü çeyrekte ise
hafifledi.
Salgınla beraber Ford Otosan ve Tofaş
sene başında açıkladıkları yıl sonu
hedeflerini düşürmek zorunda kalmış,
daha sonra kısmi olarak yukarı revize
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Ford Otosan’ın ihracatı Aralık ayında 2019
Aralık’a kıyasla yüzde 8 artışla 32,418 adet,
yılın son çeyreğinde yüzde 12 artışla 96,657
adet oldu. Son üç aydaki toparlanmaya
rağmen 2020’nin ilk üç çeyreğinde

Tofaş’ın ihracatı Aralık ayında art arda
ikinci defa artış kaydederek yüzde 2
yükseldi ve 10,861 adet oldu. İhracatta yılın
ikinci çeyreğinde çok keskin
gerçekleşen daralma üçüncü çeyrekte
hafifledikten sonra son çeyrekte yüzde 8
olarak gerçekleşti.

Türkiye’de elektrikli ve hibrit
araç satışında artış trendi
sürüyor
Elektrikli ve hibrit araç satışlarında artış trendinin sürdüğü Türkiye'de, 2020 sonu itibarıyla 22
bin 272 hibrit ve 844 adet elektrikli otomobil satışı yapılırken, elektrikli ve hibrit otomobillerin
satışlardan aldığı pay yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükseldi.

Türkiye otomobil pazarında hibrit ve
elektrikli otomobil satışlarının payı henüz
düşük seviyelerde olmasına karşın
elektrikli ve hibrit otomobil satışları geçen
yıl artarak 23 bin 116 oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden
(ODD) alınan verilere göre, Türkiye
otomobil ve hafif ticari araç toplam
pazarı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde
61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde
gerçekleşti. Sadece otomobile bakıldığında
satışlar, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde
57,5 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari
araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162
bin 679 adede ulaştı.

hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,2’den
yüzde 3,8’e yükseldi.
Söz konusu dönemde elektrikli otomobil
satışları yüzde 280,2 ve hibrit otomobil
satışları da yüzde 85,5 artış gösterdi. 2020
pazar verileri, henüz düşük seviyelerde de
olsa elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki
artış trendinin devam ettiğine işaret etti.

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

Dünyada 2019 sonu itibarıyla 8 milyon
elektrikli araç bulunuyor

işaret edilen rapora göre, 2050’ye kadar

Bu arada, Uluslararası Yenilenebilir Enerji
Ajansı’nın (IRENA) raporuna göre, dünyada

oluşması için fosil kaynaklardan

düşük karbona dayalı ekonomilerin
kademeli vazgeçilecek.

En büyük pay benzinli otomobillerin
2020 sonu itibarıyla Türkiye otomobil
pazarında motor tipine göre bakıldığında,
benzinli otomobil satışları 319 bin 489
adetle yüzde 52,4 pay aldı. Dizel otomobil
satışları 240 bin 819 adetle yüzde 39,5
pay alırken, oto gazlı otomobil satışlarının
payı da 26 bin 685 adetle yüzde 4,4 oldu.
Benzinli otomobil satışları geçen yıl 2019’a
kıyasla yüzde 106,4, oto gazlı otomobil
satışları yüzde 44 ve dizel otomobil
satışları yüzde 19,4 artış kaydetti.
23 bini aşkın elektrikli ve hibrit otomobil
satıldı
Türkiye otomobil pazarında 2019’da 12 bin
6 hibrit ve 222 adet de elektrikli otomobil
satışı gerçekleşmişti. 2020 sonunda ise
22 bin 272 hibrit ve 844 adet elektrikli
otomobil satışı yapıldı. Böylece geçen yıl
toplamda 23 bin 116 adet elektrikli ve
hibrit otomobil satıldı. Böylece elektrikli ve
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Sektörel

TİM Başkanı Gülle:
Otomotiv sektörü,
salgın öncesi ihracat
rakamlarını yakaladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı
İSMAİL GÜLLE
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Otomotiv sektörünün salgın öncesi ihracat
rakamlarını yakaladığını belirten Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Önemli
pazarlarımızda kısıtlamaların tekrar başladığı,
tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azaldığı
Kasım ayında, otomotiv sektörümüz 2 milyar 698
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “Yeni
Nesil Ticaret Diplomasisi” faaliyetleriyle
COVID-19 sürecinde ihracatçılara destek
olmaya devam ediyor.

arasında düzenlenen Türkiye’nin ilk
3 boyutlu Sanal Otomotiv Fuarı ‘Auto
Expo Türkiye 2020’nin online açılışı
gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı ile TİM’in
koordinasyonunda ve Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB)
organizasyonuyla 8-11 Aralık tarihleri

Fuarın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve OİB
Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik
tarafından yapıldı.

“Firmalarımız 6 bine yakın ikili iş
görüşmesi gerçekleştirdi”
Fuarın açılışında konuşan TİM
Başkanı İsmail Gülle, bu dönemde
Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle
birçok sanal ticaret heyeti,
sanal fuar ve sanal ödül töreni
gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Gülle, “Küresel ticaret, belki de 100 yılda
bir gerçekleşebilecek talep şokunun
etkisini yavaş yavaş üzerinden atmaya
çalışıyor. Ülkemizde ise İş dünyamızın
bu zorlu sürece hızlı adaptasyonu
ihracatımız adına olumlu gelişmeleri de
beraberinde getirdi. Pandemi, her zaman
üzerinde durduğumuz iş dünyasının
dijital dünyaya adaptasyonu konusunda
atılan adımları hızlandırdı. 36 heyetle,
43 ülkede gerçekleştirdiğimiz başarılı
heyetler neticesinde yüzlerce firmamız 6
bine yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.
İhracatçılarımızın sanal ticaret heyetlerine
gösterdiği yoğun ilgiyle beraber, sanal
platformlarda edindiğimiz tecrübeyi
ihracatımızda etkin bir şekilde kullanmayı
sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Veren Türkiye” hedefine ulaşmada,
otomotiv sektörümüze hayati
bir rol düşmektedir. Bu anlamda
otomotiv sektörümüz için yatırımlar
ayrı bir önem arz etmektedir. Sayın
Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği
Reformlar döneminin sektörümüze
yapılan yatırımları hızlandıracağına
inanıyoruz. Son dönemde
aldığımız yeni yatırım haberleri de
beklentilerimizi doğrular nitelikte.”
diye konuştu.
Auto Expo 2020 Fuarı’na dair
değelendirmelerde de bulunan İsmail
Gülle, fuar ile ilgili şu bilgileri verdi:

“62 ülkeden ziyaretçilerin katılacağı,
29 ülkeden 76 firma ile ikili iş
görüşmelerinin organize edildiği, 360
derece görünümlü sergi salonlarıyla
donatılmış, sanal konferansların
düzenleneceği Auto Expo 2020
Fuarı’nın yeni iş fırsatları yaratacağına
ve otomotiv sektörümüzün gücüne
güç katacağına inanıyorum. İnşallah
yeni dönemde sektörel trendleri iyi
tayin ederek başarılarımıza yenilerini
ekleyeceğiz. İhracatla yükselen
Türkiye yolunda fuarımızın hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyorum.”

“2020 ihracat hedefimize emin adımlarla
yürüyoruz”
TİM Başkanı Gülle, Birleşmiş Milletler
Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
verilerini hatırlatarak, önceki yılın aynı
dönemine göre, küresel ticaretin yılın ikinci
çeyreğinde yüzde 19 daraldığını ve 2020 yılı
için küresel ticarette daralma beklentisinin
ise, yüzde 7 seviyesinde olduğunu söyledi.
Bu yıl için ciddi daralma beklenen
sektörlerin başında otomotiv sektörünün
geldiğini belirten Gülle, şöyle devam
etti: “Ancak, önemli pazarlarımızda
kısıtlamaların tekrar başladığı, tüketimin
kimi sektörlerde ciddi oranda azaldığı
Kasım ayında, başarılı ivmemizi sürdürdük.
Otomotiv sektörümüzün Kasım ayında
ihracatını, yüzde 0,3 de olsa artırması,
oldukça önemliydi. İhracatçılarımızın
gayretleri sayesinde, geçtiğimiz Eylül ve
Ekim aylarını, pandemiye rağmen tarihi
rekorlarla kapattık. Ülkemiz yılın üçüncü
çeyreğinde ihracatını artıran 4 ülkeden
biri olma başarısını gösterdi. 2020 İhracat
hedefimiz olan, 165,9 milyar dolara emin
adımlarla yürümeye devam ediyoruz.
Elbette, bu rekor ve başarılarda salgından
en çok etkilenen sektörler arasında olan
otomotiv sektörünün, salgın öncesi ihracat
rakamlarını hızlıca yakalaması oldukça
önemliydi.”
“Reformlar dönemi yatırımları
hızlandıracak”
Otomotiv sektörünün 2020 Kasım
ayındaki 2,698 milyar dolarlık ihracatın,
tüm toplam ihracat içindeki payının
yüzde 16,8 olduğunu bildiren Gülle,
“Bu rakam, pandemi kaynaklı kayıpların
telafisi adına son derece sevindirici bir
gelişme olmuştur. “Dış Ticaret Fazlası
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Sanat

Dünyanın en
pahalı sanat
eserine ziyaretçi
akını
ABD'nin Grand Central İstasyonu'nunda
sergilenen, 14 metrelik yükseklikte,
tamamı gerçek 2 bin 600 üniversite
diplomasından yapılmış ve değeri 470
milyon dolar olan, dünyanın en pahalı
sanat eseri "Da Vinci of Debt" ziyaretçi
akınına uğradı.
Amerika'daki üniversite eğitiminin yükselen maliyetine
dikkat çekmek için, üniversite kampüslerinde uzun süredir
tercih edilen bira markası Natural Light'in sanat eseri,
bilinen en pahalı sanat eseri olan Leonarda da Vinci’nin
Salvator Mundi (450.3 milyon olan) tablosunu dahi geride
bıraktı.
İçecek firması, Amerika'da dört yıllık üniversite eğitiminin
ortalama maliyeti olarak belirlediği 180 bin dolar çarpı
sergilenen 2 bin 600 diploma için, 470 milyon dolarlık değeri
elde ederek, bu çalışmayı şimdiye kadar yapılmış en pahalı
sanat eseri olarak belirledi.
Marka, ortaya çıkan sanat eserini “Tasarım, öğrencilerin hem
borç krizi ölçeğini göstermeyi, hem de kolej borcunun yükü
altında olanlar için yarattığı kaotik etkiye dikkat çekmeyi
amaçlıyor”şeklinde tanımlıyor.

Restorasyonu
tamamlanan Milli
Saraylar Resim
Müzesi ziyarete
açıldı
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Resim
Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından
yeniden sanatseverlerin ziyaretine açıldı.
Beşiktaş'taki Resim Müzesi'nin açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Restorasyonu tamamlanan ve modern sergileme kriterlerine göre
tefriş edilen müze, 11 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenen 34
salon ve 553 eserle kültür sanat hayatının yeni merkezi olmaya aday.
Resim Müzesi koleksiyonu, Topkapı Sarayı depolarında muhafaza
edilen tabloların Milli Saraylar envanterine dahil edilmesiyle daha
da zenginleşti. Topkapı Sarayı'ndan Resim Müzesi'ne nakledilen
tabloların restorasyonuna yönelik atölye kuruldu. Eserlerin
restorasyon öncesi, aşamaları ve restorasyon sonrası durumları
belgelendi. Çalışmalar kapsamında Tablo Restorasyon Atölyesi 199,
Altın Varak Atölyesi 104, Cilt ve Kağıt Restorasyon Atölyesi 34 eseri
kültür hayatına kazandırdı.
Eserlere yönelik envanter çalışmaları da titizlikle yürütüldü. Eser
bilgileri, kondisyon durumları ve hareketleri kayıt altına alınarak,
dijital sisteme aktarıldı. Müze binasının ve eserlerin güvenliğini
sağlayan kamera ve alarm sistemleri modernize edildi.
Resim Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak eserlerle ilgili bir
kitap da hazırlandı. Müzeyi, tematik bölümlerini ve eserleri tanıtan
kitap, ziyaretçiler için rehber niteliği taşıyor.
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Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan
451 özel tiyatroya
destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Dijital
Tiyatro" ve "Tiyatrolarımız DT
Sahnelerinde" projeleri kapsamında 451
özel tiyatroya toplam 14 milyon 455 bin
lira destek sağlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Covid-19 salgınından en çok
etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara 2021 yılında
toplam 14 milyon 455 bin lira destek verecek.

35 metrekare
büyüklüğündeki
‘’Çöl’de Av’’ tablosu
sanatseverlerle
buluşuyor
Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan ve bir
süredir restorasyon nedeniyle kapalı olan
Milli Saraylar Resim Müzesi ziyarete açıldı.
34 sergi salonunda 553 eserin sergilendiği
müze, Türkiye'nin en büyük oryantalist
tablosu olan "Çölde Av" tablosuna da ev
sahipliği yapıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 sanat
sezonunda özel tiyatrolara sağlanan destek miktarı bir
önceki sezonla kıyaslandığında yaklaşık 3,5 kat arttı, böylece
2019-2020 sezonunda 6 milyon 100 bin lira olan rakam,
dijital tiyatro destekleriyle toplam 21,5 milyona ulaştı.
Özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla
görüşmeler neticesinde mevzuat değişikliklerini ve
tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları
yürürlüğe koyan Bakanlık, bu yıl "Dijital Tiyatro" ve
"Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projeleri kapsamında
451 özel tiyatroya toplam 14 milyon 455 bin lira destek
sağlayacak.
Salgın sürecinde özel tiyatrolara verilen destek miktarı bu
rakamla birlikte toplam 36 milyon liraya ulaşmış olacak.
Tiyatroların salgın sürecinin olumsuz etkilerinden en asgari
düzeyde etkilenmesini sağlayacak projelerle Bakanlık, özel
tiyatroların oyunlarını hem fiziksel hem de dijital ortamda
sanatseverlerle buluşturacak ve yerli oyun yazarlarının yeni
oyunlarını sektöre tanıtacak.

ransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait 35 metrekarelik devasa
tablo, 3 aylık bir çalışma yapan ve nakliyenin her aşamasını onlarca
kez prova eden Milli Saraylar ekibince, önce rulo halinde, ahşap
koruma sandığı içerisine büyük bir titizlikle yerleştirildi.
Ardından yine aynı titizlikle kapalı kasa kamyonete yerleştirilen
devasa tablo, Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’ndan eskort
eşliğinde Resim Müzesi’ne nakledildi.
Büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı tabloları arasında gösterilen
‘Çölde Av’, Resim Müzesi’nde uygulanacak restorasyon işleminin
ardından sanatseverlerle buluşacağı belirtildi. Zengin bir tablo
koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi, “Çölde Av”
tablosunu bünyesine katarak sanat eserinin müze ortamında
korunması, sergilenmesi ve tanıtılması yönünde önemli bir
misyonu da yerine getirmiş oldu.
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1. ÇEYREK

2. ÇEYREK

3. ÇEYREK

1. YARI

2. YARI

ALFA ROMEO

Giulia ve Stelvio 6C
Villa d’Este versiyonları

AUDI

A3

A1, Q2, Q3 ve Q5

BMW

430i Cabrio, M3
Competition, 630i GT, iX3

M4 Competition

CITROEN

C4

DACIA

Sandero, Sandero
Stepway

FIAT

500 versiyonları,
Panda Hibrit

C3 Aircross

Duster

Spring

Modeller ve tarihler belli değil, hibrit versiyonlar artacak.

HONDA

Jazz

Civic

i20 N ve i20 N Line,
Tucson, Elantra, Bayon

JAGUAR
KIA

420i Gran Coupe, 2
Active Tourer, iX

Elektrikli 500

FORD

HYUNDAI

4. ÇEYREK

Santa Fe

Kona Electric

F-Pace, E-Pace, XF
Sorento

Sportage

LAND ROVER

Discovery

Defender 90

LEXUS

MERCEDES

NX
EQA 250, CLA 200
4MATIC

MINI

GLB 200 4MATIC, E
300 d 4MATIC, E 350
Cabriolet, CLS 300 d
4MATIC
Makyajlı Mini ailesi

NISSAN

Juke

Qashqai ve Leaf

OPEL

Mokka

Grandland

RENAULT

Megane Sedan, Koleos
Techno

SEAT

Leon ve Tarraco

Clio ve Captur E-TECH,
Symbol Halefi

SKODA
SUZUKI

60

EQS 580 4MATIC, EQA
300 4MATIC, EQA 350
4MATIC, AMG GT 4 Kapı,
Maybach S, CLS

Express

Trafic

Kodiaq

Fabia

Vitara, SX-4

TOYOTA

Proace City

VOLKSWAGEN

Caddy, Golf

VOLVO

S60

Ignis

Passat Alltrack

T-Cross

Sektör
Analizi

2020 yılında bir önceki yıla göre otomobil
ve hafif ticari araç pazarı %61,3 oranında
arttı
• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi
(Ocak-Aralık)

toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki
yıla göre %61,3 artarak 772.788 adet

+%57,6

olarak gerçekleşti.

+%61,3
772.788

• Otomobil satışları, 2020 yılında geçen
yıla göre %57,6 oranında artarak

610.109

610.109 adet olurken, hafif ticari araç
pazarı da %77,2 artarak 162.679 adede

387.256

ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı

162.679

91.804

2020 Aralık ayında %15,2, otomobil

479.060

+%77,2

pazarı %14,0 ve hafif ticari araç pazarı
Otomobil

%19,8 oranında arttı.
• 2020 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif
ticari araç pazarı 2019 yılı Aralık ayına

HTA
2019

Adet

Toplam
2020

göre %15,2 artarak 104.293 adet oldu.

10 Yıllık Ortalamalara Göre Değişim
(Aralık)
+%15,2
+%14,0

• 2020 yılı Aralık ayında otomobil satışları
bir önceki yılın aynı ayına göre %14,0
artarak 80.721 adet olurken, hafif ticari
araç pazarı %19,8 artarak 23.572 adet
oldu.

70.829

80.721

90.500

104.293

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10

+%19,8

yıllık Aralık ayı ortalama satışlarına göre
%17,9 azaldı.
• Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı

19.671

ortalama satışlara göre %13,6 azalış
gösterdi.

Otomobil

23.572

HTA

Toplam

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık
ayı ortalama satışlara göre %30,0 azaldı.

Adet

10 Yıllık Ortalama
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

70.973

87.401

49.221

27.273
24.875

31.483

44.149

Ocak
10 Yıl. Ort.

Adet

14.373

90.619

94.733

61.533

50.008
47.122

104.293

26.457

32.235

30.971

33.016

67.703

67.704

71.711

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

31.483

44.149

67.703

67.704

2019

14.373

24.875

49.221

2020

27.273

47.122

20/19

89,80%

89,40%

20/10 Yıllık Ortalama

-13,40%

6,70%

80.141

90.500

58.176
49.075

42.688
17.927

26.246

41.992
59.606

63.700

79.340

127.092

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

71.711

70.288

61.352

59.082

59.606

63.700

79.340

127.092

30.971

33.016

42.688

17.927

26.246

41.992

49.075

58.176

90.500

50.008

26.457

32.235

70.973

87.401

61.533

90.616

94.733

80.141

104.293

1,60%

-14,60%

-2,40%

66,3%

387,5%

134,4%

115,8%

93,0%

37,8%

15,2%

-26,10% -60,90% -55,00%

1,0%

42,5%

4,1%

52.0%

48,7%

1,0%

-17,9%

70.288

61.352

59.082

80.721

Otomobil Pazarı

76.341
69.427

71.296

57.067

37.727
22.016

38.628
19.205

22.488

32.399

Ocak
10 Yıl. Ort.

Adet

10.979

21.825

25.073

24.416

27.126

50.454

50.915

54.285

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

22.488

32.399

50.454

50.915

2019

10.979

19.205

38.628

2020

22.016

37.727

20/19

100,50%
-2,10%

20/10 Yıllık Ortalama

70.829

44.372

39.887

64.357

47.803
39.996

36.024
15.398
53.751

46.135

21.544
43.822

35.308
43.874

47.560

59.926

93.435

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

54.285

53.751

46.135

43.822

43.874

47.560

59.926

93.435

24.416

27.126

36.024

15.398

21.544

35.308

39.996

47.803

70.829

39.887

21.825

25.073

57.067

69.427

44.372

71.296

76.341

64.357

80.721

96,40%

3,30%

-10,60%

-7,60%

58,4%

350,9%

106,0%

101,9%

90,9%

34,6%

14,0%

16,40%

-20,90%

57,10%

53,80%

6,2%

50,5%

1,3%

62,5%

60,5%

7,4%

-13,6%

Hafif Ticari Araç Pazarı
19.671
13.906

10.121
9.395
10.593

Adet

5.257
3.394

5.670

8.995

11.750

17.249

4.632

7.162

6.555

5.890

16.790

17.426

17.974

17.161
10.373
9.079

6.664
2.539
16.537

15.217

4.702
15.231

6.684
15.731

16.140

19.414

33.657

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

23.572

20/19

54,90%

65,70%

4,50%

29,30%

21,60%

108,7%

610,7%

265,0%

189,1%

102,6%

52,2%

19,8%

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%

-30,0%

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2010

20.095

31.172

51.769

54.946

59.377

60.896

61.345

61.764

63.814

73.404

73.962 148.369 760.913

2011

44.892

58.663

78.403

77.695

80.646

81.573

63.044

58.406

60.129

69.421

63.657 127.910 864.439

2012
2013
2014
2015
2016

29.545
35.523
32.670
34.615
32.713

41.324
48.307
35.021
55.331
52.825

64.884
68.774
47.581
83.302
82.948

62.949
73.575
53.305
91.602
84.887

70.863
81.468
58.121
81.542
93.904

71.067
74.096
60.163
86.158
91.540

62.304
71.596
59.907
83.836
58.533

58.148
65.043
60.199
82.577
71.556

69.629
67.963
66.531
64.025
67.593

59.938 71.710
58.014 79.301
66.573 80.621
64.255 84.601
83.000 122.309



2017
35.323
46.965
73.802
75.988 85.422 83.658 82.297 72.536 71.352 91.752 100.859
2018
35.076
47.009
76.345
71.126 72.755 51.037 52.734 34.346 23.028 21.571 58.204
2019
14.373
24.875
49.221
30.971 33.016 42.688 17.927 26.246 41.992 49.075 58.176
Ek 3: 2020
Hafif Ticari
Pazarı, 10
Yıllık Ortalama
ile Yıllara
Tablosu
27.273Araç47.122
50.008
26.457 32.235
70.973 Göre
87.401 Gelişim
61.533 Grafiği
90.619 ve
94.733
80.141
10 Yıllık Ort. 31.483
44.149
67.703
67.704 71.711 70.288 61.352 59.082 59.606 63.700 79.340


Toplam

115.400
129.718
146.989
156.173
141.912
136.240
77.706
90.500
104.293
127.092

777.761
853.378
767.681
968.017
983.720

956.194
620.937
479.060
772.788
803.210

Otomobil Pazarı
YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

2010

12.594

20.651

33.958

36.549

40.467

42.086

41.399

42.222

42.477

47.859

50.061

99.461

509.784

2011

29.868

39.004

54.023

53.835

56.302

56.714

43.518

38.875

39.964

47.508

44.951

88.957

593.519

2012

21.077

29.189

47.270

45.645

50.460

50.849

44.531

41.236

49.360

43.440

52.297

80.926

556.280

2013

25.835

36.814

51.785

56.999

62.383

58.290

55.712

51.611

52.925

46.985

 2014

24.368

27.167

37.812

42.769

46.379

47.278

46.602

45.131

49.262

50.814

64.117 101.199 664.655 7
59.695 110.054 587.331

2015
24.498
2016
23.358
2017
25.689
2018
26.611
2019
10.979
2020
22.016
10 Yıllık Ort. 22.488

40.817
40.588
34.658
35.901
19.205
37.727
32.399

61.676
63.975
55.616
59.798
38.628
39.887
50.454

70.211
65.618
57.998
55.108
24.416
21.825
50.915

62.878
73.832
65.799
57.227
27.126
25.073
54.285

67.766
71.111
66.164
41.225
36.024
57.067
53.751

64.218
45.566
62.384
42.024
15.398
69.427
46.135

61.753
53.977
54.890
26.976
21.544
44.372
43.822

47.088
51.340
53.423
17.595
35.308
71.296
43.874

47.954
63.746
70.488
16.809
39.996
76.341
47.560

62.397 114.340 725.596
95.783 108.044 756.938
75.956 99.694 722.759
46.204 60.843 486.321
47.803 70.829 387.256
64.357 80.721 610.109
59.926 93.435 599.044

Hafif Ticari Araç Pazarı
YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

2010

7.501

10.521

17.811

18.397

18.910

18.810

19.946

19.542

21.337

25.545

23.901

48.908

251.129

2011

15.024

19.659

24.380

23.860

24.344

24.859

19.526

19.531

20.165

21.913

18.706

38.953

270.920

2012

8.468

12.135

17.614

17.304

20.403

20.218

17.773

16.912

20.269

16.498

19.413

34.474

221.481

2013

9.688

11.493

16.989

16.576

19.085

15.806

15.884

13.432

15.038

11.029

15.184

28.519

188.723

2014

8.302

7.854

9.769

10.536

11.742

12.885

13.305

15.068

17.269

15.759

20.926

36.935

180.350

2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 Yıllık Ort.

10.117
9.355
9.634
8.465
3.394
5.257
8.995

14.514
12.237
12.307
11.108
5.670
9.395
11.750

21.626
18.973
18.186
16.547
10.593
10.121
17.249

21.391
19.269
17.990
16.018
6.555
4.632
16.790

18.664
20.072
19.623
15.528
5.890
7.162
17.426

18.392
20.429
17.494
9.812
6.664
13.906
16.537

19.618
12.967
19.913
10.710
2.529
17.974
15.217

20.824
17.579
17.646
7.370
4.702
17.161
15.261

16.937
16.253
17.929
5.433
6.684
19.323
15.731

16.301
19.254
21.264
4.762
9.079
18.392
16.140

22.204
26.526
24.903
12.000
10.373
15.784
19.414

41.833
33.868
36.546
16.863
19.671
23.572
33.657

242.421
226.782
233.435
134.616
91.804
162.679
204.166
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ARALIK-2020

33

33

0

0

1

1

0

0

1

1

1.338

1.338

0

0

1.338

1.338

1

1

0

0

1

1

BMW

2.468

2.468

0

0

2.468

2.468

CITROEN

2.127

2.127

611

611

0

2.738

2.738

DACIA

3.538

3.538

1.249

1.249

0

4.787

4.787

DS

73

73

0

0

73

73

FERRARI

1

1

0

0

1

1

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BENTLEY

33

FIAT

12.039

314

12.353

6.243

237

6.480

18.282

551

18.833

FORD

185

3.894

4.079

9.907

310

10.217

10.092

4.204

14.296

HONDA

3.288

359

3.647

0

3.288

359

3.647

HYUNDAI

1.010

1.499

2.509

191

191

1.010

1.690

2.700

0

0

0

0

180

185

5

180

185

290

290

0

290

290

INFINITI

0

ISUZU

0

IVECO

0

5

JAGUAR

72

72

0

0

72

72

JEEP

387

387

0

0

387

387

1.857

1.857

0

KARSAN
KIA

12
402

12

12

0

12

402

0

2.259

2.259

LAMBORGHINI

2

2

0

0

2

2

LAND ROVER

282

282

0

0

282

282

18

18

0

0

18

18

MASERATI

14

14

0

0

14

14

MAZDA

18

18

0

0

18

18

MERCEDES-BENZ

2.500

2.500

605

0

3.105

3.105

MINI

131

131

0

0

131

131

158

158

0

205

205

155

155

0

2.184

2.184

LEXUS

0

605

MITSUBISHI

47

47

NISSAN

2.029

2.029

OPEL

3.033

3.033

350

350

0

3.383

3.383

PEUGEOT

5.622

5.622

1.024

1.024

0

6.646

6.646

0

0

147

147

494

494

12.965

1.590

14.555

PORSCHE
RENAULT

12.965

147

147

1.096

14.061

0

SEAT

740

740

0

0

740

740

SKODA

2.799

2.799

0

0

2.799

2.799

SMART

0

0

0

0

0

0

SSANGYONG

100

100

75

0

175

175

SUBARU

35

35

0

0

35

35

75

248

248

0

0

248

248

258

6.006

338

338

5.748

596

6.344

VOLKSWAGEN

7.070

7.070

736

736

0

7.806

7.806

VOLVO

1.335

1.335

0

0

1.335

1.335

23.572

51.402

52.891

104.293

SUZUKI
TOYOTA

TOPLAM:

64

33

5.748

35.235

45.486

35.235

45.486

80.721

16.167

7.405

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2020

ALFA ROMEO

0

ASTON MARTIN

0

AUDI

0

BENTLEY

0

BMW
CITROEN

214

214

0

0

0

0

17

17

18.168

18.168

11

0
0

DACIA
DS

214

214

0

0

0

0

17

17

0

0

0

0

18.168

18.168

11

0

0

0

0

11

11

14.270

14.270

0

0

0

0

14.270

14.270

22.254

22.254

0

5.226

5.226

0

27.480

27.480

0

25.910

25.910

0

4.890

4.890

0

30.800

30.800

0

694

694

0

0

0

0

694

694

FERRARI

0

21

21

0

0

0

0

21

21

FIAT

91.066

1.298

92.364

41.100

3.861

44.961

132.166

5.159

137.325

FORD

3.699

23.897

27.596

61.857

3.034

64.891

65.556

26.931

92.487

HONDA

19.885

2.337

22.222

0

0

0

19.885

2.337

22.222

HYUNDAI

8.506

19.035

27.541

0

990

990

8.506

20.025

28.531

INFINITI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ISUZU

0

0

0

316

229

545

316

229

545

IVECO

0

0

0

0

1.851

1.851

0

1.851

1.851

JAGUAR

0

265

265

0

0

0

0

265

265

JEEP

0

4.369

4.369

0

0

0

0

4.369

4.369

KARSAN

0

0

0

404

0

404

404

0

404

KIA

0

13.542

13.542

0

1.900

1.900

0

15.442

15.442

LAMBORGHINI

0

19

19

0

0

0

0

19

19

LAND ROVER

0

2.010

2.010

0

0

0

0

2.010

2.010

LEXUS

0

143

143

0

0

0

0

143

143

MASERATI

0

47

47

0

0

0

0

47

47

MAZDA

0

156

156

0

0

0

0

156

156

MERCEDES-BENZ

0

15.617

15.617

0

5.175

5.175

0

20.792

20.792

MINI

0

1.395

1.395

0

0

0

0

1.395

1.395

MITSUBISHI

0

1.237

1.237

0

4.629

4.629

0

5.866

5.866

NISSAN

0

12.717

12.717

0

544

544

0

13.261

13.261

OPEL

0

31.229

31.229

0

3.067

3.067

0

34.296

34.296

PEUGEOT

0

36.589

36.589

0

7.085

7.085

0

43.674

43.674

PORSCHE

0

619

619

0

0

0

0

619

619

RENAULT

89.561

9.339

98.900

0

2.634

2.634

89.561

11.973

101.534

SEAT

0

11.551

11.551

0

0

0

0

11.551

11.551

SKODA

0

24.175

24.175

0

0

0

0

24.175

24.175

SMART

0

49

49

0

0

0

0

49

49

SSANGYONG

0

650

650

0

434

434

0

1.084

1.084

SUBARU

0

673

673

0

0

0

0

673

673

SUZUKI

0

2.977

2.977

0

0

0

0

2.977

2.977

TOYOTA

36.942

2.016

38.958

0

1.417

1.417

36.942

3.433

40.375

VOLKSWAGEN

0

52.740

52.740

0

12.036

12.036

0

64.776

64.776

VOLVO

0

8.200

8.200

0

0

0

0

8.200

8.200

TOPLAM:

249.659

360.450

610.109

103.677

59.002

162.679

353.336

419.452

772.788
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Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu

Aralık 2020 Verileri
2020 Aralık
Segment

2
H/B

3
S/W

4
MPV

5
CDV

0

0

6
Spor

Ek 4: Segment ve Gövde Tipine
Göre
Dağılım
Tablosu
Segment
ve Gövde
Tipine
Göre Dağılım Tablosu
A (Mini)
2020
Aralık
B (Entry)
Segment
A
C (Mini)
(Compact)
B
D(Entry)
(Medium)

C
(Compact)
E (Luxury)
D (Medium)

F (Upper Luxury)

E (Luxury)

Toplam

F (Upper Luxury)

Pay

S/D
0

893
S/D
0
27.992

163

Segment
A (Mini)

B
C(Entry)
(Compact)

24,6%

616 0

499
18.361

0,6%
50.906

63,1%

1,3%

2
2 H/B
H/B208

S/D
0
2.988

543

642

0

Pay
Pay

1.078

0
48

1

254

0

1

0

0

303

0

219

5.317

543

642

53
53

0,4%

9

0

58

0

0

924

924 123
123
23
4

23
4

0

0

0

0

277

0

15

1,1%

276

0

0
0

0

51

0

0

0

0

S/D
S/D

5.957

686

80.721

31,3%
80.721

100,00

31,3%

6
Spor7

16SUV

686

3,5%

7,4%

508

2.803

7,4%

63,1%
2.803

25.285

508

0,8%

3,5%
0,8%

100,00

7
SUV

Toplam
0

224
2.123

Toplam

Pay

Pay
224

0,3%

16 0
2.123
63

16.479
16.144

44

1.916

7.843

11,1%

32

507

1.185

1,7%

19334

334
406

406
0,6%

0,6%

0,3%
29,7%

29,7%
100,00

6 7

7

16.144

44

1.916

32

507


Ek
5: Motor Tipine Göre
Değişim
1 1 Adetler,Paylar
2 2
3 ve
4
5
Değişim
3 Değişimler
4 Tablosu
5 6
Segment
Segment

50.906
745

24,6%
5.957

15

1,1%
25.285

63



19.870
1.333

852

745

51 16

0
0
0 0
0 19
0
0
0
33.967 12.968
12.968 1.0741.074 310 310 1.296 1.296190
33.967
48,0% 18,3%
18,3% 1,5%1,5% 0,4% 0,4% 1,8% 1,8%0,3%
48,0%



1.333

1.24516

276 1.245

0

18.361
21

21

0,3%852

0,3%

34

34

4.338
174

0 616
174

3
4
5
CDV 6
3 S/W 4 MPV 5
S/W 0 MPV 0 CDV
0 Spor

2.988
24.967 9.149
3.068
5.317

Toplam
Toplam

247

208
9.149

D (Medium)

F (Upper Luxury)
F (Upper Luxury)

0

22,2%

3.068

E (Luxury)

0

0

24.967

E (Luxury)

147

17.887

C (Compact)

D (Medium)

357 147
327 247

0

S/D 0

A
(Mini)
B (Entry)

19.870
Pay

58 17

327

43,4% 17.887
22,2% 1.0781,3% 303 0,4% 277

43,4%

2019 Aralık
Segment
2019
Aralık

4.338
Toplam

254 0

0

163

Pay

0,6%

482
3.298

0

35.039

499

17 7
9SUV

1.790

Toplam

0

6
219Spor

101

35.039

Pay

5
48 CDV

3.298 0

4.201

Toplam

0
2 482
3
4
14.006 S/W 357 MPV
H/B

893
4.201 14.006
101

27.992
1.790

7
SUV

H/BH/B

44.692
7.843
1.185

190
21.024 21.024
70.829

0,3%
16.479

23,3%

23,3%
44.692

63,1%

63,1%
11,1%
1,7%

70.829
100,00



S/W S/W MPV MPVCDV CDV
Spor Spor
SUV
Toplam
SUV
Toplam
2019 Aralık
2020 Aralık
A (Mini)
131,7%
6,3%
122,8%
A MOTOR
(Mini) TİPİ
131,7%
6,3%
122,8%
Değişim
Adet
Pay
Adet
Pay
B (Entry)
-70,1%
53,1%
-61,4%
41,2%
-82,4%
-43,8%
104,3%
20,6%
B (Entry)
-70,1%
53,1%
-61,4%
41,2%
-82,4%
-43,8%
104,3%
20,6%
Benzin
32.775
45.919
56,9%
40,1%
C (Compact)
12,1% 46,3%
7,5%
165,9%
-8,0%
13,7%
877,8%
13,7%
13,9%
C (Compact) 31.512
12,1% 44,5%7,5%26.747
165,9%
877,8%
13,7%
13,9%
Dizel
33,1% -8,0%
-15,1% 13,7%
D (Medium)
-21,0%
-81,4%
539,1%
295,5%
-30,4%
-24,0%
Otogaz
4.843
-10,4%
D (Medium)
-21,0% 6,8%-81,4%4.341539,1%5,4%
295,5%
-30,4%
-24,0%
E (Luxury)
178,8%
6075,0%
-34,4%
46,9%
136,5%
Hibrit
1.653
3.438
4,3%
108,0%
(Luxury)
178,8% 2,3%
6075,0%
136,5%
FE (Upper
Luxury)
207,5%
-21,1% -34,4%
52,1% 46,9%
69,0%
Elektrik
46
0,1%
276
0,3%
500,0%
F (Upper Luxury)
207,5% 37,9%
69,0%
Toplam
3,2%
0,4%
-2,3%
-78,6%
348,4% -21,1%
20,3% 52,1%
14,0%
Toplam
70.829 100,00% 80.721 100,00%
14,0%

Toplam
3,2%
37,9%
0,4%
-2,3%
-78,6%
348,4%
20,3%
14,0%
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
S/D:
Sedan,Hacmine
H/B: Hatcback,
S/W: Station
Wagon,
MPV:
Multi Purpose
Ek
6: Motor
Göre Hacmine
Adetler,Paylar
ve
Değişimler
Tablosu
Motor
Göre Adetler,Paylar
ve Değişimler
TablosuVehicle-Çok Amaçlı Araçlar,

CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar
2019 Aralık

2020 Aralık

MOTOR
CİNSİ

Adet

Pay

Adet

Pay

≤ 1600cc

B/D

67.981

96,0%

75.778

93,9%

1601cc - ≤ 2000cc

B/D

1.001

1,4%

1.106

1,4%

≥ 2001cc

B/D

MOTOR HACMİ

B/D Ara Toplam

ÖTV

KDV

%

%

11,5%

45, 50, 80

18

10,5%

130, 150

18

220

18

Değişim

148

0,2%

192

0,2%

29,7%

69.130

97,6%

77.076

95,5%

11,5%

<=1600cc

HİBRİT

11

0,0%

552

0,7%

4918,2% 45, 50, 80

18

1601cc - <=1800cc (<=50KW)

HİBRİT

0

0,0%

0

0,0%

130, 150

18

1601cc - <=1800cc (>50KW)

HİBRİT

1.189

1,7%

1.876

2,3%

57,8%

45, 50, 80

18

1801cc - <=2000cc

HİBRİT

362

0,5%

917

1,1%

153,3%

130

18

2001cc - <=2500cc (<=100KW)

HİBRİT

78

0,1%

20

0,0%

-74,4%

220

18

2001cc - <=2500cc (>100KW)

HİBRİT

6

0,0%

4

0,0%

-33,3%

130, 150

18

>2500cc

HİBRİT

220

18



Hibrit Ara Toplam

7

0,0%

0

0,0%

1.653

2,3%

3.369

4,2%

103,8%



≤ 85 kW

ELEKTRİK

14

0,0%

31

0,0%

3

18

86kW - ≤ 120kW

ELEKTRİK

0

0,0%

0

0,0%

7

18

≥ 121kW

ELEKTRİK

32

0,0%

245

0,3%

665,6%

15

18

46

0,1%

276

0,3%

500,0%

70.829

100,0%

80.721

100,0%

14,0%

Elektirik Ara Toplam
Toplam
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Ek 7: Emisyon Değerlerine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu

10

10

Motor yağını
yolculukta tanırsın.
Maxima, yıllardır Türkiye'nin tüm yollarında. Güç, güven ve performans Maxima ile yanında.

/petrolofisimaxima

petrolofisi.com.tr

