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OYDER olarak 2020 yılı içerisinde, hem pandemik sorunlar hem de ekonomik çalkantılar ile
sarsılan sektörde, Yetkili Satıcıların lehine olacak her türlü girişim, çaba ve temaslarımızın,
Yetkili Satıcılarımız tarafından takdir görmesi, yaptığımız işleri doğru adreslendirdiğimizin de
en büyük kanıtı oldu diyebilirim.
Bu motivasyon ile birlikte, 2021 yılına da benzer bir giriş yapmak ve bu yılın getireceği yeni
belirsizlikler ve/veya sorunlarla da başa çıkacak gücü sizden aldığımızı belirtmek isterim.
2021 yılının çok hızlı başlayan ilk 3 ayı, yılın sonunda ulaşılacak rakamları düşündükçe
hepimizi heyecanlandırıyor ve ümitlendiriyor. İlk 3 ayın satış temposunun korunması halinde
yıllardır dile getirdiğimiz 1 milyonluk satış hayalimizi gerçekleştirebiliriz gibi görünüyor.
Ancak gerek ülkemizin genel ekonomik durumu gerekse de Covid salgınının dikte ettiği
mecburiyetler düşünülünce bu tempoyu korumamızın oldukça zor olduğunu da itiraf
etmemiz gerekiyor.
Yeniden yükselme eğilimine giren döviz kurları, yüksek seyreden kredi faizleri ve de
uygulanan sıkı para politikası nedeniyle tüketici talebinde bir daralma yaşanması her
uzmanın ortak görüşü oldu. Bu daralmanın Nisan ile başlayıp Eylül’e kadar sürecek bir zaman
dilimini kapsaması da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.
Tam da bu noktada yeni araç satışlarında yaşanması muhtemel daralmanın, oluşan talebi
ikinci el satışlarına kaydırması ve dolayısıyla çok canlı bir yaz döneminin ikinci el pazarında
görülme ihtimali de gelecek senaryolarının en olasılarından biri gibi görünüyor.
Yıllardır her platformda aktarmaya çalıştığımız gibi, Yetkili Satıcıların en önemli gelir
kaynaklarından biri olarak ikinci el satışını önem vermeleri ve yatırımlarını o tarafa doğru
kaydırmaları, ekonomik çalkantılardan daha az etkilenmeleri sonucunu doğuracaktır.
Biz OYDER olarak, gerek hayata geçirdiğimiz projelerimiz gerekse de sektör hafızamız ile tüm
Yetkili Satıcıların her daim yanında ve destekçisi olarak durmaya devam edeceğiz.
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serkandemir@gmail.com

Nisan ayından itibaren kullanıma girecek yeni OYDER Aplikasyonu ile karşılıklı olarak sizlerle
çok daha hızlı ve etkili iletişim kurmayı amaçlıyoruz. Aplikasyon sayesinde tüm üyelerimiz,
yerel, bölgesel ve ulusal gelişmelerden haberdar olurken, yaşanılan gelişmelere göre
karşılıklı aksiyon alma şansı yakalayacağız. Lütfen OYDER Aplikasyon hazır olur olmaz, cep
telefonlarınıza ve tabletlerinize indirerek iletişimimizi kuvvetlendirmeyi unutmayın.
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Y Medya Planlama ve
Baskı Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Matbaacılar 2. Caddesi No: 142
Bağcılar / İSTANBUL
T: 0212 671 00 16

Ailemize yeni katılan tüm üyelerimize “Aramıza Hoş Geldiniz” diyor, derneğimize inanç ve
desteğiniz için yeniden teşekkürlerimi sunuyorum.

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın, Ayda Bir Yayınlanır.
Tüm yayın hakkı OYDER'e ait olup kaynak göstermek suretiyle
alıntı yapılabilir. OTOBAN Dergi parayla satılmaz.

Çok daha güçlü ve çok daha etkili bir dernek olabilmemiz için sizin katılımınıza ihtiyaç
duyduğumuzu da unutmamanızı diliyorum.
Saygılarımla,
Çınar NOYAN
OYDER Genel Sekreteri
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Yönetim Kurulu Başkanı
Murat ŞAHSUVAROĞLU:

“TÜKETİCİNİN
İMKÂNLARINA
SIĞABİLDİĞİNİZ
MÜDDETÇE SEKTÖR
HAREKET HÂLİNDE
OLUR.”
OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu,
A Para ekranlarında Serdar Kuter’in
artan otomobil satışları ve piyasalar
hakkındaki sorularını yanıtladı.
Pandemi öncesinden de bildiğimiz gibi
Kasım- Aralık ayları kampanya dönemidir
ve bu dönemde otomotiv satışı çok olur,
Ocak-Şubat aylarının ise nispeten daha
sakin geçmesi beklenir. Fakat bu sene tüm
ezberler unutuldu. Siz bu hareketliliği bekliyor
muydunuz?
Sizin de bahsettiğiniz gibi, Kasım - Aralık ayları
otomotiv sektöründe satışların en yüksek olduğu
dönemdir. Geçen yıl aynı aylarda faizlerin
yükselmesiyle beraber, piyasadaki bu yükseliş yavaş
yavaş kesildi ve sekteye uğradı. 2020'nin ezberimizi
bozan son çeyreğinden sonra, 2021 yılının Ocak,
Şubat ve Mart aylarında bu kadar hızlı bir büyüme
ve potansiyel beklenmiyordu. Fakat hep söylediğimiz
gibi, otomotiv sektörü çok dinamik bir sektör. Özellikle
üretici ve dağıtıcı firmaların 2021 yılına girerken ciddi
anlamda uygun faizli kampanyalarla otomotiv satışını
destekleyeceğini öngörüyorduk. Yapılan satışlar bize
şunu gösterdi ki, otomotiv sektörü hâlâ cazibesini
koruyor.

Otomotiv kredi faizlerinde artış söz konusu ve
alıcıyı bu durum oldukça etkiliyor. Artan kredi
faizi ve döviz kurundaki hareketliliğe rağmen
satışların artması konusundaki yorumunuz
nelerdir?
Şu anda gündemimizdeki en önemli konu maalesef
pandemi ve pandemiden tüm sektörler oldukça
derinden etkilendi. Fakat pandemi insanlarda sosyal
mesafe ihtiyacından doğan otomobil alma
güdüsünü de tetikledi. Çünkü insanlar son 1 yıldır toplu
taşımalardan imtina etme durumundalar. Havayolu,

ve vergi değişimi yaşandı. Toplam
kur artışı %55 mertebelerindeyken,
araçlara gelen zam %31 oranlarında
seyretti. Bunun sebebi aslında üretici
ve dağıtım firmalarının kurla paralel
bir artış yapmamış olmalarıydı. Fakat
ÖTV oranlarının %60 oranından
%80'e çıkması fiyatları çok farklı
bir yere taşıdı. Bugün bu sayılara
ulaşılmış olmasının sebebini, kurun
ve ithal girdilerin düşmesiyle beraber,
fiyatların geriye çekilmesi olarak
yorumlayabiliriz.

karayolu kısıtlamaları da araç alımını
tetikledi. Pandemide, üretimlerin
durması sebebiyle yaşanılan bulunurluk
sıkıntısıyla birlikte araç fiyatlarının
artması ve kazanç merkezi hâline
dönüşmesi ile alıcı, bu sektörü bir yatırım
sektörü olarak da görmeye başladı.
Otomobil yaklaşık 10-15 sene önce de
bir yatırım aracıydı fakat son yıllarda
yatırımdan çok bir ihtiyaç hâline gelmişti.
Covid-19 ile birlikte otomobil tekrar
insanlar için bir yatırım aracı haline
dönüştü.
Bunun dışında baktığımızda, aslında hala
Türkiye’de kişi başına düşen araç sayısı
çok az. Pandemi ile birlikte, insanların
güvenli seyahat etme ihtiyacı doğdu
ve otomobil satışlarının artmasının
sebebinin başında da bu ihtiyaç geldi.

Ocak ayında hafif ticari araçtaki
büyüme %59.2, Şubat ayında ise
%46,6 olarak görüyoruz. Hafif
ticari araçlardaki artışları neye
dayandırıyorsunuz?
Pandeminin etkisiyle, özellikle kısa
çalışmanın devreye girdiği dönemde,

hafif ticari aracı kullanan müşterinin
parkını büyütmesini mecbur
bırakan durumlar oldu. İnsanların
online alışverişe yönelmesi ve
müşterilerin hızlı teslimat beklentileri,
taşıma firmalarının kapasitelerini
arttırmalarına sebep oldu. Kargo ve
dağıtım şirketlerindeki araç parkının
büyük oranda büyümesi, bizlere, hafif
ticari araçtaki büyümenin işaretini
vermişti.

Kurdaki değişme fiyatlara
yansıyor mu? Liste fiyatlarında
düşüşler yaşanıyor mu?
Öncelikle bir konunun altını tekrar
çizmek istiyorum. Sektör olarak son
yıllarda tüm dinamiklerimizi etkileyen,
çok önemli süreçlerden geçtik. Bu
süre zarfında, sektörün temsilcileri
ve yetkili satıcılar olarak, hükûmetin
ve ilgili bakanlıkların, 2018 yılından
başlayarak bu sektöre karşı hep
yapıcı desteklerine şahit olduk. Bu
pozitif durumu geçmişte atılan net ve
olumlu adımlara borçluyuz. Sorunuza
gelecek olursak, geçen yıl kur artışı
ile birlikte fiyatlarda yükselme oldu

Taşıt ve kredi faizleri konusunda
zaman zaman kampanyalar
yapılıyor, bu kampanyalar yıl
genelinde de devam eder mi?
Hükûmet tarafında Merkez Bankası
ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
sıkı para politikasını üçüncü çeyreğe
kadar bu şekilde devam ettireceğini
öngörüyoruz. Sektör temsilcileri
tarafında ise üretici, dağıtıcı ve yetkili
satıcı olarak bizler de eğer tüketiciyle
aradaki bağı zedelemeden otomobil
satmak istiyorsak, el birliğiyle
kampanyaları devam ettirmeliyiz.
Çünkü, tüketicinin imkanlarına
sığabildiğiniz müddetçe sektör
hareket halinde olur. Bununla birlikte
çip üreticileri pandemi etkisiyle
birlikte üretimlerini oyun konsolu ve
bilgisayar alanlarına doğru kaydırdı.
Dolayısıyla bazı marka ve modellerde
çip sorunu yaşanıyor, bu sebepten çipi
bulunamayan marka ve modellerde
belki bir kampanya olamayabilir.Bu
modeller haricinde kampanyaların
devam edeceğini düşünüyor ve ümit
ediyoruz.

Son olarak, 2020 yılında yaşanan
tedarik sıkıntısı, 2021 yılında
yaşanıyor mu ? Otomobil satın
almak isteyen bir tüketici
istediği aracı, istediği renk ve
donanımda bulabiliyor mu?
Otomotiv sektöründe şu ana kadar
bize gelen herhangi bir lojistik sorunu
yok. Geçen yıl ortaya çıkan renk
ve model bulunamama sorunu bu
sene yaşanmıyor. Tüketici özellikle
orta segmentte istediği renk ve
modeli rahatlıkla bulabiliyor ama üst
segmentte bazı markalarda zaman
zaman müşterinin aracı zevkine göre
özelleştirmesinden kaynaklı sıkıntılar
yaşanabiliniyor.
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Yeni
Üyelerimizle
Gücümüze
Güç Katıyoruz
OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, 22
Mayıs 1989 tarihinde otomotiv yetkili satıcılarının
hak ve menfaatlerini korumak ve savunmak,
üyeleri arasında birlik duygusunu beslemek
amacıyla kurulmuştur.
Kurulduğumuz günden bugüne, OYDER çatısı
altında birlikte çalışma fırsatı bulamadığımız
kıymetli meslektaşlarımıza OYDER olarak
kendimizi anlatmak, mesleğimiz adına yapmış
olduğumuz çalışmaları aktarmak ve özellikle
meslektaşlarımıza yönelik hazırladığımız projeleri
birinci ağızdan tanıtmak amacıyla 18 Ocak 2021
tarihinde başlattığımız ve Şubat ayının ortasına
kadar süren "Ayinemiz İştir...!" adı altında bir
toplantı serisi düzenledik. Toplantılara, Oyder
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu,
Genç Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Gizem
Yüzbaşıoğlu'nun katılım gösterdiği ve Oyder Genel
Sekreteri Çınar Noyan'ın moderatörlüğü yaptığı
toplamda 14 adet toplantı gerçekleştirerek, 70
yetkili satıcımızla bir araya gelme fırsatı yakaladık.
Toplantılarımız sonucu aramıza dahil olan ve
gücümüze güç katan yeni yetkili satıcılarımızı
sizlere tanıtmaktan onur duyuyoruz. Kendilerine
bir kez daha kalbi-i şükranlarımızı sunar, çalışma
yaşamlarında başarılar dileriz.
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TURGUT MOTORLU TAŞITLAR
(Peugeot,Opel,Citroen,DS)
Turgut Motorlu Taşıtlar Ltd. Şti., 2016 yılında faaliyet
göstermeye başlamıştır. Kurucusu Oktay Turgut olup,
65 yıllık ticari deneyimi yanı sıra ilk olarak 1984 yılında
Traktör bayiliği ile sektöre adımını atmıştır. Daha
sonra 1990 yılında Tofaş, Muğla bayiliğini de alarak,
Muğla’da otomobil sektörünün önemli bir duayeni
haline gelmiştir. Bugün tüm deneyim ve birikimlerini
aktardığı oğlu Mehmet Yavuz Turgut, babasından
aldığı bayrağı büyük başarı ile taşımaktadır.

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR
(Nissan)
Atsanlar Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,
1996 yılında Konya’daki faaliyetlerine Nissan
Otomotiv A.Ş. yetkili satıcı ve servisi olarak
başlamıştır. 1996 yılından itibaren Nissan bayisi
olarak, istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam
etmektedir. Müşteri memnuniyetini, güveni
ve kaliteyi bir arada sunarak çalışmalarını başarılı bir
şekilde sürdürmektedir.

1967 Yılında 'Osman Zeki Severoğulları
Kollektif Şirketi' unvanı ile Bandırma’da
ticaret hayatına başlayan şirketimiz 1972
yılında Renault bayiliği almıştır. 1975 yılında
Somtaş A.Ş. olarak şirket unvanını değiştirmiş
ve o günden bugüne dek çalışmalarını
başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Hizmet
sektöründe toplam kalite felsefesinden ödün
vermeden çalışmalarına devam
etmiş ve Mais A.Ş. tarafından da
ödüllendirilmiştir. Otomotiv sektörünü ve
işimizi çok severek yapıyor ve başarı elde
etmek için hiçbir ödün vermeden, büyük
gayretlerle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.
Somtaş Severler Otomotiv olarak tüm yetkili
satıcılara başarılar diliyoruz.

SOMTAŞ SEVERLER OTOMOTİV
(Renault/Dacia)

GLS UNAT OTOMOTİV
(Kia)
GLS Unat Otomotiv Pet. İnş. Gıda Tar. San. ve
Tic. Ltd. Şti., 1997 yılında faaliyete geçmiştir,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk Ford
Otosan Yetkili Servisi olarak bilinmektedir.
2017 yılında bünyesine KIA markasını da
alan Unatlar Otomotiv, GLS Unat Otomotiv
firmasını faaliyete geçirmiştir. Yeni faaliyet
göstermeye başlamış olmasına karşın,
Diyarbakır’daki tek Kia marka Yetkili Satıcı ve
Servisidir. Firmamız kısa sürede tanınarak,
aktif bir şekilde faaliyet göstermiş ve
alanında yükselişe geçmeye devam etmekte
olan bir firmadır.
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Yılmaz Yılmazlar, 1978 yılında Erzurum’da bir aile
şirketi olarak kurulmuştır. Otomotiv sektörü ile
buluşması, 2004 yılında Mazda yetkili satıcılığının
alınması ile olmuştur. Daha sonra sırası ile,
2006 yılında Suzuki, 2009 yılında Skoda ve 2011
yılında Kia yetkili satıcılıkları alınmış olup; halen
ismi geçen markaların satış ve satış sonrası
hizmetlerini bünyesinde bulundurmaktadır.
Şirketin iş kolları arasında orman ürünleri
imalatı da bulunmakta olup, mobilya sektöründe
ise Kelebek ve Doğtaş bayiliklerini 10 yıldır
bünyesinde bulundurmaktadır.
Otomotiv hizmetlerini Erzurum Tortum Yolu
Caddesi'nde, 10.000 metrekare kapalı alanda
sürdürmektedir.

YILMAZ YILMAZLAR OTOMOTİV
(Kia, Mazda, Skoda, Suzuki)

DOĞAN TREND OTOMOTİV
(Suzuki)
Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren
Doğan Trend Otomotiv’in perakende
noktalarından biri olan Suzuki Koşuyolu,
Suzuki markasının önemli yetkili satış
noktalarından biridir. Açıldığı 2016 yılından
beri Suzuki’nin otomobil satışlarında
önemli bir yeri bulunan Suzuki Koşuyolu,
bölgede önemli bir ziyaretçi trafiği almakta
ve bulunduğu konum itibarıyla değerli bir
görünürlük sağlamaktadır. Sıfır otomobilin
satışıyla birlikte Suzuki otomobillerinin ikinci el
satışı konusunda da hizmet vermektedir.
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ZEKİ KAYA OTOMOTİV
(Mazda, Suzuki, Ssangyong)

Zeki Kaya Grubu, 1973 yılında Zeki Kaya
tarafından ikinci el araç alım ve satımı
yapmak amacıyla Konya'da kurulmuştur.
1990’lı yılların başında ithal araçların
Türkiye'ye giriş izni verildikten sonra, üst sınıf
markaların ithalatında ve Türkiye satışında
söz sahibi olmuştur. SSangyong – Mazda Suzuki Yetkili Satıcısı Zeki Kaya Otomotiv Gıda
ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üstün hizmet
anlayışını hedef edinerek; müşterilerine
satış ve servis alanında hizmet verdiği
Konya Selçuklu adresinde, 850 m2'lik
showroomunda ve 1500 m2'lik servisinde
2008 yılından beri faaliyet göstermektedir.
Zeki Kaya Otomotiv firması bünyesinde
oluşturulan ikinci el departmanı, uzman
kadrosu ile müşterilerine hizmet
sunmaktadır.

BAYKAR MOTORLU ARAÇLAR
(Peugeot)
Baykar Motorlu Araçlar, 2015 yılında
kurulmuş olup, Bursa'nın Osmangazi
ilçesinde Peugeot Yetkili Satış ve Servis
noktası olarak faaliyet göstermektedir.
Kısa sürede sektörde kendini
kanıtlamış bir firma olarak, müşteri
memnuniyetine son derece önem
veriyoruz. Önceliğimiz; markamızın 125
yıllık deneyimle ilham aldığı teknolojiyi,
kalite ve güvenle müşterilerimize
sunmak, personelimizin sürekli
gelişmesini ve güven içinde mutlu bir
şekilde çalışmasını sağlamaktır.
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OYDER
Demir İnşaat Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2017 yılında
otomotiv sektörüne ilk yatırımını yapmıştır.
Opel bayiliği ile başlayan süreçte, Peugeot ve
Citroën bayiliği ile yoluna devam etmiştir. İki ayrı
plaza içerisinde satış ve satış sonrası hizmetlerini
vermektedir.
Ayrıca, Türkiye’de PSA yedek parça dağıtımı yapan 8
Distrigo noktasından bir tanesi olan Dempar
kuruluşu ile bulunduğu bölge başta olmak üzere ülke
genelinde yedek parça dağıtımı yapmaktadır.
Şirket olarak, çeşitlenen iletişim kanallarını
en verimli şekilde kullanıp, kendi bünyemizde
motivasyonumuzu yüksek tutarak, tüketici
memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı
hedefliyoruz.

DEMİR OTOMOTİV
(Citroen, Opel)

GERÇEK OTOMOTİV
(Isuzu)
-GÖZLEMCİ ÜYEGerçek Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
1990 yılında, Isuzu yetkili servis ve yedek
parça bayiliğini alarak otomotiv sektörüne
adımını atmıştır. Servis, bakım ve onarım
uygulamalarında gelişen teknoloji ve hizmet
anlayışı ile birçok başarıya imza atmıştır.
Çalışanları ile "koşulsuz müşteri memnuniyeti"
ilkesini benimseyerek, bu ilke doğrultusunda
kısa bir süre içerisinde sektörün sayılı firmaları
arasına girmiştir. Bununla yetinmeyip, "gerçek
kalite, iyi hizmettir" anlayışı doğrultusunda
kaliteli, sağlam ve güvenilir hizmet vermenin
çabası içerisindedir.
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Ben yeni Nissan JUKE.
İleri gitmeye hazır mısın?

Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir.
Juke’un ortalama CO2 emisyon değeri 117-119 gr/km ve ortalama yakıt tüketimi 5,1-5,2 lt/100 km
olup versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri 715/2007/EC’ye göre belirlenmiştir.
Nissan Otomotiv A.Ş. aracın şekil ve donanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Detaylı bilgi: www.nissan.com.tr
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Röportaj

Yarının İşi̇ ni̇ Bugünden
Yapmalıyız
Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre
Alkin, OYDER Genel Sekreteri ve Otoban Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni Çınar Noyan’ın sorularını yanıtladı.
Pandemi gölgesindeki ekonomiyi değerlendiren Alkin,
Türkiye ekonomisinin gelişmesine yönelik fikirlerini
Otoban okuyucularıyla paylaştı.
yönelmesi de etkiledi. Özellikle yurt
dışındaki markaların pandemi sebebiyle
üretim yapamaması ikinci el piyasasını
yükselişe geçirdi. Sadece otomotiv sektörü
de değil farklı sektörlerde de ciro artışları
oldu. Bu ciro artışları sürekli olacak
şekilde algılanarak hareket edilmesinin
etkileri kötü olabilir. Özellikle bu dönem
hem hammaddeyi sağlayanlar hem de
tedarikçiler açısından zor bir dönem
oldu ve zamana göre hareket edip anlık
büyüme kararları alma özellikle bu alanlar
için oldukça tehlikeli olacaktır. Hammadde
ve yatırım ürünü işi bu süreçte
dalgalanarak ilerledi ve talebin artması,
arzın cevap bulamaması müşteriyi ikinci el
piyasasına doğru çekti.

Akademisyen, Ekonomist ve Yazar
PROF. DR. EMRE ALKİN

Öncelikle size sormak istediğimiz soru, yıllardır
ezberlediğimiz, “Faizin ve dövizin yüksek olduğu
zamanda kredi alınamaz dolayısıyla doğal olarak
otomobil satışları düşer” algısı şu an tamamen
dağılmış durumda. Sizce nasıl oluyor da ekonomi
çalkantılı giderken otomobil satışlarında durum
tam tersi şekilde seyrediyor?
Ekonomide atılan olumlu veya olumsuz adımlar
belirli bir zaman etkisiyle gerçekleşir. Faizler
düştü diye hemen araba alınmayacağı gibi faizler
yükseldi diye müşteri bir anda satın alacağı
araçtan vazgeçmez. Bu gecikmeli etkiyi pandemide
insanların ulaşım için toplu taşıma araçlarını
kullanmaması, birinci ve ikinci el piyasasına
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Ekonomide yaşanan sıkıntıların etkilerini
otomotiv sektörü başta olmak üzere pek
çok sektör gecikmeli olarak görecek,
sizce bu gecikme ne kadar süre daha
devam eder?
Normal şartlarda 1,5 milyona çıkmayı
planlayan otomotiv sektörü, pandeminin
etkisiyle bir anda yarım milyona
düştükten sonra 800 binli sayılara
çıkıldığı zaman büyük bir başarı olarak
görüldü fakat bizim kapasitemiz bundan
çok daha yüksekte. Benim tahminime
göre . milyon hedefine ulaşmamız şu
anlık mümkün gözükmüyor. Otomotiv
sektörünün toparlanması ikinci çeyreğin
sonuna doğru olabilir. Pandemi bitip her
şey normale döndüğünde ve insanlar
tekrar toplu taşımaya yöneldiğinde bu
sayılara ulaşmak çok daha zor olacak gibi
görünüyor.

Döviz kurlarının dalgalanması ile ilgili
sizin görüşleriniz nelerdir?
Döviz kurunun artmasına sebep olan
birçok etken mevcut ancak eğer kurun
sabit kalmasını istiyorsak atmamız gereken
iki adım var. Bunlardan ilki Türkiye’nin ABD,
İsrail, Mısır ve AB ile olumlu siyasi ilişkilere
sahip olması. İkincisi ise demokratik
reformların hayata geçirilmesidir ki bu,
birinci adımın bir ön koşulu olarak da
görülebilir. Örneğin, bu bağlamda ABD ile
içinde olduğumuz diplomatik çıkmaz, döviz
kurlarını etkileyen en önemli sebeplerden
birisi. Her ne kadar iktidar ekonomik
reformlara öncelik vermek istiyor olsa da
dirsek teması içinde olduğumuz ülkeler,
demokratik reformların hayata geçirilmesi
konusunda ısrarcı bir tavır sergiliyorlar.
Türkiye’de satış yapan iş adamlarına
alınması gereken tedbirler konusunda
nasıl tavsiyeler verebilirsiniz?
Şu an aslında çoğu, alınması gereken tüm
tedbirleri almış durumda. Pandeminin en
kötü zamanlarında bile olsak artık iş yeri
kapanması olamaz. Hükümeti aşılamayı
hızlandırarak esnafa da destek olacak gibi
görünüyor. Bayilerin artık kapanma olsa dahi
ne olur diye düşünmesine bence gerek yok.
Siz Hazine ve Maliye Bakanı olsanız
Türkiye’deki gidişatı değiştirmek için
ilk yapacağınız şey ne olur?
Öncelikle vatandaşın zaruri olarak
satın almak durumunda olduğu gıda ve
ilaç gibi mal ve hizmetlerin KDV ve ÖTV’sini
düşürürüm. Çünkü bu durum enflasyon
yaratıyor, enflasyonla birlikte faiz de
yükseliyor. İlk olarak bunu değiştirmek
lazım diye düşünüyorum. Vatandaşın
ulaşma, iletişim, barınma, gıda ve
eğlenme hakkını elinden almamak lazım.
Bu sebepten çağımızda otomobil de bir
gereklilik artık. Otomobil alanına da
çok yüksek vergiler koymak, vatandaşın
kullanılabilir gelirlerini düşürecek her
hareket malî ve insanî açıdan kişiye
zarar verir.

dolabilir, Merkez Bankası’na büyük
satışlar yapılarak dolabilir fakat en
önemli ve etkili olan yolu piyasadan döviz
almaktır. Maalesef şu an piyasada böyle
bir ortam yok. Pandemi etkisiyle kötüleşen
ekonomi ile beraber böyle bir atak yapılması
halinde vatandaş paniğe sürüklenebilir. Merkez
Bankası’nın piyasaya döviz satarken faizleri
düşürmesi de ekonomimizde oldukça riskli ve
zarar verici bir etkisi oldu.
Ülkemizde ticaret, üretim ve tarımın yeniden
canlanabilmesi için neler ne yapmak lazım?
Türkiye’deki sektörel bazlı planlama
teşkilatı yeterli olmadığı için devlet
resmi istatistiklere sahip olamıyor dolayısıyla
kalkınma planları buna bağlı olarak çok
fazla rağbet görmüyor. Gerçek veriye sahip
olamamamız, sorunun kaynağının kesin bir
şekilde belirleyemememize sebep veriyor. Kısa
vadede otomotiv sektörü dâhil hiçbir sektörde
çok bilgi sahibi olmadığımız için öncelikle
şunları cevaplamalıyız: Ne kadar bir pazar
payı bekliyoruz? Kapasite var mı? Bu soruları
cevaplandırabildiğimiz zaman çözüm üretme
aşamasına girebiliriz demektir.
Son olarak otomotiv sektörü için söylemek
istediğiniz bir şey var mı ?
Otomotiv sektörünün bir geçmişi
vardır. Bursa’da otomotiv sektörünün
gelişmesinin sebebi Osmanlı zamanındaki
at arabalarının tasarımının ve üretiminin bu
şehirde başlamasındandır. Bunun sebebi
de Balkanlardan gelen göçün Bursa’ya
yerleştirilmesidir. Marmara Bölgesi bu konuda
otomotiv sektörünün de gelişmesinin öncüsü
olmuştur. Otomotiv sektörü Türkiye’deki
en eski sanayilerden birisidir. Bu sektör her
zaman başını dik tutmalı, ileri doğru giderken
müşteri kitlesinin de zamanla değişeceğini
hesaba katmalıdır. Yapay zekâya en hızlı uyum
sağlayan otomotiv sektörü, farklı bir istihdam
politikasıyla zamanla yoluna devam edecektir.
Otomotiv sektörü her zaman ayakta kalacaktır
ve her daim de geleceği de parlak olacaktır.

Merkez Bankası Başkanının değişikliği
piyasaları çok etkiledi, Merkez Bankası
rezervleri de tartışma konusu oldu. Bu
durumda Merkez Bankası kasası nasıl
dolar?
Tabi bunun birkaç yolu var. Bankaların
döviz mevduat hesaplarıyla biraz
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Etkin Sosyal Medya Kullanımı
Genç Oyder'in, geleceğin otomotiv bayi liderlerinin yetiştirilmesi amacıyla Boğaziçi Üniversitesi
Yaşamboyu Eğitim Merkezi BÜYEM’in koordinasyonu altında gerçekleşen "YeNi" eğitim
programında, katılımcılara "Etkin Sosyal Medya Kullanımı" hakkında bilgiler veren Gamze
Nurluoğlu, Otoban okuyucuları için sosyal medya üzerinden etkili iletişim kurma ve sosyal
medya alışkanlıklarımız konusunda bilgilerini aktardılar.

doğru zamanda, doğru kanaldan ilgili
hedef kitleye ulaştırması gerekiyor. Aksi
takdirde ikinci bir şansları olmayabilir...

Dijital Marka Direktörü
GAMZE NURLUOĞLU

İşte tam da bu noktada bu şansı çok
daha iyi değerlendirebilir ve sosyal
medya dünyasında kendi marka
profilinizi yaratabilirsiniz. Nasıl
yapabileceğinize birlikte bir
bakalım mı?
Sosyal Medya Stratejinizi Oluşturun

Geçmişe gidin mesela. Eski radyoları düşünün;
50 milyon kullanıcıya tam 38 yılda ulaştılar.
Bugün ise bir mobil oyun haftalar içerisinde 100
milyondan fazla kullanıcıya ulaşabiliyor. Evet, biz
artık dijitalleşen dünya ile birlikte bir şeylere daha
hızlı ulaşıyoruz ama aynı zamanda çok daha hızlı
da tüketiyoruz. Bu da markalar için şu demek; artık
markaların çok daha dikkatli olması, mesajlarını
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Yol haritaları her zaman önemlidir. Sizin
sosyal medyadan hatta dijital dünyadan
beklentiniz ne? Otomotiv sektöründe
marka bilinirliğinizi mi oluşturmak
istiyorsunuz, yoksa satışlarınızı arttırmak
mı? Bu, her ikisi de olabilir. Yeter ki ne
istediğinizi bilin; satış hedeflerinizi de göz
önünde bulundurarak harekete geçin.

Hangi Dijital Kanallarda Var Olacağınıza
Karar Verin
Her kanalda değil; doğru kanalda olun!
Şirketinizin özelliklerini ve hedeflediğiniz
kitleyi de göz önünde bulundurarak
kanallarınızı seçin. Unutmayın; her
kanalın dinamiği farklıdır. Örneğin;
Instagram için ürettiğiniz bir içerik,
Twitter’a uymayacak ve özel içerik
üretmeniz gerekecektir. O yüzden
en baştan kanallarınızı belirlemeli ve
ona göre içeriklerinizi oluşturmaya
başlamalısınız.
Burada göz önünde bulundurmanız
gereken iki kritik nokta daha var.
İlk kritik nokta; aktif olarak
kullanmayacak dahi olsanız sosyal medya
kanallarındaki kullanıcı adlarınızı en
baştan almalısınız. Bugün Instagram
kullanmama kararı almış olabilirsiniz
belki ama yarın kullanmak istediğinizde
bu kullanıcı adı birileri tarafından alınmış
olabilir. O yüzden, dijitalde şu an var
olmak istemeseniz dahi bu önlemi en
baştan almalısınız.
İkinci kritik nokta ise; diyelim kullanıcı
adı almakta geç kaldınız ve almak
istediğiniz isimle başka hesaplar var.
Bu noktada marka tescilinizi gösteren
resmi belgeleriniz ile ilgili kanallara
başvurabilir ve hesapların kapatılmasını
talep edebilirsiniz. Sizin kontrolünüzde
olmayan resmi hesaplarda yapılabilecek
paylaşımların, krizlere sebep olabileceğini
unutmamalı ve önlemlerinizi almalısınız.
Potansiyel Müşterilerin Artık Birer
Uzman Olduğunu Unutmayın

Sosyal medya ile insanlar birbirleri
arasında paylaşım yapmaya ve
deneyimlerini aktarmaya başladılar.
Böylece “ağızdan ağıza pazarlama” her
geçen yıl daha büyük bir önem kazandı ve
marka influencerlarının yanı sıra aslında
her müşteri, kendi sosyal çevresi için bir
marka elçisi olmaya başladı. Bu yüzden
markalar için müşterilerinden marka
savunucusu yaratma devri başladı.
Sosyal Medyada Marka Savunucularınızı
Yaratın
Sosyal medyada var olmak, kendinizi
anlatmak tamam ama peki ya marka
savunucuları? İstediğiniz kadar reklam
yapın, iş birliği yapın, hiçbiri marka
savunucularının yerini tutmayacak.
Müşteriniz, hikaye anlatıcınız ve marka
savunucunuz olabilir mi? İnsan odaklı
pazarlama ile evet.
Son yıllarda hep aynı şeyi söylüyoruz
aslında. Odağa insanı alın, stratejileri
hedef kitle özelinde yapın, dinleyin,
analiz edin ve öyle üretin diye. Çünkü
biliyoruz ki her müşteri, bizim birer marka
savunucumuz.
Markanızla etkileşimleri olumlu ya da
olumsuz olsun, insanlar hikayelerini
arkadaşlarına, ailelerine ve takipçilerine
anlatıyor. Çok sevdiğinde bazen bir
yorumun altında sizi sizden önce
savunuyor ve siz marka savunucularınızı
yaratmış oluyorsunuz.
Aslında siz doğal akışta bir ‘influencer
marketing’ çalışması gibi etki görmüş
oluyorsunuz. Çünkü deneyimler gerçek,

bağlılık oluşmuş ve bu herhangi bir
bütçeye bağlı değil. Markalara her zaman
ilk tavsiye ettiğimiz husus kendilerine ait
kalıcı topluluk yaratmaları.
Müşterilerinizden marka savunucusu
yaratmak ise 5 adımda mümkün:
1) Müşteriniz odağınız olsun.
Müşterilerinizi ekibinizin temel bir işlevi
haline getirerek, pazarlama ve satış
stratejinizin merkezine yerleştirin.
2) Müşteri deneyimini izleyin ve
iyileştirin.
Eskiden her yaptığımız projemizde “Neyi
hedefliyoruz?” diye düşünürdük. asıl
soru şu olmalı; “Hedef müşterilerimizin
beklentileri neler?”, “Bu beklentileri ne
kadar karşılıyoruz ve karşılayamadığımız
noktada neler eksik?” Eksikleri tespit
ettiğiniz ve o alanlara dokunup
iyileştirdiğinizde karşı tarafta etki
uyandırmaya başlıyorsunuz ve
müşterileriniz değerli hissetmeye başlıyor.
İçeriğiniz belirli bir kitlenin ihtiyaçları
doğrulusunda özelleştiğinde, onları
en çok ilgilendiren konulara doğrudan
dokunulduğunda, halihazırda saygı
duydukları ve onları hayran oldukları
insanlar öne çıkardığında, kitlenizi
harekete geçirme olasılığınız çok daha
yüksek oluyor.
3) Özelleştirilmiş içerikler üretin ve kime
hitap ettiğinizi bilin.
İnsan odaklı yönetimde, odağa
hedef kullanıcı konumlandırılır ve bu
konumlandırma özelinde içerikler
oluşturulur.

Günümüzde artık insanlar, bir satın
alma işlemi yapmak istediğinde
her zaman “en iyi” olanı arıyorlar.
Euromonitor’a göre, 2022’de internet
perakendeciliğinde en fazla geliri elde
edecek ülkeler; Çin, Japonya, ABD,
İngiltere ve Hindistan olacak. 2018’de
bu ülkelerde Google’da en çok aranan
kelimelerden birinin “en iyi” olması da bu
noktada tesadüf değil.
Eskiden insanlar alışveriş yaparken,
marka sadakatlerine bağlı olarak
alışverişlerine sadık oldukları marka
üzerinden gerçekleştiriyorlardı. Ama
şimdi “en iyi” olanın aranması ile
markalar artık yenilik yapmalı, müşterileri
için cazip olmanın yollarını aramalı.
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İnsan odaklı yönetim, yöneticilere ulaşmak
istedikleri hedef kullanıcıları derinden
anlama, deneyimlerini özümseme
ve beklentilerini tespit etmek adına
yenilikçi çözümler oluşturma şansı sunar
ve kitle için en etkili içeriğin oluşmasını
sağlar.
4) Müşterinizin hikayesini anlatmasına
yardımcı olun.
Müşterinizin sesine kulak verin ve ilgisi
doğrultusunda içerik üretin. Müşteriniz
ürettiği içerikler ile odaklandığı noktalar,
size içeriklerinizi oluşturmada yol
gösterecek. Siz de üreteceğiniz yeni
içerikler ile bu odağı derinleştirebilir ve
kendisini desteklediğinizi
hissettirebilirsiniz.
Unutmayın; insanlar ne kadar çok
etkileşim alırlarsa yeni hikayeler
anlatmaya o kadar meraklı olurlar.
O yüzden etkileşime geçin ve yeni
hikayelere yol açın.
5) Canlı yayınları aktif edin.
Canlı video akışı, içeriğinizin hedef
kitlenizle direkt olarak bağlantı
kurmasını sağlamanın en yeni yoludur.
Canlı yayın; hem markanızın hikayesini
anlatmak hem de deneyimlerini
aktaracak müşterileri öne çıkarmak
için etkileşimi ve katılımı teşvik etme
konusunda oldukça önemlidir.
Şöyle toparlayalım mı; artık bizim
içeriğimiz kral değil; müşterilerimizin
içerikleri kral! Harekete geçin ve kral
içeriklere giden yolu açın.
Hakkınızda Neler Konuşulduğunu Bilin
Dijital medya takibine ayak uydurma
zamanı geldi de geçiyor bile. Hangi
müşteriniz, dijital dünyanın hangi
kanalında, sizin için neler söyledi? Tüm
bu detaylara hakim olmalısınız. Yorum
sitelerini takip ediyoruz diyorsunuz
belki ama bu her zaman yeterli değil.
Müşterileriniz herkese açık kişisel
hesaplarında ya da sözlük ve bloglarda
sizin hakkınızda konuşabilir. Siz bu
konuşmaları anlık olarak takip
ederseniz, olası krizlerin önüne
geçmekle beraber, çoğu zaman bu
krizleri fırsata bile çevirebilirsiniz.
Unutmayın; hakkınızda ne
konuşulduğunu bilirseniz, her zaman bir
adım önde olursunuz.
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Müşterinin Dijital Talebi Karşısında Daima
Hızlı Olun
Tam olarak bir hız çağındayız ve doğal olarak
müşteriler de markasından bu hıza ayak
uydurmasını bekliyor.
Sosyal medyadan yazdığında hızlı cevap
verilmesini, sorunu varsa hızlı çözülmesini,
hatta sadakatle bağlı olduğu markanın bile
yeni trendleri hızlıca takip edip, özümsemesini
istiyor. Şirketler ise bu dönemde var olan hız
çağına acilen ayak uydurmak zorundalar çünkü
müşteri için her zaman daha hızlı bir marka var.
Genel olarak baktığımızda, sosyal medya
kullanımında işin özü; müşteriyi gerçekten
anlamak ve kişisel deneyimi ön plana çıkarmak
olduğunu açıkca söyleyebiliriz.
Bu işin temeli yıllardır da böyleydi aslında;
gerçekten kitlesini anlayan, değer veren ve ona
özel hizmet üreten markalar hep bir adım önde
olmadı mı zaten? Şimdi bunu sosyal medya
aracılığıyla gösterme zamanı. Unutmayın;
dijital dünyadaki tüm yenilikleri takip edip,
sosyal medya stratejinizi bu yeniliklere göre
güncelleyecek adımı attığınızda ve bu yönde
istikrarlı bir şekilde devam ettiğinizde, elbet
emeklerinizin yansımasını görüyor olacaksınız.
Gamze Nurluoğlu Kimdir?
Digital Brand Director
Çalıştığı kurumlar ile dijital iletişim alanında
global ve yerel birçok markaya hizmet veren
Gamze Nurluoğlu; sağlık, gıda, teknoloji,
hizmet ve turizm olmak üzere birçok sektör
için çalışmalar gerçekleştirdi.
Dijital Sağlık İletişimi alanında dünyanın
ve Türkiye’nin önde gelen ilaç firmaları
ve sağlık kuruluşları ile çalışıp ve dijital
dünyadaki projelerini yönetti.
Sosyal iş platformu Linkedln ile ilgili
algoritma bazlı araştırmalar yaptı; hem
kişiler hem de kurumlar için etkili kullanım
ve kişisel konumlandırmanın doğru
yapılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirdi.
Sadece markalarla değil; kişilerle çalıştı ve
Kişisel Markalama üzerine hizmet verdi.
Kendi işini yapıp sektörlere hizmet
vermenin yeterli olmadığını gördüğünde ise
daha çok fayda üretmek adına hem kişiler
hem de kurumlar için eğitimler vermeye
başladı.

2021 Yılına
Damgasını
Vuracak Yeni
Modeller
2020 yılında hayatımıza giren COVID-19, insan
hayatıyla doğru orantılı olarak birçok sektörü de
olumsuz etkiledi. Bu sektörlerin ilk sıralarında
ise otomotiv sektörü yer alıyor. Fakat pandemi,
2020 yılında olduğu gibi, 2021 yılında da
otomotiv üreticilerini durdurmaya yetmedi ve
üreticiler yeni modellerini piyasaya sürmeye
son sürat devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinden
başlamak üzere, 2021 yılı sonuna kadar birçok
yeni model, showroomlarda müşterilerin
beğenisine sunulacak. Bu modellerin bazıları
çoktan Türkiye yollarına çıkarken, bazıları ise
yıl içinde piyasada olmayı bekliyor olacak. 2021
yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışı başlanan
yeni modeller hakkında tüm detayları ilgili
yazımızda bulabilirsiniz.
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Hyundai Şık ve Sportif Crossover
SUV Modeli BAYON’u Tanıttı
Hyundai, yeni crossover SUV modeli BAYON’u resmi olarak tanıttı. Tamamen Avrupa pazarı
için geliştirilen BAYON, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak.
BAYON, kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun bir güvenlik donanım listesine
sahip. Ayrıca, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite çözümlerini kusursuz bir şekilde sunan
otomobil, segmentindeki beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor.

Hyundai’nin mevcut SUV modellerindeki
şehir isimleri stratejisini devam
ettiren BAYON, adını Fransa’daki Bask
Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alıyor.
Ülkenin güneybatısında, şirin bir tatil
destinasyonu olan Bayonne, tamamen
Avrupa için üretilen bir modele yine
Avrupalı müşterilerin beklentileri
karşılayacak bir nitelikle ilham vermiş
oluyor.
Hyundai Motor Avrupa Pazarlama
ve Ürün Başkan Yardımcısı AndreasChristoph Hofmann, yeni modelle ilgili
olarak "SUV gövde tipi dünya çapında
popülaritesini artırmaya devam ederken,
Hyundai de bölgede artan talebe hızla
yanıt vermek için yepyeni bir model
üretti. BAYON, kullanışlı bağlantı ve
güvenlik özellikleri, şık bir tasarımı
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ve Hyundai imzalı 48 volt hafif hibrit
teknolojisiyle kendi segmentinde öne
çıkıyor" dedi.
Farklı bir tasarım
Hyundai BAYON, rakiplerine göre çok
daha farklı bir tasarım özelliklerine
sahip. Konfor ve kullanışlılık göz önünde
bulundurularak tasarlanan otomobilde
göz alıcı oranlar ve güçlü grafik özellikleri
var. Bu sayede diğer modellerden
rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Hyundai SUV
ailesindeki en son tasarım ürünü olan
BAYON, oran, mimari, stil ve teknoloji
arasında müthiş bir uyum da gösteriyor.
Hyundai’nin yeni tasarım kimliği olan
Sensuous Sportiness yani Duygusal
Sportiflik çerçevisinde hazırlanan

otomobil, yenilikçi çözümleriyle de şık
görünümü birleştiriyor.
BAYON, ön tarafta geniş bir ızgara
ile kendisini ifade etmeye başlıyor.
Aşağı ve yana doğru açılan ızgaranın
her iki tarafında geniş hava açıklıkları
bulunuyor. Üç parçadan oluşan
aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları,
kısa ve uzun farlar olmak üzere araca
şık bir ambiyans kazandırıyor. Genişlik
hissini vurgulayan gündüz sürüş farları,
kaputun ucuna doğru konumlandırılmış.
Ön tamponun alt kısmındaki gri renkli
bölüm ise otomobilin karakteristik SUV
kimliğini pekiştirmiş oluyor. BAYON’un
yanında ise dinamik bir omuz çizgisi
bulunuyor. Kama şeklindeki bu sert
ve keskin çizgi, ok şeklindeki arka stop
lambaları, tavana doğru uzanan C sütunu

ve arka kapıya doğru çizgi şeklinde geçiş
yapan yatay hat ile muazzam bir uyum
sergiliyor. Yandaki bu sert ve keskin
çizgiler sayesinde üstün bir mimari
sunan tasarım felsefesi, otomobile
genişlik hissi de kazandırıyor.
Otomobilin arkasında ise tamamen farklı
bir tasarım özelliği karşımıza çıkıyor.
Daha önce hiçbir Hyundai modelinde
kullanılmayan bu tasarım çizgisi, tıpkı
önde olduğu gibi otomobilin genişlik ve
SUV hissini belirgin bir şekilde ortaya
çıkarıyor. Arka stop lambaları ok şeklinde
verilirken orta kısımda siyah bir bölüme
yer verilmiş. Bu açısal çizgiler ve siyah
parça sayesinde hacim vurgulanırken
aynı zamanda bagaj ve tampon
arasındaki ters ve eğik geçişler de görsel
olarak benzersiz ve etkileyici bir tasarım
sunuyor. LED stop lambaları ve gri renkli
difüzör de bu canlı bölümü destekleyen
bir diğer unsur. SUV gövde tipine uygun
bir şekilde geliştirilen alüminyum alaşımlı
jantlar, BAYON’da donanım seviyesine
göre 15, 16 ve 17 inç çapında veriliyor.
Hyundai BAYON, toplam dokuz dış renk
seçeneği ile üretim bandına girecek.
Ayrıca, isteğe bağlı olarak iki tonlu tavan
rengiyle de satın alınabilecek.
Modern ve dijital bir iç mekan
BAYON, ferah ve geniş bir iç mekana
sahip. Ön ve arka yolcuların konforunu

en üst düzeye taşıyan iç mekanda
bagaj alanı da ailelerin kullanımı için
son derece yeterli. İç mekanda 10,25
inç dijital göstergeye ve yine 10,25 inç
bilgi eğlence ekranına sahip otomobilde
donanıma göre 8 inçlik bir ekran daha
bulunuyor. Ayrıca, otomobilin kokpitinde,
kapı kollarında ve saklama ceplerinde
iç mekanı şıklaştıran LED ortam
aydınlatması da bulunuyor. Otomobil, üç
farklı iç mekan rengi ile satışa sunulacak.
Tamamen siyah, koyu-açık gri ve koyu
gri-yeşil dikişli döşemelerle beraber
sürücünün iç mekana odaklanmasını
sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.
Sınıfında lider bağlantı ve teknoloji
özellikleri
Diğer Hyundai modellerinde olduğu gibi
BAYON’da da segmentine öncülük eden
gelişmiş bir donanım listesi bulunuyor.
Kullanıcıların tüm beklentilerini
karşılayacak şekilde hazırlanan
otomobilin bağlantı teknolojisi,
sınıfının en iyi dijital kokpit ve birinci
sınıf bilgi eğlence özellikleri sunmasını
sağlıyor. Günümüzün en önemli
gereksinimlerinden biri haline gelen
kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay
ve Android Auto ile birlikte öne çıkan
BAYON, böylelikle B-SUV segmentinde
maksimum konfor ve rahatlık sunmuş
oluyor. Önde ve arkada yer alan USB

bağlantı noktaları ile tüm mobil cihazlar
şarj edilebilirken aynı zamanda üst düzey
bir müzik keyfi için Bose ses sistemine de
yer veriliyor.
Genişlik ve Rahatlık
Hyundai BAYON, B-SUV segmenti bir
aracın tüm karakteristik özelliklerini
rahatlıkla sağlıyor. Başta yakıt verimliliği
olmak üzere kullanım konforu ve yeterli
yükleme alanı sunuyor. Kompakt dış
boyutlarıyla şehir içi ve dışı trafikte rahat
kullanım özellikleri sunan aile dostu
otomobilin iç mekanı da yüksek oturma
pozisyonu sayesinde SUV havasını
yansıtıyor.
Otomobilde 411 litrelik bir bagaj alanı
var. BAYON böylece kompakt boyutlarına
rağmen daha büyük bir bagaj hacmi
ile geliyor. Kaydırılabilen akıllı bagaj
pandizotu sayesinde yüksek boyutlu
eşyaları taşırken fonksiyonellik de
unutulmuyor.
SUV otomobilin uzunluğu 4.180 mm,
genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de
1.490 mm. BAYON, 2.580 mm dingil
mesafesine sahip ve ideal bir diz
mesafesi sunuyor. Bu yeterli mesafe ile
önde veya arkada oturan yolcular son
derece rahat bir sürüş deneyimi yaşamış
oluyorlar.
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Yeni Leon: Şimdiye kadar üretilen
en teknolojik, en güvenli SEAT
SEAT’ın amiral gemisi Leon, tamamen yenilendi. Şu ana kadar üretilmiş en güvenli SEAT olan
yeni Leon, adaptif hız sabitleyici, acil durum asistanı, seyahat asistanı da dahil olmak üzere
en gelişmiş sürücü destek sistemlerini bir araya getiriyor. SEAT Yetkili Satıcılarında satışına
başlanan yeni Leon modeli dikkat çeken tasarımı, aydınlatma, güvenlik ve tamamen yenilenen
bilgi-eğlence sistemleriyle mevcut başarısını bir sonraki nesline de taşımaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar üretilen ilk üç nesli ile
2,2 milyon adetten fazla satış rakamına
ulaşarak SEAT markasının amiral gemisi
olan SEAT Leon’un, dördüncü nesli 1.5 TSI
130 HP motor ve FR donanım seçeneğiyle
231.500 TL’den başlayan tavsiye edilen
anahtar teslim fiyatıyla SEAT Yetkili
Satıcılarında satışa sunuldu. 1.0 TSI 110 HP
Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110
HP DSG Style Plus seçenekleri ise Şubat
ayı içerisinde satışa sunulacak. 1.5 eTSI
hafif-hibrit (mHEV) 150 HP DSG motor
seçeneğinin ise 2021 yılı ikinci çeyrekte
satışta olması planlanıyor.
Keskinleşen dış hatlar
SEAT Leon'un ön tasarımında tamamen
yenilenen ızgara ve ön aydınlatma grubu
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dikkat çekiyor. Bir önceki nesline göre
daha geride konumlandırılan LED ön farlar
otomobile daha derin ve karakteristik
bir görünüm kazandırıyor. Ön farlarda
kullanılan LED teknolojisi, en karanlık
yolu bile sürücüye görünür hale getirerek
görüş mesafesini iyileştiriyor. Bir önceki
nesile göre uzayan kaput, aracın iddialı
tasarım anlayışına katkıda bulunuyor ve ön
taraftaki sert çizgileri destekleyerek kararlı
duruşunu artırıyor.
Heyecan ve yaratıcılık, tamamen yenilenen
SEAT Leon'un arkasında da devam ediyor.
Bagaj boyunca uçtan uca uzanan “Infinite
LED” arka farlar, sportif bagaj yapısı ile
aracın dinamik kimliğini vurguluyor. LED
aydınlatmalar ve arka spoiler ise hareketli
çizgiler oluşturuyor. Yan ayna altlarında

yanan karşılama ışığı da yere "Hola!"
(Merhaba) kelimesini yansıtarak Leon
severleri sıcak bir şekilde karşılıyor.
MQB Evo platformunda tasarlanan
otomobil; 4.368 mm uzunluk, 1.799 mm
genişlik, donanımına göre değişkenlik
gösterebilen 1.456 mm yükseklik ile 2.686
mm aks mesafesine sahip. Yeni Leon bir
önceki nesline göre 50 mm daha uzun
aks mesafesine sahip olması sayesinde
arka koltuklarda hissedilir derecede daha
geniş bir diz mesafesi sunuyor. Büyüyen
boyutları, SEAT'ın en başarılı modelini daha
da kullanışlı hale getiriyor ve arka koltuk
bölümünde daha geniş alan yaratıyor.
Dış tasarımındaki estetik Yeni Leon’un
daha dikkat çekici olmasını sağlarken,

aerodinamik olarak ise sürtünme
katsayısında önceki nesline kıyasla yaklaşık
olarak yüzde 8 oranında iyileştirmeye
gidilmiş.
Fonksiyonel ve minimalist iç tasarım
Tamamen yenilenen SEAT Leon'un
tasarımındaki evrimsel tema, iç kısımda
da göze çarpıyor. Sürücü ve yolcu odaklı
tasarımda fonksiyonellik, minimalizm
ve zarafet hemen göze çarpıyor. 10,25”
boyutundaki dijital gösterge paneli, onu
çevreleyen ve ön kapılar üzerinden devam
eden dekoratif kaplamalar yardımıyla
hafiflik ve "süzülme" hissi veriyor. Kabin
içindeki her şey, ergonomik olarak
kusursuz ve yolcuların iç kısımdaki
konforunu artıracak şekilde tasarlanmış.
İç mekanın baş kahramanı, tamamen
yenilenen tasarımlı 10” dokunmatik ekranlı
bilgi-eğlence sistemi. Fiziksel düğme
sayısının azaltıldığı ekran, yolcularla
kusursuz etkileşim sağlıyor. Barcelona'nın
önemli caddesi olan Diagonal'dan
esinlenerek "diyagonal" şekilde tasarlanan
ekranın ara yüzü, sınıfının öncüsü olan
SEAT'ın yeni dijital laboratuvarında
yaratılmış.
Tamamen yenilenen Leon'un bir başka
önemli özelliği ise iç aydınlatmalar. Etrafı
saran “Çok Renkli Akıllı LED Ambiyans

Aydınlatması”, tüm konsol ve kapılar
boyunca devam ediyor. Dekoratif bir
ortam ışığı olmasını yanı sıra, aynı
zamanda kör nokta tespit, araçtan çıkış
uyarısı, şerit takip asistanı gibi bir dizi
önemli fonksiyonu da sağlıyor.
İlk tam bağlantı özelliklerine sahip SEAT
Yeni SEAT Leon, SEAT'ın eksiksiz bağlantı
özelliklerine sahip ilk modeli. Full Link
teknolojisiyle kullanıcılar ister Apple
CarPlay isterse Android Auto özelliğini
kullanarak dijital yaşamlarına da
erişebiliyor. Böylece kullanıcılar telefonda
bulunan kişi listelerine, müziklerine ya da
navigasyon sistemine rahatça ulaşabiliyor.
“Acil Durum Çağrı Sistemi (e-Call)”
sayesinde yerleşik eSIM, olası bir kaza
durumunda acil servis ile doğrudan
iletişim kurarak aracı yepyeni bir güvenlik
seviyesine çıkarıyor. Sistem, acil durum
araması haricinde, aynı zamanda araç
konumu, motor tipi, araç rengi veya yolcu
sayısı gibi araçtaki önemli verilerin acil
servislere gönderilme imkanı da sunuyor.
En güvenli SEAT
Yeni SEAT Leon Euro NCAP tarafından
gerçekleştirilen güvenlik testlerinde beş
yıldıza layık görüldü. Otomobil, son derece
gelişmiş destek sistemlerini bir arada
sunuyor. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Acil

Durum Asistanı, Yarı Otonom Seyahat
Asistanı, Şerit Takip Asistanı da dahil
olmak üzere bir dizi yeni gelişmiş sürüş
destek sistemlerini bir araya getiriyor. Ön,
yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra,
7. hava yastığı olarak “Ön Orta Bölümde
Merkezi Hava Yastığı” aracın tüm
donanımlarında standart sunuluyor.
Saatte 210 km hıza kadar desteklenen
dur-kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici
(ACC) ve Şerit Takip Asistanından
yararlanan Seyahat Asistanı, uygun
koşullarda aracı aktif olarak şeridin
ortasında tutup hızını trafiğin akışına
göre ayarlayarak gaz, fren ve direksiyon
kontrollü yarı otonom bir sürüş vaat
ediyor. Araç, sürücünün direksiyonu 15
saniyeden fazla süre bıraktığını tespit
ederse, sesli ve görsel uyarılar veriyor.
Sürücü belirli süre daha yanıt vermemeye
devam ederse, bu sistemle bütünleşik
olarak çalışan Acil Durum Sürüş Asistanı,
aracın kontrolünü ele alarak Leon’u
tamamen durdurabiliyor.
Leon'un güvenlik paketine yapılan yeni
bir ekleme de Kör Nokta Tespit Sistemi
ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı ile çalışan
Araçtan Çıkış Uyarısı. Bu sistem aracın
kapıları açıldığı anda sensörleri sayesinde
yanındaki engelleri tanıyarak kapı
içlerindeki ambiyans ışığı ile sürücü ve
yolcuları uyarabiliyor.
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Yeni̇ Dacia Sandero ve
Yeni̇
Sandero Stepway Türki̇
Türki̇ ye’de!
Dinamik tasarım, modern ekipman seviyesi ve artan kalite algısıyla tamamen yenilenen
üçüncü nesil Dacia Sandero ve Sandero Stepway Türkiye yollarına çıkıyor. Renault Grubu'nun
CMF-B platformunda üretilen modeller, aralarında X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı
sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli park freninin de bulunduğu birçok yeniliği de
beraberinde getiriyor. Estetik, teknoloji, konfor ve güvenlik anlamında çıtayı daha da yukarı
taşıyan Yeni Sandero Stepway lansmana özel 160.900 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarıyla
satışa sunuldu. Yeni Sandero ise Mart ayında 134.900 TL’den başlayan özel lansman fiyatlarıyla
showroomlardaki yerini alacak.
Modern mobilite ihtiyaçlarını yeniden
tanımlayan Dacia, tamamen yenilenen
B-HB segmentindeki temsilcisi Sandero
ve B-SUV segmentinin yeni oyuncusu
Sandero Stepway ile tüketicilere bir
otomobilde olması gereken tüm
özellikleri sunuyor.
Geçtiğimiz ay küresel çapta açıklanan
Renaulution stratejik planına paralel
olarak marka, üçüncü nesil Sandero
ailesiyle tüketicilerini güvenilir, özgün
ve en iyi fiyat-performans oranına sahip
araçlarla buluşturarak pazarda en akıllı
seçim olarak kalmaya devam ediyor.
İlk kez görücüye çıktığı 2020'nin Eylül
ayında büyük bir beğeniyle karşılanan

24

modeller daha dinamik ve modern bir
görünüm kazanırken, konfor, güvenlik
ve teknolojik özellikleriyle de Dacia'nın
kalite algısını üst seviyeye taşıyor.
Yeni Sandero ve Sandero Stepway, ilk
kez lanse edildiği 2008 yılından bu yana
küresel çapta olduğu gibi, ülkemizde de
büyük bir beğeni topladı. Tüm dünyada
toplamda 2,1 milyonluk satış başarısına
ulaşan modeller, Türkiye’de ise 110 bini
aşkın kullanıcıyla buluştu. 2017 itibariyle
Avrupa'da binek otomobil perakende
pazarı lideri konumunda bulunan
Sandero ailesi, üçüncü nesliyle birlikte
tüm bu başarılarını daha da ileriye
taşıyacak.

Yeni ve daha güçlü bir hikâyenin
başlangıcı
Yenilenen Sandero ailesinin Dacia
markası için yepyeni ve daha güçlü bir
hikâyenin başlangıcı olduğunu ifade
eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk
Çağdaş, "İçinden geçtiğimiz pandemi
süreci, hepimize hayatımızda gerçekten
nelerin önemli olduğunu hatırlatan bir
dönem oldu. Geleceğin mobilitesi bizi
daha sürdürülebilir tüketime, temel
ihtiyaçlara ve gerçekten önemli olana
yönelmeye davet ediyor. Yeni Sandero
ve Yeni Sandero Stepway de işte bu
temellere bağlı kalarak tüketicilerin
gerçekten ihtiyacı olan her şeyi sunmak

üzere tepeden tırnağa yenilendi. Yeni
tasarımıyla daha dinamik ve modern bir
görünüm kazanan Sandero ailesinde
konfor, güvenlik ve teknoloji özellikleri
de artırıldı. Renault Grubu'nun bilgi
birikiminden yararlanarak CMF-B
platformunda üretilen modeller,
X-tronic şanzıman, elektrikli açılır cam
tavan ve kablosuz Apple CarPlay gibi bir
çok yeniliği de beraberinde getiriyor.
Yeni Sandero ailesiyle Dacia olarak yeni
bir segmentte de yer alacağız. Yeni
Sandero B-HB segmentinde de rekabet
etmeye devam ederken, Yeni Sandero
Stepway ile artık B-SUV segmentinde
de söz sahibi olacağız. SUV ruhunu
artık daha da fazla hissettiren Yeni
Sandero Stepway’in bu segmentin en
önemli oyuncularından biri olmasını
hedefliyoruz. Sandero ailesinin yer
aldığı B segmenti oldukça dinamik ve
rekabet seviyesi yüksek. B-HB segmenti
2020 yılında toplam binek pazarından
yüzde 12,1 oranında pay aldı. Türkiye'de
B-SUV segmenti ise, 2015'te toplam
binek otomobil pazarından yüzde 1,5
pay alırken, 2020'de bu oran ciddi
bir artış göstererek yüzde 6,5 olarak
gerçekleşti. Yenilenen modellerimizde
Türkiye pazarı için böylesine önemli
segmentlerde iddialı bir şekilde yer
alarak genel marka performansımızı
daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"
ifadelerini kullandı.

Estetik anlamda çıtayı daha yukarı
taşıyan modern tasarım
Tamamen yeniden tasarlanan Yeni
Sandero ve Sandero Stepway, atletik ve
iddialı bir yorumla eski nesline kıyasla
çok daha modern bir görünüme kavuştu.
Ön tarafta logo dışında tüm detayların
değiştiği Sandero ailesi, yeni marka kimliğini
tanımlayan Y şeklindeki ışık imzalı LED
farlar ve krom görünümlü ön ızgara ile
fark yaratıyor. Yeniden konumlandırılan
sis farları ise, ön taraftaki bütünüyle
değişen tasarım diline eşlik ediyor. Önden
bakıldığında daha eğimli bir çizgiye sahip
olan yan camlar, daha verimli tasarlanmış
bir iç mekânın da habercisi niteliği taşıyor.
Arka tarafta ise genişleyen omuzlar, Yeni
Sandero ve Sandero Stepway'e güçlü bir
karakter kazandırıyor. Yeni nesille birlikte
gizlenmesine rağmen kolay ulaşılabilir bagaj
kapağı açma düğmesi, artan ergonominin
sinyallerini veriyor. Radyo anteni ise tavanın
arkasına doğru konumlanarak daha estetik
bir görünüm sağlıyor. Y şeklindeki ışık
imzası arka farlarda da bulunurken, tasarım
anlamında bütünlüğü sağlıyor. Pratik
kullanım ve estetik iyileştirme amacıyla
otomobillerin kapı kolları da bu tasarım
bütünlüğüne uygun olarak yenilendi. Ayrıca
Dacia markasında bir ilk olan elektrikli açılır
cam tavan şık bir izlenim yaratırken, iç
mekânda ferahlık hissini artırıyor.
Yeniden tasarlanan yan aynalar sayesinde

Yeni Sandero’nun genişliği aynalar
kapalı halde 115 mm artarken, açık
halde ise sadece 13 mm arttı. Böylece
modelin toplam dış genişliği neredeyse
değişmezken, akıllı tasarım dokunuşlarıyla
iç mekânda ferahlık sağlandı.Yere daha
sağlam basan Yeni Sandero'da ön
tekerlek izi 37 mm genişledi. Otomobilin
toplam yüksekliği 20 mm azalırken, boyu
19 mm arttı. Yerden yükseklik bir önceki
nesil ile aynı kalırken, Yeni Sandero
boyutlarıyla kompakt bir otomobil
olma özelliğini sürdürüyor. Otomobilin
ağırlığı yaklaşık 60 kg artmasına rağmen,
ön camın daha eğimli olması, yeniden
tasarlanmış yan aynalar ve kaput
çizgileri gibi tasarım öğeleri sayesinde
aerodinamik direnç katsayısı yüzde 11,1
oranında azaltıldı. (0,719) Bu durum daha
düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit
salınımını da beraberinde getiriyor.
Yeni Sandero Stepway'e SUV aşısı
B-SUV segmentinin en yeni ve iddialı
oyuncularından Yeni Sandero Stepway,
dış taraftaki tasarım detaylarıyla güçlü bir
SUV kimliğine büründü. Yeni Sandero'ya
kıyasla yerden yüksekliği 41 mm daha
fazla olan Yeni Sandero Stepway'in
aynalar kapalı halde genişliği ise 87 mm
arttı. Yenilenen tasarımıyla Yeni Sandero
Stepway daha kaslı hatlara sahip. Kaput
üzerindeki çizgiler de bu güçlü yapıyı
vurguluyor.
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Yeni Nissan Juke,
sınıfının kurallarını yeniden
yazmaya geldi!
Dünyada SUV sınıfının öncüsü olan Nissan, Intelligent Mobility özellikleriyle donatılmış Yeni
Juke’u Türkiye’de satışa sundu. Heyecan verici tasarımı, genişleyen iç hacmi ve boyutlarıyla ve
teknolojik özellikleriyle ön plana çıkan Yeni Nissan Juke, sınıfının kurallarını yeniden yazacak.

11 yıl önce B-Crossover’ın öncüsü
olarak lanse edilen Juke, bugüne
kadar dünyada yaklaşık 1,5 milyon kişi
tarafından tercih edildi. Tasarımı ve
otomobil içi eğlence anlayışı ile ayrışan
Yeni Juke, güvenli sürüş özellikleri,
yüksek performansı ve ileri teknolojik
özellikleri bir arada buluşturuyor.
Yeni Juke, tüm versiyonlarında 8”
dokunmatik ekranı, Apple Car Play ve
Android Auto sistemlerini standart
olarak sunuyor.
Nissan Intelligent Mobility özelliklerine
sahip yeni Juke’un, 3 silindirli, 1.0
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litrelik turbo şarjlı 115 beygir gücünde
olan motoru, 6-ileri manuel vites
ya da 7-ileri çift kavramalı otomatik
vites (DCT) seçenekleri sayesinde
yüksek performans ve yakıt tasarrufu
avantajlarıyla ön plana çıkıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon
tüketici tarafından tercih edilen
Juke’un yeni nesli, tasarım, teknoloji ve
performansa değer verilirken pratik
detayları da gözden kaçırmayan sürücülere
hitap etmek için tasarlandı.

Kendine has kişiliği ile kompakt
crossover araç sınıfında çığır açan yeni
Juke, ilk çıkışından on bir yıl sonra,
B-SUV araç kategorisi kurallarını yeniden
yazmak üzere lanse edildi. Yeni nesil
Nissan Juke, keyifli sürüş özelliklerini
korurken, çarpıcı ve yüksek hacimli
gövdesi ile performans ve teknolojiyi bir
arada sunuyor.

Yeni Juke, Tekna, Platinum, Platinum Perso
(İç dizaynı kişiselleştirilebilir özel versiyon)
ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı
donanım seçeneği ile satışa sunulacak.
Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız
Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre
Doğueri, Yeni Nissan Juke’un Türkiye
pazarına girişi için: ”Dünyada ve Türkiye’de

SUV sınıfının öncüsü Nissan olarak,
iddialı ve güçlü teknolojik donanımıyla
Yeni Juke’u SUV araçlarının büyük ilgi
gördüğü Türkiye’de müşterilerimizle
buluşturmaktan mutluyuz. Nissan
Intelligent Mobility teknolojilerine sahip
Yeni Juke, standart olarak sunduğu
güvenlik özellikleriyle, müşterilerimizin
beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.” dedi
Atletik Tasarım
Nissan Juke, genişleyen boyutları ve sportif
tasarımıyla platinum paketten itibaren
sunulan 19 inç alaşımlı jantları B-SUV
sınıfında yeni standartlar belirlemek üzere
geri döndü. Lansman rengi olan yeni Gün
Batımı kırmızısı rengini de ürün gamına
ekleyen Nissan Juke, Türkiye’de 11 farklı
renk seçeneği ile kullanıcılarıyla buluşacak.

kontrol özellikleri sayesinde daha fazla
konfor sağlayan Nissan Juke; 7” gelişmiş
sürücü yardım ekranı, araç konsolunda
ve kapı içlerinde yer alan yumuşak
dokunuşlu döşeme malzemeleri, ambiyans
aydınlatma, standart mono-form koltuklar
ve Alcantara® yarı deri koltuk döşemeleri
ile birleşerek araçta seçkinlik hissini
artırıyor. Özellikle orta paketten itibaren
standart olarak sunulan ön koltuk ısıtma
sistemi sayesinde yolculukları daha keyifli
bir hale getiriyor. Yeni Juke iki farklı kumaş
iç döşeme ve iki farklı süet / deri iç renk
paketi ile sunuluyor.
Yüksek Performans

Geniş İç Hacim

Sportif yeni Nissan Juke, şimdi çok
daha çevik ve kullanıcılara daha yüksek
performans sunuyor. 4.210 mm boyu,
1.595 mm yüksekliği ve 1.800 mm genişliği
ile daha büyük boyut ve hacme sahip
olan Yeni Juke, şimdi 23 kilo daha hafif.
Yeni Juke ayrıca, kuvvetli çelik gövdesi ile
çok daha güçlü, sağlam ve dengeli. Bu
özellikleri sayesinde sürücülere virajlarda
yüksek performans sunarken, iyi de bir yol
tutuşu sergiliyor.

Nissan Juke bir önceki jenerasyonu ile
kıyaslandığında, arka koltuklarda 5,8 cm’lik
artan diz mesafesi, yine 2,2 cm’lik artan
baş mesafesi ile arkada oturan yolculara
oldukça geniş bir alan sunarken, %20 artan
422 litrelik bagaj hacmi ile de öne çıkıyor.
Yenilenmiş iç tasarımı ile kullanıcı dostu

Yeni Nissan Juke, 115 beygir gücünde, üç
silindirli, 1.0 litrelik DIG-T turbo-şarjlı içten
yanmalı motoruyla gelişmiş performans
gösterirken yakıtta da tasarruf sağlıyor. 6
ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı
otomatik vites (DCT) seçenekleri ve 3
farklı sürüş modu (Eco, Standart, Spor)

LED ön farlar, LED gündüz sürüş farları ve
LED arka stopları standart olarak sunan
Yeni Nissan Juke, Nissan’ın V-Motion ön
ızgarasına eşlik eden yeni Y-şekilli ön
farlara da sahip.

sayesinde sürücüler, sürüş seçeneklerini
ihtiyaca göre değiştirebiliyor ve
yolculuklarından bu sayede keyif alıyor.
Gelişmiş Teknoloji ve NIM (Nissan
Intelligent Mobility) Özellikleri
Yeni Juke, Nissan’ın bilgi-eğlence ve sürücü
yardım teknolojileri ile donatıldı. Yeni
Juke segmentinde öncü olarak; Tekna
versiyonundan itibaren Bisiklet ve Yaya
Tanımalı Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi,
Akıllı Şerit Takip Asistanı, Akıllı Otomatik
Uzun Far Asistanı, Trafik İşaret Tanıma
Sistemini standart olarak sunmakta.
Bunlara ek olarak, Platinum Premium
versiyonunda mevcut olan Kör Nokta Uyarı
Sistemi, Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi,
Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Akıllı
Çevre Görüş Sistemi ile de segmentinde
eşsiz bir yol güvenlik teknolojisi sunuyor.
Bilgi ve Eğlence Sistemi ve BOSE®
Personal® Plus Ses Sistemi
Nissan bilgi ve eğlence sistemi ile
tüketiciler, Apple CarPlay® ve Android
Auto sistemlerini kullanarak akıllı
telefon uygulamalarını araç içindeki
8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden
kullanabiliyorlar. Buna ek olarak,
Platinum Premium versiyonunda yer
alan navigasyon özelliği ile de artık
gitmek istedikleri yere en kısa yoldan
ulaşabilecekler.
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Volvo Car Turkey, Gücü Verimle
Buluşturan Rekabetçi Yeni Volvo
S60’ı Sunuyor
Volvo Car Turkey endüstri lideri yaklaşımının bir simgesi olan Yeni Volvo S60’ın lansmanını
gerçekleştirdi. Güçlü motor seçeneğiyle dikkati çeken S60, kendi segmentinin ayrıcalıklarını
yeniden tanımlıyor.
Volvo’nun B5 AWD 2.0 benzinli mildhybrid motor seçeneğiyle sunulan
S60 modeli, 250hp güç üreterek kendi
segmentinde büyük bir ayrıcalık sunuyor.
Güçlü motoru ve sürüş modları ile
mükemmel bir kontrol sağlayan S60
yüksek performansıyla piyasadaki en
rafine sedanlardan biri olarak dikkati
çekiyor.
Türkiye’de şubat ayı içerisinde ilk
teslimatları gerçekleştirilen Yeni Volvo
S60, markanın en heyecan verici
otomobillerinden biri. Bugüne kadar
Volvo Cars’ın, ABD ve Çin pazarlarında
güçlü bir pozisyon almasını sağlayan
gerçek bir sürücü otomobili.
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S60 lansmanında konuşan Volvo Car
Turkey Pazarlama ve PR Direktörü Kubilay
Polat, yüksek performansı, heyecan
verici tasarımı ve gelişmiş donanım
yapısıyla S60’ın segmente yeni standartlar
kazandıracağını söyledi. Polat, “S60,
sahip olduğu ayrıcalıklarla segmentine
iddialı bir giriş yapıyor. Volvo Cars’ın yeni
teknolojilerini yansıtan heyecan verici
bu modelinin yıl içinde en az 1000 adet
satılmasını hedefliyoruz.” diyor.
S60, tıpkı diğer 60 ve 90 serilerinde
olduğu gibi Volvo Cars'ın kendi
Ölçeklendirilebilir Ürün Mimarisi (SPA)
platformu üzerinde üretiliyor ve aynı
güvenlik teknolojisi ve bilgi-eğlence

sistemini taşıyor. Bu durum, yeni S60'ı
yoldaki en güvenli otomobillerden biri
haline getiriyor.
Otomatik fren teknolojisine sahip City
Safety, yayaları, bisikletlileri ve büyük
hayvanları algılayabilen piyasadaki
tek sistem olarak sürücünün olası
çarpışmalardan kaçınmasına yardımcı
oluyor. City Safety, orta ölçekli sedan
segmentinde bir dünya ilki olacak şekilde,
artık karşıdan gelen çarpışmalardan
kaçınmak için de otomatik frenleme
yapıyor.
İşaretlerinin belirgin olduğu yollarda, 130
km/s hıza kadar sürücüyü direksiyon,

hızlanma ve frenleme ile destekleyen
opsiyonel Pilot Assist sistemi, artırılmış
viraj performansı ile daha da geliştirildi.
S60’da ayrıca Run-off Road Mitigation,
Oncoming Lane Mitigation ve diğer
direksiyon destek sistemleri de yer alıyor.
Opsiyonel olarak sunulan otomatik
frenleme desteğine sahip Kavşak Trafik
Uyarısı, aracın içindeki ve dışındaki
herkes için güvenliği daha da artırıyor.
Volvo Cars'ın Sensus Connect bilgieğlence sistemi, Apple CarPlay ve
Android Auto ile tamamen uyumlu
çalışırken sürücülerin her zaman
dijital yaşamlarına bağlı olmalarını
sağlıyor. Tablet tarzı dokunmatik
bir ara yüz olan sezgisel kontrol,
otomobilin fonksiyonlarını, navigasyonu,
bağlı servisleri ve araç içi eğlence
uygulamalarını bir araya getiriyor.

hafızalı koltuklar, 18” alaşımlı jantlar,
adaptif ve viraj fonksiyonlu LED farlar,
ısıtmalı direksiyon ve ön koltuklar, park
kolaylığı sağlayan 360 derece kamera,
kablosuz şarj, otomatik kararan iç ve dış
aynalar, Orrefors kristal vites topuzu
otomobilin seçkin özellikleri arasında yer
alıyor.
Volvo S60, Türkiye’de birch açık gri,
fusion kırmızı, crystal beyaz, pebble
gri, onyx siyah ve denim mavi renk
seçenekleriyle ve lansmana özel 677 bin
TL’lik tavsiye edilen anahtar teslim satış
fiyatıyla kullanıcısıyla buluşuyor.
Volvo Car Turkey, pandeminin zor
koşullarına rağmen Yüzde 1,35 oranıyla
tüm zamanların en yüksek pazar
payıyla 2020 senesini sonlandırdı

Yere sağlam basan duruşu ve dinamik
çizgilerden oluşan genç tasarımıyla Volvo
S60, 1431 mm yüksekliği ve en geniş
yerinde 1850 mm ölçüleriyle sınıfındaki
en geniş araç. Şehre uygun kompakt bir
uzunluğa ve dingil mesafesine sahip olan
S60, 2872 mm dingil mesafesiyle kendi
segmentinde büyük bir avantaja sahip.

Volvo Car Turkey pazarlama ve
PR Direktörü Kubilay Polat S60
lansmanında, 2020 değerlendirmesini ve
2021 beklentilerini de paylaştı. Türkiye
otomobil pazarındaki pazar payını
yüzde 1,35’e arttıran Volvo Car Turkey,
pandeminin zorlu şartlarının yaşandığı
2020 yılında 8 bin 200 adetle yüzde 97
oranında büyüme gösterdi.

Panoramik açılır cam tavan, anahtarsız
kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı,
gerçek deri döşemeler, elektrikli ve

Ürettiği otomobillerin kalitesiyle,
insanların güvenliğini en üst noktada
sağlayan, aynı zamanda dünya

kaynaklarını düşünerek çevre bilinçli
bir yaklaşım sergileyen markanın 2020
satışları içinde Volvo XC90, XC60 ve XC40
lokomotif modeller oldu. SUV ailesinin
en büyüğü XC90 yüzde 52,9 pazar payı
ile kendi segmentinde zirvedeki yerini
korudu. XC60 ise yüzde 43,7 pazar payı
ile markanın segment lideri bir başka
modeli oldu. Farklı tarzı ve tasarım
anlayışı ile Volvo ailesinin en genç
üyesi XC40 da yüzde 40,7 Pazar payıyla
segment birincisi oldu. Pazar payını
yüzde 59,7 arttıran V60 Cross Country ile
yüzde 141 artan satış hacimli V90 Cross
Country ve S90 modelleri de seneyi
tamamladı.
2021 yılında çevre konusundaki
duyarlı yaklaşımları doğrultusunda
hedefledikleri başarıyı sürdürmeyi
planladıklarını anlatan Volvo Car
Turkey Pazarlama ve PR Direktörü
Kubilay Polat “2020 tüm dünya için
zorlu bir süreçti fakat Türkiye otomobil
sektörü bu zorlu süreci yılın ikinci
yarısında artan bir hacimle tamamladı.
Pazardaki bu büyüme umut verici.
2021 yılında geçen seneye paralel
625 bin otomobil satılacağını tahmin
ediyoruz ve pazar payımızı yüzde 1,4
civarında öngörüyoruz; 55 bin adetlik
bir premium segment satışları içinde ise
bu yıla paralel yüzde 16’lık bir pazar payı
hedefliyoruz.” dedi.
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İnceleme

Dünya Otomotivinde Mitolojik
Anadolu İzleri…
Otomobil, günümüzde yaşayan herkes için bir ihtiyaç olarak algılanmasına rağmen, özellikle
markaların tarihlerine baktığınızda, markalaşırken kullandıkları sembollerde derin ve kadim
anlamları da barındırdıkları görülüyor.
Bu yazı içerisinde, otomotiv markalarının ilk kuruluş aşamalarında markalarını oluştururken
seçtikleri sembolleri inceleyecek, özellikle de Anadolu kültürünün global izlerini takip etmeye
çalışacağız.

Hazırlayan: Büşra Şimşek
Derleyen: Çınar Noyan

Otomotiv tarihi ile ilgili kaleme alınan
pek çok yayında, ilk patenti alınmış
benzinli otomobil olarak Karl Benz’in
1886 yılında ürettiği MotorWagen’den
bahsedilir. Halbuki bu araçtan önce
Fransız Nicolas Joseph Cugnot’nun
buharlı motor ile ilerleyen bir araç
ürettiği de kayıtlarda mevcuttur.
Her ne olursa olsun otomotiv sanayiinin
1800’lü yılların sonu ile 1900’lü yılların
başında gelişmeye başladığını ve
bugüne ulaşırken de birçok aşamadan
geçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Bahsettiğimiz bu zaman aralığı,
otomotiv üretimi açısından en hızlı yol
alınan ve markalaşmanın en yoğun
olduğu dönem olarak kabul edilebilir.
1890-1910 arasında resmi kayıtlara
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geçmiş veya geçmemiş, 2000’den fazla
markanın varlığı bilinen bir gerçektir.
Neredeyse her evin veya her atölyenin
hırslı bir mühendis tarafından kendi
aracını üretmek üzere dönüştürüldüğü
bu yıllarda, ortaya çıkan pek çok
araç yaratıcısının soyadı ile anılıp
pazarlanmaya çalışılıyordu. Hemen
hemen her şehirde, her mahallede
otomobil üreticisi mühendisler ortaya
çıkıyor ve araçlarını kabul ettirme
ihtiyacı oluşuyordu.

Markalar oluşturulurken, her üreticinin
kendi ürünü özelinde sembol kullanımı
veya markanın baş harfi gibi harfleri
sembolleştirmeleri en yaygın yöntem
olarak dikkat çekiyor. Ancak bu
kullanımı stilize etmek ve süslemek
çabası da gözden kaçmıyor. Süslerken
kullanılan dönemsel semboller ise
gerçekten hayret uyandıracak şekilde
ortak ve şaşırtıcı olabiliyor. Bu ortak
kullanımın en dikkat çekici olanı ise
defne yaprağı sembolüdür denilebilir.

İşte bu dönemlerin en kabul edilebilir
başarı ölçüsü de yarışlarda elde edilen
sonuçlardı. Yani diğer araçlarla yapılan
yarışlarda galip gelebilenlerin yaşama
şansı artıyor, diğerlerinin ömrü çok kısa
oluyordu.

Markalaşma Döneminin Başında
“Defne Yaprağı” Modası

Üretilen otomobiller eğer şahıslar
tarafından üretildiyse üreticisinin
soyadı, eğer bir fabrika kurulduysa
da fabrikanın tüm ismi ile anılıyordu.
Örneğin 1899’da araç üretimine
başlayan Fiat, ilk logosunda “Fabbrica
İtaliana Automobili Torino” ismini tam
olarak kullanıyor, aynı şekilde 1903’de
kurulan Ford markası, kendini tanıtmak
için “Ford Motor Co.” ismini açık olarak
yazıyordu.
Henüz marka olgusu oluşmamış,
ürünlerin kullanımında marka isimleri
yerli yerine oturmamıştı. Markalaşmanın
1910 ile başladığını ve üretici isimlerinin
markaya dönüştürüldüğünü görüyoruz.

Birçok markanın ilk logo kullanımlarında
en dikkat çekici ortak özellik, logo
çevresini veya civarını süsleyen defne
yaprağı figürü ve çelenk şeklindeki
formları oluyor. Dünyanın neredeyse
otomobil üretilen her köşesinde,
muhtemelen birbirinden haberleri
olmayan, birçok üretici aynı ortak
düşünce ile defne yaprağını kullanıyor.
Dünyanın her köşesinde aynı süslemeyi
kullanmak tesadüf olamaz, bu
nedenle defne yaprağının menşeini ve
simgelediklerini incelemek bize tercih
konusunda yol gösterici olacaktır.
Kendi adımıza öncelikle şunu
belirtmekte fayda var ki; defne ağacının
ve defne hikayelerinin tüm dünyadaki
kaynağı olarak Anadolu toprakları
gösteriliyor. Yani bir anlamda dünya

otomotiv sektörünün başlangıcına
üzerinde yaşadığımız topraklar ilham
vermiş diyebiliriz.
Defne Ağacının Latincedeki adı Laurus
Nobilis olarak geçiyor. Laus övgü,
nobilis de asalet demek, yani günümüz
Türkçesinde övgü dolu asalet olarak
tercüme edilebilir. Defne Ağacına
dünyanın en köklü ve en eski kültürleri
olan Antik Yunan kültürü, Roma kültürü
ve Anadolu kültürü çok olumlu anlamlar
yüklemiş, hepsi de kendi mitolojilerinde
defne ağacına özel yer vermiştir.
Antik Yunan Kültüründe Defne
Yaprağı
Defne, Güneş Tanrısı Apollon’un gözdesi
olan bir ağaçtır. Efsaneye göre ok
atmasıyla ünlü olan Apollon, bir gün
Eros’la karşılaşır. Eros attığı oklarla
istediği kişileri birbirine âşık edecek
güce sahip olan tanrıdır.
Apollon, Eros’a ok atarak kendisinin
istediği canlıyı öldürebildiğini, onun
okunun gücününse sadece gönül yarası
açmaya yettiğini söyler. Bu sözlere kızan
Eros, Apollon’dan intikam almak için
iki ok çeker ve âşık eden oku Apollon’a,
diğerini ise Penios Irmağı’nın peri kızı
Daphne’ye fırlatır. Apollon kıza âşık
olurken, Daphne ise soğur aşktan ve
istemez Apollon’u.
Bunun üzerine bir kovalamaca başlar
ikisi arasında. Fakat bu kovalamacaya
dayanamayan Daphne, babasından
onu bir ağaca çevirmesini diler ve o
anda Daphne, defne ağacına dönüşür.
Defne ağacı mitolojiye göre ismini bu
hikâyeden, kokusunu da Daphne’nin
saçlarından almıştır.
Apollon’a gelince, o Daphne yerine bir
ağacın gövdesine sarıldığında önce
acıyla sarsılır ama sonra ağacın kabuk
bağlamış bedeni içinde hala heyecanla
atan bir kalp sesi duyar. O günden
sonra defne ağacı, Apollon’un kutsal
ağacı olur.
Defnenin yaprakları zaferi temsil eder.
Apollon, bu ağacın dallarından yaptığı
tacını hep başında taşır.
Defne, mitolojide en çok kullanılan
simgelerden biridir. Hem barışın hem

de zaferin simgesi olarak kullanılır. Eski
olimpiyatlarda kazananların ve kralların
başına defneli taç takılması da zaferin
simgesi olduğunun örneklerindendir.
Dört mevsim yeşil olmasından dolayı
hayat ağacı olarak kabul edilen defne
ağacı, bazı kaynaklarda ölümsüzlüğün
sembolü olarak da gösterilmektedir.
Bu durumda, yarışlarla rakiplerine
üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışan
markaların zafer sembolü olan
defne yaprağını kullanması, son
derece anlaşılır bir durum olabilir.
Üstelik ölümsüzlük gibi bir iddiayı da
barındırdığından ürettikleri ürünlerin
uzun ömürlü olduğunu da betimlemiş
olabilirler.
Roma Kültüründe Defne Yaprağı
Hristiyanlığı kabul etmeden önce Roma
İmparatorluğu’nda, Antik
Yunan geleneklerinden etkilenen
ve farklı bir dini inanca sahip olan
Roma Krallığı’ndan itibaren, defne ağacı
yaprakları ve dallarıyla bolluk, bereket,
sağlık, müjde, özgürlük, barış, askeri
zafer ve statü gibi birçok kavramı temsil
etmesiyle günlük yaşamda çok önemli
bir yer edinir.
Örneğin halkın her yıl Mart ayının birinci
günü bolluk, bereket, sağlık getirsin
diye evlerinin kapılarına defne dalı

asmaları; savaş esnasında tarafların
ateşkes istemek için defne dalını
sallamaları; zaferle dönen askerlerin
defne çelenkleriyle ödüllendirilmeleri;
sempozyum, festival, bayram, Tanrılara
adak adama gibi etkinliklerde bilge,
şair ve yazarların defne tacı takmaları;
kralların başka krallardan asker dilerken
defne dalları ve yapraklarıyla dolu
sepet göndermeleri veya yönetimin
barış dönemine girildiğini Roma tanrısı
Jüpiter’in kucağına defne dalı koyarak
halka ilan etmeleri gibi birçok gelenek
defnenin erken dönemlerde günlük
yaşamdaki kullanımlarını vurgular.
Antik Yunan’da olduğu gibi hanedanlık
boyunca Krallık Defnesi / Augusta
Defnesi olarak da adlandırılan bu
ağacın yapraklarından elde edilen tacın,
savaşlardaki zaferin ve beraberinde
getirdiği siyasi başarının temsili olarak
kullanıldığı görülür. Bu nedenledir ki
Roma İmparatorluğu’nun zafer arzusu,
imparatorların başlarında defne çelengi
ile tasvir edilmesi ve tasvirlerinin
sikkelerin, madalyaların üzerine
basılması geleneğini beraberinde
getirmiştir.
Yenilmez Romalı liderlerin ihtişamından
esinlenerek, onların başarısına ulaşma
arzusu ile gücünü ve otoritesini tüm
dünyaya duyurmak isteyen Fransız lider
Napolyon da defne çelengi geleneğini
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İnceleme

sürdürmüştür. Napolyon ayrıca
resimlerde, heykellerde, sikkelerde
kendini, başına koyduğu defne
yaprakları ile göstermiştir.
Öte yandan Romalılar, kolay yanmama
ve yandığı zamansa yüksek sesle
çıtırdama özelliğine sahip olan defne
ağacının içinde ‘cennetsel ateş iblisi’
olarak adlandırdıkları varlığın yaşadığına
ve bu nedenle Tanrıların öfkesinden
kaynaklandığına inanılan ateş, şimşek,
yıldırım gibi yanıcı dış tehditlere
karşı ağacın bağışıklığı olduğuna
inanmışlardır.
İkinci Roma İmparatoru Tiberius’un
fırtınalı havalarda defne çelengi
takması veya evlerin, tapınakların defne
ağaçlarıyla donatılması bu inanıştan
ötürü Romalıların aldığı korunma
yöntemlerindendir.
Romalıların gözünden defne
sembolizmine bakarsak, yine zafer
vurgusunu görüyoruz. Ancak bu sefer
zafer vurgusunun yanı sıra bolluk,
bereket ve kötülüklerden korunma
da ekleniyor. Yani otomobil üreticileri
markalarıyla zafer ilan ederken,
aynı zamanda tüm kötülüklerden
korunacakları ve kendilerine bereket
getirecek bir inanışa sahip olduklarını
düşünmüş olabilirler.
Anadolu Kültüründe Defne Yaprağı
Antik Yunan ve Roma’da önemli bir
konuma sahip olan defne ağacı,
Osmanlı dönemi Anadolu’da efe ve
zeybek kültüründe totem niteliğindeki
kutsal ağaç olarak kendini göstermeye
devam eder.
Akdeniz Bölgesi’ne özgü yetişen bu
güzel kokulu ve yemyeşil yapraklı bitki,
zeybekler arasında ‘teknel’ ya da ‘ölüm
ağacı’ adıyla vefakarlığın ve sadakatin
sembolü olarak anılırken, zeybekliğe
terfi törenlerinin merkezi olarak da
konumlanır. Bu törenler sırasında
zeybek adayı, defne ağacı çevresinde
toplanan diğer zeybeklerin arasında
ayakta durur, törenin sonuna doğru
zeybeklerin başı efe, yatağanını defne
ağacına saplar ve ‘Sözünde durmayanın
şu yatağan böğrüne batsın mı?’ diye
sorar.
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Bu soruya ‘Evet’ diyerek yatağanın
altından 7 kere geçen zeybek adayı
gruba kabul edilir ve efe yatağanını
ağaçtan çektikten sonra tören
tamamlanır. Tören sonunda defne
ağacı ile özdeşleştirilen zeybek adayı,
ihanetinin bedelinin ölüm olacağını
bilerek sadakat yemini etmiş olur.
Ağacın keskin ve uyarıcı kokusu,
Akdeniz kıyılarında ve dağlarında gezen
zeybeklerin törende verdikleri sözlerini
kendilerine hatırlatır ve mesajın asla
unutulmamasını sağlar.
Rivayete göre, Antik çağlardan beri
bilinen Apollon ve Daphne miti, defne
ağaçları arasından akan şelalelerin
bulunduğu Hatay’daki meşhur Harbiye
Şelaleleri (halk arasında ‘Apollon’un
Gözyaşları’)’nde gerçekleşir ve Hatay’ın
Defne İlçesinin bugünkü ismi de
Daphne’den gelir.
Roma döneminde Hatay’daki
Harbiye dolayları ve defne
ormanlarına girilmesinin yasaklandığı
gibi Anadolulular da ağaca zarar
vermemek için yetiştiği yerlere
zorunlu olmadıkça girmemişler; ağacın
meyvelerini de kutsal saydıkları için

zeybekler yatağanlarına bu meyveleri
sürmüşler, böylelikle tehditlere karşı
korunacaklarını ve yatağanlarının güçlü
kalacaklarını düşünmüşlerdir.
Anadolu kültüründe defne yaprağı,
diğer kültürlerle benzer anlamlar
içermekle birlikte bu topraklardaki
en değerli özellik olan kahramanlık
ve yiğitlik sembolü olarak da
görülmektedir. Bu durumda otomotiv
üreticilerinin, ürettikleri araçların tarihi
değiştirecek kahramanlıklar yapacağına
olan inançları da defne sembolünü
kullanmalarında etkili olmuştur
diyebiliriz.
Defne Yapraklı Otomobil Logoları
Yazının en başında değindiğimiz gibi,
özellikle 1900’lü yılların hemen başında
markalaşma sürecine giren otomobil
üreticileri birbirlerinden habersiz,
kullandıkları logolara defne yaprağını
yerleştirmişler.
Bunun ilk örneği, dünyanın en asil ve
en kıymetli otomobil markalarından
biri olarak kabul edilen Rolls Royce’tur.
İngiliz otomotiv devi Rolls Royce, 1906

olması dileğiyle defne çelengi şeklinde
logo ile tüketicilerin karşısına çıkmıştır.
Görüldüğü gibi, dünyanın birbirinden
alakasız köşelerinde benzer dilek ve
beklentiler ile yola çıkan farklı farklı
markalar, Anadolu kültürünün ve bu
toprakların vazgeçilmez sembollerinden
biri olan defne yaprağını kullanmıştır.
Belki henüz dünya otomotiv pazarında
bir marka ile ismimizden söz
ettirememiş olsak da yaşam kültürümüz
ve Anadolu’dan doğmuş mitolojik
hikayelerimiz ile otomotiv sektörüne
damga vurmuş sayılabiliriz.

yılında tanıttığı logosunda tutku ve
gücü temsilen kırmızı rengi kullanırken,
armanın etrafını defne yaprağı tacı
şeklinde tasarlayarak, defnenin zafer ve
uzun ömürlülüğüne vurgu yapmıştır.
Aynı yıllarda Çek otomobil üreticisi
Skoda, kurucularının baş harflerini
kırmızı bir zemin üzerine yerleştirerek,
tüm logoyu bir defne çelengi olarak
tasarlamıştır. Defne çelengi ile tanıtılan
logonun markanın gelecek başarılarının
müjdecisi olduğu ve zafer kazanmaya
atıfta bulunduğu iddia edilmektedir.
1909 yılında dünyanın en tanınan ve
takdir gören markalarının başında gelen
Mercedes de defne figürlü logo tanıtarak,
aynı akımı takip ettiğini göstermiştir.
Henüz dünyaca ünlü Mercedes Yıldızı
logoda bulunmazken, kurucusunun
ismi olan Benz, yine bir defne çelengi ile
sunulmuştur. 1926 yılında ise Daimler ile
birleşmenin sonucunda defne çelenginin
içerisine Mercedes Yıldızı eklenmiş
ve tüm markayı kapsayacak şekilde
kullanılmıştır.
Amerikan otomobil üreticisi Cadillac
da 1915 yılında defne yaprağı figürünü
lale soğanı ile birleştirerek, hem zafer

ve kalıcılık vurgusu hem de lalenin
simgelediği özgünlük sembolünü
beraberce kullanmıştır. Bu logo 1925
yılına kadar kullanılmıştır.
Avrupanın en büyük otomobil
üreticilerinden biri olan İtalyan Fiat
markası da defne yaprağı bezeli
logo kullanımını en çok önemseyen
markalardan biri. Tabii ki Roma
kültürüne damga vurmuş böyle bir
sembolün, İtalyan markası olan Fiat’ta
kullanılması hiç şaşırtıcı değil. Fiat ilk
kez 1921 yılında tanıttığı logosunda
defne yaprağına ve defne çelengine yer
vermiştir. Kendinden emin ve güçlü bir
marka olduklarını vurgulamak için defne
çelengini kullandıklarına inanılmaktadır.
Daha sonra 1925 ve 1999 yıllarında
yenilenen logolarda da defne sembolü
yerini korumuştur.
1960 yılında İspanyol markası Seat,
tıpkı Fiat’ın kullandığı logoyu andıran
defne çelengi formundaki logosu ile
satış yapmıştır. Zaten aynı logoda
“Fiat Tarafından Lisanslıdır” ibaresi de
bulunmaktadır.
1962 yılında ise Mini Cooper, ilk
logosunda uğur getirmesi ve uzun süreli
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Köşe Yazısı

Mari̇ fetli
Mari̇
fetli̇̇
Deği̇̇ l
Deği
Malümatlı
İnsan
• Distribütörler nasıl hazırlanıyor?
• Çalışma arkadaşlarım buna hazır mı?
• Şirketim buna hazır mı?
• Peki müşteriler?
Sorular endişe verici elbette ama
hemen streslenmeyin; Şubat ayında
BNP Paribas’ın gerçekleştirdiği Auto
Reloaded toplantısından dikkatimi çeken
öngörüleri paylaşarak içinize su serpmek
isterim.
Nazer Otomotiv Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN

Dünya Ekonomik Forumu'nun COVID-19
salgını sonrasında ekonomiyi sürdürülebilir
bir şekilde yeniden inşa etme önerisi GREAT
RESET (Büyük Sıfırlama), 2021 yılının dünya
gündemlerinden biri olacak gibi duruyor.
Prens Charles tarafından dünya gündemine
kazandırılan Büyük Sıfırlama kavramı, bilim
teknoloji ve yenilikçiliğin canlandırılması,
karbon fiyatlamasının tanıtımı, uzun süreli
teşvik yapılarına yatırım yapılması, yeşil
yatırımlara öncelikli önem verilmesi ve yeşil
altyapı projelerinin özendirilmesi gibi çok
köklü değişiklikler öneriyor. Kısaca özetlemek
gerekirse; sürdürülebilirlik adına her bir konu
için “tekrar başlamak” ele alınmış diyebiliriz.
Büyük Sıfırlama’yı ilk duyduğum andan
itibaren, içinde bulunduğum sektörün
ve buna bağlı olarak müşterilerin nasıl
etkileneceği konusunda kafamda sorular
üretmeye başladım.
• Tüm süreçler gerçekten yeniden
yapılanmalı mı?
• Müşterilerin alışkanlıkları ve müşteriyle
iletişim dilimiz tamamen değişecek mi?
• Yetkili satıcılara ihtiyaç olacak mı?
• Yetkili servislik hizmeti nasıl olacak?
• Teknoloji fırtınası başlıyor mu?
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Her ne kadar insanlar için hala otomobil
öncelik olarak mobilite (hareketlilik)
ihtiyacı olarak görülse de aynı zamanda
her daim ARZULANAN bir emtia
olması durumunun değişmeyeceği
aşikar dolayısıyla yaşadığımız
pandemi sebebiyle otomobil satın
alma taleplerinde global bir erteleme
durumu yaşansa da önümüzdeki 10 –
15 yıllık dönemde otomobil satışlarının
ikiye katlanacağı düşünülüyor.
Yani temelde mesleğimiz varlığını
koruyacak gibi duruyor ama bu
değişim fırtınasına da hazır olmamız
gerek.
Kendinize çuvaldızı batırmaya başlayın
ve sorun: “Ben buna hazır
olmak için ne yapmalıyım?”
Düşünmenize yardımcı olmak için
Prof. Dr. Emre Alkin’in “İktisattan Çıkış”
kitabından bir alıntı yapmak istiyorum.
“...eğitim sistemimiz ‘malumat sahibi
insan’ yetiştiriyor, ‘marifet sahibi
insan’ değil. Bu sebeple ezberden
bilgi söyleyen ve yeterince ikna edici
bir ses tonuna sahip olup büyük bir
soğukkanlılıkla yalan söyleyebilenlerin
yükseldiği kurumlar yarattık.” diyor
üstad.

Her ne kadar Emre Hoca eğitim sistemine
gem vursa da, yetkili satıcılık dünyasında
primlerle ve talimatlarla kurgulanan
süreçlerin de; marifeti teşviğe değil,
talimatları uygulatmaya odaklanmasının
temel gelişim noktamız olduğunu
düşünüyorum. Kim ister ki plazalara gelirken
yaratıcılıklarını ve beyinlerini resepsiyonda
bırakıp içeri giren ve tüm gün boyunca sadece
denileni yapan çalışanları?
Özetle, NEYİ YAPMAMIZ GEREKTİĞİ’ne o kadar
çok odaklanıyoruz ki, NEDEN YAPTIĞIMIZI
unuttuğumuzu düşünüyorum.
• İşimize hizmet eden teknolojileri kullanmaya
değil, markalardaki yöneticilere hizmet eden
raporlar için veri giren ekranlara,
• İşin gelişimine değil, e-posta ile
sorumluluklardan kurtulmaya,
• İletişime değil, kendi düşüncemizi dikte
etmeye,
• Müşterinin ihtiyacına değil, stoktaki araca,
• Müşterilerimizi nasıl evimizin misafiri gibi
ağırlayacağımıza değil, markamızın verdiği
memnuniyet skorlarına,
• İnsanlar nasıl olsa bizi tercih eder
düşüncesine değil, servisimize gelene
pazarlayacağımız aracın yaşı ve iskontosuna,
• Müşteriye değil, markanın bölge müdürüne
ODAKLANMAYA devam ettiğimiz ve tüm
sektör paydaşları olarak alışkanlıklarımızı
değiştirmediğimiz sürece büyük sıfırlama
düğmesi başımıza bela olacak gibi duruyor.
Emre Hoca’nın adı geçen kitabından bir tespit
ile sizleri düşünmeye davet etmek istiyorum.
“Mucize çözüm ya da fikir yoktur. Sadece sizin
aklınıza gelmemiştir.”
İsraf sadece para ile yapılmaz. Harcarken
israf edilemeyecek en kıymetli varlığımız
ZAMAN hala bizden yana iken sıvayın
kolları, zorlukları fırsatlara çevirecek olanlar
sizlersiniz.
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Ali Koç: Türk otomotiv
sektörünün bugüne
kadarki en büyük yatırımını
gerçekleştireceğiz
Ali Koç, Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını
gerçekleştireceklerini belirterek, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin
batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek." dedi.

Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel
Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan
Genel Müdür Baş Yardımcısı Dave
Johnston katılımıyla gerçekleştirilen
toplantıda açıklandı.
Dijital ortamdan da canlı yayınlanan
Ford Otosan Gelecek Vizyon
Toplantısı’nda, Avrupa’nın en büyük
ticari araç üretim üssü olan Kocaeli
Fabrikalarında gerçekleştirilmesi
öngörülen 2 milyar avroluk yeni
yatırımının en önemli fazı duyuruldu.

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ KOÇ

Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı
yeni nesil ticari araç projelerini hayata
geçireceği, gelecek 10 yılı kapsayan
yatırımın vizyonu Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford
Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç,
Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley,
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent
Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu
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Buna göre, Ford ve Volkswagen’in
stratejik ortaklığı kapsamında da yeni
nesil VVolkswagen, 1 tonluk ticari
araç modeli Ford Otosan tarafından
Türkiye’de üretilecek. Bugün açıklanan
1,4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile
Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç
kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi
planlanıyor.
“İlk aracı bir aksilik olmazsa
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında
banttan indireceğiz”
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Koç, yaptığı konuşmada,
“Türk otomotiv sektörü açısından
büyük önem taşıyan bu toplantıyı,
pandemi koşulları olmasaydı
Kocaeli Fabrikalarımızda büyük bir
coşkuyla yapacaktık. Fakat kısmet
değilmiş. Ne güzel bir tesadüftür ki,

bu yatırım neticesinde üreteceğimiz
ilk aracı inşallah bir aksilik olmazsa
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında
banttan indireceğiz. O gün yapacağımız
törene sizi (Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan) şimdiden davet etmek
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
7 yıl önce Ford Otosan’ın Yeniköy
fabrikasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
katılımıyla açtıklarını anımsatan Koç,
“O gün yaptığım konuşmada, ‘Koç
Topluluğu olarak geçmişten bugüne
kısa vadeli dalgalanmalar yerine, uzun
dönemli hedeflere odaklanmaya özen
gösterdik. Tarihimizin en büyük yatırımı
ile ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya
devam ettik ve edeceğiz’ demiştim.
Sözümüzde durduk ve 2 milyar avroluk
Türk otomotiv sektörünün bugüne
kadarki en büyük yatırımı ile bir kez
daha huzurlarınızdayız. Bu yatırım
kararımızı size arz ettiğimiz ilk andan
itibaren bize verdiğiniz cesaret ve
desteğe minnettarız.” diye konuştu.
Ali Koç, “Özellikle belirtmek isterim
ki pandeminin yarattığı belirsizlik
ortamında ve herkesin yatırımdan
uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin
en büyük otomotiv yatırımını
yapıyor olmak Topluluğumuzun ve
ortağımızın ülkemize olan inancının
en büyük ispatıdır. Bu yatırımla,
Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin,
bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç
entegre üretim tesisi haline gelecek.

10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük
stratejik bir hamle olarak görüyoruz.
Ortaya çıkacak büyük katma değerin
yanı sıra, oluşturulacak ekosistemle de
Memleketimizin otomotivdeki rekabet
gücünün önemli ölçüde artmasına hizmet
edeceğiz.” dedi.
Uluslararası iş dünyasına yatırım çağrısı
Konuşmasında uluslararası iş dünyasına
da bir çağrıda bulunan Koç, sözlerini şöyle
tamamladı:
“Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan
kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik
potansiyel, eşsiz jeostratejik konumu ve
teşvik sistemiyle dünyanın önemli fırsatlar
sunan ülkelerinden biridir. Türkiye’yi kısa
dönemli analizlerle anlamaya çalışmak
büyük bir yanılgıdır. Uzun vadede bu
ülkeye yatırım yapan herkes kazanır.
Ekonomimizin en zor dönemlerinde
dahi, bu ülkeye yatırım yapmaktan
çekinmeyen Topluluğumuzun ve bize
güvenen uluslararası ortaklarımızın
başarısı herkese ilham vermelidir. Biz
Koç Topluluğu olarak, bu güne kadar
olduğu gibi, var olduğumuz müddetçe,
ülkemize güvenmeye ve ülkemizle birlikte
büyümeye devam edeceğiz.”
“Ford Otosan ile bugüne kadar
Türkiye’de başardıklarımızdan gurur
duyuyoruz”
Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley ise
“Ford ve Türkiye arasındaki ilişkinin
temelleri neredeyse 100 yıl öncesine
dayanıyor. Bugün geldiğimiz noktada Ford
Otosan, Türk otomotiv sektörünün öncü
şirketi ve global otomotiv endüstrisinin
en başarılı ve köklü ortak girişimlerinden
biri olmaya devam ediyor. Ford olarak,
Koç Topluluğu ile ortak girişimimiz Ford
Otosan ile bugüne kadar Türkiye’de
başardıklarımızdan gurur duyuyoruz.
Bundan sonrasında da bu başarılara
yenisini eklemeye hazırız.” diye konuştu.
130 bin adetlik batarya montaj
kapasitesine ulaşılacak
Öte yandan açıklamada aktarılanlara
göre, Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı
yeni nesil ticari araç projelerini hayata
geçirmek amacıyla duyurduğu otomotiv
sanayisinin en büyük yatırımı kapsamında,
Kocaeli Fabrikaları’ndaki çoğunluğu
ihracata yönelik olan ticari araç üretim

kapasitesi 650 bin adede çıkacak. Bunun
yanı sıra 130 bin adetlik batarya montaj
kapasitesine ulaşılacak.
Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen
doğrudan 12 bin kişiyi aşkın istihdam
ilave 3 bin kişi ile 15 bin kişiye yükselecek.
Bununla birlikte, yan sanayide oluşacak
ilave 15 bin kişilik istihdam öngörüsü
ile toplam 18 bin kişilik yeni iş imkanı
yaratılmış olacak.
Yatırım tamamlandığında Türkiye’nin
elektrikli ticari araç üretimindeki
öneminin artması, aynı zamanda Ford’un
elektrikli ticari araç üretim üssüne
dönüşmesi hedefleniyor.
Yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari
araç modeli Ford Otosan tarafından
Türkiye’de üretilecek
Ayrıca Ford’un ‘Yeni Nesil Transit
Custom’ ailesinin dizel ve şarj edilebilir,
hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid)
versiyonları ile tam elektrikli versiyonu
2023 yılı ortası itibarıyla kademeli
olarak seri üretime hazır hale gelecek
ve müşterilere sunulacak. Ayrıca
tam elektrikli yeni nesil Transit
Custom modelinin yanı sıra Ford
ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı
kapsamında da yeni nesil Volkswagen
1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan
tarafından Türkiye’de üretilecek. Bugün
açıklanan 1,4 milyar avro tutarındaki
proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk
orta ticari araç kapasitesinin 405 bin
adede yükselmesi planlanıyor.
Kocaeli’de Türkiye’nin ilk ve tek
elektrikli araç entegre üretim tesisi
kurulacak
Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ilk
etapta 2022 yılı itibarıyla Ford’un tam
elektrikli ilk ticari aracı E-Transit’in
Avrupa’ya yönelik seri üretimini
gerçekleştirecek ve bataryalarını da
Kocaeli’de temin edecek. Böylece,
Kocaeli’de Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli
araç entegre üretim tesisi kurulmuş
olacak.
Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla ise
‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel
ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV
(Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam
elektrikli ilk versiyonunu da üretmeye
başlayacak.
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Yetkili Satıcılar
2020’de Nerede
Hata Yaptı?
Yetkili satıcılar, 2020 yılında en yoğun ve düzenli paylaşımı,
pandemi nedeniyle satışların zorlaştığı Mart, Nisan
ve Mayıs aylarında yaptılar. Piyasanın hareketlendiği
yaz aylarında ise paylaşımların yeniden azaldığını ve
düzensizleştiğini görmek mümkün. Yılın son 2 ayında ise
dijital pazarlama faaliyetleri ve sosyal medya kullanımı
yeniden artıyor.
Yanlış Strateji
Aşağıdaki tablo, aslında pek çok yetkili
satıcının sosyal medya yayınlarını belli
bir plan ve strateji doğrultusunda
yapmadığını gösteriyor bize. İşler
zorlaştığında potansiyel müşterilerine
ulaşmak için canla başla pazarlama
faaliyeti yürütmek, “yok satarken” ise
pazarlamayı ötelemek bir stratejiyse
eğer, yanlış bir strateji.
Tüketicilerin Yetkili Satıcıların Sosyal
Medya Faaliyetlerine Verdiği Tepki
Yılın son aylarında sürekli artan bayi
paylaşımlarına karşın, Türkiye’deki yetkili
satıcıların sahip olduğu toplam takipçi
sayılarının ise azalış eğilimde olduğunu
aşağıdaki grafikte görebiliyoruz. Peki ne
oluyor da tüketiciler yetkili satıcıların sosyal
medya hesaplarını takip etmeyi bırakıyor?
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Tüketiciler Yetkili Satıcıların Sosyal
Medya Hesaplarını Neden Takip Etsin?
Aslında sorun basit. Bir tüketicinin
ortalama 3-4 senede bir aracını
yenilemesini istiyoruz. Ve bir yetkili
satıcı olarak, aynı tüketicinin bu 3-4
yıl süresince haftada ortalama üç
kere yaptığımız kampanya iletişimi
paylaşımlarına rağmen bizi takip etmeye
devam etmesini bekliyoruz. Kabaca bir
hesapla, bu süre boyunca bizi takipte
kalan bir tüketici, yaklaşık 600 tane
kampanya paylaşımımızı görmüş
oluyor. Gerçekte olan ise, tüketici bu
yoğun kampanya paylaşımından bir
noktada sıkılıyor, ve bizi takip etmeyi
bırakıyor. Yani yetkili satıcılar kampanya
paylaşımlarını artırdıkça takipçi
sayılarının azalması son derece olağan
bir durum.

dealerdoping - Baş Operasyon Sorumlusu (COO)
ERGE SAHİLLİOĞLU

showroom’a gelişi her ne kadar bizim
için en arzu edilen şey olsa da, bu
gelişin aniden gerçekleşmediğini,
öncesinde yaklaşık 2 aylık bir sürecin
yer aldığını unutmamamız gerekiyor.
20 sene öncesiyle günümüz arasındaki
en büyük fark, tüketicinin tüm bu
süreçleri artık dijital kanallar üzerinden
gerçekleştiriyor oluşu.
Artık tüketiciler bir yetkili satıcı
hakkındaki düşüncesini showroom’da
nasıl karşılandığından önce, sosyal
medya yorumlarına / mesajarına nasıl
cevap verdiğine, ya da verip vermediğine
göre şekillendiriyor.

Peki Nasıl Paylaşımlar Yapmalıyız?
Finans kampanyaları her ne kadar o
aracı satın almaya yakın olan tüketicinin
karar vermesine yardımcı olsa da,
gerçek şu ki, hiç kimse, aslında A
aracını almayı düşünürken sırf 100.000
TL için kredi oranı %0,05 daha düşük
diye B aracına yönelmez. Fiyat ya da
satın alma maliyeti tüketicinin kararını
etkileyen etmenlerden sadece biridir.
Diğer pek çoğu arasında ise en önemli
etmen ise ürün, yani aracın kendisi ve
özellikleridir. Dolayısıyla yetkili satıcılar
ancak fiyat ve finans iletişimini azaltıp,
ağırlığı aracın kendisine, özelliklerine
ve tüketiciye sunduğu yaşam tarzına
vererek ilgi çekici bir içerik sunabilir ve
mevcut takipçilerini koruyabilirler.
İnişler ve Çıkışlar
“Piyasa” her zaman inişli çıkışlıdır. Hiçbir
çıkış ya da hiçbir iniş sürekli olmaz.
Bu hem her inişin ardından bir çıkışın
geleceği anlamına geliyor, hem de
çıkışların ardındaki inişleri görmemiz
ve buna her zaman hazır olmamız
gerektiğini söylüyor bize. Yani tutarlı bir

dijital pazarlama stratejisi, işler bir anda
kesildiğinde, buna 2 ay önceden hazır
olmayı gerektiriyor.
Tüketicinin Karar Alma Süreci
Günümüzde tüketiciler hangi marka ve
model aracı hangi bayiden alacağına
büyük oranda dijital kanallar üzerinden
karar veriyor. Dijital ve geleneksel
medya aracılığı ile sürekli mesajlarla
/ reklamlarla karşılaşan tüketici,
sırasıyla “Dikkat, İlgi, Arzu ve Karar”
süreçlerinden geçiyor. Ve bu süreç
ortalama 2 aylık bir zaman diliminde
gerçekleşiyor.
Bu, şu an dijital pazarlama ve sosyal
medya yönetimiyle temas edilen
tüketicinin ortalama 2 ay sonra satın
alma yapacağı anlamına geliyor. Cümleyi
tersten kuracak olursak ise, 2 ay sonra
satış yapacak müşteri bulabilmek için
bugün yoğun bir dijital pazarlama
faaliyeti yürütmek gerekiyor.

Dolayısıyla düzenli ve planlı bir sosyal
medya yönetimi gerçekleştirmek, işler
çok yoğun olduğunda dijital pazarlamayı
boşlamak yerine bilhassa artırmak, ve
ilk temasını dijitalden gerçekleştiren
tüketiciyle 2 aylık satın alma süreci
boyunca, bir satıcı değil “bir danışman”
olarak ilgilenmek, doğru bir stratejinin
temelini oluşturuyor.

Ne Yapmalıyız?
Satın alma kararını vermiş ya da
vermek üzere olan tüketicinin
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S. Serdar Akyurt ile Boranlar Otomotiv’in 50 yıllık başarısını konuştuk.

“Kolaylaştırmayı İlke Edindik...”

Kendimizi tüketicinin yerine koyduk.
“Kolaylaştırmayı İlke Edindik…’’
1971’den 2021’e gelene kadar her
anlamda olağanüstü değişimler
yaşandı. Zamanın ruhunu, tüketicilerin
beklentilerini anlamaya ve karşılamaya
çalışarak, yaşamın getirdiği değişimlere
en etkin şekilde uyum sağlamaya çalıştık.
Temel değerimiz olan “Zorlaştırmayacağız,
kolaylaştıracağız” ilkesinden taviz
vermedik. Müşterilerimizin geri
bildirimlerini her zaman önemsedik.
Tüketici olarak kendi beklentilerimizi
de işin içine katarak, süreç ve
uygulamalarımızı her zaman sorguladık
ve geliştirdik. Daha iyisini yapma
kararlığımızın bizi geleceğe taşıtacağına
inanıyoruz.
Bizi biz yapan ve var eden;
Değerlerimizdir…

Boranlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
S. SERDAR AKYURT
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“İnsanları ayakta tutan, sadece kas ve
iskelet sistemi değil; prensipleri, değerleri
ve inançlarıdır” sözünün çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Şirketleri
ayakta tutan şeyin de sadece sermayeleri
olmadığını bizzat yaşayarak öğrendim.

BİRLİK, BERABERLİK ve uyum içerisinde;
DOĞRU İŞLERİ, DOĞRU ZAMANDA
VE DOĞRU YAPABİLME KABİLEYETİNİ
GELİŞTİREN şirketler etkin, başarılı ve
daha uzun süre var olacaktır.
Ülkemizi var eden de toplumsal
değerlerimizdir. Geçmişine sahip
çıkmayanın, geçmişi hakkında bilgisi
olmayanın geleceği de olamaz. Bir
söz var “Gelecek de bir gün gelecek”
ama bugün attığımız her adım yarın
karşımıza, artı veya eksi olarak bir şekilde
çıkacaktır. Bugün doğru adımları atar
ve işimizi hakkını vererek yaparsak,
sadece müşterilerimize, çalışanlarımıza,
paydaşlarımıza değil, Mersin’imize ve
Türkiye’mize de katkı ve değer yaratmış
oluruz. Bu sonuca ulaşmak hem bizim
hem de tüm çevreler için mutluluk
yaratacaktır.
Fırsatları Değerlendirmek…
Kısa vadeli kazançlar yerine uzun
vadeli ve sürdürülebilir kazançlar
yaratabilmeliyiz. Ancak zamanın
getirdiği fırsatları da iyi anlayıp
değerlendirmeliyiz. Biz bir aile
şirketiyiz ve ikinci kuşağız. Geçmişimizi
unutmama gayretiyle birlikte geleceğin
de, bugünden inşa edilmesi gerektiğine
inanıyoruz. Otomotiv sektörü, sürekli
fırsatlar sunan dinamik bir sektör. Biz
de, daha iyiye ve ileriye doğru giderken
önümüzdeki ve gelecekteki fırsatlarını
takip ediyoruz.
Otomotiv Sektörü Hızla Kabuk
Değiştiriyor, Gelecek MOBİLİTE ve
DÜŞÜK EMİSYON da…
Tüm dünyada Hibrit araçların pazar
payı artmaya devam ederken, elektrikli
araçların da zaman içerisinde pazar
payını arttırması kaçınılmaz gözüküyor.
Ülkemizde üretilecek TOGG ile birlikte,
Türkiye’nin, teknolojik ve ekonomik
göstergelerinde çok olumlu değişiklikler
olacağını düşünüyorum.

Birçok ürün satın alarak elde edilecek
olan konfor ve kolaylıkları artık cebimizde
taşıyoruz. Birçok işimizi yerimizden
kalkmadan, cep telefonu ile kolaylıkla
halledebiliyoruz. Artık, otomobil üreticileri
de araçların dış görünümünden ziyade iç
konfor ve teknolojik çözümleri araçların
donanımına ekliyor. İnsanların yaşam
tarzları değiştikçe satın aldıkları ürün ve
hizmetlerden hayatlarını kolaylaştıracak
çözümler beklerken bunun yanında
elbette güvenli yaşam ve güvenli sürüşü
de istiyor. Otomotiv üreticileri de, güvenli
hareket özgürlüğü beklentisini karşılamak
için mobilite yatırımlarını artırıyor.
Değişmeyen Tek Şey = DEĞİŞİM
İnsanoğlunun hep daha iyisini arama
çabaları bugünkü teknolojiyi yaratmıştır.
Tekerleğin icadı ile başlayan hareket
özgürlüğü gelecekte nerelere ulaşacak
yaşadıkça göreceğiz. Belki de yarın bir
yerden diğer bir yere ışınlanarak yer
değiştireceğiz. Önemli olan zamanın
ruhunu yakalamak, iyi anlamak ve
gereğini yapabilmek…
Dünyanın en değerli markalarını
düşündüğünüz zaman, dijital
platformlarda iş yapan alışveriş şirketleri
ile teknoloji ve yazılım geliştiren şirketleri
görüyoruz. Büyük sermaye yatırımı
gereken ve karmaşık üretim süreçleriyle
uğraşan dev fabrikalar bile ekonomik
büyüklükte, yeni nesil şirketlerin oldukça
gerisinde kalıyor.
Bir diğer değişim alanı da satın alma
süreç ve kanallarındaki değişiklik.
Günümüzde insanlar satın almadan
önce internette yorumlara bakıyor,
ürün özelliklerini inceliyor, rakipleriyle
karşılaştırıyor ve satıcının karşısına
bilgiyle çıkıyor. Kendini en değerli
hissettirecek, hayatını kolaylaştıracak
çözüm sunan seçenekleri tercih ediyor.
Büyük ihtimalle gelecekte otomobil
plazalarının yapısı ve işleyişi de bu yönde
değişecek.

Dijitalleşmeye ağırlık verdik
Sektöre ilk girdiğimizde sadece bir
yazıhanenin olması yeterli iken, zaman
içerisinde yeni tesislere ihtiyaç duyduk ve
üç adet entegre tesisi hayata geçirdik. Şu
anda Fiat Mezitli ve Fiat Tarsus plazalarımız
ile 2014’de devreye aldığımız yine Mezitli’de
bulunan Toyota Plaza tesisimizde 100’den
fazla çalışanımız ile hizmet veriyoruz.
Uzun yıllardır kendi yazılımlarımıza
yatırım yaparken, dijitalleşmenin önem
kazanmasıyla, bu alandaki faaliyetlerimizi
yönetebilmek için uzman istihdam etmeye
başladık. Zamanın getireceği ihtiyaçlar
doğrultusunda mevcut sabit tesislerle
sınırlı kalmayıp, dijital platformlarda da
tüketicilerin ve yeni nesillerin ihtiyaçlarını
karşılamak ve onlara ulaşmak için yeni
uygulamaları devreye alacağız. Burada
en doğru bilgiyi, en yalın şekilde, herkesin
anlayacağı bir dilde sunma gayretimiz var.
Bu alanda fark yaratmak ve sektör öncüsü
olmak istiyoruz.
Geleceğe yatırımımız teknoloji ve insan
kaynakları üzerine olacak
Fiziksel yatırımlarımızı tamamlamış
olmanın rahatlığı ve finansal gücümüzün
avantajına dayanarak, geleceğimizi sağlama
almak için yatırımlarımızı nitelikli insan ve
teknoloji üstüne yapıyoruz ve yapmaya
devam edeceğiz. Gelecekte büyük tesis
yatırımlarının gerekip gerekmeyeceği
tartışılacak bir konuyken, nitelikli insan ve
teknoloji yatırımları tartışma dışıdır.
Başarı ve mutluluk üzerine…
Mutlu ve başarılı bir gelecek için evrensel
değerlere bağlı, sevgi ve saygıya dayalı bir
dünya yaratmak gerektiğine inanıyoruz.
Aksi takdirde belki her şeyimiz olacak
ama hiçbir şeyimiz kullanılır olmayacak.
Pandemi sürecinin bunu bize öğrettiğini
düşünüyorum. Hep birlikte güzel ve
mutlu yarınlar yaratabilmek umuduyla iyi
dileklerimi sunuyorum.
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2020 Yıl Sonu
Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2020 yılına ait Operasyonel Kiralama Sektör
Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, 2020 yılında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde
9,4’ü olan 57 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 39,6 milyar
TL oldu. Geçtiğimiz sene, 2019 yılına göre yüzde 5,6 oranında daralan sektörün filosunda bulunan
araç sayısı ise 263 bin adet olarak gerçekleşti.

Renault liderliğini sürdürdü, SUV’ların payı yüzde 5,3 oldu

Kiralamaların yüzde 70’i 30 ay ve üzerinde gerçekleşti

TOKKDER raporuna göre, 2020 yılında Renault yüzde 24,4 pay ile
Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen
markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 15,2 ile Fiat, yüzde
11,7 ile Ford ve yüzde 11,6 ile Volkswagen markaları takip etti.
Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50,8’i kompakt sınıf
araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26,7 ve üst-orta
sınıf araçlar 12,9 pay aldı. SUV gövde tipli araçların operasyonel
kiralamadaki payı ise yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Raporda,
sektörün araç parkının yüzde 86,4’ünü dizel araçların oluşturması
dikkat çeken bir diğer önemli veri olurken, otomatik vitesli
araçların payı ise yüzde 65’lere kadar yükseldi.

Raporda yer alan verilere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’de
satılan yeni otomobillerin yüzde 10’una yakın kısmını satın
alan operasyonel kiralama sektörü, bu dönemde ekonomiye
önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Buna göre,
sektörün 2020 yılında ödediği vergi 6,7 milyar TL’yi buldu.
Kiralama sürelerine bakıldığında ise, 2020 yılında Türkiye’deki
operasyonel kiralamaların yüzde 52,2’sini 30- 42 ay süreli
sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih
edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 18,3 ile 43 ay ve üzeri
sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 17,9 oranında
tercih edildi.
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Röportaj

Otomotivi yaşamak
ve gönül vermek
mümkün değil, otomotiv her alanı ile
yaşamımın bir parçası oldu ve olmaya da
devam edecek.
Son birkaç yılda farklı alanlarda
yatırımlarımıza devam ederken,
içinizden biri olarak sektörü günlük
koşturmadan bağımsız ve daha sakin
bir gözle gözlemleme fırsatım oldu.
Bu dönemi değişen dünyaya uygun
yenilikçi çalışmalar yapma ve danışmanlık
içerikleri hazırlama ile geçirdim. Hatta
birkaç kıymetli yetkili satıcı dostum ve
sektörümüzle bağlantısı olan kurumlarla
danışmanlık çözümlerini hayata
geçirmeye başladık.

Ilısal Grup Yönetim Kurulu Başkanı
H.ŞÜKRÜ ILISAL

OYDER Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini 2 dönem yaptıktan sonra,
otomotive bir süre ara vermiştiniz.
Arada geçen sürede otomotiv sektörü ile
bağınızı hiç kopardınız mı?
Otoban sayfalarında değerli meslektaşlarım
ile yeniden bir araya gelmekten çok
mutlu oldum. Bu vesile için Oyder’ e
teşekkürlerimi borç bilirim.
Geçen süre zarfında aynı takımda
olduğumuz arkadaşlarımızın Başkan,
Başkan Vekili olması, önceki dönem
Genel Sekreterimiz sevgili Özgür Tezer’in
8 yıllık bir temsiliyet sonrası ticari hayata
geçmesi ve özellikle sizin Genel Sekreterliğe
gelmenizden dolayı duyduğum gurur ve
mutluluğu ifade edemem.
Otomotiv yolculuğum Koç grubu satış ve
yöneticilik kademeleri ile başladı. Daha
sonra ticaret hayatına atılarak uzun
yıllar yetkili satıcılık dünyasında büyük
emekler verdim. Otomotiv sektöründe
kurumsal bir ekol deneyimi ve uzun
yıllar yaptığım ticaret, sektörün tüm
dinamiklerini yaşamamı, deneyimlememi
ve bu sektöre gönül vermemi sağladı. Dile
kolay, dolu dolu tam 35… yıl. Artık kopmak
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Otomotiv kendi içinde özel bir aile.
Bunun yanında hızla değişen dünya, farklı
sektörler perspektifi ve tüm paydaşların
değişen beklentileri yeni oyunun
kurallarını belirliyor.
Otomotiv sektöründe hem profesyonel
yönetici hem de yetkili satıcı sahibi
olarak her alanda yer aldınız, sizce
yetkili satıcılık mesleğini önümüzdeki
dönemde ne gibi zorluklar bekliyor?
Sektöre ilk adımlarımı attığım 80’lerden
bugüne, temelde iş modeli önemli
benzerliklerin belli evrimleşme adımları
ile güncellenmesi ile devam ediyor.
Dünya genelinde üreticiler, distribütör
ağları ve stok tutarak ticaretini çeviren
yetkili satıcılık sistemi son 70-80 yılda
aynı şekilde yoluna devam ediyor. Fakat
artık markalar global rekabetin içinde
kalabilmek hatta öncü olabilmek adına
birleşmeler sağlıyorlar. Bu da doğal
olarak çoklu marka yetkili satıcı yapılanma
ve yönetimini ön plana çıkarıyor.
Bunun paralelinde tüketici dünyasında
da önemli değişimler yaşanıyor. Müşteri
beklentileri, ayrıcalıklı ve kişiselleştirilmiş
hizmet beklentisi, değişen yaşam
trendleri, bilgiye ulaşım, dijitalleşme ve
iletişim metodları hızla evriliyor.
Artık her alanda yıkıcı bir değişim
içindeyiz. Üstüne, değişim artık bir seçim
değil, iş yapmanın gerekliliği ve hayatın
bir parçası.

Değerli meslektaşlarımın da bu
değişimin gerisinde kalmamak için
süreçlere ayak uyduracak çalışmaları
hızlıca yapmaları gerekiyor. Bu
yeni konjoktür, belli ölçüde yatırım
ihtiyacından ziyade esas olarak bakış
açısı değişimi stratejik ve modüler
olmayı gerektiriyor.
Yeniden otomotiv sektörüne yönelik
bir yapılanma hazırlığı içerisinde
olduğunuzu biliyoruz, planlarınızı
paylaşabilir misiniz?
Değerli meslektaşlarım bana hemen hak
vereceklerdir, eğer bir Yetkili Satıcı sahibi
iseniz son derece komplike bir yapıyı
yönetiyorsunuz demektir.
Satış, servis, yedek parça, hasar,
mekanik, müşteri ilişkileri, aksesuar
satış, ikinci el, sigorta, kiralama ve
her birinin içinde yine pek çok mikro
merkez…
Ayrıca personel, finans, hukuki ve kanuni
sorumluluklar…

Bu detayların her biri çalışma sermayenizi
yücelten ancak yönetim zafiyetleri
oluştuğunda erimesine hatta bir anda
yok olmasına sebep olabilecek risklerdir.
Esasında yetkili satıcı; birçok kar merkezini
uyum içinde çalıştıran tam bir orkestra
şefidir.
Bütün bunların yanında ülke ve
dünyadaki gelişmeleri takip etmeye,
mesleki farkındalığı kaçırmamaya ve
şirketin sürdürülebilirliğini sağlamaya
gayret ederken 24 saatin size yetmediği
bir hayat yaşarsınız.
Ben bu son dönemimi; bahsettiğim gibi
bu yoğunluğu ve ekosistemi dışarıdan
gözlemleyerek yeni fırsatları daha
rahat görebilme ve çözüm modellerini
oluşturma konusunda değerlendirdim.
Benim için çok verimli bir dönem
oldu. Vaktimi, Amerika’daki otomotiv
dünyasından neler oluyor, Avrupa’daki
meslektaşlarımız nelerle uğraşıyor,
işlerini nasıl geliştiriyorlar, tüketicilerin
beklentileri neler, gençlerin tüketim
alışkanlıkları nasıl oluşuyor,
dijitalizasyon nedir ve bu dünyayı
mesleğimizle nasıl entegre edebiliriz gibi
soruları anlamakla geçirdim.
Bu şanslı dönemin çıktılarını da
dostlarım ile paylaşmaya karar
verdim. Birkaç başlıkta modüler yeni
danışmanlık iş modelimi özetleyecek
olursam; hukuk, iş geliştirme,
pazarlama, satış destek ve denetim
ayaklarından oluşuyor.
Ayrıca ekibimle birlikte otomotivin bir
yaşam tarzı olduğunu, işleyen tüketim
ve deneyimi bütünsel değerlendirecek
bir dijital uygulama ve ödeme altyapısını
tasarlama sürecindeyiz.
Pandemi dönemi sonrasında ise dijitali
perakende ile buluşturacak ikonik bir
buluşma günü süprizine hazır olun.
Yetkili Satıcılıklarda sizce en çok dikkat
edilmesi gerek hususlar nelerdir ve
nasıl tedbirler alınması koruyucu olur?
Yetkili Satıcı meslektaşlarımızın hukuki
konularda danışmanlığa çok ihtiyacı
olduğunu düşünüyorum. Evlilikler her
zaman güzel başlar ama boşanma
aşamasına geldiğinizde eğer hazırlıklı
değilseniz acılı ve sancılı bir süreç sizi

bekliyor demektir.Bu örneği şirketlerimiz
üzerinden de verebiliriz, mesela
markalar ile yaptığımız sözleşmelerde
işe başlarken yaşadığımız mutluluk ve
heyecanı, zaman işi ayırmaya geldiğinde
de en iyi şekilde yapabilmeliyiz. Bu
aşamaların ne denli zorlu süreçler
olduğunu bilen bir kişiyim ve şirketlerin
ayrılma ve birleşmelerde yaşadıkları
zorlukları aşmaları konusunda değerli
meslektaşlarıma destek vermeyi
hedefliyorum. Şirket birleşmeleri ve
ayrılmaları durumlarında, deneyimli
bir hukukçu ekip ile tarafların talepleri
doğrultusunda, belki de sadece imza
aşamasında birbirlerini görecekleri
kadar işi yönetebilecek bir yapıyı
kuruyorum.
Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu
ise dijitalizasyonu doğru uygulamak.
Amazon ve Airbnb gibi şirketler bu
durum için en iyi örnekler olabilir.
Bildiğiniz gibi bu kurumlar artık
üründen ziyade verdikleri hizmetlerle
öne çıkıyor. Fark yaratmak isteyen
şirketlerin de hizmetleriyle farklılaşmaya
gayret etmesi gerekiyor, aksi halde
uzun süre piyasada kalmakta zorluk
çekmeleri kaçınılmaz olacak. Yeni
nesil tüketicilerde, verilen hizmetin
kalitesi ve farkının ürün fiyatının bile
önüne geçtiğini çok rahat bir şekilde
söyleyebiliriz.
Bu yeni nesil için yakın bir süre
içinde beklentiler oldukça evrim
gösterecek mesela gelişen teknoloji ile
beraber ev içerisinde sanal bir hayat
deneyimi talebi oluşuyor. Hayal gücü
konusunda bonkör davranan bazı
girişimler ise sanal etkinlikler, sanal
turlar, rehberler gibi dijital deneyimde
çeşitlilik ve dijital deneyimi iyileştirme
konusunda çarpıcı servis ve ürünlere
imza atacaklar. Bu kadar hızlı değişen
ve gelişen dünyada sizin de işinizi
geliştirecek bazı yatırımları yapmaya
başlamış olmanız gerekiyor.
Elbette insan kaynakları konusuna da
muhakkak değinmek gerekiyor. Bu
kadar anlattığım yeniliklerin ortasında
yetişmiş insan kaynağı bulunuyor.
Benim profesyonel iş hayatımdaki
teknikler ile bugün uygulanan veya
yakın gelecekte uygulanacak teknikler
çok farklı. Bizler de bu doğrultuda
genç istihdam yaratmalı ve yeni iş
modellerine uygun yeni karakterleri bu

sisteme dahil etmeliyiz. Bu konu, bence
işverenler için son derece kritik bir
önem arz ediyor.
Şirketlerimizin devamını sağlamak
için kendi ailemizden mirasçılar
yetiştirilmesi ve onlara sorumluluklar
verilmesi konusunun da ayrıca
atlanmaması gereken konulardan birisi
olduğu düşünüyorum. Genç Oyder
yapılanmasının bu konuda çok doğru bir
proje olduğunu düşünüyorum.
Bu oluşuma öncülük eden Oyder
Yönetim Kurulunu da bu vesileyle bir
kez daha tebrik etmek istiyorum.
Son olarak Yetkili Satıcılara dair öneri
ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilir
misiniz?
Değerli meslektaşlarım, sevgili
dostlarım, artık 20-30 yıl öncesinin bayi
sahipleri değiller. Dünyaya daha entegre
olmuş, markaları ile beraber yeniliklere
yatırım yapmaya başlamış ve işlerini
geliştirmeyi hedeflemiş durumdalar.
Bu durum oldukça mutluluk verici fakat
bir kişinin yönetmesi maalesef imkansız
hale gelmiş durumda. İş delegasyonu,
denetimi her zaman yaptırmak
kaydı ile, kesinlikle yapılmalı diye
düşünüyorum. Satış için ise yenilikleri
ve yeni iş fırsatlarını takip ederek buna
uygun satış kanalları yaratmak artık
bugünün bayi sahiplerinde olmazsa
olmaz özelliklerdir. Bu değerlere yatırım
yapmalarını ve muhakkak kendisini
takip edecek genç bayi sahiplerini
yetiştirmeleri hususlarına özen
göstermeleri gerekiyor.
Bu mecradan meslektaşlarıma, değerli
dostlarıma ulaşmamı, fikir ve projelerimi
anlatmama olanak tanıdığınız için tekrar
teşekkür ediyorum. Pandemi bizleri
birbirimizden çok uzaklaştırdı. Sarılmayı
özledik, dokunmayı kucaklaşmanın
verdiği güveni..
Ben bu sektörün yetiştirdiği, eski tabirle
‘’içimizden birisi’’yim. Bizler aynı yolun
yolcuları olduğumuz için daha güvenli
ve huzurla bu yolda yürüyeceğimize
inanıyorum. En kısa sürede ziyaretlere
de başlayarak hem hasret gidermek
hem de yüz yüze çözüm alternatiflerini
görüşmek dileklerimle.
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Haber

İki tüketiciden biri finansal
endişelere rağmen alternatif
yakıtlı araç almaya hazır
Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan Otomotiv Tüketicileri 2021 Araştırması’nın sonuçları,
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) işbirliği ile açıklandı. Toplamda 23 ülkeden 24 bin
kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, gelecekteki araç tercihleri, alternatif yakıtlı
araçlara geçiş ve araç finansman trendleri gibi konularda tüketicilerin beklentilerini gözler
önüne seriyor. Araştırmaya göre; tüketicilerin elektrikli araçlara yönelik eğilimi güçlense de
belirsizlik karşısında bilinirlik ve alım gücü önem kazanıyor.

Deloitte tarafından hazırlanan Otomotiv
Tüketicileri 2021 Araştırması’nın sonuçları
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD)
katkılarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Deloitte’un küresel çapta on yıldan fazla
bir süredir gerçekleştirdiği ve bu yıl Türkiye
sonuçlarının da yer verildiği araştırma,
toplamda 23 ülke ve 24 bini aşkın
tüketicinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hızla
gelişen küresel hareketlilik ekosisteminde
etkili olan otomotiv sektöründeki tüketici
davranışları ve trendlerinin incelendiği
rapora göre; alternatif yakıtlı araçlara
yönelik eğilim artıyor. Araştırmaya
göre her iki tüketiciden biri bir sonraki
aracını alırken finansal endişelere
rağmen alternatif yakıtlı araçları tercih
edebileceğini belirtiyor. Türkiye’de
araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 53’ü
benzinli/dizel, yüzde 34’ü hibrit, yüzde 8’i
tamamen elektrikli ve yüzde 5’i ise diğer
yakıt türlerini kullanan bir otomobil tercih
edebileceğini belirtiyor.
Tüketiciler uygun fiyat seçeneklerine
yöneliyor
“Odak noktası teknoloji: elektrikli araçlara
geçiş”, “araç finansmanı trendleri” ve
“gelecekteki araç tercihleri” olmak üzere
üç ana başlıkta tüketici davranışlarını
inceleyen araştırma, tüketicilerin daha
uygun fiyat seçeneklerine yöneldiğini
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Elektrikli araç satın almak isteyenlerin hedefi yakıt maliyetlerini düşürmek,
daha iyi bir sürüş deneyimi yaşamak ve emisyonları azaltmaktır.
Bir sonraki araç için tercih edilecek motor türü

Faktörlerin, elektrikli araç edinme kararınız
üzerindeki etkilerine göre sıralaması (en
yüksekten en düşüğe)
Hibrit/ Elektrikli;
%42

Benzinli/Dizel
(İYM); %53

Diğer; %5

Not: "Diğer", sıkıştırılmış doğal gaz, etanol ve hidrojen yakıt hücreleri gibi motor türlerini içerir
S42: Bir sonraki aracınızda ne tür bir motor tercih edersiniz?

gösteriyor.

Örneklem büyüklüğü: n=954
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COVID-19 salgını, tüketicilerin bir
sonraki adımda en çok hangi tür araca
sahip olmak istedikleri konusunda da
fikirlerini değiştirmelerine neden oldu.
Tüketicilerin yüzde 59’u yakıt konusunda
daha tasarruflu araçlara yönelirken, yüzde
41’inin daha ucuz ve yüzde 17’sinin de bir
öncekinden daha küçük araç tercih ettiği
görülüyor.
Finansman seçenekleri için en az 3 saat
harcanıyor
Araştırmaya göre tüketicilerin yarısından
fazlası, araçlarını satın almadan önce
finansman seçeneklerini araştırmak için

1.

Yakıt maliyetlerinin daha düşük
olması

2.

Sürüş deneyiminin daha iyi olması
(örneğin daha sessiz, daha yüksek
performans)

3.

İklim değişikliği/ emisyonlarla ilgili
duyarlılık

4.

Daha az bakım gerektirmesi

5.

Devlet teşvikleri/teşvik programları

S43: Lütfen aşağıda yer alan faktörleri, elektrikli araç edinme kararınız üzerindeki
etkilerine göre sıralayınız (en yüksekten en düşüğe)

Türkiye
en az üç saat harcıyor. Finansman
8
açısından en önemli üç faktör; düşük
faiz oranı, kullanımı kolay bir ödeme
ara yüzü ve güvenilir bir kredi kurumu
olarak belirtiliyor. Tüm yaş grupları
arasında tüketiciler, kendilerine en
düşük finansman oranını sağlayan kredi
kuruluşlarıyla ilgileniyor.
Örneklem büyüklüğü: n=403

2021 Deloitte Global Automotive Consumer Study

Pandemi döneminde genç tüketicilerin
yüzde 36’sı araç ödemelerinde erteleme
talebinde bulunurken, bu oran 3554 yaş aralığında yüzde 23, 55 yaş ve
üstünde yüzde 22 olarak ortaya çıkıyor.
Bu yıl Türkiye’de araç satın almak
isteyen tüketicilerin ise yüzde 28’inin
ödeme erteleme talebinde bulunduğu
gözlemleniyor.

karşılaştırılan 6 ülkenin tüketicilerine bir
sonraki araç tercihlerini sorduğumuzda, bir
sonraki araç tercihlerinin ülkeler arasında
önemli farklılıklar gösterdiğini tespit
ettik. Dikkat çekici olan ise Türkiye’nin
Japonya’dan sonra alternatif yakıtlı araçlara
en çok ilgi gösteren ikinci ülke olması.
Türkiye’yi sırasıyla Çin, Almanya, Hindistan
ve Amerika izliyor. Alternatif yakıtlı araçları
satın almak isteyenlerin en büyük hedefi
ise yakıt maliyetlerini düşürmek ve bunun
yanında daha az bakım gerektiriyor olması
da bu seçimi etkiliyor.

Şarj altyapısı ve elektrikli araç menzili ile ilgili endişeler akılda kalmaya
devam ederken, tüketiciler için şarj süresi de bir diğer temel endişe kaynağı
Tüm bataryalı elektrikli araçlara ilişkin en büyük endişe
%31
%30

Elektrikli araç şarj altyapısının olmaması
%22
%22

Sürüş menzili
%18

Şarj etme süresi
%11

Batarya teknolojisiyle ilgili güvenlik endişeleri

2021
%14

2020

%9
%9

Maliyet/fiyat farkı

%9

Seçim eksikliği
Diğer

%24

%0
%1

Not: 2018 çalışmasında seçenek olarak seçim eksikliği sunulmamaktadır
S47. Tüm bataryalı elektrikli araçlara ilişkin en büyük endişeniz nedir?
Örneklem büyüklüğü: n= 954 [2021]; 1,268 [2020]

Türkiye
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Yakıt maliyetinin düşük olması elektrikli
araçlara yönlendiriyor
Tüketicilerin elektrikli araç edinme kararı
üzerinde etkisi olan faktörler sırasıyla;
yakıt maliyetlerinin daha düşük olması,
daha sessiz, daha yüksek performans ile
sürüş deneyiminin daha iyi olması, iklim
değişikliği/emisyonlarla ilgili duyarlılık,
daha az bakım gerektirmesi ve devlet
teşvikleri/teşvik programları olarak
belirtiliyor.
Tüketicilerin elektrikli araçlarla ilgili en
büyük endişeleri menzil kaygısı ve şarj
altyapısının eksikliği olarak görülüyor. Çoğu
tüketici, araçlarını evde şarj etmeyi tercih
ederken; Türkiye’de aracımı evimde şarj
etmek istiyorum diyenlerin oranı yüzde 49,
sokakta her noktada ulaşılabilir şarj ünitesi
bekleyenlerin oranı yüzde 41 ve son olarak
iş yerinde böyle bir seçeneğin bulunmasını
isteyenlerin oranının ise yüzde 8 olduğu
görülüyor.
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endişeleri de devam ediyor.
Deloitte Türkiye Otomotiv Sektörü
Lideri Özkan Yıldırım raporun sağlamış
olduğu verilerin analizini şu şekilde yaptı:
“Salgının bir sonucu olarak Türkiye’deki
tüketicilerin kayda değer çoğunluğu bir
sonraki araçlarını almak için oluşturdukları
takvimi değiştirdi. Kimileri artık daha
uygun fiyatlı seçenekleri değerlendiriyor.
Tüketiciler açısından elektrikli araçlara
yönelik uzun vadeli eğilim güçlense de
belirsizlik karşısında bilinirlik ve alım gücü
önem kazanıyor. Türkiye çalışmasında

Yıldırım, “Araştırmanın bir diğer önemli
sonucu, elektrikli araçların üretim
maliyetleri ve satış fiyatlarındaki göreceli
iyileşmenin devam etmesi durumunda,
rekabet avantajlarını ciddi oranda
arttıracakları yönünde. Sürüş menzili
ve şarj altyapısı eksikliği ile ilgili tüketici
görüşleri elektrikli araçların üstesinden
gelmesi gereken önemli konulardan.
Finansal teşvikler, emisyon hedeflerine
dayalı düzenleyici ortamın varlığı da
elektrikli araçları Türk tüketicisi gözünde
daha cazip hale getirebilir. Son olarak
araştırmamızda ortaya çıkan bir diğer
önemli husus; tüketiciler sanal bir satış
deneyimi arayışı içinde olsalar da, bir

Finansman açısından en önemli üç faktör, düşük faiz oranı, kullanımı kolay
bir ödeme arayüzü ve güvenilir bir kredi kurumu.
Kredi/kiralama hesabı ile ilgili en önemli hususlar
%53

Kredi notum için mümkün olan en düşük oranı alıyorum

%47

Otomatik ödeme ayarlamanın veya ödeme yapmanın kolay olduğu bir süreç
Tanınmış bir ismi olan ve güvenilir, yerleşik bir otomatik borç verenin
seçilmesi

%46
%45

Esneklik (örn. Erken sonlandırma, araç değişimi)

%43

Kredi ödemesine ve öz kaynak durumuna erişim

%41

Kolaylık

%40

Her şey dahil fiyatlar

CASE (bağlantılı, otonom, paylaşımlı,
elektrikli) teknolojileri bir bütün olarak ele
alındığında tüketiciler bir şebekeye bağlı,
otonom araçlara ilgi duyuyorlar fakat
tüketicilerin araç güvenliği konusunda

%28

Hızlı bir şekilde telefonda gerçek bir temsilciyle konuşmak
Hesabı yönetmek için basit/kolay web sitesi/mobil uygulama

%25

Aksesuarlar, servis hizmetleri vb. için size özel araç teklifleri alma

%25
%16

Otomobil kredisi verene metin mesajı gönderebilme

S14: Kredi/kiralama hesabınız söz konusu olduğunda, sizin için en önemli olan husus nedir? Lütfen uygun olan seçeneklerin tümünü seçin.

Türkiye

Örneklem büyüklüğü: n=796
Copyright © 2021 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Elektrikli araç almak isteyen tüketicilerin %55’i 200 bin ve altı,
%29’u 200 -300 bin TL aralığında ve %15’i 300 bin TL ve üzeri ödemeye hazır
... fiyat aralığında elektrikli araç satın almak isteyen tüketicilerin yüzdesi
100.000 liradan az

%9

100.000-150.000 lira arası

%25

150.000-200.000 lira arası

%21

200.000-300.000 lira arası

%29

300.000-500.000 lira arası

%14

500.000 lira veya üzeri

%1

Bilmiyorum / emin değilim

%1

Örneklem büyüklüğü: n=403
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S44. Aşağıdaki fiyat aralıklarından hangilerinde elektrikli bir araç satın alırsınız? (Verilebilecek bayi/marka
veya devlet teşvikleri sonrasında ne kadar ödemeyi beklediğinizi lütfen belirtin)
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sonraki araçlarını bayiden veya araç
üreticisinden almayı tercih ediyorlar. Araç
finansmanı ile ilgili elde ettiğimiz temel
sonuçlardan biri ise ülkelerin ekonomik
refah düzeyi ile aracı satın almadan önce
finansman seçeneklerini araştırmak için
harcanan zaman arasındaki korelasyon.
Gelişmekte olan ülkelerde harcanan
sürenin ciddi oranda uzadığını rahatlıkla
söyleyebiliriz. Yaş gruplarına bakıldığında
ise gençlerin çoğunluğunun mobil cihazları
aracılığıyla bir finans başvurusu yapmayı
tercih ettiğini söyleyebiliriz.” diye ekledi.

Türkiye
2021 Deloitte Global Automotive Consumer Study
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Dünyanın Önde Gelen Akıllı
Şarj İstasyonu Markası Wallbox
Türkiye’de!
Doğan Trend Otomotiv Elektrikli Mobilite
Yatırımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi!
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Son dönemde elektrikli araçlara yönelik
mobilite yatırımlarıyla dikkatleri çeken
Doğan Holding bünyesindeki Doğan
Trend Otomotiv, sürdürülebilir bir
geleceğe yönelik önemli bir yatırım
daha gerçekleştirdi. Aralarında yüzde
100 elektrikli çözümleri de bulunan
dünyanın en büyük otomobil ve
motosiklet markalarının Türkiye’deki
faaliyetlerini başarıyla sürdüren
Doğan Trend Otomotiv, son olarak
mobilite ekosisteminin en önemli
tamamlayıcılarından şarj istasyonlarının
isim babası Wallbox markasının Türkiye’de
tek yetkili distribütörü oldu. Dünyayı
fosil yakıtlardan kurtarma misyonuyla
yola çıkan İspanyol menşeili Wallbox,
elektrikli araçlar, işletmeler ve şehirler için
akıllı şarj çözümleri üretiyor. 40’tan fazla
ülkede kurumsal ve bireysel çözümleriyle
yaygın bir ağı bulunan markanın yıllık 100
bin adedin üzerinde üretim kapasitesi
bulunuyor. Wallbox, sunduğu ileri teknoloji
ürünler sayesinde şarj süreçlerini basit,
hızlı ve verimli hale getirirken; dünyanın
en büyük otomotiv üreticileri, kamu
kuruluşları ve distribütörleriyle kurduğu
yaygın iş ortaklıklarıyla sektörün önde
gelen markaları arasında yer alıyor. ABD,
Avrupa ve Asya’nın en çok ilgi gören şarj
cihazı konumunda bulunan Wallbox,
Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv
güvencesiyle Pulsar, Pulsar Plus, Cooper
SB ve Commander 2 ürün gamıyla hem
bireysel hem de kurumsal kullanıma
uygun çözümler sunacak.

“Elektrikli mobilite dünyasına Wallbox
şarj cihazlarımızla renk katmak
istiyoruz”
Wallbox ile kurulan distribütörlük
anlaşmasının Doğan Trend Otomotiv’in
elektrikli mobilite yatırımına değer
katacağını belirten Doğan Holding
Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan
Dağtekin, “Ülkemizde elektrikli araçların
sayısı her geçen gün artarken, bu araçların
yaygınlaşmasının en önemli koşulu
yeterli şarj altyapısının bulunması. Bizler
bu kapsamda, son dönemde attığımız
elektrikli mobiliteye yönelik adımlarımızı
tamamlayacak ve Türkiye’nin şarj alt
yapısını destekleyecek bir marka için
arayışa girmiştik. Bu noktada, alanında
öncü firmalardan biri olan Wallbox
dikkatimizi çekti. Öyle ki, Wallbox markası
daha dünyada bu cihazların adı bile
konmamışken, bugün ortak bir isim
haline gelmiş ‘Wallbox’ ismini alarak yola
çıkmış bir marka. İki taraf için de hayırlı
olmasını temenni ediyorum. Gittikçe
ivmelenen, yerli elektrikli TOGG ile başka
bir safhaya geçeceğimize inandığımız
elektrikli mobilite dünyasına Wallbox
şarj cihazlarımızla renk katmak istiyoruz”
ifadelerini kullandı.
“Yeni yönetmelikle birlikte şarj
istasyonlarına olan talep artacak”
Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle
Wallbox’u Türkiye pazarına sunmalarının

hemen ardından birçok talep aldıklarını
da sözlerine ekleyen Doğan Holding
Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan
Dağtekin, “Wallbox, bütçesinin yüzde
50’sinden fazlasını Ar-Ge’ye ayıran;
kompakt yapısı, tasarımı, hızlı şarj
özellikleri ve akıllı yönetim sistemleriyle
dikkat çeken bir marka. Dünya çapında
bilinen bir firma olması nedeniyle
daha ilk andan itibaren AVM’ler, iş
merkezleri, siteler ve hatta İstanbul’da
yeni inşaatı başlayan bazı premium
apartman projelerinden talepler almaya
başladık. Özellikle, geçtiğimiz hafta Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanıp
duyurulan ‘Yeni Otopark Yönetmeliği’
sayesinde şarj istasyonlarına olan bu
talebin daha da artmasını bekliyoruz.
Böyle bir dönemde bu anlaşmaya imza
atmak ve Wallbox’u Türkiye’ye getirmiş
olmak bizi mutlu ediyor. Wallbox’un
ülkemizde geleceği açısından büyük
heyecan duyuyoruz” dedi.
Wallbox 4 farklı ürünüyle Türkiye’de
Wallbox’un Türkiye pazarıyla buluşan
4 farklı akıllı şarj çözümü bulunuyor.
Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda
şekillenen Wallbox akıllı şarj çözümleri,
gerek bireylerin gerekse kurumların
taleplerini büyük ölçüde kapsıyor.
Wallbox ile ilgili detaylı bilgilere ve
Türkiye’de satışa sunulan Wallbox
ürünlerine ise www.wallboxtr.com
websitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
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Pulsar: Wallbox’un şebeke problemi olan yerler
için önerdiği Pulsar, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla
kullanıcılarla iletişim kurabiliyor. Pulsar, toplu
kullanımlarda maliyeti nedeniyle ikincil cihaz olarak da
kullanılıabiliyor.
Pulsar Plus: Pulsar’ın bir üst modeli olan Pulsar Plus,
Wi-Fi ve komuta etme özellikleriyle uzaktan kontrol
edilebiliyor. Hızlı şarj özellikleriyle dikkatleri çeken
Pulsar Plus, 24 cihaza kadar liderlik edip yönetebiliyor.
Copper SB: Wallbox’un en şık cihazı olarak tanımladığı
Copper SB kurumsal çözümlerde başrol oynuyor. RFID
kart okuyucusu sayesinde yetkili kişilere tanımlanıp
kullanımlarına sunulan Copper SB’de tüm cihazlarda
olduğu gibi myWallbox portalı üzerinden tüm kullanıcı
verileri incelenebiliyor.
Commander 2: Dokunmatik ekranı sayesinde pin
kodu erişimine ve cihaz üzerinden birçok ayarlamanın
yapılmasına izin veriyor. Şık görünüşü ve üstün
donanımıyla dikkat çeken Commander 2 hem bireysel
hem de filo kullanımı için üst seviye çözümler sunuyor.
Bireysel ve kurumsal şarj ihtiyaçları için farklı
çözümler
Wallbox, ev ve iş yerlerinden, bireysel ve kurumsal
ihtiyaçlara kadar birçok alanda farklı çözümler
sağlayabiliyor. Bu kapsamda Wallbox, ev ve işyerlerine
yönelik Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet ve 3G/4G aracılığıyla
gerçek zamanlı olarak uzaktan izlenebilme ve kontrol
edebilme imkanı sunuyor. Buna ek olarak, kullanıcı
tanıma için ise Bluetooth, RFID, Pin kodu, yüz ve
mimik tanıma seçenekleri olan marka, myWallbox
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sayesinde bilgisayardan veya akıllı
telefondan erişilebilen portalla
şarj cihazının durumunu izleme
ve uzaktan kontrol etme olanağı
sunuyor. Ayrıca, istenmeyen
kullanımlar için cihaz kilitlenebiliyor,
cihazın gücü değiştirilebiliyor
veya durdurulabiliyor. Hatta daha
ucuz maliyetle şarj etmek için
saat programı yapılabiliyor ve
gerçek zamanlı tüm istatistikler
görülebiliyor. Wallbox kurumsal şarj
ihtiyaçları doğrultusunda ise filolar,
site veya AVM için raporlama, izleme
ve erişim kontrolü sağlarken, cihazlar
arasında enerjiyi paylaştırma veya
şarj zamanlamasını ayarlayabiliyor.
Wallbox şarj cihazları günümüzdeki
tüm araç tiplerine uyarken, 22kW
değerine kadar güç sağlayarak
duvara veya zemine monte
edilebiliyor. Bireysel kullanımda ise
elektrikli araçların evin kurulu gücünü
aşmadan, istenilen uygunluktaki
saatlerde güvenli, hızlı ve uygun
maliyetli şarj çözümleri sunuyor.
Akıllı yönetim sistemleriyle
yüksek elektrik faturalarının
önüne geçiyor
Wallbox, akıllı yönetim sistemleriyle
bireysel ve kurumsal alanlarda
sunduğu çözümlerle birden
çok cihazı aynı anda ve altyapı

problemlerini göz önünde
bulundurarak çalıştırma imkanı
da veriyor. Bu sayede standart bir
elektrikli araç şarj cihazı olmanın
ötesine geçiyor. Wallbox’un
Güç Dengeleyici özelliği; evlerin
maksimum kurulu güç kapasitesini
aşmasını önleyen akıllı şarj hizmeti
sağlıyor. Böylece, şarj cihazı ve
evdeki diğer cihazlar arasında yükü
dinamik olarak dengeleyerek yüksek
elektrik faturalarından kaçınılmasına
yardımcı oluyor. Odalarda yanan
ışıklar, televizyon, buzdolabı, fırının
tükettiği elektriğe ek olarak aracın
şarj edilmesi ile evlerin maksimum
kurulu gücünün tükenmesine karşı,
Wallbox güç kaynağından çekilen
enerjiyi ölçüyor ve kalan gücü araca
aktarıyor. Enerji kullanımının azaldığı
vakitlerde ise araca giden gücü
tekrar yükseltiyor. Wallbox’un bir
diğer öne çıkan akıllı yönetim özelliği
Güç Paylaşımı ise; sunduğu yük
dengeleme veya ayarlama sayesinde,
ağ operatörlerinin veya birden fazla
şarj cihazına sahip işletmelerin
mevcut enerji kapasitesini tüm aktif
elektrikli araç şarj istasyonlarına
orantılı olarak dağıtmasına olanak
tanıyor. Bu sayede, mevcut gücü
tüm bağlı şarj noktaları arasında
eşit olarak dağıtıyor ve bağlı tüm
araçların performansını en verimli
halde tutuyor.

Şubatta trafikteki araç
sayısı 72 bin arttı
Trafiğe 2021 yılı Şubat
ayında 75 bin 902 aracın
kaydı yapılırken, 3 bin 525
aracın trafikten kaydı silindi.
Böylece trafikteki toplam
araç sayısı şubatta 72 bin 377
arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat
ayına ilişkin motorlu kara taşıtları
istatistiklerini açıkladı. Buna göre,
şubatta trafiğe kaydı gerçekleştirilen
taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 42,8 artarak 75 bin 902'ye
yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı
silinen taşıt sayısı ise yüzde 24,2 azalarak
3 bin 525'e düştü. Böylece trafikteki
toplam taşıt sayısı, şubatta 72 bin 377
arttı.

yükseldi. Şubat sonu itibarıyla trafiğe
kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil,
yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini
motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde
3,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs,
yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubatta 497
bin 153 taşıtın devri (noterler aracılığı ile
bir veya daha fazla el değiştiren taşıtlar)
yapıldı.
Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan
42 bin 729 otomobilin markalara göre
dağılımına bakıldığında ilk üç sırayı, yüzde
14,2 ile Fiat, yüzde 10,4 ile Volkswagen
ve yüzde 9,7 ile Toyota'nın aldığı
görüldü. Şubatta trafiğe kaydı yapılan
otomobillerin, yüzde 55,4'ü benzin,
yüzde 30,6'sı dizel, yüzde 9,1'i elektrikli
veya hibrit, yüzde 4,9'u LPG yakıtlı olarak
kayıtlara geçti.

İlk iki ayda 193 bin 215 adet taşıtın
kaydı yapıldı
2021 yılı Ocak-şubat döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan
taşıt sayısı yüzde 30,8 artarak 193 bin 215
adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise
yüzde 25,2 azalarak 7 bin 391 adet oldu.
Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt
sayısında 185 bin 824 adet artış gerçekleşti.
Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan
117 bin 234 otomobilin, yüzde 53,9 ile benzin,
yüzde 33,9'u dizel, yüzde 6,8'i elektrikli veya
hibrit, yüzde 5,4'ü LPG yakıtlılardan oluştu.
Bu yılın ilk iki ayında en fazla 1401-1500
silindir hacimli otomobilin kaydı yapıldı. Bu
dönemde kaydı yapılan otomobillerin 47
bin 761'i (yüzde 40,7) beyaz renkli olduğu
görüldü.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan
taşıtların yüzde 56,3'ünü otomobil,
yüzde 16,5'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını
kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde
3'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs,
yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,3'ünü
ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt
sayısı bir önceki aya göre, motosiklette
yüzde 19,2, traktörde yüzde 10,1
artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde
55,8, kamyonette yüzde 47,3, minibüste
yüzde 46,7, otomobilde yüzde 42,6,
otobüste yüzde 30,8 ve kamyonda yüzde
27,5 azaldı.
Kayıtlı araç sayısı 24,3 milyon oldu
Trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2021 yılı
Şubat ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 4,4 artarak 23 milyon 293
bin 489'dan 24 milyon 328 bin 780'e
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Xiaomi Elektrikli Araç Sektörüne
Adım Atıyor
Xiaomi, yenilenen markasıyla akıllı
elektrikli araçlara önümüzdeki 10
yıl boyunca 10 milyar dolar yatırım
yapacak.

Xiaomi Corporation (“Xiaomi” veya “Grup”),
Hong Kong Borsa’sına (Hong Kong
Stock Exchange (HKEX) yaptığı kamuoyu
açıklamasıyla akıllı elektrikli araç üretim
çalışması hazırlıklarına başladığını duyurdu.
Xiaomi’nin Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Lei
Jun, 2021 Mart ayında yapılan lansmanda
şirketin 10 milyar RMB başlangıç yatırımıyla
tamamen Xiaomi’ye ait bir yan kuruluş
altında faaliyet gösterileceğini açıkladı.
Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl boyunca
toplamda tahmini 10 milyar ABD doları
tutarında yatırım yapmayı hedefliyor. Lei
Jun aynı zamanda akıllı elektrikli araç için
kurulan yan kuruluşun CEO’su olarak görev
yapacak.
Lei Jun, “Bu kararı tüm ortaklar arasında
yapılan çok sayıda müzakere sonrasında

aldık. Bu, hayatımın son büyük girişimcilik
projesi olacak. Tüm kişisel itibarımı ortaya
koymaya ve akıllı elektrikli aracımız için
gereken tüm mücadeleyi vermeye hazırım.
Xiaomi elektrikli aracının başarıya ulaşması
için tüm mücadele boyunca ekibimin
başında olmaya kararlıyım” dedi. Jun, aynı
zamanda Xiaomi yönetim ekibinin son
75 gün içinde elektrikli araç sektörüne
yönelik 200’den fazla sektör uzmanıyla 85
toplantı, dört şirket içi yönetim müzakeresi
ve iki yönetim kurulu toplantısı olmak
üzere çok titiz ve kapsamlı araştırmalar
yürüttüğünün altını çizdi. Jun sözlerini:
“Bu kararın verilmesinde Mi fanlarının
Xiaomi’nin değerlerine olan güvenleri ve
markaya verdikleri sürekli desteğin de
büyük etkisi oldu. Bu da Xiaomi’nin yeni bir
çığır açarak akıllı elektrikli araç sektörüne
girmesinde önemli bir
temel oluşturdu. Son mali
sonuçlara göre, dünya
genelinde akıllı telefon
satışlarımız 146 milyona
ulaştı ve dünyanın en büyük
üç akıllı telefon üreticisi
arasında yer almaya devam
ediyoruz. Üst düzey akıllı
telefon satışlarımız 10
milyonu aştı. TV satışlarında
ise Çin’de arka arkaya 8
çeyrektir zirvedeki yerimizi
koruyoruz. Xiaomi’nin
AIoT platformunda 324,8
milyonun üzerinde bağlı
cihaz bulunuyor. Aylık 86,7
milyon aktif kullanıcıya
sahip olan XiaoAI yapay
zeka asistanıyla akıllı ev
sektörüne liderlik etmeyi

sürdürüyoruz. 2020 yılının sonunda
grubumuz toplamda 108 milyar RMB nakit
rezervine sahip oldu” diyerek tamamladı.
Lei Jun, çalışanlarına yönelik yazdığı
mektupta Xiaomi’nin otomobil üretiminde
farklı ve benzersiz avantajlara sahip
olduğunun altını çizdi:
- Akıllı elektrikli araçlar geleneksel otomotiv
sektörünün iş modelini kökten değiştirdi ve
Xiaomi, donanım tabanlı internet hizmeti iş
modeli hakkında ayrıntılı bilgiye sahip.
Xiaomi, yazılım ve donanım
entegrasyonunda en kapsamlı deneyime
ve internet sektöründeki en derin üretim
teknik bilgisine sahip. Xiaomi’nin ürün
çeşitliliği, ürün ölçeği ve kullanıcı sayısı
açısından en kapsamlı akıllı ekosisteme
sahip. Xiaomi, akıllı elektrikli araçlara
uygulanabilecek çok sayıda temel
teknolojiye sahip. Xiaomi, dünya çapındaki
Mi fanlarının güven ve desteğiyle güçlü bir
markaya ve güçlü bir kullanıcı tabanına
sahip. Xiaomi’nin bu alana güvenle yatırım
yapmasına olanak tanıyan bol miktarda
nakit kaynağına sahip.
Lei Jun, “Akıllı elektrikli araçlar,
önümüzdeki 10 yıllık dönemin en büyük
iş fırsatlarından birini ve akıllı yaşamın
vazgeçilmez bir bileşenini temsil ediyor.
Akıllı AIoT ekosistemimizi her geçen gün
daha da genişletiyoruz ve dünyadaki
herkesin yenilikçi teknolojilerle iyi bir
yaşam sürmesini sağlama vizyonumuzu
sürdürüyoruz. Bu nedenle, elektrikli araç
sektörüne girmek bizim için çok doğal bir
karar” dedi.
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2035 yılı ihracat beklentisi
yüzde 93’lük artışla
330,4 milyar dolar
TİM İhracat 2021
Raporu'na göre,
ihracatta 2025'te
204,3 milyar dolar,
2030'da 258 milyar
dolar, 2035'te
330,4 milyar
dolar rakamına
ulaşılması ve
gelecek 14 yılda
yüzde 93'lük
artışla küresel
sıralamada
28. basamakta
yer alınması
bekleniyor.
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Türkiye’nin 2021-2035 döneminde
ihracatının yüzde 93,1’lik artışla 330,4
milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından bugün tanıtım gerçekleştirilen
İhracat 2021 Raporu’na göre, geçen yıl
Türkiye’nin toplam ihracatı 169,5 milyar
dolarla 165,9 milyar dolarlık hedefin
üzerinde gerçekleşti.

18,3 milyar dolarla kimyevi maddeler,
17,1 milyar dolarla hazır giyim, 12,7
milyar dolarla çelik, 11,1 milyar dolarla
elektrik-elektronik sektörü takip etti.
En yüksek ihracat 15 milyar 975 milyon
dolarla Almanya’ya yapılırken, Almanya’yı
11 milyar 237 milyon dolarla Birleşik
Krallık ve 10 milyar 184 milyon dolarla
ABD izledi.

Türkiye’nin küresel mal ticaretindeki
payı tarihte ilk kez yüzde 1’i aşarken,
toplam ithalat 219,4 milyar dolar olarak
gerçekleşti ve ihracatın ithalatı karşılama
oranı yüzde 77,2 oldu.

Geçen yıl 521,5 milyon dolarlık
dezenfektan ve etil alkol, 442,8 milyon
dolarlık maske ve önlük, 103,4 milyon
dolarlık solunum cihazı ve 117,8 milyon
dolarlık tanı kiti ihraç edildi.

Geçen yıl en çok ihracatı 25,5 milyar
dolarla otomotiv sektörü yaparken, onu

Küresel salgının etkisiyle geçen yıl hizmet
ihracatında ciddi düşüşler yaşandı.

Taşımacılık yüzde 41 kayıpla
14 milyar 268 milyon dolara,
turizm geliri yüzde 65,7
düşüşle 10 milyar 220 milyon
dolara geriledi.
İhracatta 2035’te küresel
sıralamada 28. basamağa
yükselmek hedefleniyor
Rapora göre, Türkiye’nin
ithalatının 2025’te 240,9 milyar
dolar, 2030’da 302,8 milyar
dolar, 2035’te 380,6 milyar
dolar olması bekleniyor. 2035
ithalatının 2021’e göre yüzde
90 artması ve bu alandaki
küresel sıralamada 27’ncilikte
yer alınması öngörülüyor.
Bu yıl hedefin 184 milyar dolar
olduğu ihracatta ise 2025’te
204,3 milyar dolar, 2030’da
258 milyar dolar, 2035’te
330,4 milyar dolar rakamına
ulaşılacağı tahmin ediliyor.
Gelecek 14 yılda ihracatta
yüzde 93,1’lik artışla küresel
sıralamada 28’inci basamakta
yer alınması bekleniyor.
Otomotivde 69,9 milyar
dolar, kimyevi maddelerde
42,2 milyar dolarlık ihracat
beklentisi
Rapora göre, gelecek 14
yıl sonunda en yüksek
ihracat yapan sektörler
değişmeyecek. 2035’te en
yüksek ihracat, 69,9 milyar
dolarla otomotiv endüstrisi
tarafından yapılacak. Sektörün
2025 ihracatının 38,8 milyar
dolar, 2030 ihracatının ise
52,1 milyar dolar olması
öngörülüyor.
Kimyevi maddeler ve
mamullerinde ihracat
beklentisi ise 2025’te 25,2
milyar dolar, 2030’da 32,6
milyar dolar, 2035’te 42,2
milyar dolar. Hazırgiyim
ve konfeksiyon ihracatının
2025’te 19,4 milyar dolar,
2030’da 21,6 milyar dolar,
2035’te ise 24 milyar dolar
olması bekleniyor.

Diğer sektörlerin 2035 ihracat
beklentisi ise şu şekilde:
“Makine ve aksamları 22,2
milyar dolar, mücevher 18,8
milyar dolar, çelik 17,1 milyar
dolar, demir ve demir dışı
metaller 15,6 milyar dolar,
elektrik-elektronik 14,6 milyar
dolar, hububat, bakliyat,
yağlı tohumlar ve mamulleri
13,9 milyar dolar, mobilya,
kağıt ve orman ürünleri 13,2
milyar dolar, savunma ve
havacılık sanayii 11,5 milyar
dolar, tekstil ve hammaddeleri
10,7 milyar dolar, su ürünleri
ve hayvansal mamuller 10
milyar dolar, iklimlendirme
sanayi 8,6 milyar dolar, halı
6,7 milyar dolar, bilinmeyen/
gizli ürünler 6 milyar dolar,
madencilik ürünleri 5,9 milyar
dolar, çimento cam seramik
ve toprak ürünleri 4,2 milyar
dolar, fındık ve mamulleri
3,1 milyar dolar, deri ve deri
mamulleri 3 milyar dolar, yaş
meyve ve sebze 2,3 milyar
dolar, meyve sebze mamulleri
2,1 milyar dolar, kuru meyve
ve mamulleri 1,8 milyar dolar,
tütün 1,3 milyar dolar, gemi,
yat ve hizmetleri 0,9 milyar
dolar, diğer sanayi ürünleri
0,3 milyar dolar, süs bitkileri
mamulleri 0,3 milyar dolar,
zeytin ve zeytinyağı 0,1 milyar
dolar.”
En yüksek ihracat artışı
savunma ve havacılıkta
yaşanacak
Rapora göre, gelecek 14
yılda en yüksek ihracat artışı
beklenen sektörlerin başında
savunma ve havacılık sanayi
geliyor. 2021-2035 arasında
bu sektördeki ihracat artışının
yüzde 425 olması bekleniyor.
Savunma ve havacılığı
yüzde 297 ile su ürünleri ve
hayvansal mamuller, yüzde
179 ile makine ve aksamları,
yüzde 164 ile halı, yüzde 156
ile mücevher sektörü takip
ediyor.
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Ticaret Bakanlığı Renault Mais’in
“müşteri memnuniyeti ilkelerini”
ödüllendirdi
Renault Mais Müşteri ve Şebeke Geliştirme Direktörü Hüseyin Yusufoğlu, "Müşterilerimizin
markalarımızla ilişki kurduğu her temasta, yüzde 100 memnuniyeti sağlamak ve iz bırakan
deneyimler yaşatmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi
Renault Mais, sunduğu hizmetler,
müşteri memnuniyeti anlayışı ve Renault
Müşteri deneyimiyle, Ticaret Bakanlığı
tarafından düzenlenen '23. Tüketici
Ödülleri'nde, 'Tüketici Memnuniyetini
İlke Edinen Firma' ödülünü aldı.
Renault Mais açıklamasına göre, Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen Tüketici
Ödülleri’nde tüketici memnuniyetini
ilke edinen firmalar, tüketicileri koruyan
kuruluşlar ve bilimsel çalışmalar
ödüllendirildi.
Açıklamaya göre, 17 Mart’ta düzenlenen
törende Renault Mais Müşteri ve Şebeke
Geliştirme Direktörü Hüseyin Yusufoğlu,
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söz konusu ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan'ın elinden aldı. Renault Mais, bu
sene otomotiv sektöründe ödül alan tek
firma oldu.
Açıklamaya göre, Renault Mais,
'koşulsuz müşteri memnuniyeti' ilkesi
kapsamında, müşterilerine mevzuatlarla
tanınan hakların ötesinde pek çoğu
sektörde ilk olan hizmetler sunuyor.
Hayat kolaylaştıran dijital uygulamalar,
çözüm odaklı Renault Diyalog platformu,
'Müşterinin Sesi' e-anketleri, gizli
müşteri uygulamaları ve yol yardım
gibi hizmetlerin odağında müşteri
memnuniyeti yer alıyor.
Açıklamada törendeki konuşmasına yer
verilen Yusufoğlu, böylesine prestijli

bir ödülü kazanmaktan dolayı gurur
duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
'Renault Mais olarak, Renault markasının
tüm dünyada geçerli standartlarını
Oyak vizyonu ile bir araya getirerek
müşteri memnuniyetini çalışma
hayatımızın merkezi haline getirmiş
durumdayız. Temel iş felsefemizi müşteri
memnuniyeti üzerine inşa ederek, tüm
faaliyetlerimizi kalite odaklı hizmet
anlayışı ile her mecrada müşterilerimizle
buluşturuyoruz. Müşterilerimizin
markalarımızla ilişki kurduğu her temasta,
yüzde 100 memnuniyeti sağlamak ve iz
bırakan deneyimler yaşatmak öncelikli
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bundan
sonra da bu hedef doğrultusunda
çalışmaya devam edeceğiz.'

SHELL’den her
i̇ hti
hti̇̇ yaca uygun
karbon nötr
madeni̇̇ yağlar
madeni
Antifriz Ürünleri Artık Shell Madeni
Yağlar Portföyünde

Shell, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir
şirket olma hedefinin parçası olarak, hem otomotiv sektöründe
hem de endüstrinin farklı alanlarında kullanıma uygun karbon
nötr ürün portföyünü müşterilerinin kullanımına sunuyor.
Shell, hem otomotiv sektöründe hem de endüstrinin farklı
alanlarında kullanıma uygun karbon nötr ürün portföyünü
müşterilerinin kullanımına sundu. Bu portföy ile Shell, son yıllarda
tüketicilerin giderek artan karbon ayak izlerini azaltma yönündeki
taleplerini karşılarken aynı zamanda motor ve ekipmanlar için
yüksek performans ve verimlilik sağlamaya devam ediyor.
Shell’in müşterilerine sunduğu karbon nötr madeni yağlar,
madeni yağ sektöründeki en büyük ve en önemli sürdürülebilirlik
çalışmalarından biri olup Avrupa genelinde 60 milyon litreden fazla
yüksek performanslı madeni yağların kullanımından doğabilecek
karbon salınımını nötrlemeyi amaçlamaktadır. Bu da, yılda yaklaşık
280.000 ton karbon salınımının nötrlenmesi ve bir yıl boyunca
yaklaşık 130.000 aracın açığa çıkarttığı karbon emisyonlarının
önlenmesi anlamına gelmektedir.
Piyasaya sunulan ‘karbon nötr’ madeni yağlarla ilgili Shell Avrupa,
Rusya ve Afrika Madeni Yağlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Parminder Kohli, “Dünyanın en büyük madeni yağ tedarikçisi
olarak müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız.
Madeni yağlarımızın üretiminde daha fazla yenilenebilir enerji
kullanarak, atıklarımızı azaltarak ve faaliyetlerimizin verimliliğini
artırarak emisyonları önlemek veya azaltmak için de sıkı bir
çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalar ile birlikte müşterilerimize
karbon emisyonlarını azaltmaları için yardımcı oluyoruz.”dedi.
Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Mehmet Ünal ise,
“Shell’in, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir
şirket olma hedefinin parçası olarak, hem otomotiv sektöründe
hem de endüstrinin farklı alanlarında kullanıma uygun karbon
nötr ürün protföyümüzü iş ortaklarımız ve müşterilerimize
sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Karbon nötr ürünlerimiz, yüksek
performans ve koruma sağlamaya devam ederken aynı zamanda
müşterilerimizin karbon emisyonlarını önleyerek, azaltarak hatta
sıfırlayarak sürdürebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı
olacaktır.” dedi.

Trafikteki
elektrikli veya
hibrit otomobil
sayısı bir yılda
2,5 katına çıktı
TÜİK verilerine göre, şubat sonu itibarıyla
trafiğe kayıtlı elektrikli veya hibrit
otomobillerin sayısı geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 150 arttı.
Türkiye'de trafikte bulunan elektrikli veya hibrit otomobillerin
sayısı şubat sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 150
artarak 44 bin 291 oldu.
Fosil yakıtların çevreye verdiği zararları minimize etmek amacıyla
sanayiden hizmet sektörüne kadar birçok alanda "yeşil dönüşüm"
hızlanırken, bu gelişmeler, dünyanın önde gelen otomotiv
şirketlerinin bu alandaki yatırımlarını hızlandırmasına neden oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre,
karbon salımının diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli
ve hibrit araçların sayısı son 10 yılda gittikçe arttı. 2011'de yalnızca
47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2016'da ilk
defa 1000'i geçerken, 2019'da 15 bin civarına yükseldi.
Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, Şubat 2020
itibarıyla 17 bin 749 olurken, yıl sonunda 36 bin 487'ye ulaştı. Söz
konusu otomobil sayısı, bu yılın şubat sonunda ise 44 bin 291
olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150
artmış oldu.
LPG'yi solladı
Şubatta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre
dağılımı incelendiğinde bunların yarıdan fazlasının (yüzde 53,9)
benzinli olduğu görüldü. Bu türü, yüzde 33,9 ile dizel yakıtlı
otomobiller izledi.
Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde
elektrikli veya hibrit araç oranının (yüzde 9,1) ilk kez LPG yakıtlı
otomobil oranını (yüzde 4,9) geçmesi dikkati çekti. Şubatta, 3
bin 885 elektrikli veya hibrit, 2 bin 79 LPG yakıtlı otomobil trafiğe
kaydedildi.
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Erzurum
yüzlerce yıllık
yapılarıyla
ziyaretçilerini
tarihi yolculuğa
çıkarıyor
Anadolu'nun en eski yerleşim
merkezlerinden Erzurum, sahip olduğu
tarihi eserleriyle ziyaretçilerine zamanda
yolculuk yaptırıyor. Tarihi kalesinin yanı
sıra Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami,
Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi
yüzlerce yıllık yapılardan oluşan kültürel
mirasıyla tarihe ışık tutuyor.

Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden Erzurum,
sahip olduğu tarihi eserleriyle ziyaretçilerine zamanda
yolculuk yaptırıyor.
Tarihi milattan önce 4 binlere dayanan ve yılın büyük bir
bölümü kar dolayısıyla beyaz gelinlik giyen Erzurum, coğrafi
konumu itibarıyla yüzyıllardır pek çok devlet ve medeniyete
ev sahipliği yaptı.
Erzurum'un, doğu ile batının kilit noktasında yer alması
dolayısıyla Hattiler'e kadar giden bir geçmişe sahip olmasına
rağmen günümüze kadar görkemiyle ayakta kalan en eski
tarihi yapısı, Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde
yapılan ve imparator Theodosius'un isminin verildiği 5.
yüzyıla ait Erzurum Kalesi oldu.
Roma dönemi sonrası Gürcüler, Saltuklular, Moğollar,
İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı
İmparatorluğu'nun hakim olduğu şehir, o dönemlere ait çok
sayıda eseri bünyesinde barındırıyor.
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Aizanoi Antik
Kenti’nde kazı
çalışmaları başlıyor
Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar
ilçesine bağlı Aizanoi Antik Kenti’nde kazı
çalışmalarının nisan ayında başlayacağını
söyledi.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesine bağlı Aizanoi Antik
Kenti’nde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu
hakkında bilgiler aldı.
Kazı ve restorasyon çalışmalarına nisan ayında başlanacağını belirten
Vali Ali Çelik, “Roma Köprüsü’nü, tapınağın karşısında yer alan 5
metruk binayı ve projesi onaylanan Kazı Deneyim Evi’ni restore
ederek ayağa kaldıracağız. Penkalas Çayı ve Odeon bölgesinde kazı
çalışmasını Nisan ayında başlatıyoruz. Penkalas Çayı çevresinin
antik dönemdeki dokusuna uygun şekilde düzenlemesini yapacağız.
Restorasyon ve kazı çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Aizanoi
Antik Kenti’ni yeniden canlandırmak için herkes üzerine düşeni
fazlasıyla yapma gayretinde. İnşallah çalışmaları hızlı bir şekilde
tamamlayacağız” dedi.
28 metruk binanın rölöve çalışmalarının da başlatıldığını ifade
eden Vali Çelik, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan çıkan
karara göre binalara fonksiyon tanımlanacağını söyledi.
Vali Ali Çelik’e Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı,
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer ile İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

Medusa kabartmalı
lahitteki
‘beddua’nın sırrı
Amasya'da 1994 yılında bulunan 1700
yıl öncesine ait Medusa kabartmalı
beddua yazılı lahit müzede sergileniyor.
Müze müdürü Celal Özdemir, bedduanın
lahitin çalınmaması ve antik mezarın
soyulmaması için yazıldığını tahmin
ettiklerini belirtti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1994 yılında 1700 yıl
öncesinde ait bir lahit bulundu. Medusa kabartmalı lahit,
üzerinde bulunan beddua yazısıyla dikkat çekti.

Sultan II. Bayezid
Camisi’nin
penceresinde Kayı
sembolleri bulundu:
Dünyada tek örnek
Şehzadeler şehri Amasya’daki 535 yıllık
Sultan II. Bayezid Camisi’nde ahşaptan
yapılma tek bir pencere kanadına ustalıkla
işlenmiş Kayı sembolleri 6 yıl önce fark
edilerek bulundu. Kayı sembollü pencere
kanatları ahşap pencere kanadı işçilikleri
arasında dünyadaki tek örnek olarak
değerlendiriliyor.

Amasya Müzesi’nde sergilenen lahit hakkında konuşan
müze müdürü Celal Özdemir, bedduanın lahitin
çalınmaması ve antik mezarların soyulmaması için
yazıldığının tahmin edildiğini belirtti.
Özdemir, “Beddualara ve uyarılara rağmen maalesef
mezarı soymuşlar” dedi.
Lahit, Aktarla köyünde 1994 yılında yapılan kurtarma
kazısında bulundu. Roma dönemine ait lahidin üzerinde
Grekçe harflerden oluşan ifadeler ve Yunan mitolojisinde
gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan Medusa figürü
olduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerde lahidin üzerinde,
‘Her kim ki saygı ve merhamet duygularıyla yaklaşanlar
Tanrı’dan iyilik görsünler. Ancak kötü niyetle yaklaşanlar,
mezarı ele geçirmeye çalışanlar veya başka bir kötülük
yapanlar için bu dünya basılmaz, denizler aşılmaz olsun.
Çocuklarının, özellikle de eşlerinin hayrını görmesin, rızkı
azalsın’ şeklinde beddua yazıldığı belirlendi.

6 yıl önce Türk boyları hakkında bilgiler aktaran bir kitabı
inceleyen Muzaffer Doğanbaş, gördüğü Kayı sembolü örneklerinin
aynısının 2000 yılında teşhir için Sultan II. Bayezid Camisi’nden
Amasya Müzesi’ne taşıdıkları orijinal 3 pencere kanadından
birinin üzerindeki iki ok ve tek yayın birleşmesiyle oluşan figüre
benzediğini fark etti.
Yaptığı araştırmada ustalıkla işlenen altlı üstlü toplam 4 işaretin
Kayı boyunun simgesi olduğunu belirleyen Arkeolog Doğanbaş,
“Kayı sembollü pencere kanadı Amasya’da tek olduğu gibi Osmanlı
coğrafyasındaki ahşap pencere kanadı işçiliklerinde de tek örnek”
dedi.
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Otomotiv odaklı Ro-Ro
Limanı’na ilk sefer gerçekleşti
Otomotiv odaklı Ro-Ro Limanı'na ilk uluslararası deneme seferi gerçekleştirildi.
Uluslararası standartlarda hizmet verecek olan liman, küresel otomotiv lojistiğinin yeni
merkezi olmaya hazırlanıyor.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri
A.Ş. tarafından Japon NYK Line (Nippon
Yusen Kaisha) ortaklığı ile Kocaeli’ne
bağlı Körfez ilçesinde, tüm markalar
ile çalışmak üzere hayata geçen ortak
liman işletmesinde ilk deneme seferi
gerçekleşti. Köstence’den (Romanya)
başlayan ve Körfez Bölgesi’nde başarıyla
tamamlanan ilk seferde ithal araçlar
limanda tahliye edildi. 2019 yılından bu
yana inşası devam eden Ro-Ro Limanı,
önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek
resmi açılışı sonrası uluslararası otomobil
markalarının ihracat ve ithalat kapısı
konumuna gelecek.
Uluslararası Otomotiv Lojistiğinin
Rotası Nisan Ayında Değişiyor
Yapılan ilk deneme seferinin başarıyla
tamamlanmasının uluslararası otomotiv
sektörü için tarihi bir an olduğunu
kaydeden OYAK Genel Müdürü Süleyman
Savaş Erdem, “Dünyanın en köklü ve en
büyük denizcilik şirketlerinden NYK Line
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ile 2018 yılında başladığımız yolculukta
çok önemli bir basamağı başarıyla geride
bıraktık. İlk seferin tüm süreçlerinin OYAK
Grup Şirketleri iş birliği ile yürütülmesi de
bizleri ayrıca gururlandırdı. Türkiye’nin
çok önemli bir ihtiyacına daha çözüm
olacak bu yatırımımız, otomotiv
sektörüne olan güvenimizin de bir
göstergesi. Kısa bir zaman içerisinde
uluslararası otomotiv lojistiğinin rotasını
değiştirerek merkez konumuna gelecek
olan limanımızın ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.
Ülke Ekonomisine Önemli Katkılar
Sağlıyacak
Japon devi NYK işbirliği ile hayata
geçirilen liman hakkında yapılan
açıklamada, “Türkiye ihracatının
lokomotifi otomotiv sektörünün yarattığı
yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak
olup ülke ekonomisine de önemli katkılar
sağlayacak. Yıllık 780 bin araç elleçleme
kapasitesi ve toplam 265 bin metrekare

kapalı otoparkı ile sadece otomotiv
sektörüne hizmet verecek olan liman,
kendi alanında en büyük liman olma
özelliğini de taşıyor” ifadeleri yer aldı.
Düşük Maliyet, RO-RO Limanlarının
Potansiyelini Arttırıyor
Açıklamanın devamında ise, şu ifadeler
yer aldı:”Toplam taşımacılıktaki payı
yüzde 90 olan deniz yolu taşımacılığı,
maliyeti en düşük taşımacılık yöntemi
olarak tüm dünyada giderek daha çok
talep görüyor. Maliyet avantajının yanı
sıra çevresel sürdürülebilirlik adına
ülkelerin deniz yolu ve demir yolu
taşımacılığına yönelmesiyle potansiyeli
artan Ro-Ro limanları ile de şirketlerin
multimodal taşımaları daha çok tercih
ettiği görülüyor. Tüm bunlarla birlikte,
Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı
Avrupa Birliği’nde, karayolu taşımacılığını
azaltıcı, deniz yolu taşımacılığını
özendirici ve artırıcı politika değişikliği
planlanıyor.”
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2021 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil
ve hafif ticari araç pazarı %59,7 oranında
arttı
• Türkiye otomobil ve hafif ticari

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi
(Ocak-Mart)

araç toplam pazarı, 2021 yılı OcakMart döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %59,7 artarak 198.660

+%57,0

adet olarak gerçekleşti.

+%59,7
198.660

• Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-

156.464

Mart döneminde geçen yıla göre %57,0
oranında artarak 156.464 adet olurken,

99.630

hafif ticari araç pazarı da %70,3 artarak

124.403

+%70,3

42.196 adede ulaştı.
42.196

24.773

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2021 Mart ayında %92,8, otomobil
pazarı %91,4 ve hafif ticari araç pazarı

Otomobil

%98,3 oranında arttı.
• 2021 yılı Mart ayı otomobil ve hafif

HTA

Toplam

2020

Adet

ticari araç pazarı 2020 yılı Mart ayına
göre %92,8 artarak 96.428 adet oldu.

10 Yıllık Ortalamalara Göre Değişim
(Mart)
+%42,8
+%49,6

• 2021 yılı Mart ayında otomobil satışları
bir önceki yılın aynı ayına göre %91,4
artarak 76.357 adet olurken, hafif ticari
araç pazarı %98,3 artarak 20.071 adet

96.428

76.357

oldu.
• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10

+%21,8

yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre
%42,8 arttı.

51.047

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı

16.480

67.527

20.071

ortalama satışlara göre %49,6 artış
gösterdi.

Otomobil

HTA

Toplam

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı
ortalama satışlara göre %21,8 arttı.

Adet

10 Yıllık Ortalama

2021

61

Sektör
Analizi

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

104.293
90.619

96.428

94.733

80.141

87.401
70.973

58.504
43.728

50.008
47.122

Adet

61.533

26.457

27.273

32.235

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

10 Yıl. Ort.

32.000

45.744

67.527

64.856

68.997

71.295

63.958

59.059

62.286

65.833

79.958

122.684

2020

27.273

47.122

50.008

26.457

32.235

70.973

87.401

61.533

90.619

94.733

80.141

104.293

2021

43.728

58.504

96.428

21/20

60,30%

24,20%

92,80%

21/10 Yıllık Ortalama

35,80%

27,90%

42,80%

Otomobil Pazarı
76.357

71.296

69.427

80.721

76.341
64.357

57.067
44.749

39.887

44.372

35.358
25.073

37.727

23.430

34.107

51.047

49.442

52.746

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

10 Yıl. Ort.

23.430

34.107

51.047

49.442

2020

22.016

37.727

39.887

21.825

2021

35.358

44.749

76.357

20/21

60,60%

18,60%

91,40%

21/10 Yıllık Ortalama

50.96%

31,20%

49,60%

Adet

22.016

21.825

55.746

48.938

44.037

46.756

50.408

61.356

91.561

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

52.746

55.746

48.938

44.037

46.756

50.408

61.356

91.561

25.073

57.067

69.427

44.372

71.296

76.341

64.357

80.721

15.425

16.140

18.602

31.123

Hafif Ticari Araç Pazarı
20.071
17.974
13.755
8.370

13.906
10.121

9.395

7.162

Adet

5.257
8.770

17.161

4.632
11.637

16.480

15.413

16.251

16.047

15.020

15.530

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

10 Yıl. Ort.

8.770

11.637

16.480

15.413

16.251

16.047

15.020

15.530

15.425

16.140

18.602

31.123

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

2021

8.370

13.755

20.071

20/21

59,20%

46,40%

98,30%

21/10 Yıllık Ortalama

-4,60%

18,20%

21,80%

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

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
Ek 3: Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu
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
2020
27.273
47.122
50.008
26.457 32.235 70.973 87.401 61.533 90.619 94.733 80.141
2021
43.728
58.504
96.428
10 Yıllık Ort. 32.200
45.744
67.527
64.856 68.997 71.295 63.958 59.059 62.286 65.833 79.958
%
35,8%
27,9%
42,8%
-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

Aralık

115.400
129.718
146.989
156.173
141.912

Toplam

777.761
853.378
767.681
968.017
983.720

956.194
620.937
479.060
772.788
198.660
122.684 804.398
-100,0%
136.240
77.706
90.500
104.293

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

2013

25.835

36.814

51.785

56.999

62.383

58.290

55.712

51.611

52.925

46.985

556.280
7

64.117 101.199 664.655

2014

24.368

27.167

37.812

42.769

46.379

47.278

46.602

45.131

49.262

50.814

59.695 110.054 587.331

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 Yıllık Ort.

24.498
23.358
25.689
26.611
10.979
22.016
35.358
23.430

40.817
40.588
34.658
35.901
19.205
37.727
44.749
34.107

61.676
63.975
55.616
59.798
38.628
39.887
76.357
51.047

70.211
65.618
57.998
55.108
24.416
21.825

62.878
73.832
65.799
57.227
27.126
25.073

67.766
71.111
66.164
41.225
36.024
57.067

64.218
45.566
62.384
42.024
15.398
69.427

61.753
53.977
54.890
26.976
21.544
44.372

47.088
51.340
53.423
17.595
35.308
71.296

47.954
63.746
70.488
16.809
39.996
76.341

49.442

52.746

55.249

48.938

44.037

46.756

50.408

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
156.464
61.356 91.561 609.076

%

50,9%

31,2%

49,6%

-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

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

8
180.350

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 Yıllık Ort.
%

10.117
9.355
9.634
8.465
3.394
5.257
8.370
8.770
-4,6%

14.514
12.237
12.307
11.108
5.670
9.395
13.755
11.637
18,2%

21.626
18.973
18.186
16.547
10.593
10.121
20.071
16.480
21,8%

21.391
19.269
17.990
16.018
6.555
4.632

18.664
20.072
19.623
15.528
5.890
7.162

18.392
20.429
17.494
9.812
6.664
13.906

19.618
12.967
19.913
10.710
2.529
17.974

20.824
17.579
17.646
7.370
4.702
17.161

16.937
16.253
17.929
5.433
6.684
19.323

16.301
19.254
21.264
4.762
9.079
18.392

22.204
26.526
24.903
12.000
10.373
15.784

41.833
33.868
36.546
16.863
19.671
23.572

242.421
226.782
233.435
134.616
91.804
162.679
42.196
195.321

15.413 16.251 16.047 15.020 15.023 15.530 15.425 18.602 31.123
-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

63

Sektör
Analizi

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: MART-2021

11

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI

11

0

0

4

4

0

0

4

4

1.899

1.899

0

0

1.899

1.899

0

0

0

0

0

BENTLEY

11

BMW

1.822

1.822

0

0

1.822

1.822

CITROEN

2.988

2.988

602

602

0

3.590

3.590

DACIA

3.540

3.540

772

772

0

4.312

4.312

DS

80

80

0

0

80

80

FERRARI

5

5

0

0

5

5

FIAT

8.581

200

8.781

3.342

360

3.702

11.923

560

12.483

FORD

334

1.852

2.186

7.644

143

7.787

7.978

1.995

9.973

HONDA

2.393

381

2.774

0

2.393

381

2.774

HYUNDAI

1.740

1.382

3.122

185

185

1.740

1.567

3.307

56

56

0

56

56

316

316

0

316

316

ISUZU

0

IVECO

0

0

JAGUAR

20

20

0

0

20

20

JEEP

444

444

0

0

444

444

1.833

1.833

0

KARSAN
KIA
LAMBORGHINI

19

19

19

0

19

256

0

2.089

2.089

0

0

0

0

0

256

LAND ROVER

386

386

0

0

386

386

LEXUS

12

12

0

0

12

12

MASERATI

8

8

0

0

8

8

MAZDA

17

17

MERCEDES-BENZ

2.243

2.243

MINI

137

137

MITSUBISHI

138

138

NISSAN

1.869

1.869

OPEL

3.148

3.148

PEUGEOT

3.485

3.485

0

0

0

17

17

637

637

0

2.880

2.880

0

0

137

137

418

418

0

556

556

53

53

0

1.922

1.922

528

528

0

3.676

3.676

1.318

1.318

0

4.803

4.803

0

0

126

126

863

863

8.069

1.818

9.887

126

126

955

9.024

SEAT

1.882

1.882

0

0

1.882

1.882

SKODA

5.204

5.204

0

0

5.204

5.204

PORSCHE
RENAULT

8.069

SMART

3

3

SSANGYONG

103

103

54

0

0

3

3

54

0

157

157

SUBARU

84

84

0

0

84

84

SUZUKI

419

419

0

0

419

419

294

8.460

995

995

8.166

1.289

9.455

VOLKSWAGEN

9.440

9.440

1.510

1.510

0

10.950

10.950

VOLVO

660

660

0

0

660

660

47.074

76.357

20.071

40.288

56.140

96.428

TOYOTA

TOPLAM:

64

11

8.166

29.283

11.005

9.066

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2021

ALFA ROMEO

0

ASTON MARTIN

0

AUDI

0

BENTLEY

0

BMW

0

CITROEN

0

DACIA

0

DS
FERRARI
FIAT

107

107

0

0

0

0

107

107

9

9

0

0

0

0

9

9

3.485

3.485

0

0

0

0

3.485

3.485

1

1

0

0

0

0

1

1

3.372

3.372

0

0

0

0

3.372

3.372

5.878

5.878

0

1.412

1.412

0

7.290

7.290

6.547

6.547

0

2.190

2.190

0

8.737

8.737

0

135

135

0

0

0

0

135

135

0

6

6

0

0

0

0

6

6

18.942

381

19.323

8.379

758

9.137

27.321

1.139

28.460

FORD

813

4.140

4.953

14.697

265

14.962

15.510

4.405

19.915

HONDA

5.284

803

6.087

0

0

0

5.284

803

6.087

HYUNDAI

3.226

2.749

5.975

0

554

554

3.226

3.303

6.529

ISUZU

0

0

0

0

75

75

0

75

75

IVECO

0

0

0

0

616

616

0

616

616

JAGUAR

0

26

26

0

0

0

0

26

26

JEEP

0

887

887

0

0

0

0

887

887

KARSAN

0

0

0

55

0

55

55

0

55

KIA

0

4.641

4.641

0

611

611

0

5.252

5.252

LAMBORGHINI

0

3

3

0

0

0

0

3

3

LAND ROVER

0

540

540

0

0

0

0

540

540

LEXUS

0

47

47

0

0

0

0

47

47

MASERATI

0

15

15

0

0

0

0

15

15

MAZDA

0

34

34

0

0

0

0

34

34

MERCEDES-BENZ

0

4.204

4.204

0

1.206

1.206

0

5.410

5.410

MINI

0

335

335

0

0

0

0

335

335

MITSUBISHI

0

262

262

0

1.171

1.171

0

1.433

1.433

NISSAN

0

4.986

4.986

0

196

196

0

5.182

5.182

OPEL

0

6.528

6.528

0

1.174

1.174

0

7.702

7.702

PEUGEOT

0

8.904

8.904

0

2.506

2.506

0

11.410

11.410

PORSCHE

0

210

210

0

0

0

0

210

210

RENAULT

16.017

2.613

18.630

0

1.481

1.481

16.017

4.094

20.111

SEAT

0

4.075

4.075

0

0

0

0

4.075

4.075

SKODA

0

9.842

9.842

0

0

0

0

9.842

9.842

SMART

0

7

7

0

0

0

0

7

7

SSANGYONG

0

237

237

0

104

104

0

341

341

SUBARU

0

142

142

0

0

0

0

142

142

SUZUKI

0

587

587

0

0

0

0

587

587

TOYOTA

15.818

518

16.336

0

1.295

1.295

15.818

1.813

17.631

VOLKSWAGEN

0

17.808

17.808

0

3.451

3.451

0

21.259

21.259

VOLVO

0

1.300

1.300

0

0

0

0

1.300

1.300

TOPLAM:

60.100

96.364

156.464

23.131

19.065

42.196

83.231

115.429

198.660
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Sektör
Analizi

Mart 2021 Verileri
Mart 2021 Verileri

Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu
Ek 4: Segment ve Gövde Tipine
Göre
Dağılım
Tablosu
Segment
ve Gövde
Tipine
Göre Dağılım Tablosu
2021 Mart
Segment
2021
Mart
A (Mini)
Segment
A
(Mini)
B (Entry)
B
(Entry)
C (Compact)
C
D (Compact)
(Medium)
D (Medium)
E (Luxury)
E (Luxury)
F (Upper Luxury)
F (Upper Luxury)
Toplam
Toplam
Pay
Pay
2020
2020Mart
Mart
Segment
Segment
A
A (Mini)
(Mini)
B
(Entry)
B (Entry)
C (Compact)
C (Compact)
D (Medium)
D (Medium)
E (Luxury)
(Luxury)
FE (Upper
Luxury)
F
(Upper
Toplam Luxury)
Toplam
Pay

Pay

S/D 0
0522
522
22.735
22.735
5.263
5.263
1.333
1.333
167
167
30.020
30.020
39,3%
39,3%

2
2 H/B
H/B242
242
14.206
14.206
3.730
3.73024
24
0
0
0
0
18.202
18.202
23,8%
23,8%

3
3 S/W
S/W 0
0
1
1 99
99 96
96
55
55
0
0
251
251
0,3%0,3%

4
MPV
0
164
138
0
1
0
303
0,4%

4
5
MPV 5
CDV 6
0 CDV
0 Spor
164 0
338 6
338
138
60 8
60
0
0 278
0
126
1
0
0
41
0
0
0
41
303 398 398500
0,4%0,5% 0,5%
0,7%

6
7
Spor7
SUV
Toplam
6SUV
0
248
Toplam
Pay
248
0,3%
8 0
7.249
22.488
7.249
22.488
29,5%
278
15.515
42.555
15.515 2.853
42.555
55,7%
126
8.362
2.853
8.362
11,0%
41
764
2.194
764
2.194
2,9%
41
302
510
302
510
0,7%
500
26.683
76.357
26.683
76.357
0,7%
34,9% 34,9%
100,00 100,00

S/D
S/D
0 0
1.710
1.710
12.108
12.108
4.962
4.962
588
41588
41
19.409
19.409
48,7%

2 2
H/BH/B
171171
5.342
5.342
2.678
2.678
560
560
0
0 0
8.751 0
8.751
21,9%

3
3
S/W S/W
0
0
154 154
59
59
59
59
16
0 16
288 0
0,7% 288

4
5
4
5 6
MPV MPVCDV CDV
Spor
0
0
0
0 16
1
1 366 366 11
100
14
380
100
14
0
0
21
0
0
0
0
58
0
0
0
0
16
0 380
0 502
101
0,3% 101 1,0% 3801,3%

6 7
7
SUV
Toplam
Pay
Spor
SUV
Toplam
0
187
0,5%
16
0
187
1.871
9.455
23,7%
11
1.871
9.455
7.120
22.459
56,3%
380
7.120
22.459
944
6.546
16,4%
21
944
6.546
320
982
2,5%
58201
320
982
258
0,6%
16
201
258
10.456
39.887
502
26,2% 10.456
100,00 39.887
1,3%
26,2%
100,00

S/D

48,7%

21,9%

0,7%

0,3%

1,0%

Pay
0,3%
29,5%
55,7%
11,0%
2,9%
0,7%

Pay
0,5%
23,7%
56,3%
16,4%
2,5%
0,6%

Değişim
1
2
3
4
5
6
7
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Toplam
Değişim
1
2
3
4
5
6
7
A
(Mini)
41,5%
-62,5%
32,6% Toplam
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Ek
5: Motor Tipine -69,5%
Göre Adetler,Paylar
ve Değişimler
Tablosu-27,3% 287,4% 137,8%
B (Entry)
165,9%
-99,4%
16300,0%
-7,7%
A (Mini)
41,5%
-62,5%
32,6%
C (Compact)
87,8%
39,3%
67,8%
38,0%
328,6%
-26,8%
117,9%
89,5%
B (Entry)
-69,5%
165,9% 2021
-99,4% 16300,0%
-7,7%
-27,3%
287,4%
137,8%
2020 Mart
D (Medium)
6,1%
-95,7%
62,7% Mart
500,0%
202,2%
27,7%
MOTOR TİPİ
Değişim328,6%
C
(Compact)
87,8%
39,3%
67,8%
38,0%
-26,8%
117,9%
89,5%
Adet
Pay
Adet
Pay
E (Luxury)
126,7%
243,8%
-29,3%
138,8%
123,4%
(Medium)
6,1% 45,6%
-95,7%51.849
62,7%67,9%
27,7%
Benzin
18.195
185,0%
FD(Upper
Luxury)
307,3%
156,3% 500,0%
50,2% 202,2%
97,7%
E
(Luxury)
126,7%
243,8%
-29,3%
138,8%
123,4%
Dizel
18.735
47,0%
15.780
20,7%
-15,8%
Toplam
54,7%
108,0% -12,8%
200,0%
4,7%
-0,4%
155,2%
91,4%
Otogaz
3.131
4,1%
101,4%
F (Upper Luxury) 1.555
307,3% 3,9%
156,3%
50,2%
97,7%
Hibrit
1.375
3,4%
5.423
7,1%
294,4%
S/D:
Sedan,
H/B:
Hatcback,
S/W:
Station
Wagon,
MPV:
Multi
Purpose
Vehicle-Çok
Amaçlı
Araçlar,
Toplam
54,7%
108,0% -12,8%
200,0%
4,7%
-0,4%
155,2%
91,4%
ElektrikCar Derived Van-Binek
27
0,1%
174
544,4%
CDV:
Tipli Küçük
Vanlar,0,2%
SUV: Sport
Utility Vehicle-Arazi Araçlar
Toplam
39.887 100,00% 76.357 100,00% 91,4%

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:
Utility Vehicle-Arazi Araçlar
Göre Adetler,Paylar
veSport
Değişimler
Ek 6: Motor Hacmine Motor
Göre Hacmine
Adetler,Paylar
ve Değişimler
Tablosu Tablosu
MOTOR HACMİ

MOTOR
CİNSİ

≤ 1600cc
1601cc - ≤ 2000cc
≥ 2001cc
B/D Ara Toplam

B/D
B/D
B/D

<=1600cc
1601cc - <=1800cc (<=50KW)
1601cc - <=1800cc (>50KW)
1801cc - <=2000cc
2001cc - <=2500cc (<=100KW)
2001cc - <=2500cc (>100KW)
>2500cc
Hibrit Ara Toplam

HİBRİT

≤ 85 kW
86kW - ≤ 120kW
≥ 121kW
Elektirik Ara Toplam

ELEKTRİK

HİBRİT
HİBRİT
HİBRİT
HİBRİT
HİBRİT
HİBRİT

ELEKTRİK
ELEKTRİK

Toplam

66

2020 Mart
Adet
Pay
37.543
94,1%
856
2,1%
86
0,2%
38.485
96,5%

2021 Mart
Adet
Pay
69.692
91,3%
853
1,1%
215
0,3%
70.760
92,7%

17
0
1.046
250
59
2
1
1.375

0,0%
0,0%
2,6%
0,6%
0,1%
0,0%
0,0%
3,4%

2.288
0
2.567
523
36
1
8
5.423

3,0%
0,0%
3,4%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
7,1%

19
0
8
27

0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

32
0
142
174

0,0%
0,0%
0,2%
0,2%

1675,0%
544,4%

39.887

100,0%

76.357

100,0%

91,4%

Değişim

85,6% 45, 50, 80
-0,4%
130, 150
150,0%
220
83,9%
13358,8% 45, 50, 80
130, 150
145,4% 45, 50, 80
109,2%
130
-39,0%
220
130, 150
220
294,4%

Ek 7: Emisyon Değerlerine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
CO2 ORTALAMA

2020 Mart

2021 Mart

Değişim

ÖTV
%

10
25
60

KDV
%

18
18
18
18
18
18
18
18
10
18
18
18
18
18
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