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İnsan odaklı 
hizmet

Değerli Meslektaşlarım,

Markalar artık insanlara odaklanmak üzere yeni programlar uygulamaya başladı. Burada amaç insanlara iyi 
bir deneyim sunmak ve marka ile kullanıcıları arasında güçlü ve sürekli bir bağ oluşturmak. Artık, insan odaklı 
tasarımlar ve ideal deneyimlerin kurgulanacağı bir dönem var hepimizin önünde. Ayrıca insan odaklı projel-
er sadece müşteri memnuniyetini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda çalışan tatmini ve iş sonuçlarına da 
açıkça yansıyor. Son dönemde kullanıcıların beklentileri doğrultusunda hızla değişen ve gelişen hizmetlerde 
yaşanacak memnuniyetsizlikler olması durumunda müşteriler %70 oranında hızla yeni bir markaya geçiş ya-
pabiliyor. Tüketiciler artık bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyor, bunları hızlıca değerlendirebiliyor ve karar verebiliyor. 
Özellikle büyük şehirlerde yaşanan zaman darlığı, zamanını daha planlı ve efektif bir şekilde kullanma talepleri 
hizmetlerin sağlanmasında işletmeleri ve profesyonelleri oldukça zorluyor. 

Şirketlerimizde, işverenler ve profesyoneller baş başa vererek “insan odaklı” hizmeti nasıl yaratabileceklerini 
çalışmalı ve daha da önemlisi bunları hayata geçirerek uygulanmasını sağlamalıdırlar.  Bu inovatif gelişmeler 
sonucu uygulamaları deneyimleyen ve memnun kalan tüketicilerin hizmeti aldıkları yere bağlı kaldıkları da 
tespit edilen bir durumdur. 

İşte bu tespitler sonucu bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz OYDER Otomotiv Kongresi’nin temasını “sad-
akat” olarak belirledik. Yıllardır sektörümüz ve perakende hizmetler içinde yaşayarak gördüğümüz, kay-
bedilen müşterilerin yeniden kazanma maliyetinin maalesef oldukça yüksek oluşudur. Markalarımızla bir-
likte yaptığımız eğitimler, çeşitli teknoloji yatırımları sonunda insan odaklı bir işletim sistemi kurmak ve 
müşterilerimize mükemmel bir hizmet deneyimi yaşatmak hepimizin önceliği olmak durumunda. Bu sebeple 
Kongremizde bu hedeflere ulaşmış önemli isimleri ağırlamak ve deneyimlerini bizlerle paylaşmalarını istedik. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç, otomotiv ile ekonomi ilişkisi ve gelişen teknoloji ile insan 
faktörü konularındaki görüşlerini katılımcılarla paylaşacak. Daha önce bir bölge toplantımıza katılmış olan 
sayın Ali Koç, burada yaptığı oldukça samimi ve keyifli değerlendirmeleriyle son derece etkileyici bir konuşma 
yapmıştı. Kongremizde kendisini yeniden dinlemekten mutluluk duyacağım. 

Ülkemizin en değerli bankalarından biri olan Garanti Bankası’nın değerli Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, özellikle 
sadakat programları yarattıkları uygulamaların süreçlerini ve geleceğin dünyasında sadakatin önemini çok 
kıymetli bir vizyonla bizimle paylaşacak.

“Hopi” uygulamasıyla inovasyonel ve müthiş bir sadakat uygulaması gerçekleştiren sayın Onur Erbay 
ise yönettiği şirkette para-puan sistemiyle nasıl bir sadakat uygulaması yaratılacağı ve dijital dünyada 
kişiselleştirilmiş alışveriş uygulamaları konularında tecrübelerini anlatacak.

Sektörümüzün içinden değerli marka yöneticilerimiz sayın Ali Haydar Bozkurt, sayın Berk Çağdaş ve sayın 
Bora Koçak’ın katılacağı ve OGD Başkan Yardımcısı Emre Özpeynirci’nin yöneteceği panelde, otomotiv 
perakendeciliğinde beklentiler konuşulacak. Bu panelde tüm yetkili satıcılar yatırımlarını daha bilinçli yönlen-
direbilecekleri, geleceği daha rahat görebilecekleri püf noktalarını tespit edebilecekleri değerli görüşleri dinleme 
fırsatı yakalayacaklar.

Bir yandan ülkemizdeki çok değerli insanları dinlerken diğer yandan da AB ülkelerinde sadakat uygulamalarında 
nasıl trendler var, başarılı uygulamalardan örnekler nelerdir konusunda İtalya’dan değerli dostumuz Leonar-
do Buzzavo ve İngiltere’den JD Power araştırma şirketinin Başkan Yardımcısı Charles Mills beraber bir panel 
gerçekleştirecekler. 2015 ve 2016’daki kongrelerimize katılan yabancı konuklarımızın söylediği önemli bir konu 
daha gündemimizde yer alıyor: İngiltere merkezli ve uzmanlığı kullanılmış araç organizasyonu oluşturmak ve 
buna danışmanlık vermek olan Centro Consulting firmasının sahibi sayın Mike Smith, bize AB’den örnekler ver-
erek orada bu işin nasıl yapıldığını ve iyi uygulamaların ülkemize nasıl uyarlanabileceğini anlatacak.

Baştan sona çok değerli konuşmacılarla dolu dolu geçecek olan OYDER Otomotiv Kongresi’nde sizleri de 
aramızda görmek istiyoruz.

Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle...
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OYDER Otomotiv Kongresi 
sektöre hizmet etmeye
devam ediyor

2011 yılında Otomotiv 
Sektörünün Geleceği 
“Bugünden 2023’e” 

temalı kongre 
düzenlenmiş ve 

Kongremize Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı, Ekonomi Bakanı 
ve Türkiye’nin en büyük 

sivil toplum örgütü 
olan TOBB’un Başkanı 
konuşmacı olmuşlar, 

ülkemizin 2023 
vizyon ve hedeflerini 

anlatmışlardır.

O tomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER), Türkiye’deki tüm otomotiv 
yetkili satıcılarını temsil etme 

göreviyle 27 yıl önce kurulmuş sivil toplum 
örgütüdür.

Otomotiv perakendeciliğinin yetkili 
kurumları olan Yetkili Satıcılar, otomotiv 
ticaretinde değer zincirinin tüketici ile 
temas eden tek noktası olmak sıfatıyla, 
tüketici beklenti ve taleplerinin sektör 
tarafından anlaşılmasına, karşılanmasına 
ve ilerletilmesine önemli katkılar 
sağlamaktadır. Bu bilinç ve sorumluluk ile 
otomotiv sektörünün geleceğine yönelik 
sağlıklı gelişmelerin temin edilmesi ve bu 
gelişmelerin bugünden tartışılmasına olanak 
sağlayan Otomotiv Kongreleri her yıl OYDER 
tarafından düzenlenmektedir.

Otomotiv Sektörünün Geleceği başlığı 
altında toplanan Kongrelerde her yıl yeni ve 
güncel konu başlıkları ulusal ve uluslararası 
konuşmacıların katkılarıyla tüm sektörü 
kucaklayacak şekilde hayata geçirilmektedir.

2010 yılında Türkiye’nin en büyük şirketi olan 
Koç Holding’in Onursal Başkanı Sayın Rahmi 
Koç kongremize konuşmacı olarak katılmış 
ve geniş bir katılımcı kitleye deneyimleri ve 
sektör hakkında görüşlerini aktarmıştır.

2011 yılında Otomotiv Sektörünün 
Geleceği “Bugünden 2023’e” temalı kongre 
düzenlenmiş ve Kongremize Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi Bakanı ve 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü 
olan TOBB’un Başkanı konuşmacı olmuşlar, 
ülkemizin 2023 vizyon ve hedeflerini 
anlatmışlardır.

2012 yılında düzenlenen “Markalaşmanın 
Gücü” kongresinde yerli marka yaratmak ve 
sektörün bu konudaki düşünceleri masaya 
yatırılmış, dünyada markalarının gücüyle 
tanınan Almanya Eski Şansölyesi Sn. Gerhard 
Schroeder konuşmacı olarak katılmıştır.

2013 yılında ise “Gelişim için Değişim” teması 
ile yeni dünyanın değişim ihtiyacı ve bu 
ihtiyacın otomotive etkileri tartışılmıştır. 

Z. ALP GÜLAN
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Bu tartışmalara katkıda bulunmak için 
Ekonomi Bakanımız ile Meksika Eski Devlet 
Başkanı Sn. Jose Felipe Calderon kongremize 
katılmış ve Meksika ile Türkiye arasındaki 
benzerliklere dikkat çekerek gelecek 
vizyonumuzu yine sektör temsilcileri ile 
birlikte değerlendirmiştir.

2015 kongremizde “Otomotiv 
Perakendeciliğinin Geleceği” başlığı 
tartışılmıştır. Bu başlık altında Yetkili 
Satıcıların bugünkü sorunları, sektörü 
etkileyen makro ekonomik faktörler ve 
gelecekte yaşanması muhtemel senaryolar 
ABD’de Otomotiv Perakendesinin en 
büyüklerinden olan Group1Auto’nun CEO’su 
Earl Hesterberg, La-Foscari Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi ve Avrupa’daki en büyük 
organizasyonlardan birisi olan “Dealer Day”’i 
düzenleyen Doç. Dr. Leonardo Buzzavo ve 
İngiltere merkezli Otomotiv Araştırmaları 
gerçekleştiren ICDP şirketinin Genel 
Direktörü Steve Young’ın katılımları ile 
değerlendirilmiştir.

2016 kongremizde “Dijital Dünyaya 
Geçiş ve Başarı Odaklı İş Modelleri” 
başlığı tartışılmıştır. Kongremize T.C. 
Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet 
ŞİMŞEK ve Grupo Parvi (Brezilya) CEO’su 
Sayın Bruno SCHWAMBACH, IdeaFoster, 
Leaders University (İspanya)’dan Sayın 
Pau Garcia MİLA, Bertel O. Steen A.S. 
(Norveç) CIO’su Sayın Runar MYHRE, COX 
Otomotiv (A.B.D.) Uluslararası Yazılım 

Başkanı Sayın Patrick KATENKAMP ve 
Verona Üniversitesi (İtalya)’dan Sayın Doç. 
Dr. Leonardo BUZZAVO’nun katılımları ile 
değerlendirilmiştir.

Her yıl ortalama 1000 kişilik katılımla 
gerçekleşen sektörün tek ve en büyük 
kongresi olan OYDER Otomotiv Kongresi, 
2017 yılında da her yıl yarattığı etki ve sonuç 
odaklı yaklaşım ile sektöre hizmet etmeye 
devam edecektir.

2017 OYDER Otomotiv Kongresi’nde sizleri 
de aramızda görmekten bir kez daha büyük 
memnuniyet ve onur duyacağımızı belirtmek 
isteriz. 
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“OTOMOTİV PERAKENDECİLİĞİNDE SADAKATİN GÜCÜ”
5 Nisan 2017 - The Grand Tarabya Hotel, İstanbul

Z. Alp GÜLAN
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

Nihat ZEYBEKÇI
T.C. Ekonomi Bakanı

Ali Y. KOÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Koç Holding A.Ş.

Ali Fuat ERBİL
Genel Müdür
Garanti Bankası

Leonardo BUZZAVO
Verona Üniversitesi
İtalya

Charles MILLS
Başkan Yardımcısı
J.D. Power

09:15 – 09:30

09:30– 10:15

10:15 – 11:00

11:15 – 12:00

12:00 – 13:00

11:00 - 11:15

AÇILIŞ KONUŞMASI

AÇILIŞ KONUŞMASI

Otomotiv ile ekonominin ilişkisi ve gelişen teknoloji ile insan faktörü

Konu: Geleceğin Dünyasında Sadakatin Önemi

Konu: Otomotiv Perakendeciliğinde Başarılı Sadakat Uygulamaları ve Gelecek Beklentileri

Kahve Molası
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“OTOMOTİV PERAKENDECİLİĞİNDE SADAKATİN GÜCÜ”
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Mike SMITH
Yönetim Kurulu Başkanı
Centro Consulting

Onur ERBAY
Genel Müdür – Hopi

13:45 – 14:30

13:00 - 13:45

16:00 – 16:45

Konu: Kullanılmış araç organizasyonu oluşturmak ve AB’den örnekler

Öğle Yemeği

Konu: Sadakatta Dijitalin Önemi

Emre ÖZPEYNİRCİ
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı
OGD

Ali Haydar 
BOZKURT
CEO - Toyota 
Türkiye

Berk ÇAĞDAŞ
CEO - Genel 
Müdür – 
Renault MAİS

Bora KOÇAK
Otomotiv 
Grup Başkanı 
Anadolu 
Gurubu

14:30 – 16:00 Otomotiv Perakendeciliğinde Beklentiler

MODERATÖR

PANELİSTLER

16:45 – 17:00 KAPANIŞ KONUŞMASI

Z. Alp GÜLAN
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Koç Holding A.Ş.

Başkan Yardımcısı – J.D. Power

Charles Mills, J.D. Power’da Global Perakende Deneyiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı. Şirketin global 
pazarlarındaki perakende deneyimi faaliyetlerine liderlik etmek veya bunları desteklemekten sorumlu. 
Bu faaliyetler arasında J.D. Power’ın Müşteriyle Uyumlu Perakende Mükemmeliyeti (Customer-Aligned 
Retail Excellence - CARE) iyileştirme yönteminin uygulanması ve sürekli yenilenmesi de var. Şirketin, 
Müşterinin Sesi verilerinin yanı sıra diğer işlemsel ve operasyonel bilgilere dayanan CARE, kurumlara, belli 
müşteri deneyimi hedeflerine ulaşmaları için kapsamlı bir yaklaşım sunan genel bir çerçeve.

Sn. Mills J.D. Power’a 1992’de katıldı. Şirketteki 20 yıllık çalışmaları boyunca Avrupa Operasyonlarından 
Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Danışmanlık Operasyonları Yönetici Direktörlüğü ve şirketin e-İş 
Strateji Grubu Direktörlüğü dahil olmak üzere birçok yönetici pozisyonunda bulundu. Ondan önce Nissan 
Motors, A.B.D.’de çalıştı.

2008’de The McGraw-Hill Companies’den Kurumsal Başarı Ödülü alan Sn. Mills, 2011’de de Uluslararası 
En İyi Bayiler Forumu’nda en çok beğenilen konuşmacıydı.

Sn. Mills gazetecilik lisans diplomasını Northridge’deki California State University’den almış, İşletme Mas-
ter’ını Pepperdine University’de tamamlamıştır. Amerikan Deniz Piyadesi İhtiyat Teşkilatı’nda asker olarak 
görev yapmıştır.

Ali Y. Koç

Charles MILLS

Londra‘da 1980 yılında başladığı Harrow School’dan 1985 yılında mezun oldu. 1989 yılında ABD. Hous-
ton Teksas‘taki Rice Üniversitesi’nden lisans diplomasını aldı. 1995 – 1997 yılları arasında ABD. Boston, 
Massachusetts Harvard Üniversitesi‘nde yüksek lisans yaptı. 

1986 yılının yazında Otosan A.Ş. Ford Motor Company’nin ortaklığı ile otomobil montaj hattında çalıştı. 
1987 ve 1988 yazlarında Koç Holding, A.Ş. Otomotiv Grubu’na bağlı olarak otomobil üretimi ve bayii ağı 
ile çalıştı. Bayii çalışmalarının tekrar yapılanması döneminde üst yönetim ile çalıştı. 1990 yazında J.P. 
Morgan, New York, NY Stajerlik yaptı.

1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı’na dahil olmuş, 
1991-1992 yılları arasında Ramerica International Inc.’da Koordinatör, 1992-1994 yılları arasında Morgan 
Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır.

Ali Koç, 1997 - 2000 yılları arasında Koç Holding Stratejik Planlanma Grubu Başkanlığına Bağlı, Yeni İş 
Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. Daha sonra sırasıyla;  2000 - 2002 yıllarında Koç Holding A.Ş. 
Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı, 2002 - 2006 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Bilgi Grubu Başkanı,  
2006 -  2008 yılları arasında Koç Holding A.Ş.  Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı, 20 08 -   2010 yılları 
arasında  Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı, 2010 - 2016 
yılları arasında Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Şubat 2016’dan beri Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.
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Yönetim Kurulu Başkanı – Centro Consulting

2009 Centro Consulting’i kurdu

2004 – 2009 Portekiz, Rusya ve Finlandiya’da BMW BPS. Orta ve Doğu Avrupa’da General Motors için İkin-
ci El Araç Geliştirme 2000 – 2004 İkinci El Araç Geliştirme, Jaguar, İngiltere 1993 – 2000 İngiltere’de Bayi 
Genel Müdürü 1989-2000 İngiltere’de bayilerde Satış Direktörü ve Satış Müdürü

Mike SMITH

Verona Üniversitesi - İtalya

Ekonomi ve işletme dalında doktorası bulunan Leonardo Buzzavo, Ca’ Foscari Üniversitesi (Venedik, İtal-
ya) İşletme Fakültesi’nde girişimcilik ve strateji dersleri vermektedir. Aynı zamanda Ca’Foscari Üniversitesi 
ve Digital Accademia tarafından sunulan Dijital Ekonomi ve Girişimcilik master programında direktörlük 
yapmaktadır.

Otomotiv sektöründe 2 yıldan fazla pazarlama ve dağıtım stratejileri üzerine yoğunlaşmış; altı kıtada 
20’nin üzerinde ülkede 200’den fazla konferans ve seminerlere konuşmacı olarak davet edilmiştir. Qu-
integia (www.quintegia.it) adlı otomotiv sektörü üzerine araştırma yürüten ve eğitim veren bir şirketin 
kurucu ortağı ve başkanlığını sürdürmektedir.

Otomotiv Bayi Günü ve Otomotiv Dağıtım Zincirleri için şirketlerin bir arada olduğu, Avrupa’nın önde ge-
len fuarında program koordinatörlüğü yapmaktadır.

Audea tarafından sunulan, Bayi Yönetimi Direktörlüğünü yaptığı bayi odaklı eğitim programında üst üste 
10. baskısına ulaşmıştır. (www.audea.it)

1994 yılından bu yana dahil olduğu Uluslararası Otomotiv Distribütörlüğü Programında Direktörlük yap-
maktadır. Araç dağıtımının tüm yönlerini içine aldığı araştırmalar yapmaya devam etmektedir. (www.icdp.
net)

Leonardo BUZZAVO
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Garanti Bankası Genel Müdürü

Hopi Genel Müdürü

Ali Fuat ERBİL

Onur ERBAY

ODTÜ Makina Mühendisliği’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Mühendislik & Teknoloji Yöneti-
mi Master’ı yaptı. Ayrıca Onur’un Pennsylvania – Wharton Business School’dan MBA derecesi bulunuyor.

İş hayatına Arçelik-LG’de Takım Mühendis olarak başlayan Onur, daha sonra sırasıyla Otokar’da takım li-
deri, Ontex’te Üretim Sistemleri Müdürü olarak çalıştı. McKinsey’in Chicago ofisinde 3 sene danışmanlık 
yaptıktan sonra , Rocket Internet ile Türkiye’ye döndü. Evimister.com’un kurucu Genel Müdürlüğü’nü 
yaptı. Rocket’ın Türkiye’den çıkması ile  ABD’ye dönerek  eBay’de çalışmaya başlamıştı. Şu an Hopi’de 
Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi İş İdaresi Yüksek Li-
sans (MBA) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bankacılık ve Finans doktora programları mezunudur. Çeşitli 
özel sektör kuruluşları ve bankalarda yönetici olarak çalıştıktan sonra, 1997 yılında Garanti Bankası’na 
Şubesiz Bankacılık/Dijital Dağıtım Kanalları Birim Müdürü olarak katılmıştır. 

30 Nisan 1999 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Erbil, GMY olarak Bireysel Bankacı-
lık, Kurumsal Bankacılık, Yatırım Bankacılığı, Finansal Kurumlar ve İnsan Kaynakları gibi pek çok alandan 
sorumlu olarak çalışmıştır. Erbil, 2 Eylül 2015 tarihinden itibaren Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görevini sürdürmektedir ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., 
Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Bilişim 
Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 

Bu sorumluluklarına ek olarak, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen 
Erbil’in, bankacılık ve işletmecilik dallarında tecrübesi 24 yıldır.
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Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı

1967 doğumlu olan Ali Haydar Bozkurt, ilk, orta ve yüksek öğrenimini Adana’da tamamladı, 1991 yılında 
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. Boz-
kurt, profesyonel çalışma hayatına 1996 yılında demir-çelik sektöründe başladı. Kariyerinin devamında 
Opel Türkiye’de farklı bölgelerde Bölge Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Türkiye Filo ve Özel Satışlar 
Müdürlüğü görevine getirilen Bozkurt,  daha sonra yine Opel Türkiye bünyesinde İş Geliştirme Müdürü 
olarak görevini sürdürdü. Bozkurt, 2003 senesinde ALJ Grup’a transfer oldu ve Daihatsu Türkiye’nin Ge-
nel Müdürü olarak atandı.  2006 senesinde, Daihatsu Türkiye Genel Müdürlüğü görevine ilave olarak ALJ 
Grup’unun Avrupa Direktörlüğü’nü  üstlendi.

ALJ Grup’un 2009 senesinde Toyotasa’daki Sabancı hisselerini satın almasını müteakip, yeni yapılanma 
çerçevesinde kurulan Toyota  Türkiye’ye CEO ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. Bozkurt, halen To-
yota Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu başkanı görevini üstlenmenin yanısıra  ALJ Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su olarak görev yapmaktadır.

1967 yılında İstanbulda doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Endüstri ve İşletme Mühendisi olarak mezun oldu. Lisans Üstü ve Doktora çalışmalarını sırasıyla; İTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Chicago Üniversitesi Booth School of Business (ABD) ve Harvard Business School 
(ABD)’de tamamlayan Dr.Berk ÇAĞDAŞ, Kurumsal Finansman, Hazine Yönetimi, Stratejik Risk Yönetimi, 
Otomotiv Sektörü ve bunlara bağlı yan alanlarda uzmandır. Körfezbank’ta Bölüm Başkanlığı ve Genel 
Müdür Yardımcısı, Doğuş Otomotiv’de Genel Müdür ve CFO görevlerinde bulunan Dr.Berk ÇAĞDAŞ, 2016 
Eylül ayında Oyak Grubuna bağlı, Renault MAİS A.Ş.’ne Genel Müdür ve CEO olarak transfer oldu ve halen 
bu görevi yürütmektedir.  

Ali Haydar BOZKURT

CEO - Genel Müdür – Renault MAİS
Berk ÇAĞDAŞ 
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Otomotiv Grup Başkanı – Anadolu Gurubu

1969 yılında Ankara’da doğmuştur. 1985 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ni, 1989 yılında Deniz 
Harp Okulu Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. 2007 yılında da Harvard Business School’da İleri 
Yönetim Programı’nı bitirmiştir. Kariyerine 1989 - 1996 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri’nde başlamış 
olup, Teknik Yönetim Pozisyonlarında,Teknik Subay Şefi olarak görev yapmıştır. 1996 – 1999 tarihleri ara-
sında  Çelik Motor Tic.A.Ş.’de sırasıyla Eğitim Şefi , Satış Sonrası Hizmetler  Şefi  ve Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü olarak ;  1999 – 2001 tarihleri arasında Çelik Motor Tic.A.Ş.’de Kia Ürün Müdürü olarak; 2001 – 
2005 tarihleri arasında da Kia-Honda-Lada Ürün Direktörü olarak görev yapmıştır. 

Temmuz  2005 – 2008 tarihleri arasında Citroen Baylas Otomotiv A.Ş.’de Genel Müdür olarak; 2008 - 
2010 tarihleri arasında da Mazda Motor Europe(Türkiye) Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

2010 Mart – 2016 Temmuz tarihleri arasında Anadolu Grubu Kia Çelik Motor Genel Müdürü olarak görev 
yapmıştır. 2016 Ağustos ayı itibariyle de Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı olarak görevini sürdür-
mektedir.

Aynı zamanda  Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, MESS Yönetim Kurulu Üyesi ve 
TİSK Denetleme Kurulu Üyesidir.

Özel Ortadoğu Koleji ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bö-
lümü mezunu olan Emre Özpeynirci, 23 yıldır Hürriyet ailesinin bir üyesi. Şu anda Hürriyet Gazetesi’nin 
Ekonomi Müdür Yardımcısı olan Emre Özpeynirci aynı zamanda 14 yıldır Hürriyet gazetesinin otomotiv 
editörü, Hürriyet Otoyaşam Gazetesi’nin yayın koordinatörü ve 2 yıldır Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin 
(OGD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı… 2001 yılında Reuters tarafından Türkiye’de gelecek vadeden 
ekonomi gazetecisi olarak seçilen ve İngiltere’de ekonomi gazeteciliği üzerine eğitim ve sertifika alan 
Emre Özpeynirci evli ve bir çocuk babası…

Bora KOÇAK 

OGD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Emre ÖZPEYNİRCİ 
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Yeni dönem başlıyor

Türkiye’de otomotiv sektörü için 2005’ten bu 
yana yürürlükte bulunan 2005/4 sayılı Motoru 

Taşıtlar Sektöründe Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu 
Eylemler Grup Muafiyeti Tebliği (2005/4 sayılı 
Tebliğ), yerini 2 yıllık uyum süresi ile 2017/3 sayılı 
Motoru Taşıtlar Sektöründe Dikey Anlaşmalara 
İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ne bırakmıştır.

24.02.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2017/3 sayılı Tebliğ, Avrupa 
Birliği’nde yürürlükte olan ve satış ile satış sonrası 
şeklinde ayrı ayrı düzenlenen 330/2010 ve 461/2010 
sayılı Tüzükler ile paralel olmakla beraber, söz 
konusu Tüzük’lerden ayrıştığı noktalar dikkat çekici 
niteliktedir.

Tebliğ, öncelikle AB Tüzüğü ile yapısal anlamda 
ayrışmıştır. Şöyle ki, AB’de satış konusunda motorlu 
taşıtlara özgü bir düzenleme artık mevcut değil, bu 
konu genel dikey anlaşmalar içerisinde yer alıyor.  
Satış sonrası ise spesifik bir şekilde ayrı bir tüzük 
ile düzenleniyor. 2017/3 sayılı Tebliğ ise, satış ve 
satış sonrasının her ikisini birlikte motorlu taşıtlar 
sektörüne özgü biçimde düzenlemektedir.

Tebliğ’in AB Tüzükleri ile ayrıştığı diğer noktalar 
ise, sözleşme süreleri ve sözleşme sona erdikten 
sonra uygulanabilecek olan rekabet etmeme 
yükümlülüğüdür. 

AB Tüzüklerinde, sözleşme süreleri yerel 
hukuka tabi bırakılarak herhangi bir düzenleme 
getirilmemiştir. 2017/3 sayılı Tebliğ ise, özellikle 
marka içi rekabet açısından önem taşıyan sözleşme 
sürelerini, 2005/4 sayılı Tebliğ ile paralel biçimde 5 
yıl ya da süresiz olarak düzenlemiştir.

Yine AB Tüzüklerinde öngörülen sözleşme sona 
erdikten sonra yetkili satıcılara ve servislere 
uygulanabilecek olan 1 yıl süreli rekabet etmeme 

Av. PINAR ENGİSOR ŞAHİN
LEGAL HUKUK BÜROSU

yükümlülüğü Rekabet Kurulu tarafından Tebliğ’de 
düzenlenmemiştir.

2017/3 sayılı Tebliğ ile, 2005/4 sayılı Tebliğ’in 
ana düzenlemeleri temelde korunmuş olsa da, 
muafiyetin genel koşulları bakımından bazı 
farklılıklar bulunmaktadır. 

2017/3 sayılı Tebliğ’de yer alan, “ağ kurucusu” 
tanımı ile  bakım ve onarım hizmeti sunan bağımsız 
teşebbüsleri bir franchise sözleşmesi çerçevesinde 
zincir servis olarak bir ağa dahil eden teşebbüsler de 
Tebliğ kapsamına dahil edilmiştir.

İlgili Tebliğ kapsamında muafiyet, münhasır dağıtım 
sisteminin ya da nicel seçici dağıtım sisteminin söz 
konusu olduğu dikey anlaşmalar için,sağlayıcının 
sözleşme konusu mal ve hizmetlerin satışını yaptığı 
ilgili pazardaki pazar payının %30’u aşmaması ve 
alıcının sözleşme konusu mal ve hizmetlerin alımını 
yaptığı ilgi pazardaki pazar payının %30’u aşmaması 
şartıyla uygulanacaktır. 

2005/4 sayılı Tebliğ ile paralel biçimde, 2017/3 sayılı 
Tebliğ kapsamında taşıt sağlayıcıları tarafından 

Türkiye’de otomotiv 
sektörü için 2005’ten 
bu yana yürürlükte 
bulunan 2005/4 
sayılı Motoru Taşıtlar 
Sektöründe Dikey 
Anlaşmalar ve 
Uyumlu Eylemler 
Grup Muafiyeti Tebliği 
(2005/4 sayılı Tebliğ), 
yerini 2 yıllık uyum 
süresi ile 2017/3 
sayılı Motoru Taşıtlar 
Sektöründe Dikey 
Anlaşmalara İlişkin 
Grup Muafiyeti 
Tebliği’ne bırakmıştır.
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yetkili dağıtıcılara satış ile birlikte satış sonrası 
hizmetleri verme yükümlülüğü getirilmesi veya 
yetkili servislere satış sonrası hizmetler ile birlikte 
yeni motorlu taşıt dağıtımı yükümlülüğü getirilmesi 
grup muafiyetinden yararlanamayacaktır. 

Satış hizmeti için rekabet etmeme yükümlülüğü, 
“alıcının bir önceki takvim yılındaki alımları esas 
alınarak, ilgili pazardaki anlaşma konusu mal 
veya hizmetlerin ya da onları ikame eden mal 
veya hizmetlerin yeni motorlu taşıtların satışı 
pazarında %80’inden fazlasının sağlayıcıdan veya 
sağlayıcının göstereceği başka bir teşebbüsten satın 
almasına yönelik olarak alıcıya doğrudan veya 
dolaylı biçimde getirilen herhangi bir yükümlülük” 
olarak tanımlanmış olup, 2005/4 sayılı Tebliğ’de yer 
alan %30 yükümlülüğü düzenlemesi yerini %80’e 
bırakmıştır.

Satış fiyatının belirlenmesi,  münhasır dağıtım 
sistemi dışında bölge ya da müşteri sınırlaması, 
seçici dağıtım sistemi üyeleri arasında satışların 
engellenmesi ve seçici dağıtım sistemi üyelerinin 

mahkemeye başvuru hakkına halel getirmeksizin 
bağımsız bir uzmana ya da hakeme götürme 
hakkının tanınmasına ilişkin hükmün 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile çeliştiği dikkate 
alınarak, bu düzenleme 2017/3 kapsamında 
muafiyetten yararlanma koşulları arasında yer 
almamıştır.  

Çok markalılık ve ek satış noktası açılması 
hükümleri bakımından değişikliğe gidilmiş ve 
çok markalı dağıtım yapısının ve ek satış yerleri 
açma serbestisinin kısıtlanmasının yeni  motorlu 
taşıtların dağıtımını konu alan bir dikey anlaşmada 
yer almasının, Tebliğ ile tanınan muafiyetten 
faydalanmayı engellemediği hüküm altına 
alınmıştır.

2005/4 sayılı Tebliğ dahilinde yapılan ağır ticari 
araç ayrımı, 2017/3 sayılı Tebliğ ile kapsamında 
yapılmamıştır. 2005/4 sayılı Tebliğ ile öngörülen ek 
satış yeri ve ek teslimat yeri açılmasının ağır ticari 
araçlar için kısıtlanabileceği yönündeki hükmün, 
2017/3 sayılı Tebliğ ile kapsamda yer alan her türlü 

AB Tüzüklerinde, 
sözleşme süreleri yerel 
hukuka tabi bırakılarak 
herhangi bir düzenleme 
getirilmemiştir. 
2017/3 sayılı Tebliğ 
ise, özellikle marka 
içi rekabet açısından 
önem taşıyan sözleşme 
sürelerini, 2005/4 
sayılı Tebliğ ile 
paralel biçimde 5 yıl 
ya da süresiz olarak 
düzenlemiştir.

Satış sonrası hizmetler için , 2017/3 sayılı Tebliğ’de 2005/4 sa-
yılı Tebliğ ile benzer nitelik taşıyan üç ana yasak söz konusudur. 
Buna göre, bağımsız tamircilere bakım onarımda kullanması 
amacıyla yedek parça satışının engellenmesi, yedek parça ya da 
ekipman tedarikçisinin bunları yetkili veya bağımsız satıcılara, 
yetkili veya bağımsız servislere ya da son kullanıcılara satma 
hakkının kısıtlanması veya tedarikçinin yedek parçalar üzerine 
ticari markasını ya da logosunu etkin bir şekilde ve kolayca gö-
rünür şekilde yerleştirmesinin kısıtlanması halleri 2017/3 sayılı 
Tebliğ’in ihlali sonucunu doğuracaktır.

Çok markalılık ve ek satış noktası 
açılması hükümleri bakımından 
değişikliğe gidilmiş ve çok markalı 
dağıtım yapısının ve ek satış yerleri 
açma serbestisinin kısıtlanmasının 
yeni  motorlu taşıtların dağıtımını 
konu alan bir dikey anlaşmada 
yer almasının, Tebliğ ile tanınan 
muafiyetten faydalanmayı 
engellemediği hüküm altına 
alınmıştır.

son kullanıcılara aktif veya pasif satışlarının 
sınırlanması halleri 2005/4 sayılı Tebliğ de olduğu 
gibi 2017/3 sayılı yeni Tebliğ’de de muafiyetten 
yararlanmayı kaldıran ağır kısıtlamalar olarak 
sayılmıştır.

2005/4 sayılı Tebliğ’de öngörülen devir serbestisi ile 
feshin gerekçeli olmasına ilişkin düzenlemelerin, 
bunlara aykılığın tek başına rekabet ihlali 
oluşturmadığı ve bu tip düzenlemelerin taraflar 
arasındaki ilişkiye müdahale niteliği taşıdığı 
öngörülerek, bahse konu düzenlemelere 2017/3 
altında yer verilmemiştir.

2005/4 sayılı Tebliğ’de yer alan anlaşmadan 
kaynaklanan uyuşmazlıkların, tarafların 
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motorlu taşıtı kapsayacak şekilde genişletildiği 
görülmektedir.

Satış sonrası hizmetler için ise, 2017/3 sayılı 
Tebliğ’de 2005/4 sayılı Tebliğ ile benzer nitelik 
taşıyan üç ana yasak söz konusudur. Buna göre, 
bağımsız tamircilere bakım onarımda kullanması 
amacıyla yedek parça satışının engellenmesi, yedek 
parça ya da ekipman tedarikçisinin bunları yetkili 
veya bağımsız satıcılara, yetkili veya bağımsız 
servislere ya da son kullanıcılara satma hakkının 
kısıtlanması veya tedarikçinin yedek parçalar 
üzerine ticari markasını ya da logosunu etkin bir 
şekilde ve kolayca görünür şekilde yerleştirmesinin 
kısıtlanması halleri 2017/3 sayılı Tebliğ’in ihlali 
sonucunu doğuracaktır.

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar 
(EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir 
ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu 
Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 
715/2007) ve Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan 
Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir 
ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu 

Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 
595/2009) özel servislerin teknik bilgiye erişimini 
ayrıntılı bir biçimde düzenlemektedir. Söz konusu 
düzenlemeler özel servislerin teknik bilgiye erişimi 
bakımından yeterli kabul edildiğinden Tebliğ 
kapsamında, 2005/4 sayılı Tebliğ’de olduğu gibi 
ayrıca bir düzenleme getirilmemiştir. 

Satış sonrası hizmetlerin sunulması bakımından 
ek tesis yerleri açılmasına yönelik olarak getirilen 
kısıtlamalar ve çok markalılığa yönelik hükümler de 
satış faaliyetlerinden farklı olarak düzenlenmiştir. 

Satış sonrası hizmetler açısından yetkili yedek 
parça dağıtıcıları ve yetkili servisler, ilk kuruluş 
yerlerini kapatmamak ve ek tesis yeri için öngörülen 
koşulları karşılamak kaydıyla bakım ve onarım 
hizmeti sunacakları ek tesis yerlerini belirlemek 
konusunda serbesttirler. 

Satış sonrası hizmetler için, rekabet etmeme 
yükümlülüğü, “alıcının bir önceki takvim yılındaki 
alımları esas alınarak, ilgili pazardaki anlaşma 
konusu mal veya hizmetlerin ya da onları ikame 
eden mal veya hizmetlerin yeni motorlu taşıtların 
satışı pazarında %30’undan fazlasının sağlayıcıdan 
veya sağlayıcının göstereceği başka bir teşebbüsten 
satın almasına yönelik olarak alıcıya doğrudan veya 
dolaylı biçimde getirilen herhangi bir yükümlülük” 
şeklinde tanımlanmıştır. Böylece 2005/4 sayılı 
Tebliğ ile paralel şekilde, %30’luk sınır ile isteyen 
ağ üyelerinin, en az üç farklı rakip sağlayıcıdan mal 
alıp satmasına imkân verilmesi amaçlanmıştır. 

2017/3 sayılı Tebliğ’de 
yer alan, “ağ kurucusu” 
tanımı ile  bakım 
ve onarım hizmeti 
sunan bağımsız 
teşebbüsleri bir 
franchise sözleşmesi 
çerçevesinde zincir 
servis olarak bir ağa 
dahil eden teşebbüsler 
de Tebliğ kapsamına 
dahil edilmiştir.

Satış sonrası hizmetlerin sunulması 
bakımından ek tesis yerleri açılma-
sına yönelik olarak getirilen kısıt-
lamalar ve çok markalılığa yönelik 
hükümler de satış faaliyetlerinden 
farklı olarak düzenlenmiştir. 
Satış sonrası hizmetler açısından 
yetkili yedek parça dağıtıcıları ve 
yetkili servisler, ilk kuruluş yerle-
rini kapatmamak ve ek tesis yeri 
için öngörülen koşulları karşılamak 
kaydıyla bakım ve onarım hizmeti 
sunacakları ek tesis yerlerini belir-
lemek konusunda serbesttirler. 

Satış hizmeti için rekabet etmeme 
yükümlülüğü, “alıcının bir önceki 
takvim yılındaki alımları esas alına-
rak, ilgili pazardaki anlaşma konusu 
mal veya hizmetlerin ya da onları 
ikame eden mal veya hizmetlerin 
yeni motorlu taşıtların satışı paza-
rında %80’inden fazlasının sağlayı-
cıdan veya sağlayıcının göstereceği 
başka bir teşebbüsten satın alma-
sına yönelik olarak alıcıya doğru-
dan veya dolaylı biçimde getirilen 
herhangi bir yükümlülük” olarak 
tanımlanmış olup, 2005/4 sayılı 
Tebliğ’de yer alan %30 yükümlülü-
ğü düzenlemesi yerini %80’e bırak-
mıştır.
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GÜNDEM

“İkinci elde yeni dönem geliyor”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci ikinci el taşıt alım satımında 
yeni bir düzenleme getirdiklerini 
belirterek "Ne yapıyoruz burada? Bir 
kere her önüne gelen galericilik veya 
araç alım satımı yapmasın. Belge 
verelim, niteliklerini belirleyelim, 
esnaf belgelerini verelim ve bu 
ticareti biz düzenleyelim" "Arızalı, 
hurda, kaza yapmış araç satıyorsanız, 
bunları belirterek satın. Ama ben 
'Sağlam araç satıyorum' diyorsan 
da 'En azından 10 bin kilometre 
garanti ver' diyerek satış işlemi 
gerçekleştirilecek bir sistem 
düzenliyoruz" açıklamasında 
bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
ikinci el taşıt alım satımına yönelik düzenleme 

getirileceğini belirterek, "Ne yapıyoruz burada 
Bir kere her önüne gelen galericilik veya araç 
alım satımı yapmasın. Belge verelim, niteliklerini 
belirleyelim, esnaf belgelerini verelim ve bu ticareti 
biz düzenleyelim." dedi.

İKİNCİ EL ARAÇTA DÜZENLEME

Referandumdan sonra ikinci el araç alım satım için 
Türkiye'de bir düzenleme yapacaklarını bildiren 
Tüfenkci, "Bu nedir, özellikle ikinci el taşıt alım 
satımında bir düzenleme getiriyoruz. Ne yapıyoruz 
burada? Bir kere her önüne gelen galericilik 
veya araç alım satımı yapmasın. Eğer yapacaksa 
bunu gelsin belgesin. Belge verelim, niteliklerini 
belirleyelim, esnaf belgelerini verelim ve bu ticareti 
biz düzenleyelim." ifadesini kullandı.

'10 BİN KİLOMETRE GARANTİ VER'

Bu sayede hem satıcıya hem alıcıya güven 
getireceklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, 
konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aradaki sözleşmelerin çerçevesini belirleyelim ve 
o çerçeveler neticesinde bu sözleşmeler oluşsun. 
En önemlisi de sattığınız araçların niteliklerini de 
sizler beyan edin. Arızalı, hurda, kaza yapmış araç 
satıyorsanız, bunları belirterek satın. Ama ben 
'Sağlam araç satıyorum' diyorsan da 'En azından 
10 bin kilometre garanti ver' diyerek satış işlemi 
gerçekleştirilecek bir sistem düzenliyoruz. İnşallah 
bunu kamuoyunun da görüşlerine açtık. Sizlerin, 
bu işlerle iştigal edenlerin görüşlerini aldık ve Allah 
nasip ederse referandumdan sonra bu yönetmeliği 
yayınlayıp hayata geçiriyoruz. Biz istiyoruz ki sokak 
aralarında, apartman altlarında değil böyle güzel 
sitelerde esnafımız gelsin ticaretini yapsın. Bu her 
şehirde olsun."

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, ikinci 

el motorlu kara taşıtının 
satışını yapan veya satışına 

aracılık eden işletmelere, 
taşıtın motor ve şanzıman 

gibi parçalarına satış 
tarihinden itibaren belli 
bir süre veya kilometre 

için geçerli olacak şekilde 
garanti verme yükümlülüğü 

getireceklerini bildirerek, 
"Aracını galeriden veya 
bu işle iştigal eden bir iş 

yerinden aldığında, 5 veya 
500 kilometre gittiğinde 

ya da 5 gün sonra arıza 
vermemesi gerekir. 

Kilometre sınırını tam 
netleştirmedik ama ikinci 
el ticaret yapanları zorda 

bırakacak bir kilometre 
garantisi değil makul bir 

süre olacak." dedi.





24 ŞUBAT 2017

SEKTÖREL BAKIŞ

Sektör Durum Raporu
2016 dalgasından sonra

Türk bankacılık 
sektöründe 2016 yılında 

artan karlılık oranları 
ve sermaye yeterlilik 

oranlarının yükselmesi 
artı hanesine yazılırken, 
takibe dönüşüm oranları 

yükseldi. Sektörde 
son dönemde döviz 

kurlarında meydana 
gelen önemli artışlar 
sebebiyle firmaların 

bilançolarında meydana 
gelen bozulmalar takibe 

dönüşüm oranlarının 
yükselmesinde etkili 

oldu. TL’nin değer 
kaybetmesi ile birlikte 

2017 yılında da söz 
konusu oranda artış 

öngörülüyor.

Dünyada 2016 yılında “taşları yerinden 
oynatacak” değişiklikler gerçekleşti. 2016 

kimse için kolay bir yıl olmadı. Siyasi karışıklıklar, 
beklenmedik politik tercihler, para piyasalarındaki 
hareketler dünya ekonomisine yön verdi. 2016'nın 
son aylarında Türkiye ekonomisi muadili pek çok 
ülkeden negatif yönde ayrıştı. Faizler yükselirken 
borsa endeksi hızla geriledi ve Türk Lirası dolara 
karşı en çok değer kaybeden para birimlerinden biri 
oldu.

Hem küresel ekonomideki hem Türkiye 
ekonomisindeki dalgalanmalar, Türkiye’nin 
dinamosu sayılan sektörleri de etkiledi. KPMG 
Türkiye’nin hazırladığı yılı değerlendiren raporlara 
göre, kimi sektörler olumsuz etkilenirken, kimileri 
ise beklenmedik şoklara karşı ne derece güçlü 
olduklarını ortaya koyarak büyümeye devam etti. 
İşte sektörlerin durum raporlarından başlıklar:

Telekomünikasyon: Daralmadan büyüdü

2016 Türkiye’de, telekomünikasyon sektörünün 
gücünü gösterdiği yıl oldu. Yaşanan her şeye 
rağmen telekomünikasyon sektörü daralmadan 
büyümeyi başardı. 2016’nın üçüncü çeyreğinde 

elektronik haberleşme alanında mobil abone sayısı 
74 milyonu aştı. 1 Nisan’da hizmete giren 4.5G’yi 
kullanan abone sayısı yaklaşık 38 milyon. Yüksek 
hızlı interneti ise aktif olarak kullanan abone 
sayısı 13 milyonu aştı. Genişbant sayısında sabit 
10 milyon, mobil abonede de 45 milyona ulaşıldı. 
Türkiye’de neredeyse her cepte internet var! 2016 yılı 
üçüncü çeyreği itibariyle internet erişimine sahip 59 
milyon abone bulunuyor.

2013’ten başlayarak 2016’nın üçüncü çeyreğine 
kadar geçen sürede telekomünikasyon sektörü 
gelirleri, TL bazında düzenli artış gösterdi. 
Türkiye’de GSYİH’nın yüzde 1,8 daraldığı 2016’nın 
üçüncü çeyreğinde dahi sektör gelirlerinin artışı 
devam etti.

Telekomünikasyon sektörü 2017 yılına büyük 
beklentiler ve projelerle adım atıyor. Whatsapp, 
Skype gibi servis sağlayıcılar yeni ve büyüyen pazar 
konumunda. Telekom şirketleri, tehdit olarak 

Dünyada ve Türkiye’de yer yer 
şiddetli dalgalanmalarla geçen 2016 
geride kaldı. İngiltere Brexit kararıyla 
zor günlerin eşiğinde. ABD’de Donald 
Trump’ın başkan seçilir seçilmez 
attığı radikal adımlar dünyayı tedirgin 
ediyor. İçeride beklenmedik şoklar 
yaşayan Türkiye, etrafındaki dalgaları 
küçük hasarla atlatmak için önlemler 
alarak yoluna devam ediyor. Peki, 
sektörler 2016’dan nasıl etkilendi, 
2017 nasıl görünüyor? KPMG Türkiye 
Sektörel Bakış’ı yayımladı.
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Tüm sektörler için 
sancılı geçen 2016, 
endüstriyel üretim 
sektörünü risk ve 
finansal açıdan 
yeniden yapılanmaya 
sevk etti. Belirsiz 
ekonomik koşullar 
imalat sektöründeki 
şirketleri zorladı. 
Şirketler 2017’de enerji 
ve kaynak verimliliği 
sağlamak ayrıca 
teknolojik değişimlere 
de ayak uydurmak 
zorunda.

niteledikleri OTT (over the top) teknolojisinin 
etkisini azaltmak adına kendi içerik, mesajlaşma 
ve sosyal medya uygulamalarına yoğunlaşıyor 
veya mevcut OTT firmaları ile işbirliği yapıyor. 
Operatörler gelir kaybı riskini ortadan kaldırmak 
adına sadece farklı servisler içeren paketler 
sunmanın yanında müşteri deneyimlerini 
iyileştirmek üzerine de çalışacak.

Teknoloji hızla değişirken telekomünikasyon 
şirketleri de bu hıza ayak uyduruyor ve dijital 
modellere, bulut teknolojisine adım atıyor. Bu 
durum şirketleri, veri güvenliği ihlallerinden 
kaynaklı gelir açığını korumak için veri güvenliği 

tekniklerine yatırım yapmaya zorluyor. Dünyadaki 
ve Türkiye’deki telekomünikasyon şirketleri veri 
güvenliği konusunda ciddi yatırımlar yapıyor ve 
bilgi güvenliği alanında uzman şirketlerle ortaklık 
kuruyor.

Bankacılık: Aktif büyüklük 2,5 trilyon

Türkiye’de faaliyet gösteren 52 bankanın üçüncü 
çeyrek itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 2,5 
trilyonTL’ye ulaştı. Bunun yüzde 64’ünü oluşturan 
krediler aynı dönemde yüzde 8,4 artarak 1,6 
trilyonTL’ye yükseldi.Toplam aktif içerisindeki 
yabancı para oranı yüzde 38,9 olurken sektörün 
geçtiğimiz yılın dokuz ayında 29 milyarTL kar elde 
etti.

Türk bankacılık sektöründe 2016 yılında artan 
karlılık oranları ve sermaye yeterlilik oranlarının 
yükselmesi artı hanesine yazılırken, takibe 
dönüşüm oranları yükseldi. Sektörde son dönemde 
döviz kurlarında meydana gelen önemli artışlar 
sebebiyle firmaların bilançolarında meydana 
gelen bozulmalar takibe dönüşüm oranlarının 

yükselmesinde etkili oldu. TL’nin değer kaybetmesi 
ile birlikte 2017 yılında da söz konusu oranda artış 
öngörülüyor.

Önümüzdeki dönemde faiz artışları olmasa 
bile, kredi mevduat oranının yüksek seyri ve ek 
kaynak yaratmada doğabilecek zorluklar kredi 
büyüme hızında yavaşlamaya sebep olabilir. Bu, 
karlılık konusunda 2016’ya göre daha zorlu bir yıl 
yaşanacağına işaret ediyor.

2017’de içeride yeni negatif şoklar yaşanmazsa 
sektörün gücü ve ivmesi, gelebilecek dış şokları 
karşılayabilecek ve büyüme performansını 
sürdürebilecek düzeyde görünüyor.

Otomotiv: Lokomotif olmaya devam edecek

Küresel konjonktür ve Türkiye ekonomisindeki 
gelişmeler dikkate alındığında 2016 yılının en 
çok otomotiv sektörüne gülümsediği söylenebilir. 
Otomotiv, üretim ve ihracat rakamları ile hem 
büyümeye hem de cari dengeye en çok katkı 
sağlayan sektör oldu. 2016’nın tüm aylarında en çok 
ihracat yapan sektör olma unvanına sahip otomotiv 
sektörünün yakaladığı bu başarılı grafik, ülke 
ihracatına da olumlu yansıdı. Sektör ekonominin 
lokomotifi oldu.

2016’da sektör genelinde yakalanan olumlu ivmenin 
2017’de süreceği öngörülüyor. 2017, üretim, satış 
ve ihracatta daha yüksek nominal rakamların 
görüleceği bir yıl olacak. Ayrıca otomotiv 
sektörünün 2017’de de firma ve sektör bazlı 
liderliklerini devam ettirmesi bekleniyor. Otomotiv, 
dışa açıklığı ve küresel tedarik zincirlerine yüksek 
entegrasyonu nedeniyle küresel talep ve ikili/çoklu 
ticaret anlaşmalarına duyarlılığı en yüksek sektör. 
Hem avantaj hem tehdit olan bu özellik nedeniyle 
TTIP, TPP ve Brexit gibi etkisi geniş gelişmeler 
sektör için risk faktörü olmaya devam edecek.

Otomotiv sektörünün 2017’de de 
firma ve sektör bazlı liderliklerini 
devam ettirmesi bekleniyor. 
Otomotiv, dışa açıklığı ve küresel 
tedarik zincirlerine yüksek 
entegrasyonu nedeniyle küresel 
talep ve ikili/çoklu ticaret 
anlaşmalarına duyarlılığı en 
yüksek sektör. Hem avantaj hem 
tehdit olan bu özellik nedeniyle 
TTIP, TPP ve Brexit gibi etkisi geniş 
gelişmeler sektör için risk faktörü 
olmaya devam edecek.
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Konut piyasasında 
faiz düşüşleri talebi 
tetikliyor. Ama döviz 
kurlarındaki artışın 
inşaat maliyetlerini 
etkilemesi 
kaçınılmaz. Bundan 
etkilenmek istemeyen 
yatırımcıların 
tamamlanma 
aşamasında olan 
projelerde son 
alım fırsatlarını 
değerlendirmek 
isteyeceği 
öngörülebilir. Her 
zaman güvenli 
yatırım olarak görülen 
gayrimenkulün, 
sığınılacak bir 
liman olarak 
değerlendirilmesi 
bekleniyor.

Enerji: Bol işlemli bir yıl olacak

2016 enerji sektöründe iyi bir yıldı. Rusya 
gazınıTürkiye’ye veTürkiye üzerinden Avrupa’ya 
taşıması planlanan Türk Akımı projesinin anlaşması 
resmen yürürlüğe girdi. Proje kapsamında her biri 
yaklaşık 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki boru 
hattının inşası planlanıyor.

Elektrik piyasasında 2016 sonunda toplam kurulu 
güç yüzde 7’lik artışla 78 bin 500 MW’a çıktı. 
Kurulu gücün yüzde 34’ü hidrolik santrallerden, 
yüzde 29’u doğal gazdan, yüzde 22’si kömür 
santrallerinden geliyor. 2016’da lisanslı ve lisanssız 
elektrik üretimi 270 milyon MWh’e ulaştı. 2016’da 
elektrik tüketimi 274 milyar KWh oldu. Geçen yıla 
göre yüzde 2,1’lik artış görüldü.

Günlük elektrik tüketiminde yeni rekorlar kırıldı, 
27Temmuz 2016’da bir günde 878,5 milyon KWh’lik 
elektrik tüketimi rekor olarak istatistiklere geçti.

Enerji sektöründe 2017 yenilenebilir enerji 
santralleri, yerli kömür sahaları, doğalgaz santralleri 
ve elektrik dağıtımı varlıklarında bol işlemli 
bir yıl olacak. Sektörde özelleştirme ve satın 
almalara ek olarak büyük yatırımlar bekleniyor. 
Son zamanlarda işlem gerçekleşmese de yabancı 
gruplar elektrik dağıtım şirketlerinde ortaklık ve 

satın alma konularını değerlendiriyor. Elektrik 
dağıtımdaki karlı yapı, yeni ortaklıkları gündeme 
getirebilir. Devlet garantili kar marjı, elektrik 
dağıtım şirketlerinin geniş müşteri portföyüne ve 
düzgün nakit akışına sahip olması bu varlıkları yeni 
ortaklıklara açık hale getiriyor.

İnşaat: Ekonomiye yön veriyor

GSYİH’de doğrudan payı yüzde 8’e yaklaşan inşaat 
sektörü, 2016 yaz aylarında yaşadığı sarsıntının 
ardından hızla toparlandı. Türkiye’nin demografik 
yapısından kaynaklanan konut ihtiyacı, halkın 
tasarruf ve yatırım tercihleri, yakın coğrafyalardaki 
sorunlar nedeniyle aldığımız göç ve yabancılardan 

gelen konut talebi birlikte düşünüldüğünde 
pazarda hala talep kaynaklı önemli potansiyel 
olduğu söylenebilir. Kentsel dönüşüm projelerinin 
büyüklüğü, doğal nüfus artışı ve bunun getirdiği 
nitelikli konuta yönelik taleple birleştiğinde konut 
sektörü, ekonominin dinamosu olmaya devam 
edecek.

Ancak ekonomiye yön veren inşaat sektörü 
ülkenin ekonomik performansından doğrudan 
etkileniyor. Döviz kurları ve faizdeki gelişmeler 
inşaat sektörünün 2017 yılı performansında temel 
belirleyici faktörler olacak. Konut piyasasında faiz 
düşüşleri talebi tetikliyor. Ama döviz kurlarındaki 
artışın inşaat maliyetlerini etkilemesi kaçınılmaz. 
Bundan etkilenmek istemeyen yatırımcıların 
tamamlanma aşamasında olan projelerde son 
alım fırsatlarını değerlendirmek isteyeceği 
öngörülebilir. Her zaman güvenli yatırım olarak 
görülen gayrimenkulün, sığınılacak bir liman olarak 
değerlendirilmesi bekleniyor.

Endüstriyel üretİm: Verimlilik ve teknoloji

2016 son çeyrek rakamlarına göre Türkiye’de 
27 milyon 564 bin kişi istihdam ediliyor. TÜİK 
verilerine göre sanayi istihdamı Eylül sonu itibariyle 
5,3 milyon kişiye yaklaştı. 4,9 milyon kişi imalat 
sanayinde. 2016 genelinde çalışan nüfusun ortalama 
yüzde 19’u sanayi alt kollarında istihdam ediliyor.

Tüm sektörler için sancılı geçen 2016, endüstriyel 
üretim sektörünü risk ve finansal açıdan yeniden 
yapılanmaya sevk etti. Belirsiz ekonomik koşullar 
imalat sektöründeki şirketleri zorladı. Şirketler 
2017’de enerji ve kaynak verimliliği sağlamak ayrıca 
teknolojik değişimlere de ayak uydurmak zorunda.

İnşaat sektörü,  Türkiye’nin 
demografik yapısından 
kaynaklanan konut ihtiyacı, halkın 
tasarruf ve yatırım tercihleri, yakın 
coğrafyalardaki sorunlar nedeniyle 
aldığımız göç ve yabancılardan 
gelen konut talebi birlikte 
düşünüldüğünde pazarda hala 
talep kaynaklı önemli potansiyel 
olduğu söylenebilir. 
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Vergi incelemelerinde
yeni mükellef hakları

Kamuoyunda Vergi Affı ve Varlık Barışı olarak bilinen 6736 
sayılı Kanun’a ilişkin uygulamalar nedeniyle hız kesen vergi 
incelemeleri önümüzdeki günlerden itibaren tekrar artarak 
mükelleflerin gündemine girecek gibi görünüyor. Artan 
kamu geliri ihtiyacı, inceleme teknik ve yöntemlerindeki 
iyileştirmeler, otomasyon ve etkin veri kullanımı gibi unsurlar 
bu beklentinin en önemli nedenleri olarak öne çıkıyor.

Fikret Çetinkaya
Vergi Şirket Ortağı

Vergileme ilişkisinin 
değişken ve karmaşık 

yapısı dikkate alındığında 
vergi inceleme 

süreçleriyle ilgili yeni 
sorunlarla karşılaşılması 

doğal olmakla 
beraber buna cevap 

verecek reformların, 
düzenlemelerin 

yapılması da ihtiyaç 
hâline geliyor. Son 

dönemlerde Maliye 
Bakanlığı’nın mükellef 

haklarının belirlenmesi, 
geliştirilmesi ve 

uygulanmalarının 
sağlanması konusunda 

ortaya koyduğu çaba 
umut verici.

V ergi incelemeleri sırasında en sık görülen 
sorunlardan birisi de süreç boyunca 

mükellef haklarının yeterince bilinmemesi ve 
bu hakların gerektiği gibi savunulamamasıdır. 
Bu noktada bizlere düşen vergilendirme 
yetkisinin gerekliliğine saygı göstererek, 
ülkenin ihtiyaçlarına uygun, adil, tarafsız 
ve olabildiğince şeffaf bir vergilemenin 
gerçekleşmesine

katkı vermek, diğer taraftan da mükellef 
haklarının bilinmesini, daha ileri noktalara 
götürülerek geliştirilmesini ve uygulanmasını 
sağlamak ve savunmaktır. “Sorumlu Vergicilik” 
olarak adlandırdığımız bu yaklaşım ve değerlerle 
kendimize, mesleğimize, ülkemize, vergi idaresi 
ve mükelleflere karşı olan sorumluluğumuzu 
yerine getirebiliriz. Bu amaçla değişik 
platformlarda ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız 
paylaşımlarda sorunları ve çözüm önerilerimizi 
ortaya koyuyoruz. Ve işin güzel tarafı da Maliye 
Bakanlığı'nın değişik kesimlerden gelen bu tip 
değerlendirmeleri dikkate alıp, gerekli yasal 
düzenlemeleri yaparak mükelleflerin taleplerine 
kayıtsız kalmadığını ortaya koyması.

Bu konudaki en son düzenlemeler 25 Ekim 
2016 Tarihli ve 29868 Sayılı Resmî Gazete 
yayımlanan “Vergi İncelemelerinde Uyulacak 
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Rapor 
Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması 

İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik”te yapıldı. Biz de bu yazımızda 
detaylara girmeden vergi inceleme süreçlerinde 
mükellefler lehine getirilen değişikliklerden 
önemli bulduklarımızı sizlerle paylaşacağız.

Defter, belge ibrazı için en az 15 gün süre

Vergi incelemesinin başlamasıyla birlikte 
incelemeye ilişkin defter ve belgelerin ibrazı 
için mükelleflere verilecek sürenin en az 15 
gün olmasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. 
Böylelikle mükelleflerin ibraz için gerekli 
hazırlığı yapabilmeleri açısından 15 günden 
daha kısa süreli defter, belge ibrazı taleplerinin 
önüne geçilebilecek.

Vergi incelemelerinde konu, dönem ve 
istenecek bilgi ve belgelere ilişkin sınırlama

Vergi incelemesi, sadece inceleme görev 
yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin 
olarak yapılabilecek ve sadece bu hususa 
ilişkin mükelleften bilgi ve belge talebinde 
bulunulabilecek. İnceleme sırasında farklı bir 
dönem ya da konuya ilişkin eleştiri gerektiren 
durumlar ancak yeni bir görevlendirme yazısıyla 
incelenebilecek. Böylelikle inceleme konusu ve 
dönemleri görevlendirme yazısı kapsamında 
sınırlandırılabilir ve ayrıca mükelleflerden 
bu kapsam dışında, gereksiz bilgi ve belge 
istenilmesinin de önüne geçilebilir.

Vergi inceleme tutanak taslaklarının 
tutanak imzasından iki gün önce mükellefle 
paylaşılması

Vergi inceleme tutanakları imzalanmadan önce 
çok dikkatlice değerlendirilmeli, tutanakta yer 
alan hususların gelecekte rapor değerlendirme 
komisyonunda, uzlaşma komisyonunda ve daha 
da önemlisi yargı aşamasında kullanılabileceği 
düşünülerek özenle incelenmelidir. Ancak 
inceleme tutanakları genellikle önceden 
mükellefle paylaşılmıyor. Mükellefler inceleme 
tutanağını ilk kez müfettişin huzurunda 
okuyarak, üzerinde çok da düşünemeden, 
itirazlarını dile getiremeden, bilgileri kontrol 
edemeden imzalamak zorunda kalıyor.

İşte tüm bu değerlendirmeleri dikkate alan 
Maliye Bakanlığı; vergi inceleme tutanağı 
taslağının, mükelleflerin itiraz ve düşüncelerinin 
tutanağa geçirilebilmesini sağlamak amacıyla, 
mükelleflerin talep etmesi durumunda iki gün 
önceden mükelleflerin bilgisine sunulmasına 
ve bu hususa tutanakta yer verilmesine dair 
düzenleme yaparak önemli bir sorunu ortadan 
kaldırdı.
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SEKTÖREL BAKIŞ

Otomobilde değişen
ÖTV, “hurda teşviki”ne
kapıyı aralıyor

Değişiklik öncesinde, 
otomobiller esas 
itibariyle motor 

silindir hacmine göre 
vergilendiriliyor 

ve hibrid veya tam 
elektrikli otomobiller 

için de özel ÖTV oranları 
uygulanıyordu. Örneğin, 

motor silindir hacmi 
1.599 cm3 olan bir 

otomobil, ÖTV matrahı 
(dolayısıyla fiyatı) ne 
olursa olsun yüzde 45 

ÖTV’ye tabi tutuluyordu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve TÜİK verilerine 
göre 2016’da toplam ihracat 142,1 milyar ABD 

doları olarak gerçekleşti. Otomotiv endüstrisi 23,9 
milyar ABD doları ile ihracat içinde başı çekiyor. 
Diğer bir anlatımla, ihracatın yaklaşık yüzde 
17’sini tek başına otomotiv sektörü gerçekleştiriyor. 
Ekonomik büyümenin en önemli motorunun 
ihracat olduğu düşünülünce, özetlenen bu tablo 
önem kazanıyor.

Kasım 2016'da yayımlanan 2016/9542 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile otomobillerdeki ÖTV 
rejimi önemli bir şekilde değişti. Yeni sistemle 
birlikte, önceden sadece motor silindir hacmi 
üzerinden vergilendirilen otomobiller için “fiyat 
(ÖTV matrahı)” da önemli bir vergi ölçüsü haline 
gelmiş oldu. 2016 bitmeden yürürlüğe giren 
yeni ÖTV rejiminin, ekonominin en önemli 
lokomotiflerinden biri olan otomotiv sektörü için 
ciddi etkileri olabileceği öngörülebilir. Yapılan ÖTV 
değişikliğine, değişikliğin muhtemel ekonomik 
ve mali etkileri ile daralma ihtimali olan sektörü 
canlandırabilecek hurda teşviki/ indirimi konusuna 
değinelim.

Otomobillerde ÖTV uygulaması nasıldı?

Değişiklik öncesinde, otomobiller esas itibariyle 
motor silindir hacmine göre vergilendiriliyor ve 
hibrid veya tam elektrikli otomobiller için de özel 
ÖTV oranları uygulanıyordu. Örneğin, motor 
silindir hacmi 1.599 cm3 olan bir otomobil, ÖTV 
matrahı (dolayısıyla fiyatı) ne olursa olsun yüzde 45 
ÖTV’ye tabi tutuluyordu.

Otomobil vergilemesinde ne değişti?

Otomobillerin vergilemesinde “ÖTV matrahı” 
da bir kıstas olarak vergi sistemine eklenince 
sistem biraz daha karmaşık hale geldi. Konuyu 
daha anlaşılır kılmak için bir tablo ile açıklamaya 
çalışalım.

Ekonomiye olası yansımalara bakalım...

2017 Bütçe Kanunu’na göre, 2017’de 137,3 milyar 
TL ÖTV tahsilatı öngörülüyor. Yani toplam 
vergi gelirlerimizin neredeyse yüzde 25’i (red ve 
iadeleri çıkarırsak yüzde 27’si) ÖTV’den gelecek. 

2016 bitmeden yürürlüğe giren 
yeni ÖTV rejiminin, ekonominin 
lokomotiflerinden biri olan 
otomotiv sektörüne ciddi etkileri 
olacağı öngörülüyor. Sektörü 
hareketlendirmek için çare olarak 
ise “hurda teşviki” güçlü bir seçenek 
olarak ön plana çıkıyor. Öyle ki, 
2017’de iç talep ve üretim için “hurda 
teşviki” hayati önemde olabilir!

Emrah Akın, YMM
KMPG, Vergi Şirket Ortağı
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ÖTV’nin yaklaşık 19,8 milyar TL’sinin “motorlu 
taşıt araçları” üzerinden alınması planlanıyor. 
Motorlu taşıtlardan alınacak ÖTV rakamı içinde, 
aslan payının otomobillere ait olacağı söylenebilir. 
Yeni vergileme sistemiyle birlikte, ÖTV tahsilatı 
içinde otomobillerin payının biraz daha artmasını 
beklenebilir, ancak bunun temel şartları otomobil 
piyasasının canlılığını yitirmemesi ve otomobil 
satışlarının normal seyrinde devam edebilmesi.

ÖTV artışı ve kurlardaki dalgalanma nedeniyle 
otomobil fiyatlarındaki olası yükselişler, 
tüketicilerin otomobil alım tercihini öteler 
veya engellerse bütçe için olumsuz bir tablo da 
yaratabilir. Satın alınmayan her otomobilin sadece 
ÖTV değil, yüzde 18 KDV kaybı olduğu da akıldan 
çıkarılmamalı.

Otomotiv piyasasında yaşanması muhtemel bir 
durgunluğun, özellikle iç talep yönüyle ekonomik 
büyüme üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağı da 
öngörülebilir.

Özetle, otomobiller üzerindeki mevcut yüksek 
vergi yükü, dövize bağlı olan ham madde ve ara 
mallarının fiyatlarındaki yükselme ile ulusal 
ve küresel ekonomik konjonktürde görülmesi 

muhtemel dalgalanmalar 2017’de otomotiv iç 
pazarını ve ihracatını oldukça zorlayacak gibi 
görünüyor.

Otomotiv sektöründe görülecek ciddi bir 
daralmanın, ekonominin geneli ve bütçe üzerinde 
ciddi etkisi olacağını öngörmek çok zor değil. Bu 
bağlamda, sektörü hareketlendirecek önlemler 
üzerinde durmak yararlı olabilir. Hurda teşviki de 
akla gelen önerilerin başında geliyor.

Tabloyu özetleyelim:  Motor silindir hacmi 
-eskiden olduğu gibi- ÖTV vergilemesinde 
yine dikkate alınmaya devam ediyor. Yeni 
ÖTV rejiminde, otomobilin motor silindir 
hacmi yanında, ÖTV matrahı da kıstas olarak 
dikkate alınıyor. Özetle, önceden motor hacmi 
büyüdükçe artan ÖTV oranı, ÖTV matrahıyla 
(fiyatla) da artıyor. Burada önemli bir yanılgıyı 
da aydınlatmak gerekiyor; eski sistemde de ucuz 
otomobilden alınan vergi ile pahalı olanından 
alınan ÖTV aynı değildi çünkü otomobillere o 
zaman da “oransal bir ÖTV” uygulanmakta ve 
otomobil fiyatı arttıkça, hesaplanan ÖTV tutarı 
da otomatik olarak artıyordu. Yeni sistemde 
bu makasın daha da açılmasının amaçlandığı 
görülüyor.

• Tablodan da görüleceği üzere bazı otomobil 
gruplarındaki vergi oranı artışı yüzde 30’ların 
üzerine çıkıyor. Bu durum, ÖTV rejimi 
değiştirilirken ithal otomobil pazarının da 
ciddi olarak hedeflendiğini ortaya çıkarıyor. 
Bu yaklaşım, ülkemizin “cari açık” sıkıntısı ile 
birlikte düşünülünce rasyonel temellere oturuyor.

• Sadece elektrikli motoru olan otomobillerde 
bir ÖTV rejimi değişikliği yapılmadığını, ancak 
hibridlerde de sisteme “fiyat” (ÖTV matrahı) 
kıstasının eklendiğinin altını çizelim.
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Otomobiller üzerindeki 
mevcut yüksek vergi 
yükü, dövize bağlı 
olan ham madde 
ve ara mallarının 
fiyatlarındaki 
yükselme ile ulusal 
ve küresel ekonomik 
konjonktürde 
görülmesi muhtemel 
dalgalanmalar 2017’de 
otomotiv iç pazarını 
ve ihracatını oldukça 
zorlayacak gibi 
görünüyor.

hacmine göre belli “nispi” indirimler yapılması 
tartışılabilir. Örneğin 1.600 cc’ye kadar 20 puan, 
1.600 cc-2000 cc için 10 puan ve 2000 cc üzeri 5 
puan indirim yapılması gibi. Hatta sözü edilen 
ikinci modelde hibrid ve tam elektrikli otomobiller 
için tüketiciye daha cazip indirim oranları da 
sunulabilir.

Sağlanacak hurda teşviki vasıtasıyla sektörde ciddi 
bir hareketlenmenin olacağını bugünden öngörmek 
mümkün.

Sorumlu vergicilik bakışıyla...

Otomotiv, hem iç talep hem de ihracat bakımından 
son derece kritik bir sektör. 2017’de sektörde 
yaşanacak muhtemel bir daralmanın tüm 
ekonomiyi ve kamu maliyesini sarsacak bir 
nitelikte olabileceği öngörülebilir. Bu bağlamda, 
hurda teşviki mekanizması sektör için 2017’de 
kritik önemde olacak gibi görünüyor. Verilecek 
teşvikle birlikte, 20 yaş üzerindeki araçların 
yüzde 50’sinin bile (yaklaşık 1 ila 1,3 milyon adet) 
ekonomiye kazandırılması, otomotiv sektörüne 
büyük dinamizm kazandırmakla kalmayacak; 
bu teşvikle ayrıca hurda ithalatı bir miktar daha 
düşürülebilecek ve enerji verimliliği de artacaktır. 
Enerji verimliliği artışının, enerji ithalatımızı 
düşüreceğini de kolaylıkla söylenebilir.

Hurda teşviki dolayısıyla iç pazarda otomobil 
talebinde yaşanacak muhtemel artışın, büyüme 
rakamları ile birlikte hem ÖTV hem de KDV 
kanalı üzerinden bütçe gelirlerini de olumlu 
etkileyebileceğinin altını çizmekte fayda var.

Trafikteki otomobillerin genel profili de hurda 
teşvikinin önemini kanıtlıyor. TÜİK verilerine 
göre 2016 Kasım sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 
olan 21 milyon 3 bin motorlu kara taşıtının yüzde 
53,6’sı yani 11 milyon 254 bin adedi otomobil. Bu 
otomobillerin yaklaşık yüzde 20 ila 25’inin 20 yaş ve 
üzerinde olduğu hesaplanıyor; yani trafikteki 2 - 2,5 
milyon civarındaki otomobil, 20 yaş veya üzerinde. 
Trafikteki otomobillerin yüzde 26,9’u “benzinli”, 
yüzde 33,4’ü “dizel” ve yüzde 39,3’ü de “LPG”li. 
Hibrid araçlar bu istatistiklerde henüz benzinli veya 
dizellerden ayrı değerlendirilmiyor; tam elektrikli 
otomobillerin ise henüz bu istatistiklere girecek 
sayılara ulaştıkları söylenemez. Özetle, hem hibrid 
hem de elektrikli otomobiller bakımından gidilecek 
daha çok yol var.

Eski model otomobillerin yakıt ekonomisi 
bakımından verimsiz olduğu, enerji ithalatının 
hacmi ve Türkiye’nin büyük bir “hurda ithalatçısı” 
olduğu düşünülürse; mevcut tablonun sadece iç 
otomotiv pazarının büyümesi açısından değil, 
enerji verimliliği ve hurda ithalatının yüksekliği 
açılarından da oldukça sorunlu olduğu dikkat 
çekiyor.

Ne yapmalı?

Son 10-15 yıllık dönemde hurda teşviki sürekli 
tartışıldı ve 2003 ile 2004 yıllarında geniş bir 
kapsamda hurda teşviki uygulandı. 2003-2004 

yıllarında uygulanan hurda indirimi teşvikinde, 
20 yaş üzerindeki araçların hurdaya ayrılması 
karşılığında, 1600 cc’ye kadar olan yeni 
otomobillerde 2003’te 3.500 TL’lik, 2004’te ise 4.500 
TL’lik ÖTV indirim desteği sağlanmış, bu sayede iç 
piyasada önemli bir canlanma yaratılabilmişti.

2017’de de benzer şekilde, satın alınacak düşük 
motor hacmindeki veya hibrid ya da tam elektrikli 
yeni otomobiller için belli “maktu” tutarlar 
üzerinden bir ÖTV indirimi sağlanılması veya satın 
alınacak otomobilin ÖTV’sinde, motor silindir 

Otomotiv sektöründe görülecek 

ciddi bir daralmanın, ekonominin 

geneli ve bütçe üzerinde ciddi 

etkisi olacağını öngörmek çok 

zor değil. Bu bağlamda, sektörü 

hareketlendirecek önlemler 

üzerinde durmak yararlı olabilir. 

Hurda teşviki de akla gelen 

önerilerin başında geliyor.
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DÜNYA OTOMOTİV SEKTÖRÜ

PSA, otomobil devi Opel'i
2,3 milyar dolara satın aldı 

Amerikan General 
Motors’un (GM) 

bünyesindeki Alman 
Opel’i Peugeot Citroen 
Grubu (PSA) satın aldı. 
Anlaşılan toplam bedel 

2.2 milyar Euro (2.3 
milyar dolar) olarak 

açıklandı. Toplam bedelin 
1.3 milyar Euro’su Opel 

ve GM’in İngiltere’de yer 
alan Vauxhall markasını 
kapsarken, geriye kalan 

900 milyon Euro ise 
GM’in Avrupa’daki finans 

operasyonları için ödendi.

Amerikan General Motors’un (GM) 
bünyesindeki Alman Opel’i Peugeot Citroen 

Grubu (PSA) satın aldı. Anlaşılan toplam bedel 2.2 
milyar Euro (2.3 milyar dolar) olarak açıklandı. 
Toplam bedelin 1.3 milyar Euro’su Opel ve GM’in 
İngiltere’de yer alan Vauxhall markasını kapsarken, 
geriye kalan 900 milyon Euro ise GM’in Avrupa’daki 
finans operasyonları için ödendi. Bu rakamın 
450 milyon Euro’su ise BNP Paribas tarafından 
karşılandı. Özellikle Avrupa otomotiv pazarındaki 
birçok dengeyi değiştirecek PSA’nın hamlesiyle yeni 
dönemde neler olacak?

3 alanda büyüme

Satın alma sonrası ilk dikkat çeken detayların 
başında PSA Grubu’nun Fransız Renault’u 
sollayarak ikinci olması geliyor. Fransız 
hükümetinin desteği ve Çinli Dongfeng’in yüzde 14 
hisse almasıyla yeniden yarışa dönen PSA Grubu 
son üç yıldır art arda 3 farklı alanda da büyüme 
kaydetmiş durumda. Otomotiv bölümü 2015 
yılındaki yüzde 5 ile karşılaştırıldığında faaliyet 
kârını yüzde 6’ya çıkartırken yüzde 5.8 büyüme 
ile satışlarını ise 3.15 milyon adede yükseltti. Asıl 
kritik nokta ise PSA Grubu, 2016 yılında 2.7 milyar 
Euro nakit akışı sağlayarak net mali büyüme elde 
etmesi. Bu da PSA Grubu’nun Opel’i almak için 
elinde net para bulunduğuna işaret ederken, rakibi 

Fransız PSA Group, Avrupalı rakibi  
Opel'i  General Motors'tan 2,3 milyar 
dolara satın almak için anlaştığını 
açıkladı.  Peugeot ve  Citroen 
markalarının üreticisi olan  Fransa 
merkezli PSA Group bu satın alma 
sonrasında pazar payında rakibi  
Renault'yu geçerek  Avrupa ikinciliğine 
yükselecek.

Renault’u geçmesi için iyi bir fırsat doğurdu. PSA 
Grubu, elinde bulunan markalar olan Peugeot, 
Citroen ve DS markalarıyla 2016’da Avrupa’da 
1.4 milyon adet araç satışı gerçekleştirerek, 
toplam Avrupa pazarından yüzde 9.7’lik pay aldı. 
Fransız grubun, Opel ve Vauxhall markalarını da 
bünyesine katmasıyla bu rakam 2.4 milyon adet 
araca yükselmiş olacak. Bu da pazar payının yüzde 
16.3’e yükselmesini ve yüzde 13.6 paya sahip olan 
Renault’u geçmesini sağlayacak. Avrupa pazarının 
birincisi ise 23.4 payla Alman Volkswagen’de yer 
alıyor.

Hedef yüzde 6

PSA Grubu’nun Opel’i satın almasının diğer 
bir amacı ise operasyonlarını daha verimli hale 
getirmek. Peugeot ve Citroen’in bayi-servis 
yapılanmasına Opel’in de eklenmesi, PSA 
Grubu’nun tasarruf etmesini de sağlayacak. 
Şirketten yapılan açıklamaya göre oluşan bayi-servis 
kombinasyonuyla 2026 yılına kadar yıllık 1.7 milyar 
Euro tasarruf sağlamayı bekleyecek. Yapılacak 
tasarruflarla Opel markasının kâr marjının da 
arttırılması amaçlanıyor. PSA Grubu, şu anda yüzde 
2’nin altında kâr marjı bulunan Opel’in bu rakamı, 
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ÜLKELER BAZINDA PSA VE OPEL/VHALL'IN 2016 SATIŞLARI

LATİN AMERİKA 

KUZEY AMERİKA

GÜNEY AFRİKA

171 BİN - %5,4

0 - %0,0

15 BİN - %0,0 PSA Satışları

172 BİN - %4,1

0 - %0,0

5 BİN 600 - %0,1 PSA+Opel/Vhall Küresel Satış Oranı

ÇİNRUSYA

ASYA

TÜRKİYE

İSRAİL

635 BİN - %206,7 BİN - %0,2

25,4 BİN - %0,8

61,4 BİN - %2,0

14 BİN - %0,4

635 BİN - %157,3 BİN - %0,2

25,7BİN - %0,8

116,9 BİN - %2,8

19 BİN - %0,5

AVRUPA

1,8 MİLYON - %59

2,9 MİLYON - %69

2026 yılına kadar yüzde 6 oranına yükseltmeyi 
hedefliyor.

Satın alma anlaşmasının diğer tarafında bulunan 
GM ise Avrupa pazarı için önemli bir hamle 
yapmış oldu. Avrupa’da yaklaşık 20 yıldan beri kâr 
edemeyen şirket, Opel ve Vauxhall markalarını PSA 
Grubu’na satmasıyla bu pazardan tamamen çekilmiş 
oldu. İlk kez 1920 yılında Avrupa pazarında yer 
almaya başlatan GM, bu satış ile Avrupa ile olan 
ilişkilerini de kesmiş oldu.

Daha iyi bir geleceği olacak

Satış anlaşmasının imzalanma töreninde konuşan 
GM CEO’su Mary Barra, PSA Grubu’nun Opel ve 
Vauxhall markalarını gelecekte başarılı bir konuma 
getireceğine inandığını ve markalar açısından 
markaların geleceğinin daha parlak olduğunu 
ifade etti. PSA Grubu CEO’su Carlos Traves ise, 
“Opel-Vauxhall pazara daha güçlü dönecek. Bunu 
gerçekleştirmek için vereceğimiz destek çok hızlı 
olacak” şeklinde konuştu.

Alternatif motorlar çıkış yolu olabilir

Tavares birleşme sayesinde yılda 1,7 milyar Euro 
tasarruf edeceklerini söylüyor. Opel'in işine 
karışmayacağını belirtiyor ve Opel'in kendi gücüyle 

ayağa kalkması gerektiğinden söz ediyor. Opel'de 
çalışanlar şimdilik gelişmeleri soğukkanlılıkla 
izliyor. Son yıllarda atlattıkları fırtınaların etkisiyle 
GM'in arkasından gözyaşı dökecekleri sanılmıyor. 
Rüsselsheim, Eisenach ve Kaiserslautern'deki 
Opel tesislerinin personeli GM'in patronluk 
yıllarının burunlarından geldiğini düşünüyor. 
İlerde durumlarının düzeleceği acaba söylenebilir 
mi? PSA alternatif motorlara ağırlık verip ‘Avrupa 
otomotivciliğinin yeni şampiyonu' olursa ‘büyük 
dönüşüm planı' neden başarılmasın? 

Kaynak: Jato.com
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Satış sonrasına kitaplı yaklaşım 
“Potansiyelini Kullan
Başarı Rehberi - 2”

MEHMET AYHAN DAYOĞLU
Arkeon Danışmanlık 

İKİNCİ BÖLÜM

Paradigma değişimi

Covey, Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı adlı 
kitabında paradigma değişiminden bahseder. 

Bakış açısı da diyebileceğimiz paradigma değişimi, 
kendisini geliştirmek isteyenler için hayati önem 
taşır. Yaşantısında daha etkili kılmak isteyenlerin ilk 
önce hayata bakış tarzını değiştirmesi ve konulara 
yaklaşırken kendisini karşısındakinin yerine 
koyarak hareket edebilmesi gerekir. Paradigmalarını 
değiştiremeyenler, ilerledikleri yolu araçlarının dikiz 
aynasından izler. Paradigma değişimini başaranlarsa 
direksiyonunda bulundukları aracı geriye bakmadan 
hızla ileriye götürürler. Hayat felsefelerini ne 
istiyorum, nasıl yaparım ve niçin yapıyorum 
sorularının cevaplarını eksiksiz vermek üzerine 
kuranlar, her konuda diğerlerinin bir adım önünde 
ilerler. Bu kişiler, olaylara yaklaşırken bilgi, yetenek 
ve isteklerini ortaya koyarlar. Verimliliklerini sürekli 
arttırmaya gayret eder; üretim ve üretim yeteneği 
dengesini sürekli koruyabilirler. Altın yumurtlayan 
tavuğu, yumurtaların hepsini bir seferde alacağım 
diye kesip ortadan kaldırmazlar. Tavuğu besleyerek 
altın yumurtaların sürekliliğini sağlamaya çalışırlar. 
Bu kişiler sorunların çözümü için başkalarının 
müdahalesini beklemezler. Konuları çevresindeki 

kişilerle birlikte çalışarak çözümlemeyi hedefler; 
karakter özelliklerini tam bağımsızlıklarını 
sağlayacak şekilde geliştirebilirler.

Etkili insanlar;

1) Hayatları için sorumluluk taşırlar. Değişen 
şartlara karşı önlemlerini alırlar ve olumsuz 
sonuçlardan diğerlerini sorumlu tutmazlar.

2) Hayatta her şeyi zihinsel ve fiziksel olmak 
üzere iki kere üretirler. Vizyon ve misyonlarını 
kolaylıkla belirleyebilirler. Böylece ileride olacakları 
öngörebilir ve iyi bir lider olurlar.

3) Önemli işlere öncelik verirler. Bu özellikleriyle 

Ayhan Dayoğlu, servis yönetimi için bir kitap hazırladı. OYDER’in 

katkılarıyla yayınlanan kitap servis yönetiminin bütün adımları-

nı kapsıyor. Sert kapaklı 126 sayfalık kitap etkili içeriği ve önerdi-

ği sistematik yaklaşımlarla dikkat çekiyor. Bu kitabın ikinci bölü-

münü bu sayımızda yayınlıyoruz.
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Firmaların kârlı 
müşterilerini arttırmak 
için piyasada ihtiyaç 
duyulan standart 
ürünlerle hedef 
kitlelerine yönelmesi 
ve müşterilerini 
çok iyi analiz 
ederek ihtiyaçlarını 
karşılaması; hedef kitle 
içerisinde olmayan 
kârsız müşterilerini 
de portföyünden 
çıkarması gerekiyor.

Servisin büyük bir servis olarak algılanabilmesi için kârlı ve 
verimli olması gerekiyor

Günümüzün rekabetçi ortamında servisler, pazarlama faaliyetlerine ağır-
lık vererek; yedek parça ve servis hizmetlerin satışlarını arttırarak, daha 
fazla gelir elde etmek için çaba sarf eder. Ancak servislerin birçok ürüne 
sahip olması, pazarlama faaliyetleriyle birçok müşteriye ulaşarak satışla-
rını arttırması o servisin büyük bir servis olduğunu göstermez. Yani artık 
servisin bilançosunun büyük olması yatırımcıya çok fazla bir şey ifade et-
miyor. Günümüzde servisin hakikaten büyük bir servis olarak algılanabil-
mesi için kârlı ve verimli olması gerekiyor.

vizyon ve misyonlarına ulaşmak için kendilerini 
programlayabilirler. Önemli işlere öncelik vererek 
iyi bir yönetici olurlar.

4) Çevrelerindekiler ile birlikte kazanırlar. 
Paylaşarak kazandıkça herkes için ilave değer 
yaratırlar.

5) Karşılarındakileri dinlerken, kendilerinden 
bekleneni tam olarak anlarlar. Konuyu tam olarak 
anladıklarında da sorunu kolaylıkla çözebilirler.

6) Sinerji yaratırlar. 1 + 1 = 3’ü gerçekleştirirler. 
Etkili iletişim kurarak ortak fayda yaratarak yeni ve 
daha iyi çözümü bulurlar.

7) Kendilerini geliştirirler. Kişisel gelişim için 
kendilerine vakit ayırırlar. Okuyup, çalışıp, 
yenilikleri içselleştirerek sonuca kolayca ulaşırlar.

Strateji belirleme

Özellikle serviste yüzde yüz doluluğun ilk şartı buna 
inanmaktır. İnsanın, inanmadığı bir şeyi yapması 
doğasına aykırıdır. Dolayısıyla inanıp, buna göre 
strateji geliştirmek ilk adımdır. Strateji geliştirirken, 
atlanan en önemli işlerin başında; müşteriye 
beklentisinin üzerinde hizmet vaat edip sonra bunu 
karşılayamamak gelir. Eğer müşteriye ne yapacağı 
söylenip, verilen söz yerine getirilirse; müşteri 
memnuniyeti kolaylıkla sağlanacaktır. Bunun için 
öncelikle maliyetin ve “başabaş noktasının” iyi 
hesap edilmesi gerekir. Bunlar hesap edildikten 
sonra, kampanyalarla ön satış gerçekleştirilir ve 
masraflar çıkarılır. Daha sonra gelen müşterilerden 
alınan daha yüksek fiyatla kâr yaratılır. Yani önce 
gelen ucuz hizmet alır, sonra gelen de yer bulduğu 
için kendini şanslı sayar.

SEKTÖRDE ŞİRKET BAŞARISI VE MÜŞTERİ 
İLİŞKİLERİ

Bu yolculukta seninle birlikte gelenlerin 
rahatına odaklan!

Ana kuralı unutma! Ticari firmalar kâr etmek 

için kurulur. Ticari şirketler ve kamu kurumları 
toplumun çok önemli organlarıdır ve toplum 
içindeki çeşitli ihtiyaçları karşılamak için 
kurulmuşlardır. Her müessese özel bir amaç ve 
misyon için kurulur ve toplum içerisinde sosyal 
bir fonksiyonu yerine getirir. Ticari müessesenin 
fonksiyonu, pozitif ekonomik performans 
sergilemektir.

Toplumun önemli unsurlarından biri ticari şirkettir. 
Çoğu zaman amacının kâr elde etmek olduğu 
söylenen şirket, topluma hizmet eder. Şirket 
toplum için fayda yaratmazsa, hedefi ve buna göre 
oluşturduğu organizasyon yapısı ne olursa olsun, 
ürününe alıcı bulamaz.

Şirketler çalışanlarını memnun etmek için 
kurulmazlar. Şirket günün sonunda iş için yatırdığı 
sermayenin karşılığını almak ister. Kârınız 
yeterli seviyede değilse işinizi öldürüyorsunuz; 
ailenizden, kendinizden ve çalışanlarınızdan çok 
büyük bir fedakârlık yapmasını bekliyorsunuz ve 
ayrıca müşterilerinizin araç tamirlerini sübvanse 
ediyorsunuz demektir.

Şirketler, insanlar olmadan boş birer binadan başka 
bir şey değildir. Şirketlerde ortak vizyon ve misyon 
yaratıldığında motivasyon en üst düzeye çıkar. 
Motivasyonu yüksek şirket, çalışanları ürettikleri 
ürün ve hizmetlerin toplumda kabul ve kıymet 
görmesini arzu eder. Şirket, toplumda yarattığı 
faydayı arttırdıkça; çalışanların mutlulukları 
artar. Mutlu çalışanların şirket aidiyeti artarken 
yaratıcılıkları da paralel olarak yükselir.

Günümüzün rekabetçi ortamında servisler, 
pazarlama faaliyetlerine ağırlık vererek; yedek parça 
ve servis hizmetlerin satışlarını arttırarak, daha 
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Kâr için gelirleri arttırırken giderlere bakıp olası her türlü israfı kesmek ge-
rekir. Örneğin, “Aman canım Ahmet usta on yıldır burada, benim adamım, 
bana içeriden laf getirir” gibi kabullerden kurtulmak önemli. İş yapanı yani 
kâr ettireni elde tutmak, kâr elde ettirmeyeni; yani zarara neden olanla-
rı gözden geçirmek gerekiyor. Telefon, su gibi giderlerin; amaca uygun 
olmayan reklam giderlerinin; getirisi iyi hesaplanmamış aktiviteler gibi 
unsurların derhal kısıtlanması, giderlerin düşürülmesi gerekir. Gelir-gider 
dengesi ancak böyle sağlanabilir.

fazla gelir elde etmek için çaba sarf eder. Ancak 
servislerin birçok ürüne sahip olması, pazarlama 
faaliyetleriyle birçok müşteriye ulaşarak satışlarını 
arttırması o servisin büyük bir servis olduğunu 
göstermez. Yani artık servisin bilançosunun büyük 
olması yatırımcıya çok fazla bir şey ifade etmiyor. 
Günümüzde servisin hakikaten büyük bir servis 
olarak algılanabilmesi için kârlı ve verimli olması 
gerekiyor.

Şirketler kâr edebilmek için yollarına istikrarlı 
profesyonel yönetimle devam etmelidir. İstikrarın 
ilk şartı ise şirket içinde herkesin izlenecek stratejiyi 
bilmesinden ve bunu uygulamasından geçmektedir.

Servislerin kuruluş amaçları müşterilerini 
sevindirmek değil gelir elde etmektir. Yöneticilerin 
görevi de başında bulundukları servisleri kâra 
geçirmek ve piyasa değerini yükseltmektir. 
Diğer yandan müşteri memnuniyeti sonuçlarını 
yukarıya taşımak için karmaşık değer zincirleri 
üzerinde topyekûn bir çalışmanın yapılması şarttır. 
Dolayısıyla müşteri memnuniyeti tek başına bir 
hedef değildir.

Kârlılık için öncelikle servisin, kârlı müşterileri 
bulması gerekir. Bunun için her şeyden önce 
servisin pazarda bir talep olduğunu tespit etmesi, 
ardından da talebi karşılamak için hizmetlerini 

pazarlaması gerekir. Pazarlama, piyasada ihtiyaç 
duyulmayan bir ürünü ucuza veriyorum diye 
satmaya gayret etmek olarak algılanmıyor. 
Pazarlama, böyle algılandığında yaratılacak mutsuz 
müşteriler kısa sürede servisin kârsızlıkla karşı 
karşıya gelerek sıkıntı çekmesine sebebiyet verir.

Kârlı müşteriye sahip olabilmek için öncelikle 
yukarıda belirtildiği gibi piyasada ihtiyaç duyulan 
ve kendisinden beklenen fonksiyonlara cevap veren 
ürün veya hizmete sahip olmak gerekiyor. Bundan 
sonra yapılacak iş ise servisin kârlı müşteriden ne 
beklediğinin tespit edilmesidir. Genel anlamda 
sektör içerisinde kolay alış-veriş yapan, çok para 
harcayan, yeni ürünleri denemekten korkmayan, 
risk alabilen, servisle birlikte iş geliştirme 
çalışmalarına katılmaktan çekinmeyen, sadık, 
gerektiğinde yeni hizmet talebinde bulunan 

ve gelecekte potansiyeli yüksek olanlar kârlı 
müşteriler olarak tanımlanır. Yeni bir müşteri 
kazanmanın eldekini tutmaktan altı kat daha zor 
olduğu günümüz pazar şartlarında kârlı otomotiv 
müşterileri diğerlerine göre on bir kat daha fazla 
harcama yapıyorlar.

Philip Kotler ve Garry Armstrong, pazarlamayı 
“Uzun vadeli ve kârlı müşteri ilişkileri yönetimi” 
olarak tanımlıyorlar ve “Pazarlamanın, amacının 
üstün nitelikli ürünler sunarak yeni müşteriler 
edinmek ve müşteri memnuniyeti sağlayarak 
mevcut müşterileri korumak ve artırmak” olduğunu 
söylüyorlar.

Standart dışı üretilen ürünler için firmalar genellikle 
ilave bir ücret talep edemez. Bunun sonucunda da 
firmanın kârı eriyip gider. Günün sonunda firmanın 
cebinde bir şey kalmadığı gibi zaman zaman firma 
zararına satış yapmak zorunda kalır. Bunun için 
ABC (Activity Based Costing – Faaliyet Bazlı 
Maliyetlendirme) çalışması firmalara ışık tutmak 
için kullanılır. ABC le firmalar hangi ürünlerinin 
ve müşterilerinin kârlı olduğunu kolaylıkla görüp 
stratejilerinde değişiklik yaparak olası zarardan 
kurtulma şansına sahip olur.

ABC analizinin sonrasında yapılacakların başında 
doğru üründe daha fazla zaman harcamak; 
kârlı müşterilere odaklanarak bunların neden 
kârlı oldukları, nasıl elde tutulacakları, nasıl 
geliştirilecekleri ve sayılarının nasıl arttırılacağı 
üzerinde çalışma yapmak geliyor. Bu çalışmalar 
sonucunda da hedef kitle ve uygun ürün tespiti 
yapılıyor.

Mevcut müşteriler hedef kitle içerisinde kalıyorsa ve 
kârlılarsa her şey yolunda gidiyor. Ancak müşteriler 
hedef kitle içinde değilse ve kâr yaratmıyorlarsa 
işler iyi gitmiyor, firma kârsızlık baskısı altında 
kalıyor. Bu durumda firmanın yapması gereken, 
hedef kitlesi dışındaki ve kârsız olan müşterilerini 
portföyünden çıkararak kârını arttıracağı ürün ve 
müşterilere yönelmek oluyor.

Firmaların kârlı müşterilerini arttırmak için 
piyasada ihtiyaç duyulan standart ürünlerle 

Servislerin kuruluş 
amaçları müşterilerini 
sevindirmek değil 
gelir elde etmektir. 
Yöneticilerin görevi de 
başında bulundukları 
servisleri kâra 
geçirmek ve piyasa 
değerini yükseltmektir. 
Diğer yandan müşteri 
memnuniyeti 
sonuçlarını yukarıya 
taşımak için karmaşık 
değer zincirleri 
üzerinde topyekûn bir 
çalışmanın yapılması 
şarttır. Dolayısıyla 
müşteri memnuniyeti 
tek başına bir hedef 
değildir.

Yeni bir müşteri kazanmanın 
eldekini tutmaktan altı kat daha zor 
olduğu günümüz pazar şartlarında 
kârlı otomotiv müşterileri 
diğerlerine göre on bir kat daha 
fazla harcama yapıyorlar.
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hedef kitlelerine yönelmesi ve müşterilerini çok 
iyi analiz ederek ihtiyaçlarını karşılaması; hedef 
kitle içerisinde olmayan kârsız müşterilerini de 
portföyünden çıkarması gerekiyor.

Kâr gelirle gider arasındaki pozitif farktır.

Gelirin arttırılması bir başka bakış açısıyla zararına 
iş yapmayı sonlandırmayı da kapsıyor. Günlük 
raporlarda servise giren araç sayısı, yapılan 
yedek parça satışı gibi birçok şey takip ediliyor. 
Ancak sonuçta “kâr var mı” diye bakmak çoğu 
zaman unutuluyor. Bunun altında aslında serviste 
çalışanların patronun ne kadar para kazandığını 
bilmesinin istenmemesi yatıyor. Bu durumda, 
çalışan kendini farklı parametrelerle kıyaslıyor. 
Çünkü aslında herkes başarılı olmak istiyor. Bir 
önceki ay yaptığı işten daha iyisine imza atmaya 
çalışıyor. Dolayısıyla patronun önemli kararların 
başında, kârın kötü bir şey olmadığını çalışanlarına 
anlatması ve herkesin kâr odaklı çalışmasını temin 
etmesi geliyor.

Burada prim sistemlerinin satılan araç sayısı, satılan 
parça, araç giriş sayısı gibi etmenlere değil, servis 
kârlılığına bağlanması gerekiyor.

Ancak bu sistemin işlemesi için masraflar mercek 
altında incelenmelidir. Servis hizmetlerinde en 
büyük masraf servis genel giderlerine harcanır. 
Her biri neredeyse bir fabrika değerindeki servisler 
detaylı gelir- gider hesabı yapılmadan kurulur. 
Sektörde bir de “Plaza Servisi” diye bir tanım vardır 
ki bundan aslında herkes müştekidir. “Plaza Servisi” 
bütçesi yüksek bir bedel ödemeye hazır olmayan 
müşterinin beklentisini yükseltir. Yükselen bu 
beklenti sağlanmadığında müşteri bir sonraki servis 
işleminde daha az para ödeme arayışı içine girer. Bu 
kısır döngüyü kırmak için yatırım ve işletme için 
ödenen bedelin operasyon maliyetlerine etkisi çok 

iyi hesap edilmelidir. Çok masraf yapılarak kurulan 
büyük servis, müşteri beklentilerini yükselteceği 
için aslında kâr ettirmez, cepteki birikimin de yok 
olmasına neden olur.

Gelir-gider dengesi

Kâr için gelirleri arttırırken giderlere bakıp olası her 
türlü israfı kesmek gerekir. Örneğin, “Aman canım 
Ahmet usta on yıldır burada, benim adamım, bana 
içeriden laf getirir” gibi kabullerden kurtulmak 
önemli. İş yapanı yani kâr ettireni elde tutmak, kâr 
elde ettirmeyeni; yani zarara neden olanları gözden 
geçirmek gerekiyor. Telefon, su gibi giderlerin; 
amaca uygun olmayan reklam giderlerinin; getirisi 
iyi hesaplanmamış aktiviteler gibi unsurların derhal 
kısıtlanması, giderlerin düşürülmesi gerekir. Gelir-
gider dengesi ancak böyle sağlanabilir.

Geliri arttırıp, gideri azaltırken tespit edilen kritik 
başarı faktörlerini göz önüne alan mikro düzeyde 
yönetim anlayışının büyük avantajı bulunuyor. 
Böylelikle patron servis ve yedek parça işini 
öğreniyor, içselleştiriyor ve ekibine destek vererek 
herkesin önünü açıyor.

Servis işletmecisinin para kazanması için 
müşterisine vaat ettiği şeylere çok dikkat etmesi 
gerekiyor. “Desinler diye” yatırım yapma dönemini 
sonlandırması bir zorunluluktur. Sektördeki “Plaza 
Servisi” tanımının artık literatürden çıkarılmasının 
zamanı gelmiştir. Pazarlamanın temelinde 
“Vaadini tanımla ve sun” olarak belirlendiğine 
göre işletmeciler kâr için çalıştıklarını unutmadan, 
herkes gibi hareket etmekten vazgeçmeli, kendi 
yollarını çizmeli ve işine uygun servis yatırımını 
yapmalıdır. Atalarımız yıllar önce “Ayağını 
yorganına göre uzat” diye boşuna dememişler. 
Ayağını organına göre uzatmayan işletmelerin 
bugünlerde ortalıkta hasta olarak dolaştığına şahit 
oluyoruz.

Kârı azalan işletme, durumu lehine değiştirmek 
için gidip çok pahalı ekipmanlar satın alıyor ve 
uzun vadeli borçlanıyor. Peki, yatırım artınca kâr 
artıyor mu? Hayır. Servis, yatırımının karşılığını da 

Şirket toplum için fayda yaratmazsa, hedefi ve buna göre 
oluşturduğu organizasyon yapısı ne olursa olsun, ürününe alıcı 
bulamaz.

Şirketler çalışanlarını memnun etmek için kurulmazlar. Şirket günün so-
nunda iş için yatırdığı sermayenin karşılığını almak ister. Kârınız yeterli 
seviyede değilse işinizi öldürüyorsunuz; ailenizden, kendinizden ve çalı-
şanlarınızdan çok büyük bir fedakârlık yapmasını bekliyorsunuz ve ayrıca 
müşterilerinizin araç tamirlerini sübvanse ediyorsunuz demektir.
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SATIŞ SONRASI HİZMETLER

kolaylıkla alamıyor. Bu durumda yapılması gereken 
ilk şey maliyetleri kontrol altına almaktan geçiyor. 
Maliyetlerin kontrol altına alınması işletmede 
yapılacak öncelikli iş, kapasite ve doluluk oranı 
optimizasyonudur.

Şirketlerin bedensel sağlığı finansal durumu ile 
ifade edilir. Finansal başarısı yerinde olan şirketin 
fiziki kondisyonu yerindedir. Ancak finansal başarı 
geçmişte yapılan işlerin sonucudur. Gelecek başarısı 
için finansal başarı tek başına yeterli değildir. 
Şirketin gelecek başarısını arttırmak için beden 
sağlığını korurken duygusal, zihinsel ve manevi 
sağlığına da önem vermesi gerekir.

SEKTÖRDEKİ KÜRESEL DEĞİŞİM

Süreklilik için değişim şart!

Bilmek ya da bilmemek... Bütün mesele artık bu 
değil. Bugün bilinmeyen, herkes için bir tık mesafesi 
kadar uzakta. İnternetin tetiklediği teknolojik 
gelişim her türlü bilgiyi ulaşılabilir hale getirdi. 
Eskiden farkı yaratan bilgiydi bugün değişim.

Değişimin formülü

Rahatsızlık x Vizyon x İlk Adım > Değişim 
Direnci’dir.

Durduk yerde değişim olmuyor. Bunun 
gerçekleşebilmesi için ya bıçağın kemiğe dayanması 
ya da bir kriz olması veya vizyon öncülüğünde bir 
planla uygulamaya geçirilerek direncin ortadan 
kaldırılması gerekir.

Bir kriz varsa yapılacak ilk şey acilen tedbir alıp; 
sorunun krize neden olan yönlerinin hemen 
giderilmesidir. Bu durumda karar almak için geçen 
süre ne kadar uzarsa sorun o kadar derinleşir, 
çözümü gittikçe karmaşıklaşır.

Günümüzde değişim, başarı için olduğu kadar 
hayatta kalmak için de çok önemlidir. Bu nedenle 
kriz gelmeden vizyonu belirleyerek planlı bir şekilde 
adım atmak gereklidir. Zira bu durumda hem 
adımlar kolaylıkla atılır hem de organizasyon büyük 
bir değişim hareketiyle karşılaşmadığı için değişime 
karşı bir direnç oluşmaz. Aksine küçük adımlar 
atarak yapılan değişimler organizasyonun başarma 

Şirketlerin bedensel 
sağlığı finansal durumu 
ile ifade edilir. Finansal 
başarısı yerinde 
olan şirketin fiziki 
kondisyonu yerindedir. 
Ancak finansal başarı 
geçmişte yapılan 
işlerin sonucudur. 
Gelecek başarısı için 
finansal başarı tek 
başına yeterli değildir. 
Şirketin gelecek 
başarısını arttırmak 
için beden sağlığını 
korurken duygusal, 
zihinsel ve manevi 
sağlığına da önem 
vermesi gerekir.

Satış sonrasında kritik başarı faktörlerini belirlemek gerekiyor

Satıştaki azalan kârı satış sonrası servis ve yedek parçayla dengelemek is-
teyen patronların, öncelikle satış sonrasına odaklanması gerekiyor. Buraya 
odaklandıktan sonra beklentilerine uygun olarak; kritik başarı faktörlerini 
belirleyerek gerekli sistemleri kurması ve ekibini yeniden organize etmesi 
önem taşıyor. Bütün bunları yaparken patronun rol modeli olarak hareket 
etmesi, değişim sürecini destekleyen en önemli unsur oluyor.

tatminini arttırarak bir sonraki aşama için çok özel 
bir zemin hazırlar.

Değişim sırasında karşılaşılan sorun, kişilerin 
konfor alanları içinde kalmak istemesinden ileri 
gelir. Kişinin eleştirilme korkusu, konfor alanının 
alt, başarısızlık korkusu da üst sınırını oluşturur. 
Önceleri atılan küçük adımlar, konfor alanı dışına 
çıkma cesareti kazandırır. Çoğu zaman konfor 
alanından büyük adımlarla dışarı çıkıldığında 
tehlike sınırına girilebilir ve büyük bir risk yaratır.

Kalıcı olmak için işine (servise) odaklan ve 
değerini arttır. Bunun için: Sektördeki rekabetin 
gelişmesine paralel olarak kârını arttırmak isteyen 
otomotiv bayileri, işlerini servis hizmetlerine doğru 
kaydırıyor. Ancak birçok otomotiv firmasının 
tepe yöneticisi satış sonrası hizmetler konusunda 
yeterli derecede piyasa ve uygulama bilgisine sahip 
bulunmuyor. Ayrıca satış sonrası hizmetler genel 
yapısı göz önünde bulundurulduğunda karmaşıklığı 
nedeniyle yönetilmesi oldukça zor bir alan olarak 
algılanıyor.

Satıştaki azalan kârı satış sonrası servis ve yedek 
parçayla dengelemek isteyen patronların, öncelikle 
satış sonrasına odaklanması gerekiyor. Buraya 
odaklandıktan sonra beklentilerine uygun olarak; 
kritik başarı faktörlerini belirleyerek gerekli 

sistemleri kurması ve ekibini yeniden organize 
etmesi önem taşıyor. Bütün bunları yaparken 
patronun rol modeli olarak hareket etmesi, değişim 
sürecini destekleyen en önemli unsur oluyor.

Otomotiv sektöründe satıştan elde edilen kârlar, 
marka içi ve dışı rekabetin artmasına paralel olarak 
her geçen gün düşerken satış sonrası hizmetlerden 
elde edilen gelir hâlâ çekiciliğini koruyor. Yetkili 
otomotiv bayileri arasında yapılan ve Otomotiv 

Şirketlerin bedensel sağlığı 
finansal durumu ile ifade edilir. 
Finansal başarısı yerinde olan 
şirketin fiziki kondisyonu 
yerindedir. Ancak finansal başarı 
geçmişte yapılan işlerin sonucudur. 
Gelecek başarısı için finansal başarı 
tek başına yeterli değildir. Şirketin 
gelecek başarısını arttırmak için 
beden sağlığını korurken duygusal, 
zihinsel ve manevi sağlığına da 
önem vermesi gerekir.
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Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), tarafından 
açıklanan “Yetkili Satıcıların Memnuniyeti ve 
Kârlılığı” araştırmasının sonuçları sektörde satış 
sonrası hizmetlerden elde edilen ortalama net kârın 
araç satışından elde edilenden 10 kat daha fazla 
olduğunu gösteriyor. Ancak bu çekici rakamlara 
rağmen otomotiv sektöründe birçok firma 
elindeki çok değerli gelir kaynağından yeteri kadar 
faydalanamıyor.

Sektör tüm dünyada değişiyor. 1990’lı yılların 
başında Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’daki 
otomotiv firmaları, yavaşlayan talep, artan 
rekabet ve bunların sonucunda eriyen kârlarını 
koruyabilmek için ürünlerini piyasaya itmeye son 
vererek müşterilerinin ürünlerini kullanırken elde 
ettikleri değeri arttırmaya yöneldiler. Şirketler, 
ürünler yerine çözümler önermeye başladıkları için 
yedek parça ve servis, aksesuar ve performansın 
artırılması, parça ve komponentlerin tamir edilip 
yenilenmesi, teknik destek çözüm ve önerileri, 
gerekli eğitimlerin sağlanması ve uygun finans 
olanaklarının yaratılması, gelir getiren hizmetlerin 
başında yer almaya başladı.

Otomotiv üreticileri yıllar içerisinde birçok araç 
sattığı için satış sonrası hizmet gelirleri yeni araç 
gelirinden daha fazla gerçekleşmeye başladı. Örnek 
olarak 2001 yılında GM satış sonrası hizmetlerden 
yaptığı 9 milyar USD ciro ile 150 milyar USD’lik 
satış cirosundan daha fazla gelir elde etti.

Öte yandan, yapılan bir çalışma, satış sonrası 
hizmetlerde başarılı olan firmaların hisse senedi 
değerlerinin satış sonrası hizmetlerde başarısız 
olanlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Satış sonrası hizmetlerin çekiciliğine rağmen 
birçok firma bu alandaki potansiyelini yeterince 
kullanamıyor. Firma yöneticilerinin birçoğu satış 

sonrasını olmazsa olmaz bir canavar gibi algılıyor 
ve sistemlerini büyük B2B (firmadan firmaya) 
servis sözleşmeleri, küçük B2C (firmadan son 
kullanıcıya) garanti uygulamaları ve diğer gereksiz 
harcamaların yönetilmesi olarak tanımlıyor. Satış 
sonrası hizmetlerde sorunlar ve ihtiyaçlar araçların 
arızalarına bağlı olarak önceden belirlenemeyen 
zamanlarda ortaya çıktığı için işler üretimde 
olduğu gibi kolaylıkla planlanamıyor. İşin 
doğasındaki belirsizlik nedeniyle satış sonrası 
hizmetler, yöneticiler tarafından genellikle kârlı 
olduğu bilinmesine rağmen zorluklarıyla anılıyor. 
Ancak satış sonrasını nasıl yöneteceğini bilen ve 
hizmetlerini verimli olarak müşterilerine sunan 
firmalar başarılı oluyor ve değerlerini arttırıyor.

Genellikle müşteriler, ürünlerin arızalanmasını 
doğal karşılıyor. Ancak, sorun kısa sürede bir 
daha tekrarlanmayacak şekilde çözülmediğinde 
sunulan hizmet ve üründen memnuniyetsizliklerini 
dile getiriyorlar. Bundan dolayı etrafında birçok 
rakibi olan firma için satış sonrası hizmetler, fark 
yaratacak bir alan oluşturuyor. Öte yandan satış 
sonrası hizmetleri başarılı bir şekilde sunan firmalar 
müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha 
net olarak anlıyor ve rakiplerine karşı büyük bir 
rekabet avantajı elde ediyor.

Devamı gelecek sayımızda

Öncelikli iş maliyetleri kontrol altına almak

Kârı azalan işletme, durumu lehine değiştirmek için gidip çok pahalı ekip-
manlar satın alıyor ve uzun vadeli borçlanıyor. Peki, yatırım artınca kâr 
artıyor mu? Hayır. Servis, yatırımının karşılığını da kolaylıkla alamıyor. Bu 
durumda yapılması gereken ilk şey maliyetleri kontrol altına almaktan ge-
çiyor. Maliyetlerin kontrol altına alınması işletmede yapılacak öncelikli iş, 
kapasite ve doluluk oranı optimizasyonudur.

Philip Kotler ve Garry Armstrong, 

pazarlamayı “Uzun vadeli ve kârlı 

müşteri ilişkileri yönetimi” olarak 

tanımlıyorlar ve “Pazarlamanın, 

amacının üstün nitelikli ürünler 

sunarak yeni müşteriler edinmek 

ve müşteri memnuniyeti 

sağlayarak mevcut müşterileri 

korumak ve artırmak” olduğunu 

söylüyorlar.
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Türk Otomotiv Sanayii, 2017’de 
ihracat ve üretim rekoru kıracak

43’üncüsü 
gerçekleştirilen 

Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) Olağan Genel 
Kurulu’nda konuşan 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Kudret Önen, “2016 

yılında 1.5 milyon adetlik 
üretim ve 1.1 milyon 

adetlik ihracat rakamıyla 
yeni bir rekora imza atan 

Türk Otomotiv Sanayii, 
2017’ye tüm zamanların 
en büyük ihracat hedefi 

ile başladı” dedi.

O lağan Genel Kurul’da 2016 yılına ilişkin 
değerlendirmeler yapan OSD Yönetim Kurulu 

Başkanı Kudret Önen “Sanayimiz, son yıllarda 
kapasite ve yeni ürün yatırımlarına hızla devam 
etmesi sonucunda, 2016 yılında da üretimdeki 
büyümesini sürdürdü ve gururla söyleyebiliriz ki 
2015 yılında kaydettiği tarihi rekorun üzerinde 
bir performans gösterdi. Geçtiğimiz yıl üretilen 
her 100 aracın 77’si yurt dışına gönderildi ve 
sanayimiz ilk kez ihracatta 1 milyon adet eşiğini 
aştı. AB pazarlarındaki istikrarlı büyümenin devam 
etmesinin yanı sıra Otomobil sınıfında üretimine 
başladığımız yeni ürünlerin etkisiyle sanayimiz 
hem üretim hem de ihracatta rekorlara koştu. 
Rakamlarla ifade etmek gerekirse, ihracatımız 
adet bazında yüzde 15, dolar bazında da yüzde 12 
arttı. Otomotiv Sanayiimiz, tek başına Türkiye’nin 

toplam ihracatının yüzde 16,8’ini oluşturarak sektör 
sıralamasında 11’inci yılında da ilk sıradaki yerini 
korudu” dedi.

2016 yılının rekor ihracatı takiben 2017 yılında 
da tüm zamanların en yüksek ihracat hedefi ile 
yıla başladıklarını söyleyen Önen, “Ancak yılın ilk 
aylarında başlayan iç pazardaki daralma bu şekilde 
devam ederse üretimimizin negatif etkilenmesi 
kaçınılmaz olacaktır” dedi.

2016 yılında birçok yeni otomobil projesinin hayata 
geçirildiğini hatırlatarak otomotiv sanayiinin ülke 
ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Önen, 
“Uzun bir süre Avrupa’nın önde gelen ticari araç 
üretim üssü olarak anıldığımız konumumuzu 
aşarak, yeni binek otomobil projeleriyle birlikte 
toplam otomotiv üretiminde önde gelen bir üretim 
merkezine dönüştük. 2016 yılında kapasitemiz 1,7 
Milyon adetten 1,9 Milyon seviyesine, ana sanayi 
istihdamımız 48.700 çalışandan 53.400 çalışan 
seviyesine yükseldi. Ülkemizin dış ticaret dengesine 
ve vergi gelirlerine sağladığımız olumlu katkı, 
sanayimizin stratejik önemini ön plana çıkartıyor.  

Teşvikler ile desteklenen yeni projelerin etkisi 
ile 2017 yılında ihracat bazlı üretim artışına 
devam edeceğimize inanıyoruz. Bu noktada hep 
ifade ettiğimiz gibi, sanayimizin rekabetçiliğini 
sürdürülebilir kılmak için istikrarlı bir iç pazarın 
yanı sıra ekonomide yatırım ve satın alma 
kararlarının olumsuz etkilenmeyeceği bir seyrin 
büyük önem taşıdığını hatırlatmakta yarar var” 
dedi.

Önen: “Sanayimizin geleceği için önerilerimizi 
dile getiriyoruz”

2016 yılında ihracat ve üretimde ulaşılan rekorlara 
karşın yurtiçinde meydana gelen gelişmelerin iç 
pazarı doğrudan etkilediğini belirten Önen, “2016 
yılındaki üretim rakamlarına bakıldığında ticari 
araç grubunda üretimin bir önceki yıla göre yüzde 
6 oranında daraldığı ve hafif ticari araç grubundaki 
daralmanın da yüzde 2 seviyesinde olduğu 
görülüyor. Diğer taraftan ağır ticari araç grubunda 
bu oran yüzde 44 seviyesinde. Pazar rakamlarına 
bakıldığında aynı dönemde ticari araçlarda 
yüzde 12 oranında daralma olduğu görülüyor. 
Hafif ticari araç grubunda bu oran yüzde 6, ağır 
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ticari araç grubunda ise yüzde 44 seviyelerinde” 
dedi ve Sanayinin sürdürülebilir geleceği için 
tedbirlere yönelik önerilerini üç gruba ayırdıklarını 
söyleyen Önen, “Türk Otomotiv Sanayii’nin 
güçlü konumunu hem içeride hem de dünyada 
koruyabilmesi için Hükümetimize kısa; orta ve 
uzun vadeli önerilerimiz oldu. Kısa vadede iç 
pazarın istikrarlı büyümesini sürdürmesinin önemli 
olduğunu biliyoruz. Bu konuda özellikle ticari araç 
pazarında yaşanan ciddi daralma dikkate alınmalı.

Ticari araç pazarının canlanmasıyla sağlanabilecek 
üretim artışı için kiralama sisteminin açılmasına 
yönelik düzenleme yapılması son derece önemli. 
Otomotiv pazarının canlandırılması için yaşlı 
araçların bir hurda teşviki çerçevesinde yenilenmesi 
de çok önemli bir fırsat olacaktır. Sektörümüzün 
uzun vadedeki sürdürülebilirliği için özellikle 
otomotiv sanayindeki küresel teknolojik dönüşüme 
dikkat etmemiz gerekiyor. Küresel otomotiv sanayii 
Dijital Dönüşüm  sürecinde çok hızlı ilerliyor ve 
yeni yatırım çekebilmek adına rakiplerimiz çok 
çalışıyor. Elbette Türkiye’de de Dijital Dönüşüm 
Platformu gibi oluşumlarla bu konuda atılan önemli 
adımlar var. Ancak bunların verimli çalışması 
konusunda hep birlikte daha fazla çaba sarf 
etmeliyiz. Sanayimizin önemli bir sürecin arifesinde 
olduğunu dikkate almamız gerekli ” dedi.

Önen: “Otomotiv Sanayii dev bir aile ve 
büyümeye devam ediyor”

11 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinin Türkiye 
ihracatının lideri olduğunu hatırlatan Önen, 
“Otomotiv Sanayii artık Türkiye’nin en büyük 
ailesi diyebiliriz. Direkt ve dolaylı istihdam 
olarak bakıldığında 450 bin kişiye gelir sağlayan 
sektörümüz, yeni ürün ve fabrika yatırımlarıyla 

büyümesini sürdürüyor. 2016 yılında yaşanan 
toplumsal ve siyasi gelişmelere rağmen hedefleri 
çerçevesinde çalışmalarını sürdüren sanayimiz, 
ülkemiz insanına ve geleceğine yatırım yapmayı 
sürdürüyor. 2016 yılında bir önceki yıla göre, 
toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 
oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 23 
oranında artış gösterdi. Bu dönemde toplam ihracat 
1 milyon 141 bin adet, otomobil ihracatı ise 746 
bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılında bir 
önceki yıla göre toplam otomotiv ihracatı dolar 
bazında yüzde 12, Euro bazında da yüzde 13 arttı. 
Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 24,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşirken otomobil ihracatı 
yılı yüzde 21 artışla 8,3 milyar dolar seviyesinde 
kapattı” dedi. 

2016 yılında ihracat 
yapan OSD üyelerine 

İhracat Başarı Ödülleri 
verildi. Verilen İhracat 
Başarı Ödülleri Platin 

Plaket, Altın Plaket, 
Altın Madalya ve Gümüş 
Madalya şeklinde 4 ana 

kategoride sınıflandırıldı. 
1 milyar doların üzerinde 

ihracat yapan firmalar 
Platin Plaket, 500 ve 1 
milyar dolar arasında 

ihracat yapan firmalar 
Altın Plaket, 100 ila 500 

milyon dolar arasında 
ihracat yapan firmalar 

Altın Madalya, 30 
ile 100 milyon dolar 

ihracat yapan firmalar 
ise Gümüş Madalya ile 

ödüllendirildi.
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TAYSAD’dan katma değere ödül
Patent - Faydalı 
Model - Endüstriyel 
Tasarım, İhracat, 
Eğitim ve Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk 
konularındaki en 
başarılı TAYSAD 
üyesi kuruluşların 
ödüllendirildiği 
TAYSAD 39. Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı 
gerçekleşti. 

TAYSAD 39. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, TAYSAD 

Başkanı Alper Kanca’nın ev 
sahipliğinde, Kocaeli Valisi 
Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze 
Teknik Üniversitesi (GTÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Haluk 
Görgün, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Danışmanı 
Pertev Cinalioğlu, Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar 
Birliği (OİB), Otomotiv 
Distribütörleri Derneği 
(ODD), Otomotiv Yetkili 
Satıcıları Derneği (OYDER), 
Otomotiv Satış Sonrası Ürün 
ve Hizmetleri Derneği (OSS), 
TOBB Otomotiv Meclisi, TTGV, 
TOSB gibi paydaş kurumların 
başkan ve temsilcileri ile çok 
sayıda işadamının katılımıyla 
gerçekleşti.

2016 yılına yönelik genel 
bir değerlendirmeyle açılış 
konuşmasına başlayan 
TAYSAD Başkanı Alper 
Kanca, ‘Tasarım-Teknoloji-
Tedarik gücüyle dünyada 
ilk 10’ hedefi kapsamında 
yurt içi ve yurt dışında 
yürütülen çalışmaları aktardı. 
Yurtdışında Türkiye algısının 

korunmaya ve gelişmeye 
muhtaç olduğuna dikkat çeken 
Kanca, “Biz TAYSAD olarak 
Türkiye’nin mevcut ülke algısını 
kuvvetlendirmek ve ülkemize 
yeni yatırımlar çekmek için 
yurtdışındaki temaslarımızı 
sürdüreceğiz. Bu kapsamda 
sık sık küresel ana sanayi 
firmalarıyla bir araya geliyoruz” 
dedi.

Son yılların en cazip teşvik 

ortamı

Gündemdeki başlıkların 
otomotiv sektörüne etkisine 
değinen Kanca, “Toplu 
iş sözleşmeleri, 2017’nin 
en önemli konularından 
biri olacak. Bu süreçte, 
firmalarımızın planlamalarını 
tedarik zincirinde herhangi 

bir kesintiye yer vermeyecek 
şekilde kurgulamaları oldukça 
önemli. Bu yılın bir diğer 
gündem maddesi ise elektrik 
zammı. Enerji üretici ve 
dağıtıcıları gizli zam yapıyorlar 
ve zam oranları bölgelere 
göre değişiklik gösteriyor. 
Önemli bir maliyet kalemi olan 
enerji fiyatları ile ilgili olarak 
devletimizden, kendi yapmadığı 
zammın elektrik üreticileri 
tarafından yapılmasına engel 
olmasını istiyoruz. Buna karşılık 
devletimizin sunduğu istihdam, 
Ar-Ge ve yatırım konularında 
son yılların en cazip teşvik 
ortamına sahibiz. Bu teşviklerin 
yakından takip etmesi, yatırım 
planlarımızda birçok şeyi 
olumlu manada değiştirebilir. 
Özellikle Ar-Ge teşviklerini 
değerlendirmede daha aktif 
ve girişken olmalıyız. Ar-Ge 
merkezi kurmayan tedarikçiler, 
kararlarını tekrar gözden 
geçirmeli. Türkiye'de Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
onaylı 363 Ar-Ge merkezi var. 
Ar-Ge merkezleri içinde en 
büyük pay, otomotiv sektörüne 
ait. Sektörümüzde, 78’i TAYSAD 

TAYSAD YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 
ALPER KANCA
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Otomotiv tedarik 
sanayinde Orta 
Avrupa’ya ihracat 
artıyor. Sanayicilere 
‘Burada fabrika 
kurun’ teklifleri de 
gelmeye başladı. Bazı 
firmalar fabrikaları 
açtı, bazıları da açma 
hazırlığında. 

üyelerine, 15’i ana sanayi 
firmalarına, 10’u TAYSAD üyesi 
olmayan firmalara ait tam 103 
Ar-Ge merkezi bulunmakta. Bu 
rakam, Türkiye’deki tüm Ar-Ge 
Merkezleri’nin yüzde 28’inin 
otomotiv sanayinden olduğunu 
gösteriyor” diye konuştu.

Vali Güzeloğlu: Türkiye, 
dünyada ilk 10’ hedeflemesini 
hak eden bir ülkedir

TAYSAD Genel Kurulu 
Toplantı’na katılan Kocaeli 
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu 
ise konuşmasında otomotiv 
sektörünün, üretimin bilgi 
ekonomisine dönüştürülmesi 
sürecinin çok önemli bir 
hazırlayıcısı ve sağlayıcısı 
olduğunu belirtti. Vali Güzeloğlu 
“Türkiye, geçmişinden, 
tarihinden, birikiminden, 
derinliklerinden aldığı güçle, 
büyük hedeflere kararlılıkla 
yol alan bir ülke. TAYSAD'ın 
“Tasarım, Teknoloji, Tedarik 
gücü ile dünyada ilk 10” 
hedeflemesi, şüphesiz 
Türkiye'nin ülke hedeflemesidir. 
Türkiye her alanda ve her 
sektörde, bölgesinde ve 
küresel ölçekte sahip olduğu 
zenginlikler, derinlikler ve 
dinamiklerle bunu hak eden bir 
ülkedir" diye konuştu.

İstihdamda reel sektörün 
talepleri doğrultusunda bir 
modellemeyi Kocaeli'de 
başlattıklarına dikkati çeken 
Güzeloğlu, "Bir bütün olarak 
aslında bir tek şeyi amaçlıyoruz. 
Üretimin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli insan gücünü 
yetiştirmek ve talebe göre insanı 
eğitmek. Yeni mesleki eğitimde 
bu anlamdaki düzenlememiz, 
mesleki eğitimi baştan aşağıya 
tamamen reel kesimin ve 
üretim kesiminin talepleri 
doğrultusunda sadece okulla 
değil, üretimle buluşturacak 
radikal dönüşümler içeriyor" 
dedi.

O tomotiv endüstrisinde 
Türkiye’nin üretim 

altyapısı, çalışma 
alışkanlıkları, kalite anlayışı, 
hızlı reaksiyon verebilme 
yeteneği özellikle Doğu 
Avrupa ülkelerinin dikkatini 
çekiyor. Polonya, Macaristan, 
Çekoslovakya, Romanya 
gibi otomotiv endüstrisinde 
altyapısını geliştirmek isteyen 
ülkeler, Türk yan sanayilerine 
yatırım çağrısında bulunuyor.

Bu yılın ilk iki ayında 
otomotiv yan sanayinin 
Doğu Avrupa ülkelerine 
ihracatında belirgin artışlar 
gözlendi. Sektör, geçen 
yılın aynı aylarına göre 
Polonya’ya ihracatını yüzde 
60, Slovenya’ya yüzde 38, 
Macaristan’a yüzde 14.6, 
Romanya’ya yüzde 9, Çek 
Cumhuriyeti’ne yüzde 9.21, 
Bulgaristan’a ise yüzde 

44 artırdı. Türk otomotiv 
yan sanayinin üretim gücü, 
teknolojiyi yakından takip 
eden yapısı ihracatın yanı sıra 
bu bölgede yatırımların da 
önünü açmaya başladı. Özellikle 
Avrupalı ana sanayilere üretim 
yapan Türk otomotiv yan 
sanayicilerine son zamanlarda 
Doğu Avrupa ülkelerinde 
yatırım yapmaları için gelen 
tekliflerde artış yaşanmaya 
başladı. Yan sanayilerini lojistik 
olarak kendilerine yakın 
bölgelere çekmek isteyen ana 
sanayiler de Türk firmalarına 
cazip şartlarda yatırım imkanları 
yaratılmasında öncü rol 
oynuyor.

Beyçelik, Romanya’da fabrika 
aldı

Otomotiv ana sanayi için kalıp 
tasarım ve imalatı ile sıcak/ 
soğuk şekillendirilmiş sac 
parça ve kaynaklı komponent 
üretimi yapan Beyçelik 
Gestamp, Romanya’da otomotiv 
endüstrisini merkezindeki 
Piteşti’de, presli ve kaynaklı sac 
parça ve komponent üretimi 
yapan bir tesisin çoğunluk 
hissesini satın alarak Romanya 
pazarına girdi. Ana müşterisi 
Renault – Nissan grubuna bağlı 
Dacia olan şirketi bünyesine 
katan Beyçelik Gestamp’ın 
CEO’su Baran Çelik, özellikle 
yeni projelerde Romanya’yı 

kapsayan paylarının her geçen 
gün arttığını, yatırımın global 
müşterileri olan Renault-Nissan 
Grup ve Ford ile olan stratejik 
ilişkilerini güçlendireceğini 
söyledi.

Haksan ise otomotive yönelik 
kauçuk parça üretmek için bu yıl 
Romanya'ya yatırım planlıyor.

Aktaş'tan Bulgaristan’a 
fabrika

Aktaş Holding İcra Kurulu 
Başkanı Sami Erol, 2018’de 
endüstriyel hortum üretimi 
için yeni bir fabrika yatırımı 
yapacaklarını belirterek, 
“Yeni fabrika yatırımı için de 
gönlümüz Türkiye’de yapmamızı 
söylüyor, ama mantığımız 
Bulgaristan diyor. Gelişen 
şartların göstereceği doğrultuda 
2018’in ikinci yarısında fabrikayı 
taşıyacağız” dedi.

Doğu Pres Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Ekinci de Çekoslovakya, 
Polonya, Macaristan ve 
Romanya gibi ülkelerin son 
yıllarda otomotiv endüstrisinde 
hızlı bir ivme yakaladığına 
değinerek, firmalarına Doğu 
Avrupa ve Balkan ülkelerinde 
yatırım için teklifl er geldiğini 
anlattı. Ekinci şunları söyledi: 
“Altyapımızdan dolayı 
Balkanlar, Çekoslovakya ve 
hatta Avrupa’dan çok daha 
ilerideyiz. Otomotiv sektöründe 
belli bir istikrarımız var. 
Romanya, Polonya, Macaristan 
şu anda bizden yatırım istiyor. 
Türkiye’nin teknolojik anlamda 
15 sene gerisinde olduklarını 
kendileri ifade ediyorlar. Bu bize 
güven veriyor.”

Otomotiv tedarik sanayinin 
yeni rotası, Avrupa’nın doğusu
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Dünyaca ünlü araç kozmetiği ürünleri markası 
Mothers, ASF güvencesi ile Türkiye’de!

7 0’li yıllarda Güney 
California sahillerindeki 

tüm oto fuarları ve pazarlarını 
gezerek ürünlerini tanıtan 
Mothers, o tarihlerden beri 
Amerika’nın en sevilen 
markalarından biri oldu. 
110 gramlık teneke kutularla 
başlayan hikayesi bir pırlanta 
gibi parlattığı her araçla daha da 
büyüyen marka, bugün dünya 
çapında yüzlerce noktada hizmet 
veriyor. Otomotiv sektöründeki 
başarılarıyla adından sıkça söz 
ettiren ve sektördeki deneyimi 
ile fark yaratan ASF Otomotiv 
AŞ bünyesinde kurulan ve 
zaman içinde büyüyerek dış 
hizmetler sunabilecek bir marka 
haline gelen FT Tuning, 2017 
yılı başında Mothers ile yaptığı 
anlaşma ile ünlü markanın 
Türkiye Distribütörlüğü görevini 
üstlendi. Uzun yıllardan beri 
“Anne” ikonu ile özdeşleşen 
marka, aracını çocuğu gibi seven 

herkese en iyi bakımı sağlamayı 
vadediyor. Markanın kullandığı 
özel bir birleşim, yüzeyi 
kimyasallardan uzak tutarak 
zarar görmesini engelliyor. 
Birleşiminde doğada bilinen 
en iyi cila hammaddesi olan 
Karnauba Balmumu’nu kullanan 
Moıthers, bir kutu cila ile 
onlarca kez uygulama ve uzun 
süren parlaklığı garantiliyor. 

Karnauba Balmumu Nedir?

Karnauba Balmumu çeşitli 

saflık ve parlaklık derecelerine 
sahip, asıl rengi kahverengi/sarı 
arasında değişen, bu sebeple de 
renginin kalitesi sarı tonlarına 
göre 3’e ayrılan insanlığın bilinen 
en sert cila hammaddesidir. 
Karnauba Sarısı’nın en saf 
ve 1. sınıf kaliteye sahip 
bitkileri Mothers ürünlerinde 
kullanılıyor. Mothers da 
ürünlerini sınıflandırırken, 
Karnauba bitkisinin bu saflık 
ve renk derecelendirmesine 
kullanıyor.

Mothers ürünlerinin tümü 
1. sınıf kaliteli karnauba’dan 
yapılmış ve “Kaliforniya Altın 
Karnauba Temizleyici Cila”, 
“Kaliforniya Altın Karnauba 
Özel Formüllü Cila”, “Kaliforniya 
Altın Karnauba Doğal Formüllü 
Cila” ve “Kaliforniya Altın 
Karnauba Saf Karnauba Pasta 
ve Cilası” şeklinde sınıflara 
ayrılmıştır.

Karnauba’nın tahılı, yapısal 
olarak bildiğimiz en sert cila 
mumudur. Bu inanılmaz 
dayanıklılığının yanında 
kuruduğu yüzeyde doğal ve 
harika bir parlaklık verir. (Bu 
parlaklığı sentetik cilaların 
yarattığı dalgalanmalara 
ve bulutsu harelere asla yol 
açmadan sağlar.)

FT Tuning Hakkında

FT Tuning, 2007 yılından beri, 
aracında kaliteli ve tarz sahibi 
modifiye çalışmaları isteyen 
otomobil tutkunlarına hizmet 
sunan bir markadır. Otomobil 
tutkunlarının ihtiyaç duyacağı 
en iyi performans ve estetik 
ürünlerinin üreticilerinin 
distribütörlüklerini üstlenen 
FT Tuning, uzun yıllardır 
otomotiv sektöründe olan 
ASF Otomotiv (FDN Grubu) 
bünyesinde oluşmuş ve zaman 
içerisinde gelişerek dış hizmetler 
verebilecek hale gelmiştir.

FT Tuning, kısa sürede modifiye 
sektöründeki saygın konumuna, 
FDN Grubu’nun müşterilerine 
sunduğu %100 müşteri 
memnuniyeti garantisi ve yüksek 
standartlardaki hizmet kalitesi 
anlayışını gözeten hizmet 
anlayışı sayesinde gelmiştir.
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Elektrikli otomobiller
yeni bir boyut kazanıyor
Çok amaçlı kullanım özellikleriyle satışa sunulduğu 
günden bu yana büyük bir başarı elde eden Partner 
Tepee, kullanım kolaylığı ile elektrikli araç kullanma 
keyfini bir arada sunuyor.

P eugeot, sürdürülebilir 
mobiliteye yönelik elektik 

destekli scooter ve bisikletler, 
elektromotorlu scooter dışında 
kişisel ve çok amaçlı araçlar 
olmak üzere geniş kapsamlı bir 
ürün gamı sunan dünyanın tek 
markası konumunda.

Peugeot Partner Tepee Electric 
markanın sunmuş olduğu 
Peugeot iOn, Peugeot Partner 
Electric van, elektromotorlu 
scooter yeni Peugeot GenZe, 
farklı model ve tipte elektrik 
destekli bisikletler, Peugeot’nun 
ilk katlanabilir elektrik destekli 
bisikleti eF01, 45 km/s hıza 
imkan tanıyan EU01 ve MICRO 
işbirliği ile geliştirilen elektrik 
destekli scooter Peugeot 
e-Kick’ten oluşan elektrikli araç 
ürün gamını tamamlıyor.

Peugeot Partner Tepee Electric 
Eylül 2017 itibariyle Uluslararası 
pazarlarda satışa sunulacak.

Yüzde 100 elektrikli

Yeni Peugeot Partner Tepee 
Electric, Peugeot Partner 
Tepee’nin çok amaçlı araçlara 
has kullanım kolaylığı ve 
fonksiyonellik gibi özellikleri en 
iyi şekilde sunuyor. 5 kişiyi rahat 
ettirecek geniş ve konforlu bir 
yaşam alanına sahip olan yeni 
Peugeot Partner Tepee Electric 
modüler yapısı sayesinde aynı 
zamanda büyük nesneleri 
taşıma imkanı da sunuyor. 5 
kişilik kullanımda 1350 litre ile 
sınıfının en iyi değerine sahip 
olan bagaj hacmi ikinci koltuk 
sırasının sökülmesiyle tamamen 
düz bir yükleme zeminine sahip 
3 bin  litrelik bir alana ulaşıyor. 

Açılabilen büyük bagaj kapağı 
ve arka cam bagaj erişimini ve 
yüklemeyi kolaylaştırıyor. Söz 
konusu yüzde 100 elektrikli 
mükemmel modülerlik çözümü; 
çocukları okula götürmek, işe 
gitmek ve hatta aileyle veya 
arkadaşlarla gezinti yapmak 
üzere bisiklet taşımak da 

dahil birçok bir çok aktivitede 
kullanım olanağı sunuyor.

Günlük kullanımı 
destekleyen pratik yapı

Yeni Peugeot Partner Tepee 
Electric yolculukları keyfe 
dönüştüren ve kullanım 
kolaylığını destekleyen; 
iklimlendirme sisteminin 
programlama, bataryanın şarj 
durumunu gösterme veya şarj 
için kalan süre gibi akıllı telefon 
veya tablet üzerinden kontrol 
edilebilen özellikler sunuyor. 
Klima sistemini uzaktan kontrol 
etme özelliği ile araca binmeden 
araç içi sıcaklığını önceden 
ayarlama imkanı sunuyor. Klima 
sisteminin en az 30 dakika 
önceden programlanmış olması 
halinde kullanıcı optimum 
termal konfora sahip bir araca 
binebiliyor. Aracın şarj halinde 
olup olmamasından bağımsız 
kullanılabilen bu özellik araç şarj 
olurken kullanıldığında aracın 
menzili etkilenmiyor..
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Uluslararası ticaretin öncüleri Platin 
Global 100 Ödülleri'nde bir araya geldi

1-AĞAÇ SEKTÖRÜ/ YILDIZ 
ENTEGRE

2-BEYAZ EŞYA VE ELEKTRİKLİ 
ALETLER SEKTÖRÜ/ ARÇELİK

3-BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ/ 
TÜRK TELEKOM

4-CAM SEKTÖRÜ/ ŞİŞECAM

5-ENERJİ VE PETROL SEKTÖRÜ/ 
TÜPRAŞ 

6-GIDA SEKTÖRÜ/ TİRYAKİ 
AGRO

7-HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ/
KOTON

8-İÇECEK SEKTÖRÜ/ ANADOLU 
EFES

9- İLAÇ SEKTÖRÜ/ ABDİ 
İBRAHİM

10-İNŞAAT SEKTÖRÜ/ 
POLİMEKS

PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ GECESİNİN 21 SEKTÖR LİDERİ 

11-KİMYA SEKTÖRÜ/ HAYAT 
KİMYA

12-LOJİSTİK SEKTÖRÜ/ NETLOG

13-MADEN SEKTÖRÜ/ ETİ 
MADEN

14- METAL SEKTÖRÜ/EREĞLİ 
DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI

15-TURİZM SEKTÖRÜ/ ATU 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 

16-PERAKENDE VE TOPTAN 
TİCARET SEKTÖRÜ/ OTOKOÇ

17-SAĞLIK SEKTÖRÜ/ 
ACIBADEM

18-SAVUNMA SEKTÖRÜ/ TUSAŞ

19-TEKSTİL SEKTÖRÜ/ KORDSA

20-OTOMOTİV SEKTÖRÜ/ FORD 
OTOSAN

21-ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ/ TÜRK 
HAVA YOLLARI

Türk Telekom ana sponsorluğunda, Deik Ve Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım 
Ajansı’nın katkılarıyla 24 Şubat'ta İstanbul’da 
gerçekleşen PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ gecesinde 
Türkiye’nin en başarılı şirketleri ödüllendirildi. Gecede 
OYDER üyesi Otokoç Otomotiv, Perakende ve Toptan 
Ticaret Sektör lideri olarak ödül aldı.

G ecede Platin Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Oya 

Yalıman yaptığı konuşmada 
Platin Global 100 listesi ile 
amaçlarının Türkiye’nin 
ihracat ve yurtdışı tanıtım 
şampiyonlarına hak ettiği değeri 
vermek, örnek uygulamalarının 
ve üstün başarılarının Türk iş 
dünyasına rol model olmasını 
sağlamak ve farklı platformlarda 
markalarımızın gelişimini 
desteklemek olduğunu söyledi. 
Ayrıca "Global dünyada faaliyet 

göstermeye cesaret etmiş her 
şirket bir ticari müessese olduğu 
kadar, aynı zamanda bizim için 
milli bir zenginlik ve milli bir 
duruştur. ”dedi Yeni Türkiye’nin 
ve Yeni Ekonomi’nin Ödül 
Töreni olarak konumlandırılan 
Platin Global 100 Ödülleri 
Türkiye ekonomisinin gücünün 
bir göstergesi olacağının da 
altını çizdi.

Platin Global 100 Ödülleri’nin 
açılış konuşmasını yapan Türk 
Telekom Pazarlama Genel 

Müdür Yardımcısı Hakan 
Dursun ise bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektörünün, 
ülkenin ekonomik kalkınma ve 
refah için hayati bir role sahip 
olan sektörlerden biri olduğuna 
vurgu yaptı. Sektördeki her 
yüzde 1’lik artışın, kişi başına 
düşen milli gelirde yüzde 1,8’lik 
bir büyüme yarattığına dikkat 
çeken Hakan Dursun “Türk 
Telekom olarak Türkiye’nin 
uluslararası arenadaki markasına 
değer katmak için hükümetin 
2023 hedefleri doğrultusunda 
durmaksızın çalışıyoruz. 2005 
yılından beri 26 milyar TL 
yatırım yaparak, sektörümüzde 
yapılan en yüksek yatırım 
miktarını gerçekleştirdik. Bu 
sayede, 228 bin km uzunluğunda 
güçlü altyapımızın da katkısıyla, 
Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 
bütün müşterilerimize ve 
şirketlerimize, kesintisiz ve 
yüksek kalitede iletişim ve 
teknoloji deneyimi sunuyoruz. 
Ülkemizi, dünya dijital liginin 

en üst sıralarına çıkarmak için, 
yatırımlarımızla, teknolojimizle, 
istihdamımızla, ürün ve 
servislerimizle, gece gündüz 
çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı (TİM) Mehmet 
Büyükekşi de Platin Global 100 
ödülleri gecesine teşrif ederek bu 
önemli gecede konuşma yaptı. 
Büyükekşi “2023 hedeflerine 
yürüdüğümüz şu günlerde, 
Sizler oldukça kritik öneme 
sahipsiniz . Başarılarınızı 
yakından takip ediyoruz. Gerek 
gerçekleştirdiğiniz ihracatla 
gerekse de güçlü duruşunuzla 
göğsümüzü kabartıyorsunuz. 

Ve biliyoruz ki; “Marifet İltifata 
Tabidir İltifatsız Marifet Zayidir” 
diyerek ödül alan tüm şirketleri 
tebrik etti.

Törende, Platin Global 100 
endeksindeki 21 farklı sektör 
şirketi liderine gecede ayrıca 
ödül verilerek başarıları 
taçlandırıldı.
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Türkiye'de yılın otomobili
seçimlerinin 7 finalisti belli oldu

O tomotiv Gazetecileri 
Derneği (OGD) tarafından 

bu yıl ikincisi düzenlenen 
“Türkiye’de Yılın Otomobili” 
yarışmasının finalistleri belli 
oldu. OGD üyesi 77 otomotiv 
gazetecisinin yaptığı oylama 
sonucunda Ocak 2016 – Şubat  
2017 tarihleri arasında satışa 
sunulmuş olan 25 aday otomobil 
arasından Honda Civic, Mazda 
MX-5, Peugeot 3008, Renault 
Megane, Seat Ateca, Toyota 
C-HR ve Volvo S90 finale 
kalmaya hak kazandı.

7 finalist, PPG Türkiye 
Otomotiv Tamir Boyaları ana 
sponsorluğu ve Bridgestone, 

Intercity ve Shell Helix Motor 
Yağları co-sponsorluğunda 
düzenlenen “Türkiye’de Yılın 
Otomobili’2017” için yarışacak.
Finale kalan 7 otomobilin test 

sürüşü 4 Nisan 2017 tarihinde 
Intercity İstanbul Park’ta 
gerçekleştirilecek ve ardından 
7 Nisan’da ikinci oylamaya 
geçilecek. Bu oylamada 

her jüri üyesi sahip olduğu 
250 puanı adaylar arasında 
dağıtacak. En fazla puan 
alan finalist, Türkiye'de Yılın 
Otomobili seçilecek. Birincinin 
açıklanacağı ödül töreni ise 
11 Nisan 2017 tarihinde 
gerçekleştirilecek. Birinci 
seçilen marka, Yılın Otomobili 
logosunu bir yıl boyunca 
basın bülteni ve reklamlarında 
kullanabilecek. 

OGD üyeleri seçim yaparken 
şu kriterlere göre oy verecek: 
“Tasarım, yol tutuş, ergonomi, 
yakıt tüketimi, emisyon oranları, 
güvenlik, donanım seviyesi, 
fiyat-değer oranı.”
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Toyota’nın mesleki eğitime verdiği 
destek 25’inci yılını kutluyor
Toyota’nın otomotiv sektöründe satış sonrası 
hizmetler için yetişmiş teknik eleman ihtiyacını 
karşılamayı amaçlayan Toyota Teknik Eğitim Programı 
(T-TEP) 25 yılı geride bıraktı. 

Türkiye’de okul sanayi 
işbirliğinin ilk örneği olan 

bu programa verdiği destekten 
dolayı Toyota Türkiye Pazarlama 
ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar 
Bozkurt’a İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve programı 
1992 yılından bu yana uygulayan 
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi tarafından bir şükran 
plaketi verildi. T-TEP programı 
mesleki ve teknik eğitim veren 
okullarda okul-sanayi işbirliği 
çerçevesinde markalara öncülük 
eden program olarak biliniyor.

Toyota’nın tüm dünyada 
uyguladığı bir proje olan T-TEP 
teknik eğitim programı 1992’den 
bu yana İstanbul Şişli Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 
2007’den bu yana da Adana 
Şehit İdari Ateşe Bora Süelkan 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde uygulanıyor. T-TEP 
programından bugüne kadar 
mezun olan öğrenci sayısı ise 
424’e ulaştı.

Programın 25’nci yılı nedeniyle 
düzenlenen törende Toyota 
Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. 
CEO’su Ali Haydar Bozkurt’a 
plaketi Meslek ve Teknik 
Eğitimden Sorumlu İstanbul 
Milli Eğitim Müdür Yrd. Serkan 
Gür, Şişli Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Yakup 
Alp ve T-TEP Öğretmeni Adem 
Yiğit tarafından verildi. Plaket 
töreninde bir konuşma yapan 
Toyota Türkiye Pazarlama ve 

Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar 
Bozkurt, Avrupa’nın en 
genç nüfusuna sahip ülkesi 
Türkiye’nin istihdamına 
katkıda bulunmayı görev 
saydıklarını belirterek “Teknik 
altyapısı ve donanımı yeterli iş 
gücünü sektöre kazandırmayı 
çok önemli bir görev olarak 
görüyoruz. Bu tür sektörel 
işbirlikleri ile mesleki eğitimin 
sorunu çözülecektir. Toyota 
olarak 50 yıl sonrasını gören 
bir markayız. Bu açıdan 
bakıldığında okul ve sektör 
işbirliği çok önemli” dedi. 
Bozkurt şunları söyledi;

“Otomotiv sektöründe bu 
programdan mezun olan 

öğrencilerimizin yer alması 
mesleki eğitimin önemine 
inanan Toyota için büyük bir 
önem taşıyor. Sektörümüzde 
10 yıl öncesine göre yetişmiş 
insan gücü açısından çok büyük 
farklılıklar var. Sektör ayrımı 
gözetmeden Türkiye’nin en çok 
ihtiyaç duyduğu ara eleman 
gücü için bu okullara ve bu 

okullarda açılacak programlar 
için her sektöre büyük iş 
düşüyor. Bu projenin temel 
amacı; okul sanayi iş birliğiyle 
sektörün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli teknik personelin 
yetiştirilmesidir. Böylelikle gerek 
istihdam gerekse de yetişmiş 
insan gücüne büyük katkılar 
yapılacaktır.”
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Mercedes-Benz Türk'ün yeni otomobil 
satış kanalı: Facebook Lead Ads
Mercedes-Benz Türk, sosyal internet ağları tarafından 
geliştirilen dijital pazarlama kanalları üzerinden 
müşterilerine yeni bir hizmet sunuyor.

M ercedes-Benz Türk, 2016 
yılının ikinci yarısında 

başlattığı kampanya ile 2 milyon 
takipçiyi aşan resmi Facebook 
sayfasında potansiyel müşteri 
Reklamları hizmeti Lead Ads'i 
aktif olarak kullandı.  

Başta GLC Coupé ve C-Serisi 
olmak üzere yeni nesil 
Otomobillerin iletişiminin 
yapıldığı Lead Ads kampanyaları 
ile Mercedes-Benz Türk 
2016’nın son 6 ayında 152 adet 
otomobil satışı gerçekleştirdi.

Türkiye’de kuruluşunun 50. 
yılını kutlayan Mercedes-Benz 
Türk, dijital hizmet yelpazesini 
genişletmeye devam ediyor. 
Daimler AG’nin geliştirdiği ve 
otomotiv sektöründe geleceğin 
mobil dünyasına öncülük edecek 
kişiselleştirilmiş dijital hizmetler, 
Türkiye’de Mercedes-Benz Türk 

tarafından hayata geçiriliyor. 

Mercedes-Benz Türk, “dijital 
nesil” olarak adlandırılan 
genç neslin çoğunluğunu 
oluşturduğu interneti aktif 
kullanan müşterilerine daha 
kolay ulaşmak, hızlı ve etkin 
hizmet sunmak amacıyla sosyal 
paylaşım sitelerinde iletişim ve 
reklam kampanyaları düzenliyor. 
Bu kapsamda şirket, 2016 
yılının ikinci yarısında başta 
Mercedes-Benz GLC Coupé ve 
C-Serisi olmak üzere yeni nesil 
otomobillerin iletişiminde, 2 
milyon takipçiyi aşan resmi 
Facebook sayfasında potansiyel 
müşteri reklamları hizmeti Lead 
Ads'i aktif olarak kullandı. 

Müşteri talepleri kolay ve 
hızlı şekilde alınıyor 

Facebook hizmeti olan Lead Ads 
ürün bültenleri yayınlama, fiyat 

tahminleri ve takip aramaları 
yapma, işletme bilgileri için 
kayıt toplama imkânı sunuyor. 
Ürün kampanyalarına eklenen 
formlarla müşterilerin 
talepleri ile iletişim bilgileri 
kolayca toplanıyor ve hizmet 
hızlı bir şekilde verilebiliyor. 
Mercedes-Benz Türk’ün Lead 
Ads kampanyalarına tıklayan 
müşteriler, şirket tarafından 
eklenen forma yönlendiriliyor 

ve otomatik olarak bilgilerini 
düzenliyor. Geriye sadece 
“gönder” düğmesine basmak 
kalıyor. 

Facebook’un yanı sıra 
bağlantılı Twitter ve Instagram 
hesaplarından ulaşılabilen Lead 
Ads kampanyaları ile Mercedes-
Benz Türk, sadece 2016 yılının 
ikinci yarısında 152 adet 
otomobil satış gerçekleştirdi.
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Spor 
otomobil ve
yenilikler
Cenevre’ye 
damga 
vurdu
Cenevre Otomobil Fuarı, 7 Mart’ta 
kapılarını 87. kez açtı. Brexit’ten, yeni 
ABD yönetimine pek çok kaygının 
gölgesinde başlayan fuara, SUV ve yeni 
süper spor otomobiller, kısacası her 
açıdan “yüksek”lik tutkusuna yanıt veren 
otomobiller damga vurdu.

Bu yıl fuarda toplam 78 bin metre karelik 
bir alanda, 30 ülkeden 250 katılımcı ve 
700 marka yer aldı. 700 bin kişinin ziyaret 
ettiği Cenevre Otomobil Fuarı'nda bu yıl, 
100'ün üzerinde dünya ve Avrupa prömiyeri 
gerçekleştirildi.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda "Yılın Otomobili" 
Peugeot 3008 oldu.  Peugeot'un SUV 
otomobillerinden olan 3008, tasarımı, teknolojisi ve 
teknik özellikleriyle ön plana çıktı.

Ödülü markanın CEO'su Jean-Philippe Imparato aldı.



51ŞUBAT 2017

BMW Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Peter 
Schwarzenbauer, Harald 
Krüger, Ian Stuart 
Robertson

RENAULT

Dünyanınen prestijli otomobil 
fuarlarından olan Cenevre 

Otomobil Fuarı 7-19 Mart 2017 
tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre 
şehrinde bu yıl 87. kez düzenlendi.

Fuarda, dev markaların en yenileri 
görücüye çıktılar. Sportiflerin ön 
planda olduğu fuarda markalar yeni 
modelleriyle adeta hız, güç ve tasarım 
yarışına girdiler. Geçtiğimiz yıl fuara 
30 ülkeden 200 firma katılmıştı. 77 
bin 323 m2 üzerinde kurulan olan 
fuarı yaklaşık 700 bin kişi ziyaret 
etmişti. Bu yıl da yoğun katılım 
gerçekleşti.

Ford Yeni Nesil Fiesta ST'yi 
tanıtıyor

Gücünü yepyeni, üç silindirli 1.5 L 
EcoBoost motordan alan Yeni Nesil 
Fiesta ST, Cenevre Motor Show’da 
Ford standında müşterilerinin 
beğenisine sunuldu. Yeni nesil Fiesta 
ST, 200 PS güç ve 290 Nm tork 
sunarken, 0-100 km/h hızlanmasının 
da 6,7 saniye olması öngörülüyor

Toyota'nın en yenileriyle İsviçre'de

Toyota, 2017 model yeni Yaris’i ve 
onun sportif versiyonu olan Yaris 
GRMN’yi beğenilere sundu. Toyota 
standında aynı zamanda “i-TRIL 

Concept” dünya lansmanı da 
gerçekleştirildi. Toyota fuarda Toyota 
Gazoo Racing yarış otomobilleriyle de 
yer aldı.

Yeni Subaru XV'nin prömiyeri

Subaru’nun yeni global platformu 
üzerinden geliştirilen ve tamamen 
yenilenen XV’nin dünya prömiyeri, 
fuarda yapıldı. 

Infiniti'den yeni Q50'nin lansmanı

Infiniti, yenilenen Q50 ve Q60 Project 
Black S’i sergiliyor. Fuarıda Infiniti, 
2017 yılı içinde satışa sunacağı 
yenilenen Q50 modelinin dünya 
lansmanını gerçekleştirdi.. Yenilenen 
Q50’nin iç tasarımında omurgayı 
destekleyen yeni koltuklar ve malzeme 
kalitesindeki iyileştirmeler öne 
çıkıyor.

Skoda'dan bir çok yeni model

Skoda birçok prömiyerle birlikte 
yeni modelleri tanıttı. Markanın 
kalbi konumunda yer alan ve global 
alanda markanın en çok satan modeli 
Octavia’nın yenilenmiş versiyonunu 
gösterildi. Octavia’nın maceracı 
modeli Scout da ilk kez fuar ile 
birlikte beğeniye sunuldu. Skoda, 
Cenevre’de yeni Octavia modellerinin 
yanı sıra büyük SUV modeli Kodiaq’ın 
iki yeni versiyonunu daha dünya 
prömiyeriyle tanıtmış oldu. 

Renault yeni 
Captur'la 

geliyor
Yeni Renault 

Captur fuarda 
yeni yüzünü 

gösterdi. Hem 
iç hem de dış 
tasarımındaki 

yeniliklerle 
Avrupa’da 

B segmenti 
crossover 
otomobil 

satışlarında 
model liderliğini 

sürdürmeyi 
amaçlıyor. 

Dacia, Stepway 
ailesinin yeni 
üyesi Logan 

MCV Stepway’in 
ilk gösterimini 

yaptı. Ayrıca 
Dacia, Stepway 

ailesinin her 
üyesi ve Duster 

için yepyeni 
versiyonlarını 

lanse etmiş 
oldu.
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Tofaş’ın En Sportif Egea’sı

Audi RS3 yeni yüzüyle 
İsviçre'ye geldi

G eçtiğimiz yıl Cenevre 
Fuarı’na damgasını vuran, 

Fiat Chrysler Automobiles 
Stil Merkezi ve Tofaş Ar-Ge 
tarafından geliştirilerek, başta 
Avrupa olmak üzere dünyanın 
birçok ülkesinde satılmak 
üzere, Bursa’da üretilen Egea 
Ailesi, 2017 Cenevre Otomobil 

serisinin dünya tanıtımı, 87. 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
gerçekleşti. Tofaş CEO’s Cengiz 
Eroldu, Fiat Tipo Hatchback 
S-Design’ı Haziran 2017’den 

Fuarı’nda özel bir seri ile yer 
aldı. Avrupa pazarlarında Tipo 
adıyla satılan Fiat Egea’nın, 
hatchback karoserli modelinin, 
en sportif kostümlü özel 

itibaren Avrupa pazarlarına 
yönelik üretip ihraç etmeye 
başlayacaklarını belirtirken, 
station wagon karoserli Tipo/
Egea modelinin de S-Design 
versiyonunun olacağını belirtti.

Avrupa pazarlarında Tipo adıyla 
satılan Fiat Egea’nın, hatchback 
karoserli modelinin, en sportif 
kostümlü özel serisinin dünya 
tanıtımı, 87. Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda gerçekleşti. Yeni özel 
serinin ön kısmında yer alan 
‘bi-xenon’ farlarla daha farklı   
görünüm yakalanırken siyah 
parlak ızgara ve detaylarıyla 
dikkati çekiyor. Standart 
versiyonlarda krom olarak 
kullanılan gösterge paneli gibi iç 
mekan detaylarında da ‘piyano 
siyahı’ olarak adlandırılan parlak 
siyah malzemeler ilk bakışta 
göze çarpıyor. 

İlk kez geçen yıl Sedan, 
Hatchback ve Station 
Wagon modellerinin 
tamamının sergilendiği 
Cenevre Fuarı’nda bu 
yıl Egea/Tipo Ailesi’nin 
“S-Design” özel serisi 
dikkat çekiyor. Fiat Tipo 
Hatchback S-Design, 
Haziran ayından itibaren 
Avrupa pazarlarına ihraç 
edilecek.

Avrupa pazarlarında Tipo 
adıyla satılan Fiat Egea’nın, 
hatchback karoserli modelinin, 
en sportif kostümlü özel 
serisinin dünya tanıtımı, 87. 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
gerçekleşti. 

Tipo/Egea modelinin de 
S-Design versiyonu
Yeni özel serinin ön kısmında 
yer alan ‘bi-xenon’ farlarla 
daha farklı   görünüm 
yakalanırken siyah parlak 
ızgara ve detaylarıyla dikkati 
çekiyor. 

Audi, geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarı'nda 400 bg'lik (298 
kW) RS3 Sedan'ı tanıtmıştı. Alman marka, İsviçre'de düzen-

lenen 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'na ise RS5 ve etkileyici Q8 Sport 
SUV'nin yanında makyajlı RS3 Sportback'i de getirdi. Performans 
kanadında değişen pek bir şey yok. Hacmi 2.5 litre olan, beş silindirli 
turbo motor, sedandaki gibi 400 bg (298 kW) üretiyor. Böylece RS3 
Sportback, makyaj ile 33 bg kadar daha güçlü hâle gelmiş oldu. Beş 
kapılı versiyonun 0-100 km/s hızlanması sadece 4.1 saniye sürüyor. 
Maksimum sürat ise elektronik olarak 250 km/s'le sınırlandırılmış.
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Yeni Ford Fiesta St 2018

SUZUKI SWIFT 

Ford, gelmiş geçmiş en 
heyecan verici ve kapsamlı 

Ford Performance modelleri 
serisinde yer alan Yeni Nesil 
Ford Fiesta ST; Cenevre 
Otomobil Fuarı'nda ilk defa 
sahneye çıktı.

Fuarda, güç ve yakıt 
verimliliğinin eşi görülmemiş 
bir bileşimini sunan, tamamen 

görüntüsü ilk defa müşterilerin 
beğenisine sunuldu. Ford'un 
Avrupa'da sunduğu performans 
otomobilleri arasında Focus 
ST benzinli ve dizel modelleri, 
çok beğenilen Focus RS ve 
ikonik model Ford Mustang 
de bulunuyor. Avrupa'da 

yeni 200 PS; üç silindirli 1,5 
litre EcoBoost benzinli motora 
sahip yeni Ford Fiesta ST 2018 
aynı Ford Performance'ın 
inovasyon anlayışıyla geliştirilen;  
ultra yüksek performanslı 
süper otomobili Ford GT ve 
Ford GT '66 Heritage Edition 

2016 yılında yüzde 60 artış 
göstererek performans otomobili 
satışlarının yüzde 62 arttığı 
2015 yılında yakaladığı ivmeyi 
sürdüren Ford Performance 
serisi satışları, Ocak ayında da 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 14 büyüme kaydetti.

"Ford'daki çalışmalarımızın 
merkezinde erişilebilir 
performans yatıyor," diyen 
Avrupa Ford Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO'su Jim Farley, 
"Ford GT süper otomobilin 
aktif aerodinamiğinden 
Yeni Nesil Fiesta ST'nın 
Sürüş Modlarına kadar Ford 
Performance modellerimiz, yarış 
otomobillerimizin sunduğu 
sürüş heyecanını yollardaki 
müşterilerimize de sunan 
inovasyon ile geliştirildi." diye 
ekledi. 

Ford'un performans 
serisini sergilediği 
Cenevre Otomobil 
Fuarı'nda, Yeni Nesil 
olarak nitelendirilen 
Yeni Ford Fiesta ST 2018; 
tamamen yeni 200 PS, 
üç silindirli 1.5 litrelik 
EcoBoost motoruyla 
ilk defa performans 
tutkunları ile buluşturdu.

Aynı zamanda en geniş iç 
döşeme ve kişiselleştirme 
seçenekleri ile birlikte 
sunulacak olan; Ford Fiesta 
ST 2018 yılının başındaki 
lansmanından itibaren üç ve 
beş kapılı gövde seçenekleri ile 
tercih edilebilecek.

Aerodinamik, ağırlık 
azaltma, elektronik, güç 
aktarım performansı 
ve yakıt verimliliği 
alanlarında; Ford ürünlerinin 
geneline uygulanabilecek 
inovasyon ve teknolojilerin 
geliştirilmesini de içeriyor.

Ürün gamını yenilemeye devam eden Suzuki, 2017 Ulus-
lararası Cenevre Otomobil Fuarında Swift’in yeni neslinin 

Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. Birçok elektronik sürüş destek 
sistemiyle donatılan yeni Suzuki Swift’in Avrupa’da Nisan 2017’den 
itibaren satışa sunulması planlanıyor.  Satışa sunulduğu günden bu 
yana 5,3 milyon kişiye ulaşan Suzuki Swift, Swift DNA’sından ödün 
vermeden modern bir tasarım ortaya koyuyor ve kullanışlı bir iç me-
kan gibi özelliklerle de öne çıkıyor.
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Yeni Honda Type R Cenevre’de

S eri üretime hazır haliyle 
sergilenen yeni Honda Type 

R, daha önceki modelleri gibi 
Type R geleneğine bağlı kalarak 
yüksek performanslı kompakt 
hatchback sınıfının en dinamik 
ve en hızlı Otomobillerinden 
biri olmayı sürdürecek.

ve daha dinamik bir sürüş 
karakteri elde etmek üzere 
standart Civic Hatchback 
modelinin MacPherson 
tipi ön süspansiyonu elden 
geçirilirken yeni bağımsız 
arka süspansiyonun çapraz 
bağlantıları da güçlendirildi.

Yüksek performanslı 2,0 
litrelik VTEC-TURBO motor

Birçok ödül alan önceki nesilde 
kullanılan 2,0 litrelik VTEC-
TURBO benzinli motor yeni 
Type R’da da kullanılıyor. 
Elden geçirilen motor 320 HP 

Yeni Type R, yeni Honda 
Civic Hatchback modelinin 
teknik yapısından yararlanıyor. 
Honda mühendisleri yüksek 
performans beklentilerini 
karşılamak üzere teknik 
yapıyı kapsamlı bir şekilde 
revize ettiler. Kullanılan 
yüksek dayanımlı hafif alaşım 
malzemeler sayesinde yeni Type 
R’ın burulma direnci önceki 
nesil ile kıyaslandığında yüzde 
38 oranında arttırıldı. 

Motor gücünün tekerleklerde 
neden olduğu baskının 
direksiyona yansımanı azaltmak 

güç ve 400 Nm tork üretiyor. 
Motor işletim sistemi, gaz 
emirlerine daha çabuk cevap 
verecek ve daha dinamik bir 
sürüş sunacak şekilde yeniden 
programlandı. Motorun üretmiş 
olduğu güç altı vitesli manuel 
şanzıman üzerinden tekerleklere 
aktarılıyor. Yeni Type R için 
geliştirilen ve kullanım şekline 
göre sürücüye araç ayarlarını 
değiştirme imkanı sunan sürüş 
modları kullanım kolaylığını 
destekliyor.

Honda, 2017 Uluslararası 
Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda yeni Type R 
modelinin seri üretim 
halinin dünya tanıtımını 
gerçekleştirdi.

DS 7 CROSSBACK
Dünya prömiyerini yaptı

DS Automobiles, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda DS 7 
CROSSBACK’in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Tüm dün-

yada her geçen gün ağırlığı artan SUV segmentinde yer alacak olan 
DS 7 CROSSBACK, kişiye özel bir deneyim sunmak için beş farklı iç 
mekan ambiyansından “İnci Dikiş” döşemelerine, “Hipnotik Etki”si 
hemen fark edilen DS ACTIVE LED VISION far grubundan, otonom 
sürüşe giden yolda önemli bir adım olan DS CONNECTED PILOT’a ka-
dar birçok premium özelliği bir arada sunuyor.
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SUBARU XV

Bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayan Mercedes-AMG, geçmişteki ve 
günümüzdeki başarısını kutlamanın yanı sıra geleceğe yönelik 
planlar da yapıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen 50. 
yıla özel tasarlanan Mercedes-AMG GT Concept, spor otomobil 
ve performans markası AMG’nin tasarlamakta olduğu geleceğin 
alternatif sürüş ve yapılandırmalarına işaret ediyor. Her şeyin 
ötesinde, bu dört kapılı coupé, AMG GT ailesinin büyümekte 
olduğunu müjdeliyor.

Subaru’nun yeni global platformuyla geliştirdiği yenilediği 
XV’nin dünya prömiyeri, Cenevre Otomobil Fuarında yapıl-

dı. Subaru’nun kompakt SUV/Crossover sınıfında yer alan modeli 
XV, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni jenerasyonunun üzerindeki sır 
perdesini kaldırdı. Subaru’nun yeni global platformu üzerinden ge-
liştirilen ilk crossover modeli olma unvanını almaya hazırlanan yeni 
XV, markanın karakteristik özelliklerinden karşılıklı-yatay yerleşimli 
Boxer Motor, simetrik sürekli dört tekerden çekiş teknolojilerini ve 
birçok yeniliği barındırıyor.

Mercedes-Benz yeni yıldızları

M ercedes-Benz, 87 yıldır 
aralıksız katıldığı 

Uluslararası Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda, merakla beklenen 
E-Serisi Cabriolet, Mercedes-
Maybach G 650 Landaulet, 
Mercedes-AMG GT Concept, 
Mercedes-AMG GT C Roadster, 
Mercedes-AMG C 43 Coupé, 
Mercedes-AMG C 63 S 
Cabriolet, Mercedes-AMG 
E 63 S Estate ile SL ve SLC 
modellerinin özel serileri olmak 
üzere birbirinden özel yepyeni 
modellerini ilk kez dünyaya 

Affalterbach’ta üretilen dört 
kapılı spor otomobil, geniş bagaj 
hacmi ve değişken iç mekanı 
sayesinde günlük kullanıma da 
oldukça uygun. Bu yeni konsept 
coupé, yüksek işlevselliği ve 
AMG GT spor otomobillerin 

tanıttı. Büyük ilgi gören yeni 
modellerin yanı sıra fuarda yeni 
Mercedes-Benz GLA ve E-Serisi 
Coupé modellerinin de Avrupa 
lansmanı gerçekleşti.

AMG GT’nin başarı hikâyesini 
devam ettirmesi beklenen 

sportifliğini mükemmel şekilde 
harmanlıyor. Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda sergilenen Mercedes-
AMG GT Concept otomobil, 
yeni üretilecek modellerin dış 
tasarımı hakkında ipucu veriyor.

Mercedes-Benz E-Serisi, ailesini 
yeni E-Serisi Cabriolet ile 
tamamlıyor. Mercedes-Benz 
E-Serisi Cabriolet yumuşak 
tavanı kapalı olduğunda E-Serisi 
Coupé’ninkine benzer bir silüete 
ve en az onun kadar etkileyici 
oranlara sahip oluyor. İki model 
arasındaki yakın bağlar, temiz 
çizgiler ve kusursuz formlara 
sahip yüzeylere vurgu yapan 
tasarımlarda da görülebiliyor. 
E-Serisi Cabriolet, üstü açık 
kullandığında onu kendisi 
yapan dış görünüşünden ödün 
vermiyor.

Yeni Mercedes-Benz 
E-Serisi Cabriolet 
Cenevre Fuarı’ndan 
önceki gece 
gerçekleştirilen özel bir 
etkinlikle tüm dünyaya 
tanıtıldı. 
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Renault, ZOE e-Sport ve Yeni Captur'un 
dünya prömiyerini gerçekleştirdi

R enault, en çok satan 
elektrikli modelinin  

versiyonu olan ZOE e-Sport 
konsept modelini Cenevre 
Otomobil Fuarında gün yüzüne  

ZOE e-Sport tek koltuklu 
Renault e.dams ile aynı 
sportif stile ve  gövde rengine 
sahip. Otomobilin pil dahil 
bin 400 kilogramlık gövdesi 
tamamen  karbondan oluşuyor. 
ZOE e-Sport'un 0'dan 100 
km/s'ye hızlanması 3,2 saniyede  
gerçekleşiyor.

Geçen yıl 215 bin 670 adetlik 

çıkarıyor. Renault ZOE e-Sport, 
markanın elektrikli otomobiller 
alanında  süregelen gelişimini 
gözler önüne sermekte.

Araç, ZOE'nin yarış otomobiline 
dönüştürülmüş hali. Üstelik 
Renault  Grubunun tamamen 
elektrikli ve tek koltuklu 
otomobillerin yarıştığı FIA  
(Federation Internationale 
de l'Automobile) Formula E 
Şampiyonasından elde ettiği  üç 
yıllık galibiyet deneyiminden de 
faydalanıyor.

satış rakamıyla Avrupa'nın en 
çok satan  şehirli crossover'ı 
olan Renault Captur yeniden 
yaratıldı ve daha sıra dışı bir  stil 
ve ileri teknolojilerle gün yüzüne 
çıkıyor. Koleos ve Kadjar ile 
birlikte  Renault artık eksiksiz 
bir crossover ürün yelpzesine 
sahip. Yeni Captur ve Koleos  
Türkiye'de Haziran ayında 
pazara sunuluyor olacak.

Renault, en çok satan 
elektrikli modelinin  
versiyonu olan ZOE 
e-Sport konsept 
modelini Cenevre 
Otomobil Fuarında gün 
yüzüne  çıktı.

C-AIRCROSS CONCEPT 
dünya prömiyeri yaptı

Citroen Advanced Comfort programı kapsamında geliştirilen 
C-Aircross Concept, sade ve ferah kabini, kullanılan sıcak 

malzemeler ve hayatı kolaylaştıran teknolojileriyle markanın ürün 
stratejisinde ulaştığı yeni seviyeyi gösteriyor. C-Aircross Concept’in 
birbirinin aksi yönde açılan kapılarından geçilen gri ve turuncu renkli 
grafik dizayna sahip iç mekanında, insan vücudunun formunu alan 
alkantara kaplı özel koltuklar ve kumaş açma kollarına sahip çekme-
celerden oluşan kullanışlı saklama çözümleri bulunuyor.
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GELECEĞİN ULAŞIM VİZYONU: 
TOYOTA i-TRIL CONCEPT

Toyota’nın her zaman daha iyi ve daha çevre dostu otomo-
biller sunma felsefesiyle üretilen i-TRIL Concept, birçok ye-

nilikçi özelliğe sahip. Aktif eğim teknolojisine sahip i-TRIL Concept, 
otomobillere, elektrikli araçlara, toplu taşımaya ve motosikletlere 
alternatif olarak dikkat çekiyor. Toyota i-TRIL, sadece sıradan bir 
ulaşım aracı değil, aynı zamanda Toyota’nın daha tutkulu ve sürüş 
keyfi sunan araçlar üretme felsefesine de sahip. Elektrikli motora 
sahip ve sadece 600 kg ağırlığındaki i-TRIL, 2,830 mm uzunluk ve 
1,460 mm yükseklikte.

Toyota'dan Cenevre'de 3 Dünya Prömiyeri

Fuara en yenileriyle katılan 
Toyota aynı zamanda 

WRC yarış otomobilinden 
ilham alan yüksek performans 
modeli Yaris GRMN’yi de 
tanıttı. Bu modellerin yanında; 
bu yılki konsept aracı i-TRIL 
Concept’in dünya lansmanını 
da gerçekleştiren Toyota, 
hidrojen yakıt hücreli Mirai, 
Gazoo Racing yarış takımının 
otomobilleri olan Yaris WRC, 
TS050 Hybrid ve Dakar Hilux’ı 
da Cenevre’de sergiledi. Yaris’in, 
yeni ve yüksek verimliliğe 
sahip 1.5 litre benzinli motora 
sahip versiyonu da yine ilk 

Yeni Yaris’i geliştirirken tasarım, 
kalite, performans ve güvenliğe 
odaklanan Toyota, Yaris için 
90 milyon Euro’luk yatırım 
gerçekleştirdi. Otomobilin 
tasarımını, performansını ve 
güvenliğini artırmak adına 
900’den daha fazla yeni parça 
kullanıldı. Otomobilin yeni ön 
ve arka tasarımı ise, Toyota’nın 
Fransa’daki ED2 tasarım 
stüdyoları tarafından yapıldı. 
Avrupa’da güçlü bir geçmişe 
sahip olan Yaris, ilk olarak 
üretildiği 2001 yılından bu yana 
üç milyonu aşan satış adedi ile 
B segmentinde farkını ortaya 
koymaya devam ediyor.

Toyota mühendisleri Yeni 
Yaris’i geliştirirken, müşteri geri 

kez Cenevre Motor Show’da 
beğenilere sunuldu.

İlk olarak Cenevre’de örtüsü 
açılan Yeni Yaris, tasarımı, 
artırılan donanım seviyesi ve 
çok daha iyileştirilen sürüş 
konforuyla dikkatleri üzerinde 
topladı.

bildirimlerinden de yararlanarak 
otomobili daha konforlu, daha 
iyi yol tutuşu sağlayan ve hatta 
daha da sessiz bir sürüşe sahip 
olacak şekilde tasarladı.

1.5 litrelik yeni motor 

seçeneği

Yeni Yaris ile birlikte, mevcut 
1.33 litre ünite yerini yeni 1.5 
litre dört silindirli benzinli 
motora bırakacak. Gelecekte 
yürürlüğe girecek Euro 6c ve 
Gerçek Sürüş Şartlarındaki 
emisyon standartlarını 
karşılayacak şekilde geliştirildi. 
Yeni Yaris’in atmosferik 1,496 
cm3 motoru, 111 HP güç ve 136 
Nm tork üretiyor. Böylelikle; 
hem şehir içi yolda hem de 
otoyolda konfor ve atak bir sürüş 
sunuyor. Yaris’in sahip olduğu 
bu yeni motor 1.33 litrelik 
motorla karşılaştırıldığında 
0-100 km/s hızlanmasını 0.8 
saniye iyileştiriyor.

Yaris’in geniş ürün yelpazesinde 
bulunan hibrit versiyonlar, 
Avrupa satışlarının yüzde 40’ını 
oluşturarak önemli bir yer 
tutmaya devam edecek.

Toyota, 2017 Cenevre 
Otomobil Fuarı’nda Yeni 
Yaris ile birlikte 3 dünya 
prömiyeri gerçekleştirdi.
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UFUK TURU

Küresel petrol 
talebi artacak

Küresel petrol talebi, 2016-2022 döneminde günlük 7,3 milyon varil, 
petrol arzı ise 5,6 milyon varil artacak.U luslararası Enerji Ajansının (IEA) 

"Petrol 2017" raporuna göre, söz konusu 
dönemde dünyada petrol arzı ise günlük 5,6 
milyon varil artacak. Petrol arzı artışında, 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 
dışındaki ülkelerin payı yüzde 60 olacak. 
2022'de OPEC dışı petrol üretimi günlük 3,3 
milyon varil artışla 60,9 milyon varile çıkacak.

ABD, 2022'de dünyadaki günlük petrol arzına 
1,6 milyon varil ekleyerek, artışta başı çeken 
ülke olacak. ABD'yi günlük 1,1 milyon varil 
ile Brezilya ve günlük 800 bin varil ile Kanada 
izleyecek.

OPEC, 2022'de ham petrol üretim 
kapasitesini günlük 1,95 milyon varil 
artırarak 37,85 milyon varile yükseltecek. 
OPEC içerisinde kapasite artışının büyük 
bölümü ise günlük 700 bin varil ile Irak'tan 
gelecek. Irak'ı, günlük 400 bin varil ile İran 
ve 370 bin varil ile Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Libya takip edecek. Rapora göre, küresel 
petrol talebi bu yıl günlük 98 milyon varil, 

2018'de de 99,3 milyon varil olacak. 2022'de 
ise günlük talep toplam 7,3 milyon varil 
artarak 103,8 milyon varile ulaşacak. Aynı 
dönemde OECD talebi günlük 1,2 milyon 
varil düşerek 45,5 milyon varil, OECD dışı 
ülkelerin talebi ise günlük 8,5 milyon varil 
artarak 58,3 milyon varil olacak. OECD 

dışında en büyük talep artışı, günlük 5,1 
milyon varil ile Asya kıtasında görülecek. 
2022'de Asya'da günlük petrol talebi 30,1 
milyon varile ulaşacak. Asya kıtasını 1,2 
milyon varil artışla Orta Doğu ve 600 bin 
varil ile Latin Amerika izleyecek.

Sanayi üretimi Ocak'ta 
beklenenden iyi geldi

Sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 1.3 artış gösterdi. Yıllık artış yüz-
de 2.6 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 
ocakta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Beklenti, artışın yüzde 1,9 olacağı 
yönündeydi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üre-
timi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi. Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, 2017 yılı 
Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,7 ile enerjide 
gerçekleşti.

Çelik üretimi
yüzde 13 arttı

Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 12,8 artarak 2,93 milyon tona ulaştı. Türkiye Çe-
lik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan yazılı açıklamaya göre, 
söz konusu ayda tüketim miktarı ise yıllık bazda yüzde 4,3 arttı. Dış 
ticaret açısından değerlendirildiğinde, sektörün miktar bakımından 
ihracatı ocak ayında, 2016’nın aynı ayına kıyasla, yüzde 14,1 artışla 1 
milyon 492 bin tona, değer bakımından da yüzde 26,9 yükselişle 960 
milyon dolara çıktı.

Saatlik iş gücü maliyeti son çeyrekte yüzde 0.8 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin ‘İşgücü Maliyeti 
Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü 
maliyeti endeksi, geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.8 artış gösterdi. 
Endeks, sanayi sektöründe yüzde 2.9, inşaat sektöründe yüzde 3.2 artarken, hizmet sektö-
ründe yüzde 0.8 azaldı. 
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İSO Türkiye İmalat Sanayi
PMI Şubat'ta 49.7'ye yükseldi

Ocak ayında 528 yatırım 
teşvik belgesi verildi

Ekonomik güven
Şubat'ta arttı

İSO Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 
Şubat ayında 49,7 olarak ölçüldü. İSO’dan yapılan 
açıklamaya göre, endeks geçen yılın Ekim ayından bu 
yana en yüksek değerine ulaştı. 

Yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Buna göre Ekonomi Bakanlığı'nca, 
ocak ayında 528 yatırım teşvik belgesi 
düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım 
tutarı 8 milyar 27 milyon 500 bin 322 lira 
olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların 
gerçekleştirilmesiyle 17 bin 827 kişinin istihdam 
edilmesi planlanıyor.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat 
ayına ilişkin ekonomik güven endeksini 
açıkladı. Endeks yüzde 6,8 artışla 91,5 oldu. 
Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet 
sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat 
sektörü ve perakende ticaret sektörü güven 
endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Şubat ayında hizmet sektörü güven endeksi 
92,9 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven 
endeksi 106,5 değerine, inşaat sektörü güven 
endeksi 76,4 değerine ve perakende ticaret 
sektörü güven endeksi 97,9 değerine yükseldi. 
Şubat ayında tüketici güven endeksi ise 65,7 
değerine geriledi. 

Son dört ayın en yüksek düzeyinde

PMI anket verileri, Türk imalat sektöründe 
genel anlamda stabilizasyon sağlandığına işaret 
etti. PMI verilerini belirleyen alt endekslerden 
üretim endeksi Ocak 2016'dan bu yana en 
yüksek seviyeye ulaştı. İstihdam endeksi son 7 
ayda 6'ncı kez yükseldi. Yeni siparişler endeksi 
nötr düzey 50'nin altında kalmasına rağmen 
son 4 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.  

Türkiye Ürün Borsası 
kuruldu

İnşaat sektöründe 
istihdam azaldı

Lisanslı depoculuk sistemi kapsamındaki 
tarım ürünlerinin fiziki veya elektronik 
ortamlarda alım satımına aracılık etmek 
üzere Türkiye Ürün Borsası kuruldu. 
Kuruluş, üreticiye yönelik teşvikler de 
verecek. 

İnşaat istihdam endeksi, geçen yılın son 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 
3,3 geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2016 yılının son çeyreğine 
ilişkin inşaat iş gücü girdi endekslerini 
açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam 
endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 gerileme 
gösterdi. 

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat 
istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 9,1, 2016 da bir 
önceki yıla göre yüzde 7,5 azaldı. 

Marka tescili yüzde 15 arttı
Türkiye katma değerli üretim ve ihracatı 
arttırmak üzere teşvik sisteminde değişiklik 
yaparken, bu alanda verilen destekler ve 
gerek kamu gerekse özel sektörün Ar-Ge 
yatırımlarında ciddi artış sağlandı. Ancak 
desteklerdeki bu artış, patent, marka, tasarım, 
gibi unsurlara istenilen ölçüde yansımadı. 

2016 yılında yerli patent ve tasarım tescilleri 
sırasıyla yüzde 3.7 ve yüzde 1.3 artış gösterdi. 
Aynı dönemde yerli marka tescili yüzde 15.2 
artarken, faydalı model tescilinde yüzde 12.5 
gerileme yaşandı. 

2016 yılında tescil edilen yerli patent sayısı 
önceki yıla göre yüzde 3.7 artarak bin 794'e 
yükselirken, aynı dönemde başvuru sayısı yüzde 
16.93 artarak 6 bin 445'e çıktı. Türkiye'de 2015 
yılında bin 730, 2014'te bin 251, 2013'te bin 244 
yerli patent tescili yapılmıştı. 
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2017 yılı ilk 2 ayında %3,8 azaldı
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2017 yılı ilk iki ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 
azalarak 82.288 adet olarak gerçekleşti. 
2016 yılı iki aylık dönemde 85.538 adet 
toplam pazar gerçekleşmişti.

O tomobil satışları, 2017 yılı ilk iki 
aylık dönemde geçen yıla göre %5,63 

oranında azalarak 60.347 adet oldu. Geçen yıl 
aynı dönemde 63.946 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Şubat 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %1,62 artarak 21.941 adet oldu. 2016 yılı 
aynı dönemde 21.592 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı 46.965 adete geriledi. 52.825 adet olan 
2016 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazar toplamına göre satışlar %11,09 oranında 
daraldı.

2017 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %14,61 azaldı ve 
34.658 adet oldu. Geçen sene 40.588 adet satış 

gerçekleşmişti. 2017 yılı Şubat ayında hafif 
ticari araç pazarı 2016 yılının Şubat ayına göre 
%0,57 arttı ve 12.307 adet olarak gerçekleşti. 
Geçen sene 12.237 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı Şubat sonu itibari ile 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %5,9 azalış, 
1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %12,4 artış ve 2000cc 
üstü otomobillerde %40,4 azalış izlendi. 2017 
yılı Şubat sonunda 2 adet elektrikli ve 34 adet 
hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Şubat sonunda otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerlerine göre en 
yüksek paya %39,18 oranıyla 100-120 gr/
km arasındaki otomobiller 23.646 adet ile 
sahip oldu. 2017 yılı Şubat sonunda dizel 
otomobil satışlarının payı %60,21’e geriledi 
ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı 
%58,05’e yükseldi. 2017 yılı Şubat sonu 
otomobil pazarı segmentinin %84,91’ini vergi 
oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 

%50,96 pay alan C (30,753 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%47,55 pay, 28.698 adet) oldu.

2017 yılı Şubat sonu itibari ile Hafif 
Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%66,46 pay ile Van (14.583 adet), ardından 
%12,38 pay ile Kamyonet (2.716 adet), %12,21 
pay ile Pick-up (2.679 adet) ve %8,95 pay ile 
Minibüs (1.963 adet) yer aldı.

Türkiye Otomotiv pazarında, hafif ticari araç 
pazarı 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre %1,62 oranında 
artarak 21.941 adete yükseldi. Geçen sene 
aynı dönemde 21.592 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif Ticari Araç Pazarı 2017 yılı Şubat ayında 
geçen yılın aynı ayına göre %0,57 oranında 
artarak 12.307 adet seviyesinde gerçekleşti. 
Geçen sene Şubat ayında 12.237 adet satış 
gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 10 
yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %1,13 
arttı.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

67.593
83.000

122.309

141.912

35.323
46.965
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK VE ÇEYREKLER GELİŞİMİ (%)

2017/2016 (%)

2016/2015 (%)

-7,98 -11,09

-5,49 -4,53 -0,42 -7,33 15,16 6,25 -30,18 -13,35 5,57 29,17 44,57 -9,13
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Türkiye Otomotiv 
pazarında 2017 yılı 
ilk iki aylık dönemde 
otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı 
82.288 adet olarak 
gerçekleşti. 85.538 
adet olan 2016 yılı aynı 
dönemi otomobil ve 
hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar 
%3,8 oranında azaldı.

2017 yılı Şubat ayı 
Otomobil ve Hafif 
Ticari Araç toplam 
pazarı 46.965 adet oldu. 
52.825 adet olan 2016 
yılı Şubat ayı otomobil 
ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar 
%11,09 oranında 
küçüldü.

Otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı, 10 yıllık 
Şubat ayı ortalama 
satışlara göre %14,88 
artış gösterdi. Türkiye 
Otomotiv pazarında, 
2017 yılı ilk iki aylık 
dönemde otomobil 
satışları bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
%5,63 azalarak 60.347 
adete geriledi. Geçen 
sene aynı dönemde 
63.946 adet satış 
gerçekleşmişti.
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2016 Şubat Sonu 2017 Şubat Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 61.507 % 96,19 57.887 % 95,92 % -5,9 45, 50, 60 -

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 1.865 % 2,92 2.097 % 3,47 % 12,4 100, 110 -

≥ 2001 cc B/D 549 % 0,86 327 % 0,54 % -40,4 160 -

≤ 85 kW ELEKTRİK 1 % 0,00 2 % 0,00 - 3 -

86 kW ≤ 120 kW ELEKTRİK 0 % 0,00 0 % 0,0 - 7 -

≥ 121 kW ELEKTRİK 3 % 0,00 0 % 0,00 % -100,0 15 -

<=1600 cc HİBRİT 11 % 0,02 27 % 0,04 % 145,5 60 -

1601 cc - <= 1800 cc (<50 KW) HİBRİT 0 % 0,00 0 % 0,00 - 110 % 18

1601 cc - <= 1800 cc (>50 KW) HİBRİT 0 % 0,00 0 % 0,00 - 60 -

1801 cc - <=2000 cc HİBRİT 8 % 0,00 2 % 0,01 - 110 -

2001 cc - <= 2500 cc (<=100 KW) HİBRİT 0 % 0,00 0 % 0,00 - 160 -

2001 cc - <= 2500 cc (>100 KW) HİBRİT 0 % 0,00 3 % 0,00 - 110 -

>2500 cc HİBRİT 2 % 0,00 2 % 0,00 - 160 -

Toplam 63.946 % 100,0 60.347 % 100,0 % -5,63 Vergi Oranları

2017 yılı Şubat sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,92 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 57.887 
adet ile sahip oldu. Ardından %3,47 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,54 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2016 yılı aynı 
döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %5,9 azalış izlenirken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %12,4 
artış ve 2000cc üstü otomobillerde ise %40,4 azalış görüldü. 2017 yılı iki aylık dönemde 85kW altı 2 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2017 
yılı Şubat ayı sonunda, 1600 cc altı motor hacmine sahip hibrit otomobil satışları 27 adet ile geçen yıl aynı döneme göre %145,5 arttı. 1801cc - 2000cc 
aralığında 2017 yılı iki aylık dönemde 2 adet, 2001cc - 2500cc (>100KW) aralığında 2017 yılı iki aylık dönemde 3 adet, 2500cc üstü ise 2 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam 34 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
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CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2016 Şubat Sonu 2017 Şubat Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 7.530 % 11,78 11.031 % 18,28 % 46,49

≥ 100 - < 120 gr/km 29.577 % 46,25 23.646 % 39,18 % -20,05

≥ 120 - < 140 gr/km 15.846 % 24,78 13.999 % 23,20 % -11,66

≥ 140 - < 160 gr/km 8.490 % 13,28 9.734 % 16,13 % 14,65

≥ 160 gr/km 2.503 % 3,91 1.937 % 3,21 % -22,61

Toplam 63.946 % 100,0 60.347 % 100,0 % -5,63

2017 yılı Şubat sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %39,18 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (23.646 adet) ve ardından yine %23,20 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (13.999 adet) sahip oldu.

Dizel
2016 Şubat Sonu 2017 Şubat Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 0 % 0,00 0 % 0,00 -

B (Entry) 11.604 % 60,45 13.604 % 67,22 % 17,24

C (Compact) 20.465 % 64,54 16.810 % 54,66 % -17,86

D (Medium) 6.460 % 64,50 4.921 % 69,41 % -23,82

E (Luxury) 936 % 42,66 655 % 40,99 % -30,02

F (Upper Luxury) 405 % 80,52 344 % 82,30 % -15,06

Toplam 39.870 % 62,35 36.344 % 60,21 % -8,87

2017 yılı Şubat sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %8,87 oranında azaldı. 2017 yılı Şubat sonu otomobil satış adetleri, 2016 
yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %62,35’den %60,21’e (36.334 adet) geriledi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2017
Ocak-Şubat döneminde yüzde 6 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2017 yılı Ocak-Şubat döneminde 
%6 arttı ve 2.667.932 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 
2016 yılının aynı döneminde 
toplam 2.517.444 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2017 yılı Ocak-Şubat döneminde %8,9 ile 

İrlanda’da ve %1 ile İsviçre’de düşüş yaşandı. 
2017 yılının aynı döneminde satışlarını en çok 
artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya 
%35,4, Yunanistan %30,9 ve Hollanda %18,7 
oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2017 yılı Şubat ayında %2,2 
arttı ve 1.285.131 adet seviyesinde gerçekleşti. 
2016 yılının aynı ayında toplam 1.257.789 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 
yılı Şubat ayında %21,5 ile İrlanda’da, %9,1 
ile Lüksemburg’da, %8 ile Letonya’da, %2,4 ile 
Finlandiya ve Almanya’da, %2 ile Norveç’te, 
%1,7 ile Fransa’da ve %0,7 ile İngiltere’de düşüş 
yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını 
en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; 
Yunanistan %60,1, Romanya %58,9, İzlanda 
%23,1 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak-
Şubat döneminde Türkiye, %4,18 azalış ile 
Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 9. 
ülke konumunda yer aldı.

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (OCAK-ŞUBAT 2017/2016)

ŞUBAT 2017 ŞUBAT 2016 DEĞİŞİM % OCK-ŞBT 2016 OCK-ŞBT 2017 DEĞİŞİM %

ALMANYA 269.099 275.711 -2,4 ALMANYA 535.265 518.207 3,3

FRANSA 200.265 203.823 -1,7 FRANSA 388.640 374.268 3,8

İTALYA 199.957 187.622 6,6 İTALYA 386.579 356.732 8,4

İSPANYA 114.344 112.324 1,8 İNGİLTERE 299.303 294.357 1,7

İNGİLTERE 99.321 100.026 -0,7 İSPANYA 215.063 201.742 6,6

BELÇİKA 59.648 56.420 5,7 BELÇİKA 119.427 107.991 10,6

POLONYA 45.254 40.630 11,4 HOLLANDA 101.299 85.369 18,7

HOLLANDA 39.505 35.827 10,3 POLONYA 88.816 78.034 13,8

İSVEÇ 32.139 31.596 1,7 İRLANDA 65.653 72.052 -8,9

AVUSTURYA 28.793 26.034 10,6 İSVEÇ 59.494 56.512 5,3

İSVİÇRE 25.526 25.368 0,6 AVUSTURYA 58.583 52.028 10,5

ÇEK CUMHURİYETİ 22.542 21.622 4,3 İSVİÇRE 47.748 48.252 -1,0

PORTEKİZ 21.716 20.634 5,2 ÇEK CUMHURİYETİ 45.710 41.276 10,7

DANİMARMA 20.574 18.228 12,9 DANİMARKA 43.162 37.951 13,7

İRLANDA 19.853 25.293 -21,5 PORTEKİZ 39.767 37.114 7,1

NORVEÇ 14.829 15.125 -2,0 NORVEÇ 30.298 28.496 6,3

ROMANYA 10.696 6.903 58,9 FİNLANDİYA 25.253 24.183 4,4

FİNLANDİYA 10.663 10.926 -2,4 ROMANYA 19.417 14.336 35,4

MACARİSTAN 9.750 8.636 12,9 MACARİSTAN 17.735 15.899 11,5

SLOVAKYA 9.346 7.683 21,6 SLOVAKYA 14.764 14.050 5,3

SLOVENYA 6.741 5.669 18,9 SLOVENYA 14.515 12.703 14,3

YUNANİSTAN 5.766 3.601 60,1 YUNANİSTAN 12.924 9.871 30,9

LÜKSEMBURG 4.462 4.911 -9,1 LÜKSEMBURG 9.109 8.866 2,7

HRVATİSTAN 3.270 3.131 4,4 HIRVATİSTAN 6.785 6.087 11,5

LİTVANYA 2.461 2.207 11,5 LİTVANYA 5.045 4.257 18,5

BULGARİSTAN 2.272 2.056 10,5 ESTONYA 4.600 4.261 8,0

ESTONYA 2.021 2.000 1,1 BULGARİSTAN 4.349 3.841 13,2

İZLANDA 1.498 1.217 23,1 LETONYA 3.129 2.911 7,5

LETONYA 1.470 1.532 -8,0 İZLANDA 2.917 2.583 1.285

KIBRIS 1.137 1.034 10,0 KIBRIS 2.554 2.215 15,3

TÜRKİYE 48.141 54.223 -11,22 TÜRKİYE 87.963 84.289 4,18

TOPLAM 1.285.131 1.257.789 2,2 TOPLAM 2.667.932 2.517.444 6,0
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: TOPLAM 2017

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 60 60 0 0 0 0 60 60

ASTON MARTIN 0 3 3 0 0 0 0 3 3

AUDI 0 1.327 1.327 0 0 0 0 1.327 1.327

BENTLEY 0 3 3 0 0 0 0 3 3

BMW 0 1.470 1.470 0 0 0 0 1.470 1.470

CHERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CITROEN 0 1.276 1.276 23 1.107 1.130 23 2.383 2.406

DACIA 0 3.774 3.774 0 583 583 0 4.357 4.357

DS 0 9 9 0 0 0 0 9 9

FERRARI 0 1 1 0 0 0 0 1 1

FIAT 3.797 293 4.090 4.305 705 5.010 8.102 998 9.100

FORD 729 2.374 3.103 6.026 520 6.546 6.755 2.894 9.649

GEELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONDA 2.573 461 3.034 0 0 0 2.573 461 3.034

HYUNDAI 2.244 2.806 5.050 0 308 308 2.244 3.114 5.358

INFINITI 0 18 18 0 0 0 0 18 18

ISUZU 0 0 0 289 24 313 289 24 313

IVECO 0 0 0 0 279 279 0 279 279

JAGUAR 0 16 16 0 0 0 0 16 16

JEEP 0 215 215 0 0 0 0 215 215

KARSAN 0 0 0 171 0 171 171 0 171

KIA 0 907 907 0 433 433 0 1.340 1.340

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 0 106 106 0 0 0 0 106 106

LEXUS 0 19 19 0 0 0 0 19 19

MASERATI 0 9 9 0 0 0 0 9 9

MAZDA 0 130 130 0 0 0 0 130 130

MERCEDES-BENZ 0 1.577 1.577 0 839 839 0 2.416 2.416

MINI 0 136 136 0 0 0 0 136 136

MITSUBISHI 0 71 71 51 386 437 51 457 508

NISSAN 0 2.673 2.673 0 433 433 0 3.106 3.106

OPEL 0 3.229 3.229 0 0 0 0 3.229 3.229

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 2.521 2.521 40 508 548 40 3.029 3.069

PORSCHE 0 127 127 0 0 0 0 127 127

RENAULT 7.486 2.306 9.792 0 1.237 1.237 7.486 3.543 11.029

SEAT 0 1.159 1.159 0 0 0 0 1.159 1.159

SKODA 0 2.150 2.150 0 0 0 0 2.150 2.150

SMART 0 9 9 0 0 0 0 9 9

SSANGYONG 0 30 30 0 13 13 0 43 43

SUBARU 0 107 107 0 0 0 0 107 107

SUZUKI 0 222 222 0 0 0 0 222 222

TOYOTA 2.742 852 3.594 0 807 807 2.742 1.659 4.401

VOLKSWAGEN 0 7.962 7.962 0 2.854 2.854 0 10.816 10.816

VOLVO 0 368 368 0 0 0 0 368 368

TOYOTA 35.674 11.513 47.187 0 5.645 5.645 35.674 17.158 52.832

VOLKSWAGEN 0 101.763 101.763 0 32.772 32.772 0 134.535 134.535

VOLVO 0 4.100 4.100 0 0 0 0 4.100 4.100

TOPLAM 19.571 40.776 60.347 10.905 11.036 21.941 30.476 51.812 82.288
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT 2017

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 43 43 0 0 43 43

ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2

AUDI 702 702 0 0 702 702

BENTLEY 2 2 0 0 2 2

BMW 900 900 0 0 900 900

CHERY 0 0 0 0 0 0

CITROEN 761 761 20 669 689 20 1.430 1.450

DACIA 2.303 2.303 348 348 0 2.651 2.651

DS 0 0 0 0 0 0

FERRARI 1 1 0 0 1 1

FIAT 2.282 187 2.469 2.317 448 2.765 4.599 635 5.234

FORD 371 1.199 1.570 3.298 270 3.568 3.669 1.469 5.138

GEELY 0 0 0 0 0

HONDA 1.462 255 1.717 0 1.462 255 1.717

HYUNDAI 1.434 1.393 2.827 174 174 1.434 1.567 3.001

INFINITI 12 12 0 0 12 12

ISUZU 0 128 12 140 128 12 140

IVECO 0 133 133 0 133 133

JAGUAR 10 10 0 0 10 10

JEEP 104 104 0 0 104 104

KARSAN 0 89 89 89 0 89

KIA 481 481 240 240 0 721 721

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 72 72 0 0 72 72

LEXUS 3 3 0 0 3 3

MASERATI 7 7 0 0 7 7

MAZDA 76 76 0 0 76 76

MERCEDES-BENZ 1.078 1.078 496 496 0 1.574 1.574

MINI 81 81 0 0 81 81

MITSUBISHI 43 43 34 213 247 34 256 290

NISSAN 1.519 1.519 266 266 0 1.785 1.785

OPEL 1.652 1.652 0 0 1.652 1.652

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.884 1.884 29 351 380 29 2.235 2.264

PORSCHE 61 61 0 0 61 61

RENAULT 3.975 1.462 5.437 718 718 3.975 2.180 6.155

SEAT 623 623 0 0 623 623

SKODA 1.225 1.225 0 0 1.225 1.225

SMART 7 7 0 0 7 7

SSANGYONG 20 20 4 4 0 24 24

SUBARU 40 40 0 0 40 40

SUZUKI 143 143 0 0 143 143

TOYOTA 1.254 413 1.667 451 451 1.254 864 2.118

VOLKSWAGEN 4.903 4.903 1.599 1.599 0 6.502 6.502

VOLVO 213 213 0 0 213 213

TOYOTA 5.680 1.175 6.855 948 948 5.680 2.123 7.803

VOLKSWAGEN 14.539 14.539 3.543 3.543 0 18.082 18.082

VOLVO 788 788 0 0 788 788

TOPLAM 10.778 23.880 34.658 5.915 6.392 12.307 16.693 30.272 46.965
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Otomotiv ihracatı yüzde 12 arttı

O İB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye 
ihracatının lider sektörü  otomotiv 

2008 yılından bu yana en başarılı Şubat ayı 
performansına imza attı.  İhracatta 2 milyar 
dolar barajını aşmayı beş aydan bu yana 
aralıksız sürdüren  endüstrinin, Türkiye 
ihracatından aldığı pay da yüzde 20 olarak 
belirlendi.

Mal grupları bazında binek otomobil ihracatı 
yüzde 60 artarak 932  milyon dolara ulaşırken, 
otomotiv yan sanayi ihracatı ise yüzde 3 
azalarak 735  milyon dolar, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 
18 düşerek  384 milyon dolar oldu. Otobüs, 
minibüs, midibüs ihracatı da geçen yıl ile aynı  
seviyede kalarak, 127 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayisinde en büyük pazar 
olan Almanya'ya ihracat yüzde  6, alternatif 
pazarlardan İran'a yüzde 38 artarken, 
yine önemli pazarlardan  Fransa'ya yüzde 
16, İtalya'ya yüzde 13, Amerika Birleşik 
Devletleri'ne yüzde 27  düşüş yaşandı. Binek 
otomobillerde en büyük pazar İtalya'ya 
ihracat yüzde 57  artarken, ikinci büyük 
pazar Fransa'ya yüzde 33, Almanya'ya yüzde 

65, Birleşik  Krallık'a yüzde 55 ve Amerika 
Birleşik Devletleri'ne yüzde 203 arttı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda 
en büyük pazar Birleşik  Krallık'a ihracat 
yüzde 22, Slovenya'ya yüzde 25, Almanya'ya 
yüzde 56 ve  Hollanda'ya yüzde 45 
gerilerken, İtalya'ya yüzde 27, Amerika 
Birleşik  Devletleri'ne ise yüzde 100 artış 
görüldü. Otobüs, minibüs, midibüs ürün 
grubunda  en büyük pazar Fransa'ya ihracat 
yüzde 43 artarken, diğer önemli pazarlardan  
Almanya'ya yüzde 48, Birleşik Krallık'a yüzde 
24 düşüş oldu.

Almanya'ya ihracat yüzde 1 düştü, 
İtalya'ya ise yüzde 32 arttı

Şubat ayında ülke bazında en büyük pazar 
olan Almanya'ya ihracat yüzde  1 azalarak 
335 milyon dolar olurken, ikinci büyük 
pazar İtalya'ya ise yüzde 32  artışla 258 
milyon dolar, ardından Fransa'ya yüzde 16 

artışla 249 milyon dolar  olarak gerçekleşti. 
İtalya'ya yönelik başarılı performansta binek 
otomobiller  ihracatının yüzde 57, eşya 
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının 
da yüzde  27 artması etkili oldu. Fransa'ya 
olan artışta binek otomobiller ihracatının  
yüzde 33, otobüs-minibüs-midibüs 
ihracatının yüzde 43 artışı katkı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatta 
yüzde 49, Polonya'ya yüzde  30, İsveç'e yüzde 
69, İsrail'e yüzde 119 ve İran'a yüzde 87 
artış olurken, Fas'a  ihracat yüzde 10 düştü. 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artışta 
temel faktör,  binek otomobiller ihracatının 
yüzde 203 artması oldu.

AB'ye ihracat yüzde 9 arttı

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu 
bazında yüzde 78 pay ile en  büyük pazarı 
olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 
9 artışla 1 milyar 746  milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Alternatif pazarlardan Amerika 
ülkelerine  ihracat yüzde 60, Ortadoğu 
ülkelerine yüzde 19, Asya-Okyanusya 
ülkelerine yüzde  50 ve diğer Avrupa 
ülkelerine yüzde 54 arttı.

"Başarıda binek otomobil
 ihracatı etkili oldu"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Sabuncu, Türkiye ihracatının beşte  birini 
tek başına gerçekleştiren sektörün, 2 milyar 
dolar barajını aşmayı son beş  aydır aralıksız 
sürdürdüğüne dikkati çekti.

"Şubat ayı başarısında binek otomobiller 
ihracatının yüzde 60  artmasının temel 
belirleyici olduğunu" vurgulayan Sabuncu, 
endüstrinin İtalya,  Fransa gibi büyük 
pazarlara yüzde 32’ye varan oranlarda artış 
kaydettiğini  vurguladı.

Sabuncu, "Ayrıca hedef pazarlardan Amerika 
Birleşik Devletleri’ne  yüzde 49, Polonya'ya 
yüzde 30, İsrail'e yüzde 119 ve İran'a yüzde 
87 gibi yüksek  oranlarda artış kaydettik. 
Amerika Birleşik Devletleri'ne artışta temel 
faktör,  binek otomobiller ihracatının yüzde 
203 artması oldu.'' ifadesini kullandı. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) 
verilerine göre otomotiv ihracatı 
şubat ayında yüzde 12,5 arttı.

Mal grupları bazında binek otomobil 
ihracatı yüzde 60 artarak 932  milyon 
dolara ulaşırken, otomotiv yan sanayi 

ihracatı ise yüzde 3 azalarak 735  
milyon dolar, eşya taşımaya mahsus 

motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 
18 düşerek  384 milyon dolar oldu. 

Otobüs, minibüs, midibüs ihracatı da 
geçen yıl ile aynı  seviyede kalarak, 

127 milyon dolar olarak gerçekleşti.



BP ve Castrol, 20 yıl sonra 
yeniden Formula One’da 
Yakıt ve madeni yağ pazarının lider markalarından BP ve Castrol, Formula One pistlerinin iddi-
alı takımlarından Renault ile işbirliği anlaşması imzaladı. İki marka, 5 yıl süreyle Renault Sport 
Formula One Takımı’nın teknik iş ortağı ve ana sponsoru olacak. BP ve Castrol, Mart ayında 
Avustralya’da yapılacak Formula One yarışlarında Renault takımına yağ ve yakıt temin ede-
cek. En son 1997 yılında Formula One’da varlık gösteren BP ve Castrol, böylece 20 yıl aradan 
sonra yeniden pistlere dönmüş oldu.      

Dünyanın lider enerji şirketlerinden BP ile lider madeni yağ 
markalarından Castrol, 20 yıl aradan sonra Formula One 

pistlerine geri dönüyor. Renault Sport Racing ile anlaşma im-
zalayan iki marka, önümüzdeki 5 yıl boyunca Dünya Şampi-
yonalarında yarışmak üzere yenilenen Renault Sport Formula 
One Takımı’nın teknik iş ortağı ve ana sponsoru olacak. BP ve 
Castrol, Mart ayında Avustralya’nın Melbourne kentinde yapı-
lacak Formula One yarışlarında Renault takımına yağ ve yakıt 
temin edecek.   

Renault Sport Racing Başkanı Jérôme Stoll, BP ve Castrol’ün 
Formula One’a geri dönüşü hakkında şunları söyledi: “BP ve 
Castrol, motorsporlarında köklü geçmişi olan iki büyük marka. 
Onları yeniden Formula One’da görmek sevindirici. Bu işbir-
liğinin Formula One takımımız için yeni fırsatlar sunacağına 
inanıyoruz. İki şirketin verdiği taahhüt, aslında Formula One’ın 
uluslararası şirketler için ne kadar önemli olduğunu gösteri-
yor. Böylesine yüksek nitelikli teknik iş ortaklarımız ve spon-
sorlarımız olması bize gurur veriyor ve motivasyonumuzu 
artırıyor.” 

Diğer yandan, BP Küresel Rafinaj ve Pazarlama Grubu CEO’su 
Tufan Erginbilgiç, yeni işbirliğini şöyle değerlendirdi: “BP 

olarak, dünyanın önde gelen yakıt ve yağ teknolojilerini ge-
liştirmeye odaklanıyoruz. Bu işbirliği, hem Renault hem de BP 
takımları açısından heyecan verici yeni fırsatlar sunuyor. Re-
nault ile birlikte çalışarak Formula One’ın yüksek rekabet orta-
mında lider yağ ve yakıt teknolojilerimizi daha da ileri seviye-
ye taşımak üzere önemli bir avantaj yakalamış durumdayız.”  

Renault Sport Racing Genel Müdürü Cyril Abiteboul, “2017 
Formula One sezonu için getirilen yeni aerodinami regülas-
yonlarıyla birlikte güç hassasiyeti daha da artacak. Yağ ve 
yakıtlar, 2014 yılında getirilen güç birimi regülasyonlarından 
bu yana zaten önemli bir role sahipti. Şimdi, 2017 regülas-
yonlarıyla birlikte araçların toplam performansı üzerinde her 
zamankinden daha önemli olacak. BP ve Castrol takımlarının 
Formula One konusunda son derece heyecanlı olduklarını 
görüyoruz. Dolayısıyla, yeni aracımızla birlikte 2017 ve ötesi 
için belirlediğimiz hedeflere ulaşma konusunda bize yardımcı 
olacaklarına inanıyoruz” diye konuşurken, BP Madeni Yağlar 
COO’su Mandhir Singh ise “BP ve Castrol olarak, Renault’nun 
Formula One’da en iyi takım olma vizyonunu paylaşıyoruz. 
Takıma bu noktada katılmanın bizim için anlamı büyük; yeni-
likçi çözümler üzerinde birlikte çalışabileceğiz ve yeni başarı 
öykülerinin parçası olabileceğiz” yorumunda bulundu.

BP ve Castrol, BP Ultimate ve Castrol EDGE markalarıyla Re-
nault Sport Formula One Takımı’nın resmi yağ ve yakıt sağla-
yıcısı olarak takıma destek verecek. İki şirket, en son Williams 
Renault’nun hem Formula 1 Constructors Championship hem 
de Drivers’ Championship yarışlarında birinciliği elde ettiği 
1997 sezonunda birlikte çalışmıştı.

BP MADENI YAĞLAR COO’SU MANDHIR SINGH“BP VE 
CASTROL OLARAK, RENAULT’NUN FORMULA ONE’DA 
EN IYI TAKIM OLMA VIZYONUNU PAYLAŞIYORUZ. 
TAKIMA BU NOKTADA KATILMANIN BIZIM IÇIN 
ANLAMI BÜYÜK; YENILIKÇI ÇÖZÜMLER ÜZERINDE 
BIRLIKTE ÇALIŞABILECEĞIZ VE YENI BAŞARI 
ÖYKÜLERININ PARÇASI OLABILECEĞIZ.”




