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Yetkili Satıcılık 
Mesleği 
Dönüşecek mi?

Değerli Meslektaşlarım,

2021 yılının başından beri geçen 5 aylık dönemde, otomotiv sektörü gerek satış 
hacmi açısından gerekse de geleceğe dönük olumlu sinyalleri açısından, tüm 
meslektaşlarımızı memnun edecek bir hareketlilik gösteriyor.

Özellikle tüketici talebi anlamında geçmiş dönemlerden sarkan talebin, ilk aylarda 
yoğun şekilde yaşanması herkesin yüzünü güldürüyor. Her ne kadar genel ekonomik 
beklentiler ve makro ekonomik göstergeler tehlike sinyalleri veriyor olsa da 
otomotiv sektörünün şimdiye kadarki performansı geçmiş yıllarda yaşanan sorunları 
unutturacak gibi görünüyor.

Otomotiv perakendecileri olarak bu dönemde gerçek bir bahar ortamı yaşanıyor olsa 
da son yıllarda sıkça dillendirilmeye başlanan, otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm 
de yetkili satıcılıklar açısından geleceğe matuf belirsizlikleri de barındırmıyor değil.

Özellikle pandemi ile birlikte çok hızlanan dijitalleşmenin otomotiv sektörü üzerine 
etkileri geleceği belirleyecek en önemli faktörlerin başında geliyor. Hayatımızın doğal 
parçası haline gelen online toplantılar, internet üzerinden satış görüşmeleri, dijital 
platformlardan araç satışları gibi henüz 2-3 sene önce yapılmayan pek çok uygulama 
sektörün önceliği haline geldi.

Bu hızlı dönüşüm sayesinde değer zincirindeki tüm halkaların iş yapış şekillerinde 
ve beklentilerinde de önemli değişiklikler meydana gelmeye başladı. Artık üreticiden 
sağlayıcıya, sağlayıcıdan bayiye ve bayiden de tüketiciye uzanan yol, kısa, hızlı ve kolay 
olmak zorunda.

Avrupa’da, dünyanın gelişmiş ekonomilerinde ve doğal olarak ülkemizde de yeni 
satış ve hizmet standartlarının belirlenmesi, dönüşümün yönü konularında derin 
araştırmalar, raporlar yayınlanıyor. 

OYDER olarak biz de yetkili satıcılık mesleğini icra eden meslektaşlarımızla 
mesleğimizin geleceğini tartışacağımız, her görüşü ve fikri değerlendirerek tartışmaya 
açacağımız bir dizi organizasyon yapmaya karar verdik.

“OYDER Otomotiv Meydanı” adı altında bir dizi online toplantı ile mesleğimiz hakkında 
yayınlanmış araştırmaları, gelecek senaryolarına dönük beklentileri meslektaşlarımızın 
dikkatine sunacak ve onların görüş ve dileklerini dinleyeceğiz.

Haziran ayı ile birlikte başlayan bu etkinliklerimiz sonbahar aylarında
tamamlanacak. Tüm meslektaşlarımızı katkı sağlamaya, OYDER çatısı altında 
mesleğimizin geleceğini tartışmaya davet ediyoruz.

OYDER, her zaman olduğu gibi, bundan sonra da etkisini üyelerinin gücünden almaya 
ve sektörümüze faydalar sağlamaya devam edecek.

Saygılarımla,
Çınar NOYAN
OYDER Genel Sekreteri
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Yıllardır yönetim kademesinde 
bulunduğunuz OYDER’in yönetim kurulu 
başkanı olarak seçildiniz, bu yeni dönemde 
OYDER’i neler bekliyor?

Yıllardır yönetimin içinde olduğumdan dolayı, 
süregelen yönetim anlayışını devam ettireceğiz. 
Sektörle olan ilişkileri sıkı tutup OYDER’i daha 
yüksek yerlere getirmek için uğraşacağız. Zaten hali 
hazırda oluşmuş olan bir kurumsal hafızamız var 
bu hafızayı devam ettirmek, ilerletmek ve yetkili 
satıcıların dertlerini çözmek için çalışacağız. Bu 
dönemde ihtiyacımız olan en önemli unsur, tüm 
meslektaşlarımızın OYDER çatısı altında birlik ve 
beraberlik içinde olması ve yapılanlara destek 
vermesidir. 

2021 ayının ilk 5 ayı itibariyle tarihimizde 
görmediğimiz yüksek satışlara ulaştık, bu 
durumu neye bağlıyorsunuz?

Geçen sene tabii ki pandemi döneminden çıktığımız 
için ertelenen talepler de vardı. Dolayısıyla bu 
sene olan pazar artışının sebebi ertelenen talepler 
özellikle ilk 3 ay içinde Türkiye’de olumlu anlamda 
gelişen ekonomik şartlardan dolayı otomotiv pazarı 
ciddi anlamda büyüyerek ilk 5 ayı kapattı. 

Bu artış devam eder mi?

Benim görüşüm devam edeceği yönünde. Çok 
büyük bir ekonomik sıkıntı olmadığı takdirde 
bu seviyelerde devam edecek gibi görünüyor. 
Hükümetin alacağı kararlar tabii ki bu artışı etkiler 
ama distribütör firmaların kampanyaları ve de faiz OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

TURGAY MERSİN



indirimleri ile beraber bu seviyeleri 
koruyacağız gibi öngörmekteyim.

Yıllardır özlediğimiz 1 milyonu 
geçme ihtimalimizi nasıl 
görüyorsunuz?

Aslında olmaması için hiçbir neden 
yok hatta belki bu sene bile olabilir. 
Yılın ikinci yarısını görünce bunun 
olabilirliğini daha iyi anlayacağız. Arzda 
sıkıntı olmazsa böyle bir sürprizle 
karşılaşabiliriz.

Araç tedariki ile ilgili sıkıntı 
çok konuşuluyor, son yapılan 
konuşmalar büyük üreticilerin 
bu sıkıntının krize dönmesine 
engel olacakları yönünde. Sizin 
de beklentiniz bu yönde mi?

Benim de beklentim bu şekilde. Daha 
önceden de söylediğim gibi bunu 
hızlı çözeceklerine inanıyorum çünkü 
üreticilerin gözünden bakarsak, 
Avrupa ve Türkiye pazarında yoğun 
bir talep olduğu ortada. Bu sebeple 
sorun ne kadar hızlı çözülürse 
üreticilerin de bu talebi zamanında 
karşılaması mümkün olur. Bu konunun 
çok büyük bir krize dönüşeceğini 
düşünmüyorum, marka ve model 
bazında belki bazı sorunlar olabilir 
ama bu genel anlamda büyük bir krize 
dönüşmez. 

Yüksek talep nedeniyle 
otomotiv sektörünün önü açık 
gibi gözüküyor ama piyasayı 
belirleyen bir ana bileşen 
daha var, o da genel ekonomik 
durum. Bu konuda Türkiye’nin 
hem faiz politikaları hem 
döviz kuru seviyesi hem de 
enflasyon oranıyla ilgili görüş ve 
beklentileriniz nedir?

Ekonomide, kur ve faiz gibi pek 
çok bileşen var o yüzden kestirmek 
oldukça zor. Fakat Türkiye dinamik bir 
ülke ve bu dinamikliğine güvenerek 
otomotiv adetlerinin yukarı gideceğini 
düşünüyorum. Kur ve faiz hepimizi 
üzen ve her kesimin takip ettiği 
göstergeler. Tabii ki kurun ileri gitmesi 
otomotiv fiyatlarında artışa neden 
oluyor. Fakat ben faizin düşeceğine 
ve kurun belli bir seviyede kalacağına 
dair iyimserliğimi koruyorum. Gidişat 
şu an için normal değil ve bu otomotiv 
sektörünü etkileyen etmenlerden biri, 
fakat buna ek olarak kur ve faizlerde 
bir olumsuzluk olmazsa 1 milyon 
adetleri görürüz. Ama bu seviyede 
giderse 850 bin bandında pazarı 
kapatırız. Bu faiz ve kurlara rağmen 
talepte bir daralma olmadığına göre şu 
anda bu piyasa bu rakamları kaldırıyor 
ama ekonomide en ufak bir düzelme 
ile 1 milyon adete çıkmamız çok daha 
kolay olur.

2015-2017 yılları arasında 950 
ile 1 milyon arasında bir pazara 
ulaşmıştık, fakat daha sonra 
önemli düşüşler kaydederek 
bugünkü seviyelere geldik. 
Anlattıklarınıza göre yeniden bu 
seviyelere dönüş bekleniyor. Peki, 
yetkili satıcılar açısından durumu 
değerlendirdiğimizde bu teşkilat
yeniden büyüyecek araç pazarına
hazır mı?

Yetkili satıcıların sermayeleri geçtiğimiz 
iki yıl içinde oldukça eridi. Öyle ki 
aldığımız aracı yerine koyamaz hale 
geldik. Yetkili satıcılara tavsiyem bu süre 
zarfında büyüyen pazara hızlı bir şekilde 
adapte olmaları yönünde. Sermayelerini 
gözden geçirip güçlendirmeleri gerek. 
Sermayesini güçlendirmeyen satıcılar 
sıkıntı yaşayabilir. Özellikle ikinci el 
pazarı da oldukça önemli bir hale 
geldi ve bu pazarında sermayesini 
güçlendirmesi gerek. Alt yapı olarak 
hazırız, gözden geçirilmesi gereken tek 
kısım sermayenin güçlendirilmesidir. 

Özellikle ikinci el alanında, 
pandemi ile birlikte dijital 
platformların yükselmesiyle, 
mesleği otomotivcilik olmayan 
sektöre giren yeni kişiler/
platformlar eklendi, bu yeni satış 
kanalı sizce otomotiv sektörünü 
nasıl etkiler?

7
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OYDER

Dijital kanal biz yetkili satıcılar için bir tehlike. 
Fakat Türk milleti olarak biz almak istediğimiz şeyi 
görmeden, pazarlık etmeden almayı pek sevmiyoruz. 
Bu alışkanlıklar tabii ki zamanla kırılabilir. Bu konuda 
rekabet kaçınılmaz ama bu tehlikeyi fırsata da 
çevirebiliriz. Çeşit, sermaye, ikinci el çokluğuyla bu 
rekabet fırsata çevrilebilir.
 
Otomotiv sektöründe ürün satışı 
uzmanlık gerektiren bir iş. Dolayısıyla 
yetkili satıcıların yıllar içinde biriktirdiği 
uzmanlık ve tecrübe tüketiciye şimdiki 
dijital kanalların veremeyeceği bir fayda 
kazandırıyor diyebilir miyiz?

Kesinlikle öyle. Müşterinin satıcı ile konuşması, aracı 
görüp incelemesi, denemesi hep bir artı. Bunların 
olması için yetkili satıcının bu imkânları sunabilir 
halde olması lazım. Ben doğduğumdan beri 
otomotiv sektörünün içindeyim, önceleri otomobilin 
resmini gösterip satardık. Fakat bu evrimi 
kabullenmeyip yeniliğe açık olmayanlar otomotiv 
sektöründen elendiler. Eğer yetkili satıcı mesleğine 
sahip çıkmak istiyorsa bu değişen dünyaya devamlı 
ayak uyduruyor olması lazım.

Otomobillerde de değişim görülüyor.
Örneğin, elektrikli araçlar, çevreci
otomobiller gibi. Yetkili satıcılar bu 
değişime hazır mı ya da hazır olmak için 
neler yapmalılar?

Yetkili satıcıları hazırlayacak olanlar distribütör 
firmalar. Yetkili satıcılar beyin olarak hazırlar, 
alt yapı olarak da distribütör firmaların yaptığı 
yatırımlara göre beraber hareket edecekler diye 
düşünüyorum. 

Sizin şahsi olarak, elektrikli otomobil satın 
alımı ve kullanımı konusunda düşünceleriniz 
nedir?

Etrafımda bazı arkadaşlarım elektrikli otomobiller 
satın aldı. Kendi şirketimde de elektrikli otomobil 
var, zaman zaman da kullanıyorum fakat gidip 
elektrikli otomobil alayım gibi bir isteğim olmadı. 
Elektrikli otomobili sektör çok konuşuyor ama daha 
aşılacak çok yollar var, özellikle menzil sorunu 
aşılması gereken bir problem. 

Elektrikli otomobilin kullanıcı bakımından 
yarattığı bazı sorunlar var gibi görünüyor. 
Türk insanı elektrikli otomobile hızlıca 
adapte olabilir mi?

İçten yanmalı motorların bir anda bırakılacağını 
düşünmüyorum. Az önce de belirttiğim gibi bir 
menzil sorunu var. Şarj istasyonları ve teknoloji 
hızlı bir şekilde gelişirse ivmesi yükselir fakat 
yine de çok hızlı bir şekilde hayatımıza gireceğini 
düşünmüyorum. Ama tabii ki teknoloji ve alışkanlıklar 
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çok hızlı değişiyor, 2030’a kadar %10-15 
pazar payı elde edilebilir.

TOGG bu konuda önemli yatırımlar 
yapıyor. Belirttiğiniz bu alt yapı 
eksiklikleri TOGG’un hayatımıza 
girmesiyle hızlıca tamamlanır mı? 
TOGG rekabet açısından nasıl bir 
fark yaratır?

TOGG’un içten yanmalı motor 
üretmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla ne 
kadar hızlı hayatımıza girerse, altyapı 
gelişimi de o denli hızlı olur. Ama şunu da 
biliyoruz ki TOGG markası satışa çıktığında 
çok adetli olacağını düşünmüyorum, o 
sebeple de bu değişimin çok hızlı olacağını
düşünmüyorum. 2030’a kadar 
dediğimiz pazar payı sürecini TOGG’un 
hızlandıracağı aşikar. Burada en önemli 
şey şarjın doldurma süresi çünkü bugün 
yola çıktığımız zaman bizim için ilk önce 
benzin önemli. Şarj istasyonundan da 
önce şarj dolumu süresi önemli herkes 
için öncelikli olacaktır.

OYDER Türkiye’deki yetkili 
satıcıların çatı derneği, OYDER’in 
bu kısa vadede otomotiv yetkili 
satıcılarının önünde gördüğü en 
önemli sıkıntı nedir?

Başlıca beklentilerimiz ÖTV matrahlarınn
güncellenmesi, hemen ardından 
ekonominin stabil bir şekilde devam 
ediyor hale gelmesi, hurda teşvikinin kalıcı 
hale getirilmesi. Kendi adımıza da farklı 
platformlarda kendimizi daha iyi ifade 
etmemiz gerektiği asıl sorunlarımızdandır.

Otomotiv yetkili satıcılarına yönelik 
yakın dönemde hayata geçirmeyi 
planladığınız bir projeniz var mı?

Evet, OYDER Yönetim Kurulu, Genel 
Sekreteri ve ekibi ile beraber Otomotiv 
Meydanı adı altında online bir program 
yapacağız. Biz OYDER olarak kendimizi 
anlatacağız, yetkili satıcılık mesleğinin 
geleceği konusunda yapılan araştırmaları 
ortaya koyacağız, arkasından da yetkili 
satıcı arkadaşlarımıza dinleyecek, dilek ve 
temennileri hakkında fikir alışverişinde 
bulunacağız. Hem bizim açımızdan hem 
yetkili satıcılar açısından çok verimli 
toplantılar olacağına inanıyorum.

iletişim çağımızın en önemli
konusu. Sizin de yetkili satıcılar ile 
iletişiminiz için hayata geçirmeyi 
düşündüğünüz bir proje var mıdır?

İletişime çok önem veriyoruz. OYDER 
ekibimizle beraber tüm yetkili satıcılarla 
doğrudan iletişim kurabileceğimiz 
bir cep telefonu aplikasyonu 
yazdırıyoruz. Hem yetkili satıcıların 
hem de çalışanların telefonlarına 
bu uygulama yüklendiği takdirde 
kendileriyle doğrudan iletişim kurma 
imkanına sahip olacağız. Böylece yetkili 
satıcılarımızla iletişimi çok daha iyi bir 
şekilde sağlayacağız.

Yetkili satıcılardan somut bir 
talebiniz var mı?

Bizim yanımızda olmalarını ve fikirleriyle 
bizleri zorlamalarını istiyoruz. Kesinlikle 
üye olmalarını istiyoruz çünkü üye 
adedi sivil toplum örgütlerinde çok 

önemli. Üyelikle beraber toplantı ve 
projelerimize katılım sağlamaları da 
bizim açımızdan çok büyük önem 
taşıyor. 

Sektör adına hükümet 
politikalarında
değiştirilmesini istediğiniz bir 
husus var mıdır?

Hükümetten öncelikli isteğimiz ÖTV
vergilerinin güncellenmesi. ÖTV
oranlarımız çok yüksek, öncelik olarak
ÖTV oranlarının makul bir seviyeye
çekilmesi bu yapılamıyorsa en azından
hurda teşvikinin hızlı bir şekilde hayata
geçirilip alım gücünü tetiklemesi lazım. 
Sermayelerimiz oldukça eridi, dolayısıyla 
bu durumu çözmek için uzun vadeli 
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İletişim/Finans Danışmanı ve Ekonomist Dr. Artunç İletişim/Finans Danışmanı ve Ekonomist Dr. Artunç 
KOCABALKAN, OYDER Genel Sekreteri ve Otoban KOCABALKAN, OYDER Genel Sekreteri ve Otoban 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Çınar NOYAN’ın Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Çınar NOYAN’ın 
sorularını yanıtladı. Kocabalkan, Türkiye’nin pandemi sorularını yanıtladı. Kocabalkan, Türkiye’nin pandemi 
ile birlikte değişen ekonomik dengesi hakkında ile birlikte değişen ekonomik dengesi hakkında 
açıklamalarda bulundu.açıklamalarda bulundu.

“YA DEĞİŞİMİN İÇİNDE 
OLACAKSIN YA DA DEĞİŞİMİ 
YÖNETECEKSİN”

Türkiye’de ekonomik ve siyasi problemler olduğu 
söyleniyor fakat aslında bu problemler birbiriyle 
ilişkili. Geniş perspektiften baktığımız zaman aslında 
dünyada çok büyük bir değişim var ve bu değişimin 
nedeni teknoloji ile birlikte iletişimin çok artması 
ve insanların bilgiye çok hızlı ulaşması. Asıl önemli 
olan, bilgiye ulaştıktan sonra o bilgiyi iyi bir şekilde 
akıl süzgecinden geçirmektir. Teknolojik değişiklik 
hayatın her yerinde ve bu değişimi yönetmek de tüm 
dünyada çok önemli bir hâl aldı. Sonuç olarak artık 
hem pazar yeri hem dünya çok değişti diyebiliriz. 

Söylediklerinizden 
anladığımız kadarıyla 
bildiğimiz konvansiyonel 
ekonomik göstergelerin 
yeterli olmadığı ve yeni 
ekonomik göstergelerin 
ülkelerin gidişatını gösterdiği 
bir ekonomik döneme 
giriyoruz dolayısıyla sadece 
döviz kuru, faiz oranları 
düzenlenmesi, ekonomi 
politikası veya sıkı para 
politikası gibi atılımlarla 
bir ülkenin sağlıklı bir 
ekonomiye kavuşması için 
yeterli değil. Bu durum 
hakkında daha detaylı bilgi 
vermeniz mümkün müdür?

Kesinlikle. Bu durum zaten böyleydi 
çünkü bildiğiniz üzere ekonomik 
refah ile ekonomik büyüme arasında 
fark var. Gerçekten de hayat 
pahalılığıyla fiyatlar genel seviyesinde 
baktığımız zaman birbiriyle 
uyuşmadığını çok net bir şekilde 
gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla 
veriler tarafından olaya baktığımızda 
da biliyorsunuz mikro ve makro 
ekonomi vardır. Mikro ekonomi 
insan ve şirketlerle ilgilenirken, 
makro ekonomi ekonomik 
büyüklüklerle ilgilenir. Mikro, makro 
ekonomiden yani insan ve şirket 
ilişkisinden uzaklaşıldığı zaman 

problem asıl orada başlar. Özellikle 
teknoloji çok önemli bir faktör, 
teknolojiyle birlikte insan faktörünü 
daha çok önemsemek gerekiyor 
bununla birlikte tabi ki makro 
ekonomi ortadan kalkmıyor sadece 
bu verileri daha iyi okuyabilmek 
gerekiyor. Korona ile birlikte  doğal 
olarak problemler arttı fakat bu 
hastalıktan önce de problemler 
vardı, insanlar para harcamaktan 
kaçınıyordu. Örnek vermek gerekirse 
Amerika’da ev ve araba satın alma 
esnasında mortgage kredi faizi 
ve arabanın benzin masraflarına 
bağımlılık sebebiyle bu durum 
modern kölelik olarak görülmekte 
ve bu sebepten özellikle genç nesil 
oldukça şikayetçi. Herhangi bir malın 
esiri olmama fikrini reddettikleri için 
Uber, Airbnb gibi bağımsız şirketler 
bu konjoktürde çok daha fazla 
gelişti. Başka bir örneğe baktığımızda 
Japonya oldukça gelişmiş bir 
ekonomiye sahip fakat gençler çok 
umutsuz çünkü gelecek kaygıları var.

Bu umutsuzluk ve güvensizlik 
genel olarak ekonomik 
sisteme hatta kapitalist 
sisteme olan güvensizlikten 
kaynaklanıyor diyebilir miyiz? 

Evet, gelir dağılımı bozukluğu, 
küresel ısınma, kaynak yetersizliği 

İletişim/Finans Danışmanı ve Ekonomist 
Dr. ARTUNÇ KOCABALKAN

Röportaj
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gibi etkenler sebebiyle artık dünyaya 
sığmıyoruz bunun için muhakkak 
uzaya gidilmesi gerekiyor. Gelir 
dağılımının düzelmesi için tüm dünyada 
bir dönüşüm olması lazım, üstelik 
kapitalizm bile bunun farkında. Bu 
sorunun çözümü için aslında en başa 
yani mikro ekonominin temeli olan 
insanı ve insanı anlama noktasına 
dönmemiz lazım. Bunun için ülkelerin 
gelişmeye açık olması ve insan hakları, 
demokrasi, hukuk, teknoloji, bilim ve 
akıl kavramlarını geliştirmesi lazım. 
Atlanmaması gerek çok önemli bir konu 
var; geçiş dönemleri. Geçiş dönemleri 
zordur ama denge bulunursa bir düzene 
girer. Ekonomi de dengeyi arar ve bu 
dengeyi bulana kadar iyileşme olamaz. 

HEM İYİ HEM KÖTÜ DENGE VARDIR

Ekonomide denge illa ki oluşur 
ama her denge iyi denge değildir. 
Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde 
de nasıl bir dengeye gidilmesi 
konusunda pek fikir yok. Dolayısıyla 
Türkiye’nin tam olarak nereye gittiği 
kısmı önemli bir soru işareti… 

Şu anda Türkiye ne yaparsa 
ekonomik büyüme yeniden 
sağlanabilir? Reel piyasalardaki 
hareketlilik ve canlılık nasıl 
sağlanır?

Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor, 
siyaset ve ekonomi ayrılmaz bir bütün. 
Ekonomi bilindiği gibi sonsuz ihtiyaçlar 
ve sınırsız kaynaklar arasında dengeyi 
bulmak için uğraşır fakat finans da 
esasında çözümü olmayan bir yerde 
ve zamandaki problemi iyi bir dengeye 
ulaşıncaya kadar bir köprü sağlamaktır. 
Daha önce de bahsettiğim gibi 
Türkiye’de ekonomi ve finans birçok 
alanda ilişkili özellikle de bu iki faktörü 
siyasetten ayrı düşünemeyiz. Ekonomiyi 
düzgün yapmak aynı zamanda müthiş 
bir siyaset yapmakla mümkün olabilir.  
Bu durum aslında sistemsel bir sorunu 
da karşımıza çıkarıyor, baktığımızda 
yaşanılan bu sorundan herkes şikayetçi 
fakat düzeltmek için kimse bir adım 
atmıyor. Risk veya değişim yönetiminde 
en önemli unsur şudur; en alttan en 
üste kadar tüm çalışanlar, bu değişimi 
içselleştirmeli ve inanmalı. Değişim 
yukarıdan başlamamalı. Bir talep 
olamadıkça değişim gerçekleşmez. 
Aslında Türkiye’nin sorununun çözümü 

çok basit, şu anda yaptıklarımızı 
yapmamak.

Ekonominin en başında olsanız 
değişime nereden başlarsınız?

Birincisi, devlet işleyişi açısından 
hükümetin, ekonomi politikalarıyla 
birlikte Türkiye’yi sürdürülebilir 
bir büyümeye götürecek olan ve 
fiyat istikrarı denilen enflasyonun 
düşürüleceğine dair bir yol haritası 
söylenmeli. Fakat önemli olan bunu 
gerçekten faaliyete geçirebileceğine 
inanılan kişilerle yola çıkılması. 
İnandırıcılık olduğu takdirde ancak bu 
değişim gerçekleşebilir. Türkiye’nin 
yapması gereken ilk şey finansman 
sağlamak. Buradan yürümemin sebebi 
çözümsüz yer ve zamanda iki problemi, 
çözümü olan yer ve zamana taşımak. 
Aslında birinci sorun finansman 
bulmak gibi görünse de temel sorun 
o finansmanı düzgün ve yararlı şeyler 
için kullanmaktır çünkü finansman 
bulmak bize sadece zaman kazandırır. 
Fiyat artışı ve enflasyon mutlaka 
çözülmelidir yoksa ülkemizdeki döviz 
hesabı artışı durdurulamaz. Bunun 
için de önemli olan güven ortamı 
oluşturabilmektir. Milli gelirin borç 
oranına bölümü düşürülür, tasarruf 
edilir, olan parayı gereksiz harcama 
yapılmazsa ve dış politikada bağımsız 
kalınır, güvenlik açısından demokratik 
ve hukuk devletleri seviyesinde hareket 
edilirse bu ekonomik sorunlardan 
çıkılması çok kolay olur. Fakat bu 
gerçekten çok zor bir süreç, bu zor 
süreçte Türkiye politikanın devamlılığı 
için değişik kaynakları kendi çıkarına 
kullanabileceğine düşünerek daha 
makyevelist ilerledi fakat bu risk 
birimini arttırıcı bir tavırdı. Dünyada bu 
değişim yaşandığı zaman bu değişime 
üç şekilde tepki verilir:

1- Değişimi yok sayıp kapalı bir 
ekonomi olunur fakat tabi ülkemizin 
böyle olmasının imkanı yok. 

2- Değişime uyulmaya çalışılır, biz ona 
da uyamadık.

3- Değişim yönetilmeye çalışılır. Biz 
maalesef değişimi yönetemiyoruz. 

Değişimin parçası olmaya çalışıldı 
fakat çok fazla yol değiştirildi. Stratejik 
derinliği olmayan yollardan geçince 

bu derinlik Türkiye’nin risk primini 
arttırdı. Bu belirsizlik de diğer ülkelerin 
Türkiye’ye bakışını olumsuz etkiledi. 
Türkiye bunları yapabilecek bir ülkeyken 
ne bağımsız bir politika izledi ne 
değişimin içinde oldu ne de değişimi 
yönetebildi. Dengeyi tutturamadığı için 
de çıkılamayacak bir sorun haline geldi. 
Bunların çözümü için ben ilk olarak bir 
bildiri yayınlar, benim söylediklerime 
ve yaptığım işlere itibar edin ve bana 
bir 6 ay verin, bu süre içinde pek çok 
şeyin değiştiğini göreceksiniz derdim. 
Öncelikle kamu tasarruf etmeli, işlevsiz 
projelere para yatırılmamalı, adalet 
ve hukuk düzgün işlemeli ve Merkez 
Bankası bağımsız para politikası 
benimsenmeli.

2022 yılı Türkiye için ekonomik açıdan
çok kötü olacak fakat ondan sonra 
ekonomimizi çok güzel günler 
bekliyor olacak.

Türkiye’nin kırılma noktası Merkez 
Bankası başkanının değiştirilmesidir, 
bu sürecin tabi ki öncesinde bir birikimi 
vardı ve Merkez Bankası başkanın 
değişmesi ile kırılma gerçekleşti. Kırılma 
noktasından geriye gidebilmek için 
sicili temizlemek lazım. Sicili temiz 
birini bulmadan bu değişim çok da 
mümkün gözükmüyor. Diğer yandan 
Türkiye sicilini düzeltebilmesi için 
çok daha fazla çalışması lazım ve hiç 
hata yapmaması lazım. Türkiye için 
hala kötü dönem devam edecek ve 
ondan sonra çok iyi olacak. Benim 
düşüncem Dünya ve Türkiye için 2022 
yılı çok kötü geçecek, önümüzde zor 
bir dönem bizi bekliyor ve Türkiye’nin 
bu zorluklara hazırlanması lazım fakat 
hazır değil. Ama şunu da söylemem 
lazım Türkiye’nin geleceği bence çok 
parlak olacak çünkü gençlerimiz çok 
parlak ve gençlerimiz bizi çok iyi yerlere 
taşıyacaklar. Dolayısıyla yapılacaklar belli 
ama burada bence hepimizin evrensel 
değerleri önemsemesi, işini, günlük 
yaşamını buna uygun yaşıyor olması 
lazım. Özetlemek gerekirse başlıca 
problemimiz Türkiye’nin sahip olduğu 
demokratik hukuk devleti ve serbest 
piyasa ekonomisi ile bir yere giderken 
buradan başka bir plana dönmesi. İkincisi 
ise bu planın ne olacağını bilmemesi. Bu iki 
sebepten ötürü Türkiye’nin ekonomisi bu 
belirsizlik döneminde çok büyük darbeler 
aldı. Fakat kesin olan bir şey de var ki kur 
daha yukarı gitmeye devam edecek.
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HERKES YAZA GİRERKEN BİZ SONBAHARA 
GİRİYORUZ

Faizi düşürünce enflasyon yükseliyor ve kur 
değer kaybediyor. Kur değer kaybedince 
faiz yükseltiliyor ama kamu bankaları bu 
esnada para dağıtmaya devam ediyor. Para 
politikası uygularken maliye politikası buna 
uygun şekilde yürütülmüyor dolayısıyla bu 
sistem düzgün uygulanmayınca ekonomi bir 
dengeye giremiyor. Kur bu sene itibariyle 9-10 
rakamlarına kadar yükselebilir. Bu durum 
da kaçınılmaz olarak enflasyon yaratacaktır. 
Otomobil fiyatları da çok yükseldi ama 
hala talep var, bunun sebebi stok azlığı. 
Normal şartlarda Türkiye tasarrufa gitmesi 
gerekirken harcamaları arttırdı, faizleri 
düşürdü. Amerika’da bunu yaptı ama rezerv 
parası olduğu için bizim yaşadığımız sıkıntıları 
çekmedi. Bizde hibe yapılması yerine halka 
borç verme gibi bir yol izlendi. Borç verildiği 
zaman o borcun doğru yere gitmesi çok 
önemli, eğer o parayla zengin lüks harcamalar 
yapıp fakir aç kalırsa o zaman doğru bir 
amaca hizmet etmiş olmaz. Enflasyon 
döneminde mal fiyatları paranın değerinden 
daha fazla arttığı için halk mala hücum ediyor 
buna bağlı olarak ev ve otomobil fiyatları 
artıyor. Bunun sebebi maliyetler yükseliyor, 
enflasyon yükseliyor peki bu evleri, arabaları 
kim alacak. Kur patlayacak, alım gücü 
düşecek, gelirler düşecek o zaman kimse ev 
araba alamayacak. Ekonomi eninde sonunda 
olması gereken yere gelecek. Dolayısıyla 
varlık fiyatları bir süre sonra düşecek. Bu ne 
zaman olacak sorusunun cevabı ise aslında 
şu an pek belli değil. Bence biz yaz aylarında 
sonbaharımızı yaşıyoruz fakat elbet yaz ayları 
bize de gelecektir.

Son soru olarak Türkiye’nin gidişatını, 
Kurtuluş Savaşı’nda yapıldığı gibi 
hane halkının cebinde olan dolar ve 
altın kurtarabilir mi?

Hane halkının cebinde olan maddi değerden 
daha önemlisi aslında güven. Artık savaşlar 
silahla değil akılla oluyor. Savaş akılcılıkla 
batıllığın savaşı. Önemli olan sıcak para 
vs. değil önemli olan demokrasi ve hukuk 
alanında ne gerekliyse onu yapmak. 
Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler 
seviyesine çıkmalıyız. Kolay mı, değil 
ama Atatürk daima bunu amaçladı ve 
bu yönde ne adım atılması gerekiyorsa 
onu yaptı. Dolayısıyla işin matematiği, bir 
yerle savaşmak yerine dengeyi bulabilmek 
olduğunu gösteriyor. 

Röportaj



1313

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AR_ANKARA_OTO_OYDER_ILAN_240x310_BASKI.pdf   2   28.05.2021   18:19



14

OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2017 yılından 2021 yılı 
Nisan ayına kadar başarıyla sürdüren Murat Şahsuvaroğlu'na, Oyder Yönetim Kurulu Başkanı Turgay 

Mersin ve Oyder Yönetim Kurulu Üyeleri, görev yaptığı dönemde verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür 
plaketi takdim ettiler.

Göreve geldiği günden bugüne üstlendiği misyon doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile otomotiv 
sektöründe takdir toplayan Sayın Şahsuvaroğlu’na, Oyder’e ve sektöre sağladığı katkılardan dolayı kalbi 

şükranlarımızı sunuyoruz. 

 

OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
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Sektör
Analizi

Avrupa Otomobil Pazarı Mayıs’ta 
Yüzde 73,7 Büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 
verilerine göre, Avrupa’daki otomobil 
satışları 2021 Mayıs ayında yüzde 73.7 
arttı ve toplam 1 milyon 83 bin 795 
adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil 
satışları Ocak-Mayıs döneminde ise 31.1 
artarak toplam 5 milyon 204 bin 398 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Mayıs 
ayında ise Avrupa otomobil pazarı 623 
bin 836 adet gerçekleşmişti.

2021 Mayıs ayı sonunda Türkiye otomobil 
pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 69.2 artış ve 247 bin 977 adet ile 
Avrupa otomobil satışları sıralamasında 
6’ıncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre 
değerlendirildiğinde ise, Mayıs ayında 
geçen yılın aynı ayına göre en fazla 
büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 

674,1 ile İngiltere, yüzde 240,1 ile
İrlanda ve yüzde 190,2 ile Portekiz oldu.
Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre en fazla düşüş ise 
sırasıyla yüzde 9,1 ile Romanya ve yüzde 
2,4 ile Hollanda’da görüldü. Ocak-Mayıs 
döneminde en fazla büyüme gösteren 
pazarlar da sırasıyla yüzde 62,8 ile İtalya, 
yüzde 57,1 ile Yunanistan ve yüzde 50,1 
ile Fransa oldu.
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 Mayıs 
2021 

Mayıs 
2020 

Değişim 
 

  
Mayıs 
2021 

 
Mayıs 
2020 

Değişim 
 

Ülke    Ülke    
Almanya    Almanya    
İngiltere    İtalya    
İtalya    İngiltere    
Fransa    Fransa    
İspanya    İspanya    
Polonya    Polonya    
Belçika    Belçika    
Hollanda    İsveç    
İsveç    Hollanda    
Avusturya    Avusturya    

    İsviçre    
İsviçre        
Danimarka    Danimarka    
Portekiz    Norveç    
Norveç    Portekiz    
Yunanistan    İrlanda    
Macaristan    Macaristan    
Finlandiya    Finlandiya    
Romanya    Yunanistan    
Slovakya    Romanya    
İrlanda    Slovakya    
Slovenya    Slovenya    
Hırvatistan    Lüksemburg    
Lüksemburg    Hırvatistan    
Litvanya    Litvanya    
Estonya    Estonya    
Bulgaristan    Bulgaristan    
Letonya    Letonya    
İzlanda    Kıbrıs    
Kıbrıs    İzlanda    
Toplam 1.083.795 623.836 73,7 Toplam 5.204.398 3.969.841 31,1 

 
 

 Mayıs Mayıs Değişim  Ocak- 
Mayıs 

Ocak- 
Mayıs 

Değişim 

Ülke 2021 2020 % Ülke 2021 2020 % 
Türkiye 43.138 25.073 72,0 Türkiye 247.977 146.528 69,2 
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Oyder Otomotiv Meydanı 
Toplantı Serisi Başladı!

Oyder olarak mesleğimizin geleceğini ve 
otomotiv sektöründeki yeni gelişmeleri 
sizlerle tartışabilmek, hem yetkili satıcılığın 
bugünkü sorunlarını hem de gelecekte 
olması beklenen değişimleri karşılıklı masaya 
yatırmak için 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle 
“Oyder Otomotiv Meydanı” toplantı serisine 
başladık.

24 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 
serimizin ilk toplantısını Doğu Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’daki yetkili 
satıcılarımız ile gerçekleştirdik.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turgay 
Mersin başkanlığında, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Sn. Uğur Güven ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aykut Pektekin’in 
katılımlarıyla gerçekleşti.

Yeni düzende yetkili satıcıların rolünü 
tartıştığımız toplantımız, Oyder Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Turgay Mersin’in otomotiv 
pazarı ve ICDP’nin “Dealer Of Tomorrow” 
ve “Clean Slate” raporları doğrultusunda 
hazırlanan Türkiye pazarının Avrupa’daki yeri 
ve Avrupa’da yetkili satıcılık sunumları ile 
başladı.

Oyder Otomotiv Meydanı Toplantımızın 
moderatörlüğünü yürüten Oyder Genel 
Sekreteri Sn. Çınar Noyan ise Otomotivde 

Yeni Trendler ve bu trendlerin 
Yetkili Satıcılar İçin anlam ve önemi 
konusunda katılımcılarımıza bilgiler 
verdiler.

Değişen tüketici davranışları ve 
geleceğin Yetkili Satıcısının özellikleri 
ile devam eden sunumumuz sonunda 
toplantıya katılan katılımcılarımız 
sunum hakkındaki düşüncelerini 
ve sektör ile ilgili sorunlarını dile 
getirdiler.

Toplantıya Yetkili Satıcılarımız yoğun 
ilgi gösterirken, gerek toplantı 
sırasında gerek toplantı sonrası 
neredeyse tüm katılımcılarımızdan 
geri dönüşler alarak aldığımız tüm 
yorumları toplantı serilerimiz sonunda 
marka yöneticilerine iletmek üzere 
hazırladığımız sunum dosyamıza 
ekleyip yetkili satıcılarımızın 
sorunlarına çözüm üretmeye 
çalışacağız.

Serimizin ilk toplantısında katılan tüm 
Yetkili Satıcılarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyor, gelecekte mesleğimizi 
sürdürülebilir kılmak adına 
yapacağımız diğer toplantılar için 
bizleri takipte kalmanızı önemle rica 
ediyoruz.

OYDER
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Oyder Yönetim Kurulu 
T.C. Ticaret Bakanı 
Sn. Mehmet Muş’u Ziyaret Etti

Oyder – Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay 
Mersin, Oyder Yönetim Kurulu Üyeleri 
Yüksel Ceylan, Turan Mutlu ve Oyder 
Genel Sekreteri Çınar Noyan, T.C. 
Ticaret Bakanı Sn. Mehmet Muş’u yeni 
görevini tebrik etme ve sektör ile ilgili 
bilgilendirme amacıyla makamında 
ziyarette bulundular.
Oyder Başkanı Turgay Mersin, Ticaret 
Bakanı Sn. Mehmet Muş’a Otomotiv 
Yetkili Satıcıları ve Otomotiv sektörü 
adına çözüm bekleyen konuları ve 
gündemdeki beklentileri paylaşarak 
Yetkili Satıcıların görüşlerini ifade ettiler.
Sn. Bakanımıza gösterdiği ev sahipliği ve
sorunlarımızı dinlemek için ayırdığı 
değerli vakitlerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

OYDER
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OYDER Aplikasyonu Artık Yetkili 
Satıcılarının Hizmetinde!
Her geçen gün daha akıllı bir hal alan cep telefonları gelişen 
aplikasyonlar sayesinde iletişimin hızlı, basit ve sorunsuz 
olması kullanıcılar tarafından en çok beklenen konu oldu.

Bu bilinç ile OYDER; üyeleri, meslektaşları ve sektör 
profesyonelleri ile iletişimini cep telefonu aplikasyonuna 
taşıyarak, tüm kullanıcılarına hızlı ve çift taraflı bir iletişim 
sunmanın altyapısını hazırlıyor.

Temmuz ayı başı itibarıyla telefonunuzda var olan 
uygulama marketlerinden kolaylıkla edinebileceğiniz Oyder 
Aplikasyonunu, Android cihazlar için Google Play Store’dan, 
Apple cihazlar için ise App Store’dan kolaylıkla indirebilirsiniz.

Oyder Aplikasyonu sizlere iletilen tüm duyuruları, 
bilgilendirmeleri, anket ve görüşleri, haberleri ve daha pek 
çok iletişim mecrasını tek tuşla ulaşılabilecek hale getirecek.

Aplikasyon aracılığı ile bulunduğunuz her yerden 
OYDER’e görüş ve taleplerinizi iletebilecek, sorularınızı 
yönlendirebileceksiniz. Ayrıca sektörün nabzını tutan 
raporları, değerlendirmeleri, Otoban dergisini, röportaj 
ve sunumları da OYDER Aplikasyonu aracılığıyla takip 
edebileceksiniz.

Yetkili satıcılarımız için Oyder Aplikasyonu gelişmiş bir 
arayüze sahip ve kullanımı oldukça basit.

Uygulamayı marketlerden indirdikten sonra karşınıza 
çıkan görsel üzerinden kaydınızı oluşturduktan sonra 
aplikasyon sistemine kaydınız oluşturulacaktır. Kaydınız 
oluşturulduktan sonra “Kullanıcı Girişi” kısmından 
aplikasyona giriş yapabilirsiniz.

OYDER
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Aplikasyonumuz, sizlerin ihtiyaçlarına 
hızlı bir şekilde cevap verebilmek adına 
oldukça pratik bir şekilde dizayn edildi. 
Ana sayfamızda manşet kısmımızda 
sektör ile ilgili duyurular yer almaktadır.

Sektörümüz için yayınladığımız tüm 
basılı yayınlarımızı ve Yetkili Satıcılarımız 
için en büyük değerlerimizden biri 
olan Otoban Dergisi’nin PDF’lerine 
aplikasyonumuz üzerinden 
ulaşabilirsiniz.

Sektör hakkında güncel bilgiler ve 
yapacağımız çalışmalar dışında bu 
zamana kadar yaptığımız tüm etkinlik, 
kongre ve toplantıların bilgi ve 
kayıtlarını da aplikasyonumuz üzerinden 
ulaşabileceksiniz.

Oyder olarak sizlere her kanaldan ulaşıp 
karşılıklı iletişimimizi arttırmak adına 
sizlere sunduğumuz aplikasyonumuzda, 
sizler için hayata geçirdiğimiz 
Projelerimiz ile ilgili her türlü soruna 
anında cevaplayabilmek adına her 
bir projemiz için ayrı ayrı iletişime 
geçebileceğiniz bölümler ekledik.

Genel ve teknik her türlü soru ve 
öneri için ana sayfada bulunan bizimle 
iletişime geçin kısmından bizimle 7/24 
iletişime geçebilirsiniz.
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Müşteri mi ? Müşteri mi ? 
Yol arkadaşı mı?Yol arkadaşı mı?

Günün birinde, Mevlana bulunduğu
dergahtaki yardımcısını yanına davet eder 
ve “dergahın eşeğini satın” der.
Dergah da her gün vefanın önemini 
hocasından dinleyen talebe, Mevlana’nın, 
yıllarca kendilerine hizmet eden eşeğin 
satılması isteğine bir anlam veremez. 
“Dergaha yeni bir eşek lazım herhalde 
efendim?” der.
Mevlana kendisine tekrar:
“Oğlum, bu eşeği satın ve yerine yeni bir 
eşek alın.” der.
Talebesi:
“Ama neden efendim? Bu eşek yıllardır 
bize hizmet ediyor. Kahrımızı ve yükümüzü 
çekiyor.”  karşılığını verir hocasına.
Bu karşılık üzerine Mevlana, talebini, 
öğrencisine izah etmek zorunda kalarak:
“Evladım, öncelikle eşek hakkında konuşmak 
istemezdim seninle. Ama madem ki 
açıklama istedin, sana izah edeyim. Evet 
haklısın, bu eşek yıllardır bize hizmet 
etmiştir ve vefayı hak etmektedir. Ancak 
ben görüyorum ki bu eşek birkaç haftadır 
ne anırmakta ne de hareket etmektedir. 
Maalesef pek şevksiz ve heyecansızdır. 
İşte ben, bu heyecansızlığın, size de 
bulaşmasından korkarım. İşte lütfen bu 
nedenle bu eşeği satınız.” der.

Köşe Yazısı

Yanıtlar şimdilik bir parça gri. Net olan ise 
odağımıza artık “aracın” yerine “müşteri”yi 
koyacağımız. “Aracı nasıl satarım ?” ın zamanı 
geçiyor, “müşteri ne ister ?”, “aracı neden 
satın alır ?” sorularını keşfetmenin zamanı 
geliyor.

• Özgürlük için mi ? 
• Dokunsallık mı arıyor ?
• Kişi neyi çözüyor?
• Alınca, neyi amaçlıyor ?
• Sürmek, o’nun için ne demek ?
• Hangi değerlerini besliyor ?

sorular, sorular… Daha önceki yazılarımda 
belirttiğim bir hususu tekrar belirtmek 
istiyorum. Alın elinize hayali bir kalem, 
kapatın gözlerinizi ve 2035’i resmedin! 

• Şirketinizi nasıl çizerdiniz ?
• Çalışma arkadaşlarınız ne yapıyor ?
• Neler başarmışsınız ?
• Müşteri mi, yol arkadaşı mı ?
Hayal ettiğiniz bu resim kendi vizyonunuz 
ile örtüşüyor mu ? Örtüşüyorsa mutluluklar 
dilerim.

Örtüşmüyorsa mı ?
Alın bir silgi ve nereleri düzelteceğinize karar 
verin. Kendi kararlarınız, başkalarının size 
aktaracaklarından çok daha başarılı kılacaktır.

Mevlana hikayesi ile başladığım yazıyı, yine 
Mevlana’dan bir alıntı ile bitirelim.

“Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim,
bugün bilgeyim kendimi değiştiriyorum.”

Sağlıcakla kalın; fikir ve görüşlerinizi 
apektekin@nazer.com.tr e-posta adresinden 
bana yazabilirsiniz.

Makaledeki hikaye http://blog.milliyet.com.tr/ 
adresinden alınmıştır.

Hikayeyi okuyunca aklıma, geleceğe 
yönelik motivasyonları azalmış; 
yapılması gereken işlerin nasıl 
olmayacağını, sektördeki değişime 
rağmen alışkanlıklarını neden 
değiştirmemeleri gerektiğini anlatan 
insanlar geldi.  

Dünya o kadar büyük bir hızla
değişiyor ki... Konumu ve alışkanlıklarımı
bozmayayım, halimden memnunum
diyenler, sözüm size. Değişim
rüzgarıyla yelkenlerini dolduranlar
ufukta kaybolmak üzere, silkinme
zamanı.

Sanırım on yıl olmuştur, bugün Türk 
Traktör’ün CEO’su olan Aykut Özüner, 
Ford Otosan’daki bir toplantıda, 
Yeni Fiesta’nın yüksek fiyatını yetkili 
satıcılarına duyurduğunda topluluktan 
gelen şaşkın kişilere “Artık fiyat 
satmayacağız, araba satacağız" diyerek 
motive etmişti. Topluluğun odağını 
aracın fiyatından, aracın kendisine 
çekmiş ve attığı adım ile markanın 
pazarlama stratejisini aktarmıştı.

O günden bugüne değişim süreci 
o kadar hızlandı ki, ufukta görülen 
otomotiv sektörü bugünden sonra 
“arabayı değil, hizmeti satmaya” evriliyor.

• Tüketiciler elektrikli mi, içten yanmalı 
mı otomobil alacak?
• Gençler araç sahibi mi olacak, aracı 
birkaç saatliğine mi kiralayacak ?
• Müşteriler internetten mi bilgi alacak, 
yetkili satıcıları mı ziyaret edecek ?
• Yerinde bakım hizmeti mi olacak, 
bekleme salonlarında Kolombiya kahvesi 
mi olacak?
• Sunroof’un işlevselliğini mi, Google’ın 
aplikasyonlarını mı anlatacağız?

Nazer Otomotiv  Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN
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Haber

Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD) tarafından 2016 yılından bu yana yapılan 'Türkiye'de Otomotiv Gazetecileri Derneği(OGD) tarafından 2016 yılından bu yana yapılan 'Türkiye'de 
Yılın Otomobili' yarışması sonuçlandı. Bu yıl 6. kez düzenlenen yarışma sonucunda OGD Yılın Otomobili' yarışması sonuçlandı. Bu yıl 6. kez düzenlenen yarışma sonucunda OGD 
üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden Fiat Egea Cross, 3290 puan alarak finale kalan 7 üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden Fiat Egea Cross, 3290 puan alarak finale kalan 7 
otomobil arasından birinci seçildi.otomobil arasından birinci seçildi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi 76 gazetecinin oylarıyla; 

TÜRKİYE’DE YILIN OTOMOBİLİ
“FIAT EGEA CROSS”

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) 
tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen 
ve tüm aşamalarında büyük heyecan 
yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” 
yarışmasının birincisi Fiat Egea Cross 
oldu. Pandemi önlemleri çerçevesinde 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dijital 
mecralarda online olarak izlenebilen 
yarışmanın finalinde OGD üyesi 76 
otomotiv gazetecisinden toplamda 3290 
puan alan Fiat Egea Cross birinciliğe 
ulaştı. 

OGD’nin bu yıl altıncı kez düzenlenen 
yarışmasında bir başka yeniliğe daha 
imza atıldı. “Yılın Otomobili” dışında, 
“Yılın Tasarımı” ödülü de Land Rover 
Defender’a verildi.  OGD üyeleri, bu 
yıl aday olan 27 otomobil arasından 
tasarımını beğendikleri üç finalist 
arasından en fazla oyu alan Land Rover 
Defender “Yılın Tasarımı” ödülünü 
kazandı. 

Büyük Heyecan Yaşandı

“Türkiye’de Yılın Otomobili” Yarışmasının 
ilk etabında; 27 aday otomobil 
arasından jüri üyelerinin oylarıyla en 
fazla puan alan 7 otomobil finalde 
yer almaya hak kazandı. Finale kalan 
modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, 
yakıt tüketimi, emisyon oranları, 
güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer 
oranı” kriterler açısından önemli bir 
sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” 
belirleyen ikinci etapta ise Dacia 
Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, 
Hyundai i20, Peugeot 208, Renault 
Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris 
finale kalmaya hak kazandı. Birinci 
seçilen Fiat Egea Cross “Yılın Otomobili” 
logosunu bir yıl boyunca basın bülteni 
ve reklamlarında kullanabilecek. 
Türkiye’nin “Otomobil Oscarı” olarak 

adlandırılan Türkiye’de Yılın Otomobili 
ödülüne layık görülen Fiat Egea 
Cross’un açıklandığı, İstanbul Park’ta 
düzenlenen törende bir konuşma 
yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili 
yarışmasının tüketiciler için yol gösterici 
özelliğinin bulunduğuna bir kez daha 
dikkat çekti. Sandık, finalist otomobiller 
arasında büyük bir rekabetin 
yaşandığını da belirterek “Bizler de 
tüm kriterleri detaylı bir şekilde ele alıp 
objektif bir seçim gerçekleştirdik. Aday 
otomobilleri değerlendirirken fiyat-
donanım, tasarım, inovasyon, motor, 
yol tutuş gibi konuları göz önünde 
bulundurduk. Tüketicilerin otomobil 
satın alırken, yılın otomobili yarışmasını 
referans olarak görmesi bizler için 
çok önemli. Bu yıl da tüm otomobiller 
arasında zorlu bir rekabet yaşandı. 
Ve sonuçta hepsi birbirinden değerli 
otomobiller arasından bir otomobil ilk 
sırada yer aldı” dedi.

Egea Cross’un birinci olarak 
seçilmesinden sonra Fiat Marka 
Direktörü Altan Aytaç da yaptığı 
konuşmada otomotiv gazetecilerinin 
verdiği bu karardan büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. Aytaç,  sözlerine 
şöyle devam etti; “Egea’nın hikayesi 
uzun ve bizim için çok değerli. Egea’nın 
arkasında cok büyük ve yetkin bir ekip 
var. İlk günden bu yana Egea ailesi 
olarak 300 bin adetlik satışa ulaştık. 
Egea Cross ile de ilk beş ayda 7 bin 
satış adedini geçtik. Bu başarıdan 
dolayı emeği geçen herkesi kutluyor 
ve teşekkür ediyorum.” 

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2021” ALJ 
Finans, Bridgestone, Intercity, Shell 
Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK 
sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Fiat Marka Direktörü 
ALTAN AYTAÇ

OGD Başkanı
UFUK SANDIK

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
TURGAY MERSİN

OYDER Genel Sekreteri
ÇINAR NOYAN
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Oyder Bölge Diyalog Ziyaretleri
Değerli Meslektaşlarımız,

2020 yılı Mart ayından beri devam eden Covid-19 salgını nedeniyle sizlerle olan iletişimimizi Webinar ve Online toplantılar ile 
sürdürmeye gayret gösterdik. Vakaların azalmasının ardından bu ay itibarıyla bölge bölge dolaşıp Otomotiv Yetkili Satıcılarımızı 
ziyaret ederek iletişimimizi tekrar güçlendirmek adına çalışmalara başladık.

"Bölge Diyalog Ziyaretleri" adını verdiğimiz görüşmelerde ilk ziyaretlerimizi Oyder Genel Sekreteri Çınar Noyan ve Oyder Üye İlişkileri 
Sorumlusu Büşra Şimşek sağlarken; Bursa, Balıkesir, İzmir ve Denizli'deki yetkili satıcılarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 
Yapılan görüşmelerde yetkili satıcılarımızın karşılaştığı sektörel sıkıntıları çalışmalarımız için not alırken, dernek projeleri ve gelecek 
toplantılarımız ile ilgili bilgilendirmede bulunduk.

Ziyaret ettiğimiz;

• Citroen & Honda & Kia & Mazda & Hyundai & Mitsubishi İnallar Otomotiv’den Murat Esmer,
Özben Ağır ve Özge Bahar’a
• Ford Sönmez Koç Otomotiv’den Osman Çağalıkoç’a
• Hyundai & Kia Şentürk Otomotiv’den Emre Şentürk’e
• Peugeot Baykar Otomotiv’den Kamil Bayram’a
• Nissan & Skoda Sertepe Otomotiv’den Alper Sertepe’ye
• Renault & Dacia Akkaş Otomotiv’den Hüseyin Akkaş’a
• Kia Teknak Otomotiv’den Ali Engin Keskin’e
• Fiat & Mitshubishi Karahallılar Otomotiv’den Mert Yavuz, Efe Yavuz ve Mustafa Gürsoy’a
• Renault & Dacia Ermat Otomotiv’den Cem Özerinç’e
• Hyundai Yükseliş Otomotiv’den Alaattin Yüksel’e
• Fiat & Alfa Romeo & Jeep Enriko Aliberti Otomotiv’den Enriko & Andrea Aliberti’ye
• BMW, Mini, Land Rover, Jaguar Özgörkey Otomotiv’den C. Ozan Yıldız’a
• Honda Çamkıran Otomotiv’den Zafer Çamkıran’a
• Opel Akmercanlar Otomotiv’den Sercan Akmercanoğlu’na
• Toyota Yarımca Otomotiv’den İsmail & Mehmet Yarımca’ya
• Mercedes & Smart & Setra Hastalya Otomotiv’den İrfan Tüzün’e
• Mitsubishi Özpam Otomotiv’den Himmet & Emine Kıymaz’a
• Volvo Akça Otomotiv’den Abdullah Akça’ya
nazik ev sahiplikleri için teşekkür ederiz. Yetkili satıcılarımız ile birlikte daha güçlüyüz.

OYDER
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Deloitte tarafından 23 küresel pazarda 24 bini aşkın tüketici ile yapılan araştırma sonuçları Deloitte tarafından 23 küresel pazarda 24 bini aşkın tüketici ile yapılan araştırma sonuçları 
yayınlandı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu pazarlarda yeni teknolojilere ilgi her geçen yayınlandı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu pazarlarda yeni teknolojilere ilgi her geçen 
gün artıyor.gün artıyor.

OTOMOTİV TÜKETİCİSİ 
ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ISINIYOR

Son yıllarda hızla değişim gösteren 
otomobil tercihleri, otomotiv sanayiinin 
yeni yönünü belirleyecek kadar hızlı, 
iddialı ve bazılarına göre yıkıcı etkilerle 
geliyor. Geçmişte oluşan tüketici 
alışkanlıklarının yakın gelecekte yerini 
yepyeni kullanım alışkanlıklarına 
bırakması bekleniyor.

Deloitte tarafından gerçekleştirilen 
Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması, 
bu yeni trendleri ve tüketici beklentilerini 

özetleyen önemli bir araştırma. Bu 
sayımızda Deloitte’un hazırladığı raporu 
inceleyeceğiz.

Dünya üzerindeki Covid salgınının 2020 
ve 2021 yıllarına damga vurduğunu, 
tüm ticareti ve sosyal hayatı etkilediğini 
söylemek abartılı olmayacaktır. Bu 
süreçte tüm tüketicilerin, yaşantılarını 
yeniden düzene soktukları, gelecek 
ile ilgili endişeler ve yeni beklentiler 
yarattıkları hatta yaşam tarzlarını 

sorguladıkları pek çok sosyolojik 
araştırmada ortaya çıkan bir gerçek.

Covid salgınının dünyadaki tüm 
tüketiciler üzerinde finansal sıkıntılar 
yarattığı ve tercihleri bu sıkıntıları 
nedeniyle ertelediği veya değiştirdiği 
de kolayca söylenebilir. Ancak Deloitte 
araştırmasına göre Covid salgınının 
neden olduğu finansal endişelere 
rağmen alternatif yakıtlı araçlara olan ilgi 
devam ediyor.

 

 

 

Türkiye’deki tüketiciler özelinde değerlendirirsek, hibrit araçlara yönelik talebin gelecek 
döneme damga vuracağını tahmin edebiliriz. Tam elektrikli araca geçişin biraz daha 
zaman alacağı ama hibrit talebinin olgunlaşmaya başladığı yorumlanabilir. 

Analiz
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Türkiye’deki tüketiciler özelinde 
değerlendirirsek, hibrit araçlara 
yönelik talebin gelecek döneme 
damga vuracağını tahmin edebiliriz. 
Tam elektrikli araca geçişin biraz daha 

zaman alacağı ama hibrit talebinin 
olgunlaşmaya başladığı yorumlanabilir.

Hibrit ve elektrikli araçlara yönelik 
talep kaymasının ardındaki sebeplerde 

ilk 3 sırayı yakıt maliyetlerini 
düşürmek, daha iyi bir ürüş deneyimi 
yaşamak ve emisyonları azaltmak 
geliyor.

Tüketicilerin hibrit ve elektrikli araç alırken, 
halihazırda araç almak için ödedikleri toplam 
bedelin çok üzerine çıkmadan, alışık oldukları 
bedeller dahilinde kalmak istedikleri de 
araştırmanın dikkat çekici sonuçları arasında yer 
alıyor.  Tüketicilerin favori fiyat aralığı 200-300 bin 
TL arasında.

Araştırmada bir diğer dikkat çekici sonuç ise yeni 
teknolojilerin sadece motor olarak değil, araç 
donanım ve özelliklerinde de kendini gösterdiği 
sonucudur. Tüketicilerin bir sonraki araçlarında en 
çok istediği özellikler; kör nokta uyarı sistemi, acil 
frenleme sistemi ve yerleşik navigasyon düzeni gibi 
daha önceleri çok görülmeyen talepler olarak öne 
çıkıyor. Yeni teknolojilerin otomobilin her alanında 
tüketiciye yenilikler sunması talep edilir hale gelmiş 
durumda.

Araç alım kararı verilirken aracın özellikleri kadar 
aracın fiyatı ve finansman imkanları da kararı 
etkileyen faktörler olarak ön plana çıkıyor. Özellikle 
son yıllarda araç alım bedellerinin gerek döviz 
kurundaki hareketlenme gerekse de artan ÖTV 
oranları nedeniyle alışılmışın dışında yükselmesi, 
finansman imkanlarını iyice önemli hale getirmiş 
durumda.
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Rapor
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nedeniyle alışılmışın dışında yükselmesi, finansman imkanlarını iyice önemli hale getirmiş 
durumda. 

Bu noktada tüketicilerin finansman tercihleri açısından en önemli unsurlar şöyle 
sıralanıyor: 

 

Deloitte’un araştırmasında en geleceğe ışık tutan bölümlerin başında ise Gelecekteki Araç 
Tercihleri bölümü geliyor. Dijitalleşmenin hızla artması, online alışveriş alışkanlığının 
hayatımızın her alanına girmesi ile birlikte otomotiv sektöründe de online satışın geleceği 
aynı randa artacak mı sorusu herkesin aklını meşgul ediyor. 

Araştırmada yaş gruplarına göre bir sonraki araç alımının hangi kanaldan yapılacağı 
sorgulanmış ve aslına online araç satışı kanalının çok da ilgi görmediği ortaya çıkmış. 
Bayilerden yüz yüze alışveriş yapacağını söyleyenler tüm yaş gruplarında büyük bir 
çoğunluğa sahip. 

Deloitte’un araştırmasında en 
geleceğe ışık tutan bölümlerin 
başında ise Gelecekteki Araç Tercihleri 
bölümü geliyor. Dijitalleşmenin hızla 
artması, online alışveriş alışkanlığının 
hayatımızın her alanına girmesi ile 

birlikte otomotiv sektöründe de online 
satışın geleceği aynı randa artacak mı 
sorusu herkesin aklını meşgul ediyor.
Araştırmada yaş gruplarına göre bir 
sonraki araç alımının hangi kanaldan 
yapılacağı sorgulanmış ve aslında 

online araç satışı kanalının çok da ilgi 
görmediği ortaya çıkmış. Bayilerden 
yüz yüze alışveriş yapacağını 
söyleyenler tüm yaş gruplarında 
büyük bir çoğunluğa sahip.

 

Sanal ortamın satıştan ziyade bilgi almak için kullanıldığını düşünürsek, gelecekte hızla 
online satışa geçmenin pek mümkün olmadığı söylenebilir. Ancak sanal dünyanın 
gelişiminin otomobil seçmek için önemini arttıracağını, bayilerin satışı kapatmak için daha 
değerli olacağını tahmin edebiliriz. 

Ülkelere göre araç satışları ile ilgili beklenti ise aşağıdaki gibidir: 

 

Araç satın alma sürecinde tüketici beklentileri çok da değişmediğinden insanların araç 
almadan önce aracı görmek ve sürmek istekleri de devam ediyor. Bu nedenle satın alma 
sürecinin her aşamasının dijitalleşmesinin mümkün olmadığı araştırma sonuçlarından 
anlaşılıyor. 
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Sanal ortamın satıştan ziyade bilgi 
almak için kullanıldığını düşünürsek, 
gelecekte hızla online satışa geçmenin 

pek mümkün olmadığı söylenebilir. 
Ancak sanal dünyanın gelişiminin 
otomobil seçmek için önemini 

arttıracağını, bayilerin satışı kapatmak 
için daha değerli olacağını tahmin 
edebiliriz.

Araç satın alma sürecinde tüketici 
beklentileri çok da değişmediğinden 
insanların araç almadan önce aracı 

görmek ve sürmek istekleri de 
devam ediyor. Bu nedenle satın 
alma sürecinin her aşamasının 

dijitalleşmesinin mümkün olmadığı 
araştırma sonuçlarından anlaşılıyor.

Rapor
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gelişiminin otomobil seçmek için önemini arttıracağını, bayilerin satışı kapatmak için daha 
değerli olacağını tahmin edebiliriz. 

Ülkelere göre araç satışları ile ilgili beklenti ise aşağıdaki gibidir: 

 

Araç satın alma sürecinde tüketici beklentileri çok da değişmediğinden insanların araç 
almadan önce aracı görmek ve sürmek istekleri de devam ediyor. Bu nedenle satın alma 
sürecinin her aşamasının dijitalleşmesinin mümkün olmadığı araştırma sonuçlarından 
anlaşılıyor. 

 

Satın alma deneyimindeki boyutları değerlendirirsek de yetkili satıcıların temel 
işlevlerinin tüketici nezdinde hala çok değerli olduğu ve gelecekte de yetkili satıcıların 
önemini koruyacağını söyleyebiliriz. 

 

Raporu özetlemek gerekirse; Elektrikli Araçlar henüz tüm piyasayı ele geçirecek olgunluğa 
ulaşmış değiller. Tüketiciler, elektrikli araçlar için çok da fazla para harcamak istemiyorlar 
ve araç fiyatı ve/veya finansman imkanları Covid nedeniyle belki de hiç olmadığı kadar 
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Raporu özetlemek gerekirse; Elektrikli 
Araçlar henüz tüm piyasayı ele 
geçirecek olgunluğa ulaşmış değiller. 
Tüketiciler, elektrikli araçlar için çok 

da fazla para harcamak istemiyorlar 
ve araç fiyatı ve/veya finansman 
imkanları Covid nedeniyle belki de 
hiç olmadığı kadar belirleyici. Araç 

satış sürecinin tamamen dijitalleşmesi 
için yakın gelecekte bir değişim 
öngörülmüyor:

 

Satın alma deneyimindeki boyutları değerlendirirsek de yetkili satıcıların temel 
işlevlerinin tüketici nezdinde hala çok değerli olduğu ve gelecekte de yetkili satıcıların 
önemini koruyacağını söyleyebiliriz. 
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Sadık Grubu-Renault İşbı̇rlı̇ğı̇ İle 
Meslekı̇ Teknı̇k Lı̇sesı̇ Uygulamalı 
Eğı̇tı̇m İçı̇n Elektrı̇klı̇ Araç Bağışı 
Yapıldı

Haber
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Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile mesleki 
teknik eğitime destek faaliyetleri 
kapsamında, Denizli Orhan Abalıoğlu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
okuluna bağışlanan Renault Fluence ZE 
araç teslim töreni yapıldı.

Sadık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan 
Cihan Mersin, “Şirket olarak, eğitim ve 
öğretimin öneminin farkındayız. Bu 
bilinçle geleceğimiz olan gençlerimizin 
eğitim hayatına destek olabilmek adına 
her alanda yatırımı büyük bir mutlulukla 
yapmaya devam ediyoruz. Nitelikli iş 
gücünün ekonomiye kazandırılması 
için mesleki teknik eğitim kurumlarının 
önemi büyük.  Meslek lisesi öğrencileri 
teknik bilgi ve becerilere sahip ara 
eleman, teknisyendir.  Genel olarak 
gözlemlediğimizde mesleki teknik 
liselere olan ilginin düşük olduğunu 
görüyoruz. Otomotiv sektöründe 
de bu eksikliği bire bir yaşıyoruz. 
Sektörlerin,  günümüz teknolojisine, 
gelişmelere göre yetişmiş ara eleman 
bulma konusunda en büyük kaynağı 
mesleki okullardır.  Ayrıca meslek 
liselerinin önemi pandemi sürecinde 
bir kez daha vurgulandı. Maske, 
dezenfektan, koruyucu siperlik gibi en 
çok ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimi, 
temini konusunda başarılı bir süreç 
geçiriyorlar. Mesleki teknik liselerde en 
önemli konu, teorik bilgileri uygulamaya 
da geçirmektir. Günümüz teknolojisine 
göre yetişmiş bireyler için uygulama 

koşulları önemli. Valiliğimiz, Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz, teknik meslek lisesi 
müdürlerimiz bu konuda çok duyarlılar. 
Biz de bugün burada Milli Eğitim 
Bakanlığı iş birliği ile mesleki teknik 
eğitime destek faaliyetleri kapsamında 
okula bağışlanan Fluence ZE araç teslim 
töreni için bulunmaktayız. Çağımızın 
otomobili olan elektrikli araçlar ile 
ilgili uygulamalı eğitime önemli katkı 
sağlayacağına inanıyorum.  Grup olarak 
sosyal sorumluluk projelerimizde 
büyük ağırlığı eğitime veriyoruz.  Aile 
büyüklerimiz adına bulunan okullarımız 
var. Geleceğimiz olan çocuklara, 
gençlere eğitim için yapılan yatırımların 

çok kıymetli olduğunu biliyoruz ve bu 
bilinçle hareket ediyoruz. “ dedi.

Araç teslim törenine Denizli Valisi 
Ali Fuat Atik, Pamukkale Kaymakamı 
Hayrettin Balcıoğlu, İl Milli Eğitim 
Müdürü Süleyman Ekici, Renault Mais 
Müşteri ve Şebeke Geliştirme Direktörü 
Hüseyin Yusufoğlu, Renault Mais Satış 
Sonrası Bölge Koordinatörü Tarık 
Kurt, Renault Mais Şebeke Geliştirme 
Yöneticisi Ferdi Ekinci, Sadık Grubu 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay 
Mersin, Sadık Grubu Yönetim  Kurulu 
Üyesi İrfan Cihan Mersin, okul yönetimi, 
öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.
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“Otomotiv yetkili“Otomotiv yetkili
satıcılarının internetsatıcılarının internet
sitelerinin ana sayfası,sitelerinin ana sayfası,
dijital reklamlarındijital reklamların
yönlendirilebileceğiyönlendirilebileceği
en KÖTÜ sayfadır”en KÖTÜ sayfadır”

Doğru bir şekilde anlaşılıp yönetilmezse 
dijital reklamcılığın bir para çukuru 
olabileceği bir gerçek... Siz siz olun, 
dijital reklam bütçelerinizi dönüşüm 
getiremeyecek alanlara harcamayın.

Bu yazıda size, neden tıklama sonrası 
tekil sayfaların dijital reklamlarınızın 
hayati bir parçası olduğunu ve yüksek 
dönüşüm sağlayan bir tekil sayfanın, 
reklam harcamalarınızı artırmak 
zorunda kalmadan iş sonuçlarınızı nasıl 
artırabileceğini göstermeyi umuyoruz.

Statcounter’ın en son anketinde, dijital 
reklam kampanyaları için tekil sayfaların 
kullanılıp kullanılmadığı sorulmuş.

Anket sonucunda, dijital reklam 
verenlerin % 44’lük büyük bir bölümünün 
landing page kullanmadığı anlaşılmış. 
Deneyimlerimiz doğrultusunda bu oranın 
ülkemizde çok daha yüksek olduğunu 
görüyoruz.

Yeni müşteri edinme maliyetleri 
artıyor.

Müşterileri web sitenize çekmek giderek 
daha zor ve maliyetli hale geliyor. Ayrıca, 
Google'ın web sitelerine gittikçe daha 
az organik arama trafiği göndermesi 
nedeniyle SEO daha da zorlaşıyor.
İçerik pazarlaması, içerik doygunluğu, 
artan rekabet, daha yüksek standartlara 
ve daha derinlemesine makalelere ve 
yetenekli insanların işe alım maliyetlerinin 
artmasına bağlı olarak azalmakta olan bir 
fiyat/fayda ilişkisi gösteriyor. ProfitWell'e 
göre, içerik pazarlaması yoluyla 
yeni müşteriler edinmenin maliyeti 
reklamcılığın maliyetini aşmış.

Makale

dealerdoping - Kurucu Genel Müdür 
KURTHAN TARAKÇIOĞLU
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dealerdoping - Kurucu Genel Müdür 
KURTHAN TARAKÇIOĞLU

Reklamlar kurtarıcı mı?

Bunu sağlamak için, daha fazla işletme, 
özellikle müşterileri çekmeye yardımcı 
olmak için dijital reklamcılığı ve ücretli 
aramayı kullanıyor. Ancak doğru bir 
şekilde anlaşılıp yönetilmezse dijital 
reklamcılığın bir para çukuru olabileceği 
de bir gerçek. Bununla birlikte, dijital 
pazarlama stratejinize bilinçli bir şekilde 
entegre edildiğinde işinizi katlayarak 
büyütme potansiyeline de sahip.

Ana sayfanız açılış sayfası değildir.

Diyelim ki reklamınızı oluşturdunuz. 
Ücretli bir arama reklamıysa, umarım 
biraz anahtar kelime araştırması 
yapmışsınızdır ve mesajınıza en yatkın 
olacağına inandığınız kitleyi dikkatlice 
daraltarak hedeflemişsinizdir. Bunların 
ardından, ziyaretçilerinizin web sitenize 
geldiklerinde neler yaşadıkları çok 
önemli.

İnternet sitenizin ana sayfası reklam 
trafiğinizi yönlendirebileceğiniz en 
kötü sayfadır. 

Ana sayfalar genellikle ziyaretçileri web 
sitenizin farklı bölümlerine yönlendiren 
genel bir bilgi merkezi olduğundan, 
reklamla getirdiğiniz ziyaretçilerinizin 
beklentilerini karşılamak için gereken 
içerikten yoksundurlar. Verdiğiniz 
reklamla eşleşen doğru oluşturulmuş bir 
tekil sayfa (landing page) ise, ana sayfa 
dahil olmak üzere web sitenizdeki diğer 
tüm sayfalardan çok daha etkili olacak ve 
müşteri adayını bir lead’e dönüştürecektir.

Dönüşüm hedeflerinizi tanımlayarak 
başlayın.

Tekil sayfaların nasıl tasarlanacağına 
başlamadan önce, bir dönüşüm hedefi 
tanımlamak gerekir. Dönüşüm hedefi, 
ziyaretçilerinizin reklamınızı tıkladıktan 
sonra web sitenizde gerçekleştirmesini 
istediğiniz ölçülebilir eylemlerdir. 
Dönüşüm hedefleriniz, reklamınızı 
nasıl ifade ettiğinizden tekil sayfanızın 
tasarımına ve başarıyı nasıl ölçtüğünüze 
kadar her şey için kutup yıldızınız 
olacaktır.

Aşağıda bazı dönüşüm hedefi örnekleri 
bulunmaktadır:
• Bir ürün satın alımı
• Bülteninize abone olunması
• Bir video izlenmesi
• Bir lead-form doldurulması
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• PDF İndirme
• Bir teklif istenmesi
• Randevu alma

Dijital reklam kampanyaları, tek bir 
dönüşüm hedefi tespit edildiğinde ve 
her şey bu hedefi odak aldığında en iyi 
şekilde çalışır. Bu ilk adımı aklımızdan 
çıkartmayalım.

Dönüşüm sağlayan tıklama sonrası tekil 
sayfa nasıl olmalıdır?

Tek amaca odaklanmak

Tekil sayfadaki her şey, ziyaretçilerinizi 
dönüşüm hedefinize doğru 
yönlendirmelidir. Tıklama sonrası tekil 
sayfalar, ürününüzün tüm özelliklerini 
veya hizmetinizin tüm avantajlarını 
listelemek anlamına gelmez. Tekil 
sayfayı hedefe odaklamalısınız. 
Dönüşüm hedefinize ne kadar 
odaklanırsanız, ziyaretçilerinizin müşteri 
adayına dönüşme olasılığı da o kadar 
artar.

Açık mesaj eşleşmesi

Kampanya tekil sayfanız, 
ziyaretçilerinizin beklentilerini 
karşılamak için, verilen reklamın mesaj 
ve içeriğine uygun olmalıdır. Mesajın 
ve vaadin sürekliliği, internetten gelen 
ziyaretçilerinize doğru yerde olduklarını 
hissettirmelidir.

Taranabilir içerik

İnternet ziyaretçilerinizin dikkati 
sınırlıdır. Bu nedenle zamanlarına 
saygı gösterin ve tekil sayfa içeriğinizi 
minimumda tutun. Paragrafları, 
başlıkları ve listeleri kullanarak hızlıca 
algılanabilir kısımlara ayırın.

Dikkat dağıtmama

Web sitenizin ana sayfası, blog 
gönderileri, ürünler ve hizmetler 
sayfalarına geçişler, dikkat dağıtıcı şeyler 
ve ziyaretçinizin tıkladığı reklamla ilgili 
olmayan keşfedilecek ilginç şeylerle 
doludur. Bu sayfalarda dönüşüm 
olasılığı çok düşüktür, zira reklam ile 
gelen müşteri adaylarının ilgilendiği 
konular bunlar değildir. Üstelik 
zamanları da yoktur.

Tekil sayfaların parladığı yer, mesajı 
reklamdan ileri taşıma ve hedeflenen 
ziyaretçinizi yüksek oranda dönüşüme 
doğru yönlendirme yetenekleridir. Bu 
nedenle, yüksek dönüşüm sağlayan tekil 
sayfalar, normalde sitenizdeki diğer 
sayfalarda bulunan site gezinme ve alt 
bilgi bağlantılarını içermez.
Sosyal kanıt

Görüşler, derecelendirmeler ve 
incelemeler, şirket logoları ve ödüller 
gibi alanlar, ziyaretçilerinize büyük 
bir grubun parçası olmaları için ilham 
verebilir. Nicelikten çok kalite, tekil 
sayfalar için en iyisidir, bu nedenle 
dikkatle seçilmiş birkaç sosyal kanıt 
öğesi tekil sayfanıza uzun bir mesafe kat 
ettirecektir.

Formları kısa tutun

Dönüşüm hedefiniz e-posta adresi 
veya telefon numarası gibi bir bilgiyi 
almayı içeriyorsa, kesinlikle minimum 
miktarda lead form alanını kullanın. 
Burada, müşterilerinizle ilişkinizin 
en başındasınız, bu nedenle gerekli 
olmayan herhangi bir bilgiyi istemeyin. 
Örneğin, haber bülteninize abone olmak 
dönüşüm hedefinizse, ihtiyacınız olan 
tek şey e-posta adresi ve isimdir.

Ekrana net harekete geçirici bir mesaj 
getirin

Harekete geçirici mesajınızın “Haber 
Bültenine Abone Olun”, “Biz Sizi 
Arayalım” veya “Randevu Alın” olmasına 
bakılmaksızın bu düğmeyi veya 
bağlantıyı renk ve boyutunu kullanarak 
tekil sayfanızın geri kalanının önüne 
çıkarın ve sayfanızdaki tek “harekete 
geçirici” unsur yapın.
Form gönderme düğmeniz hem 
harekete geçirmeli hem de 
ziyaretçilerinizi bundan sonra ne olacağı 
konusunda bilgilendirmelidir. Standart 
bir "Gönder" düğmesi bunların hiçbirini 
yapmaz. Yüksek dönüşüm sağlayan 
bir harekete geçirici mesaj düğmesi 
oluşturmaya yönelik bazı ipuçlarını 
aşağıda bulabilirsiniz.
• Düğme rengini sayfanın geri kalanıyla 
kontrast yapın.
• Düğmeyi büyük yapın.
• Metni bir fiil ile sonlandırın.
• Sonraki adımda ne olacağını netleştirin.

İşte bazı güçlü harekete geçirici mesaj 
düğmesi örnekleri:
• Ücretsiz Broşür Edinin
• Test Sürüşüne Katılın
• Servis Randevusu Alın
 •Biz Sizi Arayalım

Tekil Sayfa oluşturucular

Ülkemizde bildiğimiz en etkili tekil sayfa 
oluşturucu, Dealerdoping’in landing 
page (tekil sayfa) seri üretim platformu 
“dealerweb”dir. Satış ve satış sonrası için 
yüksek lead üretme potansiyeline sahip 
ve mobil öncelikli dealerweb altyapısı, 
bayiler için dijital pazarlama altyapısının 
temelini oluşturur.

Yurtdışından bazı tekil sayfa 
oluşturucuları ise şunlardır:

Unbounce
Instapage
Leadpages
Landingi

Siz siz olun, dijital reklam bütçelerinizi 
dönüşüm getiremeyecek alanlara 
harcamayın.

Makale
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İtalyan otomobil üreticisi Maserati İtalyan otomobil üreticisi Maserati 
yeni GranTourismo’sundan ilk yeni GranTourismo’sundan ilk 
görüntüleri paylaştı. Model, görüntüleri paylaştı. Model, 
şirketin ilk elektrikli otomobili şirketin ilk elektrikli otomobili 
olacak.olacak.

Maserati, yeni GranTourismo’nun Maserati, yeni GranTourismo’nun 
ilk gerçek görüntülerini paylaştı. ilk gerçek görüntülerini paylaştı. 
Yeni GranTourismo, Maserati’nin Yeni GranTourismo, Maserati’nin 
tamamen elektrikli ilk aracı tamamen elektrikli ilk aracı 
olacak.olacak.

Maserati ilk elektrikli aracını 
tanıttı

Maserati’nin tanıttığı ve şirketin ilk elektrikli 
aracını açılır tavanlı bir GranCabrio takip 
edecek. Bir önceki GranTourismo’nun 2007 
ve 2019 arasında alıcı bulduğu ve model 
ikinci neslinin vadesinin çoktan geçtiği 
düşünüldüğünde, yeni aracın beklentileri 
karşılayacağı tahmin ediliyor.

Maserati GranTourismo nasıl olacak?

Öncekinden biraz daha küçük görünen yeni 
GranTourismo’nun dört koltuklu yerleşim 
düzenine sadık kalması bekleniyor. Öte 
yandan MC20 supercar’daki gibi dikey farları, 
tampondaki hava girişleriyle çevrili dikey 
çatıları olan büyük bir ızgaraları ve krom 
pencere kaplamasını görmek mümkün 
görünüyor.

Maserati’nin yaptığı söz konusu duyuru, 
GranTourismo ya da kullanacağı güç aktarım 
organları hakkında yeni bir bilgi vermiyor. 
Ancak şirket geçtiğimiz sene elektrikli aracının 
sesinin nasıl olacağını tanıtan bir video 
yayınladı.

Benzinli motorda ise en iyi tahminin, 
MC20’de kullanılan yeni çift turbo V6’nın 
bir versiyonuyla standart olarak geleceği 
ve potansiyel Trofeo serisinin Ferrari’den 
üretilen V8’i de bir seçenek olarak sunulacağı 
bilgisi kulislerde dolaşıyor.

Son olarak Maserati’nin yeni 
GranTourismo’sunun yıl sonundan önce 
lansmanını gerçekleştireceği ve muhtemel 
olarak 2022’nin ilk yarısında satışa sunulmasın 
beklendiğini belirtmekte fayda var.
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Otokoç 2. El Büyüyor
Türkiye otomotiv perakendeciliğinin 
lideri ve en büyük organizasyonu olan 
Otokoç Otomotiv, giderek büyüyen 
ikinci el pazarında Otokoç 2. El markası 
ile büyüme stratejilerini hayata 
geçiriyor. Öncülük ve güven vizyonu 
doğrultusunda attığı adımlarla 93 yıldır 
sektörde standartları belirleyen Otokoç 
Otomotiv’in çatısı altında çözüm sağlayan 
Otokoç 2. El, alanında ilk akla gelen ve iş 
modelleriyle sektöre liderlik eden marka 
konumunda. 

Otokoç Otomotiv, 2021 yılında yaklaşık 
85 bin adet araç satışı hedeflerken, 
Otokoç 2. El ise yılı 26 bin adet 
kullanılmış araç satışı ile kapatmayı 
hedefliyor. Türkiye çapında 25 
lokasyonda hizmet veren Otokoç 2. El 
markası, 5 yıl içinde şirketin en az sıfır 
araç satışı kadar ikinci el araç satma 

vizyonu ile hareket ediyor. Bu büyüme 
hedefi içinde, ikinci el araç pazarındaki 
ihtiyaçlara cevap verme, satış ve 
tedarik kanallarını geliştirme stratejisi 
doğrultusunda yeni ve güçlü bayilik ağını 
oluşturmaya başlıyor.

İkinci el araç satış sektörüne kurumsal 
yaklaşımlar sunan marka, otokocikinciel.
com web sitesi üzerinden uçtan 
uca online temassız satış süreci ve 
otokocihale.com üzerinden online 
toptan satış süreci ile tüm perakende ve 
toptan müşterilerine teknolojik çözümler 
sunuyor. Ayrıca hızlı ve değerinde nakit 
araç alımı uygulaması ile aracını satmak 
isteyenlere hızlı ve güvenilir çözüm 
noktası olmaya devam ediyor.

Türkiye dahil 9 ülkede hizmet veren 
Otokoç Otomotiv’in çatısı altında faaliyet 

gösteren, müşterisini odak noktasına 
koyarak büyüyen, güvenilir, dinamik, 
geniş coğrafyada hizmet veren, güçlü, 
sektöründe lider Otokoç 2. El markasının, 
sınırlı sayıdaki seçkin üyelerden oluşacak 
olan bayi ağında yer alabilmek için ilk 
adım olarak Otokocikinciel.com üzerinde 
yer alan başvuru formunun doldurulması 
gerekiyor. Bu formun iletilmesini takiben 
değerlendirme süreci başlıyor. 

İkinci el pazarında yakaladığı yüksek 
satış hacmi ile bugüne kadar sayısız 
ikinci el aracı sahipleri ile buluşturan 
Otokoç 2. El, yakın gelecekte özenle 
seçilmiş bayileriyle birlikte satış hacmini 
ve müşterileri için değer yaratan hizmet 
kalitesini daha da ileri seviyeye taşıyacak. 

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için: 
otokocikinciel.com ve 444 3 300
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Ocak-haziran döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre 639 Ocak-haziran döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre 639 
bin 661 adet, otomobil üretimi yüzde 15 artarak 416 bin 21 adete ulaştı.bin 661 adet, otomobil üretimi yüzde 15 artarak 416 bin 21 adete ulaştı.

Türkiye’nin otomotiv üretimi 
yılın ilk yarısında yüzde 23 arttı

Türkiye'nin otomotiv üretimi, yılın ilk 
yarısında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 23 artarak 639 bin 661 adet 
olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) 
yapılan açıklamada, Ocak-Haziran 2021 
dönemine ait üretim ve ihracat adetleri 
ile pazar verileri paylaşıldı.

Buna göre, yılın ilk yarısında toplam 
otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 23 artarak 639 
bin 661 adet, otomobil üretimi de 
yüzde 15 artarak 416 bin 21 adet olarak 
gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte 
toplam üretim ise 669 bin 409 adet oldu.

Aynı dönemde, otomotiv sanayisinin 
kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak 
gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite 
kullanım oranları ise hafif araçlarda 
(otomobil+hafif ticari araç) yüzde 65, 
ağır ticari araçlarda yüzde 60, traktörde 
yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ticari araç 
üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 43 artış gösterdi. Bu 
dönemde, ağır ticari araç grubunda 
üretim yüzde 74 artarken, hafif ticari 
araç grubunda üretim yüzde 40 arttı.

Yılın ilk yarısında, toplam ticari araç 
üretimi 223 bin 640 adet olarak 
gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise ocak-
haziran döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 
74, hafif ticari araç pazarı yüzde 67 ve ağır 
ticari araç pazarı yüzde 121 arttı. Özellikle 
ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla 
göre artış gerçekleşmesine rağmen baz 
etkisi dikkate alındığında 2015 yılına 
göre kamyon pazarı yüzde 30, otobüs ve 
midibüs pazarı yüzde 66 daraldı.

Pazar 10 yıllık ortalamaların yüzde 12 
üzerine çıktı

Yılın ilk yarısını kapsayan dönemde toplam 
pazar geçen yıla göre yüzde 57 artarak 
411 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 
52 arttı ve 310 bin 325 adet oldu. Son 10 
yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2021 
Ocak-Haziran döneminde toplam pazar 
yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 17 arttı.

Ağır ticari araç pazarı ve hafif ticari 
araç pazarı son on yıllık ortalamanın 
paralelinde gerçekleşti. Bu dönemde, 
otomobil satışlarındaki yerli araç payı 
yüzde 40 olurken, hafif ticari araç 
pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak 
gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında otomotiv ihracatı geçen 
yılın aynı dönemine göre adet bazında 
yüzde 15 artarak 461 bin 528 adet 
olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı 
ise yüzde 6 artarak 297 bin 127 adet 
oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da 
yüzde 86 artarak 11 bin 387 adet olarak 
kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı 
ocak-haziran döneminde toplam 
ihracattan aldığı yüzde 13,7 pay ile 
ilk sıradaki yerini korudu. 6 ayda 14,7 
milyar dolarlık ihracat yapıldı

Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre toplam otomotiv 
ihracatı dolar bazında yüzde 34, avro 
bazında ise yüzde 23 arttı. Bu dönemde, 
toplam otomotiv ihracatı 14,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşirken, otomobil 
ihracatı yüzde 14 artarak 4,8 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 
4 artarak 4 milyar avro oldu.

Yılın ilk altı ayında dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 24 artarken, 
tedarik sanayi ihracatı yüzde 51 arttı.
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Shelby Cobra'nın otomotiv dünyasının en ikonik otomobillerinden birisi olduğu şüphesiz Shelby Cobra'nın otomotiv dünyasının en ikonik otomobillerinden birisi olduğu şüphesiz 
diyebiliriz. 2003 yılında Ford ve Shelby'nin ortaklığa imza atmasıyla birlikte, "Daisy"  diyebiliriz. 2003 yılında Ford ve Shelby'nin ortaklığa imza atmasıyla birlikte, "Daisy"  
isminde bir gizli proje başlamış. Bu isim Türkçede "papatya" anlamına geldiği gibi, ABD'nin isminde bir gizli proje başlamış. Bu isim Türkçede "papatya" anlamına geldiği gibi, ABD'nin 
Georgia Eyaleti'nde de bir şehrin ismine karşılık geliyor.Georgia Eyaleti'nde de bir şehrin ismine karşılık geliyor.

Dünyada sadece 1 adet bulunan 
Shelby Cobra Daisy satılıyor

Carroll Shelby'nin de bizzat 
çalışmalarına dahil olduğu 
bu Shelby Cobra Daisy adlı 
konsept otomobil, çeşitli 
sebeplerden dolayı hiçbir 
zaman üretime alınmamış. 
Bu sebepten dolayı dünyada 
sadece 1 adet bulunan bu 
araç, önümüzdeki Ağustos 
ayında Mecum Auctions 
adlı açık artırma firması 
tarafından satışa sunulacak.

Tüm fonksiyonları çalışan 
Shelby Cobra Daisy konsepti, 
sadece 150 mil yani 240 
km yol yapmış. O yolu da 
Shelby firmasının kurucusu 
olan Carroll Shelby bizzat 
bir pistte yapmış. Tasarım 
anlamında 2005 Ford GT’ye 
de çok benzeyen bu araç, 
6 ileri manuel şanzımanını 
da o model ile paylaşıyor. 
Hatta buna ek olarak 
aracın altyapısındaki birçok 
parçanın da Ford GT’den 
alındığını öğreniyoruz.

Aracın motoru ise Ford 
tarafından bu araca özel 
olarak üretilen ve 613 
beygir güç üreten 6.4 litrelik 
bir V10 motor olmuş. Son 
sahibinin Ford’un Chris 
Theodore adlı bir yetkilisi 
olduğunu öğrendiğimiz bu 
aracın, dünyada tek ve son 
derece özel bir araç olması 
sebebiyle birkaç milyon 
dolardan bile daha yüksek 
fiyata satılması da muhtemel 
görünüyor diyebiliriz.
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Paylarının yüzde 20,26’sının halka arzını tamamlayan Escar, bugün Borsa İstanbul’da işlem Paylarının yüzde 20,26’sının halka arzını tamamlayan Escar, bugün Borsa İstanbul’da işlem 
görmeye başladı.görmeye başladı.

Halka arzını başarı ile 
tamamlayan Escar, Borsa 
İstanbul’da “ESCAR” koduyla 
işlem görmeye başladı

Araç kiralama sektörünün yüzde 91’lik 
oranla en yüksek sözleşme yenileme 
oranına sahip şirketi Escar (Escar Turizm 
Taşımacılık Ticaret A.Ş.), bugün itibarıyla 
Borsa İstanbul’da işlem görmeye 
başladı. Şirket payları, Ana Pazar'da 15 
TL baz fiyatla "ESCAR" kodu ile işlem 
görüyor. Halka arz fiyatının 15 TL olduğu 
ihraçta halka arz büyüklüğü 165 milyon 
TL olurken, İnfo Yatırım aracılığıyla 
gerçekleştirilen halka arza katılım 
sağlayan yatırımcı sayısı 29.810 olarak 
gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık 
oranı ise yüzde 20,26 oldu.

Halka arza ilişkin açıklama yapan Escar 
Genel Müdürü Nora Karakaş, zorlu piyasa 

şartlarına rağmen yatırımcılardan 
2,5 kat talep geldiğini hatırlatarak, 
“Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine 
sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra 
da yüksek müşteri memnuniyeti ile 
yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Nora Karakaş: Halka arzdan 
aldığımız güçle müşterilerimize en iyi 
hizmeti vermeye devam edeceğiz

Başarı ile gerçekleşen halka arzdan 
elde edilecek brüt 132,3 milyon 
liralık kaynağın yüzde 70’nin şirketin 
büyüme hedeflerine bağlı olarak 
filonun geliştirilmesi için kullanılacağını 
kaydeden Karakaş, kalan kısmın da 
finansal borç ve işletme sermayesi 
ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

2001 yılında ulusal ve uluslararası 
kurumsal şirketlere filo kiralama 
hizmeti vermek amacıyla kurulan 
Escar’ın “Yüksek müşteri memnuniyeti” 
vizyonu ile operasyonel araç kiralama 
sektörüne, “filoda mükemmeliyet 
(Fleet excellence)” anlayışını yerleştiren 
şirket olduğuna işaret eden Escar 
Genel Müdürü Nora Karakaş, “Sadece 
uzun dönemli araç kiralama hizmeti 
veriyoruz. Toplam 4.300 araçlık filomuz 
ve 210 adet kurumsal müşterimizle 
uzun yıllara dayanan ve güven üzerine 
kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bizi her 
türlü kriz ve türbülanstan koruyor. 
Fleet excellence anlayışı bize sektörde 
yüzde 91 ile “en yüksek sözleşme 
yenileme” oranına sahip şirket unvanını 
da kazandırıyor. Halka arzdan aldığımız 

güçle müşterilerimize en iyi hizmeti 
vermeye ve sektörde fark yaratmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Korkmaz Ergun: Özsermayesini 
güçlendirerek yatırım yapmak ve 
büyümek isteyen şirketlerimizi 
Borsa’ya bekliyoruz

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz 
Ergun ise, özsermayesini güçlendirerek 
büyümek isteyen şirketleri Borsa’ya 
beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Escar Turizm uzun yıllardır 
sektöründe faaliyet gösteren bir 
şirket olarak, yaklaşık 165 milyon 

ESCAR Genel Müdürü
NORA KARAKAŞ

Borsa İstanbul Genel Müdürü
KORKMAZ ERGUN
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TL’lik halka arz tutarı ile ve 30 bin 
yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile 
başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. 
Elde edilen kaynağın önemli bir 
kısmının büyüme hedeflerinde 
kullanılacak olması, yeni yatırım ve 
istihdam oluşturması ekonomimiz 
açısından çok sevindiricidir. Halka 
arzların birçok faydasını ve tavsiye 
etme nedenlerimizi her ortamda 
anlatıyoruz: Örneğin finansman 
imkanı, likidite, kurumsallaşma, marka 
değeri, kredibilite vb. gibi. Ancak 
vurgulamak isterimki, bu nedenlerin 
dışında, halka arzların şirketlerimiz 
açısından çok önemli sonucu vardır: 
Özsermayelerini güçlendirme 
imkanına kavuşmuş olmalarıdır. Tüm 
dünyayı etkisi altına alan bu salgında, 
dünyanın neresinde olursa olsun, hangi 
sektörde faaliyet gösterirse göstersin, 
şirketler için güçlü bir öz sermaye 
yapısının ve sağlıklı bir nakit akışının 
ne kadar önemli olduğunu, yaşayarak 

bir kez daha anladık. Sermaye 
piyasamızın bu olumlu katkısının, 
halka açılacak şirketlerimiz için önemli 
bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 
Önümüzdeki dönemde, ülkemizin 
değerli girişimcilerinin sermaye 
piyasalarımızdan ve ürünlerimizden 
daha çok faydalanacağına eminim. Bu 
vesileyle Escar Turizme, İnfo Yatırım’a 
ve emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum. Sermaye Piyasamıza hayırlı 
olmasını diliyorum.”

Ender Şahin: Halka arzlara ilgi devam 
ediyor

Halka arza liderlik eden İnfo Yatırım 
CEO’su Ender Şahin ise, halka arzlara 
ilginin devam ettiğini belirterek, “Bu 
yıl ikinci halka arzımızı da başarıyla 
tamamladık. Escar gibi sektöründe 
öncü bir şirketi yatırımcılarla 
buluşturduğumuz için mutluyuz.  
Yılbaşından bu yana yatırımcılar, halka 

arzlara ciddi anlamda ilgi gösteriyor. 
Escar'a gelen 2,5 kat talep de bu ilginin 
sürdüğüne işaret ediyor” dedi.

Şirketlerin borsada işlem görmelerinin, 
kurumsallaşmalarının yanı sıra 
alternatif finansman kaynaklarına 
ulaşma ve başka birçok alanda 
önemli avantajlar sağladığına işaret 
eden Şahin, “Halka açık şirketlerin 
çeşitliliğinin artması, gerek bulundukları 
sektör gerekse Borsa İstanbul 
açısından çok değerli. Sermayeyi 
tabana yaymak ve halka açık olmak 
önemli sorumlulukları beraberinde 
getiriyor.  Escar için bu adım bir sonuç 
değil, bir başlangıç.  Escar'a bugün 
çıkacağı yeni yolculukta başarılar 
diliyoruz. Bu halka arz sürecinde ilgi 
gösteren, katılım sağlayan tüm bireysel 
ve kurumsal yatırımcılara, Sermaye 
Piyasası Kurulu’na, Borsa İstanbul’a ve 
tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" 
şeklinde konuştu.

Soldan sağa: İnfo Yatırım YKB Namık Kemal Gökalp, Escar Yönetim Kurulu Üyesi Azur Kebudi, Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, 
Escar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Daryo Kebudi, Escar Yönetim Kurulu Üyesi Betina Halyo, Borsa İstanbul Genel Müdürü 
Korkmaz Ergun, Escar Yönetim Kurulu Başkanı Efrayim Kebudi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda konuştu. 
Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 1239 adet Ar-Ge merkezi ve 79 Teknopark Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 1239 adet Ar-Ge merkezi ve 79 Teknopark 
kurulduğunu, yeni çalışmaların da yapıldığını bildirdi.kurulduğunu, yeni çalışmaların da yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Oktay: 1239 adet Ar-Ge merkezi 
ve 79 Teknopark kurduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
“Çağımızda artık ülkelerin uygarlık 
düzeyleri kişi başına kullanılan bilgi 
miktarından tutun da akıllı cihaz 
kullanım oranlarına, sosyal medya 
kullanımından geniş bant altyapılarının 
yaygınlık durumuna ve e-Devlet kullanıcı 
sayılarına kadar teknoloji odaklı 
parametrelerle ölçülür hale gelmiştir.” 
dedi.

Bakan Varank: Dünya F-35’leri değil 
savaşan İHA’larımızı konuşacak

Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfınca ATO 
Congresium’da düzenlenen “Uluslararası 
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”na konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selamlarını ileterek sözlerine başlayan 

Oktay, fuar katılımcılarına da başarılar 
diledi.

Oktay, ekonomik büyümede istikrarın 
korunmasının, teknolojik ilerlemeye ve 
sürdürülebilir verimlilik artışlarına bağlı 
olduğunu belirterek, “Verimliliği en basit 
şekliyle, her alanda mümkün olan en 
düşük kaynak harcaması ile olabilecek 
en yüksek sonucu elde etmek olarak 
tanımlayabiliriz.” dedi.

“Toplam faktör verimliliği olarak ifade 
ettiğimiz kavram ise hem emeğin hem 
sermayenin verimliliğini ve hem de 
teknolojik dönüşümü içinde barındırır.” 
diyen Oktay, yakın zamana kadar 
verimlilik ve teknolojiyi konuşurken 
inovatif uygulamaların verimlilik için 
çok önemli bir unsur olduğunun 

kabul edildiğini ancak verimliliğe 
sadece teknolojiyle ulaşılamayacağını 
düşündüklerini dile getirdi.

Oktay, şöyle devam etti:

“İş gücü kapasitesinden işletme 
ölçeklerine, üretim yapısından zamanın 
kullanımına kadar pek çok başka faktör 
sıralardık. Bugün ise artık yapay zeka, 
otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, 
arttırılmış gerçeklik ve nesnelerin 
interneti gibi çığır açan ve yenilikçi 
teknolojiler hayatımızın birer gerçeği 
haline geldi. Bugün verimliliği etkileyen 
tüm faktörler dijital dönüşümden ve 
teknolojik gelişmelerden doğrudan 
etkilenmektedir ve yüksek teknoloji, 
yüksek verimlilik ve yüksek katma değer 
demektir. PricewaterhouseCoopers’ın 
(PwC) öngörüsüne göre bulut bilişim gibi 
çığır açan teknolojilerin 2030’da küresel 
ekonomiye yaklaşık 16 trilyon dolar katkı 
yapması bekleniyor. McKinsey ise ‘Kovid 
sonrası İşimizin Geleceği’ raporunda 
otomasyonun verimlilik ve büyüme 
üzerindeki olumlu etkisi sayesinde 2030 
yılına kadar yaklaşık 11 milyon kişiye yeni 
iş alanları oluşacağını öngörmekte.

Bilginin ikiye katlanma prensibi üzerinde 
IBM ve Harvard Üniversitesi tarafından 
yapılan araştırmalara göre, insanoğlunun 
yararlandığı bilgi, geçtiğimiz yüzyılda 
25 yılda bir ikiye katlanırken özellikle 
nesnelerin interneti ve makine 
öğrenmesinin hayatımıza girmesiyle 
bu süre yarım güne kadar düşmüştür. 
Salgın şartlarının da etkisiyle geçtiğimiz 
yıl internet üzerinden 1 dakikada yaklaşık 
1,5 milyon görüntülü ve sesli görüşmenin 

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
FUAT OKTAY
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yapıldığı, yine 1 dakikada 260 binden 
fazla video konferans oturumunun 
açıldığı ve 41 milyondan fazla Whatsapp 
mesajının gönderildiği bir atmosferi 
konuşuyoruz. İşte bu yılki fuarın da 
temasını oluşturan ileri teknolojileri, 
büyük veri analizi ve yapay zeka gibi öne 
çıkan teknolojileri, bilginin bu katlanma 
ve üretim hızı ışığında ele almamız 
gerekiyor. Verinin giderek en değerli 
maden niteliği kazandığı günümüzde 
iş dünyamızla, üniversitelerimizle ve 
kuluçka merkezlerimizle omuz omuza 
vererek değişen trendlerin öncüsü 
olacağımıza yürekten inanıyorum.”

“Kamu ve özel sektörde verimliliği 
artırmak yenilikçi ve kapsayıcı bir 
yönetim anlayışıyla sağlanabilir”

Oktay, yaşanan teknolojik dönüşümün 
vatandaşların, iş insanlarının ve karar 
alıcıların proaktif bir şekilde uyum 
sağlamalarını gerektiren dinamik bir 
süreç olduğunu belirterek, “Çağımızda 

artık ülkelerin uygarlık düzeyleri kişi 
başına kullanılan bilgi miktarından tutun 
da, akıllı cihaz kullanım oranlarına, 
sosyal medya kullanımından, geniş 
bant altyapılarının yaygınlık durumuna 
ve e-Devlet kullanıcı sayılarına kadar 
teknoloji odaklı parametrelerle ölçülür 
hale gelmiştir.” dedi.

Özel sektör açısından rekabetçiliğin, 
teknolojinin sağladığı azalan maliyetler, 
hızlanan network imkanları, yeni 
müşteri ve pazarlara daha kolay erişim 
gibi avantajlarla mümkün olabileceğini 
aktaran Oktay, “Hem kamuda hem 
de özel sektörde verimliliği artırmak 
ancak geleceğin de ötesini görebilen 
politikalarla, yenilikçi ve kapsayıcı bir 
yönetim anlayışıyla sağlanabilir.” diye 
konuştu.

Oktay, şunları kaydetti:

“Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız 
liderliğinde ‘yüksek katma değerli 

yapısal dönüşüm’ ve ‘sürdürülebilir 
ekonomik büyüme’ hedefimizi ‘Milli 
Teknoloji, Güçlü Sanayi’ vizyonuyla 
hayata geçiriyoruz. Vizyonumuzun alt 
eksenleri ise sanayide verimlilik artışı, 
dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadır. 
Bu fuar salonuna giriş yaptığımız andan 
itibaren bu üç eksende ülkemizin 
geldiği noktanın somut nişanelerine 
bir kez daha birlikte şahitlik etme 
imkanınız olmuştur. Yerli, milli savunma 
sanayi projelerimiz ve Ar-Ge’de öncü 
üniversitelerimiz ürünleriyle burada. 
Gurur vesilesi bilişim sektörümüz ve 
geleceğe umutla baktığımız enerji 
projelerimiz burada.

Salgın döneminde bile yatırım, istihdam, 
üretim ve ihracat döngüsünü daha hızlı 
döndüren sanayicilerimiz ve sanayi 
odalarımız, babayiğit girişimcilerimiz 
burada. Fikirleriyle kalkınma ve 
gelişimimize ışık tutan startup sahibi 
gençlerimiz, yarınlara dair hayalleri 
olan çocuklarımız burada. İleri teknoloji 
dediğimiz şey bizim için ileride ya da 
uzakta değil; işte tüm paydaşlarıyla 
burada. Hiç şüphesiz daha alacak çok 
yolumuz, aşacak zorlu yokuşlarımız 
var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 
1239 adet Ar-Ge merkezi, 79 Teknopark 
kurmuşuz, bunun kat be kat fazlasını 
kurmak için çalışacağız.”

“750 Savunma Sanayi projesi 
yürütüyoruz”

“60 milyar dolarlık hacmin üzerinde 750 
Savunma Sanayi projesi yürütüyoruz, bu 
sayıyı da proje hacmini de yükseklere 
taşıyacağız.” diyen Oktay, 805 kuruma 
ait kamu hizmetinin e-Devlet üzerinden 
vatandaşlara sunulduğunu, bu sayının 
da yerel yönetimler ve özel sektörün de 
dahil edilmesiyle daha da artırılacağını 
ve büyük verinin analiziyle karar 
alma süreçlerine katkı sağlanacağını 
vurguladı.

Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısıyla 
devletin elinde bulunan toprak ve harita 
bilgisinin tapu ve kadastro, verimli tarım 
uygulamaları, gayrimenkul işlemleri ve 
yerli navigasyon geliştirme çalışmaları 
için kullanıma açıldığını hatırlatarak, 
sistemi daha en etkin hale getirmek için 
çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
“Çağımızda artık ülkelerin uygarlık 
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düzeyleri kişi başına kullanılan bilgi 
miktarından tutun da akıllı cihaz kullanım 
oranlarına, sosyal medya kullanımından 
geniş bant altyapılarının yaygınlık 
durumuna ve e-Devlet kullanıcı sayılarına 
kadar teknoloji odaklı parametrelerle 
ölçülür hale gelmiştir.” dedi.

“Yapay zeka, nesnelerin interneti, 
artırılmış gerçeklik, büyük veri, robotik, 
siber güvenlik ve sensör teknolojileri 
gibi alanları geliştirilmesi öncelikli kritik 
teknoloji alanları olarak belirledik. Bu 
alandaki girişim ve icatları öncelikli olarak 
destekliyoruz. Muhalefetin hezeyanlarıyla 
vakit kaybetseydik Milli Uzay Stratejimizi 
oluşturup, somut adımları atabilir miydik? 
Birilerinin karamsarlığına, ‘istemezük’ 
zihniyetine uysaydık; bugün ATAK, ANKA, 
AKINCI semalarda olabilir miydi? Polonya, 
Ukrayna, Tunus gibi birçok ülkeye 
ihracatını yapıyor olabilir miydik? Ülkemiz 
üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara 
müsaade etmiş olsaydık TÜRKSAT 6A 
ve İMECE gibi yerli milli haberleşme 
uydularımızın ya da yerli otomobilimiz 
TOGG’un tasarımına, üretimine 
başlayabilir miydik? Milletimiz bunların 
hepsinin farkında ve kimin laf ürettiğini 
kimin iş ürettiğini gayet iyi biliyor. Bu millet 
kiminle selamı sabahı keseceğini de, Aşık 
Veysel’in dediği gibi hangi cahille sohbeti 
keseceğini de iyi biliyor.

19 yıldır nasıl yatırımlarımızla, somut 
iş ve icraatlarımızla gönüllere girdiysek 
bundan sonra da aynı şekilde yolumuza 

devam edeceğiz. Verimlilik ve teknoloji 
konusunda, bir sektörde sahip olduğumuz 
tecrübeyi diğer alanlara yayarak, 
sahip olduğumuz know-how’ı kritik 
sektörlere aktararak ilerliyoruz. Savunma 
sanayi altyapımız sağlık teknolojilerini, 
lojistik altyapımız e-ticareti, otomotiv 
sektörü, bilişim ve otonom sektörlerini; 
yenilenebilir enerji altyapılarını besledikçe 
ihracat rekorlarımız, pozitif büyüme 
rakamlarımız gelmeye devam edecek.”

“Türkiye, güçlendirilmiş ekonomik 
modelle 2053 ve 2071’e güçlü şekilde 
ilerleyecek”

“Yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla 
güçlendirilmiş bir ekonomik model 
ile 2053 ve 2071’e daha güçlü bir 
Türkiye taşıyacağız.” diyen Oktay, 
önümüzdeki dönemde böyle fuarlarda 
kuantum teknolojilerinin, uzaydan 

sağlanan internetin, otomasyonun, ileri 
nanoteknolojinin, pikoteknolojilerin 
ve giyilebilen yerli milli teknolojilerin 
sergilenebileceğini söyledi.

Oktay, şunları kaydetti:

“Ülkemizin sahip olduğu hiçbir kaynağı 
özellikle enerjiyi, hammaddeyi ve 
sermayeyi atıl şekilde kullanma lüksümüz 
yok. Vaktimizi de boşa harcayamayız. 
İnanıyorum ki bugün altyapısını 
oluşturduğumuz milli teknoloji projeleri, 
gelecek nesillere bırakacağımız en 
kıymetli miras olacaktır. Verimliliği artırma 
projelerinin teşvik edilmesi ve toplumda 
verimlilik kültürünün geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapan Türkiye Verimlilik 
Vakfının çalışmaları son derece önemlidir. 
Verimliliğin artırılması alanındaki 
çalışmalar, geçtiğimiz iki fuar programında 
olduğu gibi yine bu fuar vesilesiyle 
geniş kitlelere ulaşma imkanı bulacaktır. 
Böylece toplumun farklı kesimlerinde 
verimlilik olgusuna ilişkin farkındalık 
artacak ve sektörler arasında eş güdüm 
güçlenecektir.

Özellikle fuar alanında bulunan 
‘start-up’ sokağının genç beyinlere 
ve buluşlara yer veriyor olması, 
yarınlarımız açısından umut veren 
bir yaklaşımdır. Geleceğin ötesine, 
start-uplara kafa yoran, tasarlayan, 
üreten, gençlerimizle yürüyeceğiz. Bu 
duygularla başta verimlilik ve teknoloji 
vizyonumuzun lokomotifi Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Verimlilik 
Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi olmak 
üzere tüm paydaş kurum ve kuruluşlar 
ile emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
fuarda kurulan iş birliklerinin devamını 
diliyorum.”

Haber
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Türkiye otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde mayıs sonu itibarıyla Türkiye otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde mayıs sonu itibarıyla 
benzinli otomobiller pazarda ilk sırada yer aldı.benzinli otomobiller pazarda ilk sırada yer aldı.

Sıfır otomobilde ilk tercih 
‘benzinli motor’

Türkiye otomobil pazarında yılın 5 aylık 
döneminde en fazla tercih edilen motor 
tipi benzinli olurken bunu dizel ve hibrit 
motorlu otomobiller izledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği 
(ODD) verilerinden derlediği bilgiye 
göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs 
döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 
882 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları 
yüzde 69,2 artışla 247 bin 977 olurken, 
hafif ticari araç satışları da yüzde 83 
artışla 66 bin 905 adede ulaştı.

Hibrit otomobiller satışlarda üçüncü 
sırada

Mayıs sonu itibarıyla otomobil pazarı 
motor tipine göre değerlendirildiğinde, 
tüketicilerin benzinli otomobil tercihinin 
devam ettiği görüldü. Bu dönemde, 
benzinli otomobiller, 157 bin 822 adet 
ve toplam satışlardan yüzde 63,6 payla 
ilk sırada yer aldı.

Ardından, dizel otomobiller 58 bin 
445 adetle ve yüzde 23,6 payla ikinci 

olurken ve hibrit otomobiller de 19 bin 
457 satışla yüzde 7,8 paya sahip olarak 
üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde, oto gazlı otomobil satışları 
11 bin 636 adetle yüzde 4,7 pay alırken, 
617 adet de elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

Dizel otomobil satışları azaldı

Geçen yılın mayıs sonu itibarıyla 71 
bin 702 benzinli, 63 bin 816 dizel, 6 bin 
555 oto gazlı, 4 bin 322 hibrit ve 133 
elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Böylece benzinli otomobil satışları 
mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 120,1 ve oto gazlı 
otomobil satışları yüzde 77,5 artarken, 
dizel otomobil satışları yüzde 8,4 
geriledi.

Hibrit otomobil satışları yüzde 350,2 
ve elektrikli otomobil satışları da 
yüzde 363,9 artış gösterdi. Bu artış 
oranının yüksek olması, Ocak-Mayıs 
2020 döneminde hibrit ve elektrikli 
otomobil satış adetlerinin görece 
düşük seviyelerde gerçekleşmesinden 
kaynaklandı.

Hibrit ve elektrikli satışlarının payı arttı

Geçen yılın ilk 5 ayı ile kıyaslandığında 
benzinli otomobillerin satışlardan aldığı 
pay yüzde 48,9’dan yüzde 63,6’ya, oto gazlı 
otomobillerin payı yüzde 4,5’ten yüzde 
4,7’ye, elektrikli otomobillerin toplam 
satışlardaki payı yüzde 0,1’den yüzde 
0,2’ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 
2,9’dan yüzde 7,8’e çıktı.

Dizel motorlu otomobillerin satışlardan aldığı 
pay ise yüzde 43,6’dan yüzde 23,6’ya geriledi.

Ocak-mayıs dönemi veriler 
değerlendirildiğinde, dünya genelinde 
artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve 
ileride üretiminin tamamen durdurulması 
planlanan dizel motorlu otomobil 
satışlarının gerilemesi dikkati çekti. 
Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha 
az dizel motorlu aracı piyasaya sunması 
da dizel satışlardaki azalışta önemli 
etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu 
otomobillerin yerini alması beklenen 
hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları 
da adet bazında hala düşük seviyelerde 
seyretmesine karşın son dönemlerde 
olduğu gibi artmaya devam etti.

Haber
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Türkiye ihracatının son 15 yıldır sektörel bazda birincisi olan otomotiv endüstrisi, mayıs Türkiye ihracatının son 15 yıldır sektörel bazda birincisi olan otomotiv endüstrisi, mayıs 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artışla 1,9 milyar dolar ihracata imza attı.ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artışla 1,9 milyar dolar ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi mayıs ayında 
1,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya 
göre, geçen ay tedarik endüstrisi, binek 
otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs 
ihracatı çift haneli artışlar kaydetti. Eşya 
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 
da çift haneli düşüş gösterdi. En fazla 
ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına 
yüksek oranlı artışlar görüldü.

Yılın 5 ayında ise otomotiv endüstrisi 
ihracatı geçen senenin ocak-mayıs 
dönemine kıyasla yüzde 37 artışla 12 
milyar dolara ulaştı. Bu süreçte ortalama 
aylık ihracat 2,4 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Mayıs ihracatı ise 1,9 milyar 
dolar ile aylık ortalamanın altında kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yarı 
iletken çip sorunu nedeni ile ana sanayide 
bazı firmaların üretime ara vermesi, tam 
kapanma tedbirleri ve bayram tatili, mayıs 
ayı ihracatının aylık ortalamaların altında 
kalmasında etkili oldu." ifadesini kullandı.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 105 
arttı

Açıklamaya göre mayısta tedarik 
endüstrisi, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 105 artışla 925 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirerek bu alanda en büyük ürün 
grubunu oluşturdu.

Binek otomobil ihracatı yüzde 44 artışla 
682 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar dış satımı yüzde 33 
gerileyerek 98 milyon dolar, otobüs-
minibüs-midibüs ihracatı yüzde 26 
yükselişle 92,5 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat 
yapılan ülke olan Almanya'ya dış 
satımda yüzde 146 artış görüldü. Önemli 
pazarlardan İtalya'ya yüzde 169, Fransa'ya 
yüzde 113, ABD'ye yüzde 225, Rusya'ya 
yüzde 139, Birleşik Krallık'a yüzde 225, 
İspanya'ya yüzde 169 ihracat artışı 
yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan 
Fransa'ya yüzde 66, İtalya'ya yüzde 160, 
ABD'ye yüzde 537, Mısır'a yüzde 279, 
Polonya'ya yüzde 67, Birleşik Krallık'a 
yüzde 43 ihracat artışı kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda 
ise Birleşik Krallık'a yüzde 50, Fransa'ya 
yüzde 52, İtalya'ya yüzde 32, Belçika'ya 
yüzde 85, Slovenya'ya yüzde 92 ihracat 
düşüşü, ABD'ye ise yüzde 100 artış olduğu 
belirlendi.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda 
en fazla ihracat yapılan ülkeler olan 
İsrail'e dış satımda yüzde 347, Fransa'ya 
yüzde 224 artış, Almanya'ya yüzde 65 
düşüş gerçekleşti.

Diğer ürün grupları arasında yer alan 
çekicilerin dış satımı ise geçen ay yüzde 
44 artarak 52 milyon dolar olarak 
kayıtlara geçti.

Almanya’ya otomotiv ihracatında 
yüzde 75 artış

Otomotiv endüstrinin en büyük pazarı 
Almanya'ya mayısta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 75 artışla 318 milyon 
dolarlık ihracat yapıldı. İkinci büyük 
pazar Fransa'ya yüzde 67 artışla 241 
milyon dolarlık ürün gönderildi. Üçüncü 
büyük pazar İtalya'ya dış satım ise yüzde 
92 artışla 133 milyon dolara ulaştı.

Mayıs ayında önemli pazarlardan 
Birleşik Krallık'a yüzde 43, İspanya'ya 
yüzde 51, Polonya'ya yüzde 113, ABD'ye 
yüzde 373, Rusya'ya yüzde 120, Mısır'a 
yüzde 134, İsrail'e yüzde 61 ihracat artışı 
yaşandı.

Ülke grubu bazında Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerine ihracat mayısta yüzde 47 artış 
göstererek 1 milyar 239 milyon dolar 
oldu. AB ülkeleri toplam ihracattan 
yüzde 66 pay aldı. Geçen ay Afrika 
ülkelerine yüzde 155, Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 295, 
Bağımsız Devletler Topluluğu'na da 
yüzde 63 ihracat artışı görüldü.
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Tedarikçide ‘tahammül’ kalmadı

Otomotiv tedarik sanayicileri, aylardır 
büyük müşterilerden bazı alacaklarını 
tahsil edemiyor. Konu geçen hafta 
yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Otomotiv Tedarik 
Sanayii Meclis Toplantısı’nın en önemli 
gündemlerinden biri oldu.

Yaklaşık 40 firma temsilcisinin katıldığı 
bu toplantıda konteyner krizi ve 
hammadde tedarikinde yaşanan 
sıkıntılar konuşuldu. Firmaların en 
önemli sorunlarından biri maliyet 
artışlarını 9 aydır müşterilere 
yansıtamıyor olmaları… Sektör 
temsilcileri, hammadde kaynaklı 
ek maliyet yükünün katlanılamaz 
boyuta geldiğini dile getirerek, fiyat 
artışlarına direnen büyük müşterilerin 
elini taşın altına koyması gerektiğini, 

aksi halde üretim zincirinin sekteye 
uğrayabileceğini savunuyor.

Pandemiyle birlikte tüm dünyada sac, 
metal, plastik bakır, alüminyum ve 
PVC gibi hammaddelerde sanayicilerin 
deyimi ile ‘anormal’ artışlar yaşanıyor. 
Hammadde fiyatları son bir yılda 
birçok üründe yüzde 100’ün üzerinde 
zamlandı. Bazı ürünlerde bu oran yüzde 
130’a dayandı. En düşük zam oranı ise 
yüzde 30. Tedarik sanayisinde ürünlerin 
yaklaşık yüzde 50 ila yüzde 70’ini 
hammaddeler oluşturuyor. Dolaysıyla 
hammadde fiyatlarındaki artış sektörün 
maliyetlerini önemli oranda etkiliyor.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert 
Saydam, önceliklerinin maliyetler 

değil, üretimin devamı olduğunu 
hatırlatarak, ancak yaşanan 
maliyet artışlarının sektörde 
dayanılmaz noktaya geldiğini dile 
getirdi. Ana sanayi firmaları ile 
yaptıkları sözleşme kapsamında 
bu maliyet artışlarını müşteriye 
yansıttıklarını ifade eden Saydam, 
ancak hem yurt içindeki hem yurt 
dışındaki OEM’lerin bu fiyat farkını 
ödememek için direndiğini söyledi. 
Tedarikçiler, bu ek maliyeti ürüne 
göre değişmekle birlikte yüzde 15 ila 
yüzde 70 oranında fiyatlara yansıttı. 
Saydam, “Büyük müşterilerimiz, 
‘Bu konu geçicidir, fiyatları hemen 
güncellemeyelim. Zaten satışlarda 
da düşüşler var’ gibi açıklamalarla 
bu tip taleplerimizi geciktiriyorlar. 
Geciktirmenin bedeli büyük oluyor. 
Tahammül sınırını aştı” dedi. 
Saydam’ın verdiği bilgiye göre sadece 
OEM’ler (ana üretici) değil, büyük 
tedarikçi firmalar da benzer bir tutum 
sergiliyor.

“Hepimiz aynı gemideyiz, 
birbirimize destek olmalıyız”

Ana sanayi firmalarından yapılan 
sözleşmelerin gerekliliklerini 
yerine getirme konusunda hassas 
davranmalarını beklediklerini 
ifade eden Saydam, “Hepimiz aynı 
gemideyiz, birbirimize destek 
olmalıyız. Sözleşmelere uyum 
konusunda hassasiyet göstermeliyiz. 
Bizim TAYSAD olarak bu konudaki 
çıkış noktamız kim daha çok bağırıyor, 
kimin daha çok ihtiyacı olduğu değil. 
Sözleşmelerin hatırlatılması oluyor” 
şeklinde konuştu.

TAYSAD Başkanı
ALBERT SAYDAM
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“Maliyet artışları tolere edilecek gibi 
değil”

Müşterilerin ‘bilgisayarda güncelleme 
yapamıyoruz’ ya da ‘ Merkezden 
teyit gelmedi’ gibi çeşitli bahanelerle 
bu sözleşmelerin gerekliliklerini 
geçiştirmemesi gerektiğini savunan 
Saydam, şöyle devam etti: “En kısa 
zamanda müşterilerimizin sözleşmenin 
gerekliliklerinin yerine getirmesini 
bekliyoruz. Biz hep tedarik zincirinin 
bir halkalar zinciri olduğunu ve her 
halkanın gücünü bir sonraki halkaya 
aktarması veya gücümüzü bir 
halka olarak korumamız gerektiğini 
düşünüyorum. Bu halkanın kopmaması 
lazım. Yüzde 3-5’lik maliyet artışları 
tolere edilebilir ancak bu yüksek 
miktarları karşılamamız mümkün 
değil. Halka koptuğu zaman bunun 
sonuçlarını tüm sektör yaşar. Bu 
konuda hassas davranmamız lazım.”

Albert Saydam, bu konuda müşterileri 
olan büyük tedarikçilere daha büyük 
görevler düştüğüne dikkat çekerek, 
“Genellikle bu tip durumlarda, ana 
sanayi tarafında zam konusunu 
sözleşmelerle belirlenmiş oluyor zaten. 
Ana sanayinin sadece sözleşmeleri 
yerine getirmek konusunda hızlı 
davranması gerekiyor. Fakat, diğer 
ikincil tedarikçilerle daha yakından 
çalışıp bu sorunları bu konuda bu 

güncellemelerin daha çabuk yapılması 
gerekiyor” dedi.

“Temmuzda rekor da, %50 daralma 
da şaşırtmaz”

Uzun süredir çip krizi ile mücadele 
eden otomotiv sanayisinde ihracat, 
yılın ilk 5 ayında ihracat, baz etkisi ile 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
37 artarak 12 milyar dolar olmuştu. 
Bu rakamın yaklaşık 5 milyar dolarını 
da tedarik sanayisi gerçekleştirmişti. 
TAYSAD Başkanı Albert Saydam, 
önümüzdeki aylara yönelik tahminlerde 
bulunmanın hiç olmadığı kadar 
zorlaştığını vurgulayarak, “2021’de 
belirsizlik hep gündemde olacak. 
Temmuz ayında bir üretim ya da ihracat 
rekoru kırarsak hiç şaşırmam. Ancak 
temmuzda yarı yarıya düşüş olsa da 
aynı şekilde hiç şaşırmam. Çünkü 
pandemi ve çip krizinin de etkisiyle çok 
farklı, DNA’mızda olmayan bir dönem 
yaşıyoruz. Eskiden 1 saat duruşu bile 
çok zor telaffuz ederdik. Şu anda 1 
aylık hatta 2 aylık duruşları konuşmaya 
başladık. Bu belirsizlikte bir de 
birbirimizin sırtına aşırı yüklenmemiz 
ciddi sorunlar yaratabilir” diye konuştu.

“Tüm sanayi zarar görebilir!”

Kanca Dövme Çelik Yönetim Kurulu 
Başkanı Alper Kanca, hammadde 

firmalarına ödenen fiyat artışlarını 
ocak ayından bu yana müşterilerden 
temin edemediklerini ve durumun tüm 
otomotiv sanayisine zarar vermesinden 
endişe duyduğunu dile getirdi. Aynı 
zamanda TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi 
Meclis Başkanı olan Kanca, sektörün bu 
konuda yaşadığı sıkıntıları şöyle özetledi: 
“Aylardır sac, çelik, plastik gibi birçok 
hammaddenin temininde ciddi sıkıntılar 
yaşıyoruz. Mesaimizin, enerjimizin ciddi 
bir kısmı yeterli hammadde bulmak, 
konteyner temin etmek, gemi bulmak 
için harcıyoruz. Hammadde üreticileri 
bu sıkışıklık sebebiyle hem fiyatlarını 
anormal artırdı hem de ödeme şartlarını 
değiştirdiler. Daha kısa vadeli, sıkça da 
peşin alımlar yapmaya mecbur kaldık. 
Biz üretim durmasın diye bu sıkıntılara 
katlanırken bazı müşterilerimiz 
hammadde firmalarına ödediğimiz fiyat 
artışlarını ocak ayından beri bizlere 
vermemekte ısrar ediyorlar. Bazı büyük 
müşteriler, ‘hammaddelerde artış 
gerçekten var mı yok mu, ne kadar?’ 
diye araştırma yaparak zaten 3-4 ay 
geçirdiler. Şimdi de ‘yarısını versek, 
çeyreğini sene sonuna kaydırsak’ 
şeklinde yaklaşımları var. Gelen zamları 
parça üreticisi firmalara ödememek 
tedarik zincirini fazla zorlamak demek. 
Tedarik zinciri, bu yanlış uygulamalar 
sebebi ile kırılır, kopar, sonra da tüm 
sanayi bundan zarar görür diye endişe 
ediyorum.”
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Sürücüsüz Araçlar Ne Kadar 
Güvenilir?

Waymo, Cruise ve Baido gibi birçok 
marka, tamamen otonom araç 
endüstrisinde öncü hale gelerek ciddi 
anlamda başarı elde etmeye başladılar. 
Hatta 2020 itibarıyla Çin, sürücüsüz 
robotaksi Baidu Apollo’nun hizmet 
vermeye başladığını açıklamıştı.

Tesla da binek otomobil konusunda 
endüstrinin önünde geliyor. Birbirinden 
son derece farklı olsalar da otonom 
araçların ortak noktalarından biri, 
gelişmek için çok daha uzun zamana 
ihtiyaç duymaları. Tıpkı bilim kurgu 
filmlerinde olduğu gibi otonom araçları 
benimsememiz için onlarla aramızda 
güvenli bir bağ kurmamız gerekiyor. 
Dünya çapında yapılan anketlere 
bakılırsa, bu bağ henüz güçlenmiş değil. 
Tabii bundan en az bir 10 yıl sonra, 

durum aynı olmayabilir. Şimdilik, otonom 
araçlara güvenmememiz için birçok 
sebep bulunuyor.

Otonom araçlara üreticilerinden daha 
çok güveniyoruz

Piyasaya sürülen onlarca otomobil, 
sürücüye yardım edebilmesi açısından 
birçok teknolojik donanımla birlikte 
geliyor. Hayatımıza ilk önce hız 
sabitleyiciler girdi, başta bunun ileri 
teknoloji olduğunu düşünürken 
ardından şerit takip asistanları, acil 
durum frenlemeleri ve yaya ve bisiklet 
algılama gibi bir dizi özellikle tanıştık.

Şimdi hız sabitleyiciye nasıl basit bir 
donanım gözüyle bakıyorsak, bundan 
10 sene sonra da bu özelliklere aynı 

gözle bakacağımıza eminim. Neden 
mi? Tesla başta olmak üzere birçok 
otomobil üreticisi, otonom araçlarını 
en kusursuz hale getirebilmek için hız 
kesmeden çalışıyor.

Tesla, Audi, Renault, Mercedes ve 
Volvo gibi onlarca markanın bir 
sonraki hedefi, teknolojinin en büyük 
nimetlerinden yapay zekayı araçlarına 
entegre etmek. Burada büyük bir 
yanılgının altını çizmek istiyorum. 
Bizler, yani son kullanıcılar, bu 
yarış için gereğinden erken ve fazla 
heyecanlanıyoruz. Tesla’dan ya da 
Volvo’dan çok daha önce, otonom 
araçların gerçekten güvenilir olduğunu 
düşünüyoruz.

Sanıyorum ki otonom araçlar, bizleri 
bilim kurgu filmlerine yakınlaştıran en 
büyük yeniliklerden biri olacak ancak 
vakit, bu teknolojiyi benimsemek için 
çok erken. Otomobil üreticilerinin 
önünde uzun bir yol var ve ne yazık ki 
bu yolda edinilen tecrübeler, gerçek 
hayatta yaşanan trajik olaylardan elde 
ediliyor.

Sizlere Tesla’dan bir örnek vermek 
istiyorum. 2016 yılında Tesla’nın tam 
otonom paketi geliştirilmeye neredeyse 
yeni başlanmıştı. Musk ve ekibinin 
önünde uzun bir yol vardı ancak Tesla, 
üst teknolojilere sahip araçların başını 
çekiyordu. Sonuçta Tesla otomobillerin, 
önündeki araçları, yayaları ya da 
bisikletli sürücüleri tespit etme gibi 
özellikleri bulunuyordu ve bu da hem 
Tesla sahiplerinin hem de hayranlarının 
aklını başından alıyordu.

Teknoloji
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Aynı yıl içerisinde bir Tesla sahibi, 
aracının önünde duran kamyoneti tespit 
edememesi sonucunda kaza yaparak 
hayatını kaybetti. Soruşturmalar açıldı, 
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu 
Tesla’yı suçladı ama aynı zamanda 
sürücünün 37 dakikalık sürüş boyunca 
direksiyonu sadece 25-30 saniyeliğine 
tuttuğu ortaya çıktı.

Bu olaydan sonra Elon Musk, Tesla model 
otomobillere yeni bir özellik ekledi. 
Sistem, artık belirli aralıklarla sürücünün 
elinin direksiyonda olmasını isteyecekti 
ve aksi takdirde çalışmayı durduracaktı. 
Yani bizim, “adamlar ne güzel düşünmüş 
de eklemiş” diyeceğimiz bir özellik için, bir 
kişinin hayatını kaybetmesi gerekiyordu.

İnternete bağlanan her şey, bir gün ele 
geçirilebilir

Ben bir mühendis değilim ama basit 
bir mantıkla bile ilerleyen dönemlerde 
araçlarda kullanılan yapay zekanın, 

önündeki cismi tanımlayabilmesi 
için internete bağlanıp araştırma 
yapacağını tahmin edebiliyorum.

Her gün onlarca hacklenme haberi 
alıyoruz. Kimi veriler bankanın elinden 
kayıp gidiyor, kimi uygulamalar 
hacklenerek en özel verilerimiz 
bile başka kişilere para karşılığında 
satılıyor. Biz o verilerle ne yapıldığını 
bilmiyoruz, bilmediğimiz için de 
bizi çok rahatsız etmiyor. Ancak ya 
sürdüğümüz, elimizin ayağımızın 
altındaki arabalar da bir gün 
hacklenirse?

Hızlı ve Öfkeli serisinin sekizinci filmini 
izleyenler ne demek istediğimi anladı 
bile. İzlemeyenler için de kısa bir özet 
geçeyim. Bir yazılım sayesinde hem 
park halindeki hem de seyir halindeki 
bütün arabalar hackleniyor. Arabalar, 
sürücülerinin kontrolünden tamamen 
çıkıyor ve tek bir kişinin komutlarına 
bakıyor. Sonrası kaos zaten.

Bu bize şimdilik çok uzak geliyor 
değil mi? Halbuki hiç de öyle değil. 
2015 yılında güvenlik araştırmacıları 
Chris Valasek ve Charlie Miller, Jeep 
Cherokee marka bir otomobile uzaktan 
bağlanıp aracı ele geçirdiler. Aracın 
klimalarını, gaz ve fren pedallarını 
hatta camlarını bile kontrol etmeyi 
başardılar. Valasek ve Miller, tüm 
bunları belirli bir güvenlik önlemi 
aldıktan sonra yaptı.  Aynı şeyin başka 
bir sürücüye, kötü niyetli hackerlar 
tarafından yapılmayacağından emin 
olamamız, bizi otonom araçlardan 
soğutmaya yetiyor.

Araçlarda kullanılan yapay zeka, 
şimdilik o kadar zeki görünmüyor

Otonom araçları otonom yapan şey, 
sahip oldukları yapay zekadır. Bu 
yapay zeka, gücünü insan beynini 
taklit etmek amacıyla yüzlerce milyon 
makine öğrenimi algoritmalarından 
ve derin sinir ağlarından alıyor. 
Bildiğiniz üzere bu sinir ağlarında, 
bizim bilgisayarlarda görmeye alışkın 
olduğumuz “şu olursa şunu yap” gibi 
komutlar bulunmuyor.

Bunun yerine, yapay zeka gördüğü 
bir şeyi tanımlamak için ona tanıtılan 
milyonlarca veriyi taramaya başlıyor ve 
bu verilerin arasında ayıklama yaparak 
nesneleri tanımlayabiliyor. Yani bu 
yazılım yapay zekaya diyor ki bak bu 
araba, bu yol tabelası bu da insan. Bu 
fotoğraflarda bu insan ve nesnelerin 
milyonlarca örneği. Yapay zeka bu 
algoritmadan yola çıkarak gördüğü 
nesneleri tarama yaparak tanımlıyor. 
Tabii yapay zekayı milyonlarca örneğe 
sahip olsa bile kandırmak mümkün 
değil mi? Elbette mümkün.

2017 yılında Washington 
Üniversitesi’nden araştırmacılar, 
yol tabelalarının üzerine çeşitli 
stickerlar yapıştırarak otonom aracı 
kandırmayı başarıyor. Tabelada yazılan 
şey STOP, ancak araştırmacılar bu 
ifadenin altına ve üstüne Love, Hate 
kelimeleri eklediği için araç ne yapması 
gerektiğine karar veremiyor. Zaten 
bilim insanları, üreticilere araçlarda 
kullanılan yapay zekayı ezber üzerine 
değil, öğrenme üzerine tasarlayın diye 
tavsiyede bulunuyor.

Sonuçta yapay zekanın insanı 
sadece fotoğraflardan gördüğü gibi 
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tanımlaması, otonom aracı bir hayli 
eksik kılacaktır. Yapay zekanın aynı 
zamanda insan davranışınlarının nasıl 
olduğunu öğrenmesi, üzerine sticker 
yapıştırılan tabelanın hala tabela 
olduğundan emin olması gerekiyor.

Sürüş asistanlarını çok yanlış 
anlamış olabilir miyiz?

Hatırlayacağınız üzere yazımın başında 
artık birçok arabada gördüğümüz 
şerit takip asistanı, hız sınırlayıcı ve 
acil durum freni gibi birçok özellikten 
bahsetmiştim. Fark ettiyseniz bu 
tür özellikler, sürücünün görevini 
devralması için değil yardımcı 
olması için tasarlanmış. Zaten bu tür 
özelliklerin bir arada olduğu güvenlik 
paketlerine de çoğunlukla sürüş 
asistanı paketi adı veriliyor.

Bu tür özellikler, hayat kurtarıcı 
niteliği taşıyor. Her gün haberlerde 
can kaybına yol açan trafik kazalarını 
izliyoruz. Kimi kör nokta yüzünden 
çaprazındaki aracı göremeyip hatalı 
bir şekilde şerit değiştirdiği için, kimi 
yorgunluktan reflekslerini yitirdiği için 
kimi de tehlike anında ne yapacağını 
bilmediği için hayatını kaybediyor. 
Sürüş asistanı kategorisi adı altında 
tanıştığımız tüm bu özellikler, bu tür 
kazaların önlenmesini hedefliyor. 
Örneğin,  Mercedes S serisinin sahip 
olduğu güvenlik önlemlerinin ne kadar 
başarılı olduğunu görebilirsiniz.

Burada sürücülerin düştüğü en büyük 
hata, kontrolü tamamen bu özelliklerin 
eline bırakmak. Çünkü o özellikler devre 
dışı kaldığı zaman, hem kendinizin hem 
de yanınızdakilerin hayatı yine sizin 
kararlarına, hareketlerinize bağlı oluyor. 
Araç nasıl olsa kendi takip mesafesini 
ayarlayabiliyor, ben biraz telefonla 
ilgileneyim demek, o teknolojiye 

haddinden fazla güvenmek anlamına 
geliyor.

Otonom araçlar gelişimlerini 
tamamlandığı anda insan 
sürücülerden daha güvenli olacaktır

Buraya kadar benim otonom 
araçlara karşı olduğumu düşünerek 
gelmiş olabilirsiniz. Halbuki ben tam 
tersini düşünüyorum ancak sadece 
teknolojinin bu konuda biraz daha 
zaman ihtiyacı olduğuna inanıyorum. 
Sonuçta fabrikada üretim bandına 
geçen robotların hatasız bir şekilde 
çalıştığına tanıklık ettiğimiz bir 
dönemden geçiyoruz. Neden aynısı 
arabalar için de geçerli olmasın?

Otonom araçların önünde daha 
çok uzun bir zaman var. Büyük 
ihtimalle ilk olarak Tesla’nın hata 
yapmayan, tam otonom teknolojisine 
tanıklık edeceğiz. Eminim ki otonom 
araçların güvenilirliği ispatlandığı 
anda insanlardan çok daha güvenilir 
olacaktır. Sonuçta yapay zeka araba 
kullanırken arkadaşına mesaj atmakla 
uğraşmaz, trafikteyken Twitter’da neler 
dönüyor diye merak etmez, alkollü 
içecek de tüketemez.

Teknoloji
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Kırmızı rengini hız tutkusu ile bir araya getiren Ferrari’nin yeni hedefi artık yüksek Kırmızı rengini hız tutkusu ile bir araya getiren Ferrari’nin yeni hedefi artık yüksek 
performanslı benzinli otomobiller üretmek değil, bu otomobilleri elektrikli hale getirmek. performanslı benzinli otomobiller üretmek değil, bu otomobilleri elektrikli hale getirmek. 
İşte tam da bu nedenle Ferrari’nin CEO’su değişti. Önümüzdeki sonbahardan itibaren İşte tam da bu nedenle Ferrari’nin CEO’su değişti. Önümüzdeki sonbahardan itibaren 
göreve gelecek Benedetto Vigna, daha önce hiç otomotiv sektöründe çalışmayan sıra dışı göreve gelecek Benedetto Vigna, daha önce hiç otomotiv sektöründe çalışmayan sıra dışı 
bir isim.bir isim.

Ferrari’nin Yeni CEO’su 
Benedetto Vigna

Elektrikli otomobil rekabeti giderek 
tırmanıyor, Ford gibi geleneksel 
kökler sahip firmalar bile yenilikçi 
tasarımlarıyla sahneye çıkıyor. 
Hatta artık otomobil işi sadece 
araba fabrikası olan firmaları da 
ilgilendirmiyor. Bilişim sektörünün 
öncüleri Apple, Samsung, Huawei 
ve Xiaomi de otomobili işine giriyor. 
Peki ya lüks otomobil üreticileri? Hiç 
şüphesiz bu konuda Ferrari’nin de sözü 
geçmeye başladı.

2018’de Tesla’ya rakip olmak için 
elektrikli otomobiller üzerinde 
çalışmaya başlayan Ferrari, yeni 
hedeflerine daha hızlı ayak uydurmak 
için beklenmedik bir adım daha 
attı. Daha önce oyun konsolu 
Nintendo Wii’yi, akıllı telefonları yan 

çevirdiğimizde ekranın dönmesini 
sağlayan jiroskopu geliştiren ekiplerde 
yer almış, nükleer fizik mezunu, 52 
yaşındaki Benedetto Vigna göreve 
getirildi.

Ferrari’yi elektrikli otomobiller 
konusunda “uçurması” beklenen yeni 
CEO Benedetto Vigna’nın şahane bir 
kariyeri var:

- İtalya’daki Pisa Üniversitesi’nde 
nükleer fizik alanında birincilikle 
mezun oldu.
- 1995’te, İtalyan-Fransız kökenli mikro 
elektronik şirketi ST’de çalışmaya 
başladı.
- Şirkette 200’den fazla mikro 
elektronik patentinin alınmasını 
sağladı.

- Bu patentlerden biri kablosuz 3 
boyutlu takip sensörüydü.
- Bu sensör Nintendo Wii’nin oyun 
kollarında yer aldı, daha sonra 
iPhone 4’te “jiroskop” olarak 
kullanıldı.
- Jiroskop sistemi, ilerleyen yıllarda 
akıllı telefonların en önemli 
donanımlarından birisi haline geldi.
- 2020 boyunca ST’nin en kârlı 
birimini yönetti, yönetim kurulunda 
yer aldı.
- 1 Eylül 2021’den itibaren Ferrari’nin 
yeni CEO’su olacak.

Elbette Benedetto Vigna hakkında 
söylenecek şeyler bu kadar ile sınırlı 
değil. Kendisinin yaptığı çalışmalar 
Apple ve Nintendo gibi devlerin 
başat ürünlerinde kullanıldı. Şimdi de 
26 yıldır beslediği yenilikçi vizyonunu 
Ferrari’nin elektrikli otomobil 
çalışmaları için hayata geçirecek.

Ferrari CEO’su
BENEDETTO VIGNA

Haber



58

Sanat

Türk Telekom'un, görme engellilerin bilgiye 
erişimine ve sanatla buluşmasına olanak 
sağlayan projesi "Telefon Kütüphanesi"nin 
10'uncu yılında hayata geçirdiği "Tablolar 
Konuşuyor Dijital Resim Sergisi" ilgi odağı 
oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 
bulunan Diyarbakır Surları'nda yer alan 
ve restorasyonu tamamlanan tarihi 
Dağkapı yerine monte edildi.

Diyarbakır Surları'nın birçok dönemine tanıklık eden 
yüzlerce yıllık kapılarının restore edilmesi için başlatılan 
çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda geçmişte kente giriş yapılan surun ana 
kapılarından Dağkapı'nın restorasyonu, Diyarbakır Rölöve 
ve Anıtlar Müdürlüğü ile Diyarbakır Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün uzman 
restoratörleri tarafından titizlikle sürdürülen işlemler 
sonucu tamamlandı.

Uzmanların gözetiminde vinç yardımıyla önceki gün 
restorasyonu yapılan alandan alınan Dağkapı'nın yerine 
monte çalışması tamamlandı.

Urfakapı ile müze envanterindeki Yenikapı ve İçkale'den sur 
içine açılan Küpelikapı'nın ise restorasyonu devam ediyor.

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, AA 
muhabirine, tarihi Dağkapı'nın 1942 yılında yerinden 
sökülerek müzede koruma altına alındığını anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yer alan ve engelli 
sanatseverler için de erişilebilir olan serginin yeni konukları, 
Sesli Betimleme Derneği, Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası ve 
Evrensel Görme Özürlüler Derneği üyeleri oldu. Tabloları tek tek 
inceleyen ziyaretçiler, eserleri sesli betimlemelerle dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve 
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal'ın katılımıyla 31 Mayıs'ta 
açılan "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi", öğrenciler 
başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok kentinden ziyaretçiye ev 
sahipliği yapıyor.

Dünyaca ünlü 30 tablodan oluşan sergideki eserler arasında 
Namık İsmail’in Çanakkale Savaşı-Son Mermi, Johannes 
Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Edward Munch’ın Çığlık, Leonardo 
Da Vinci’nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa 
Terbiyecisi, Vincent Van Gogh’un Arles’teki Yatak Odası, Claude 
Monet’in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları da 
bulunuyor.

Sergi, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde hafta içi 09.15-17.45 
saatlerinde 30 Temmuz’a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak.

Türk Telekom’un Türk Telekom’un 
‘Tablolar ‘Tablolar 
Konuşuyor Dijital Konuşuyor Dijital 
Resim Sergisi’ne Resim Sergisi’ne 
engellilerden yoğun engellilerden yoğun 
ilgiilgi

Diyarbakır Diyarbakır 
Surları’ndaki Surları’ndaki 
tarihi Dağkapı, tarihi Dağkapı, 
79 yıl sonra 79 yıl sonra 
restorasyonunun restorasyonunun 
ardından yerine ardından yerine 
takıldıtakıldı
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İzmir Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında 
bulunan yaklaşık 1800 yıllık kabartma 
ile kadın ve bebek başı heykelleri İzmir 
Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır 
noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO 
Dünya Miras Listesi'nde üçüncü yılını 
tamamlayan Göbeklitepe'nin bu unvan 
sayesinde yurt dışında tanınırlığı arttı.

İzmir'deki Smyrna Antik Kenti'ndeki agora ve tiyatro 
kazılarında bulunan Satyros kabartması ve çeşitli heykeller, 
ilk kez ziyarete açılıyor.

İzmir'in Konak ilçesinde işlek caddelerden İkiçeşmelik'te 
evler ve iş merkezlerinin arasındaki alanda kazıları süren 
Smyrna Agorası'ndan çıkarılan eserler, kent tarihine ışık 
tutmaya devam ediyor.

Kazıların yıl boyu devam ettiği bölgede bulunan eserler de 
restorasyon ve konservasyon süreçlerinin ardından tarih ve 
sanat meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Son olarak geçen yıl tiyatro kazıları sırasında bulunan 
ve ülke genelindeki kazılardan elde edilen en önemli 
buluntular arasına giren Satyros kabartmasının da 
restorasyon süreci tamamlandı.

Satyros kabartması ve antik kentten çıkarılan kadın ve 
bebek başı heykelleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir Arkeoloji 
Müzesi ve Smyrna Antik Kenti iş birliğiyle 1 Temmuz'dan 
itibaren sergilenecek.

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi olan, UNESCO 
Dünya Miras Listesi'nde üçüncü yılını geride bırakan Şanlıurfa'daki 
Göbeklitepe'ye bu unvanı sayesinde ilgi artarak devam ediyor.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras 
Listesi'nde yer almasının ardından ünü sınırları aşan tarihi ören yeri, her 
yıl dünyanın birçok noktasından ziyaretçileri ağırlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığının 
sanal müze uygulamasından alanı gezen tarih tutkunları, seyahat 
kısıtlamasının kalkmasının ardından "T" biçimindeki dikili taşları yerinde 
görmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

Neolitik döneme ait yerleşim yeri olan, kent merkezine 18 kilometre 
mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında, İstanbul ve Chicago 
üniversitelerinden araştırmacılar tarafından 1963'te yüzey çalışmaları 
sırasında fark edilen ören yerinde, en somut bulgular, 1986'da tarlasını 
süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı.

Taşın değerli olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek bu heykeli 
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti. İlk olarak ne olduğu 
pek anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı. Sonrasında 
Hilvan'daki Nevali Çori'de kazı yapmak için kente gelen ve müzede 
buluntuları gören Alman Prof. Dr. Klaus Schmidt, bu heykellerin çok 
önemli olduğunu düşünerek detaylı bir çalışma yapmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünden alınan izinle Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa 
Müzesi tarafından Prof. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında 1995’te 
bölgede kazı çalışmalarına başlandı. Kazılarda Neolitik döneme ait, 
boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan 
figürlü “T” biçimli dikili taşlar bulundu.

Göbeklitepe’nin Göbeklitepe’nin 
şöhreti UNESCO ile şöhreti UNESCO ile 
taçlandıtaçlandı

Roma döneminden Roma döneminden 
kalma ‘Satyros’ kalma ‘Satyros’ 
kabartması kabartması 
restorasyon sonrası restorasyon sonrası 
ilk kez ziyaretçiyle ilk kez ziyaretçiyle 
buluşacakbuluşacak
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• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 

toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Haziran 

döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %55,4 artarak 394.701 

adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-

Haziran döneminde geçen yıla göre 

%52,4 oranında artarak 310.325 adet 

olurken, hafif ticari araç pazarı da 

%67,2 artarak 84.376 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
2021 Haziran ayında %12,5, otomobil 
pazarı %9,3 ve hafif ticari araç pazarı 
%25,6 oranında arttı.  

• 2021 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif 

ticari araç pazarı 2020 yılı Haziran ayına 

göre %12,5 artarak 79.819 adet oldu.

• 2021 yılı Haziran ayında otomobil 

satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 

%9,3 artarak 62.348 adet olurken, hafif 

ticari araç pazarı %25,6 artarak 17.471 

adet oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 

yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre 

%12,0 arttı.

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı 

ortalama satışlara göre %12,8 artış 

gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran 

ayı ortalama satışlara göre %8,9 arttı..

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı %55,4 oranında 
arttı

10 Yıllık Ortalamalara Göre Değişim
(Haziran)

+%12,8

+%8,9

+%12,0

Otomobil

Adet

HTA Toplam

10 Yıllık Ortalama

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi
(Ocak-Haziran)

+%52,4

+%67,2

+%55,4

Otomobil

203.595

310.325

84.376
50.473

55.249

16.047 

62.348

17.471

71.295
79.819

254.068

394.701

Adet

HTA Toplam

2020 2021

2021

Sektör
Analizi



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 61.488 54.734 79.819
21/20 60,30% 24,20% 92,80% 132,4% 69,8% 12,5%
21/10 Yıllık Ortalama 35,80% 27,90% 42,80% -5,2% -20,7% 12,0%

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 13.113 11.596 17.471
20/21 59,20% 46,40% 98,30% 183,1% 61,9% 25,6%
21/10 Yıllık Ortalama -4,60% 18,20% 21,80% -14,9% -28,6% 8,9%
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5.257
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61.488
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13.113
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13.906

17.97417.471
17.161

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

Hafif Ticari Araç Pazarı

A
de

t
A

de
t

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
10 Yıl. Ort. 23.430 34.107 51.047 49.442 52.746 55.746 48.938 44.037 46.756 50.408 61.356 91.561
2020 22.016 37.727 39.887 21.825 25.073 57.067 69.427 44.372 71.296 76.341 64.357 80.721
2021 35.358 44.749 76.357 48.375 43.138 62.348
20/21 60,60% 18,60% 91,40% 121,6% 72,0% 9,3%
21/10 Yıllık Ortalama 50.96% 31,20% 49,60% -2,2% -18,2% 12,8%
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8.770 11.637 16.480 15.413 16.251 16.047 15.020 15.530 15.425 16.140 18.602 31.123
 

43.728

58.504

96.428

35.358

44.749

76.357

8.370

13.755

20.071
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

Hafif Ticari Araç Pazarı

Otomobil Pazarı
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Ekler 
 
Ek 1: Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve     
Tablosu 
 

 

 

 

 

 

 

 

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
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 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067 62.304 58.148 69.629 59.938 71.710 115.400 777.761
2013 35.523 48.307 68.774 73.575 81.468 74.096 71.596 65.043 67.963 58.014 79.301 129.718 853.378
2014 32.670 35.021 47.581 53.305 58.121 60.163 59.907 60.199 66.531 66.573 80.621 146.989 767.681
2015 34.615 55.331 83.302 91.602 81.542 86.158 83.836 82.577 64.025 64.255 84.601 156.173 968.017
2016 32.713 52.825 82.948 84.887 93.904 91.540 58.533 71.556 67.593 83.000 122.309 141.912 983.720
2017 35.323 46.965 73.802 75.988 85.422 83.658 82.297 72.536 71.352 91.752 100.859 136.240 956.194
2018 35.076 47.009 76.345 71.126 72.755 51.037 52.734 34.346 23.028 21.571 58.204 77.706 620.937
2019 14.373 24.875 49.221 30.971 33.016 42.688 17.927 26.246 41.992 49.075 58.176 90.500 479.060
2020 27.273 47.122 50.008 26.457 32.235 70.973 87.401 61.533 90.619 94.733 80.141 104.293 772.788
2021 43.728 58.504 96.428 61.488 54.734 79.819 394.701

10 Yıllık Ort. 32.200 45.744 67.527 64.856 68.997 71.295 63.958 59.059 62.286 65.833 79.958 122.684 804.398
% 35,8% 27,9% 42,8% -5,2% -20,7% 12,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
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Ek 2: Otomobil Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2010 12.594 20.651 33.958 36.549 40.467 42.086 41.399 42.222 42.477 47.859 50.061 99.461 509.784
2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875 39.964 47.508 44.951 88.957 593.519
2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460 50.849 44.531 41.236 49.360 43.440 52.297 80.926 556.280
2013 25.835 36.814 51.785 56.999 62.383 58.290 55.712 51.611 52.925 46.985 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 24.498 40.817 61.676 70.211 62.878 67.766 64.218 61.753 47.088 47.954 62.397 114.340 725.596
2016 23.358 40.588 63.975 65.618 73.832 71.111 45.566 53.977 51.340 63.746 95.783 108.044 756.938
2017 25.689 34.658 55.616 57.998 65.799 66.164 62.384 54.890 53.423 70.488 75.956 99.694 722.759
2018 26.611 35.901 59.798 55.108 57.227 41.225 42.024 26.976 17.595 16.809 46.204 60.843 486.321
2019 10.979 19.205 38.628 24.416 27.126 36.024 15.398 21.544 35.308 39.996 47.803 70.829 387.256
2020 22.016 37.727 39.887 21.825 25.073 57.067 69.427 44.372 71.296 76.341 64.357 80.721 610.109
2021 35.358 44.749 76.357 48.375 43.138 62.348 310.325

10 Yıllık Ort. 23.430 34.107 51.047 49.442 52.746 55.249 48.938 44.037 46.756 50.408 61.356 91.561 609.076
% 50,9% 31,2% 49,6% -2,2% -18,2% 12,8% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
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Ek 3: Hafif Ticari Araç Pazarı, 10 Yıllık Ortalama ile Yıllara Göre Gelişim Grafiği ve Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2010 7.501 10.521 17.811 18.397 18.910 18.810 19.946 19.542 21.337 25.545 23.901 48.908 251.129
2011 15.024 19.659 24.380 23.860 24.344 24.859 19.526 19.531 20.165 21.913 18.706 38.953 270.920
2012 8.468 12.135 17.614 17.304 20.403 20.218 17.773 16.912 20.269 16.498 19.413 34.474 221.481
2013 9.688 11.493 16.989 16.576 19.085 15.806 15.884 13.432 15.038 11.029 15.184 28.519 188.723
2014 8.302 7.854 9.769 10.536 11.742 12.885 13.305 15.068 17.269 15.759 20.926 36.935 180.350
2015 10.117 14.514 21.626 21.391 18.664 18.392 19.618 20.824 16.937 16.301 22.204 41.833 242.421
2016 9.355 12.237 18.973 19.269 20.072 20.429 12.967 17.579 16.253 19.254 26.526 33.868 226.782
2017 9.634 12.307 18.186 17.990 19.623 17.494 19.913 17.646 17.929 21.264 24.903 36.546 233.435
2018 8.465 11.108 16.547 16.018 15.528 9.812 10.710 7.370 5.433 4.762 12.000 16.863 134.616
2019 3.394 5.670 10.593 6.555 5.890 6.664 2.529 4.702 6.684 9.079 10.373 19.671 91.804
2020 5.257 9.395 10.121 4.632 7.162 13.906 17.974 17.161 19.323 18.392 15.784 23.572 162.679
2021 8.370 13.755 20.071 13.113 11.596 17.471 84.376

10 Yıllık Ort. 8.770 11.637 16.480 15.413 16.251 16.047 15.020 15.023 15.530 15.425 18.602 31.123 195.321
% -4,6% 18,2% 21,8% -14,9% -28,6% 8,9% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
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Sektör
Analizi

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI:  HAZİRAN-2021

ALFA ROMEO 21 21 0 0 21 21
ASTON MARTIN 3 3 0 0 3 3

AUDI 1.439 1.439 0 0 1.439 1.439
BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 1.319 1.319 0 0 1.319 1.319
CITROEN 1.268 1.268 427 427 0 1.695 1.695

CUPRA 5 5 0 0 5 5
DACIA 3.191 3.191 894 894 0 4.085 4.085
DFSK 12 12 0 0 12 12

DS 92 92 0 0 92 92
FERRARI 2 2 0 0 2 2

FIAT 8.644 88 8.732 4.974 395 5.369 13.618 483 14.101
FORD 292 1.050 1.342 4.226 253 4.479 4.518 1.303 5.821

HONDA 2.766 303 3.069 0 2.766 303 3.069
HYUNDAI 2.542 1.481 4.023 181 181 2.542 1.662 4.204

ISUZU 0 54 63 117 54 63 117
IVECO 0 270 270 0 270 270

JAGUAR 8 8 0 0 8 8
JEEP 592 592 0 0 592 592

KARSAN 0 7 7 7 0 7
KIA 2.113 2.113 141 141 0 2.254 2.254

LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2
LAND ROVER 206 206 0 0 206 206

LEXUS 38 38 0 0 38 38
MASERATI 11 11 0 0 11 11

MAZDA 9 9 0 0 9 9
MERCEDES-

BENZ
2.133 2.133 875 875 0 3.008 3.008

MG 94 94 0 0 94 94
MINI 116 116 0 0 116 116

MITSUBISHI 77 77 0 379 379 0 456 456
NISSAN 1.237 1.237 121 121 0 1.358 1.358

OPEL 2.391 2.391 314 314 0 2.705 2.705
PEUGEOT 2.544 2.544 705 705 0 3.249 3.249
PORSCHE 42 42 0 0 42 42
RENAULT 7.685 680 8.365 467 467 7.685 1.147 8.832

SEAT 1.486 1.486 0 0 1.486 1.486
SKODA 3.521 3.521 0 0 3.521 3.521
SMART 0 0 0 0 0

SSANGYONG 45 45 36 36 0 81 81
SUBARU 85 85 0 0 85 85
SUZUKI 441 441 0 0 441 441
TOYOTA 4.525 251 4.776 592 592 4.525 843 5.368

VOLKSWAGEN 6.617 6.617 2.097 2.097 0 8.714 8.714
VOLVO 880 880 0 0 880 880

5.546 6.050

TOPLAM: 26.454 35.894 62.348 9.261 8.210 17.471 35.715 44.104 79.819



65

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2021

ALFA ROMEO 0 145 145 0 0 0 0 145 145
ASTON MARTIN 0 17 17 0 0 0 0 17 17

AUDI 0 6.879 6.879 0 0 0 0 6.879 6.879
BENTLEY 0 7 7 0 0 0 0 7 7

BMW 0 6.944 6.944 0 0 0 0 6.944 6.944
CITROEN 0 10.657 10.657 0 2.699 2.699 0 13.356 13.356

CUPRA 0 77 77 0 0 0 0 77 77
DACIA 0 13.843 13.843 0 3.819 3.819 0 17.662 17.662
DFSK 0 17 17 0 0 0 0 17 17

DS 0 348 348 0 0 0 0 348 348
FERRARI 0 14 14 0 0 0 0 14 14

FIAT 40.435 675 41.110 18.548 1.637 20.185 58.983 2.312 61.295
FORD 1.453 7.347 8.800 25.852 1.025 26.877 27.305 8.372 35.677

HONDA 12.786 1.489 14.275 0 0 0 12.786 1.489 14.275
HYUNDAI 9.166 6.010 15.176 0 914 914 9.166 6.924 16.090

ISUZU 0 0 0 85 248 333 85 248 333
IVECO 0 0 0 0 1.250 1.250 0 1.250 1.250

JAGUAR 0 43 43 0 0 0 0 43 43
JEEP 0 1.911 1.911 0 0 0 0 1.911 1.911

KARSAN 0 0 0 74 0 74 74 0 74
KIA 0 9.845 9.845 0 1.111 1.111 0 10.956 10.956

LAMBORGHINI 0 8 8 0 0 0 0 8 8
LAND ROVER 0 1.118 1.118 0 0 0 0 1.118 1.118

LEXUS 0 117 117 0 0 0 0 117 117
MASERATI 0 31 31 0 0 0 0 31 31

MAZDA 0 53 53 0 0 0 0 53 53
MERCEDES-

BENZ
0 9.457 9.457 0 2.963 2.963 0 12.420 12.420

MG 0 140 140 0 0 0 0 140 140
MINI 0 594 594 0 0 0 0 594 594

MITSUBISHI 0 653 653 0 2.231 2.231 0 2.884 2.884
NISSAN 0 7.448 7.448 0 597 597 0 8.045 8.045

OPEL 0 12.786 12.786 0 1.956 1.956 0 14.742 14.742
PEUGEOT 0 15.767 15.767 0 4.415 4.415 0 20.182 20.182
PORSCHE 0 347 347 0 0 0 0 347 347
RENAULT 34.224 4.054 38.278 0 2.669 2.669 34.224 6.723 40.947

SEAT 0 7.765 7.765 0 0 0 0 7.765 7.765
SKODA 0 17.577 17.577 0 0 0 0 17.577 17.577
SMART 0 7 7 0 0 0 0 7 7

SSANGYONG 0 351 351 0 198 198 0 549 549
SUBARU 0 350 350 0 0 0 0 350 350
SUZUKI 0 1.590 1.590 0 0 0 0 1.590 1.590
TOYOTA 26.499 1.091 27.590 0 3.417 3.417 26.499 4.508 31.007

VOLKSWAGEN 0 34.690 34.690 0 8.668 8.668 0 43.358 43.358
VOLVO 0 3.500 3.500 0 0 0 0 3.500 3.500

TOPLAM: 124.563 185.762 310.325 44.559 39.817 84.376 169.122 225.579 394.701
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Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu

Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
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Haziran 2021 Verileri 

Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu 

 

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

 

 

 

 

 

Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 
 

2021 Haziran 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay
A (Mini) 0 181 0 0 0 5 0 186 0,3%
B (Entry) 764 10.860 4 33 295 8 6.413 18.377 29,5%
C (Compact) 18.661 2.983 65 192 37 357 12.589 34.884 56,0%
D (Medium) 4.709 39 152 0 0 77 2.071 7.048 11,3%
E (Luxury) 836 0 35 1 0 27 585 1.484 2,4%
F (Upper Luxury) 69 0 0 0 0 24 276 369 0,6%
Toplam 25.039 14.063 256 226 332 498 21.934 62.348
Pay 40,2% 22,6% 0,4% 0,4% 0,5% 0,8% 35,2% 100,00

2020 Haziran 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay
A (Mini) 0 162 0 0 0 9 0 171 0,3%
B (Entry) 1.197 11.515 394 15 415 16 3.013 16.565 29,0%
C (Compact) 19.078 6.121 18 158 21 379 8.581 34.356 60,2%
D (Medium) 3.578 128 23 0 0 11 1.219 4.959 8,7%
E (Luxury) 349 0 43 0 0 27 311 730 1,3%
F (Upper Luxury) 33 0 0 0 0 25 228 286 0,5%
Toplam 24.235 17.926 478 173 436 467 13.352 57.067
Pay 42,5% 31,4% 0,8% 0,3% 0,8% 0,8% 23,4% 100,00

Değişim 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam
A (Mini) 11,7% -44,4% 8,8%
B (Entry) -36,2% -5,7% -99,0% 120,0% -28,9% -50,0% 112,8% 10,9%
C (Compact) -2,2% -51,3% 261,1% 21,5% 76,2% -5,8% 46,7% 1,5%
D (Medium) 31,6% -69,5% 560,9% 600,0% 69,9% 42,1%
E (Luxury) 139,5% -18,6% 0,0% 88,1% 103,3%
F (Upper Luxury) 109,1% -4,0% 21,1% 29,0%
Toplam 3,3% -21,5% -46,4% 30,6% -23,9% 6,6% 64,3% 9,3%
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Ek 6: Motor Hacmine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adet Pay Adet Pay
Benzin 30.341 53,2% 43.473 69,7% 43,3%
Dizel 22.816 40,0% 10.006 16,0% -56,1%
Otogaz 2.481 4,3% 2.933 4,7% 18,2%
Hibrit 1.389 2,4% 5.662 9,1% 307,6%
Elektrik 40 0,1% 274 0,4% 585,0%
Toplam 57.067 100,00% 62.348 100,00% 9,3%

MOTOR TİPİ
2020 Haziran 2021 Haziran

Değişim

Adet Pay Adet Pay
B/D 54.689 95,8% 55.722 89,4% 1,9% 45, 50, 80 18
B/D 843 1,5% 561 0,9% -33,5% 130, 150 18
B/D 106 0,2% 129 0,2% 21,7% 220 18

55.638 97,5% 56.412 90,5% 1,4%

HİBRİT 7 0,0% 2.752 4,4% 39214,3% 45, 50, 80 18
HİBRİT 0 0,0% 0 0,0% 130, 150 18
HİBRİT 974 1,7% 2.236 3,6% 129,6% 45, 50, 80 18
HİBRİT 309 0,5% 622 1,0% 101,3% 130 18
HİBRİT 96 0,2% 48 0,1% -50,0% 220 18
HİBRİT 0 0,0% 0 0,0% 130, 150 18
HİBRİT 3 0,0% 4 0,0% 220 18

1.389 2,4% 5.662 9,1% 307,6%

ELEKTRİK 22 0,0% 22 0,0% 10 18
ELEKTRİK 0 0,0% 106 0,2% 25 18
ELEKTRİK 18 0,0% 146 0,2% 711,1% 60 18

40 0,1% 274 0,4% 585,0%

57.067 100,0% 62.348 100,0% 9,3%

≥ 121kW 
Elektirik Ara Toplam

Toplam

Hibrit Ara Toplam

≤ 85 kW
86kW - ≤ 120kW

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

1601cc - <=1800cc (<=50KW)
1601cc - <=1800cc  (>50KW)
1801cc - <=2000cc

≥ 2001cc 
B/D Ara Toplam

<=1600cc

≤ 1600cc
1601cc - ≤ 2000cc

MOTOR HACMİ MOTOR 
CİNSİ

2020 Haziran 2021 Haziran
Değişim

ÖTV 
%

KDV
% 
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Haziran 2021 Verileri 

Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu 

 

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

 

 

 

 

 

Ek 5: Motor Tipine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu 
 

2021 Haziran 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay
A (Mini) 0 181 0 0 0 5 0 186 0,3%
B (Entry) 764 10.860 4 33 295 8 6.413 18.377 29,5%
C (Compact) 18.661 2.983 65 192 37 357 12.589 34.884 56,0%
D (Medium) 4.709 39 152 0 0 77 2.071 7.048 11,3%
E (Luxury) 836 0 35 1 0 27 585 1.484 2,4%
F (Upper Luxury) 69 0 0 0 0 24 276 369 0,6%
Toplam 25.039 14.063 256 226 332 498 21.934 62.348
Pay 40,2% 22,6% 0,4% 0,4% 0,5% 0,8% 35,2% 100,00

2020 Haziran 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam Pay
A (Mini) 0 162 0 0 0 9 0 171 0,3%
B (Entry) 1.197 11.515 394 15 415 16 3.013 16.565 29,0%
C (Compact) 19.078 6.121 18 158 21 379 8.581 34.356 60,2%
D (Medium) 3.578 128 23 0 0 11 1.219 4.959 8,7%
E (Luxury) 349 0 43 0 0 27 311 730 1,3%
F (Upper Luxury) 33 0 0 0 0 25 228 286 0,5%
Toplam 24.235 17.926 478 173 436 467 13.352 57.067
Pay 42,5% 31,4% 0,8% 0,3% 0,8% 0,8% 23,4% 100,00

Değişim 1 2 3 4 5 6 7
Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam
A (Mini) 11,7% -44,4% 8,8%
B (Entry) -36,2% -5,7% -99,0% 120,0% -28,9% -50,0% 112,8% 10,9%
C (Compact) -2,2% -51,3% 261,1% 21,5% 76,2% -5,8% 46,7% 1,5%
D (Medium) 31,6% -69,5% 560,9% 600,0% 69,9% 42,1%
E (Luxury) 139,5% -18,6% 0,0% 88,1% 103,3%
F (Upper Luxury) 109,1% -4,0% 21,1% 29,0%
Toplam 3,3% -21,5% -46,4% 30,6% -23,9% 6,6% 64,3% 9,3%
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