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1 milyon satış 
adedine ulaşmak 
sektörün önemli 
bir başarısı

Değerli Meslektaşlarım,

2015 yılını da geride bıraktık ve sektörümüz açısından yılın oldukça başarılı geçtiğini söylememiz 
gerekiyor. Aslında yıl başlarken yapılan satış tahminleri 800-850 binler arasında bir gerçekleşme 
beklendiği yönündeyken 1 milyon adede ulaşmış olmak sektörün önemli bir başarısı olarak kayda 
geçmiş oldu. Elbette bu başarıda markaların en üst yönetiminden, yetkili satıcılardaki tüm çalışanlara 
kadar herkesin önemli gayretlerini takdir etmek gerekiyor. Bende tüm meslektaşlarımı bu başarılı yıl 
sonuçlarından dolayı kutlamak istiyorum.

968 bin binek ve hafif ticari araç satışı ve 43 bin adetlik ağır vasıta satışları sonucu 1.011.000 adetlik 
gerçekleşmede 2014 gibi son derece kötü bir yıla göre %26 artış görmüş durumdayız ancak gerçek 
artışı görmek açısından daha normal bir yıl olan 2013’e göre kıyaslama yapmak doğru olacaktır. 2015 
yılı satışlarının 2013’e göre %13 oranında artmış olmasının daha gerçekçi bir bakış açısı olduğunu be-
lirtmek gerekir. Hatta 10 yıllık bir geçmişe döndüğünüzde ise pazarın artışının %34 ile sınırlı kaldığını 
görebiliriz, keza ülkemizin son 10 yıllık toplam büyümesi %43.2’dir. Sektör olarak ülkemizin büyüme-
sine paralel bir büyüme gerçekleştirememiş olmamızdaki en önemli sorunun süreklilik arz eden ÖTV 
artışları olmasıyla beraber, son 10 yılda karşı karşıya kaldığımız dolar kurundaki %118 artış, Euro ku-
rundaki %112’lik artış ve faizlerdeki stabil olmayan hareketlerde sektörün ülke büyümesine paralel 
gidememesinde önemli konularımız oldu.

Oysa otomotiv sektörü bir bütün olarak değerlendirildiğinde 2015 yılında 1 milyon adet satış yapmış 
ve vergi gelirlerinde önemli bir nokta olmuş, 1.359 bin adet üretim gerçekleştirmiş, 992 bin adetsel ih-
racat, 21.6 milyar dolar rakamsal ihracat yaparak ana ve yan sanayisi ile ihracatta birinci sektör olmuş, 
son 10 yılda 14 milyar dolar ihracat fazlası vermek sureti ile cari açığa pozitif katkı sağlamıştır. 500 bin 
kişiye doğrudan istihdam sağlayan bu dev sektöre devletin yaklaşımının değişmeye başlayacağını 
düşünüyor ve bu yönde sektörel STK’lar olarak ilgili her kamu kurumu ile görüşmeye devam ediyoruz.

OYDER olarak 2015 yılında 1 adet uluslararası Otomotiv Kongresi, 4 adet Bölgesel Diyalog Toplantıları 
gerçekleştirerek sizlerle birçok konu hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirdik. Her ay sizlere ulaşan bu 
dergimiz ile işlerinizi geliştirmenize destek verecek birçok yazı yayınladık. Günlük e-posta paylaşımları 
yapmak sureti ile sizleri sektörel ve dünya gündemleri ile ilgili sürekli bilgilendirdik. 2015 yılında üç 
adet kitap çalışması yaparak sizlere önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olmanın gururunu 
yaşadık, bunlar;

• Yetkili Satıcılığın gideceği yolu gösteren ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından yazılan akademik 
çalışma “Otomotiv Perakendeciliğinin Geleceği” kitabı,

• Anadolu Adliyesinde görevli İş Mahkemesi Hakimi tarafından sektöre özel yazılan “Otomotiv Sek-
töründe En Sık Karşılaşılan İş Hukuku Sorunları” kitabı,

• Şişli Motor Teknik Lisesi Öğretim Görevlisi ve Şişli Mesleki Eğitim Mrk. Md. tarafından kalem alınan 
“Temel Araç Bilgisi” kitabıdır.

Bu çok kıymetli çalışmaların her biri sizlere ücretsiz olarak gönderilmiştir, umarız ki önemli faydalar 
sağlayacaksınız.

Bu süreçte sizler için hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile birlikte çok yakın bir tarihte uygulamasına 
başlayacağımız 2 önemli yeni proje ile sizlere maddi faydalar da sağlamaya devam edeceğiz.

Başarılı bir yıl daha diliyorum.

Saygılarımla,
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S ektörümüz 2015 yılını; iki genel seçim, kur 
artışı, FED faizi belirsizliği ve faiz artışı gibi 

birçok olumsuz sayılabilecek duruma rağmen 
üretim, ihracat ve satışta rekor rakamlarla 
kapatmayı başardı.

Bu yıl sektörümüzde binek otomobil ve hafif 
ticari araç satış rakamı bir önceki yıla göre yüzde 
26.1 büyüyerek 968 bin 17 olarak gerçekleşti. İç 
pazardaki yaklaşık 40 bin adetlik kamyon ve çekici 
satışı da eklendiğinde pazar 1 milyonu aşmış oldu. 
Bunun yanında ayrıca toplam otomotiv üretiminde 
Avrupa 6’ncısı olan ülkemiz,  tarihinde ilk kez 1 
milyon 359 bin adetlik üretim gerçekleştirerek 
ülkemizin sanayi verilerinin büyümesine önemli 
bir katkı yaptı. Dünyada yaşanan ekonomik krizin 
halen devam etmesine rağmen sektör sadece AB 
ülkelerine değil yeni pazarlar yaratarak ürettiğimiz 
her 100 aracın 73 adedini ihraç etme başarısını 
da gösterdiler. Ancak adet bazındaki artışa 
karşın ihracat gelirleri Euro- Dolar paritesindeki 
gerilemeden dolayı dolar bazında yüzde 5 oranında 
düşerken,   Euro bazında yüzde 14 artış meydana 
geldi. Böylelikle her geçen yıl yeni başarılar elde 
eden otomotiv sanayimiz, ülkemizin toplam 
ihracatının yüzde 15’ini oluşturarak tüm sektörler 
arasında ilk sıradaki yerini korumuş oldu.

Toplam Pazar rakamları içinde otomobil satışları, 
bir önceki yıla göre yüzde 23,54 artarak 725 bin 
596 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılında bu rakam 
587 bin 331 adetti. Hafif ticari araç pazarıysa 2015 
yılında geçen yıla göre yüzde 34.42 oranında artarak 
242 bin 421 adede ulaştı.

Değerlemeyi çok sıkıntılı bir yıl olan 2014 yılına 
göre değil de 2005 yılına göre yaptığımız zaman ise 
2005 yılında ki 438bin 537 adet binek, 285bin 257 
adet hafif ticari olmak üzere 725 bin 596 adetlik 
toplam pazarın 2015 ile mukayesesinde son 10 

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Alp Gülan:

“Yetkili satıcıların sektördeki her 
oyuncu kadar mutlu olmadığını 
gözlemlemekteyiz”

Perakendenin gücünün her geçen gün daha 

da arttığı bu dönemde işimize odaklanmalı ve 

sektörümüz ile ilgili hiçbir zaman umutsuzluğa 

kapılmamalıyız. 
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yılda artışının % 34 oranında olduğunu görüyoruz. 
Hafif ticari araçta ise 10 yıl önceki satış rakamlarına 
ulaşamadığımız görülmektedir.

Kur Hareketleri Piyasayı Belirliyor

Otomotiv sektöründe kur hareketleri araç 
maliyetlerini en çok etkileyen faktörlerden birisi. 
Kurlardaki dalgalanmalar ve artışlar fiyatlara 
kısa vadede hemen yansıtılmasa da uzun vadede 
fiyatların artmasına ve bu doğrultuda talebin 
daralmasına yol açıyor. Kurların yükselmesi ve 
üzerinde hem fikir olunan kritik eşiklerin aşılması, 
tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv pazarının 
gelişimi üzerinde de olumsuzluklara yol açıyor. 
Bu olumsuz etki ithalatı olduğu kadar, üretim 
maliyetlerinin bir bölümü dövize endeksli olan 
ihracatı da kaçınılmaz olarak etkiliyor. Sektör olarak 
2016 yılında da döviz kurlarındaki hareketleri çok 
ciddi olarak takip etmeye devam edeceğiz.  

Bizce kişi başına düşen milli gelirin artışı ile birlikte 
Türkiye otomotiv pazarı çok daha fazla büyüyecek 
ve oldukça geride olduğumuz her bin kişiye düşen 
otomobil sayısı da yukarılara taşınacaktır. Ayrıca, 
güçlü bir üretim ve güçlü bir iç pazar yapısı olan 
ülkelerde yeni yatırımların yapılmasının önünü 
açtığı görülmektedir. İç pazarımız güçlendikçe 
dünyanın önemli markalarının ülkemize yatırım 
yaparak istihdama katkı sağlayacağını umuyoruz.

Her bin kişiye düşen araç adedini görmek için 
basit bir hesap yaparsak, bugün Türkiye’de halen 
trafikte olan 19 milyon 800 bin motorlu kara 
taşıtı bulunuyor. 78 milyon nüfus yapımıza göre 

ülkemizde her bin kişiye düşen araç sayısı 250 adet 
oluyor ve bunlardan 129 tanesi binek otomobil. Bu 
rakam AB ülkeleri ortalamasının çok altındadır. 
AB ülkeleri ortalaması 650 iken komşumuz 
Bulgaristan’da bile bu oran 400’ün üzerinde. 
Dolayısıyla ülkemizde hem demografik yapısı 
hem de muazzam ticari potansiyeli olmasından 
dolayı önemli bir pazar olmayı sürdüreceğini 
görebiliyoruz.

İkinci El Satışları da Arttı

Sektörümüzdeki olumlu gelişmeler yalnızca sıfır 
otomobil satışında değil, ikinci el satışlarında da 
görüldü. Şu an itibariyle Türkiye’de ikinci el araç 
satışları 2010 yılında uygulamaya alınan ASBİS 
üzerinden yapılmaya başladı ve bugün 100 TL bedel 
ile aracın satış işlemini sadece Noter üzerinden 10 
dakikada gerçekleştirebiliyorsunuz. TÜİK verilerine 
göre son 12 ayda 4,4 milyon adet ikinci el binek 
otomobil el değiştirmiş durumda. Dolayısıyla 2015 
sıfır binek araç satışının 725 bin adet olduğu bir 
yerde 4,4 milyon adet ikinci el otomobil satılması bu 
pazarın her geçen gün daha da önemini artıracağını 
gösteriyor. 

2016 2015’in benzeri Olur

2016 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak 
için siyasi ve ekonomik gelişmeleri çok iyi takip 
ve analiz etmek gerekiyor. Sektör olarak 2016 yılı 
hedeflerini belirlerken mevcut konjektürel şartlar 
da dikkate alınmalıdır elbette. Bugünkü birçok 
parametreye göre 2016 yılının 2015 yılına göre 
pazarda ufak bir daralma olacağını düşünüyorum. 
Ama gelişmelere göre bu tahminleri revize etmek 
gerekiyor, geçmiş dönemleri düşündüğümüzde 

Bizce kişi başına düşen 
milli gelirin artışı 
ile birlikte Türkiye 
otomotiv pazarı çok 
daha fazla büyüyecek 
ve oldukça geride 
olduğumuz her bin 
kişiye düşen otomobil 
sayısı da yukarılara 
taşınacaktır. Ayrıca, 
güçlü bir üretim ve 
güçlü bir iç pazar 
yapısı olan ülkelerde 
yeni yatırımların 
yapılmasının önünü 
açtığı görülmektedir.

Yetkili satıcılar açısında bir değerlendirme yaptığımız zaman 

ise sektördeki her oyuncu kadar çok mutlu olmadığımız göz-

lemlemekteyiz. Hedef baskıları ve son dönemde tekrar orta-

ya çıkan spot araç satışları, süreç yönetimindeki sıkıntılar ve 

yeni yasal zorunluluklar nedeniyle artan ilave maliyetlerin 

yarattığı ortam rekor senesinde bile bayiler açından şimdi de-

ğilse ne zaman sorusunu gündeme getirmektedir. 

Kurların yükselmesi ve üzerinde 
hem fikir olunan kritik eşiklerin 
aşılması, tüm sektörlerde oldu-
ğu gibi otomotiv pazarının geli-
şimi üzerinde de olumsuzlukla-
ra yol açıyor.
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Stok finansmanı, 
maliyet kontrolü, 
süreç yönetimi, 
personel yönetimi, 
CRM, dijital pazarlama 
konularında kendimizi 
geliştirmeli ve 
müşteri odağımızı hiç 
kaybetmeden otomotiv  
sektörün en önemli 
gücü olduğumuzu 
bilmeliyiz.

yıllık bir tahmin programı ile yürümek sağlıklı 
sonuçlar vermiyor. Biz Yetkili Satıcılarda 3’er aylık 
dönemlerde hedeflerimizi, bütçelerimizi ve şirket 
yapılanmalarımızı buna adapte edecek şekilde 
kurgulamaya gayret ediyoruz.

Uzun zamandır üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
20 yaş üstü araçların hurda statüsünde dönüşüm 
merkezlerine gönderilmesi konusu her geçen 
gün daha da önem kazanmaya devam ediyor 
gördüğünüz gibi. Özellikle 20 yaş üstü olan araçların 
gerek önemli güvenlik sorunları yaratmalarından 
dolayı gerekse çevresel tahribatta önemli bir etken 
olmaları dolayısıyla trafikten çekilmeleri ile ilgili 
devletin alacağı stratejik kararlar sektörün yönünü 
değiştirebilir. Bu yönde sektör dernekleri olarak 
ortak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 
Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlara yönelik 
yapılacak bir düzenleme hem trafiği rahatlatacak, 
hem karayollarında daha güvenli araçlar ile seyahat 
edilebilecek hem de bugün gündemde olan hava 
kirliliğine karşı etkili bir önlem alınabilecek. Ayrıca 
bu karar ile otomotiv sektörü de olumlu bir gelişim 
içine girebilir. Ekonomi bakanlığının derneğimizin 
de katkılarıyla düzenleyeceği sektörel büyük bir 
çalıştayın da otomotivde yaşanan çeşitli sorunların 
tartışılacağı ve çözüm yollarının araştırılacağı bir 
platform oluşturacağını umuyorum.

Bayiler açısında bir değerlendirme yaptığımız 
zaman ise sektördeki her oyuncu kadar çok 
mutlu olmadığımız gözlemlemekteyiz. Hedef 
baskıları ve son dönemde tekrar ortaya çıkan 

spot araç satışları, süreç yönetimindeki sıkıntılar 
ve yeni yasal zorunluluklar nedeniyle artan ilave 
maliyetlerin yarattığı ortam rekor senesinde bile 
bayiler açından şimdi değilse ne zaman sorusunu 
gündeme getirmektedir. Perakendenin gücünün 
her geçen gün daha da arttığı bu dönemde işimize 
odaklanmalı ve sektörümüz ile ilgili hiçbir zaman 
umutsuzluğa kapılmamalıyız. Dernek olarak sizlere 
ulaştırdığımız yayınlarımızda da sektörün geleceği 
ile ilgili tahminleri sizlerle paylaşmaktayız. Bu yılki 
yapacağımız kongrede de işimizin daha kazançlı 
hale getirilebilmesi ile ilgili ülkemiz ve dünyadaki 
en iyi uygulamaları sizlerle paylaşacağız. Stok 
finansmanı, maliyet kontrolü, süreç yönetimi, 
personel yönetimi, CRM, dijital pazarlama 
konularında kendimizi geliştirmeli ve müşteri 
odağımızı hiç kaybetmeden otomotiv  sektörün en 
önemli gücü olduğumuzu bilmeliyiz.

2015 yılında OYDER olarak sektöre 3 adet kalıcı 

Uzun zamandır üzerinde hassasiyetle durduğumuz 20 yaş 
üstü araçların hurda statüsünde dönüşüm merkezlerine gön-
derilmesi konusu her geçen gün daha da önem kazanmaya de-
vam ediyor gördüğünüz gibi. Özellikle 20 yaş üstü olan araç-
ların gerek önemli güvenlik sorunları yaratmalarından dola-
yı gerekse çevresel tahribatta önemli bir etken olmaları dola-
yısıyla trafikten çekilmeleri ile ilgili devletin alacağı stratejik 
kararlar sektörün yönünü değiştirebilir. 

eser bırakmış olmanın da haklı kıvancını yaşıyoruz. 
2015 yılı içerisinde Otomotiv Perakendeciliği’nin 
Geleceği isimli ilk kitabımız ile başladığımız yayın 
hayatımıza 2 yeni kitap daha ekleyerek yetkili 
satıcılara yol göstermeye çalıştık. 

Bu yeni kitaplardan ikinci yayınımızda aktif İş 
Hukuku Hakimi Sn. İbrahim Halil Şua’nın ağzından 
iş hukuku davalarında sıkça sorulan sorulara 
yanıt vermeye çalıştık. Amacımız sektörümüzdeki 
tüm çalışan, işveren, yönetici ve herkesin 
faydalanabileceği, fikir alabileceği ve haklarını 
öğrenebileceği bir değer yaratmaktı.

Üçüncü kitabımız ise otomotivin el kitabı 
niteliğinde tüm kavram ve tanımlamaları içeren 
bir kaynak kitap yayınladık. Bu kitap ile otomotiv 
sektörüne yeni başlayan veya sektörde çalışmakta 
olan ancak bilgilerini pekiştirmek isteyen tüm 
meslektaşlarımız için bir kılavuz olacak temel 
araç bilgilerini yayınladık. Bu minvaldeki kalıcı 
eserlerimizi devam ettirmek için tüm çabamızla 
çalışmaya devam ediyoruz.

2016 yılının tüm sektörümüz için iyi geçmesini 
dilerim.
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OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen:

“Sanayimiz, sürdürülebilir 
büyüme ile küresel pazarlarda 
rekabetçiliğini sürdürüyor”

2 015 yılında, 2014’e göre büyüme kaydeden 
iç pazara karşın, bölge ülkelerinde yaşanan 

sıkıntılar sanayimiz için olumlu olmayan gelişmeler 
olarak ortaya çıktı. Alınan tedbirlerle Rusya, 
Ukrayna ve Orta Doğu pazarları gibi ülke ve 
bölgelerden kaynaklanan ihracat kaybına karşın 
ihracatımız açısından lider konumda olan Avrupa 
pazarlarındaki büyüme, sanayimizin üretim ve 
ihracat rakamlarına pozitif katkı sağladı.

Otomotiv sanayimiz bugün geldiği nokta itibariyle 
ülke sanayisinin ve ekonomisinin lokomotifi 
konumundadır. Üretilen araçların yüzde 73’ünü 
ihraç eden ve ülkenin toplam ihracatının yüzde 
15’ini gerçekleştiren sanayimiz son yıllarda 
yakaladığı sürdürülebilir büyüme ile global 
pazarlarda rekabetçiliğini de sürdürmektedir.

Ülkemiz toplam ihracatının yüzde 15’ini 
gerçekleştiren bir sanayi konumuna ulaşan ve 

Otomotiv sanayimiz bugün geldiği 
nokta itibariyle ülke sanayisinin 
ve ekonomisinin lokomotifi 
konumundadır. Üretilen araçların 
yüzde 73’ünü ihraç eden ve ülkenin 
toplam ihracatının yüzde 15’ini 
gerçekleştiren sanayimiz son yıllarda 
yakaladığı sürdürülebilir büyüme ile 
global pazarlarda rekabetçiliğini de 
sürdürmektedir
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ekonomimize sağladığı direkt ve dolaylı katkı ile 
diğer sektörlere öncülük eden konumu sayesinde 
otomotiv sanayii ülkemizin hedeflerine ulaşmasında 
stratejik role sahiptir. Sanayimiz, yüksek kaliteli 
ve katma değerli üretim yetkinliğinin yanı sıra 
global markaların yeni ürün ve teknoloji geliştirme 
çalışmalarında liderlik görevini de elde ederek 
dünya arenasında önemli bir oyuncu haline 
gelmiştir.

İhracatımız adet bazında yüzde 12 oranında artış 
gösterdi ve Euro-Dolar paritesindeki gerileme 
nedeniyle tutarsal olarak Dolar bazında yüzde 5 
gerilerken, Euro bazında ise yüzde 14 arttı. 

Otomotiv sanayii, Türkiye’nin toplam ihracatında 
sektör sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. 
Toplam üretimimiz adet bazında yüzde 16 oranında 
artış göstererek 1 milyon 359 bin seviyesine 
ulaştı. 2015’te üretim ve ihracatta rekor kaydeden 
sanayimizde, yeni projelerin hayata geçmesi ve 
yapılan kapasite yatırımları ile son 5 yılda üretim 
kapasitesi 1,5 milyon adet seviyesinden 1,75 milyon 
adet seviyesine yükseldi. Direkt istihdam olarak 
yaklaşık 50 bin ve dolaylı olarak yaklaşık 500 bin 
kişiye istihdam sağlar seviyeye ulaşıldı.

Hükümet programında da yer verildiği üzere 
stratejik öneme sahip olan otomotiv sanayiinin 
global otomotiv markaları için üretim ve Ar-Ge 
merkezi konumuna gelmesinde hükümetimizin 
uygulamakta olduğu Ar-Ge teşviklerinin büyük 
katkısı bulunmaktadır. 

Sanayimizde 2010-2014 arası toplam Ar-Ge 
istihdamı yüzde 90, patent başvuru sayısı ise 
yüzde 207 artış göstermiştir. Ülkemizde otomotiv 
için yapılan Ar-Ge harcamaları, toplam Ar-
Ge harcamaları içerisinde yüzde 18,9’luk paya 
ulaşmıştır. Yüzde 31,7’lik paya sahip Almanya ve 

yüzde 19,8’lik paya sahip Japonya’nın ardından 
üçüncü sırada yer almıştır. 2015’te de ihracatta 
lokomotif konumunu sürdüren sanayimizin, Ar-
Ge teşviklerinin devam etmesi ile birlikte global 
markalar için üretim ve Ar-Ge üssü olma özelliğini 
kuvvetlendirerek devam ettireceğine olan inancımız 
tamdır.

Üyelerimizin devam eden yeni model ve kapasite 
artışı yatırımları ile 2016 senesinde sanayimizin 
kapasitesinin 1.9 milyon adet seviyesine ulaşacağını 
tahmin ediyoruz. Yeni devreye giren projeler 
ve halen devam etmekte olan bu yatırımlar ile 
ihracatın 1 milyon eşiğini aşmasını, üretimin ise 1,4 
milyon adet mertebesine ulaşmasını öngörüyoruz. 

Teşvikler ile desteklenen yeni projeler, 2016 yılında 
özellikle ihracat bazlı üretim artışını sağlayacaktır. 
İstikrarlı bir iç pazar ve ekonomide satınalma 
kararlarının etkilenmeyeceği bir seyrin devam 
etmesi varsayımı ile 2015 yılına benzer bir iç 
pazar ile 2016 yılında da toplam üretimde rekor 
yaşanması söz konusu olabilecektir. Hükümetimizin 
sanayii destekleyici politikalarının devam etmesi 
ile yeni projeler için ülkemizin rekabetçiliğinin 
sürdürülmesi ve böylelikle yeni yatırımların 
ülkemize çekilmeye devam etmesi mümkün 
olacaktır.

Ar-Ge’den başlayarak, tedarik zinciri, üretim, satış 
ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan otomotiv 
değer zincirinin tüm adımlarında sağladığı 
katma değer ile ülkemizde diğer sektörlere rol 
model olan otomotiv sektörünün, 2016 yılında 
mevcut pozisyonunu daha da kuvvetlendireceğine 
inanıyoruz.

2015’te de ihracatta 
lokomotif konumunu 
sürdüren sanayimizin, 
Ar-Ge teşviklerinin 
devam etmesi ile 
birlikte global markalar 
için üretim ve Ar-Ge 
üssü olma özelliğini 
kuvvetlendirerek 
devam ettireceğine 
olan inancımız tamdır.
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ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar:

“Ekonomi yüzde 5-6 
büyümeye devam ederse, 
pazar 2 milyona ulaşır”

O tomotiv sektöründe bu yılın on iki ayında 
satışlarda yüzde 25’lik artış görülüyor ancak 

bu yıl baz etkisi söz konusu. 2015’i 2014 yerine 2013 
ile kıyaslamak daha doğru olur. Geride bıraktığımız 
on iki aylık dönemi 2013’le kıyaslarsak aslında artış 
yüzde 13 civarında. Hatırlayacak olursak 2014’ün ilk 
yarısı normalin altında bir pazardı. 

2014 yılında; kur ve faiz oranlarındaki yükselişler, 
otomobil ÖTV oranlarındaki artış, BDDK’nın kredi 
işlemlerine yönelik getirdiği sınırlamalar, büyümede 
ivme kaybı, özel sektör tüketim ve yatırımlarındaki 
zayıflık, otomotiv pazarında daralmaya yol açtı.  
2014 ilk çeyreği sektör açısından sonuçlar iyi değildi 
ancak seçimler sonrası pazarda hareketlenme 
yaşandı. Buna bağlı olarak 2015’te ilk yarı baz 
etkisiyle geçen yıla kıyasla artış ile neticelendi. 

2015 yılı ilk 6 ayında otomotiv pazarı nispeten 
daha öngörülebilir olduğundan, tüketiciler seçim 
öncesinde alımlarını gerçekleştirmeyi tercih 
ettiler. İki buçuk yıl aradan sonra Mayıs ayında 
gerçekleştirilen uluslararası fuarımız İstanbul 
Autoshow da pazara ivme kattı. 

2015 yılının ikinci yarısında ABD Merkez 
Bankası’nın (FED) ekonomideki iyileşmeye paralel 
olarak politika faiz artırma beklentisi, Avrupa 
Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomik toparlanmayı 
desteklemek amacıyla parasal genişlemeye devam 
etme kararı, jeopolitik gelişmeler, TCMB’nin 
enflasyonla mücadele kararlığı, cari işlemler 
açığındaki gelişim etkili oldu. 

Türkiye Otomotiv Sektörü 2015 yılı on iki aylık 
dönemde, geçen yıl aynı döneme göre toplam pazar 
%25 artarak 1 milyon 11 bin 194 adet, üretim %16 
artarak 1 milyon 358 bin 796 adet, ihracat ise %12 

Bir önceki yıla göre hatırı sayılır bir artışla satış 
gerçekleştirdiklerini dile getiren ODD Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, tahminlerine 
göre kolay bir yıl olmayacak, 2016'da Türkiye 
ekonomisinin büyümeye devam edeceğine 
inandığını söyledi.
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artarak 992 bin 335 adet olarak gerçekleşti. İhracat 
değeri ise %5 oranında azalarak 21 milyar 619 
milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 
ise 968 bin 17 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı 
Ocak-Aralık döneminde otomobil satışları, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,54 artarak 
725 bin 596 adete, hafif ticari araç pazarı da aynı 
dönemde yüzde 34,42 oranında artarak 242 bin 421 
adete ulaştı. 

2016'da büyüme iç tüketim ağırlıklı olacak

2016 yılında büyümenin, geride bıraktığımız 
2015 yılı gibi iç tüketim ağırlıklı olacağını tahmin 
ediyoruz. Bir süredir istenilen seviyelerde olmayan 
yatırımların ise önümüzdeki yıl hız kazanacağını 
umuyoruz. 2016 yılında ihracattaki artışın 
sınırlı kalacağına dair göstergeler söz konusu. 
Her platformda dile getirdiğimiz üzere iç pazar 
büyüklüğü global arenada önem taşıyor. Ancak 
2016’da bu yılın altında bir iç pazar bekleniyor. 
İhracat, üretim ve iç pazar birbirini tamamlayan 
önemli faktörler. 

Ülkemizde oldukça kritik bir dönemi, iki defa 
gerçekleştirilen genel seçimleri geride bıraktık. 
Belirsizlik ortamı ekonomik verilere de yıl içerisinde 
yansıdı. 2015 yılı içerisinde oldukça düşük 
seviyelerde seyreden tüketici ve ekonomik güven 
endeksleri hükümetin kurulmasıyla ülkede sağlanan 
güven ortamı neticesinde yükselişe geçti. Olumlu 
eğilimin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu 
olumlu göstergeler kısa vadede finansal piyasalara 
da yansıyacaktır.

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, 2015 
Ekim ayı tahminlerine göre; Dünya için 2015 yılı 
büyüme tahmininin %3,1, 2016 yılı için ise %3,6 
olduğunu görmekteyiz. Raporda, Dünyanın büyüme 
konusunda lokomotifi olan Amerika’daki büyüme 
hızının 2015 yılı için %2,6 ve 2016 yılı için %2,8 
olacağı beklenmektedir. Türk otomotiv ihracatı için 
son derece önemli yer tutan Avrupa içinde büyüme 
hızının 2015 yılında %1,5 ve 2016 yılında da %1,6 
seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklanan Orta Vadeli Programa göre, Türkiye’deki 
büyüme oranının 2016 yılında %4,5 seviyesinde 
gerçekleşmesi bekleniyor. IMF tahminlerine göre 
ise, Türkiye için büyüme oranı 2015 yılı için %3,0, 
2016 yılı için %2,9 olarak bekleniyor.

Sektörümüz yönünden ihracatta en önemli 
pazarımız konumundaki Avrupa Birliği ülkelerinde, 
Amerika’da  ve gelişen diğer pazarlarda büyümenin, 
yavaş bir seyir izlese de artış yönlü hareket etmesi 
bekleniyor.

FED Aralık ayında on yıl sonra ilk kez politika 
faizini 25 baz puan artırarak ABD ekonomisinde 

olumlu beklentiler olduğunu teyit etmiş oldu. 
ABD Merkez Bankası FED’in faiz düzenlemeleri 
kapsamında önümüzdeki günlerde vereceği kararlar 
gelişmekte olan ekonomiler yönünden önem 
taşımaya devam edecek.

2016 yılında emtia fiyatlarındaki düşük 
seyrin devam edeceği tahmin ediliyor. İhracat 
yönünden emtia fiyatlarında önemli bir artış 
beklenmediğinden, bu durum ithalatçı ülkeler 
yönünden önemli bir fırsat doğururken cari açığa 
olumlu yansıması mümkün.

Sonuç olarak;

• ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekonomideki 
iyileşmeye paralel olarak izleyeceği para politikası,

• Çin ekonomisindeki gelişmeler ve gelişmekte olan 
ülkelere etkisi,

• AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez 
Bankası’nın (ECB) ekonomik toparlanmayı 
desteklemek amacıyla parasal genişlemeye devam 
etme kararı,

• Jeopolitik gelişmeler,

• TCMB’nin enflasyonla mücadele kararlığı,

• Cari işlemler açığındaki gelişim,

• Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,

• Ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı 
etkili olacaktır.

2016 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının bu yılın 
biraz altında 900-950 bin adet aralığında olacağı 
tahmin ediliyor.

Ülkemizde oldukça 
kritik bir dönemi, iki 
defa gerçekleştirilen 
genel seçimleri geride 
bıraktık. Belirsizlik 
ortamı ekonomik 
verilere de yıl 
içerisinde yansıdı. 2015 
yılı içerisinde oldukça 
düşük seviyelerde 
seyreden tüketici 
ve ekonomik güven 
endeksleri hükümetin 
kurulmasıyla ülkede 
sağlanan güven ortamı 
neticesinde yükselişe 
geçti. Olumlu eğilimin 
devam edeceğini 
tahmin ediyoruz. Bu 
olumlu göstergeler 
kısa vadede finansal 
piyasalara da 
yansıyacaktır.
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2 015 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı geçen yıla kıyasla yüzde 26 artarak 

968 bin 17 adet olarak gerçekleşti. Yıl içerisinde 
gerçekleşen iki genel seçim arasındaki siyasi 
belirsizlik içinde geçirilen dönemde döviz kurları 
hızlı değişim gösterdi.  Bu nedenle pazarın düşüş 
göstermesi bekleniyordu. Ancak otomotiv pazarı, 
yıl başındaki olumlu beklentiler çerçevesinde 
büyümeye devam etti. 2015 yıl sonu toplam pazar 
1.005.850 adede ulaştı.

2015, Ford Otosan olarak otomobil ürün gamımızı 
büyük yeniliklerle  geliştirdiğimiz bir yıl oldu. 
Mondeo’dan Focus dizel otomatiğe, C-Max’ten 
Mustang’e uzanan geniş bir skalada yepyeni 
ürünlerimizi pazara sunduk. Özellikle 50 yıllık 
Amerikan spor otomobil efsanesi Ford Mustang’in 
ilk defa Türkiye’ye gelmesi müşterilerimizde büyük 
heyecan yarattı ve büyük ilgiyle karşılandı. Hafif  
ticari araçta Tourneo Courier modelimiz büyük 
beğeni görmeye devam ederken, yıl sonuna doğru 
Tourneo Connect’in dizel otomatik versiyonunu 
müşterilerimizle buluşturduk. Hem ticari hem 
binek araçlarımızdaki yenilenmeden aldığımız 
güç ile Ford Otosan olarak 2015 yılında geçen yıla 
oranla toplamda %35 artışla 126 bin 468 adetlik 
satışa ulaştık. Binek otomobil satışlarımız 47 bin 
158 adet seviyelerinde, bir önceki yıla göre %26 artış 
yakalarken, hafif ve orta ticari pazarında da satış 
rakamlarımızı 71.482 seviyesine çıkartarak geçen 
seneye göre %44’lük bir artış elde ettik. Ağır ticari 
satışlarında da 7.828 adet seviyelerine ulaşarak bir 
önceki seneye göre %16’lık artış elde ettik. 2015 
yılında, Ford olarak yılın en çok satılan hafif ticari 
araç markası ve Ford Courier modelimiz ile yılın en 
çok satılan hafif ticari araç ünvanlarına sahip olduk.

2016 yılı için iyimser bakış açımızı koruyarak, 
genel olarak 2015’e benzer bir pazar büyüklüğü 

gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ürün gamımızda 
yeniliklerimizin devam edeceği bir yıl olan 2016’yı 
SUV yılı  olarak konumlandırıyoruz. 2016 bu 
sınıftaki yeniliklerle ve yeni model lansmanları ile 
dolu hareketli bir yıl olacak. Ford SUV ailesinin 
yenilenen Kuga, Edge ve Ecosport modelleri 2016 
yılında Türkiye yollarında olacak.

2016 Ticari Araçlar Fuarı’nda, Ford Otosan’ın 
gurur kaynağı olan Transit modelimizin 50. Yılını 
kutlayacağız. 2016 yılında yeniliklerimize ticari 
araçlarımızda sunacağımız yeni turizm paketli 
Transit minibüslerimiz ve yeni Ranger lansmanımız 
ile devam etmeyi planlıyoruz.

Ürün gamımızda 
yeniliklerimizin devam 
edeceği bir yıl olan 
2016’yı SUV yılı  olarak 
konumlandırıyoruz. 
2016 bu sınıftaki 
yeniliklerle ve yeni 
model lansmanları ile 
dolu hareketli bir yıl 
olacak.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün:

“Sadece ürün değil aynı zamanda 
mühendislik ihracatı ile de ülke 
ekonomisine katkı sağlıyoruz”
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Son 5 yılda Türkiye’den dünyaya 300 milyon 
doları aşan mühendislik ihracatı yaptık 

Ford markası, 2015 yılında Transit ürün gamına 
yönelik talebin artmasıyla Avrupa ticari araç 
satışlarında pazar lideri oldu. Avrupa’da gerçekleşen 
Transit satışlarının %78’ini Ford Otosan olarak 
bizim ürettiğimiz araçlar oluşturuyor. Ford’un 
Avrupa ticari araç satış performansının ve 
ürettiğimiz modellere beğeninin üst seviyede 
olması Ford Otosan’ı da olumlu şekilde etkiliyor. 
Türk otomotiv sektöründeki en geniş ürün gamına 
sahip olan üretici olarak, 2015 yılında Türkiye’nin 
toplam taşıt araçları  üretiminin %25’ini , toplam 
ticari araç üretiminin %59’unu ve toplam ticari araç 
ihracatının %65’ini gerçekleştirdik. İlk dokuz ayda 
2,8  milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik. 

Ford Otosan olarak, sadece ürün değil aynı 
zamanda mühendislik ihracatı ile de ülke 
ekonomisine katkı sağlıyoruz. Son 5 yılda 
Türkiye’den dünyaya 300 milyon doları aşan 
mühendislik ihracatı yaptık ve bu rakamın 
önümüzdeki yıllarda giderek artacağını 
öngörüyoruz. 

Ford Otosan olarak sektörün en büyük Ar-Ge 
yapılanmasına sahibiz. Her sene, yeni yatırımlarımız 
ve mühendislik geliştirme çalışmalarımızı sürekli 
olarak devam ettirerek, bir önceki senenin 
üzerine çıkmayı hedefliyoruz. İstanbul ve 
Kocaeli’de yaptığımız yatırımları, Eskişehir’deki 
yatırımlarımızla sürdürmeyi planlıyoruz. 2015 
yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin 
en büyük Ar-Ge merkezi de bu çalışmalar 
doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biri 
olarak dikkat çekiyor. 

2015 yılı, ağır ticari  markamız Ford Trucks ile 
kaydettiğimiz önemli gelişmelere de sahne oldu. İç 
pazarda pazarın üzerinde bir büyüme yakalarken, 
global pazarlarda da büyüme adımlarımıza hız 
kazandırdık. Afrika pazarındaki stratejik üssümüz 
olan Fas’ta bayi açılışımızı gerçekleştirerek, Rusya 
ve Ortadoğu’nun ardından büyümemizi Afrika’ya 
taşıdık. 

Ford Trucks olarak, Türkiye’deki 4S Plaza bayi 
yapılanmamızı, 2016 yılının ilk çeyreğinde 
tamamlamış olmayı hedefliyoruz. 2016 yılıyla 
birlikte uluslararası arenadaki yapılanmamızı 
güçlendirmek ve bulunduğumuz pazarlardaki 
yerimizi sağlamlaştırmak adına çalışmalarımıza 
artarak devam edeceğiz. 

Üst düzey mühendislik birikimine sahibiz 
ve bu birikim Ford Otosan’ı yerli bir şirket 
olmanın ötesinde içinde bulunduğu bölgenin 
en büyük otomotiv firmalarından biri olarak 
konumlandırmaktadır. Bu doğrultuda Ford 
Otosan’ın gurur kaynaklarından olan Ford Trucks 
markasının hem Türkiye pazarında hem de 
globalde büyümesini yeni yılda da devam ettirmeyi 
hedefliyoruz. 

2013 yılında açıkladığımız 100 milyon doları aşan 
bir yatırımla hayata geçirdiğimiz ve yüzde yüz 
Ford Otosan mühendisliği ile geliştirip ürettiğimiz 
E3, E5 ve E6 emisyon değerine sahip yeni 9lt ve 
13lt Ecotorq motorumuzu, 2016 yılı itibarıyla 
pazara sunarken, İnönü fabrikamız başta olmak 
üzere  mühendislik faaliyetlerimizin gelişimi için 
yatırımda bulunmaya devam edeceğiz. 

Otomotiv sektörünün ihracat lideri olarak 
Ford Otosan’ın hedefi her sene bir önceki yılın 
üzerine koyarak satış rakamları ve ihracat 
rakamlarını yukarıya taşımak. 2016 yılı da hem 
yeniliklerimiz hem mühendislik çalışmalarımız 
hem de ihracatımızın büyüme çalışmalarımıza katkı 
sağlayacağı bir yıl olacak.

Ford Otosan olarak 
sektörün en büyük 
Ar-Ge yapılanmasına 
sahibiz. Her sene, 
yeni yatırımlarımız ve 
mühendislik geliştirme 
çalışmalarımızı 
sürekli olarak devam 
ettirerek, bir önceki 
senenin üzerine 
çıkmayı hedefliyoruz. 
İstanbul ve Kocaeli’de 
yaptığımız yatırımları, 
Eskişehir’deki 
yatırımlarımızla 
sürdürmeyi 
planlıyoruz. 

Ford markası, 2015 yılında Transit ürün gamına yönelik ta-

lebin artmasıyla Avrupa ticari araç satışlarında pazar lideri 

oldu. Avrupa’da gerçekleşen Transit satışlarının %78’ini Ford 

Otosan olarak bizim ürettiğimiz araçlar oluşturuyor. Ford’un 

Avrupa ticari araç satış performansının ve ürettiğimiz model-

lere beğeninin üst seviyede olması Ford Otosan’ı da olumlu 

şekilde etkiliyor. 
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Renault Türkiye Genel Müdürü İbrahim Aybar:

“Ekonominin büyüyeceği ortamda, 
sektör için iyimser öngörülerimiz var”
Renault Türkiye Genel 
Müdürü İbrahim Aybar, 
müşterinin marka ile 
ilk fiziksel kontağı 
olan yetkili satıcı, 
organizasyonu ile 
markanın kurumsal 
kimliğini yansıtmalı. Bu 
yüzden markanın fiziksel 
ve organizasyonel 
standartlarını mutlaka 
yerine getiriyor olması 
büyük önem taşıyor diye 
konuştu.
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Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler ümitli
olmamızı sağlıyor

2 015 yılında iç pazarda, geçen yıla göre daha iyi 
bir performans beklediğimizi ifade etmiştik. 

2015 yılı bir önceki yıla göre yüzde 26,1 büyüyerek 
968 bin 17 adetlik bir performans kaydetti. Binek 
otomobil yüzde 23,54'lük büyümeyle725 bin 596 
adet, hafif ticari araç ise yüzde 34,42'lik büyümeyle 
242 bin 421 adet satış ile yılı tamamladı. 2015 yılı 
için sektör açısından iyi bir yıl oldu. 

2015 Türkiye 3. çeyrek ekonomik büyüme sonuçları 
yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu yıl 
9 ayda 3,4 büyüme kaydedildi. Yılın 3,5 civarında 
büyüme ile tamamlanması öngörülüyor. 2015 
yılındaki bu rakamlar, 2016 yılı için güven teşkil 
ediyor. Ekonominin büyüyeceği ortamda otomotiv 
sektörü için de iyimser öngörülerimiz var. Sektörün 
2016 yılında 2015 seviyelerinde gerçekleşeceğini 
tahmin ediyoruz. Bu hafta açıklanan Orta 
Vadeli Plan (OVP), makroekonomik isikrarın 
önemsendiğini gösteriyor. Her ne kadar dünyada 
Emtia fiyatlarının düşmekte olması ve FED faiz 
arttırım beklentileri, bizim gibi gelişmekte olan 
ekonomiler için olumsuz sinyaller veriyor olsa da 
Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler ümitli olmamızı 
sağlıyor. Bilindiği gibi Avrupa Birliği’nde parasal 
genişleme devam ediyor ve ekonomik büyüme 
gerçekleşiyor. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın 
istikrarsız görüntü vermesine rağmen bu durum 
2016’da otomotiv sektörünün olumlu etkilenmesini 
sağlayacaktır. 

2016 yılı Renault ve Dacia markalarımız için 
yenilikler ve sürprizlerle dolu bir yıl olacak

Renault markası 2016 yılına yepyeni ürünlerle 
hazırlanıyor. Markanın yepyeni D sedan modeli 
Talisman ve C segmentinde Megane Hatchback yeni 
tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek.  Talisman 

Şubat, Yeni Megane Hatchback modelini ise Nisan 
ayında pazara sunuyor olacağız. Diğer taraftan D 
crossover sınıfındaki Koleos da yeni tasarımı ile 
2016’nın son çeyreğinde Türk otomobilseverlerle 
buluşuyor olacak. 

Diğer markamız Dacia, Türkiye pazarındaki 
yükselmesini 2016 yılında da sürdürüyor 
olacak. Uzun zamandır müşterilerimizin talep 
ettiği otomatik vites seçeneği yeni yılda Dacia 
markamızda pazara sunulacak. Sandero Stepway 
Easy-R yarı otomatik vites kutusu ile benzinli ve 
dizel versiyonları Mart ayında Dacia müşterileriyle 
buluşacak.  

2016 yılında da Renault ve Dacia markaları 
ile müşterilerimizin beklentilerine uygun yeni 
modellerimizle  Türkiye pazarında iddiamızı 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Müşteri ilişkileri yönetimi her zamankinden 
daha fazla özen gösterilmesi gereken bir konu

Müşterinin marka ile ilk fiziksel kontağı olan 
yetkili satıcı, organizasyonu ile markanın kurumsal 
kimliğini yansıtmalı. Bu yüzden markanın fiziksel 
ve organizasyonel standartlarını mutlaka yerine 
getiriyor olması büyük önem taşıyor. Günümüzde 
bilinçli bir müşteri kitlesi ile karşı karşıyayız. 
Müşteri ilişkileri yönetimi her zamankinden daha 
fazla özen gösterilmesi gereken bir konu. İletişimde 
marka ve CRM çalışmasının öne çıkarılması ayrıca 
önem tekil ediyor. Diğer taraftan maliyetlerin 
kontrol altında tutulması ve bütçeli çalışma, yetkili 
satıcının mali yapısına fayda sağlayacak en önemli 
unsurlar olacak. Özellikle rekabetin kıyasıya 
yaşandığı sektörümüzde kaynakları paylaşarak 
kullanmayı başarabilen arkadaşlarım daha karlı iş 
yapabilecekler. Depoları, stok alanlarını ortaklaşa 
kullanılarak önemli tasarruflar sağlayabilecekler. 
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2 015 yılı Tofaş açısından oldukça yoğun ve 
başarılı geçti. Bununla birlikte otomotiv sektörü 

2016’da da ülke ekonomisinin lokomotifi olmaya 
devam etti. Sektör bir milyona yaklaşan araç satışı 
ile bir rekora imza attı; üretim alanında olduğu 
kadar ihracatta da ivme kazanarak yükselişini 
sürdürdü. Sektör üretimde yüzde 16, ihracatta 
yüzde 12’lik büyüme kaydederken Tofaş üretimde 
yüzde 25, ihracatta yüzde 21 büyüme kaydederek 
ortalamanın üzerinde bir performans sergiledi.  

Fiat markamız ile yeni kompakt modelimiz 
Egea’yı pazara sunduk. 

2015 Tofaş için yeni ürün ve ürün lansmanları 
açısından da oldukça önemli bir yıl oldu. Fiat 
markamız ile yeni kompakt modelimiz Egea’yı 
pazara sunduk. Fabrikamızda geliştirip ürettiğimiz 
otomobilimizi kasım ayında son kullanıcı ile 
buluşturduk. Yaklaşık iki aylık süreçte de aracımız 
yoğun bir talep gördü. Kasımda yaklaşık 2 bin, 
aralık ayında yaklaşık 4 bin adet araç satışı 
gerçekleştirdik. Bu satışın neredeyse tamamını 
perakende müşterilerimize yaptık. Modele olan 
talep hem içerde hem de dışarıda artan bir ivmeyle 
devam ediyor. 

Fiat Egea aynı zamanda otomotiv konusunda 
uzman otomobil yazarlarından oluşan bir jüriye 
sahip Autobest tarafından ‘Yılın otomobili’ seçildi. 
40'ı aşkın ülkede satılacak olan Egea’nın yola 
uluslararası değeri olan bu ödülle çıkması, bize 
büyük gurur yaşatırken gelecek hedeflerimiz için 
motivasyonumuzu da artırdı. 

2015 diğer markalarımız açısından da oldukça 
hareketli geçti; pek çok yeni modelimizi pazara 
sunduk. Çatımız altında yer alan Fiat ile birlikte 
Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Ferrari markaları 
ile pazarda yaklaşık 114 bin adetlik satış ile yüzde 
12’lik bir pay sahibi olduk.  

Bu başarının ardında hiç kuşkusuz yeni model 
lansmanlarımız kadar deneyimli bayilerimizin, 
servis ve yedek parça, yani hizmet ağımızın 
yetkinliği ve üstün performansı yer alıyor. 2015 
yılında odağımıza müşteriyi koyduk ve müşteri 

Tofaş  CEO'su Cengiz Eroldu:

“Türkiye ekonomisi için önemli bir 
katma değer yaratıyoruz”

Tofaş olarak başarımızın ardında hiç kuşkusuz yeni model 

lansmanlarımız kadar deneyimli bayilerimizin, servis ve yedek 

parça, yani hizmet ağımızın yetkinliği ve üstün performansı 

yer alıyor. 2015 yılında odağımıza müşteriyi koyduk ve müşteri 

memnuniyetini arttıracak yeni hizmetleri devreye aldık. 

Müşterilerimizin memnuniyeti her geçen gün daha da yükseliyor. 



19ARALIK 2015

memnuniyetini arttıracak yeni hizmetleri devreye 
aldık. Müşterilerimizin memnuniyeti her geçen gün 
daha da yükseliyor. 

Bu yıl da yeni model lansmanlarımız devam 
edecek; dolayısıyla bayilerimizin iş hacmi daha da 
artacak. Bizler de bu büyümenin yüksek bir müşteri 
mutluluğu yaratarak hayat bulması için desteğimiz 
ve yeni uygulamalarımız ile bayilerimizin yanında 
yer alacağız. 

2016 yılı için otomotiv sektöründe de 2015’e paralel 
bir pazar hacmi öngörüyoruz. Pazarın 900 bin - 1 
milyon bandına oturmuş olduğunu gözlemliyorum. 
Bu da büyüme potansiyeli yüksek olan Türkiye 
otomotiv pazarının geleceği için olumlu sinyaller 
veriyor. 

Bizim açımızdan ise, Egea’nın sedan pazarındaki 
etkisinin ardından, ailenin diğer üyelerinin de 
devreye girmesiyle, binek araç pazarında Fiat 
markasının varlığını güçlendirdiğimiz bir yıl 
olacak 2016. Kuşkusuz Egea Ailesi üretim ve 
ihracat adetlerimizi de farklı bir boyuta taşıyacak. 
Üretimi karşılayabilmek için üçlü vardiyaya geçerek, 

doğrudan ve dolaylı istihdama olan katkımızı da bu 
yıl arttıracağız.

Aslına bakarsanız Tofaş çatısı altında yer alan tüm 
markalar için 2016 hareketli bir yıl olacak. Yeni 
modellerimiz yolda. Bu hem markalarımıza hem de 
sektöre hız getirecektir. 

Ayrıca, 2015’te sattığımız araçların yüzde 87’sini 
fabrikamızda ürettiğimiz araçlar oluşturdu. Sektör 
yerli üretimden en fazla araç satan firmayız. Sektör 
ortalaması ise yüzde 33. Bu rakamlar 2015 yılında 
Tofaş olarak ekonomiye sağladığımız katma değeri 
daha net ortaya koyuyor. 

Tofaş olarak sektör için yaptığımız yatırımlar, 
ihracata yaptığımız katkılar ve istihdam sayımızla 
Türkiye ekonomisi için önemli bir katma değer 
yaratıyoruz. 2016 yılında da yatırımlarımızla 
Türkiye ile birlikte büyüyeceğiz ve ülke için değer 
yaratma hedefiyle çalışmalarımızı tüm hızımızla 
sürdüreceğiz.

2015’te sattığımız araçların yüzde 
87’sini fabrikamızda ürettiğimiz araçlar 
oluşturdu. Sektör yerli üretimden 
en fazla araç satan firmayız. Sektör 
ortalaması ise yüzde 33. Bu rakamlar 
2015 yılında Tofaş olarak ekonomiye 
sağladığımız katma değeri daha net 
ortaya koyuyor. 
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2 015 yılına başlarken yaşanan siyasi belirsizlikler 
ve döviz kurlarındaki değişkenlikler sebebiyle 

pazarın 2014’le aynı seviyede olacağı tahmin 
ediliyordu. Fakat otomotiv sektörü son yılların 
aksine 2015 yılında daha fazla ivme kazanarak 
yüzde 24 büyüme gösterdi ve yılı binek ve ticari 
olarak 968.017 adetle kapadı.

Yaşanan siyasi belirsizlikler, her iki seçim süreçleri 
ve ülkemizin yaşadığı sürekli değişken bir gündeme 
rağmen Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2014 yılında 807.486 adet toplam pazar 
gerçekleştirmişti. Ayrıca 2015 yılı üretim, ihracat ve 
iç pazarda rekorların kırıldığı bir sene oldu. 992.335 
adet oldukça başarılı bir ihracat rakamı anlamına 
geliyor.

Hyundai Assan 2015

2015 yılı Hyundai Assan için de son derece pozitif 
geçti. Ocak-Aralık döneminde 51.743 adet satış 
gerçekleştirdik. Bu doğrultuda beşinci sırada yer 
alıyoruz. 

Toplam satışlarımız içerisinde perakende oranımızı 
güçlü bayi teşkilatımız ile birlikte hazırladığımız 
plan ve staretjilerimizi gerçekleştirerek yüzde 70 
seviyelerine yükselttik. Bireysel satışları artırmak 
için önümüzdeki yıllarda da yoğun çalışmalar içinde 
olacağız.

Ürünlerimiz arasında genel bir değerlendirme 
yapmak gerekirse; i10 modelimizin 3.095 adetlik 
satışla segmentinde yüzde 75’lik bir pazar payının 
olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Avrupa 
pazarlarında en çok satış yapılan segmentler B ve 
C segmentleri olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda 
i20 modelimiz, hem iç pazar hem de ihracat 
pazarlarında önemli bir yere sahip. Tasarımı, 
konforu, Türk işçisinin emeğiyle ulaşılan üstün 
kalitesi, performansı, düşük yakıt tüketimi ve zengin 

donanımıyla i20 vazgeçilmeyen bir seçenek. Bunu 
zaten ulaştığı satış rakamlarıyla da kanıtlıyor. 

2014 yılının Kasım ayında satışa sunduğumuz ve 
B segmentinde önemli satış adetlerine ulaştığımız 
Yeni i20 modelimiz, yılın 12 ayında 21.872 adet 
satarak segmentinde ilk 2’deki yerini korudu. 
Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı bu yeni 
modelimiz aynı zamanda ihracatta da oldukça 
başarılı bir tablo çiziyor.

Türkiye’deki satışların yüzde 25’ine sahip olan C1 
sedan segmentindeyse yüzde 12’lik pay ile Accent 
Blue modelimiz 13.117 adetlik satışa ulaştı. 

Toplam satışlarımız 
içerisinde perakende 
oranımızı güçlü bayi 
teşkilatımız ile birlikte 
hazırladığımız plan 
ve stratejilerimizi 
gerçekleştirerek 
yüzde 70 seviyelerine 
yükselttik. 

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker:

“İstikrar devam ettiği sürece, 
otomotiv sektörü hareketli
bir yıl geçirebilir”
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Eylül ayında satışına başladığımız SUV C 
segmentinin yeni modeli Tucson ise 3.221 adetlik 
satışla yüzde 5 pazar payı elde etti. Aynı zamanda 
Tucson’a yerini bırakan ix35 modelimiz ise 2.755 
adet satışa ulaştı ve bu segmentte Hyundai ‘nin 
pazar payı yüzde 9’a ulaştı.

İhracat açısından başarılı bir yıl geçirdik

Hyundai Assan olarak her zamankinden daha 
güçlüyüz ve Türk otomotiv endüstrisinin gerçek 
anlamda yükselen yıldızı konumundayız. 
Avrupa’dan i10 ve özellikle i20 modelimize gelen 
yoğun talep sayesinde bu yıl planladığımız üretim 
rakamı olan 230 bin adedin üstüne çıkacağız. 
Avrupa pazarları olmak üzere 40’tan fazla ülkeye 
ihraç etmiş olacağız. Hyundai Assan, yarattığı 
istihdamı, yüksek katma değere sahip üretimi 
ve ihracat geliri ile Türkiye ekonomisine büyük 
bir katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemler için 
planladığımız çalışmalar sonucunda daha da 
büyümeyi ve Türkiye’ye destek sağlamaya yıllarca 
devam etmek istiyoruz

2016 tahminleri ve Hyundai yenilikleri

Sizlerin de takip ettiği gibi tüm dünyanın merakla 
beklediği karar açıklandı. ABD Merkez Bankası 
(FED) yüzde 0-0,25 aralığındaki politika faizlerini 
yüzde 0,25'e yükseltti. FED böylelikle 10 yıl 
sonra ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu. Aslında 
piyasalardaki genel beklenti de FED'in faizleri 0,25 
artıracağı çekeceği yönündeydi. Çünkü mevcut 
koşullar sadece kademeli faiz artışına müsade 
ediyordu. Bu sebeple enflasyonun orta vadede yüzde 
2'ye yükselmesini öngörebiliriz.  

Faiz artışının piyasalar üzerinde iki olumlu etkisi 
olabilir. Birincisi piyasalar üzerinde artan korkunun 
baskısı ve belirsizlik durumu ortadan kalktı olarak 
söylenebilir. İkincisi ise bu kaos ortamından sonra 
25 baz puan artış yapan FED, makroekonomik 
dinamiklerde iyileşme olmadan başka bir adım 
atmayacak gibi görünüyor. 

Bu doğrultuda, dolar kurunda  değişkenlik ve hisse 
senedi piyasalarında satışlar şeklinde olabilir. FED 
kararından hemen sonra özellikle dolar kurunda 
önemli bir gerileme yaşandı. Piyasalar bir müddet 
rahatlayabilir ama uzun vadede neler olacak 

bekleyip görmek gerekli. Negatif bir düşünce içinde 
olmaya gerek yok ama ülke olarak bu gelişmelere 
nasıl bir tepki vereceğiz hep beraber görmemiz 
gerekiyor.

Bu ekonomik gelişmeler ışığında, 2016 yılı bu 
yıla benzer bir tablo oluşturacaktır.  Makro 
ekonomik istikrar devam ettiği sürece, özellikle 
otomotiv sektörünün hareketli bir yıl geçireceğini 
söyleyebiliriz.  Ayrıca FED kararından sonra 
Çin ekonomisindeki gelişmeler ve gelişmekte 
olan ülkelere etkisi, Avrupa pazarındaki olumlu 
gelişim ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 
ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla 
parasal genişlemeye devam etme kararı, jeopolitik 
gelişmeler, TCMB’nin enflasyonla mücadele 
kararlılığı, cari işlemler açığındaki gelişim, 
yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik 
aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı önümüzdeki 
yıl etkili olacaktır. Bu bağlamda bir tahminde 
bulunacak olursak pazarın 900-950 bin civarında 
yılı kapatacağını tahmin ediyoruz.

2016 yılında da Hyundai olarak model bazında 
yeniliklerimiz olacak. Hyundai model yelpazesinin 
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobili olan 
i20’nin, crossover gövde tipine sahip olan Active 
versiyonunu Şubat ayında satmaya başlayacağız. 
Bu modelimizin eklenmesiyle birlikte fabrikamız 
bu yıl toplam 226 bin adetlik üretime ulaşacak ve 
i20 ailesindeki model sayımız 3’e çıkacak. Şubat 
ayı ortasından ayından itibaren de Yeni Elantra 
modelimizi, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle 
beraber manuel ve DCT şanzımanla satışa 
sunacağız. Bu aracımızın haricinde donanımında 
ve tasarımında yenilikler ve geliştirmeler yaptığımız 
Yeni i10 modelimizin satışına Eylül ayında 
başlayacağız.

Hyundai Assan olarak 
her zamankinden 
daha güçlüyüz 
ve Türk otomotiv 
endüstrisinin gerçek 
anlamda yükselen 
yıldızı konumundayız. 
Avrupa’dan i10 
ve özellikle i20 
modelimize gelen 
yoğun talep sayesinde 
bu yıl planladığımız 
üretim rakamı olan 
230 bin adedin üstüne 
çıkacağız. Avrupa 
pazarları olmak üzere 
40’tan fazla ülkeye 
ihraç etmiş olacağız. 



2016 ÖNGÖRÜLERİ

22 ARALIK 2015

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su
Ali Haydar Bozkurt:

“En yüksek satış adedine
2015 yılında ulaştık”

2 015 yılının ilk yarısını incelediğimizde; FED’in 
faiz artırmaya yönelik açıklama beklentisi, 

Haziran ayında gerçekleşen seçim ve dövizde 
meydana gelen hareketlilik nedeni ile tüketiciler 
satın alma taleplerini öne çektiler. Daha sonra 
gerçekleşen olumsuz koşullar, Ağustos – Ekim 
döneminde sektörümüzde bir yavaşlamaya neden 
olsa da otomotiv pazarı Kasım seçimleri sonrası 
tekrar toparlanmaya başladı. 

Bu toparlanma ile birlikte sektörümüzde binek 
otomobil ve hafif ticari araç satış rakamı bir önceki 
yıla göre yüzde 26.1 büyüdü ve 968 bin 17’ye ulaştı.  
40 bin adetlik kamyon ve çekici satışını bu rakama 
da eklendiğinde pazar 1 milyonu aşmış olduğunu 
görüyoruz.

Toplam Pazar rakamları içinde otomobil satışları, 
bir önceki yıla göre yüzde 23,54 artarak 725 bin 596 
adet oldu. 

Toyota olarak baktığımızda ise, Türkiye pazarına 
girdiğimiz tarihten bu yana en yüksek satış adedine 
2015 yılında ulaştık. Böylelikle; Toyota, 2015 yılında 
50 bin 937 adetlik satışıyla kendi satış rekorunu 
kırmış oldu ve Türkiye’de binek otomobil satışında 
yılı dördüncü sırada tamamladı. 

2016 yılı ise siyasi ve ekonomik gelişmeler ile 
birlikte dövizdeki dalgalanmaların da satışlarda 
etkili bir rol oynayacağı yıl olacak. Bu yıl 
sektörümüzde yüzde 10’a kadar daralma olmasını 
bekliyorum.Toyota’nın 2016 yılı için yine 45-50 bin 
bandında bir satış hedefi olacaktır. 
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G enel olarak sektöre baktığımızda 2015 
yılı, tüketici güven endeksi ve ekonomik 

dalgalanmalara rağmen beklentilerin üzerinde satış 
rakamlarına ulaşılan bir yıl oldu. Temsil ettiğimiz 
markalarda son 5 yıl içerisinde gösterdiğimiz 
satış performansı servis girişlerimize de olumlu 
yansımıştır. 

2016 yılını, dünya ve ülke ekonomisindeki 
gelişmelerin etkisinde 2015 yılına yakın bir yıl 
olarak öngörmekteyiz.

Doğuş Oto olarak; 2015 yılında 59.948 adet satış ve 
240.201 servis girişi ile  belirlediğimiz hedeflerin 
üstüne çıktığımız bir yıl oldu. Araç satışları ve servis 
girişlerindeki yükseliş paralelinde, iş hacmimiz ve 
iletişim kurduğumuz müşteri sayımız da arttı. 

2015 yılındaki başarılı iş sonuçlarımıza 
müşterilerimize daha iyi koşullarda ve daha 
yaygın hizmet verebilmek adına yaptığımız yeni 
yatırımlarımızı da ekledik. Esenyurt ve Etimesgut 
bölgemizi baştan aşağı yeniledik. 

Özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştirmeyi 
düşündüğümüz bazı yenilikler Doğuş Oto’nun 
başarısı için büyük bir önem taşımaktadır. 2015 
yılında inşaatına başladığımız Kartal Bölgemizin 
2016 yılında satış ve servis hizmetlerini yeni yerinde 
verecek olmasıdır. Tesis tamamlanmasıyla birlikte 
alanında Türkiye’nin en büyük yatırımlarından 
birisi olacaktır. Ayrıca Maslak Bölgemizde Ocak 
ayı itibari ile, Audi Showroom ve Servisi yenilenen 
konseptiyle hizmet vermeye başlayacaktır. Bunlara 
ilave olarak Skoda markamızın da satışına Maslak 
bölgemizde başlayacağız.

Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi 
düşündüğümüz tüm projelerimizdeki amacımız, 
müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir. Müşteri 
memnuniyetini sağlamak Doğuş Oto’nun değişmez 

ilkesidir. Güleryüzlü ve deneyimli ekibimizle 
her geçen yıl hizmet kalitemizi artırarak, Doğuş 
Oto’nun dünyada örnek bayi olması için var 
gücümüzle çalışıyoruz.

1963’te otomotiv sektöründe hizmet vermeye 
başlayan Genoto, 2004 yılından bu yana 
faaliyetlerini Doğuş Oto adı altında sürdürmektedir. 
Doğuş Oto, temsil ettiği 7 marka için (VW 
Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi, Porsche, 
SEAT, Škoda ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa 
illerinde 6 noktada, yeni ve ikinci el araç, yedek 
parça ve aksesuar satışı yapmakta, müşterilerine 
sigorta, finans ve satış sonrası destek hizmetleri 
vermektedir. Doğuş Oto, hizmet kalitesini her yıl 
artırarak ilerleyişini sürdürmektedir.

Doğuş Oto olarak; 2015 
yılında 59.948 adet 
satış ve 240.201 servis 
girişi ile  belirlediğimiz 
hedeflerin üstüne 
çıktığımız bir yıl 
oldu. Araç satışları ve 
servis girişlerindeki 
yükseliş paralelinde, 
iş hacmimiz ve iletişim 
kurduğumuz müşteri 
sayımız da arttı. 

Doğuş Oto Genel Müdürü Zafer Başar:

“Tüm projelerimizdeki
amacımız, müşterilerimize
en iyi hizmeti vermektir”
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N issan Otomotiv A.Ş. olarak geçtiğimiz yıl 
satışlarımızı ciddi düzeyde artırdık. Pazarın 

ivmelenmesinin yanı sıra SUV segmentindeki 
güçlü ürünlerimiz bunda etkili oldu. 24 bin araç 
satış hedefiyle girdiğimiz 2015 yılını, 26 bin 428 
rekor satış adedi ile bitirdik. Nissan'ın en beğenilen 
modellerinden biri olan ve Crossover segmentinin 
yaratıcısı Nissan Qashqai,  2015 yılında da 
Türkiye'deki başarısını sürdürerek bu sınıfta en çok 
tercih edilen model olmaya devam etti. Qashqai’nin 
bu başarısının yanında X-Trail ve Juke modellerimiz 
ile SUV pazarının tartışmasız lideri konumundayız.

2015’teki en önemli projemiz Nissan Otomotiv 
A.Ş.’nin ana firmamız olan Nissan Motor Co. Ltd.’ye 
devrinin başarıyla gerçekleştirilmesiydi. Pazarlama 
ve iletişim alanında ise UEFA Şampiyonlar Ligi ana 
sponsorluğu ve Nissan'ın global platformda yarış 
pilotu aramak için organize ettiği GT Academy 
de yine 2015 yılına damga vuran projelerimizden 
bazılarıydı. 

2016 Beklentiler

İki seçimi geride bıraktığımız 2015 yılı ile 
kıyaslandığında bu yılın makroekonomi açısından 
daha iyi bir yıl olacağı kanaatindeyim. Özellikle 
1 Kasım sonrasında oluşan hükümet yapısı ile 
ekonominin önde olacağı ve büyümenin yeniden 
hızlanacağı bir yıl olması çok önemli. Türkiye 
önümüzdeki dönemde yeniden önemli büyüme 
oranlarını yakalayarak bir başarı hikayesi yaratmak 
durumunda. Hükümetin açıkladığı ekonomik 
politikalara baktığımızda yeniden güçlü bir büyüme 
stratejisinin oluşacağını görüyoruz. Bunun da 
yapısal reformlarla desteklenmesi gerekiyor. 

Diğer yandan Amerika ve Avrupa başta olmak 
üzere küresel ekonomide yaşanacak sorunların 
yansımaları ve jeopolitik riskler söz konusu. 
Özellikle Suriye üzerinden gelişecek riskler tüm 
bölgede olduğu gibi Türkiye’yi de etkileme riski 
taşıyor. Otomotiv sektörü de bu zamana kadar 
olduğu gibi 2016 yılında da ekonomik anlamda 

yaşanan gelişmeleri izleyecek. Dolayısıyla bu yıl 
pazar büyüklüğü ve ivmesi bu gelişmelere paralel bir 
yol izleyecek.

Nissan Otomotiv A.Ş. olarak ise başarılı satış 
grafiğini arttırarak 2016 yılına da yüzde 10’luk bir 
büyüme hedefiyle giriyoruz. Birleşmenin yarattığı 
güçlü sinerjiyle Türkiye pazarında vites büyüttük. 
2015'i hedefimizin üzerinde kapattıktan sonra, 
2016'da bu yılın satış rakamlarının üzerine çıkmayı 
ve rekor bir yıl daha yaşamayı amaçlıyoruz. Bunu 
da özellikle ittifakın sinerjisinden yararlanarak 
ve dünyadaki modellerimizi Türkiye’ye taşıyarak 
gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Bu anlamda 
segmentinde liderlik yapmış Yeni Navara ile 
başlayacak yeni ürün dalgası, önümüzdeki dönemde 
diğer segmentlere de hitap edecek farklı ürünlerle 
devam edecek.

Nissan Otomotiv A.Ş. 
olarak geçtiğimiz 
yıl satışlarımızı 
ciddi düzeyde 
artırdık. Pazarın 
ivmelenmesinin yanı 
sıra SUV segmentindeki 
güçlü ürünlerimiz 
bunda etkili oldu. 24 
bin araç satış hedefiyle 
girdiğimiz 2015 yılını, 
26 bin 428 rekor satış 
adedi ile bitirdik. 

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök:

“Güçlü bir büyüme stratejisinin yapısal 
reformlarla desteklenmesi gerekiyor”
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Çelik Motor Genel Müdürü Bora Koçak:

“Başarılı grafiğimizde yetkili 
satıcılarımızın önemli payı bulunuyor”

55. kuruluş yıldönümümüzü kutladık

Ç elik Motor olarak, 55. kuruluş yıldönümümüzü 
kutladığımız 2015 yılında büyümemizi 

sürdürdük. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda 
önemli başarılar elde ettik. KIA markamızla yılı 
18 bin adede yaklaşan bir satış rakamıyla bitirdik. 
Otomotiv sektörü ise son yılların en yüksek 
satış rakamlarına ulaşarak, toplamda 968 bin 
adet seviyelerine geldi. Ağır ticari satışların da 
eklemesiyle pazar 1 milyonun üzerine çıktı. 

2016 yılı otomotiv sektörü ve ülke ekonomisine 
dair beklentiler 

2016 yılında otomotiv sektörünün 2015 yılına 
paralel bir seviyede devam edeceğini öngörüyoruz. 
Biz de Çelik Motor olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm 
alanlarda agresif bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz. 
2016’da müşterilerimizi önemli yenilikler bekliyor. 
Türkiye’de en çok tercih edilen KIA modeli olan 
Sportage, tamamen yenilenerek 2016’nın Şubat ayı 
sonunda müşterilerle buluşacak. 

Yetkili Satıcılara öneriler 

KIA markamızla son yıllarda sektörde bir 
büyüme ivmesi yakaladık. Başarılı grafiğimizde 
yetkili satıcılarımızın önemli payı bulunuyor. 
Şu an 42 adet yetkili satıcı ile yolumuza devam 
ediyoruz. Rekabetin yoğun olduğu sektörümüzde 
fark yaratmak büyük önem taşıyor. Bu fark 
da araçlardaki tasarım, teknoloji, konfor gibi 
faktörlerin yanı sıra iyi bir müşteri deneyimi ile 
yaratılıyor. Müşterilerle temas ettiğimiz en önemli 
nokta olan yetkili satıcılarımıza, en iyi müşteri 
deneyimini yaşatmalarını tavsiye ediyoruz. Biz de 
yetkili satıcılarımıza bu konuda elimizden gelen tüm 
desteği veriyoruz. Tüm yetkili KIA bayilerinin tesis, 
ekipman, personel, eğitim ve işletim konularında 
kusursuz çalışmasına gayret ediyoruz.
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2015 sektör için altın yıl

O tomotiv gerek üretim ve ihracat, gerekse iç 
satışlar açısından altın bir yıl geçirdi. Traktör 

dışı üretim 1.359.00 adet olurken iç satışlar 968.000 
ihracat ise 1milyonu geçti. Ağır vasıta dahil edilirse 
iç satışlarda da 1milyonu geçtik. Tüm bu olumlu 
gelişmelere rağmen üretim ve satışta nüfusu bizden 
sadece 2 milyon fazla olan komşumuz İran’ın 
çok gerisinde olduğumuzu hatırlatarak 2015'deki 
artışları analiz etmek isterim.

Otomobil satışları açısından;

• Distribütörlerin  seçime kadar ne sattık  
mantığıyla Ocaktan itibaren piyasaya hızlı girme 
politikası. Oto Show Fuarı'nın olumlu etkisi. İlk 
seçim sonuçlarından tedirgin olan distribütörlerin 
stokları eritmek için artan Euro kuruna karşı 
araçlara zam yapmamaları. İkinci seçimden sonra 
artan güven endeksi ve 4 yılda bir yaşanan araç 
değiştirme trendinin yarattığı peak  etkisinin bu yıla 
denk gelmesi satışları geçen yıla göre % 4 yukarı 
taşıdı.

Hafif ticari araç satışları açısından baktığımızda 
ise 2 yıl önceki ÖTV  zammıyla otomobil daha 
da pahalanmış ve hafif ticari araçlara vergi yükü 
artmamıştı. Bu durum KOBİ'lerin alım tercihini 
hafif ticari araç satın alma konusuna yöneltti. 
Ülkemizde 2008 yılına kadar satışların yüzde 33-35 
aralığında hafif ticari araç satışı gerçekleşiyordu. 
Örneğin 2004 yılında bile 236 bin hafif ticari araç 

Otoplan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat:

“2025 otomotiv politikasını 
belirleyecek adımlar atılmalıdır”

Otomotiv  sektörünün önemli 
isimlerinden Otoplan Yönetim Kurulu 
Başkanı Mürşit Unat’la 2015 yılını 
değerlendirdik.
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satışı yapıldığını hatırlatmak isterim. 2015 yılında 
ise satışların sadece yüzde 25'ini hafif ticari araç 
satışı oluşturdu.

2008 yılından sonra 15 puanlık satış, otomobil 
satışına kaymıştır. Ticari araç satışı son 2 senede 
ancak 5 puan geri alabilmiştir.

Otomobil üretiminin her yıl artış göstermesi bir 
şans değildir

Öncelikle üretimin her yıl düzenli olarak artarak 
1,5 milyonlara doğru yol alması bir şans değildir. 
Dünyada otomobil satışlarının her yıl arttığını, 
önümüzdeki 10 yılda 80 milyondan 120 milyona 
çıkacağına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca 
ülkemizde yıllar içinde çok sağlıklı şekilde gelişen 
otomotiv tedarik sanayi ve yetkin iş gücü üretim 
yapan firmaların yeni model ve yatırımlarda 
ülkemizi tercih etmesini sağlamıştır. Elbette iç 
pazarın artması da önemli bir etkendir. Ancak 
yeni markalar maalesef ülkemizden ziyade başta 
Slovakya olmak üzere eski Doğu Bloku ülkelerini 
tercih etmektedir. Bunun da altını çizmekte fayda 
olduğunu düşünüyorum.

2016 otomotiv sektörü için yine rekorlar yılı 
olabilir

2016 yılı da aynı 2015 gibi ilginç bir yıl olacağa 
benziyor. Ekonomik açıdan FED faizleri hızlı şekilde 
artırırsa, bizim Merkez Bankası da buna uyarsa 
krediler pahalılaşacak. Yok eğer uymazsa dövizdeki 
artıştan dolayı araçlar pahallı hale gelecek. Buna 
jeopolitik riskler eklenince distribütörlerin yıla yine 
hızlı girmelerini beklemek yanlış olmaz. Ancak 
2015’te 968 bin olan satışların 900-950 bin bandını 
geçmesi zor gözüküyor.

Üretimde ise daha iyimserim. AEgea ve Tipo başta 
olmak üzere yeni modellerin 1 milyon 359 bin 
olan üretim rakamını 1 milyon 450 bine taşıması 
dolayısıyla ihracatında yeni bir rekor kırmasını 
bekliyorum.

Yeni yılda yetkili satıcılara tavsiyeleriniz neler?

Öncelikle ülkemizde bir yeni araca karşılık 6 adet 
kullanılmış araç satıldığını vurgulamak isterim. 
Bunların bir kısmı mükerrer olsa bile 1’e 5, 1’e 4,5 
olur ki bunlar muazzam adetler ve esas hacim 3 
yaş altı araçlarda. Yetkili satıcılar şimdiye kadar 
bu işi atladılar, halbulki ikinci el araç operasyonu 
yeni araç yatırımına göre çok daha ucuz ve daha da 
karlı, tavsiyem şiddetle bu işe eğilip, faaliyetlerini 
bu istikamette  arttırmaları yönünde… Bu vesileyle 
özellikle sahte rent a car operasyonu şemsiye altında 
yapılan spotçuluğun yetkili satıcılık sisteminin 
sonunu getirmesinden korktuğumu özellikle 
belirtmek isterim. Bu girdaba kapılanlar harakiri 
yapmaktadır, aman dikkat derim…

Son olarak kamu yönetimine neler söylemek 
istersiniz?

-Tekstil ve turizmde yaşanan sıkıntılar ekonominin 
lokomotifi olarak otomotivi öne çıkarmıştır. Bu 
trendin devam etmesi son derece önemlidir. Acilen 
otomotiv dernekleri, ilgili bakanlıklar bir araya 
gelip, 2025 otomotiv politikasını belirleyecek 
çalıştay düzenlenmelidir. 

-Ticari araç kiralanmasının anlaşılmaz bir şekilde 
yasaklanması ekonomiye büyük zarar vermiştir. 
Derhal bu keyfi uygulamadan vazgeçilmelidir.

-Özellikle 2 litre üstü araçların vergi yükünün 
gerçekçi olmayan astronomik oranlara ulaşması 
resmi satışların yüzde 0,5'lere indirmiş, tüketiciyi 
başka yollara itmeye başlamış (triptik araç 
kullanımı, düşük matrahlı özel ithalat) dolayısıyla 
devlet vergi geliri düşmüştür.

Son olarak 80 milyonluk ülkede artık 1,5-2 milyon 
araç satılmalıdır ki; toplam otomotiv ve yan sanayi 
ihracatı 50 milyar dolara, üretim 3 milyon adete 
ulaşsın.

Üretimin her yıl düzenli 
olarak artarak 1,5 
milyonlara doğru yol 
alması bir şans değildir. 
Ülkemizde yıllar içinde 
çok sağlıklı şekilde 
gelişen otomotiv 
tedarik sanayi ve 
yetkin iş gücü üretim 
yapan firmaların yeni 
model ve yatırımlarda 
ülkemizi tercih 
etmesini sağlamıştır.



2016 ÖNGÖRÜLERİ

28 ARALIK 2015

C itroën cephesinde bu yıl en önemli yeniliğimiz, 
yeni motor seçeneklerimiz ile yeni tam 6 ileri 

otomatik (EAT6) şanzımanlarımız oldu. Uzun 
zamandır beklenen tam otomatik şanzımana sahip 
C4 ve C4 Picasso modellerimizi tüketicilerimizle 
buluşturduk. Pazara sunduğumuz bu iki yeni 
şanzıman ile satış adetlerimize ivme kattık. 2015 
yılını binek ve ticaride toplam 28 bin 270 adetle, 
2014 senesinin biraz üzerinde %3 Pazar payı ile 
kapattık. 

2016 yılında Citroën markamızda yeniliklerimiz 
olacak; binek modellerimizde C4 Picasso Facelift’i 
ve yeni C3’ü, ticari modellerimizden ise yeni 
Jumpy’yi son çeyrekte lanse edeceğiz. 

DS markasında ise, PSA Grubu’nun Fransız 
Premium otomobil geleneğini tüm dünyaya sunmak 
amacıyla lüks marka olarak konumlandırdığı DS 
2015 yılında adeta yeniden doğdu diyebiliriz. 
Türkiye pazarında 2015  yılı içinde 300'e yakın 
araç satan DS markası, tüm Dünya’da bu sene 
satış  rakamlarından çok, markanın Fransız 
lüksü deneyimini tanıtmaya odaklandı. DS 
markası DNA’sında bulunan ‘inovasyon, öncülük 
ve mükemmellik’ değerleri üzerinde yükselen 
ürünlerini otomobilseverlerle paylaşmaya özen 
gösterdiğinin altını çizdi. Bu lüks marka deneyimini 
yaşatmak için yeni bir strateji belirleyen DS’in 
Dünya’da 12’nci, Türkiye’de ise ilk noktasını 7 
Aralık’ta Ankara’da açtık.

2016 yılı DS markası için de yenilikler yılı olacak. 
Öncelikle; Yeni DS 5’i 2016 yılının ilk çeyreğinden 
itibaren 1.6 Dizel BlueHDi 120 Hp ve tam 
otomatik EAT6 şanzıman ile sunmayı planlıyoruz. 
2’nci çeyrekte ise; Yeni DS 4 e Yeni DS 4’ün bir 
versiyonu olan Crossback modellerimizi tüketici 
ile buluşturacağız. Her iki aracı da yine 1.6 Dizel 
BlueHDi 120 Hp ve tam otomatik EAT6 şanzıman 
ile sunacağız. Aynı dönemde makyajlı Yeni DS 3’ü 
mevcut motor ve şanzıman kombinasyonu olan 
1.2 Benzinli Puretech 110Hp, tam otomatik EAT6 

ile ülkemizde satışa sunacağız. Böylece 2. çeyrek 
sonunda, “DS Wings” adını verdiğimiz çarpıcı ön 
ızgara tasarımına sahip yenilenmiş 3 DS modelimiz 
de showroomlarımızda yerini almış olacak. 

2015 yılı her ne kadar gerçekleşen pazar rakamları 
tüm zamanların en yüksek adedini gösterse de 
bizim için zor bir yıl oldu. İç ve dış sebeplerden 
kaynaklanan pazardaki hareketlenmelerin 2015 
yılı içinde takibi ve bunlara uygun stratejilerin 
geliştirilmesi kolay olmadı. 2016 yılında bu 
zorlukların devamını öngörüyor ve pazarı 850-900 
bin adet aralığında kapanacağını tahmin ediyoruz.

2016 yılında Citroën 
markamızda 
yeniliklerimiz olacak; 
binek modellerimizde 
C4 Picasso Facelift’i 
ve yeni C3’ü, ticari 
modellerimizden 
ise yeni Jumpy’yi 
son çeyrekte lanse 
edeceğiz. 

Citroën ve DS Markaları Genel Müdürü Bahattin Tatoğlu:

“Pazar tüm zamanların en yüksek adedini 
gösterse de sektör için zor bir yıl oldu”
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Subaru Genel Müdürü Halil Karagülle:

“2016'nın pazar büyüklüğü ve hızı 
tamamen ekonominin gelişmesine paralel 
olarak gelişecek”

Otomotiv sektörü açısından 2015 yılı 
değerlendirmesi

2 015, sektörümüz için değişkenlik gösteren bir 
yıl oldu. İki tane seçim atlatmamıza rağmen 

bu seçimlerden olumsuz etkilenmedik. Öte yandan 
Autoshow fuarı satışlarımıza ivme kazandıran 
bir etken oldu. Senenin ikinci yarısında kurların 
artması nedeniyle maliyetlerimizde, dolayısıyla 
da satış fiyatlarımızda artış meydana geldi. Fed’in 
faiz artışı, alçalıp-yükselen döviz kurları, seçimlere 
rağmen; 2015 yılında otomobil ve hafif ticari araç 
pazarının, bir önceki yıla göre baz etkisiyle yüzde 
26,1 büyüyerek 968 bin 17 adetlik bir sonuçla 1 
milyon çıtasına çok yaklaştığını görüyoruz. Bu, 
sektörümüz için motive edici bir sonuç olsa da aynı 
zamanda bizleri daha büyük hedefler koymaya ve 
daha çok çalışmaya yönlendiriyor.

2016 yılı otomotiv sektörüne ilişkin beklentiler

2016'nın pazar büyüklüğü ve hızı tamamen 
ekonominin gelişmesine paralel olarak gelişecek. 
2016’da ekonominin büyüyeceği öngörülüyor. 
Bizler de bu konuda her zaman iyimser tahminler 
yapmaktan yanayız. 2016 yılında otomotiv sektörü 
toplam pazarının bu sene ile benzer seviyelerde 
olacağını, belki çok küçük bir düşüşle 900-950 bin 
adet aralığında gerçekleşeceğini öngörüyorum. 
Bu noktada faizlerin bugünkü yüksek seviyelerini 
koruyacak olmasının en önemli etken olacağını 
düşünüyorum. Otomotiv sektörü gelişmesini 
devam ettiriyor ve aynı zamanda bazı dinamikleri 
değişikliğe uğruyor, özellikle satış kanalı ve 
piyasanın perakende/toplu satış dağılımı buradaki 
hareketli konular.  

Subaru için 2015 değerlendirmesi: 

Subaru markası özelinde ise şunları söyleyebilirim: 
2015’i oldukça verimli geçirdik, yıla birçok yenilik 
sığdırdık. Crossover segmentinde yer alan Outback 
modelimiz yenilendi. EyeSight sürücü yardım 
teknolojisine sahip, Simetrik Sürekli Dört Çeker 
sistemi ve X-Mode teknolojisi ile bugüne kadarki 

en iyi donanımlı versiyon olarak tanımlanan yeni Outback’i Ocak ayında 
tüketiciyle buluşturduk. 

Forester modelimizde ise ürün gamına yeni bir motor eklendi. 2.0 litrelik 
dizel lineartronik şanzımana sahip Forester tüketicilerimiz tarafından 
yoğun ilgi gördü.  En son olarak Sport Tourer modelimiz Levorg’u Ekim 
ayında lanse ettik ve Avrupa ile eşzamanlı olarak ülkemizde satışa sunduk. 
2015 sonunda, otomotiv sektöründe çok tecrübeli bir grubun Kayseri 
Yetkili Satıcılığımızı üstlenmesiyle, Türkiye çapında 15 bayiimizle satış ve 
satış sonrası hizmetlerimizi sağlar duruma geldik. Yılı toplam 1.737 adet 
satışla tamamladık. 

Subaru için 2016 yılı öngörüleri:

Pazarın şu anda yüzde 14’üne denk gelen SUV kısmında rekabet ediyoruz. 
Yükselen pazarın güçlü ve tecrübeli oyuncusuyuz. Subaru markasını iyi 
tanıyan ve bilinçli bir müşteri portföyümüz var ve her geçen gün bu sayı 
artıyor. 2016 yılının bizim açımızdan yine satışlarımızı artıracağımız, çok 
çalışacağımız olumlu bir yıl olacağını düşünüyorum.
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Honda Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Cem Özütok:

“Yeni Civic Sedan’ın üretimi için şu an 
yatırımlarımızı sürdürüyoruz”

2 015 yılında toplam pazar, 2014 yılına göre 
yüzde 26,1 oranında yükselerek rekor seviye 

olan 968 bin 17 adede ulaştı. Aynı dönemde binek 
otomobil pazarına baktığımızda, bir önceki yıla göre 
artış yüzde 23,54 olarak gerçekleşirken toplam pazar 
yılı 725 bin 596 adetle yılı tamamladı.

2014 yılının başında, ÖTV oranlarının 
yükseltilmesi, kur ve faizlerdeki artış ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kredi 
işlemlerine yönelik getirdiği sınırlamalar sonucunda 
pazar olumsuz yönde etkilenmiş, 2014 yılında 
toplam pazar yüzde 10, otomobil pazarı yüzde 
11,6 ve ticari araç pazarı da yüzde 4,4 seviyesinde 
daralmıştı. Bu nedenle 2015 yılının pazar adetlerini 
değerlendirmek için, bu negatif etkilerden 
arındırılmış olan 2013 senesindeki pazar durumunu 
da dikkate almak faydalı olacaktır. 2013 yılında 
2015 yılına göre toplam pazar yüzde 13,4, otomobil 
pazarı yüzde 9,1 ve ticari araç pazarı yüzde 28,45 
seviyesinde artmış oldu.

1 Kasım’da gerçekleşen genel seçimlerden tek 
partili iktidar sonucunun çıkması ile tüketici güven 
endeksinde belirgin bir artış kaydedildi. Güven 
endeksinin artması ile de Aralık ayında satışlar 
Kasım ayına göre yüzde 84 oranında artarak 156 bin 
173 adetle kapandı. 

2016 yılı pazar tahminini yapmak için bu geçtiğimiz 
yılı biraz daha detaylı incelemeliyiz. Bu yılın ilk 
8 ayında pazar bir önceki yıla göre yüzde 37 artış 
göstermesine rağmen Eylül ayından itibaren 
artan döviz kurlarının fiyatlara yansımasıyla 
yılsonunda yüzde 26,1’lik bir artışla sonuçlandığını 
görüyoruz. 2016 yılında döviz kurlarının ve 
dolayısı ile otomobil fiyatlarının aynı seviyelerde 
gerçekleşeceğini göz önüne alarak, 2015 yılının 
son çeyreğinde yaşanan düşüş trendinin bu yılı da 
etkileyeceğini ve pazarın ancak 900-950 bin adet 
seviyelerine ulaşabileceğini ön görmekteyiz.

Honda Türkiye olarak bir süredir sessizliğimizi 
koruyorduk. Ancak Autoshow 2015'te de 
kullandığımız sloganımız gibi bizim için "Her şey 

şimdi başlıyor" diyebiliriz. Fuarda tanıtımlarını yaptığımız yeniliklerimiz 
yeni Civic Type R, Jazz, HR-V, dizel otomatik seçeneğiyle yeni CR-V, Civic 
Black Edition ve yenilenen görünümüyle Civic HB oldu. Ayrıca 2015 
Eylül ayında hayata geçirdiğimiz projemizle artık Honda Civic'lere fabrika 
alanımızda LPG sistemlerini entegre etmeye başladık. Yine Eylül ayında 
yeni Jazz modelimizi satışa sunduk. Bu yeni modellerimizin de etkisiyle 
2015 yılını hedeflerimiz doğrultusunda 16 bin 278 adetle tamamlamayı 
başardık. Bu rakam, 2014 yılıyla kıyaslandığında yüzde 18’lık bir artış 
anlamına geliyor.

2016 yılında, yılın ikinci çeyreğinde HR-V modelimizin satışa sunulması 
ve ilerleyen dönemde Şekerpınar’daki fabrikamızda ürettiğimiz Civic 
Sedan modelimizin de yenilenmesiyle pazarda daha da iddialı olacağız. 
Yeni Civic Sedan’ın üretimi için şu an yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu 
modelin dünyada üretileceği 10 ülkeden biri de Türkiye olacak. Yeni 
modelimizin üretimine 2016 yılının son çeyreğinde başlayacağız ve 50 
bin adetlik kapasitemizi maksimum oranda kullanmayı hedefliyoruz. İlk 
etapta 10 bini ihracat ve 24 bini iç pazar olmak üzere üretimimiz 34 bin 
adet seviyesinde olacak. Önümüzdeki dönemde de ihracat yaptığımız 
ülkelere yenilerini ekleyerek bu adetleri arttırmayı hedefliyoruz.
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Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul:

“1 milyon adetlik pazar beklentilerinin 
artık hayal olmayacağı anlaşıldı”

M azda olarak 2015 senesini önemli bir 
dönüm yılı olarak yaşadık. 2011'de 

başladığımız iş yönetimi değişim programımız 
ve yeni ürünlerimizle ticaret hacmimizi daha da 
büyütmeye doğru önemli adımları 2015 içinde 
atmaya başladık. Geçtiğimiz yıl ortasında satışa 
sunduğumuz Yepyeni CX-3 modelimiz mini 
crossover sınıfında çok iddialı bir giriş yaptı bu 
modelimiz ile 1.5 SKYACTIV dizel motorumuzu ilk 
kez tüketicilere sunduk. CX-3 ile Türkiye'de ilk kez 
1.5 litre hacimde dizel, otomatik ve 4x4 özelliklerini 
bir arada sunmamız tüketiciler tarafından büyük 
ilgi gördü. 2015'e Mazda açısından bakarsak 
CX-3 modelimizin yanı sıra Mazda3 ve CX-5 gibi 
modellerimizle istikrarlı büyümemizi sürdürerek 
bir önceki yıla göre satış adetlerimizi artırdık. 2015 
sonunda otomobil toplam pazarı bir önceki yıla göre 
%23 artarken Mazda olarak büyümemiz %36 oldu.

Türkiye’de ekonomik ve siyasi kriterler çok hızlı 
değişim gösterebiliyor. Otomotiv sektörü de 
bunlardan en önce etkilenen bir sektör olarak 
öngörülerimizi etkiliyor. Ancak siyasi belirsizliğin 
ortadan kalkması ve yılsonu kampanya hareketliliği 
ile 2000 yılı öncesinde çokça konuşulan ve sektör 
için bir psikolojik sınır olarak kabul edilen 1 milyon 
adetlik pazar beklentilerinin artık hayal olmayacağı 
anlaşıldı.

2016'nın ise gündeme gelebilecek dünyadaki ve 
Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ve jeopolitik 
konuların etkisinin yansıdığı bir yıl olma ihtimali 
yüksek yine de büyümenin devam ederek 2015 

yılında gerçekleşen olumlu sonuçların 2016 yılında 
da paralel geçeceği görüşündeyiz. 2016 yılında 
Mazda olarak markamızın merakla beklenen 
Mazda3’ün 1.5 lt motora sahip dizel versiyonlu 
modelinin 2016’nın ikinci çeyreğinde Türkiye’de 
satışa sunulmasını ve Mazda’nın ikonik modeli olan 
MX-5’in Türkiye pazarına bahar ayında getirilmesi 
planlıyoruz, bu modellerimiz ile yakaladığımız 
ivmeyi 2016 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz. 
2016 için toplam otomobil pazarında beklentimiz 
%15 civarında bir daralma olsa da Mazda olarak 
2015 senesine göre %25 civarında bir büyüme 
planımız olacak. 

2016'nın ise gündeme gelebilecek dünyadaki ve Türkiye'deki 

ekonomik gelişmeler ve jeopolitik konuların etkisinin yansıdığı bir 

yıl olma ihtimali yüksek yine de büyümenin devam ederek 2015 

yılında gerçekleşen olumlu sonuçların 2016 yılında da paralel 

geçeceği görüşündeyiz.
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Peugeot Türkiye Genel Müdürü Laurent Pernet:

“Tüketici güveni azalsa da
otomotiv pazarı büyüdü”

V atandaşın kendi mali durumunu dikkate 
alarak gelecekteki harcama ve tasarruf 

eğilimlerini gösteren tüketici güven endeksi, Kasım 
2015'e kadar 2014 yılının altında seyretti. Eylül 
başından beri Peugeot Türkiye genel müdürlüğü 
görevine gelen Laurent Pernet, bu veriye rağmen 
otomotiv pazarının önemli bir büyüme gösterdiğine 
kaydetti. Kasım ve aralık ayları endeks değerlerine 
bakıldığında ise 2016 için daha umutlu olduklarını 
belirten Pernet, dövizde yaşanan hareketliliğin 
Avrupa gibi daha durağan pazarlardan farklı 
olduğunun altını çizerek 2015'in ilk çeyreğinde 
yaşanan düşük kur seviyelerinin de pazara olumlu 
yansıdığını söyledi.

Peugeot'un payı yüzde 3,5'e ulaştı

Fransız PSA Grubu, Çinli Dong Feng ile ortak 
olduktan sonra yarışa dönem stratejisi ile hareket 
ediyor. PSA'nın markalarından Peugeot, Çin'de 
hızla büyürken Türkiye'de de pazar payını artırmaya 
başladı. Laurent Pernet, yaşanan sıkıntılı ve dalgalı 
döneme rağmen Türkiye'deki satışlarını bir önceki 
yıla göre yüzde 47 artırdıklarını kaydetti. Aynı 
dönemde Türkiye satışları yüzde 31 artış kaydetti. 
Yıl sonu itibarıyla 35 bine adede yakın araç satışı 
gerçekleştiren marka, pazar payını yılın ilk 11 
ayında yüzde 26 oranında artırarak yüzde 3,5'e 
ulaştı. Peugeot Türkiye, yılın ilk 11 ayında 19 bin 
186 adet binek araç ve 9 bin 391 adet hafif ticari araç 
olmak üzere toplam 28 bin 577 adet satış rakamı 
gerçekleştirdi. Pernet, toplam pazarın 950 bin adedi 
aşacağı öngörüsünde bulundu.

Binek otomobil satışları arttı

Kur artışı, vergi zammı ve kredi kısıtlaması 
yüzünden 2014'te otomotiv pazarı yüzde 12 
oranında daralmıştı. Bu dönemde pazardan daha 
fazla küçülen Peugeot Türkiye, 2015'te pazardan 
daha fazla büyüdü. Bunda binek araçlardaki 
satışlarının artmış olmasının etkisi olduğunu 
vurgulayan Laurent Pernet, bir önceki yılın ilk 11 
ayına göre 208 satışlarının yüzde 48, 301'in yüzde 
36 arttığını ifade etti. En büyük başarıyı 308'in 
gösterdiğini anlatan üst yönetici, 308'in 2015'in ilk 
11 ayında satış adetlerini yüzde 94, pazar payını 
yüzde 60 oranında artırdığı bilgisini verdi. Marka, 
hafif ticari modellerinde de pazar payını artırdı. 
Bipper'ın satış adetleri yüzde 184, Partner'ın satışları 
ise yüzde 55 arttı.

Peugeot Genel Müdürü Laurent Pernet, geçen yılın Kasım ayına 
kadar tüketici güven endeksi 2014'ün altında olmasına rağmen 
otomotiv pazarının ciddi oranda büyüyerek yıl sonu için 950 bin 
adet beklentisini güçlendirdiğini söyledi. 
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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 
“Önümüzdeki 4 senelik seçimsiz 
dönemde hızla eğitim, hukuk, vergi 
sistemi ve istihdam piyasasında 
yapısal reform programlarının 
açıklanıp uygulamaya konması kritik 
öneme sahip” dedi.

D enizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 
Türkiye’nin 1980’lerden beri içinde bulunduğu 

orta gelir grubundan çıkması için reformlara 
ağırlık vermesi gerektiğine işaret ederek “Türkiye 
açısından 2015’te yapılan iki seçimle artan politik 
belirsizlik, Kasım seçimleri ardından azalmış 
durumda. Önümüzde 4 senelik seçimsiz bir dönem 
var. Önümüzdeki seçimsiz dönemde hızla eğitim, 
hukuk, vergi sistemi ve istihdam piyasasında yapısal 
reform programlarının açıklanıp, uygulamaya 
konması kritik öneme sahip” dedi. Ateş, Denizbank 
olarak Türkiye’nin 2015’te yüzde 3.4, bu yıl yüzde 
3.5 büyümesini beklediklerini belirtti.

Sektör rahatlamadı

Bankacılık sektörü kârlılığının hızla gerilemeye 
devam ettiğine dikkat çeken Ateş, “2014 sonunda 
yüzde 11.6 olan sermaye kârlılığı Ekim 2015 
sonunda yüzde 10.4’e geriledi. Kârlılıktaki 
gerilemeyle bankaların sermayesi de erimeye 
başladı. 2014 sonunda yüzde 16.3 olan sektör 
sermaye yeterlilik oranı ekim ayı sonunda yüzde 
15.3’e indi” bilgisini verdi.

Buna rağmen bankacılık sektöründe bilançoların 
hâlâ sağlıklı olduğunu belirten Ateş, şöyle 
devam etti: “Seçimlerin tamamlanması ve 
siyasi belirsizliğin geçmesi ile sektörde 2015’te 
gözlemlediğimiz yavaşlamanın ortadan kalkması ve 
yatırım planlarının hayata geçirilmeye başlanması 
beklenebilir. Bunun bankacılık sektörüne olumlu 
yansıması olacak. Yapısal refomlara ağırlık verilmesi 

risklerin daha da azalmasına yardımcı olacak. 
Ancak makro-ihtiyati önlemler bankaları zorlamaya 
devam edecek. Son dönemde beyaz eşya, mobilya ve 
eğitimde taksit sayıları ile ilgili yeni düzenlemeler 
yapıldı, ancak bunlar sektörü rahatlatmak için tam 
anlamıyla yeterli değil."

Dolar güçlenecek     

Basel kriterlerine göre konut kredileri için karşılık 
oranının yüzde 35 iken bu oranın Türkiye’de yüzde 
50 olduğuna dikkat çeken Ateş, “Bireysel kredilerde 
Basel kriteri yüzde 75 karşılığı zorunlu tutuyor. 
Türkiye’de bu oran yüzde 200’lere kadar çıkıyor” 
dedi.

ABD Merkez Bankası Fed’in para politikasını 
sıkılaştırma yönündeki adımlarının çok yavaş 
olacağını, diğer yandan Avrupa Merkez Bankası’nın 
(ECB) genişleyici para politikalarına devam 
edeceğini ifade eden Ateş, para politikalarındaki 
bu ayrışmanın, doların değer kazanmasına yol 
açabileceğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası 
Fed’in para politikasını 
sıkılaştırma yönündeki 
adımlarının çok 
yavaş olacağını, 
diğer yandan Avrupa 
Merkez Bankası’nın 
(ECB) genişleyici 
para politikalarına 
devam edeceğini 
ifade eden Ateş, para 
politikalarındaki bu 
ayrışmanın, doların 
değer kazanmasına yol 
açabileceğine işaret 
etti.

Denizbank Genel Müdürü
Hakan Ateş'ten kritik uyarı:
Dolar güçlenecek
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DenizBank Genel 
Müdürü Hakan 
Ateş: "Yeni yılda 
ertelenen projeler, 
yatırım planları 
hayata geçirilmeye 
başlanacaktır. Bunun 
bankacılık sektörüne 
olumlu yansıması 
olacak. 2016 yılında 
hacimlerde iyileşme 
görülebilir ancak 
makro ihtiyati önlemler 
kaldırılmadıkça 
büyüme sınırlı 
kalacaktır"

Hakan Ateş'e göre küresel üç risk

1- Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez 
bankalarının para politikaları: Fed Aralık 2015’te 
beklendiği gibi 25 baz puanlık bir faiz artırımı 
yaptı. Ancak bundan sonra Fed’in para politikasını 
sıkılaştırma yönündeki adımları çok yavaş olacak 
ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek. 
Öte yandan, ECB genişleyici para politikalarını 
bir miktar da artırarak devam edecek. Para 
politikalarındaki bu ayrışma, Amerikan dolarının 
değer kazanmasına yol açabilir.

2- Düşük büyüme oranları: Otoriteler artık sadece 
para politikasından alınan destekle büyümenin 
potansiyel seviyeye ulaştırılamayacağını fark etmiş 
durumda. Özellikle altyapı yatırımlarına yönelik 
kamu harcamalarıyla sürdürülebilir büyüme 
desteklenmeye çalışılacak.

3- Küresel büyüme ve Fed’in çıkış politikası 
gibi değişikliklerin gelişmekte olan ülkeleri 
nasıl etkileyeceği: Gelişmiş ülkelerde ekonomik 
aktivitenin yavaş devam etmesi emtia fiyatlarının 
düşük seviyelerde kalmasına neden olacak. Bu 
da emtia üreticisi gelişmekte olan ülkeler ve Çin 
başta olmak üzere ekonomisi gelişmiş ülkelere 
ihracata dayalı olan Asya ekonomileri büyümesinde 
aşağı yönlü baskı yaratacak. Yavaş büyüme ve 
jeopolitik riskler, önümüzdeki sene de gelişmekte 
olan ülkelere sermaye girişlerinin düşük seviyede 
kalmasına neden olacak ve bu da gelişmekte 
olan ülke para birimlerinde değer kaybı baskısı 
yaratabilir. Ancak, bunun bir krize neden olmasını 
beklemiyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin yapısal 
olarak eskiden çok farklı bir noktada. 90’ların 
sonunda 655 milyar dolar olan gelişmekte olan ülke 
merkez bankaları toplam döviz rezervi bugün 6.6 
trilyon dolar seviyesinde.

Türkiye yatırım çekmeye devam edecek

Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Ateş, Türkiye'nin kısa vadede yatırım 
yapılabilir notunu koruyabileceğini belirterek, 

"Bunun için seçim döneminde de korunan bütçe 
disiplinin sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Kasım ayı verilerine göre 12 aylık faiz dışı bütçe 
fazlasının gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 
yüzde 1,9'una ulaştığını ifade eden Ateş, bu oranın 
2015 yıl sonu hedefi olan yüzde 1,3 seviyesinin 
üzerinde ancak diğer gelişmekte olan ülkelerle 
karşılaştırıldığında oldukça iyi bir seviyede 
olduğunu vurguladı.

2016'da ekonomik aktivet hızlanabilir

Hakan Ateş, 2015'nin volatilitenin yüksek seyrettiği, 
Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülke 
(GOÜ) grubunda sert satışların yaşandığı bir yıl 
olduğunu belirtti.

Fed'in çıkış politikasının oluşturduğu belirsizliğin 
aralık ayında gelen faiz artırımı ile bir miktar 
azaldığını dile getiren Ateş, öte yandan, GOÜ'lerde 
yavaşlayan büyüme ve jeopolitik riskler yüzünden 
2015'te olduğu gibi 2016'da da ciddi bir sermaye 
girişlerinin sınırlı olacağını öngördüklerini söyledi.

Şu anda bankacılık sektöründe yurt dışı fonlamanın ağırlığının yüzde 

16 seviyesine yükseldiği bilgisini veren Ateş, "Burada maliyetlerin art-

ması hem karlılığı etkileyecektir hem de bankaların mevduattaki reka-

betini artırabilir. Fed'in para politikasındaki değişimin Türkiye'de bun-

dan başka negatif bir etki oluşturmasını beklemiyorum. Hem kamu-

nun hem de bankacılık sektörünün güçlü mali yapısı yeni kurulan hü-

kümetin reform programı ile birleştiğinde Türkiye yatırım çekmeye de-

vam eden bir ülke olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Hakan Ateş, kredi notunun korunması veya not artışının gelebilmesi 
için mali göstergelerin sağlamlığının tek başına yeterli olmadığını an-
latarak, enerji fiyatlarındaki düşüşle cari açığın gerilemesinin pozitif 
olsa da ekonominin yüzde 3-5 aralığında büyüme hızının koruması ge-
rektiğini işaret etti. Bu büyüme oranının yakalanabilmesi için bankacı-
lık sektörünün kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Ateş, “Bu-
nun için de makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilerek bankaların ekono-
miyi desteklemeye devam etmeleri gerekli. Daha orta ve uzun vadede 
ise Türkiye’nin orta gelir grubundan çıkması için eğitim, hukuk, vergi 
sistemi ve istihdam piyasasında yapısal reformların gerçekleştirilme-
si gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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Yetkili satıcının bulunduğu il ve 
varsa uydu bayisi ile ilçelerinde tüm 
pazarı, yani ilde fiili bulunan araçların 
markalar bazında adetlerini görmek 
pazar hakimiyeti açısından önem 
arzetmektedir.

Bize EBS Danışmanlığı ve çalışmalarınızdan 
bahsedermisiniz?

EBS Danışmanlık Otomotiv sektöründe Pazar 
analiz programları hazırlayan bir danışmanlık 

şirketidir.2013 yılından beri Türkiye Otomotiv 
sektörünün gelişimi ve gerçekleşen Pazar verileri 
üzerinden il ve ilçeler bazlı detay analizleri 
gerçekleştirmekteyiz.

Gerek satışı gerçekleşen sıfır araçlar, gerekse noter 
satışı gerçekleşmiş 2. el araçların il ve ilçe bazında 
ki analizlerini hazırlayarak, Türkiye genelinde çok 
sayıda bayi ve distribütör firma ile abonelik sistemi 
içerisinde paylaşmaktayız.

Bu bağlamda özellikle Otomotiv sektörünün duayen 
isimlerinden Oto Plan firması Başkanı Sn. Mürşit 
Unat'ın katkılarınıda unutmamak gerekiyor.

Gerçekleştirmiş olduğunuz programlar 
nelerdir?

Çalışmalarımız şu 3 nokta da gerçekleşmekte. 
(Tablo 1) Bu çalışmalarımızdan Türkiye Sıfır Araç 
Pazar Analizi programımızda 81 il ve 583 ilçede 

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin:

“İstatistiki veriler pazar 
hakimiyeti açısından çok önemli”

Otomobil, Hafif Ticari Araç ve toplam  araç pazarı 
ile 2004 yılından günümüze gelişim,penetrasyon 
ve adetsel verileri vermekteyiz. Sadece illeri değil 
tüm markaların Türkiye de 2004 yılından beri 
oluşan satış grafikleride bu çalışmanın içerisinde 
bulunuyor. Çalışmamızın tamamı 18 ayrı 
bölümden oluşmakta, her türlü veri analizi,marka 
karşılaştırmaları ile olması gereken satış adetleri 
üzerine çalışmaktadır. Her 3 çalışmamızın da içerik 
detayları da aşağıda ki tabloda görülmektedir.

Türkiye'de Otomotiv sektörü üzerine neden 
yeterince İstatistik veri bulunmamakta?

Kısaca özetlemek gerekirse Türkiye'de maalesef ki 
otomotiv sektörü üzerine güncel veriler ve adetler 
üzerinden yapılmış bir çalışma bugüne kadar yoktu. 
Bunun sebepleri sağlıklı veri olmaması,rekabet 
kurumu tarafından rekabet kurallarının çok sıkı 
takibi sayılabilir. Biz 2016 yılına bu 2 unsuru aşarak 

Ürün Kodu Program adı Bölüm 
Sayısı

Yayın 
Bölgesi

Yayın 
Aralığı

EBS-T1 Türkiye Sıfır Araç Pazar Analizi 18 Türkiye Aylık

EBS-T2 Türkiye 2.El Araç Gerçekleşen Pazar 
Analizi

7 Türkiye Aylık

EBS-T3 Türkiye Premium Sıfır ve 2.El Pazar Analizi 
(Kırımlı)  

8 Türkiye Aylık
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15 Ocak 2016 itibari 
ile OYDER üyesi 

yetkili satıcılar için bir 
kampanya başlattık. 
Bu kampanyamızda 

bayilerimiz bulundukları 
il ve ilçelerinin tüm 

gerçekleşen satışlarından 
bilgi sahibi olabilecekler. 
Programlardan kendileri 

için uygun olan ve 
olanları yıllık abone 

olarak çok uygun fiyattan 
alabilecekler. Bunun için 

yapmaları gereken OYDER 
aracılığı ile bize ulaşmaları 

yeterli. Kendilerine 
göndereceğimiz Demo 

program aracılığı ile 
inceleme yapabilecek 

istedikleri programı 
belirleyecek, kampanya 

listesinden fiyatını 
görebilecekler. Sonrasında 
ise istedikleri programları 

her ay kendilerine 
göndereceğiz.

girdik. TÜİK verilerinin resmi kullanıcısı olmakla 
birlikte, Rekabet Kurumundan Muafiyet Belgesi 
alarak alanımızda bu yetkiye sahip tek kuruluşuz. 

Çalışmalarınızın bayilerimize sağlayacağı 
faydalardan bahsedebilirmiziniz?

Bayiler için il ve ilçelerinde oluşan pazar ve bu 
pazarın son 10 yıllık süreçte ki gelişimi, rakip 
markaların satış adetleri ve penetrasyon 
 bilgileri, mevcut pazara göre olması gereken satış 
adetleri ve yüzdeleri ciddi önem arzetmektedir. Bu 
sayede il ve ilçelerde yapılması gereken aktiviteler, 
pazarlama faaliyetlerinin planlaması, 2. el programı 
sayesinde artık bizler için çok önemli olan 2. 
el  operasyonlarını, illerinde satılan model yılı 
aralıkları, satılan markaları ve satış dönemlerini çok 
daha net görebilecekler. Stokta bulunması gereken 
araçları ve dönemlerini görerek daha net karar 
verebilecekler.

Günümüzde araç satış karlılıkları bir çok markada 
%1 oranın altına indi bile, servis karlılığının 
gösterildi K Föktöründe ise son 10 yılda %110 
seviyesinden günümüzde %70-80 seviyelerine 
gelindi.Görüldüğü gibi karlılıkların bu kadar 

gerilere gittiği sektörde artık sadece satış değil 
servis, sigorta ve ek satışlar önem kazanmakta. 
İşte bu noktada bayinin bulunduğu il ve var ise 
uydu bayisi ile ilçelerinde tüm pazarı yani ilde fiili 
bulunan araçların markalar bazında adetlerini 
görmek pazar hakimiyeti açısından önem 
arzetmekte.

OYDER Üyelerine yönelik kampanyadan 
bahsedermisiniz?

15 Ocak 2016 itibari ile OYDER üyesi yetkili 
satıcılar için bir kampanya başlattık. Bu 
kampanyamızda bayilerimiz bulundukları il ve 
ilçelerinin tüm gerçekleşen satışlarından bilgi 
sahibi olabilecekler.Programlardan kendileri için 
uygun olan ve olanları yıllık abone olarak çok 
uygun fiyattan alabilecekler. Bunun için yapmaları 
gereken OYDER aracılığı ile bize ulaşmaları yeterli. 
Kendilerine göndereceğimiz Demo program 
aracılığı ile inceleme yapabilecek,istedikleri 
programı  belirleyecek,kampanya listesinden fiyatını 
görebilecekler.Sonrasında ise istedikleri programları 
her ay kendilerine göndereceğiz. 

BÖLÜM İÇERİK
1 Premium Markalar 3 büyük markanın "Mercedes, BMW, Audi"  Türkiye satış adetleri, pazar payları, iller bazında satış adetleri, pazar payı karşılaştırması, premium pazar iller sıralaması

2 İlçe Premium Markalar 3 büyük markanın "Mercedes, BMW, Audi"  Türkiye satış adetleri, pazar payları, ilçeler bazında satış adetleri, pazar payı karşılaştırması, premium pazar ilçeler  sıralaması

3 Türkiye Premium Liderlik Haritası İller bazında lider premium markalar

4 Türkiye Premium Otomobil ikinci El Pazarı 2015 yılı ikinci el satılan araçların model yıllarına göre markalara dağılımı. aylara göre ikinci el satış analizi, sıfır araç ile ikinci el araç karşılaştırması

5 İlçe Premium Otomobil İkinci El Satış İl ve ilçe seçme butonlu, il ve ilçe satış karşılaştırmalı, model yılı kırımlı tüm ilçeler ikinci el pazar analizi

6 Premium Top 10 En çok satılan 10 modelin satış adedi. Pazar payı, marka içi pazar payı detayı

7 2005-2015 Premium Pazar Gelişimi 2005-2015 yılları arasında "Mercedes, BMW, Audi" markalarından oluşan premium azarın il seçme butonlu, iller ve Türkiye pazar geliş detayları

8 Premium Pazar Model Kırımı 3 markanın, il, ilçe, ay, model, tip bilgi detayları "hangi ilçede hangi model ve motor seçeneği kaç adet satılmış"

BÖLÜM İÇERİK
1 Türkiye Otomobil İkinci El Pazarı 2015 yılı ikinci el satılan araçların model yılına göre markalara dağılımı, aylara göre ikinci el satış analizi, sırıfı araç ile ikinci el araç karşılaştırması

2 Türkiye Hafif Ticari Araç İkinci El Pazarı 2015 yılı ikinci el satılan araçların model yılına göre markalara dağılımı, aylara göre ikinci el satış analizi, sırıfı araç ile ikinci el araç karşılaştırması

3 İkinci El Pazar Sıralaması Türkiye model yılı bazlı ikinci el pazar sıralaması

4 İl Otomobil İkinci El Pazarı İl seçme butonlu, tüm markaların model yılı kırımlı, ikinci el satış adetleri, aylara göre il ikinci el ve sıfır araç satış karşılaştırma

5 İl Hafif Ticari Araç İkinci El Pazarı İl seçme butonlu, tüm markaların model yılı kırımlı, ikinci el satış adetleri, aylara göre il ikinci el ve sıfır araç satış karşılaştırma

6 İlçe Otomobil İkinci El Satış İl ve ilçe seçme butonlu il ve ilçe satış karşılaştırmalı model yılı kırımlı tüm ilçeler ikinci el pazar analizi

7 İlçe Hafif Ticari Araç İkinci El Satış İl ve ilçe seçme butonlu il ve ilçe satış karşılaştırmalı model yılı kırımlı tüm ilçeler ikinci el pazar analizi

ÜRÜN KODU PROGRAM ADI
TTPAP-3 Türkiye Premium Sıfır ve İkinci El Pazar Aanalizi (Kırımlı)

ÜRÜN KODU PROGRAM ADI
TTPAP-2 Türkiye İkinci El Araç Gerçekleşen Pazar Analizi

BÖLÜM İÇERİK
1 Tablo Açıklama Tüm markalar, Oto-Kamyonet-Minibüs-Otobüs satış adetleri, pazar payları

2 Tablo Açıklama Grafikler Açıklama detaylarının grafik versiyonu

3 Türkiye İller Pazar Büyüklüğü Oto-Hafif Ticari Araç ve Toplam

4 İller Satış Adetleri Oto-Hafif Ticari Araç ve Toplam -sadece distribütör firmalara

5 İl Satış Adetleri Oto-Hafif Ticari Araç ve Toplam Satış- sadece distribütör firmalara

6 Pazar payları Marka ve iller pazar payı karşılaştırması - sadece distribütör firmalara

7 Harita Liderlir Oto-Hafif Ticari Araç ve toplamda il lideri markalar

8 Top 5 Oto-Kamyonet-Pic Up-Minibüs ve Otobüs sınıfında en çok satan marka ve modeller

9 Otomobil İl Detay İl bazında tüm markaların 2014-2015 detaylı karşılaştırması, 2004-2015 il penetrasyonu, satış adedi, markaların ilde yıllar bazındaki pazar payları

10 Hafif Ticari Araç İl Detay İl bazında tüm markaların 2014-2015 detaylı karşılaştırması, 2004-2015 il penetrasyonu, satış adedi, markaların ilde yıllar bazındaki pazar payları

11 Toplam İl Detay İl bazında tüm markaların 2014-2015 detaylı karşılaştırması, 2004-2015 il penetrasyonu, satış adedi, markaların ilde yıllar bazındaki pazar payları

12 İlçe Otomobil Detay Tüm ilçelerin seçme butonlu, markalar pazar payı, satış adedi, il ilçe karşılaştırmalı detay çalışması

13 İlçe Hafif Ticari Araç Detay Tüm ilçelerin seçme butonlu, markalar pazar payı, satış adedi, il ilçe karşılaştırmalı detay çalışması

14 İlçe Toplam Detay Tüm ilçelerin seçme butonlu, markalar pazar payı, satış adedi, il ilçe karşılaştırmalı detay çalışması

15 Markalar Otomobil Pazar Gelişimi Markaların 2004-2015 dönemi Türkiye pazar gelişimi, yıllara göre pazar satış adet gelişimi

16 Markalar Hafif Ticari Araç Pazar Gelişimi Markaların 2004-2015 dönemi Türkiye pazar gelişimi, yıllara göre pazar satış adet gelişimi

17 Markalar Toplam Pazar Gelişimi Markaların 2004-2015 dönemi Türkiye pazar gelişimi, yıllara göre pazar satış adet gelişimi

ÜRÜN KODU PROGRAM ADI
TTPAP-1 Türkiye Sıfır Araç Pazar Analizi
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Altıncı ODD Gladyatör Ödülleri 
sahiplerini buldu
O tomotiv sektöründeki 48 markayı temsil eden 

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin ilkini 
2010 yılında gerçekleştirdiği Gladyatör Ödülleri, 
altıncı yılında da unutulmaz bir geceye imza attı. 
Nefeslerin tutulduğu gecede, yılın en başarılı marka 
ve çalışmaları ödüle layık görüldü. Four Seasons 
Oteli’nde düzenlenen törene, ODD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv dünyasının 
saygın temsilcileri, basın mensupları ve davetliler 
katıldı.

7 Ocak Perşembe gecesi Four Seasons Otel’de 
gerçekleşen geleneksel gecede “Satış” ve “İletişim” 
kategorilerindeki 19 dalda ödüller sahiplerini buldu. 
ODD 2015 Gladyatörleri gecesi Burcu Esmersoy ve 
Anıl İlter’in sunuculuğunda gerçekleşti.

2015 sürprizlerle dolu bir yıl oldu

Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün 
geleneksel organizasyonlarından birini daha 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını 

belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz 365 güne 
çok şey sığdırdık. 100’un üzerinde yeni model 
lansmanı gerçekleştirdik, 2015 Autoshow’da 2 
Dünya, 62 Türkiye prömiyeriyle 600,000 ziyaretçi 
ağırladık, bir önceki yıla göre hatırı sayılır bir 
artışla satış gerçekleştirdik. 2016, tahminlerimize 
göre kolay bir yıl olmayacak ama göstergeler 
ışığında ekonomimizin büyümeye devam 
edeceğine inanıyorum. 2015 yılında otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre 
yüzde 26,1 büyüyerek 968 bin 17 adetlik bir 
sonuçla tamamlandı. Bunun 242 bin 421 adedini 
(%34,42’lik büyümeyle) hafif ticari araç, 725 bin 
596 adedini ise (%23,54’lük büyümeyle) otomobil 
satışları oluşturuyor. Otomobil ve hafif ticari araç 
pazarının toplamına baktığımızda 1 milyona çok 
yaklaştığımızı görüyorsunuz. Bu sonuca, henüz 
resmi olmamakla birlikte yaklaşık 40 bin adetlik ağır 
vasıta satışını da eklediğimizde toplam otomotiv 
pazarının nihayet 1 milyon çıtasını aşarak, yaklaşık 
1 milyon 8 bin adet civarında gerçekleştiğini 
görüyoruz. Her vesileyle söylediğimiz gibi aslında 

Türk otomotiv 
sektörünün 48 
markasını çatısı altında 
buluşturan Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği’nin (ODD) 
Satış ve İletişim 
dalında başarılı marka 
ve çalışmalarını 
ödüllendirmek için 
düzenlediği “ODD Satış 
ve İletişim Ödülleri, 
2015 Gladyatörleri” 
altıncı yılında 
unutulmaz bir finale 
sahne oldu.
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ODD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa 
Bayraktar, otomotiv 
dünyasının temsilcileri 
ve basın mensuplarının 
katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Bayraktar, geçen 
yıl 100’ün üzerinde 
yeni model lansmanı 
gerçekleştirdiklerini, 
2015 Autoshow’da 
2 Dünya, 62 Türkiye 
prömiyeriyle 600 bin 
ziyaretçi ağırladıklarını 
anlattı. 

ülkemiz otomotiv sektörünün potansiyeli bunun 
daha da üzerinde, umarım ki sektörümüzü hep 
birlikte daha da ileriye götüreceğiz."

“Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam
19 dalda ödül verildi.

Satış Ödülleri, ODD veri tabanındaki yıllık satış 
sonuçlarına göre belirlenirken; İletişim Ödülleri 
kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar, “Yılın 
TV Uygulaması”, “Yılın Gazete Uygulaması”, “Yılın 
Radyo Uygulaması”, “Yılın Dergi Uygulaması”, “Yılın 
Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması”, “Yılın Outdoor 
Uygulaması” ve “Yılın Fuar Standı Uygulaması” 
www.oddgladyator.com sitesi üzerinden verilen 
yaklaşık 65 bin oy ile ilk 5’e indirildi.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk 
oylamasına açık olmayan “Yılın Sosyal Sorumluluk 
Projesi”, “Yılın PR/Etkinlik Uygulaması” ve “Yılın 
Entegre İletişim Kampanyası” kategorilerinde 
yer alan tüm aday çalışmalar saygın jüri üyeleri 
tarafından değerlendirilerek, gecede canlı oylandı. 
Bu ödüllerin yanı sıra gecede “Jüri Özel Ödülü” de 
sahibini buldu.

“Satış Ödülleri kategorisinde ise; “En Hızlı Büyüyen 
Hafif Ticari Araç Markası”, “En Hızlı Büyüyen 
Otomobil Markası”, “En Çok Satılan Hafif Ticari 
Araç Modeli”, “En Çok Satılan Otomobil Modeli”, 
“En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası”, “En 
Çok Satılan Otomobil Markası” ve “En Çok 
Satılan Marka (Otomobil+Hafif Ticari Araç)” 
kategorilerindeki birinciler, ODD veri tabanına 
işlenen yıllık satış adetlerine göre belirlendi.

Otomotiv basını ‘Yılın Basın Lansmanı’ ödülünü 
belirledi

“Yılın Basın Lansmanı” ödülünü yine otomotiv 
basınının değerli temsilcileri belirledi. Basın 
Mensupları, 2015 Yılı içerisinde Yılın Basın 

Lansmanı ödülünü almayı hak ettiğini düşündüğü 
marka/modelleri sistem üzerinden aday gösterdi. 
En çok oy alan aday, gecede ödülünü almaya hak 
kazandı.

Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, 
ödüllere paralel olarak hazırlanan ve ODD 
tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım 
hakkına sahip oldu.

Pazar sonuçları da gecede açıklandı

Otomotiv sektörünün yakından takip ettiği ve 
heyecanla beklediği 2015 pazar rakamları da aynı 
gecede açıklandı. Buna göre 2015 yılında otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre 
%26,1 oranında büyüyerek 968 bin 17 adetlik bir 
sonuçla tamamlandı. Bunun 242 bin 421  adedini 
(%34,42’lik  büyümeyle) hafif ticari araç, 725 bin 
596 adedini ise (%23,54’lük büyümeyle) otomobil 
satışları oluşturdu. Bu sonuca, henüz resmi 
olmamakla birlikte yaklaşık 40 bin adetlik ağır 
vasıta satışı da eklendiğinde toplam otomotiv pazarı 
yaklaşık 1 milyon 8 bin adet civarında gerçekleşmiş 
oldu.

Otomotiv sektörü ile birlikte yürüyen firmalar, 
‘ODD Satış & İletişim Ödülleri, 2015 Gladyatörleri’ 
gecesinde de sektörü yalnız bırakmayarak geceye 
destek verdi. Gecenin ana sponsoru Bridgestone 
olurken; gecenin diğer sponsorları Castrol, BP, 
Vodafone, Koçfinans, BASF, AVIS, TEB, Gefco ve 
Aksigorta oldu.

Nedir? ve Trafik Hikayeleri videoları davetlileri 
neşelendirdi

Mizah yüklü doğaçlama videolarıyla sosyal 
medyada dikkat çeken Nedir? ekibinin katkıları ile 
törene özel kısa videolar hazırlandı. Nedir? ekibinin 
hazırladığı otomotiv sektörü ve gece hakkında 
ilginç noktalara değinen kısa filmler; “Gladyatör 
Nedir?”, “İletişim Nedir?” ve “Distribütör Nedir?” 
geceye damgasını vurdu. Gecenin sunucularından 
Anıl İlter’in katkılarıyla hazırlanan eğlenceli “Trafik 
Hikayeleri” videoları da izleyicilerin beğenisini 
topladı.

SATIŞ ÖDÜLLERİ

• En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: KIA

• En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier

• En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

• En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Infiniti

• En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Linea

• En Çok Satılan Otomobil Markası: Volkswagen

• En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Volkswagen

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
• Yılın Televizyon Uygulaması: Ford “Türkiye’nin Ford’u”
• Yılın Gazete Uygulaması: Renault Clio “İlişki Durumu Aşk”
• Yılın Radyo Uygulaması: Mercedes-Benz “AMG GT”
• Yılın Dergi Uygulaması: Volkswagen “VW Golf 41 Yıllık Macerası”
• Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Toyota “Hybrid Lezzetler”
• Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Volkswagen “Autoshow Canlı 

Yayın ve Sosyal Medya Entegrasyonu”
• Yılın Outdoor Uygulaması: Jeep “Jeep Renegade’in Ayak İzleri”
• Yılın Fuar Standı Uygulaması: BMW
• Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Toyota “Korna Çalma
 Huzurumu Çalma”
• Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Mercedes-Benz “Yeni Vito Tourer”
• Yılın Basın Lansmanı: Peugeot 308 Lansmanı
• Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat Egea Lansmanı
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İBRAHİM HALİL ŞUA
İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi

Uygulamada işten çıkartma 
olarak değerlendirilen ve 
değerlendirilmeyen işveren ya da 
vekilinin sözleri 
İşten Çıkartma (Haksız İşveren Feshi)

a)Amirin“ beğenmiyorsanız, defolun gidin” sözü

b)İşverenin “beğenmiyorsan çalışma, işte kapı” sözü

c)Müdürün “çalışan çalışır, çalışmayan gider” sözü

d)İşyeri yetkilisinin “isteyen çalışır,istemeyen gider” 
sözü

e)İşverenin “ister çalış, ister çalışma” sözü

f)İşyeri Müdürünün “çalışacaksan çalış, 
çalışmayacaksan defol git” sözü

g)İşverenin “sizi hiçbir yerde çalıştırmam, benden 
hiçbir alacağınız yok, bildiğiniz yere şikayet edin, 
gidin alacaklarınızı muhasebeden alın” şeklindeki 
sözleri

h)Müdür tarafından “ben mesaiye (hafta sonu 
fazla mesai) gelinecek diyorsam gelinecek, çık git” 
şeklindeki sözleri

i)İşverenin “burada çalışıyorsun, bizi mahkemeye 
veriyorsun ne yüzle çalışıyorsun” şeklinde ki sözleri

j)İzin talebi kabul edilmeyen işçiye “çık git” 
denilmesi

k)İşveren temsilcisi amirin “işyerini terk et” demesi

l)İşverenin bağırması

m)İşverenin “belgeyi imzalamazsanız, işe gelmeyin” 
sözü

İşten Çıkartma  olarak değerlendirilmeyen 
sözler

a)“Beğenmeyen çalışmaz,işine gelmeyen çeker 

gider” şeklindeki sözler üzerine işçilerin ayrılması 
işçi feshidir.

b)“Beğenmeyen çeksin  gitsin ” şeklindeki sözler 
üzerine işçilerin ayrılması işçi feshidir.

c)“İşinize gelirse çalışın, gelmezse gidin ” şeklindeki 
sözler üzerine işçilerin ayrılması işçi feshidir.

d)“Herkes işini doğru yapsın,işini doğru yapmayan 
bizi uğraştırmasın,çeksin gitsin” şeklindeki sözler 
üzerine işçilerin ayrılması işçi feshidir.

e)“Kalmak isteyenlerin kalabileceğine, 
istemeyenlerin gidebileceğine” şeklindeki sözler 
üzerine işçilerin ayrılması işçi feshidir.

f)“Kendilerine ödeme yapmayacağını, kalmak 
isteyenlerin kalabileceğine, paralarını isteyenlerin 
gideceklerine ” şeklindeki sözler üzerine işçilerin 
ayrılması işçi feshidir

g)“Kendi koşullarında çalışırsa işe devam 
edebileceğini,aksi takdirde kapı orada ” şeklindeki 
sözler üzerine işçilerin ayrılması işçi feshidir

h)“Şartlar böyle,istemiyorsanız çalışmayın ,gidin 
” şeklindeki sözler üzerine işçilerin ayrılması işçi 
feshidir.

İş akdinin feshine konu olabilecek 
sözler üzerine bir değerlendirme

İşverenin “Sizi hiçbir 
yerde çalıştırmam, 
benden hiçbir 
alacağınız yok, 
bildiğiniz yere 
şikayet edin, gidin 
alacaklarınızı 
muhasebeden alın” 
şeklindeki sözleri 
haksız işveren feshidir.
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DİJİTAL PAZARLAMA
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Ç ağımız dijital pazarlama çağı, basit anlamda 
dijital pazarlama; elektronik ortamda bir veya 

birden fazla kanal aracılığıyla ürün ve hizmetlerin 
satışa sunulmasıdır.

Dijital platformlar geleneksel pazarlamaya oranla 
daha geniş kitlelere ulaşmanızı sağlar. 

Dijital sektör platformu giderek eğlence, haber, 
alışveriş, ve sosyal etkileşimin bir arada yaşandığı 
geniş kapsamlı bir ortama dönüşmektedir. İnsanlar 
güvenebilecekleri bir marka, ürün ve hizmet 
talep etmektedir. Ayrıca artık tüketiciler ürün 
ve hizmetini satın aldıkları firmaları tanımak bu 
firmalarla birebir iletişim kurmak istemektedir. Tüm 
bu aşamalarda dijital pazarlama sizi ve firmanızı 
hedef kitlenizin gözünde prestij sahibi bir konuma 
getirebilir.

Dijital pazarlamanın bir kolu olan sosyal medya 
pazarlaması için, aslında geleceğin en etkili 
pazarlama yöntemlerinden birisidir. Sosyal Ağlar 
(Facebook, Twitter, Linkedin, Google Plus, flickr 
vs.) üzerinden pazarlama stratejilerinin bütününe 
sosyal medya pazarlaması diyebiliriz. Ürününüzü 
ya da hizmetinizi sosyal medya siteleri, ağları 
üzerinde tanıtılması ve satışlarının yapılması, marka 
bilinirliğinin artırılması, kampanya ve haberlerin 
duyurulması ve dikkat çekilmesi için yürütülen 
pazarlama yöntemidir.

Etkili ve fark yaratan tasarımlar

Artan rekabet ortamında yetkili satıcıların 
müşterilerin gözünde farklılık yaratması daha da 
önem kazanmıştır. Kurumsallaşma ile beraber dijital 
medya, internet sayfası gibi müşteriye en hızlı ve 
güvenilir ortamda ulaşmak başarıya giden yolda 
temel aksiyonlardan biri olmuştur. 

İşte bu noktada Provide Production olarak 
hedef kitlesinde yer alan yetkili satıcılara dijital 
pazarlamada kullanabileceğiniz etkili ve fark yaratan 
tasarımlar sunuyoruz.

1999 yılından beri büyüttüğümüz bilgi ve 
tecrübemize "Provide Production" ismini vermenin 

Dijital pazarlamanın 
bir kolu olan sosyal 
medya pazarlaması 
için, aslında geleceğin 
en etkili pazarlama 
yöntemlerinden 
birisidir. Sosyal Ağlar 
(Facebook, Twitter, 
Linkedin, Google 
Plus, flickr vs.) 
üzerinden pazarlama 
stratejilerinin 
bütününe sosyal 
medya pazarlaması 
diyebiliriz.

Dijital pazarlama yetkili satıcıların 
dikkatle izlemesi gereken bir mecra 
haline gelmiş durumda

Ş. Pelin Yılmaz
Proje Yönetmeni
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mutluluğunu yaşıyoruz. 3. dalga boyutu olan 
teknolojik çağın çok hızlı ilerlediği bir dünyada, 
pazar ve öğrenme yönlü olarak girişimci ve yenilikçi 
bir duruşla markamızı sizlere tanıştırmak istiyoruz. 
Hedef kitlesini kurumsal markalar, yetkili satıcılar 
ve event & organizasyon ajansları olarak belirleyerek 
yola çıkan kreatif yapım firmasıdır. Farklılaştırılmış 
pazarlama stratejisiyle müşterilerine sadece 
ürün değil, değer katmak için vardır. Temsil 
ettiği markanın ruhunu, müşterileriyle duygusal 
bağa çevirmek için var olduğumuzu belirtmek 
isteriz. Yapılan her proje ve çalışmada, o markaya 
özel tasarımlarla müşterilerine temel rekabet 
unsurlarının çok önemli hale geldiği dünyamızda 
Kalite, Yenilik ve Maliyet avantajını birlikte 
sağlıyoruz. 

Firmanızın güvenirliliğini ve bilinirliliğini 
artırabilirsiniz

Kısa ve dikkat çeken teaser çalışmalarımızla, yetkili 
satıcıların kendilerine özgü daha detaylı tanıtım 
filmlerimizle, bayi tanıtım videoları, kampanya 
görselleri, operasyonel bazı tasarımlarla yetkili 
satıcıların farklılaşmasında fayda sağlıyoruz. Bu 
çalışmaları Facebook, Twitter, Linkedin, Google 
Plus, flickr, Vine üzerinden tüm takipçileriniz 
ile paylaşabilir, firmanızın güvenirliliğini ve 
bilinirliliğini artırabilirsiniz.

Öncelikle sizleri dinliyoruz, sonrasında deneyimli 
ekiplerimizle beraber sizlere özel çözümler 
üretiyoruz. Gerek tek çalışma gerekse yıllık 
pazarlama planı oluşturarak bayilerin gelişimine 
yön veriyoruz.

Provide Production olarak, müşteriler için kalitenin 
bir ödül değil, hak olduğunu düşünüyoruz. 
Yapılan her proje kendi içinde bir hikaye anlatır 
ve hikayeleştirilmiş kalıcı değerler yaratır. Bunun 

yanında etkin pazarlama yönetiminde kalite/maliyet 
oranını arttırmayı hedefliyoruz, maliyet avantajıyla 
rekabeti müşteri lehine çeviriyoruz. Müşteri&Marka 
arasında dengeyi sağlayarak hızlı çözümler 
üretiyoruz.

1999 yılından beri olan birikimin yüzlerce 
müşterilerinden  bazılarını özetlersek; Turkcell, 
Anadolu Isuzu, OETK , TİM, Carmobil, Türk 
Makina Sektörü, Dizi Jenerikleri (Sıla,Hatırla 
Sevgili,Asi...), Tarkan Konser görselleri ve diğerleri... 
Public Etkinlik ve Pr İstanbul da yeni çalışmaya 
başladığımız firmalar arasında yer almaktadır.

Provide Production ile ilgili detaylı tüm bilgilere ve 
yaptığımız projelere www.provideproduction.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Sizlerle yetkili satıcılar için yaptığımız birkaç 
çalışmayı da paylaşmak isteriz. Bayi özelinde 
tasarlanan çalışmalar şu anda ilgili mecralarda 
kullanılmaktadır.

Dijital sektör platformu 
giderek eğlence, 
haber, alışveriş, ve 
sosyal etkileşimin 
bir arada yaşandığı 
geniş kapsamlı bir 
ortama dönüşmektedir. 
İnsanlar 
güvenebilecekleri bir 
marka, ürün ve hizmet 
talep etmektedir. 
Ayrıca artık tüketiciler 
ürün ve hizmetini 
satın aldıkları firmaları 
tanımak bu firmalarla 
birebir iletişim 
kurmak istemektedir. 
Tüm bu aşamalarda 
dijital pazarlama sizi 
ve firmanızı hedef 
kitlenizin gözünde 
prestij sahibi bir 
konuma getirebilir.
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RIZA EROĞLU
Kıdemli Müdür
PwC – Hukuk Departmanı
İş Hukuku Hizmetleri

İş hukuku denetimleri neden artmaktadır ?

B ilindiği üzere son yıllarda çalışma hayatında 
iş hukuku denetimleri artarak devam 

etmektedir. Bunun nedeni 6111 Sayılı Torba 
Kanun’la yapılan düzenleme çerçevesinde daha 
önce iş müfettişlerince incelenen işçilerin bireysel 
alacaklarına ilişkin başvurularının Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü’nde görevli memurlarca 
incelenmeye başlanmasıdır.

Bu suretle doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanına bağlı olarak görev yapan İş Teftiş 
Kurulu mensubu İş Müfettişleri 2011 yılından 
itibaren sektör denetimi modeline geçerek işyeri 
denetimlerini yoğunlaştırmışlardır. 

Denetlenecek sektörler neye göre 
belirlenmektedir ?

İş hukuku açısından çalışma düzeni, ücret, izin 
gibi konularda yüksek riskli oldukları belirlenen 
sektörler öncelikli olarak denetim programına 
alınmaktadır.

2016 yılında denetlenecek sektörler arasında 
otomotiv yetkili satıcıları ve otomotiv yetkili 
servisleri yer almaktadır.

Denetim konuları nelerdir ?

Başlıca denetim konuları aşağıda yer almakla 
birlikte iş müfettişi gerekli gördüğü konularda 
denetimi genişletme yetkisine sahiptir.

Denetim sırasında iş hukuku dışında diğer alanlarda 
(SGK, Vergi vb) gördüğü eksiklik ve hukuka 
aykırı uygulamaları da ilgili kamu kurumlarına 
bildirmektedirler.

İş sözleşmeleri ve özlük dosyaları

• İş sözleşmesi düzenlenip düzenlenmediği

İş Yasasının 92.maddesi 
gereğince teftiş ve 
denetleme sırasında 
işverenler, işçiler ve 
bu işle ilgili görülen 
başka kişiler izleme, 
denetleme ve teftişle 
görevli iş müfettişleri 
tarafından çağrıldıkları 
zaman gelmek, ifade 
ve bilgi vermek, 
gerekli olan belge ve 
delilleri göstermek, 
vermek, her çeşit 
kolaylığı göstermekle 
yükümlüdürler.

Otomotiv Sektöründe
İş Hukuku Denetimleri 
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Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlükleri 
tarafından uygulanan 
İdari para cezalarına 
karşı 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 
27 nci maddesi gereği, 
idari para cezasına 
ilişkin kararın 
tebliğinden itibaren 15 
gün içinde yetkili Sulh 
Ceza Hakimliğine itiraz 
davası açılabilir. 

• İş sözleşmesi hükümlerinin Yasaya uygunluğu
• Özlük dosyaları
Çalışma ve ara dinlenme saatleri

• Çalışma saatleri
• Denkleştirme ve telafi çalışmaları
• Fazla çalışma ve serbest zaman
• Ara dinlenmeleri
Ücret uygulamaları
• Ücret 
• Fazla çalışma ücreti
• Ücret hesap pusulası
İzin Uygulamaları
• Yıllık ücretli izin sürelerinin uygulanması
• Yıllık ücretli izne esas kıdem hesabı
• Birikmiş izin alacakları ve akdin feshinde izin 
ücreti
• Yıllık ücretli izin defteri

Çalıştırma ve çalıştırmama yükümlülükleri

• Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü
• Genç ve kadın işçileri çalıştırma yasakları
• Çocuk işçi çalıştırma yasağı
• Günde en fazla 7,5 veya 4 saat çalışılabilecek işler
Fesih ve tazminat uygulamaları

• Savunma - fesih bildirimi – geçerli sebep
• İstifa dilekçesi – ibraname
• İhbar ve kıdem tazminatı
• Toplu işçi çıkışı
Alt işverenlik
• Alt işverenlik ilişkisinin doğru kurulması
• Muvazaa tespiti
Denetimlerde işverenin bilgi ve evrak verme 
yükümlülüğü var mıdır ?

İş Yasasının 92.maddesi gereğince teftiş ve 
denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili 
görülen başka kişiler izleme, denetleme ve teftişle 
görevli iş müfettişleri tarafından çağrıldıkları zaman 
gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge 
ve delilleri göstermek, vermek, her çeşit kolaylığı 
göstermekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğe aykırı hareket etmenin yaptırımı 
idari para cezası olarak düzenlenmiştir.

Denetimde işçi ifadesi alınır mı ? 

İş Hukukunda evrak düzenleme yükümlülüğü 
ve ispat yükümlülüğü işverene aittir. Bu nedenle 
iddiaları yeterli evrak ve kayıt ile işverenin ispat 
etmesi gerekmektedir. Eğer işveren bir konuda 
kayıt ve belge düzenlememişse işçi ifadesine 
başvurulabilir.

İşçi ifadeleri özellikle hakkında belge 
düzenlenmeyen konularda ön plana çıkmaktadır. 
Örneğin çalışma saatlerine ilişkin belge 
düzenlenmemişse, işçinin ifade ettiği çalışma 
saatleri önem kazanır.

Denetimde düzenlenen tutanağı imzalamak 
zorunlu mudur ? 

Her denetim bir tutanakla tamamlanır. Tutanak  
en az 2 nusha olarak düzenlenir ve okunarak 
imzalanır. Tutanakta yer alan bilgiler İş Müfettişinin 
kendi tespiti olabileceği gibi işverenlik ifadesi de 
olabilir. İşveren veya vekili katılmadığı hususlar 
ile ilgili olarak şerh koyabilir. Ya da tutanağı 
imzalamayabilir.  Bu durumda İş Müfettişi durumu 
tutanağa geçer ve kendi imzası ile işleme koyar. 

Tutanağı imzalayıp imzalamamak daha sonraki 
işlemler açısından önemlidir. İş Müfettişi tespit 
edilen mevzuata aykırılıkların giderilmesi için bir 
süre verecekti ise tutanağın imzalanmaması halinde 
doğrudan idari para cezası uygulanması yoluna 
gidebilir. 

Tutanak sonrasında düzenlenen denetim raporu 
neleri içerir?

Denetime ilişkin yapılması gerekenler bir rapor 
ile açıklanır. Bu rapor işyerinde denetimde tespit 
edilen  mevzuata aykırılıkların neler olduğunu, 
ne şekilde düzeltileceğini, Kanun hükümleri ile 
birlikte belirtir. Eğer eksikliklerin tamamlanması 
için süre verilmişse sürenin ne olduğu, idari para 
cezası uygulanacak ise muhalefet maddeleri, ceza 
maddeleri ve ceza tutarları raporda belirtilir. 

İş müfettişlerinin düzenlediği tutanak ve 
raporlara itiraz edilebilir mi ?
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İş müfettişinin yaptığı 
tespit nedeni ile 
geriye dönük olarak 
yüklü ödemeler 
yapmak zorunda 
kalınabilir. Buna 
örnek olarak beyaz 
yakalı çalışanlara 
geriye dönük olarak 
fazla çalışma 
ücretlerinin ödenmesi 
gösterilebilir. İş 
müfettişleri iş 
sözleşmelerinde 
“yılda 270 saate 
kadar fazla çalışma 
ücretlerinin aylık ücret 
içinde” ödendiğine 
ilişkin düzenlemeleri 
yeterli saymamakta 
bazı şartların daha 
mevcudiyetini gerekli 
görmektedirler. 

Teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini 
incelemekle görevli Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar 
aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. 

İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların 
ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin 
kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde 
yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. 

İş müfettişlerince verilen idari para cezalarina 
itiraz edilebilir mi?

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından 
uygulanan İdari para cezalarına karşı 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği, idari 
para cezasına ilişkin kararın tebliğinden itibaren 
15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz 
davası açılabilir. 

Eğer 15 gün içinde mahkemeye dava açılmaz ise 
idari para cezası kesinleşir ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil edilir.  

İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden 
veya yargı yoluna başvurulmadan, tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, 
bunun dörtte üçü tahsil edilir, yani % 25 peşin 
ödeme indirimi yapılır.

İş hukuku denetimlerinde riskler nelerdir?

İşyerlerinde yapılan iş hukuku denetimlerinin bazı 
sonuçları bulunmaktadır.

1- İdari para cezası

İşyerinde yapılan bazı uygulamalar İş Kanunu’na ve 
bağlı mevzuata aykırı olabilir. Bazen bu aykırılıklar 
uygulama zorluklarından kaynaklanabilir. Örneğin 
yıllık izinlerin en fazla üç parça ve bir parçası on 
günden az olmamak üzere kullanılmasına ilişkin 

İş Kanunu düzenlemesi bilinmekle birlikte işin 
gereği ve bazen de çalışanın isteği üzerine daha 
fazla bölünebilmekte, birer günlük yıllık izinler 
kullandırılabilmektedir. 

Bazen de doğru uygulandığı düşünülen bir konuda 
mevzuata aykırı davranıldığı sonradan anlaşılabilir. 
İş sözleşmesi devam ederken kıdem tazminatı 
ödemek ya da emzirme izinlerini toplu olarak 
kullandırmak gibi. 

Ne şekilde olursa olsun iş müfettişlerince yapılan 
denetimlerde iş mevzuatına aykırı hususlarla 
ilgili olarak idari para cezası uygulanması riski 
yüksektir. Özellikle çalışan sayısına ve aykırılığın 
devam ettiği süreye bağlı olarak artan cezalar 
işletmeler açısından önemli bir maliyet ve risk 
oluşturmaktadır.

2- İşçilik alacakları

İş müfettişinin yaptığı tespit nedeni ile geriye dönük 
olarak yüklü ödemeler yapmak zorunda kalınabilir. 
Buna örnek olarak beyaz yakalı çalışanlara geriye 
dönük olarak fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi 
gösterilebilir. İş müfettişleri iş sözleşmelerinde 
“yılda 270 saate kadar fazla çalışma ücretlerinin 
aylık ücret içinde” ödendiğine ilişkin düzenlemeleri 
yeterli saymamakta bazı şartların daha 
mevcudiyetini gerekli görmektedirler. 

3- Diğer kamu kurumlarına bildirim

Denetim nedeni ile karşı karşıya kalınabilecek 
diğer bir risk ise mevzuata aykırı uygulamaların 
diğer kamu kurumlarına özellikle Sosyal Güvenlik 
Kurumuna ve Vergi Dairesine bildirilmesidir. Bu 
durumda bu kurumlar da iş müfettişinin bildirimi 
üzerinden re’sen işlem yapabilmekte ya da kendi 
denetmenlerini konu ile ilgili denetimin yapılması 
için görevlendirebilmektedirler.

Önerilerimiz 

Bir denetimle karşılaşmadan gerekli önlemleri 
önceden almak ve risklerin neler olduğunu, karşı 
karşıya kalınabilecek idari para cezalarının ve geriye 
dönük işçilik alacaklarının bulunup bulunmadığını 
öğrenmek için profesyonel bir ekip tarafından 
denetim simülasyonu yapılması (check-up) 
önerilmektedir.

Denetim başladığı anda da denetim tecrübesi olan 
ve işyeri uygulamalarını iş müfettişine en doğru 
şekilde ifade edebilecek uzmanların denetim 
sürecinde yer almaları doğru bir yaklaşım olacak.
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AUDI AG’nin 2006 yılından 
bu yana satış sonrası 

hizmetler alanında görev alan 
personelinin gelişimi ve yeni 
teknolojilere adapte olmasını 
sağlamak için küresel çapta 
düzenlediği Audi Twin Cup, 
bu yıl Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da gerçekleşti. 38 
ülkeden 74 takımın katılımıyla 
gerçekleştirilen yarışmada, Audi 
yetkili servislerinden kendi 
ülkelerinde lider olan teknik 
ekipler, iki gün boyunca servis 
hizmetleri alanında şampiyon 
olabilmek için uğraş verdi. 
Takımlar servis, teknik ve 
twincup kategorilerinde yarıştı.

Yapılan değerlendirmede, 
uluslararası yarışmada Türkiye’yi 

temsil eden Doğuş Otomotiv-
Audi İstanbul Yetkili Satıcısı ve 
Servisi Şenyıldız Takımı, tüm 
kategorilerde başarılı olarak, 
Dünya Şampiyonu oldu. Audi 
Şenyıldız Takımı ödülü, Audi 
A.G Satış Sonrası Hizmetlerden 
Sorumlu Yöneticisi Markus 
Siebrecht’ in elinden aldı.

Başarının altında yatan gurur 
verici gerçek

Şenyıldız, ilk kez 2011 yılında 

sektörünün değişen ve gelişen 
yüzünü kadın takım arkadaşları 
ile temsil ederek; yarışmada 
diğer ülke takımları arasında en 
çok kadın üyesi bulunan takım 
olma gururunu da yaşadı.

Bu yıl dijital serviste de 

yarıştılar

Geleneksel olarak, teknik bilgi 
ve müşteri odaklılık kapsamında 
gerçekleştirilen yarışmada, tüm 
takımlar için ortak görevler 
hazırlandı. Yarışmacılar, 
araçlardaki sorunları teşhis 
etme, en uygun çözümleri 
bulma ve müşteriler ile iletişim 
becerilerini sergilediler. 

kazandığı şampiyonluğu bu 
yıl ikinci kez kazanarak gerek 
kendisi ve temsil ettiği Doğuş 
Otomotiv-Audi’ ye gerekse 
Türkiye’ ye yarışma tarihinde 
iki kez şampiyon olan tek ülke 
olma unvanını kazandırdı. Bu 
büyük başarının altında ekibin 
kendine özgü bir diğer özelliği 
daha bulunmakta. Twincup 
yarışmasına 8 erkek, 4 kadın 
ekip üyesi ile katılan Şenyıldız 
Takımı, Türkiye’de otomotiv 

Dünyanın en iyi Audi Yetkili
Servisi ikinci kez Türkiye'den

AUDI AG ’nin dünya çapında yetkili servisleri arasında 

gerçekleştirdiği ve yetkili servislerin teknik ve mesleki becerilerini 

yarıştırdığı uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil eden Şenyıldız 

Takımı, Dünya Şampiyonluğunu elde etti. Şenyıldız, ikinci kez bu 

başarıyı elde eden dünyadaki tek Audi Yetkili Servisi oldu.
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Yeni sürücü belgeleri için 
vatandaşlardan tek hekimden 
alınan "Sürücü olur" sağlık raporu, 
1 biyometrik fotoğraf, parmak izi, 
sürücü belgesi değerli kağıt bedeli 
ile hizmet bedeli olan 15 liranın 
anlaşmalı bankalara yatırıldığını 
gösteren ödendi belgesi istenecek.

Sürücü belgesinde
yeni dönem

Ehliyetlerini değiştirmek isteyen sürücülerden 
biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve parmak 

izi istenecek. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, Karayolları  Trafik Yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak  
2016'dan itibaren değiştirilmeye başlanacak. 

Bu kapsamda mevcut sürücü belgeleri 5 yıl içinde 
yeni tip sürücü  belgeleriyle değiştirilecek. Yeni 
sürücü belgeleri, uluslararası standartlara  sahip 
olduğu için diğer ülkelerde de kullanılabilecek. 
Yeni sürücü belgeleri için  vatandaşlardan şu 
belge ve işlemler istenecek:  "Tek hekimden alınan 
'Sürücü olur' sağlık raporu, 1 biyometrik  fotoğraf, 
parmak izi, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ile 
hizmet bedeli olan  15 liranın anlaşmalı bankalara 
yatırıldığını gösteren ödendi belgesi." 

Vatandaşlar bu belgelerle emniyet müdürlüklerinin 
trafik tescil şube  müdürlüklerine başvuracak. 

Postayla teslim edilecek

Yeni tip ehliyetler tek basım merkezinde basılıp 
sürücülerin adresine  postayla gönderilecek. 

Yeni tip sürüsü belgeleri, minibüs, otobüs, 
kamyon ve çekici sınıfları  için 5 yıl, motosiklet, 
Otomobil, traktör ve iş makinesi sınıfları için 10 
yıl  geçerli olacak. Ehliyetler, bu sürenin sonunda, 
sürücü sağlık kontrolünden  geçirilerek yeniden 
düzenlenecek. 

İlk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir 
sebeple sürücü  belgesi iptal edilmiş olup da yeniden 

sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı  tarihten 
itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul 
edilecekler. 

17 sıınftan oluşuyor

9 sınıftan oluşan mevcut sürücü belgelerinin 
aksine yeni tip sürücü  belgesi 17 sınıftan oluşacak. 
Otomobil ve kamyonet kullanmak için B, kamyon 
ve  çekici kullanmak için C, minibüs kullanmak 
için D1, minibüs ve otobüs kullanmak  için D sınıfı 
ehliyete ihtiyaç duyulacak. 

Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar F, iş makinesi 
kullanacaklar  ise G sınıfı sürücü belgesi alacaklar.  
B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara 
takılan ve azami yüklü  ağırlığı 3 bin 500 kilogramı 
geçmeyen römork içeren birleşik araçları kullanmak  
içi "BE" sınıfı ehliyet istenecek.  Azami yüklü ağırlığı 
3 bin 500 kilogramın üzerinde olan ve 7 bin 500  
kilogramı geçmeyen kamyon ve çekiciler için C1 
sınıfı ehliyet gerekecek. 

C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara 
takılan ve azami yüklü  ağırlığı 750 kilogramı geçen 
römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçlar  
için "CE" sınıfı ehliyet istenecek.  İki, üç ve dört 
tekerlekli motorlu bisikletler için M, silindir hacmi  
125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün 
ağırlığına oranı 0,1'i geçmeyen  sepetli veya 
sepetsiz iki tekerlekli motosiklet ile gücü 15 kilovatı 
geçmeyen 3  tekerlekli motosikletler için A1 sınıfı 
ehliyet gerekecek.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca (MEB) 
yapılan düzenlemeye 
göre, ehliyet sınavı 
artık otomatik vitesli 
araçla da yapılabilecek. 
Otomatik vitesli 
araba kullanacaklar, 
sürücü kurslarında bu 
araçlarda eğitim alacak 
ve ehliyetlerinde 
"Sadece otomatik 
şanzımanlı araç 
kullanabilir" ifadesi yer 
alacak.
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Sürücü kurslarına 'trafik adabı' dersi eklendi

1 Ocak 2016'da uygulanmaya başlanacak 
yönetmelikle sürücü kurslarına 'trafik adabı' dersi 
eklendi. Kurslarda İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç 
Tekniği olmak üzere 3 olan ders sayısı 4’e çıktı.

Trafik Adabı dersinde emniyet şeridinin neden 
ihlal edilmemesinden, sarı ışıkta neden korna 
çalınmaması gerektiğine kadar bir çok konu 
işlenecek. Trafik adabı dersi 4 saat olacak. Sınavda 
adaylara trafik adabı dersinden 6 soru sorulacak. 
Adaylara ehliyet sınavında 12’si İlk Yardım, 23’ü 
Trafik ve Çevre, 9’u Araç Tekniği ve 6’sı Trafik 
Adabı olmak üzere 50 soru sorulacak. Adaylara 
yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi 50 soru için 60 
dakika süre verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 2016 Yılı Özel Motorlu Taşıt 
Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Klavuzu’nu yayımladı. 
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan kılavuzda yeni 
dönemde adayların yerine getirmesi gereken 
kurallar belirlendi. Klavuzda belirlenen takvime 
göre Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri 
Sınavı (MTSKS) yılda 6 kez yapılacak. İlk sınav 
13 Şubat 2016-Cumartesi günü yapılacak. 
Kursiyerler sırasıyla 14 Mayıs 2016, 16 Temmuz 
2016, 27 Ağustos 2016, 8 Ekim 2016 ve 10 Aralık 
2016 tarihlerinde sınava girebilecek. MTSKS, 
karayollarında seyreden araçları kullanacak sürücü 
kursiyerlerine yönelik yazılı sınavlar ile direksiyon 
eğitimi dersi uygulama sınavlarını kapsayacak. 
Kursiyerler, devam ettiği MTSK müdürlüğünün 
bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava girecek. 
Sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler yazılı ve 
uygulamalı sınavlara girmek zorunda.

Kursiyerlerin, öncelikle bir Özel Motorlu Taşıt 

Sürücüleri Kursu (MTSK) müdürlüğüne kayıt 
yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama 
derslerinin eğitimlerini tamamlayacak. Sürücü 
belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan farklı bir 
sınıfın sürücü sertifikasını almak isteyenler teorik 
derslerin eğitim ve sınavlarından muaf olacak. Özel 
MTSK’ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde 
tamamlayan, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri 
tarafından Özel MTSK Modülünden başvuruları 
kabul edilen ve elektronik onaylama işlemi yapılan 
kursiyerler MTSKS’ye girebilecek.

Kursiyer, en fazla 4 yazılı, 4 uygulama sınavına 
girme hakkına sahip olacak. Sınav döneminde 
sınava girmeyen kursiyerin bir hakkı kullanılmış 
sayılacak. Direksiyon usta öğreticisi tarafından, 
sınava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen 
kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi 
ön sınavına alınacak. Direksiyon eğitimi dersini 
tamamlayarak kurs tarafından yapılan ön sınavda 
başarılı olan ve sınava girmesi uygun görülerek 
sınavdan bir hafta önce Özel MTSK Modülü 
üzerinden onay verilen kursiyerler, direksiyon 
eğitimi dersi sınavına girecek. Teorik derslerin 
sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi 
sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız 
duruma düşenler, ücretini ödeyip belirtilen sayıda 
direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem 
daha sınava girebilecek. Teorik derslerin sınavından 
dördüncü sınav hakkı sonunda, direksiyon 
eğitimi dersi sınavlarında ise ikinci dört sınav 
hakkı sonunda başarısız duruma düşenler, kayıt 
işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek 
suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilecek. 

İstenen belgeler neler?
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren mevcut sürücü belgelerinin yenilenmesin-
de; 2 adet biyometrik fotoğraf, Aile Hekimliği, kamu hastaneleri, özel sağlık 
kuruluşlarından alınmış sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, mevcut sü-
rücü belgesi,  anlaşmalı bankalara 13 TL Kart bedeli + 2 TL Vakıf payı yatırıl-
ması isteniyor. İlk defa sürücü belgesi alacak olanlardan; 2 adet biyometrik 
fotoğraf, Aile Hekimliği, kamu hastaneleri, özel sağlık kuruluşlarından alın-
mış sağlık raporu, anlaşmalı bankalara 108.50 TL kart bedeli + 20 TL vakıf 
payı yatırılması, alacağı sürücü belge sınıfına göre Maliye harç bedeli yatırıl-
ması, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, sabıka kaydı, Türkiye Şoförler ve Otomobil-
ciler Federasyonu’ndan (TŞOF) sürücü belge dosyası, an grubu belirtir belge 
ya da yazılı beyanı ile öğrenim belgesi isteniyor. Yabancı sürücü belgelerinin 
değiştirilmesinde de yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, KKTC sürü-
cü belgeleri hariç, noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi, TŞOF’tan 
alınacak sürücü belgesi dosyası, nüfus cüzdanı veya pasaport, sürücü olur 
sağlık raporu, harç makbuzu, 2 adet biyometrik fotoğraf, kan grubu belirtir 
belge ya da yazılı beyanı, öğrenim belgesi, yabancı ülkede okumuş ise denk-
lik belgesi isteniyor. 
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Sanpark ile otopark
kapasitenizi artırın

O tomotiv servislerinin 
önemli sorunlarının 

başında otopark yetersizliği 
geliyor. Otopark kapasitesi, 
servis kapasitesi ile doğru 
orantılı olduğundan, otopark 
kapasitesini artıran servisler 
verimliliği de artırmış oluyor. 
Yeni nesil otopark sistemlerinde 
hızlı, ekonomik, her otopark 
alanına uygun çözümler yaratan 

SANPARK, otomotiv servislerin 
otopark sorununu çözüyor. 

Servislerin otopark ihtiyaçlarını 
spesifik olarak belirleyerek, 
oraya yönelik tam uyumlu 
çözümleri en uygun fiyatlarla 
sunan SANPARK, teknik 
danışmanlık konusunda eksiksiz 
ve en kaliteli hizmeti sağlıyor.

SANPARK Yönetim Kurulu 

ancak otopark kapasiteleri kadar 
otomobil kabul edebiliyorlar. 
Kaba bir hesapla 50 liftin 
olduğu bir serviste, servise 
gelen otomobiller için 100 
araçlık bir otopark lazım. Sıfır 
araçlar ve gelen müşteriler için 
de otopark gerektiğinden onlar 
için de 100’er araçlık otopark 
düşünülürse 300 araçlık otopark 
böyle bir satış ve servis bayisinin 
gerekliliğidir” diyor. 

Servislerin otopark ihtiyaçlarını 
spesifik olarak belirleyerek, 
oraya yönelik tam uyumlu 
çözümleri en uygun fiyatlarla 
sunduklarını, teknik 
danışmanlık konusunda 
eksiksiz ve en kaliteli hizmeti 
sağladıklarını belirten Şener 
şunları söylüyor: “Kırmak, 
Kosifler gibi firmalarla 
yaptığımız çalışmalar sonucunda 
onlardan gelen verim artışı 
ve memnuniyetle ilgili geri 
dönüşler bizi de mutlu ediyor. 
Bu nedenle bayi ve servislere 
bu yüksek rekabet ortamında 
fark yaratmak için otopark 
kapasitelerini artırmaları 
gerektiğini şiddetle tavsiye 
ediyoruz.

Başkanı Cüneyt Şener, otopark 
kapasitelerini artıran oto 
servislerin verimliliklerini 
de artırdıkları söylüyor. 
Şener, “Otomotiv servislerin 
servis kapasitesini belirleyen 
unsur aslında lift sayısı değil, 
otopark kapasitesidir. Çünkü 
servisler işlemlerden önce ve 
sonra otomobilleri bekletmek 
zorundalar. Bu nedenle de 

Servislerin 
otopark 

ihtiyaçlarını 
spesifik olarak 

belirleyerek, 
oraya yönelik 
tam uyumlu 

çözümleri 
en uygun 

fiyatlarla sunan 
SANPARK, 

teknik 
danışmanlık 

konusunda 
eksiksiz ve en 

kaliteli hizmeti 
sağlıyor.
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Türkiye’nin öncü ve lider 
araç kiralama şirketi Avis, 

Türkiye’nin turizm Oscarları 
olarak kabul edilen Skalite 
2015 Ödülleri’nde 6. kez yılın 
“En İyi Araç Kiralama Şirketi” 
unvanına layık görüldü. Avis’in 
müşterilerine sunduğu kaliteli 
hizmet yaklaşımı, yaygın 
erişimi ve yüksek marka 
algısıyla en yüksek oyu alarak 
yine sektöründeki en iyi araç 
kiralama şirketi oldu.

Avis Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı İnan Ekici, yaptığı 
değerlendirmede, araç kiralama 
sektörünün turizm sektörü ile 
karşılıklı birbirini tamamladığını 
ve iki sektörün gelişiminin 

araç kiralama sektörü ile direkt 
bağlantılı olduğunu belirtti. 
Ekici, “Avis araç kiralama 
sektörünü Türkiye’de yoktan 
var eden bir şirket olarak 40 yılı 
aşkın süredir sunduğu müşteri 
memnuniyeti odaklı, öncü ve 
yenilikçi hizmetlerle sektörü 
şekillendirmeye devam ediyor. 
Hizmet kalitemizin teyidi 
niteliğinde olan bu ödülü altıncı 
kere kazanmanın mutluluğunu 

Kongre Merkezi’nde yapıldı. 
Jüri başkanlığını 2008-2009 Skal 
International Dünya Başkanı 
ve Universal Turizm Genel 
Direktörü Hülya Aslantaş’ın 
üstlendiği etkinlikte jüride 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Danışmanı ve İstanbul 
Turizm Atölyesi Koordinatörü 
Tülin Ersöz, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Nüzhet Kahraman, 
Alem Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Melis Aytem, İZ TV 
Genel Yayın Yönetmeni Coşkun 
Aral, İstanbul Kültür ve Turizm 
İl Müdürü Nedret Apaydın ve 
MNG Airlines Lojistik Başkanı 
Emir Akın yer aldı.

yaşıyoruz. Avis Türkiye olarak 
sahip olduğumuz bu tecrübeyi 
sadece Türkiye sınırları içinde 
değil, Azerbaycan, Kuzey Irak, 
Kazakistan şubelerimizde de 
devam edeceğiz” dedi. 

Türk turizm sektörünün 
gelişimine katkı sunmak 
amacıyla 18.si düzenlenen 
ve sektörün 21 kategoride 
en iyilerini bir araya getiren 
Skalite Ödül Töreni Haliç 

Avis, Türk Turizmi’nin Oscarı
Skalite’yi Yine Kazandı

Türkiye’de Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Avis, pazara 

giriş yaptığı 1974 yılından bu yana sektörünün öncüsü olmayı başardı. 

Yurtiçi ve yurt dışında 86 ofisteki yeni ve bakımlı araçları ile müşterilerine 

hizmet veren Avis, ülkenin en yaygın araç kiralama ağına ve en geniş araç 

filosuna sahip olarak her yıl kararlı büyümesini sürdürmektedir. 
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Genel Müdür ve CEO’su olarak 
görev yapıyor.

1961 yılında Japonya’da doğan 
Hiroshi Kato, 1985 yılında 
Toyota Motor Corporation 
(TMC)’da Denizaşırı Üretim 
ve Mühendislik Grubu’nda 
çalışmaya başladı.

Toyota’nın Kuzey Amerika, 
Avrupa ve Japonya’daki 
birimlerinde çeşitli görevler 
üstlendikten sonra 2012 yılında 
Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye’de mevcut görevine 
atanan Hiroshi Kato, evli ve iki 
erkek çocuk babasıdır.

Görev değişiklikleri, 1 Ocak 
2016 tarihi itibarıyla geçerli 
olacak. 

önemli ölçüde katkı yapan 
ihracatta da etkin bir rol 
oynayacak.

Hedeflerini anlattı

Hyundai Assan’ın yeni başkanı 
Yoon, göreviyle ilgili olarak, 
“Kardeş ülkemiz Türkiye’de 
bulunduğum için çok heyecanlı 
ve mutluyum. Hyundai olarak 
bizim için her zaman müşteri 
memnuniyeti, yüksek kaliteli 
ve güvenli araçlar üretmek 
ön plandadır. Bu sebeple tüm 
çalışmalarımızdaki ana gündem 
maddelerimiz müşterilerimizle 
kuracağımız güçlü bir bağdır. 
Markamızın imajını artırmak 
ve ayrıca müşterilerimize 
sunduğumuz kaliteli 
ürünlerimizle en çok sevilen 
otomobil markası olmak da bir 
diğer hedefimiz” dedi.

Görev süresi dolan 
Toyota Otomotiv 

Sanayi Türkiye Genel 
Müdür ve CEO’su Orhan 
Özer görevinden ayrılıyor. 
Halen Baş Koordinatör ve 
Genel Müdür Danışmanı 
olarak görevini sürdürmekte 
olan Hiroshi Kato, 1 Ocak 
2016 itibarıyla şirketin yeni 
Genel Müdür ve CEO’su 
olacak.

Toyota'dan yapılan 
açıklamaya göre, Orhan 
Özer, 6 yılı Toyota Avrupa 
Başkan Yardımcılığı olmak 
üzere 21 yıldır Toyota’da 
çeşitli fonksiyonlarda 
üst yöneticilik görevleri 
üstlendikten sonra, 2010 
yılından bu yana şirketin 

Türk otomotiv sektörünün 
yükselen yıldızı Hyundai 

Assan, 2016 yılını yeni bir 
başkan ile karşıladı. Daha önce 
Hyundai Motor Company’de 
Strateji ve Planlama Bölümü’nde 
çalışan ve şirkette 30 yılı aşkın 
tecrübesi olan Mong Hyun 
Yoon, Hyundai Assan Başkan 
ve CEO’su olarak yeni görevine 
başladı.

1 Numara olmak için

Hyundai Assan’ın Türkiye’deki 
tüm operasyonlarından 
sorumlu olan M.H. Yoon, 
özellikle şirketin “Müşteri 
Memnuniyetinde 1 Numara 
Olmak” hedefini zirveye 
taşıyacak. İzmit Fabrikası’ndaki 
üretimle beraber satış ve 
satış sonrası gibi alanlardaki 
hizmetlere yön verecek olan 
Yoon, Türkiye ekonomisine 

Toyota Türkiye’de görev 
değişikliği

Hyundai Assan’a
yeni başkan atandı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür 
ve CEO’su Orhan Özer, yerini Hirosi Kato'ya 
bırakıyor. 

Daha önce Hyundai Motor Company’de Strateji ve 
Planlama Bölümü’nde çalışan ve şirkette 30 yılı 
aşkın tecrübesi olan Mong Hyun Yoon, Hyundai 
Assan Başkan ve CEO’su olarak yeni görevine 
başladı.
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OYDER'in Yeni Üyesi

HASSOY MOTORLU
VASITALAR TİC.VE SAN. A.Ş.

Mercedes Benz Bayiliği olarak etkin ve kaliteli hizmet veren Hassoy Motorlu Vasıtalar Tic. 
Ve San. A.Ş., Trabzon Akçaabat’ta 8.000 m²’lik bir alanda yer alan servisi ile 1972 yılından 
beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin en büyük otobüs satış bayilerinden bir 
tanesi olan Hassoy’da, kamyon, çekici, tır ve otomobil satışı yapılmaktadır. Ayrıca satılan 
araçların tam teçhizatlı yedek parça dağıtım ve pazarlaması ile her türlü tamir ve bakımları 
gerçekleştirilmektedir.

Tel : 0462 696 61 61
Faks : 0462 696 00 10
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Teknolojinin kalbi
Las Vegas'ta attı
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı Consumer Electronics 
Show (CES) 2016 sona erdi. Teknoloji karnavalı olarak ifade 
edilen CES 2016’da 3 binden  fazla irili ufaklı şirket, tüketicile-
rin dikkatini çekmek için geliştirdikleri yeni ürünleri stantla-
rına koydu. Gelecek hakkında ipuçları veren bu yeni ürünlerin 
arasında günlük hayatı kolaylaştıran modeller de vardı, daha 
fazla eğlenceyi hedefleyen cihazlar da vardı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri 
olan Consumer Electronic Show (CES), bu 

yıl da son teknoloji ürünleriyle nefesleri kesti. 6-9 
Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas kentinde 
gerçekleştirilen dev fuara dünya çapında 3500'den 
fazla teknoloji şirketi katıldı. Bu şirketler toplamda 
20 binden fazla yeni teknoloji ürünlerini tanıttı.

 Sony, Asus, Samsung, LG ve Intel gibi teknoloji 
devlerinin katıldığı CES'te neslelerin interneti, 
giyilebilir cihazlar, Quantum Dot televizyonlar, 
akıllı gözlükler, oyun konsolları, sanal gerçeklik 
gözlükleri ve insansız otomobiller damgasını 
vurdular. Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, 
akıllı saatler üzerinden otomobilleri çalıştıracak 
sistemi ilk defa CES'te duyurdu. Hyundai'nin 

BlueLink adını verdiği sistem Google tarafından 
geliştirilen giyilebilir cihaz işletim sistemi Android 
Wear üzerinden kullanılabiliyor. Uygulama 
sayesinde otomobili akıllı saat üzerinden çalıştırma, 
farları ve kapılarını açıp kapatma, korna çalma gibi 
işlemleri yapılabiliyor. Bunun için kullanıcının araca 
belli bir mesafede olmasına gerek yok. Otomobilde 
internet bağlantısının bulunması yeterli. Uygulama 
akıllı sesli komutları da algılayabilecek. 

Google'a rakip olmaya hazırlanan Mercedes insansız 
otomobili ile şov yapmaya hazırlanırken BMW 
ise akıllı saatler ile park etme özelliğini bu fuarda 
tanıtacak. BMW'nin dört lazer sensörü ile donattığı 
elektrikli otomobil i3, 360 derecelik görüş açısı 
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sağlıyor. Otomobil kendi kendine diğer araçların, 
kolonların ve yayaların yanından geçerek kendine 
boş park yeri arayabiliyor. Bir yer bulduğunda park 
ederek kendini kilitliyor. CES fuarı akıllı telefon 
üreticilerinin rekabetine sahne olacak. Samsung, 
Sony, LG ve HTC tanıtacakları yeni telefonlarla 
kıyasıya mücadele etti. Yeni amiral gemisi Xperia 
Z4 ile beraber Z4 Compact, Z4 Tablet, Z4 Ultra gibi 
modelleri tanıtacağı söylenen Sony, akıllı telefona 
entegre edilebilen Walkman modelini tanıttı. 
Samsung'un bu yıl erken davranarak amiral gemisi 
olan akıllı telefon modeli Galaxy S6'yı gün yüzüne 
çıkarttı.

Fuarda öne çıkanlar
Çocuğunuz eve geldiğinde kapıyı açıyor

Fransız Netatmo şirketi, çocuklu aileler için dikkat 
çekici bir ürün geliştirdi. Evde kimsenin olmadığı 
zamanlarda çocukların kapıda kalması sıkça 
yaşanan bir durumdur. Bu sorunun çözmek için 
harekete geçen şirket, yüz tanıma sistemine sahip 
olan bir kilit teknolojisi geliştirdi. Çocuğunuz 
kapıya geldiğinde yüzünü otomatik olarak tanıyan 
sistem, direkt olarak kapıyı açıyor.

Magnezyum ile daha hafif

Dizüstü bilgisayarlar giderek hafiflemeye devam 
ediyor. Samsung’un CES 2016’da tanıttığı 
ürünlerden biri de bu modellerden Magnezyum 
alaşım kullanılarak geliştirilen Samsung 13 inç 
ekranlı Notebook 9 modelinin ağırlığı ise sadece 
840 gram. Neredeyse bir tablet kadar hafif olan bu 
dizüstü bilgisayar modelinde Intel Core i7 CPU ve 
256 GB’lık SSD harddisk bulunuyor.

Lens ustasından akıllı gözlük

Google’ın akıllı gözlük modelinden sonra diğer 
teknoloji şirketleri de harekete geçti. Lens 

konusunda uzman olan Carl Zeiss bunlardan 
biri. CES 2016’da ilk kez geliştirdiği akıllı gözlük 
modelini tanıtan şirket, diğerlerine göre daha klasik 
bir tasarıma sahip model tasarımına sahip.

En hızlı drone

İnsansız hava araçları olarak da ifade edilen 
dronelar artık trende dönüştü. Genellikle 
helikoptere benzer bir mantıkla inip kalkıp inen 
modellere alternatifler gelmeye başladı. Akıllı 
cihazlar konusunda geliştirmeler yapan Parrot, 
‘Disco’ adında yeni bir model geliştirdi.

Şekerci 3D yazıcı

CES 2016’da dikkat çeken diğer bir teknoloji de 
3D yazıcılar oldu. Daha önce çikolata yapmak için 
kullanılan 3D yazılar artık şeker bile yapabiliyor. 
3DSystems adındaki şirketin ChefJet Pro adındaki 
3D yazıcının kartuşlarına şekerde kullanılacak 
aroma ve şeker konuluyor.

Bu malzemeleri ısıtarak eriten ve karıştıran cihaz 
daha sonra şekeri yazıcının üzerinde bulunan 
standın üzerine basılıyor. Kullanıcıların kendi 
tasarımına uygun şekerler yapabildiği ChefJet Pro’da 
renkler ise aromalara göre belirleniyor. Şeker yapan 
3D yazıcı önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.

Kadınlara özel şarj eden çanta

Akıllı telefonların en önemli sorunlarından biri olan 
şarj sorunu için güneş enerjisi kullanımı her geçen 
gün yaygınlaşıyor. Samsung’un CES 2016’da ilk kez 
sahneye çıkardığı çanta ise güneş enerjisi ile akıllı 
telefonları şarj ediyor.

360 derece müzik

Bu yılın en önemli trendleri arasında kullanıcıları 
360 derece saran konseptler olacak. Sanal gerçeklik 
gözlükleriyle görüntü teknolojilerine yansıyan bu 
trend, ses teknolojilerine de yansıyor..



ARALIK 2015

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

58

2015'de ABD'de
2015 yılında ABD'de 17 milyon 354 bin 111 adet benzinli ve dizel araç satıldı 

BİRİNCİ
> Tesla Model S

İKİNCİ
> Nissan Leaf

ÜÇÜNCÜ
> Chevrolet Volt

DÖRDÜNCÜ
> BMW i3

BEŞİNCİ
> FORD FUSION ENERGI 

ALTINCI
> FORD C-MAX ENERGI 

YEDİNCİ
> FİAT 500E

25.700 Adet

Satış fiyatı
63.700 USD

17.269 Adet

Satış fiyatı
22.360 USD

15.393 Adet

Satış fiyatı
27.495 USD

11.024 Adet

Satış fiyatı
35.850 USD

11.024 Adet

Satış fiyatı
35.850 USD

7.591 Adet

Satış fiyatı
28.588 USD

6.194 Adet

Satış fiyatı
25.700 USD
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en çok satan elektrikli araçlar
2015 yılında ABD'de 116 bin 548 adet elektrikli araç satıldı 

SEKİZİNCİ
> WV E-GOLF 

ON BİRİNCİ
> BMW İ8 

ON DÖRDÜNCÜ
> SMART ED 

ON YEDİNCİ
> KIA SOUL EV

YİRMİNCİ
> TESLA MODEL X

YİRMİ ÜÇÜNCÜ
> MERCEDES
S550 PHV

DOKUZUNCU
> TOYOTA
PRIUS PHV

ON İKİNCİ
> MERCEDES
B CLASS ED

ON BEŞİNCİ
> PORSCHE 
CAYENNE S-E

ON SEKİZİNCİ
> BMW X5 
xDRIVE40E

YİRMİ BİRİNCİ
> PORSCHE 918 
SPYDER

YİRMİ DÖRDÜNCÜ
> MITSUBISHI I-MIEV

ONUNCU
> CHEVROLET
SPARK EV 

ON ÜÇÜNCÜ
> FORD FOCUS
ELECTRİC

ON ALTINCI
> CADILLAC ELR

ON DOKUZUNCU
> PORSCHE 
PANAMERA S-E

YİRMİ İKİNCİ
> HYUNDAI SONATA 
PHV

YİRMİ BEŞİNCİ
> VOLVO XC90

4.232 Adet

Satış fiyatı
22.315 USD

2.265 Adet

Satış fiyatı
133.657 USD

1.387 Adet

Satış fiyatı
18.250 USD

1.015 Adet

Satış fiyatı
25.275 USD

214 Adet

Satış fiyatı
86.700 USD

118 Adet

Satış fiyatı
90.625 USD

4.191 Adet

Satış fiyatı
28.315 USD

1.906 Adet

Satış fiyatı
34.875 USD

1.103 Adet

Satış fiyatı
72.859 USD

892 Adet

Satış fiyatı
58.444 USD

203 Adet

Satış fiyatı
XX XXX USD

115 Adet

Satış fiyatı
16.345 USD

2.629 Adet

Satış fiyatı
18.495 USD

1.582 Adet

Satış fiyatı
22.495 USD

1.024 Adet

Satış fiyatı
59.490 USD

407 Adet

Satış fiyatı
92.343 USD

160 Adet

Satış fiyatı
30.516 USD

86 Adet

Satış fiyatı
64.510 USD
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2015 yılında %26 arttı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Otomobil pazarı %23,5, hafif ticari araç pazarı %34,4 büyüdü. 
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2015 Aralık ayında %6 büyüdü.
Otomobil pazarı %3,9, hafif ticari araç pazarı %13,3 büyüdü.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2015 yılında bir önceki 

yıla göre %26,1 artarak 968.017 adet olarak 
gerçekleşti. 2014 yılında 767.681 adet toplam 
pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2015 yılında bir önceki yıla 
göre %23,54 artarak 725.596 adete yükseldi. 
2014 yılında 587.331 adet satışa ulaşılmıştı. 
Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılında geçen yıla 
göre %34,42 oranında artarak 242.421 adete 
ulaştı. Geçen yıl 180.350 adet satış yapılmıştı.

2015 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 156.173 adete ulaştı. 146.989 adet 
olan 2014 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar %6,25 
oranında büyüdü. 2015 yılı Aralık ayında 
otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre %3,89 arttı ve 114.340 adet oldu. Geçen 

sene 110.054 adet satış gerçekleşmişti. 2015 
yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 
2014 yılının Aralık ayına göre %13,26 arttı 
ve 41.833 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 
36.935 adet satışa ulaşılmıştı.

2015 yılında, 1600cc altındaki otomobil 
satışlarında %24,52, 1600-2000cc aralığında 
motor hacmine sahip otomobil satışlarında 
%2,54 ve 2000cc üstü otomobillerde %9,37 
artış görüldü. 2015 yılında, 85kW altı 38 adet, 
121kW üstü ise 82 adet olmak üzere 120 adet 
elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2015 yılında, otomobil pazarında ortalama 
emisyon değerlerine göre en yüksek paya 
%42,02 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller 304.901 adet ile sahip oldu.

2015 yılında, dizel otomobil satışlarının payı 

%61,78’e gerilerken, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %49,90’a yükseldi.

2015 yılında otomobil pazarı segmentinin 
%82,90’ını yine vergi oranları düşük 
olan A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%52,11 pay alan C (378.141 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%48,46 pay, 351.598 adet) oldu.

2015 yılında hafif ticari araç pazarı gövde 
tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek 
satış adetine %71,28 pay ile Van (172.788 
adet), ardından %11,8 pay ile Kamyonet 
(28.599 adet), %10,69 pay ile Minibüs (25.923 
adet) ve %6,23 pay ile Pick-up (15.111 adet) 
yer aldı.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 
2015 yılında 968.017 adete ulaşarak, 2014 yılı 
aynı döneme göre baz etkisiyle %26,1 artış 
göstermiştir..
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10 Yıllık Ort.

32.670

34.615 55.331 83.302 91.602 81.542 86.158 83.836 82.577 64.025 64.255 84.601 156.173

35.021 47.581 53.305 58.121 60.163 59.907 60.199 66.531 66.573 80.621 146.989

28.639 37.840 58.411 58.803 65.719 62.056 53.665 54.267 60.943 52.851 60.160 108.275

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

28
.6

39

37
.8

40

58
.4

11

58
.8

03

68
.7

19

62
.0

56

53
.6

65

54
.2

67

60
.9

43

52
.8

51

60
.1

60

10
8.

27
5

32.670

35.021

47.531
53.305

58.121

146.989

80.621
66.57366.531

60.199
59.907

60.163

84.601



61ARALIK 2015

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2015/2014 (%)

2014/2013 (%)

5,95 57,99 75,07 71,85 40,30 43.21 39,94 37,17 -3,77 -3,48 4,94 6,25

-8,03 -27,50 -30,82 -27,55 -28,66 -18,80 -16,33 -7,45 -2,11 14,75 1,66 13,31
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı 
2015 yılında 
%34,42 oranında 
artarak 242.421 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
180.350 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı 2015 yılı 
Aralık ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
%13,26 oranında 
artarak 41.833 adet 
seviyesine yükseldi. 
Geçen sene Aralık 
ayında 36.935 adet 
satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Aralık ayı ortalama 
satışlara göre 
%21,06 arttı.
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2014’1Ç : % -24,46

2014’2Ç : % -25,12
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2014’4Ç : % 10,17

7.854
9.769

10.536 11.742
12.885 13.305

36.935

15.068
17.269 15.759

20.926

110.054

50.814

2015’1Ç: % 50,29 2015’2Ç: % 51,12

16.301

61.753

2015’3Ç : %23,47

47.088 47.954

62.397

22.204

2015’4Ç : %3,69
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2014 Aralık Sonu 2015 Aralık Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 558.995 % 95,15 696.076 % 95,93 % 24,52 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 22.536 % 3,84 23.108 % 3,18 % 2,54 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 5.753 % 0,98 6.292 % 0,87 % 9,37 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 22 % 0,00 38 % 0,00 - % 3 % 18

86 kW ≤ 120 kW Elektrikli 0 % 0,0 0 % 0,0 - % 7 % 18

≥ 121 kW Elektrikli 25 % 0,0 82 % 0,01 - % 15 % 18

Toplam 587.331 % 100,0 725.596 % 100,0 % 23,54 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2014 Aralık Sonu 2015 Aralık Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 62.052 % 10,57 82.122 % 11,32 % 32,34

≥ 100 - < 120 gr/km 232.129 % 39,52 304.901 % 42,02 % 31,35

≥ 120 - < 140 gr/km 184.708 % 31,45 206.474 % 28,46 % 11,78

≥ 140 - < 160 gr/km 81.103 % 13,81 104.622 % 14,42 % 29,00

≥ 160 gr/km 27.339 % 4,65 27.477 % 3,79 % 0,50

Toplam 587.331 % 100,0 725.596 % 100,0 % 23,54

Dizel
2014 Aralık Sonu 2015 Aralık Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 26 % 0,59 13 % 0,31 % -50,00

B (Entry) 107.402 % 58,89 127.992 % 58,40 % 19,17

C (Compact) 206.751 % 67,34 243.729 % 64,45 % 17,89

D (Medium) 39.322 % 56,41 62.019 % 65,04 % 57,72

E (Luxury) 9.820 % 48,66 9.813 % 41,82 % -0,07

F (Upper Luxury) 3.3387 % 93,23 4.738 % 90,47 % 39,89

Toplam 366.708 % 62,44 448.304 % 61,78 % 22,25

Otomatik Şanzıman
2014 Aralık Sonu 2015 Aralık Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 3.058 % 69,12 3.290 % 78,07 % 7,59

B (Entry) 49.274 % 27,02 74.652 % 34,06 % 51,50

C (Compact) 133.414 % 43,45 179.222 % 47,40 % 34,34

D (Medium) 58.056 % 83,28 82.523 % 86,54 % 42,14

E (Luxury) 15.466 % 76,64 17.194 % 73,28 % 11,17

F (Upper Luxury) 3.571 % 98,29 5.227 % 99,81 % 46,37

Toplam 262.839 % 45,75 362.108 % 49,90 % 37,77

2015 yılında otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,93 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 696.076 adet ile 
sahip oldu. Ardından %3,18 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,87 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2014 yılına göre, 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %24,52, 1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %2,54 ve 2000cc üstü otomobillerde 
%9,37 artış yaşandı. 2015 yılına 85kW altı 38 adet, 121kW üstü ise 82 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2015 yılında otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %42,02 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (304.901 adet) ve ardından yine %28,46 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (206.474 adet ) sahip oldu.

2015 yılında dizel otomobil satışları geçen yıla göre %22,25 oranında arttı. 2015 yılı otomobil satış adetleri, 2014 yılı ile kıyaslandığında, dizel payı 
%62,44’den %61,78’e (448.304 adet) geriledi.

2015 yılında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2014 yılına göre %37,77 arttı. 2015 yılı otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, 
otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %44,75’den %49,90’a (362.108 adet) yükseldi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2015 Ocak-Kasım 
döneminde yüzde 8.6 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomobil pazarı 
2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 
2014 yılı aynı dönemine göre 
%8,6 arttı ve toplam 13.045.791 
adet seviyesinde pazara 
ulaşıldı. 2014 yılı aynı dönemde 
ise 12.008.765 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2015 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen 

yılın aynı dönemine göre sırasıyla en fazla 
düşüş %5 ile Lüksemburg’da, ardından %4,5 
ile Estonya’da ve %0,1 Avusturya’da görüldü. 
2015 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran 
ilk üç pazar ise sırasıyla; İzlanda %44,4, 
İrlanda %29,8 ve Portekiz %26,3 oranıyla 
yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına 
göre otomobil pazarı 2015 yılı Kasım ayında 
2014 yılı aynı ayına göre %13,7 arttı ve toplam 

1.124.964 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2014 yılı Kasım ayında ise 989.758 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2015 
yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 
en çok daralma %20,6 ile Estonya’da ve %2,2 
ile Lüksemburg’da yaşandı.

2015 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına 
göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar 
sırasıyla; İzlanda %92, Romanya %41,5 ve 
%33,5 Bulgaristan oranıyla yer aldı. 

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (KASIM 2015/2014)

KASIM 2015 KASIM 2014 Değ.% OCAK-KASIM 2015 OCAK-KASIM 2014 Değ.%

ALMANYA 272.377 250.082 8,9 ALMANYA 2.958.687 2.807.073 5,4

İNGİLTERE 178.876 172.327 3,8 İNGİLTERE 2.453.426 2.310.237 6,2

FRANSA 150.334 135.067 11,3 FRANSA 1.733.506 1.632.531 6,2

İTALYA 134.021 108.546 23,5 İTALYA 1.464.747 1.268.380 15,5

İSPANYA 81.650 65.122 25,4 İSPANYA 945.623 781.868 20,9

HOLLANDA 40.516 32.192 25,9 BELÇİKA 468.325 455.949 2,7

BELÇİKA 36.329 29.739 22,2 HOLLANDA 380.573 351.351 8,3

İSVEÇ 31.352 25.916 21,0 POLONYA 317.614 298.054 6,6

POLONYA 30.312 24.322 24,6 İSVEÇ 311.568 276.804 12,6

İSVİÇRE 26.312 23.672 11,2 İSVİÇRE 291.141 269.085 8,2

AVUSTURYA 23.381 21.619 8,2 AVUSTURYA 285.723 285.927 -0,1

ÇEK CUM. 20.421 16.365 24,8 ÇEK CUM. 211.089 175.626 20,2

DANİMARKA 17.098 15.150 12,9 DANİMARKA 189.087 173.510 9,0

PORTEKİZ 13.343 11.719 13,9 PORTEKİZ 165.329 130.922 26,3

NORVEÇ 12.600 11.486 9,7 NORVEÇ 137.608 131.553 4,6

FİNLANDİYA 8.992 7.220 24,5 İRLANDA 124.506 95.932 29,8

ROMANYA 8.022 5.669 41,5 FİNLANDİYA 100.887 99.145 1,8

SLOVAKYA 6.953 5.484 26,8 ROMANYA 72.423 64.577 12,1

MACARİSTAN 6.590 5.901 11,7 SLOVAKYA 70.652 66.020 7,0

YUNANİSTAN 5.859 4.983 17,6 MACARİSTAN 70.080 61.397 14,1

SLOVENYA 5.095 4.220 20,7 YUNANİSTAN 68.989 64.831 6,4

LÜKSEMBURG 3.412 3.488 -2,2 SLOVENYA 56.017 49.923 12,2

HIRVATİSTAN 2.209 1.900 16,3 LÜKSEMBURG 43.837 46.157 -5,0

BULGARİSTAN 2.130 1.595 33,5 HIRVATİSTAN 32.966 31.719 3,9

ESTONYA 1.552 1.955 -20,6 BULGARİSTAN 21.152 18.427 14,8

LİTVANYA 1.438 1.158 24,2 ESTONYA 19.081 19.979 -4,5

LETONYA 1.128 1.006 12,1 LİTVANYA 15.878 13.481 17,8

İRLANDA 948 771 23,0 İZLANDA 13.187 9.134 44,4

KIBRIS 921 671 37,3 LETONYA 12.705 11.452 10,9

İZLANDA 793 413 92,0 KIBRIS 9.385 7.721 21,6

TOPLAM 1.124.964 989.758 13,7 TOPLAM 13.045.791 12.008.765 8,6

TÜRKİYE 62.397 59.695 4,5 TÜRKİYE 611.256 477.277 28,1
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI ARALIK 2015

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 155 155 0 0 155 155

AUDI 3.830 3.830 0 0 3.830 3.830

BENTLEY 5 5 0 0 5 5

BMW 4.380 4.380 0 0 4.380 4.380

CHERY 31 31 0 0 31 31

CITROEN 2.207 2.207 487 1.381 1.868 487 3.588 4.075

DACIA 6.308 6.308 1.226 1.226 0 7.534 7.534

FERRARI 0 0 0 0 0 0

FIAT 7.510 677 8.187 11.380 1.250 12.630 18.890 1.927 20.817

FORD 948 5.729 6.677 12.111 684 12.795 13.059 6.413 19.472

GEELY 0 0 0 0 0

HONDA 1.579 1.328 2.907 0 1.579 1.328 2.907

HYUNDAI 3.932 3.679 7.611 146 146 3.932 3.825 7.757

INFINITI 5 5 0 0 5 5

ISUZU 0 286 64 350 286 64 350

IVECO 0 449 449 0 449 449

JAGUAR 52 52 0 0 52 52

JEEP 562 562 0 0 562 562

KARSAN 0 203 203 203 0 203

KIA 2.262 2.262 242 242 0 2.504 2.504

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0

LANCIA 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 219 219 0 0 219 219

LEXUS 9 9 0 0 9 9

MASERATI 17 17 0 0 17 17

MAZDA 306 306 0 0 306 306

MERCEDES-BENZ 4.831 4.831 1.049 1.049 0 5.880 5.880

MINI 357 357 0 0 357 357

MITSUBISHI 188 188 76 677 753 76 865 941

NISSAN 4.606 4.606 0 0 0 4.606 4.606

OPEL 9.087 9.087 0 0 9.087 9.087

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 3.622 3.622 558 1.654 2.212 558 5.276 5.834

PORSCHE 215 215 0 0 215 215

PROTON 10 10 0 0 0 10 10

RENAULT 11.941 5.582 17.523 3.356 3.356 11.941 8.938 20.879

SEAT 2.082 2.082 0 0 2.082 2.082

SKODA 3.477 3.477 0 0 3.477 3.477

SMART 1 1 0 0 1 1

SSANGYONG 34 34 19 19 0 53 53

SUBARU 240 240 0 0 240 240

SUZUKI 17 17 0 0 17 17

TATA 0 0 14 14 0 14 14

TOYOTA 7.704 1.326 9.030 396 396 7.704 1.722 9.426

VOLKSWAGEN 12.290 12.290 4.125 4.125 0 16.415 16.415

VOLVO 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000

TOPLAM 33.614 80.726 114.340 25.101 16.732 41.833 58.715 97.458 156.173
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-ARALIK 2015

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 847 847 0 0 0 0 847 847

AUDI 0 20.279 20.279 0 0 0 0 20.279 20.279

BENTLEY 0 19 19 0 0 0 0 19 19

BMW 0 31.221 31.221 0 0 0 0 31.221 31.221

CHERY 0 394 394 0 0 0 0 394 394

CITROEN 0 16.520 16.520 5.239 6.511 11.750 5.239 23.031 28.270

DACIA 0 37.257 37.257 0 7.555 7.555 0 44.812 44.812

FERRARI 0 10 10 0 0 0 0 10 10

FIAT 42.122 5.241 47.363 53.055 9.072 62.127 95.177 14.313 109.490

FORD 3.817 43.341 47.158 67.454 4.028 71.482 71.271 47.369 118.640

GEELY 0 25 25 0 0 0 0 25 25

HONDA 10.865 5.413 16.278 0 0 0 10.865 5.413 16.278

HYUNDAI 24.967 25.164 50.131 0 1.612 1.612 24.967 26.776 51.743

INFINITI 0 43 43 0 0 0 0 43 43

ISUZU 0 0 0 3.341 333 3.674 3.341 333 3.674

IVECO 0 0 0 0 2.710 2.710 0 2.710 2.710

JAGUAR 0 336 336 0 0 0 0 336 336

JEEP 0 3.507 3.507 0 0 0 0 3.507 3.507

KARSAN 0 0 0 2.124 0 2.124 2.124 0 2.124

KIA 0 13.873 13.873 0 4.110 4.110 0 17.983 17.983

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 6 6 0 0 0 0 6 6

LANCIA 0 2 2 0 0 0 0 2 2

LAND ROVER 0 1.577 1.577 0 0 0 0 1.577 1.577

LEXUS 0 13 13 0 0 0 0 13 13

MASERATI 0 73 73 0 0 0 0 73 73

MAZDA 0 1.761 1.761 0 0 0 0 1.761 1.761

MERCEDES-BENZ 0 30.333 30.333 0 8.457 8.457 0 38.790 38.790

MINI 0 1.739 1.739 0 0 0 0 1.739 1.739

MITSUBISHI 0 1.366 1.366 595 3.897 4.492 595 5.263 5.858

NISSAN 0 26.421 26.421 0 7 7 0 26.428 26.428

OPEL 0 47.000 47.000 0 0 0 0 47.000 47.000

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 22.808 22.808 3.391 8.212 11.603 3.391 31.020 34.411

PORSCHE 0 861 861 0 0 0 0 861 861

PROTON 0 500 500 0 0 0 0 500 500

RENAULT 69.063 32.683 101.746 0 15.617 15.617 69.063 48.300 117.363

SEAT 0 16.911 16.911 0 0 0 0 16.911 16.911

SKODA 0 22.107 22.107 0 0 0 0 22.107 22.107

SMART 0 88 88 0 0 0 0 88 88

SSANGYONG 0 605 605 0 303 303 0 908 908

SUBARU 0 1.737 1.737 0 0 0 0 1.737 1.737

SUZUKI 0 177 177 0 0 0 0 177 177

TATA 0 168 168 0 228 228 0 396 396

TOYOTA 37.047 10.949 47.996 0 2.928 2.928 37.047 13.877 50.924

VOLKSWAGEN 0 107.401 107.401 0 31.642 31.642 0 139.043 139.043

VOLVO 0 6.939 6.939 0 0 0 0 6.939 6.939

TOPLAM 187.881 537.715 725.596 135.199 107.222 242.421 323.080 644.937 968.017
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TÜRKİYE OCAK-KASIM 2015 İHRACAT RAKAMLARI

1000 USD OCAK-KASIM

SEKTÖRLER 2014 2015 Değ. (%) Pay (%)

Otomotiv Endüstrisi 20.467.471 19.316.886 -6 15

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 17.362.989 15.582.901 -10 12

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 16.370.638 14.145.216 -14 11

Çelik 10.964.127 9.562.625 -13 7

Elektrik-Elektronik ve Hizmet 12.021.280 9.128.073 -24 7

Toplam 144.340.886 131.942.324 -9 100

Otomotiv endüstrisi 10. ihracat 
şampiyonluğuna koşuyor

K asım ayında yüzde 4.4 oranında artışla 
bir milyar 921 milyon dolarlık ihracat 

gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, yılın 11 
aylık döneminde de 19 milyar 317 milyon 
dolarlık dış satışa imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği’nin (OİB) kasım ayı verilerine göre 
en fazla ihracat yapan 5 sektör arasında 
dış satışlarını yalnızca otomotiv endüstrisi 
artırdı.

Türkiye genel ihracatı içerisinde de 
yüzde 16.8 ile en fazla pay alan otomotiv 
endüstrisini kasım ayındaki başarısına AB 
ülkelerine yüzde 7 ve Orta Doğu ülkelerine 
yüzde 24 oranındaki yükselişler taşıdı. 

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, kasım ayında 
ürün gruplarının tümünde artış yaşandığına 
dikkat çekerek, “Otomotiv endüstrimizin 
ihracatı yine 2 milyar dolar sınırına 
dayanarak bir milyar 921 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Dış satışlarda bu seviyelerdeki 
trendimizi önümüzdeki dönemlerde de 
sürdüreceğimize inancımız arttı. Özellikle 
en büyük pazarımız AB bölgesinde yaşanan 
ihracat artışı hedeflerimizi yakalamada bizi 
umutlandırıyor. Ayrıca yeni hedef pazar 
halini almaya başlayan Birleşik Devletlere 
yönelik ihracatımızın da hızla artması, 
kayıp yaşadığımız bölgelere alternatif olması 
endüstrimize fırsatlar sunuyor” dedi.

Sabuncu, sektörel anlamda bu yıl da 10. 
ihracat şampiyonluğunu kutlamaya bir 
adımlarının kaldığını belirterek, kırılması 
zor bir başarıya imza attıklarının altını 
çizdi. Bu yılın 11 aylık döneminde euro/
dolar paritesinden kaynaklanan 2.75 milyar 
dolarlık kayba dikkat çeken Sabuncu, “Birim 
bazında ihracatımızı artırmamıza rağmen, 
tamamen bizim dışımızda meydana gelen 
gelişmelerden dolayı bu yıl dış satışlarda 
olası bir rekoru da kaçırmış bulunuyoruz. 
Bir yandan buna üzülürken, diğer yandan 
da 2016 yılına aynı heyecan ve hedeflerle 
başlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Tüm ürün gruplarında artış

Ürün grupları bazında ise otomotiv yan 
sanayi, kasım ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre 0.4 puan artışla 736 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde 
bunu binek otomobil ürün grubu yüzde 8 
büyüme ve 635 milyon dolar, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar yüzde 14 yükseliş 
ve 411 milyon dolar, otobüs – minibüs – 
midibüs ürün grubu da yüzde 9 artış ve 119 
milyon dolarla izledi. Ürün gruplarında 
2015’in Ocak-Kasım döneminde de otomotiv 
yan sanayide yüzde 10 düşüşle 7 milyar 876 
milyon, binek otomobil ürün grubunda 
yüzde 6 gerilemeyle 6 milyar 274 milyon, 
eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
ürün grubunda yüzde 2 artışla 3 milyar 842 
milyon ve otobüs – minibüs – midibüs ürün 
grubunda da yüzde 8 büyümeyle bir milyar 
77 milyon dolarlık dış satış gerçekleşti.

Birleşik Devletler’e 11 ayda artış yüzde 71 

Ülke bazlı verilere göre ise kasım ayında 
Almanya’ya ihracat yüzde 2 azalışla 294 
milyon, Birleşik Krallık’a yüzde 8 artışla 221 
milyon, İtalya’ya da yüzde 16 yükselişle 186 
milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2015’in 
11 ayında ise geçen yılın aynı dönemine 
göre Almanya yüzde 10 kayıpla 3 milyar 36 
milyon, Birleşik Krallık’a yüzde 8 büyümeyle 
2 milyar 447 milyon, Fransa’ya da yüzde 11 
gerilemeyle bir milyar 887 milyon dolarlık 
dış satış yapıldı. Aynı dönemde çift haneli 
büyüyen Birleşik Devletler’e yüzde 71 
yükselişle 695 milyon, İspanya’ya ise yüzde 13 
artışla bir milyar 3 milyon dolarlık dış satış 
dikkat çekti. 

T ürkiye genel ihracatı içerisinde 
de yüzde 16.8 ile en fazla pay 
alan otomotiv endüstrisini 
Kasım ayındaki başarısına AB 
ülkelerine yüzde 7 ve Orta Doğu 
ülkelerine yüzde 24 oranındaki 
yükselişler taşıdı.








