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Geçtiğimiz ay bizler için yoğun ve coşkulu bir ay oldu. Otomotiv Kongremizin hazırlıklarına 
mart ayından itibaren başladık ve nihayet sektörün yoğun ilgisiyle bu yıl yedincisini 
tamamladık. Sektörümüzün kadim konusu olan “müşteri sadakati”ni kongre boyunca türlü 
vesilelerle irdeledik. Sektör liderlerinin fikirlerini dinledik, eminim bu fikirler ışığında kendi 
payımıza düşen rolde revizyonlar yaptık. Maliye Bakanı sayın Naci Ağbal başta olmak üzere 
tüm katılımcılara ilgileri ve katkıları için OYDER adına bir kez daha teşekkür ediyorum.
Sn. Bakan’dan bahsedince kamu ile devam ettirdiğimiz birçok konu da geçtiğimiz günlere 
sıkıştı. İkinci el ticaretindeki düzenleme ve KDV konuları, trafik sigortalarında yaşanan 
sorunlar, ÖTV eşiklerindeki sıkışma, sıfır araçların aksesuarlandırılması ile ilgili çok önemli 
konular gibi takip ettiğimiz gündem bir hayli yoğun devam ediyor.

Yoğunluk elbette yalnızca kongre vesilesiyle değildi. Nisan ayı sektörün önemli bir fuarda 
buluştuğu bir aydı. İstanbul Autoshow... Yalnızca otomobil tutkunlarını değil, otomobile hiç 
merak duymamış insanları bile heyecanlandıran bir fuar oldu her zamanki gibi. Birbirinden 
ilgi çekici yeni modelleri, trendleri, yeni tasarımları ve sektörün geleceğine dair izdüşümleri 
fuarda görme şansı bulduk. Markaların model ve teknolojilerdeki rekabeti gerçekten 
görülmeye değerdi. Fuarlar, işte bu nedenle çok önemli. Yani sektörün vitrine koyduklarını 
canlı canlı görebilmek, dokunabilmek ve hissedebilmek fuarların bize sağladığı olanaklardan 
yalnızca biri. İlerleyen sayfalarda İstanbul Autoshow’a ilişkin detayları bulacaksınız.

Kanımca bu fuarın sektöre önemli yararlarından biri de bize ayna tutması. Bazen işin içinde 
olmak ciddi bir körlüğe neden olabiliyor. Çoğu kez gerek hızdan gerekse yoğunluktan şöyle 
bir durup, yaptığımız, ürettiğimiz işi görme fırsatı bile bulamıyoruz. Fuar bize kendimizi, 
sektörümüzü gösteriyor. Bir an da olsa duraksayıp “biz neler satıyormuşuz!” şaşkınlığına 
düşüyoruz adeta. Geleceğe ilişkin fikirlerimiz olgunlaşıyor, bize bu anlamda da bir ışık 
tutuyor fuarlar.

Ama tüm bunlar olurken, dünü de unutmamak gerekiyor. Nereye vardığımızı görmek 
heyecan verici elbette, ama nereden nereye geldiğimizi akıldan çıkarmamanın sektörün 
harcını iyice sağlamlaştıracağı kanaatindeyim. Şahsen ben fuardaki son modelleri incelerken, 
aklımın bir köşesinde 1966 model sarı bir Anadol fotoğrafını da gezdirdim fuarda! Ya da 
1928 yılında sektöre giren Koçzade Vehbi Bey’in gözüyle de baktım otomobillere! Ne yalan 
söyleyeyim, mutluydum ama buruktum biraz.

Neyse... Yaz geliyor, sunroof ’larımızı açalım ve bulutları dağıtalım artık.
Sağlıcakla..

Bir fuarı 
Vehbi Bey’le 
gezmek... 
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“Eskiden otomobil akaryakıtla 
çalışan bir motora sahipti. 
İnanamayacaksınız ama, uçaklar 
gibi petrol yakıp çevreye bolca sera 
gazı yayıyordu. Dahası, insanlar 
ön sol ya da sağ koltuğa oturarak 
otomobili kumanda ediyor ve buna 
otomobil sürmek diyorlardı. O 
koltuğun adına da şoför koltuğu 
demişlerdi. Gülmeyin çocuklar, tarih 
anlatıyorum!”

Autoshow’u genelde insanlar her yıl biraz heyecan 
biraz da hüzünle dolaşır durur. Heyecanın 

nedeni malum: yeni modeller... Hüzün ise bu 
yeniliklerin çoğuna milyonlarca insanın ancak 
fuarlarda dokunabileceğini bilmesinin hüznüdür. 
Bu yıl da böyle geçti. Ama bu yıl beni fazlasıyla 
etkileyen ve düşündüren bir nokta daha vardı: 
Teknoloji! Hangi otomobilin yanına yaklaşacak 
olsak otomobilden önce teknoloji karşılıyordu bizi 
adeta. Örneğin, geliştirilen sürücü destek sistemleri 
sanki sürücüsüz otomobilin müjdecisi gibiydi. 
Fuarda gördüğümüz otomobillerin bundan 20-30 yıl 
öncekilerle tek benzer yanı tekerlekleri ve aynalarıydı 
adeta. Tekerlek otomobildeki ilk parça, hepimiz 
biliyoruz. Keşfi insanlığın tarihi kadar eski. Peki ya 
ayna? Dikiz aynası elbette tekerlek kadar kadim değil! 

Dikiz aynası denince akla Dorothy Levitt gelmeli. 1900’lü yılların başında 
İngiltere’de sıra dışı kişiliğiyle dikkat çeken ve o tarihlerde kadınların yer almadığı 
kulvarlarda koşan genç bir kızdı. Dorothy, ülkesinde, denizde sürat motoru, karada 
yarış arabası kullanan bir gazeteci ve otomobil yarışları habercisi olarak ünlenmişti. 
Genç kız  1903 yılında tarihe oto yarışlarına katılan ilk kadın pilot olarak geçti. 
1906 yılında ise, 6 silindirli Napier marka yarış otomobiliyle Blackpool’da yaptığı 
bir deneme sürüşünde saatte 96 mil (yaklaşık 155 km/h) sürate ulaşarak, kadınlar 
kategorisinde dünya rekoruna imza attı. Bu deneme sürüşü ona “Dünyanın en hızlı 
kızı” unvanını kazandırmıştı. 

Dorothy’nin bugüne nasihati!

Ancak Dorothy’nin bahsimizle ilgili kısmı bu değil. Doroty Levitt 1906 yılında 
“Kadın ve Araba” adını verdiği bir kitap yazdı. Kitabın bir yerinde, araba kullanan 
kadınlara yanlarında bir el aynası bulundurmalarını öğütlüyordu. Ama bu aynanın 
amacı arabayı yolun kenarına çekip makyaj tazelerken kullanmak değildi! Bu ayna, 
arada sırada arkaya bakarak araç trafiğini izlemek içindi. 

Anladığınız üzere Dorothy Levitt’in bu tavsiyesi, arabalarda dikiz aynası kullanımı-
na ışık tutan buluştu! Böylelikle, ilk dikiz aynası 1911 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Indianapolis kentinde düzenlenen “Indy 500” otomobil yarışlarında, 
pilot Ray Harroun tarafından tasarlanan ve Marmon Arısı adı verilen arabada 
kullanıldı. Ray Harroun yarışı birinci sırada tamamladı. Marmon Arısı günümüzde 
Indianapolis Motor Speedway Müzesinde sergileniyor. Yolu düşenler kesinlikle 
görmeli. Dikiz aynalarının özel otomobiller için üretimi ise bu tarihten sonra 
başladı. 

Velhasıl, bugünün en temel aksesuarı olan dikiz aynası, bir zamanlar otomo-
bil ile hiç ilişkilendirilmeyen bir nesneydi. Bu tarihi bilgi bana başka şeyler de 
düşündürdü elbette. Acaba bugün şaşkınlıkla izlediğimiz bu otomobil teknolojileri 
100 yıl sonra nasıl yazılacak? “Eskiden otomobil akaryakıtla çalışan bir motora 
sahipti. İnanamayacaksınız ama, uçaklar gibi petrol yakıp çevreye bolca sera gazı 
yayıyordu. Dahası, insanlar ön sol ya da sağ koltuğa oturarak otomobili kumanda 
ediyor ve buna otomobil sürmek diyorlardı. O koltuğun adına da şoför koltuğu 
demişlerdi. Gülmeyin çocuklar, tarih anlatıyorum!” Mesela... 
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Oyak Renault’da 
engel yok!

Oyak Renault, iş hayatında engellerin 
kolaylıkla aşılacağını vurgulamak 
ve bu konuda farkındalık yaratmak 
üzere, “Sen Varsan Engel Yok” 
mottosuyla Engelliler Haftasında Aile 
Gezisi’nden Temsili Askerlik’e tüm 
çalışanların katılabileceği bir dizi 
etklinlik düzenledi.

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, her 
yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde ülkemiz de dahil olmak üzere 

Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede düzenlenen Dünya Engel-
liler Haftası kapsamında, iş hayatında engellerin olmayacağını 
vurgulamak ve farkındalık yaratmak üzere fabrika bünyesinde 
çok sayıda etkinlik düzenledi. Tüm çalışanlarının katılabileceği 
ve tam beş gün sürecek olan bu özel haftada eğitici seminerle-
rden özel gezilere çok sayıda etkinlik aracılığıyla engelli birey-
lerin yaşam koşullarına dair farkındalık yaratılması amaçlandı.

Bu özel hafta boyunca Oyak Renault çalışanları; Bursa Nilüfer 
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (NİŞ)’nde eğitim gören 
öğrencilerin el becerilerini sergilediği standı, Oyak Renault 
bünyesinde ziyaret ederek onların geleceğine katkıda bulundu. 
Halihazırda 100’den fazla engelli çalışanın istihdam edildiği 
Oyak Renault’da düzenlenen Aile Gezisi ile engelli çalışan-
lar aileleriyle birlikte işaret dili tercümanı eşliğinde fabrikayı 
ziyaret edebildi. Bursa Askerlik Dairesi Başkanlığı ile birlikte 
düzenlenen Temsili Askerlik Etkinlikleri ile askerliklikten 
muaf olan engelli çalışanlar bir gün askerlik yaparak bu görevi 
yerine getirmiş oldu. Yine bu hafta kapsamında gerçekleştirilen 
Omirilik Felçileri Derneği Semineri ile Oyak Renault çalışan-
ları omirilik felci ve tedavisine ilişkin yeni bilgiler elde ederek 
farkındalık kazandı.
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“Sıfır araba 
değil servis 
yönetimi 
kazandırıyor”
“İki türlü sadakat var: bunlardan 
biri sattığınız arabanın sadakati, 
ikincisi satmadığınız ama size gelen 
müşteriler... Onların da sadakatini 
ölçmezseniz başarılı olamazsınız. 
Sadakat, burada, masanızın önünde 
her zaman duracak.”

Sadakat oranı yüzde 
85’in altındaysa 
tutunamazsınız. 
Çünkü servis bir 
havuz gibidir her 

zaman bir araç 
boşalıyor, oradan 

gidiyor. O yüzden siz 
havuza yeni attığınız 

araçları yakından 
takip etmelisiniz. 

Gerçek Otomotiv Grup Başkanı

Sektörde dünden bugüne önemli bir yer tutan 
“sadakat” bu yılki Otomotiv Kongremizin de 

temasıydı. OYDER olarak sadakatin otomotiv 
sektörünü dünden bugüne taşıyan önemli 
unsurlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Sadakati 
biraz daha somutlaştırmak için sektörün önemli 
ismi Gerçek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Serkan Sucu ile Opel’deki uygulamaları konuştuk. 
Satış, servis, müşteri ilişkileri ve yedek parça 
konularında birçok farklı uygulamaya imza 
atan Sucu, vizyonunu ve düşüncelerini Otoban 
aracılığıyla sektöre açtı. 

Dilerseniz genel anlamda sadakatin nasıl 
sağlanabileceği konusuyla başlayalım. Sizce 
nedir bu basamaklar? 

Birincisi satış sonrasında iyi bir ekibinizin 
olması gerekiyor. Buna yıkamacı da dahil! Biz 
yıkamadan memnun olmayan birçok müşterinin 
bize gelmediğini tespit ettik. Bu nedenle iyi bir 
ekibinizin olması lazım. Özellikle yöneticilerin de 
kalifiye olduğu, alt ekiplerin de iyi olduğu bir ekip... 
Bu ekibin verimli olması önemli. (Verimlilikleri 
devamlı ölçmemiz şart. Eğer sattığınız arabayı 
takip etmiyorsanız, satmadığınız ama size gelen 
arabayı takip etmiyorsanız...) İki türlü sadakat var: 
bunlardan biri sattığınız arabanın sadakati, ikincisi 

satmadığınız ama size gelen müşteriler... Onların da 
sadakatini ölçmezseniz başarılı olamazsınız. Sadakat, 
burada, masanızın önünde her zaman duracak. 

Bayi ve servis için sadakati bu kadar önemli kılan 
nedir? İstatistikler ne diyor ?

Satıştan araç alan müşterilerin yüzde 15’i hiç 
gelmiyor. Kilometresi dolmadığı için, yılı dolmadığı 
için... Kalan yüzde 85’in yüzde 100’ünü getirmek 
lazım. Sadakat oranını iyi ölçümlemeyen bir 
bayinin servis girişleri hiçbir zaman iyi olmaz. Ben 
bir analiz yapmıştım: servis girişlerimizin yüzde 
33’ü satmadığımız arabalardan. Bu yüzden hemen 
hemen yüzde 40 dediğimiz, satış sonrasında araba 
satmadığınız ama sizi ziyaret etmiş kişinin sadakatini 
de sağlamalısınız. Çünkü o da sizin sıfırdan 
müşteriniz olur. Bu konu çok önemli. Size gelmeyen 
müşterileri tespit edip niye gelmediğini bilip ona göre 
aksiyonlar almalısınız. 
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Mesela ne tür aksiyonlardan söz ediyoruz? 

Örneğin, buranın geçiş noktası yüksek. Çekmeköy, 
Yeşilköy, Florya ya da Avcılar’dan araç alan 
müşterilerimiz var. Bakım zamanı arıyorum, diyor ki: 
ben sana niye geleyim? Benim sana gelmem yarım 
gün sürüyor. Ben de bölgesel indirimler yaptım. 
İlçeler uzaklaştıkça indirimi artırdım. Beşiktaş’taki 
kişiye az, Avcılar’daki kişiye çok indirim yaptım. Siz 
bugün Avcılar’dan Avcılar Migros'a mı gidersiniz, 
Etiler Migros'a mı? Etiler Migros'a gitmeniz için size 
yüksek indirimler yapılması lazım. Bir pazarlama 
programı yazdım. Beşiktaş ilçesi Haliç’e kadar olan 
bölge, Haliç'ten sonrasının hepsinin indirimleri 
farklı bende. Ama indirim yaptığım müşteriye de 
ek satış yaptım. Yani ben Ahmet Beye 1000 liralık 
işlemde 130 lira indirim yaptım ama gelince ona 
lastik satıyorum... Analiz etmediğim hiçbir şeyi size 
anlatmıyorum. 

Peki sizin belirlediğiniz asgari bir sadakat oranı 
var mı bayi ya da servis için? 

Sadakat oranı yüzde 85’in altındaysa tutunamazsınız. 
Çünkü servis bir havuz gibidir her zaman bir araç 
boşalıyor, oradan gidiyor. O yüzden siz havuza yeni 
attığınız araçları yakından takip etmelisiniz. 

Herkesin tanıtıma ihtiyacı var

Yani takip ve iletişimi koparmak en büyük hata 
diyorsunuz... Bu yönde de deneyimleriniz, 
gözlemleriniz ya da projeleriniz var mı? 

Elbette. İyi bir pazarlama ekibiniz olmalı. Müşteri 
gelmiyor, müşteriye hatırlatmazsanız sizi aramıyor. 
Bugün Garanti Bankası bile arıyor beni mesela. 
Hepimizi arıyor. Milyar dolarlık şirketler, bankalar 
hepimize ulaşıyor. Birçok telefonu da engelliyorsun 
aramasınlar diye. Ben de arayacağım o zaman. 
Aramak mecburiyetindeyim müşteriyi. Beş kişilik 
bir pazarlama ekibi oluşturdum. Birkaç dakika 
içinde bir sonraki ayın pazarlama programını hemen 
yaratabiliyoruz. 2012 yılı ile 2016 yılı arasında model 
yılı olan, Beşiktaş ilçesinde oturan, arabası Astra olup 
kilometresi 50 binin üzerinde olan arabaları analiz 
edebiliyoruz mesela. Bunların hepsini biz bir dakika 
içerisinde yapıyoruz. Bugün, ben burada oturayım 
müşteri bana gelsin diye bir anlayış yok. Eğer birisi 
reklam-pazarlama yapmayacak olsa Coca Cola 
yapmazdı değil mi? Demek ki herkesin bir tanıtıma 
ihtiyacı var. 

Ne kadar müşteriye ulaşabiliyorsunuz? 

Biz ayda 3 bin müşteri arıyoruz. 1100 kişiyi 
getirebiliyoruz bire bir servise. Bizim girişlerimizin 
yüzde 75’i bizim arayarak getirdiklerimiz. 
Aramasam belki bu oranın yarısı gelecek ama biz 
arayıp en azından oradaki ayın girişini kilitlemek 
durumundayız. Biz sürprizlerle yaşayamayız. Niye 

otomobil bayileri üç ay zarar etsin? Hemen motivasyon 
düşer. Bu yüzden biz motivasyonumuzu düşüremeyiz. 
Dediğim gibi bir pazarlama programı yaptık, bütün bilgiler 
otomatik akıyor oraya. Arayan arkadaşların önüne otomatik 
liste geliyor, arıyorlar. Müşteri beni bir ay sonra ara dediği 
zaman, bir ay sonra önüne düşüyor o bilgi. Bildiğimiz 
pazarlama uygulamaları ama bunu uygulamak lazım ve bire 
bir takip etmek lazım. Biz bunu takip ediyoruz. 

Pazarlama ve arama çalışmaları yeterli mi peki? 

Sonra iyi bir servis danışmanı ekibiniz olmalı. Servis 
danışmanı ekibiniz iyi olmazsa bu söylediklerimin hiçbirini 
yapamazsınız. Servis danışmanınız iyi olmazsa iyi bir 
sadakat oranınız olmaz. Servis danışmanlığınız iyi olmazsa, 
pazarlama ekininin aradığı insanlara iyi hizmet vermezseniz, 
kardeşim hem beni arıyorsun hem de aşağıda iyi hizmet 
vermiyorsun der. Biz bununla ilgilenmeliyiz. Dediğim gibi 
her şey bir dakika içinde oluyor bugün. Mesela Ahmet 
Beye serviste kötü davranırsan bir dakika içinde anahtarı 
fırlatıyor kafana. İyi davrandığınız zaman cevabınızı hemen 
alıyorsunuz. Güven verdiğiniz zaman kişi diyor ki, sana 
bıraktım kardeşim sen ilgilen. Bununla birlikte iyi bir servis 
danışmanı ekibiniz varsa iyi bir ek satış yaparsınız. 

Biz ayda 3 bin müşteri 
arıyoruz. 1100 kişiyi 
getirebiliyoruz bire 
bir servise. Bizim 
girişlerimizin yüzde 
75’i bizim arayarak 
getirdiklerimiz. 
Aramasam belki bu 
oranın yarısı gelecek 
ama biz arayıp en 
azından oradaki ayın 
girişini kilitlemek 
durumundayız.
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Ben 2016 yılını analiz ettim. Sadece müşterinin 
taleplerini yerine getirdiğinizde batıyorsunuz. 
Geldiniz servise, benim arabanın 10 bin 
bakımını yapın dediniz... Tamam efendim, 
dediler. 10 bin bakımı yaptık teslim ettik... 
Mümkün değil, kazanamazsınız. Analizimde 
ek satış gelirleri, ek satış kârlılığı bütün 
servis kârlılığının yüzde 45’i. Ana hatlarıyla 
söyleyeceklerim bunlar.

Asıl kârlılığın servis yönetiminde olduğunu 
mu vurgulamak istiyorsunuz özetle? 

Aslında bayinin günümüzde sıfır araba satarak 
değil, servisi iyi yöneterek para kazanması daha 
olanaklı. Servisin sıfır satışa yansıyan bir gücü de 
var. Servisten memnuniyet aynı markaya ikinci 
aracı sattırıyor. Yüzde 66’sı tekrar aynı arabayı 
alıyormuş arabadan memnun olmasa bile. 
Opel’in bir analizi vardı, oradan aklımda kaldı. 
Müşteriler aldığı yere götürmeyi seviyorlar. Ben 
buradan aldım, servise buraya götürüyorum, 
bir problem olduğunda ben bunların başına 
çökerim, diyebiliyor. Her şeyi tam paket istiyor. 

Servise verimli araç almak lazım

Servis kısmına girecek olursak... 

Öncelikle ön kabulsüz araç almıyoruz. 
Yüzde 70’in altında kabul etmiyoruz. Bakın 
ne yapmışız: 1 Nisan günü giren arabaların 
yüzde 74’ünü müşteriyle birlikte incelemişiz. 
Lastiklerine bakmışız, egzosuna bakmışız. 
Geçen müşteri egzos görünce, “ya bu kadar uzun 
bir şey miydi” demiş! Bilmiyor mesela. 1400 
TL masraf belirtilmiş ve onay alınmış. Bunu 
yapmazsanız onay vermiyor. Müşteri geldiğinde 
alacaksın onayı. 

Burada nasıl bir sistem var? 

Randevu sisteminizi nasıl kurduğunuz önemli. 
Size çarpıcı bir şey söyleyeceğim: Direkt resepsiyon 
yapılanlarla yapılmayan arabalar arasındaki ciro 
farkına bakın, direkt resepsiyon yapıp arabayı 
müşteri ile ön kabulde lifte kaldırdığımız arabadaki 
ciro 966 lira iken resepsiyon yapılmayan arabaların 
ciroları 500-600 liralara düşüyor. Yani Ahmet Bey 
diyor ki, “benim 10 bin bakımımı yap.” Peki efendim, 
hadi iyi günler! Bu çözmez. Batarsın, tutunamazsın. 
Şimdi direkt resepsiyon çok önemli. Neredeyse yüzde 
40-50 artış sağlıyor.

Randevu sistemini nasıl oturttunuz?

Biz pazarlama ekibini kurduk. Mesela bugün 54 
tane randevu var, yarın 32. Bunlar bizim günlük 
takip ettiklerimiz. 11 randevusuz giriş olmuş. 
Opel mekanik girişimizin gün içinde yayılımını iyi 
bildiğimiz ve kaç arabaya bakabildiğimizi bildiğimiz 
için randevusuz girişleri görüp bir sonraki gün için 
randevuları azaltıyoruz. Bu önemli bir konu. Daha 
çok araç almaktansa verimli araç almak lazım… 
Sayıya değil, ciroya odaklanmak gerekiyor. 

Aslında bir pazarlama ekibi kurduğun zaman 
randevu sistemini oturtabiliyorsun, randevuyu 
oturttuğunda ön kabul yaparak ek satış 
yapabiliyorsun... 

Evet ama müşteri memnuniyeti için yeteri 
kadar almak gerekiyor. Ben şimdi bugün 
başlayayım, bu randevuların hepsini çekeyim 
buralara; servis girişimi patlatırım! Ne yararı 
var Ahmet Beyle ilgilenemedikten sonra? Ona 
30 dakika ayıramadıktan sonra, liftinde arabayı 
inceleyemedikten sonra? 

Ön kabul liftleriniz var ve böyle bir alan var. Bu her 
serviste bu yok...

Operasyonun düzgün yürümesi için ve cirosu yüksek 
olabilmesi için bu yaratılmalı. Yani fiziki bütün şartları 
yaratır bizim milletimiz. Biz tavan delmiştik mesela, 
direkt resepsiyon yeri yapacağız diye!

Aracın liftlere alınması lifte bakılması ve 
indirilmesi için danışman var mı?

Var.

Onlar aracın başında. Peki operasyon için biri var 
mı? 

Hayır yok. Danışmanımız yapıyor. Zaten makas çok 
kolay. Aracı üzerine koyduğun zaman bir saniye 
içerisinde kaldırıyorsun.

Bu distribütörün organizasyonu değil yani 30 
dakikalık süre... 

30 dakika bizim bulduğumuz bir durum. 15 dakika 
yetmiyor, 30 dakika tam bizim için. 

Randevuyla müşteriyi tarihlere yaymak müşteri 
kaybına neden olmuyor mu?

Olmuyor. Ben müşteri kaybetsem müşteriyi 6 Mayıs’a 
alır mıyım?

Hepsini ilk birkaç güne çektiğimiz zaman diğer 
günler boş kalabilir.  O zaman bir anormallik 
olmuyor mu? 

“Baba bugün kaç giriş var? 100 giriş var. Aferin 
oğlum!” değil bu konu. Baba 60 giriş var, ama 
ciromuz araç başı 966 lira... Çünkü ben şu 
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müşteriyi buraya atıyorum ya, adam kardeşim sen 
beni niye yarına atıyorsun diyemiyor. Bugün kalp 
doktoruna gidiyorsun, adam 10 gün sonra gel diyor. 
Bir şey diyebiliyor musun? Adam, bakımına bir 
şey demez. Çok acil işim var diyenleri mecburen 
araya sıkıştırıyoruz ama çok acil olan olmuyor. 
Yani dediğim gibi servisin potansiyelini iyi bilip 
randevuları düzenli aldığınızda verimli işler 
çıkartıyorsunuz.

Servis danışmanlarınızın sihirli kelimeleri var 
mı? Müşteriye ek satış yaparken kullandıkları 
taktikleri var mı?

Arabayı lifte kaldırıp işi gösterdiğin zaman bitiyor her 
şey. İnsanlar süslü kelimelere kanmıyorlar. 

Sözünü ettiğimiz plan ve programlar 
distribütörün yapmış olduğu bir programlar 
değil, sizin kendi kurmuş olduğunuz bir düzenek 
değil mi?

Biz kurduk. Şimdi bunları bir program içine dahil 
ediyoruz. 

Burada şu çok kilit o zaman: veri tabanını 
oluşturmadan nereye yöneleceğinizi tespit 
edemezsiniz...

Tabii. Bizim mesela 127 bin 945 tane müşterimiz var, 
ben biliyorum. Niye biliyorum? Gittim Yıldız Teknik 
Üniversitesinden 8-9 tane endüstri mühendisi genç 
aldım. Üniversitedeki arkadaşlarımla da görüştüm, 
bir ekip kurdum, bütün müşteri bilgilerimi tekrar 
güncelledim. 

Aslında var. Çünkü distribütörün size verdiği bir 
program var. Bu bayi programının içinde her şey var. 
Önemli olan işin detayına inip neyi sorgulayacağınızı 
almanız. Benim bir analizcim var. Hem pazarlamadaki 
arkadaşlarla ilgileniyor hem de benim istediğim 
her şeyi analiz ediyor. Bir de tarafsız analiz var 
diğer tarafta. Çünkü sana diyorum ki 62 puanını 70 
verebilir isterse ama benim arkadaşım bana bağlı. 
Birebir bütün istediğimiz raporları gösteriyor. Biz 
de raporlandıkça hakim oluyoruz. Şu an serviste ne 
oluyor? Direkt resepsiyonu düzgün yapıyorlar mı? 
Bunu da organize ettim. 30 gün kamera kaydı var. 
Prim sistemlerini de ona göre organize ettik.

Aslında önemli bir zihin dönüşümünden de söz 
ediyorsunuz bir anlamda. Yeni jenerasyonda bir 
bakış değişimi şart mı?

Yeni jenerasyon çok önemli. Yeni jenerasyon sadece 
babalarının odalarında oturarak bir yere varamaz! Bir 
işçi gibi orada çalışıp detaylara inip hâkim olmalılar. 

OYDER’in kurduğu bir yeni jenerasyon 
var. Bunların onlara iyi anlatılması lazım. 
Çünkü yeni gelen ekibin daha detaylı 
olması şart. Yeni ekibin seri olması 
lazım, sabırlı olmaları lazım. Çoğu bayi 
sahiplerinin çocuklarının başka işler 
yaptıklarını görüyorum, duyuyorum, 
biliyorum. Tabii babalarının işini takip 
edenler de var. Onlar da sabretmeli, 
detaya kadar inmeliler. Bugün ben 
detaya indiğim için sizinle her şeyi 
konuşabiliyorum. Bana ne istersen 
sorabilirsin. Çünkü bende bilgi var. Niye? 
Dibine kadar inmişim o mağaraların. 
Geceleri orada uyumuşum, beklemişim. 
Bu nedenle diyorum ki, yeni gelen 
jenerasyonun da bu işe kökten sarılması 
lazım. 

Konu ile ilgili detaylı bilgi için Oyder ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Aslında bayinin 
günümüzde sıfır 
araba satarak değil, 
servisi iyi yöneterek 
para kazanması daha 
olanaklı. Servisin sıfır 
satışa yansıyan bir 
gücü de var. Servisten 
memnuniyet aynı 
markaya ikinci aracı 
sattırıyor.
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“Geleceğe Yakından 
Bakın” teması ile İstanbul 
Autoshow 2017’yi yarım 
milyonu aşkın kişi ziyaret 
etti. TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 21-30 Nisan 
arasında gerçekleşen ve 
otomobil tutkunlarına 
geleceğin teknolojilerini 
yakından görme fırsatı 
sunan İstanbul Autoshow 
2017 sayesinde otomotiv 
sektörü de hareketlendi.  

Otomotiv ve teknoloji tutkunlarının merakla 
beklediği, bölgesindeki en büyük otomobil 

buluşması olan İstanbul Autoshow 2017, 
“Geleceğe Yakından Bakın” teması 21-30 Nisan 
arasında gerçekleşti. Fuarı, Basın ve VIP günü 
dahil 11 gün sonunda yarım milyonu aşkın 
kişi ziyaret etti. İstanbul Autoshow’un ilk defa, 
bugünün ve geleceğin teknolojilerinin otomobil 
markalarıyla birleştirildiği konsept ziyaretçiler 
tarafından büyük ilgiyle takip edildi. 

TÜYAP Fuarcılık ve Otomotiv Distribütörleri 
Derneği (ODD) işbirliğiyle düzenlenen İstanbul 
Autoshow 2017’de, Türkiye’de faaliyet gösteren ve 
ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının 
yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar 
ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri 
ve basın kuruluşları; dünyadaki pek çok fuar ile 
yarışan sergilemeler ve şovlar gerçekleştirdi.

“Potansiyel artışına katkı sağladı”

Bir önceki yıla göre daralma gözlemlenen 
otomotiv pazarında İstanbul Autoshow 
2017’nin pozitif etkisine dikkat çeken Otomotiv 
Distribütörleri Derneği (ODD) Genel 
Koordinatörü Dr. Hayri Erce, “Ülkemizin 
yoğun gündemi içerisinde İstanbul Autoshow 
2017’ye otomobil severlerin göstermiş olduğu 

yoğun ilgi bizleri son derece memnun etmiştir. 
Temennimiz, İstanbul Autoshow’un olumlu 
etkisi ile de hareketlenen otomotiv pazarının 
2017 yılı içerisinde büyümesine devam etmesi 
ve ülkemizin potansiyel büyümesine ulaşması 
noktasında katkıda bulunmasıdır. Büyüyen 
iç pazarından alacağı güçle küresel arenada 
Türkiye otomotiv sektörünün rekabetçiliğinin 
artması ekonomimiz açısından büyük önem 
taşımaktadır” dedi.

“Tüm katılımcılara moral sağladı”

Yarım milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla önemli 
bir sınavı geride bırakan İstanbul Autoshow 
2017 hakkında açıklama yapan TÜYAP Fuar ve 
Fuarcılık Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü ise şunları söyledi: “Bölgemizdeki en 
büyük otomotiv organizasyonu olan İstanbul 
Autoshow, Türkiye’de daha önce benzeri 
olmayan, otomobil ve teknoloji firmalarını 
bir araya getiren ‘Geleceğe Yakından Bakın’ 
konseptiyle 11 gün boyunca ziyaretçi akınına 
uğradı. Katılımcı firmaların bu konsepte uygun 
modellerini sergilemesi ve geleceğe dair önemli 
şovlara imza atması, ziyaretçilerimizden ve 
basın mensuplarından çok olumlu geri dönüşler 
sağladı. İstanbul Autoshow 2017’ye otomotiv 
firmaları, aksesuar firmaları, teknoloji firmaları 

İstanbul Autoshow 2017 
ziyaretçi akınına uğradı
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Temennimiz, İstanbul 
Autoshow’un 
olumlu etkisi ile de 
hareketlenen otomotiv 
pazarının 2017 yılı 
içerisinde büyümesine 
devam etmesi ve 
ülkemizin potansiyel 
büyümesine ulaşması 
noktasında katkıda 
bulunmasıdır. 
Büyüyen iç pazarından 
alacağı güçle küresel 
arenada Türkiye 
otomotiv sektörünün 
rekabetçiliğinin 
artması ekonomimiz 
açısından büyük önem 
taşımaktadır.

ODD Genel Koordinatörü 
Dr. Hayri Erce

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü

ve basın kuruluşları olmak üzere 140 katılımcı, 
bu fuar ile yakaladıkları pozitif etkinin kendi 
sektörlerine ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine 
katkısının olumlu olacağını değerlendiriyorlar.” 

Otomotiv firmalarının bütçe otomobillerin, 
lüks otomobillere, çok özel konseptlerden, uzay 
araçlarına kadar çok zengin model çeşitliliği 
sunduğunu belirten Ersözlü, fuarda ilk defa 
lansmanı yapılan modellerin büyük ilgi gördüğünü, 
pek çok sıcak satışın da gerçekleştiğini söyledi. 
Bunun sektörde olumlu bir etki yarattığını dile 
getiren Ersözlü, “İstanbul Autoshow 2017, hem 
sergileme yapan markalar hem de her yaştan 
ziyaretçinin keyif aldığı bir yaşam alanı olarak 
tüm katılımcılar için moral sağladı. En son 
teknolojilerin sergilendiği standlarda sanal 
gerçeklik ile yeni boyutların kapıları aralandı, 
yarış simülasyonlarında kozlar paylaşıldı, klasik 
otomobilleri incelenerek geçmiş anıldı” dedi.  

Etkileyici şovlar ziyaretçileri şaşırttı

Ana sponsorluğunu Shell&Turcas, sigorta 
sponsorluğunu Generali Sigorta ve etkinlik 
sponsorluğunu RedBull.com’un üstlendiği İstanbul 
Autoshow 2017, her yaştan misafiri tam 11 gün 
boyunca ağırladı. İstanbul Autoshow 2017’nin 
lisanslı ürünlerinin satıldığı “Autoshow Store”dan 
uzun yıllar kullanabileceğiniz ürünlerden satın 
alındı, “Instawall” adındaki özel alandan sosyal 
medya paylaşımları gerçekleştirildi, çocuklar için 
hazırlanan “Etkinlik Alanı”nda minik misafirler 
eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı, ebeveynler de 
dinlenme şansı buldular; 
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İstanbul Autoshow 2017’ye katılan 
otomobil firmalarının standlarında en 
son teknolojiler etkileyici şovlar eşliğinde 
sunuldu. Cep telefonu üzerinden uzaktan 
kontrol edilerek park edilebilen otomobil, 
özel bir yazılımla dans eden araç üretim 
robot kolları, yakında vizyona girecek 
bilimkurgu filmlerinde kullanılan uzay 
aracı, yarı robot-yarı otomobil mankenler 
ve Türkiye Ralli Tarihi’ne tanıklık etmiş 
yarış araçları İstanbul Autoshow 2017’de 
izlendi. 
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Ford, İstanbul Autoshow’da 
üstün performanslı 
Ford GT Race Car  (Yarış 
Otomobili) ile Autoshow 
ziyaretçilerinin kalp 
atışlarını hızlandırırken, 
Yeni Fiesta’dan SUV 
modellerine uzanan 
geniş ürün portföyünü 
ziyaretçilerle buluşturdu. 

 “Bir Başka” konseptiyle Türkiye pazarında 
yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ford, en 
yeni otomobillerini 21 Nisan - 30 Nisan 2017 
tarihleri arasında Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul 
Autoshow 2017’de sergiledi. Üstün performanslı 
süper spor otomobili Ford GT Race Car (Yarış 
Otomobili) modelini Türkiye’de ilk kez sergileyen 
Ford standında, GT yarış otomobilinin yanı sıra 
efsane Mustang, gücü ve çevik sürüşüyle kendine 
hayran bırakan Focus RS ve yüksek performanslı 
Focus ST heyecan severlerle buluştu.
1,5 lt dizel otomatik versiyonuyla Türkiye SUV 
pazarına bu sene iddialı bir giriş yapan ve şık 
tasarımıyla dikkat çeken Yeni Kuga ile Edge 
ve Ranger da standdaki yerini alıyor. Ayrıca, 
geçtiğimiz Kasım ayında Ford’un Köln’de 
gerçekleşen “Go Further” etkinliğinde Avrupa 
prömiyerini gerçekleştiren Yeni Fiesta, Türkiye’de 
ilk defa İstanbul Autoshow’da müşterilerin 
beğenisine sunuldu. Bu yıl bir sürpriz 
gerçekleştirerek, ziyaretçilere nostalji yaşatan 
Ford, “motorsporları” alanında da ziyaretçileri 
tarihi bir yolculuğa çıkardı ve geçmişten 
günümüze 7 önemli yarış aracını standında 
sergiledi. Ford standında yer alan diğer modeller 
ise sportif Focus ST Line, Ford’un spor coupe 
araç tasarımından ilham alan S-MAX, ailelerin 
favorisi C-MAX, arka havalı süspansiyonlu, 

otomatik şanzımanlı yeni Tourneo Custom ve 
araç içi bilgi ve eğlence sistemi SYNC3’ün detaylı 
bir şekilde keşfedileceği Mondeo Vignale oldu. 

Türkiye’nin ilkleri Ford standındaydı

Autoshow’daki standında, ”motor sporları 
nostaljisi” alanıyla ziyaretçileri tarihi bir 
yolculuğa çıkaran Ford Otosan, 7 tarihi ralli 
aracını da ziyaretçilerle buluşturdu. Geçmişten 
günümüze yarış otomobillerinin sergilendiği 
nostaljik alan, Ford Otosan’ın motor sporlarına 
yaptığı uzun soluklu yatırımı da gözler önüne 
serdi. Ünlü pilotlar Renç Koçibey ve Demir 
Bükey’in yönetiminde Türkiye’de düzenlenen ilk 
ralli olan 1968 Trakya Rallisi’ni kazanan 1968 
Anadol A1 ralli aracı Autoshow’da yerini aldı. 
Alanda sergilenen 1991 model Sierra Cosworth, 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum 
Mustafa V. Koç’a ait ve rallilere katıldığı otomobil 
olarak da özel bir öneme sahip.
Bu araçlara ek olarak, 70'li yıllara damga vuran 
efsane ralli otomobilleri 1974 ve 1976 model 
Escort MK1 de motor sporları tutkunlarıyla 
buluştu. Ayrıca 1990 model Ford Sierra 
Cosworth 4x4 SB, 1992 model Ford Escort 
Cosworth 4x4 SB ve 1992 Ford Escort Cosworth 
RS SB de nostaljik ralli araçları bölümünde 
ziyaretçileri karşıladı. 

Autoshow’da GT Race Car rüzgârı esti
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Hem pistte hem yollarda Ford GT heyecanı 

Ford’un Autoshow kapsamında sergilediği ve bugüne dek 
geliştirilen en yüksek performansa sahip araçlarından biri olan 
Ford GT, hafiflik, aerodinami ve Ford’un en büyük inovasyon 
harikalarından biri olan EcoBoost motor teknolojisi açısından en 
gelişmiş özellikleri sunuyor. Ford GT’nin 3,5 litrelik V6 EcoBoost 
motoru, 600 beygiri aşan gücü ile 550 NM tork üretiyor. Ford 
GT, saatte 347 km/s’lik azami hızı ile bugüne kadar pistlerde boy 
gösteren en hızlı Ford modeli. En üst teknolojiye sahip 10 inçlik bir 
dijital gösterge paneliyle sunulan Ford GT, Normal mod, Kaygan 
mod, Spor modu, Pist modu ve V-Max modu olmak üzere, beş 
eşsiz Sürüş Moduna göre kendi kendini otomatik olarak ayarlıyor. 
1966 yılında 1., 2., ve 3. olarak Le Mans’da unutulmaz bir zafer 
kazanan Ford, bu yıl efsanevi bir dönüş yaparak yeni Ford GT yarış 
araçlarıyla tam 50 sene sonra yine aynı başarıya imza atmıştı.

İstanbul Autoshow’daki Ford standında 350 PS güç ve 440Nm tork 
üreten 2.3 litre EcoBoost motoru ile yerini alan yeni Focus RS ileri 
performans teknolojileriyle öne çıkıyor. Focus RS, 4 farklı sürüş 
modu sunuyor. Focus RS, Normal, Spor veya Pist modları ile aracın 
yolda veya pistte sürüş koşullarının dinamiklerine uyum sağlarken, 
Drift Modu ile motor sporları heyecanını yaşatan bir otomobil. 
Ford Racing, Team RS ve Ken Block'un da dahil olduğu diğer özel 

araç operasyonları ile kazanılan bilgi, beceri ve deneyimi kullanan 
Ford Performans, açık bir misyon bildirimine sahip: 'Performans ile 
İnovasyon.' Focus RS de bu felsefenin mükemmel bir ifadesi.

Yeni nesil Ford Fiesta yakında Türkiye’de

Geçtiğimiz Kasım ayında Ford’un, Köln’de gerçekleşen “Go 
Further” etkinliğinde Avrupa lansmanı gerçekleştirilen Yeni Fiesta, 
Türkiye’de ilk defa İstanbul Autoshow’da müşterilerin beğenisine 
sunuldu. Yeni Ford Fiesta; lüks Vignale, sportif ST-Line, konforlu 
Titanium ve dinamik Active crossover olmak üzere dört farklı 
versiyonla Avrupa'da pazara sunulacak. İstanbul Autoshow’da ise 
ST-Line versiyonu sergileniyor. Yeni Fiesta, bir önceki Fiesta’nın 
cesur tarzını daha zarif bir tasarım ve daha akıcı bir görünümle 
belirginleştiriyor. Autoshow’da sergilenen Yeni Fiesta ST-Line’ın 
spor gövde tarzı daha modern ve agresif. Ayrıca Ford Performans 
araçlarından ilham alınan ön ızgarası, arkasında yatan performansı 
temsil edecek şekilde tasarlandı.

Zarif dış tasarımı ile öne çıkan Fiesta’nın teknolojik özellikleri 
arasında 8 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranının 
yanı sıra Ford’un araç içi bilgi ve eğlence sistemi Ford SYNC 3 de 
yer alıyor. Fiesta aynı zamanda seçkin B&O PLAY Müzik Sistemi 
sunan ilk Ford modeli oluyor. Genişleyen Fiesta seri seçenekleri 
ile şimdi daha da fazla kişiselleştirme seçeneği sunulurken, her 
kuşaktan müşteriyi mutlu eden sportif ve eğlenceli karakteri daha 
da iyileştirildi. 
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Arçelik otomotive 
yönelik çözümlerini 
sergiledi

Arçelik A.Ş., İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen Autoshow 
Fuarı’ndaki standında, merkezi içerik 
yönetimi, kampanya ekranları, videowall, 
mirror ve touch ekranları gibi otomotiv 
sektörüne yönelik görüntüleme çözümleri 
ile ödeme kaydedici cihazlar sergiledi.  

Arçelik A.Ş.’nin fuar alanındaki standı, dijital 
ekranlar aracığıyla bir müşteriye bayiden 

servise kadar yaşayacağı süreci deneyimletmek 
üzere tasarlandı. Dokunmatik kampanya ve 
iletişim ekranları, videowall ve mirror ekranları 
gibi görüntüleme çözümleri ve ödeme kaydedici 
cihazlar bu stantta öne çıkan ürünler arasındaydı.  

Arçelik A.Ş.’nin kurumsal çözümler ile her 
sektöre yönelik çözümleri bulunduğunu vur-
gulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can 
Dinçer, “Teknoloji ve İnovasyon salonunda yer 
aldığımız fuarda, dijital yayın ve bilgilendirme 
ekranlarımız aracığıyla, otomobil bayisine gelen 
bir müşterinin yaşayacağı deneyimi birebir 
örnekledik. Müşterinin hayalindeki otomobili, 
sunmuş olduğumuz çözümler sayesinde daha iyi 
hissetmesi ve satın alma kararını hızlandırması 
için önemli bir katkıda bulunduk. Biliyoruz 
ki, günümüzde otomobiller hızla dijitalleşiyor. 
Bayiler de araçlardaki bu değişimi yine dijital 
platformlar üzerinden müşterilerine sunmak 
istiyorlar. Biz de uzaktan ekran erişim ve içerik 
yönetiminden yerinde teknik servise kadar 
yaygın servis ağımız ile hizmet veriyoruz” diye 
konuştu.

Videowall
46”/55” ekran seçeneği ile Videowall ürünü bird-
en fazla ekranın üst üste ve yan yana dizilmesiyle 
oluşturuluyor ve standartların üzerinde görüntü 
ve çözünürlük sunuyor. Dikey, yatay ve çapraz 
kullanılabilen ürünler, yüksek çözünürlükte 4K 

yayınları gösteriyor. Genellikle tavanı yüksek, 
alan derinliği büyük yerlerde tercih edilen vid-
eowall, 7/24 çalışıyor, spot ve güneş ışığı altında 
net bir görüntü sunuyor. 10x10 dizilimle toplam 
100 ekrana kadar kurulum yapılabiliyor ve 
ekranlar arası geçişler fark edilmeyecek düzeyde 
gerçekleşiyor.

Bilgilendirme Ekranları
Full HD veya Ultra HD çözünürlüğe sahip 32’’, 
37’’, 55” ve 65’’ Bilgilendirme Ekranları, yatay ve 
dikey olarak kullanılabiliyor. 750 nit parlaklık 
derecesiyle spot ışığı altında yansıma yapmıyor, 
istendiğinde dokunmatik ekran özelliği eklen-
ebiliyor. İnce görünümüyle güzel bir tasarıma 
sahip olan ürün, 10 farklı noktadan dokunmatik 
ekran özelliği sayesinde müşterilerin ihtiyaçları-
na göre içerik sergilenmesi ve müşteri bilgileri-
nin ekrandan girişini mümkün kılıyor.  

Transparan Ekran
Ürün teşhir ve tanıtımına yeni bir boyut 
kazandıran 55” Transparan Ekran Full HD 
çözünürlüğe sahip. 178 derece bakış açısında 
bile içerik görüntülenmesini sağlayan ürün, 
%10 geçirgenlikle ekrandaki görüntüyü 
saydamlaştırarak arka planda yer alan ürünün 
tanıtımını mümkün kılıyor.

Merkezi Yönetim 
Arçelik’in yönetimini  yaptığı Digital Signage 
Sistemi;  yayının merkezden yapıldığı, iç ve dış 
mekanlardaki ekranlar üzerinden paylaşıldığı, 

tüm dünyaya iletebileceğiniz, zaman, mekan ve 
hedef kitlenize göre yayını farklılaştırabildiğiniz 
bir sayısal yayıncılık uygulamasıdır. Sistem 
zincir mağazalar gibi  bayilik sistemi alanlarının 
ihtiyaçları doğrultusunda , satış noktasına  özel 
kampanya,  etkinlik, duyuru ve reklamların 
gösterimini mümkün kılıyor. Üstelik tüm bu 
özelliklerle bulut üzerinden istenilen noktaya 
internet altyapısı ve bağlantısı üzerinden tek bir 
cihazla  ulaşılabiliyor. Böylece istenilen noktada 
bölgesel kampanya yapılabiliyor. Ayrıca sisteme 
gerekli iyileştirme gibi müdahaleler de Arçelik 
tarafından uzaktan bağlantıyla yapılabiliyor.

Mirror Ekran
4 farklı işi aynı anda yapabilmeyi sağlayan 4 
çekirdekli işlemciye ve full HD çözünürlüğe 
sahip olan ürün Android işletim sistemiyle 
çalışıyor. Dokunmatik ekranı sayesinde otel 
müşterilerinin hızlı bir şekilde otel etkin-
liği, hava durumu ve kampanya gibi bilgilere 
ulaşmasını sağlıyor.

Panoramik Ekranlar:
37” panoramik kurumsal ekran 7/24 çalışıyor, 
yatay ve dikey olarak kullanılabiliyor. Panoramik 
video veya fotoğraf çekimlerini tam ekranda 
gösteren üründe, tek ekran istenildiği kadar 
bölümlere ayrıştırılabiliyor ve çoklu bilgi 
aktarımı mümkün kılınıyor. Standart ekranlara 
göre iki katına varan 700 nit parlaklık derecesiyle 
spot ve güneş ışığı altında net bir görüntü 
sunuyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer
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İstanbul Autoshow 2017, birbirinden köklü 
markaların efsane modellerine de ev sahipliği yaptı. 

Fiat 124 Spider yeniden doğdu

Üretim hayatında 117 yılı geride bırakan 
FIAT, dünyanın en köklü otomobil 
üreticilerinden bir tanesi. Dile kolay gelebilir 
lakin tam tamına 117 yıllık bir genetik 
miras ve milyonlarca kitleye ulaşmış bir 
markadan söz ediyoruz. Günümüzde artık 
tamamen kurumsal bir değer olan markanın 
dahilinde Alfa Romeo, Chrysler, Jeep ve 
Lancia gibi markalar yer alıyor. FIAT’ın 
bu köklü tarihi, geçmişten günümüze 
birbirinden değerli sayısız model armağan 
etti. İşte bu modellerden birisi de zamanının 
en özel modellerinden biri olan 124 Spider 
modeli. FIAT’ın 124 Spider modelini tekrar 
canlandırarak otomobil tutkunlarıyla tarihin 
tozlu raflarından çıkartılan bir mirası 
günümüz teknolojisiyle buluşturdu. 

Civic Type R tutkunlarına

Eylül ayındaki prototip versiyonu, 
Cenevre Otomobil Fuarı’na getirileceğinin 
resmileşmesi ve son sızıntıların ardından 
Honda’nın onun jenerasyon üzerinden 
şekillendirdiği yeni Civic Type R nihayet 

üretime hazır versiyonuyla tüm gerçekliğiyle 
karşımızda. Organizasyonun ilk gününde 
Honda’nın düzenlediği etkinlikte resmiyet 
kazanan 2017 Civic Type R yepyeni tasarımı 
ve geliştirilmiş sürüş dinamikleriyle 
alışılageldik Type R genetiğinin bir adım 
ilerisinde bir kullanıcı deneyimini otomobil 
tutkunlarıyla buluşturuyor. Honda, Type R’da 
sunduğu yeniliklerle birlikte geçmişinden 
kurtulmayarak gelenekselliğe sadık kaldığı 
noktalarla da özgünlüğünü koruyor.

Mercedes GLA yollarda
Ürün gamındaki çeşitlilikten ötürü yıl 
içerisinde en fazla tanıtım etkinliği 
gerçekleştiren markalardan biri olan 
Mercedes, 2017’nin açılışını kompakt 
crossover modeli GLA’nın makyajlı 
versiyonuyla yaptı. Detroit Otomobil Fuarı 
kapsamında düzenlenen etkinlikle karşımıza 
çıkan yeni GLA’da beklenildiği üzere üzere 
devrimsel olmayan değişimler göze çarpıyor. 
Geçtiğimiz süreçte kamuflajlı olarak 

Yıldızlar geçidi 
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yakalanan yeni GLA’nın dış tasarımıyla birlikte 
iç tasarımı da elden geçirildi. Beklediğimiz gibi 
Mercedes, yeni GLA’nın makyaj operasyonun 
dış kısmında tamponlar ve ışıklandırmalar göze 
çarpıyor. Daha çok SUV görüntüsü veren ön ve 
arka tamponlarla birlikte “fitness programına” 
giren GLA, artık çok daha dinamik bir yapıya 
sahip. 

Türkiye üretimi Toyota C-HR
Toyota’nın üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiği 
hibrit teknolojisine sahip C segment 
crossover modeli C-HR’ın motor seçenekleri, 
donanımları ve fiyatları sonunda resmiyet 
kazandı. Türkiye’de Advance, Dynamic ve 
Diamond olmak üzere üç farklı donanım 
seçeneğiyle sunulacak olan Toyota C-HR, gerek 
fiyatı gerekse donanımlarıyla kullanıcısını 
fazlasıyla memnun edecek bir model olacak 
diyebiliriz. Toyota C-HR, giriş seviye olan 
Advance seviyesinde dahi fazlasıyla tatminkar 
ve cömert davranmış. Giriş seviyesi Advance’a 
baktığımız zaman 17 inçlik alüminyum alaşımlı 
jantlar, çift bölgeli otomatik klima, merkezde 
konumlandırılmış Toyota Touch 2 multimedya 
sistemi için belirlenen boyutun 8 inç, geri görüş 

monitörü, yağmur sensörü, cruise control, 
otomatik yanan farlar, LED gündüz farları 
ve elektronik park freni gibi üstün donanım 
özelliklerinin standart olarak sunulduğunu 
görüyoruz. 

Qashqai rüzgârı sürüyor

Piyasaya çıktığı ilk günden itibaren 
kullanıcılardan yoğun ilgi gören ve satış 
rakamlarıyla Avrupa’nın en çok satan 
crossover modeli olan Nissan Qashqai her yeni 
versiyonunda elini güçlendirerek yoluna devam 
ediyor. Bu yılki fuarda tasarımıyla birlikte sahip 
olduğu yeni teknolojilerle de öne çıkan Qashqai, 
Nissan’ın uzun bir süredir geliştirme sürecini 
yürüttüğü yarı otonom sürüş teknolojisiyle 
donatılmış olarak karşımıza çıktı. Nissan’ın 
sunulan motor seçeneklerinde herhangi 
bir güncellemeye gitmediği Qashqai hiç 
olmadığı kadar premium bir yapıya sahip. Yeni 
Qashqai’nin içerisine girdiğimizde dışarıyla 
orantılı olarak gözle görülür değişimlerin 
yaşandığını rahatlıkla görebiliyoruz. Direksiyon 
tasarımının tamamen değiştiğini gördüğümüz 
aracın bu konuda çok daha sportif bir hissiyatı 

uyandırdığını belirtmek gerekiyor. 
Yakışıklı vahşi Jeep Compass

Markanın küçük segment SUV temsilcisi 
Renegade‘in platformu üzerinden geliştirilen 
yeni Compass tasarım hatları ile Jeep’in yeni 
nesil yüzünü yansıtıyor. Aracın iç tasarım 
hatları ise Renegade’den çok Grand Cherooke’yi 
andırırken, multimedya sistemine erişim 
sağlayan dokunmatik ekranın büyüklüğü 8.4 
inç olarak belirleniyor. Compass’ta önden çekiş 
ve 4×4 olmak üzere iki farklı sürüş platformu 
sunulması bekleniyor. Küçük bir ihtimal olsa 
da; 9 ileri otomatik şanzıman ile birlikte manuel 
şanzımanın da opsiyon seçenekleri arasında 
kendine yer bulması mümkün. Küresel satışa 
çıkacak olan Compass’ta 17 farklı motor seçeneği 
sunulabileceği bilgileri mevcut.
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2020’nin en ileri otomotiv teknolojileri

Otomotiv teknolojileri hızla gelişiyor. Otomotiv sektörü gerek kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alarak gerekse 
ihtiyaç oluşturarak ileri teknoloji sistemleri arka arkaya geliştiriyor.  Peki 2020'ye kadar otomobillerde 
hangi özellikler bulunacak? 

Sürücüyü Devre Dışı Bırakan Sistemler

Bu da size sürücüsüz otomobili ya da otonom araçları 
çağrıştırabilir. Ancak otonom araçlardan farklı bir sistem. Sensör 
teknolojilerinin gelişmesiyle, otomobilinizin sizin kararlarınızı 
uygulamayıp teknolojisini devreye sokması mümkün. Örneğin 
siz gaza basıyor olsanız bile öndeki aracı algılayan sistem gazı 
devreden çıkarıp fren yaparak sizi devre dışı bırakabilecek. Zaten 
şimdiden otomatik fren desteği veren araçlar var. Ancak siz ısrarla 
gaza basarsanız şu anki teknoloji sizinle inatlaşmıyor!

Otonom Araçlar
   
Sürücüsüz araçların tam olarak yollarda görülmesi 5 ila 10 yılı 
bulabilir. Ancak 2020’ye kadar, bazı durumlarda kontrolü ele alan 
araçlar yollarda olacak. Örneğin aniden kar bastırdığına gerekli
donanımı devreye sokan ve sürücüye yardım eden araçlar...
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Kapsamlı Araç Takibi

Sigorta şirketleri, davranışlarını tam 
olarak izletmeyi kabul eden sürücülere 
önemli indirimler yapacaklar. Yani kaç 
km yol yaptığınızdan tutun da aracı 
nasıl kullandığınız, periyodik bakımları 
ne zaman yaptırdığınız, aracı ne zaman 
kullandığınız... Bu ve benzeri onlarca 
bilgiyi sigortacıların izlemesine izin 
verdiğinizde farklı bir sistem ortaya 
çıkacak. Elbette bunun gönüllü olarak 
kalmasını diliyoruz! Zorunlu tutulursa 
işimiz zorlaşabilir.

Biyometrik Araç Erişimi

Elinizi algılayınca kilidi açan, parmak 
izi okuyan ya da bir tuşla çalışan araçlar 
yaygın. Ancak bunun daha ilerisini 
düşünün. Örneğin retina hareketlerinizi 
algılayan ve bazı kontrolleri bakışla 
yapabileceğiniz araçlar düşünün. Kapıya 
odaklandığınızda kilidi açan ya da sesle 
klimayı devreye alan bir araç...

Aktif Pencere Ekranları

Head Up Display teknolojisini aracın ön 
camında düşünün... Artık ön camınız o 
bilindik cam değil. Sizinle iletişime geçen, 
bilgi veren bir ekran. Yaklaştığınız 
kavşağın size ön camdan işaret edildiğini 
düşünün... Yani ön cam artık bir 
navigasyon! 2020'ye kadar yaygın olarak 
göreceğimiz teknolojilerden biri de bu.

Aracın Uzaktan Devre Dışı Bırakılması

Aracınız çalındığında ya da benzeri bir 
özel durumda binlerce kilometre öteden 
bile devre dışı bırakılabilecek. Aslında bu 
teknoloji birkaç markada uzun zamandır 
mevcut. Ancak kullanıcılarının çoğu bile 
bundan haberdar değil. Bu uygulamanın 
her sınıf ve her kategorideki araçta 
yaygınlaşması an meselesi.

Aktif Sağlık İzleme

Ford'un denemelerini yaptığı bu sistem, 
giyilebilir teknolojiden yararlanan bir 
uygulama. Emniyet kemerleri ya da koltuk 
aracılığıyla sağlık durumunuz her daim 
kontrol altında tutulacak. Örneğin bir 
kalp krizi riski önceden fark edilerek araç 
tarafından mümkün olan önlemler alınacak. 
Ambulans çağırma, konum bildirme, aracı 
kontrol altına alma gibi...

4 Silindir Süper Arabalar
  
Günümüzde 600 beygir gücüne sahip bir 
otomobil elbette mümkün. Kaputun altına 
devasa bir 6 silindir motor yerleştirirseniz 
bu gücü elde edebiliyorsunuz. Elbette bir 
de petrol şirketi sahibi olmanız gerekiyor! 
Ancak yakın gelecekte 4 silindirli süper 
arabalar mümkün olacak.

Akıllı kişiselleştirilmiş araç içi 
pazarlama  
 
Zaten davranışlarınıza dayalı olarak sosyal 
medya hesaplarından ya da Gmail'den 
kişiselleştirilmiş mesajlar, reklamlar 
alıyorsunuz. Bunu bir de aracın içinde 
düşünün. 2020'de ortalama her araç 
internete bağlanabilecek. Ve bu pazarlama 
faaliyetleri aracımızın içinden de 
hayatımıza girmiş olacak. Umarız zorunlu 
olmaz ve reklamı geç butonu devrede olur!

Yeniden yapılandırılabilen gövde 
panelleri 
 
Küçük SUV kategorisine olan talep 
artıyor. Kamyonet satışları da hızla 
büyüyor. Peki ya bir arabada iki araç tipi 
olursa? Hafif gövde panelleri, çatı ve yan 
camı alt gövde panellerine geri çeken 
gelişmiş motorlu bir SUV düşünün. 
2020'de bir taşla iki kuş vurabilirsiniz.
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TOKKDER Operasyonel 
Kiralama Sektör Raporu 
2017 1. Çeyrek Sonu

TOKKDER’in, bağımsız araştırma şirketi 
TNS Global işbirliği ile yürütmekte olduğu 

pazar araştırmasının 2017 yılı 1. çeyrek sonu 
sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel 
Kiralama Sektör Raporu” yayınlandı.

Türkiye yeni otomobil satışlarının 2016 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 9,35 oranında azaldığı 
(Kaynak: ODD) 2017 yılının ilk çeyreğinde 
Türkiye operasyonel kiralama sektörü, Türkiye’de 
satılan yeni otomobillerin yüzde 23,2’si olan 
yaklaşık 26 bin 950 adet yeni aracı filosuna kattı. 
2017 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 2 milyar 
210 milyon TL yeni araç yatırımı yapan Türkiye 
operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 
23,5 milyar TL’ye ulaşırken filosundaki araç sayısı 
ise 327 bin 300 oldu.

2016 yılında yaklaşık 4 milyar 950 milyon TL 
vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyen operasyonel 
kiralama sektörü 2017 yılının ilk çeyreğinde de 1 
milyar 120 milyon TL vergi (KDV+MTV+ÖTV) 
ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıyı 
sürdürdü.

Türkiye operasyonel kiralama sektörünün 
gelişimi ile ilgili görüşlerini paylaşan TOKKDER 
genel koordinatörü Tolga ÖZGÜL “Bir yanda 
küresel gündem, diğer yanda ülke ajandamız 
ticaret hayatını pek de kolaylaştırır nitelikte değil. 
ABD ekonomisinin iyileşmesine bağlı olarak 
FED’in faiz artırımı beklentileri, Avrupa Merkez 

Renault %32,9’luk payı ile Türkiye 
operasyonel kiralama sektörünün 
araç parkında en çok tercih edilen 
marka olmayı sürdürürken, %15,1 
ile VW, %10,0 ile Ford, %8,2 ile Fiat 
takipçisi oldular.

Sektörün araç parkının yarısından 
fazlası (%50,6) C segment araçlardan 
oluşurken, B segment araçlar %28,9, 
D segment araçlar ise %12,7 pay aldı.

Sektörün araç parkının %95,3’ü dizel 
araçlardan oluşurken, manuel vites 
araçlar %55,6 pay aldılar.

Bankası’nın Brexit sürecinde atacağı 
adımlardaki belirsizlik, ülkemizin 
içinde bulunduğu coğrafyadaki 
savaş ortamı ve bunun yarattığı 
güvensizlik, yapısal reformların 
halen hayata geçirilememiş olması, 
TL’nin USD ve Euro karşısında değer 
kaybı… Gündem maddeleri oldukça 
fazla. Açıkçası hal böyle olunca her 
ölçekteki işletme bu dönemde birçok 
riskle başa çıkmak ve verimliliği 
artıracak politikalar izlemek 
durumunda. Verimlilik adına 
işletmelere birçok avantajlar sunan 
araç kiralama sektörünün gelişimi 
içinde bulunduğumuz dönemde 
de devam ederek sektörün ülke 
ekonomisine bu anlamda sağladığı 
katkı artarak sürecektir.” dedi.

Operasyonel kiralama 
sektörünün türkiye ekonomisine 
katkısı artarak sürecek.
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Katılımcılar Sektör Tahmini

Araç AdediAlınan 256.509 327.286
Araç AdediSatılan 21.123 26.951
Araç Adedi (II.El) 23.737 30.286

Müşteri AdediAlınan 45.830 58.476
Araç Tutarı (TL) 1.732.338.586 2.210.332.980

Ödenen Vergiler
(TL) KDV+MTV+ÖTV

878.032.609 1.120.303.185

Aktif Toplamı (TL) 18.412.800.481 23.493.334.808

2017 Katılımcı ve Sektör Tahminleri Binek Otomobil Alım Payı

Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı DağılımAraç Alım Tutarı / Milyon TL

Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme
Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü
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KPMG, 4’üncü Sanayi Devrimi’nin 
2020’de iş yerlerinde yaratacağı 
etkiyi araştırdı. Değişimin gücüyle 
bildiğimiz her şeyin tarih olacağı 
yakın gelecekte, şu anda zirvede 
bulunan mesleklerin üçte biri 
de değerini kaybedecek. Bu 
yılın Davos Ekonomik Forum 
toplantılarında vurgulandığı 
üzere, 2020’nin en çok talep gören 
meslekleri veri analistleri ve 
özellikli satış temsilcileri olacak. 

Dünya 4’üncü Sanayi Devrimi’nin eşiğinde. 
Teknoloji, dahil olduğu her alanda hayatı 

değiştirmeye başladı. İş hayatında etkileri 
hissedilen değişim, meslekleri de dönüştürüyor. 
Bu yıl Davos Ekonomik Forumu’na damga vuran 
‘iş hayatında değişim’i dünyanın dört yanından 
gelen uzmanlar, ekonomistler, iş dünyasının 
temsilcileri masaya yatırdı. KPMG de bu fikirler 

KPMG analizinde 
akıllı makinelerin 
çalışanların yerini 

alacağından endişe 
edilse de değişimin 

yeni kapılar ve 
fırsatlar açağına 

dikkat çekildi.

ışığında 2020’de talep edilecek iş gücü ve iş 
yerlerini analiz etti. KPMG’nin araştırmasından 
çıkan sonuca göre, günümüzde önem verilen 
mesleklerin üçte biri 2020 yılında değerini 
kaybedecek.

İş dünyası liderlerinin, 4’üncü Sanayi Devrimi’nin 
getirdiği değişime daha hızlı nasıl karşılık 
vereceğine odaklandığını vurgulayan KPMG, şu 
değerlendirmeyi yaptı:
- İnsani gelişimin yeni bir fazıyla karşı karşıyayız.  
İhtiyaç duyulan iş gücü değişiyor. İş yerleri 
değişiyor ve meslekler evrim geçiriyor. 
- İşverenlerin bir çalışandan beklentileri 
sıralamasında bugün 10’uncu sırada bulunan 
yaratıcılık, 2020’de 3’üncülüğe yükselecek. 
- Eleştirel düşünce yeteneği günümüzde 4’üncü 
sıradayken 2020’de 2’nciliğe yerleşecek. 
- 2020’nin iş dünyasında çalışanlardan en çok 
beklenen özellik ise karışık problemleri çözme 
yeteneği olacak. 
- 2020’nin ‘Top 10’ işveren beklentileri arasına 
duygusal zekanın da girmesi bekleniyor. 
- Aktif dinleme ve deneyim gibi bazı özellikler ise 
listeden çıkacak.

2020’nin
iş dünyasında
Top 10



Renk okumanın geleceği elinizin altında

Otomotiv Tamir Boyaları pazarında, en gelişmiş renk cihazı olma özelliğini taşıyan PPG RAPIDMATCH XI’i, 

siz müşterilerimize gururla sunarız. Daha önce hiç olmadığı kadar çok açıdan gerçek araç rengini tespit edip, 

ölçümler ve de en uygun formül eşleşmesinin anında elinizin altında olmasını sağlar.

 

Renklere olan tutkumuza güvenin:

25 yıllık renk teknolojisi öncülüğü ve 1 milyonun üzerinde formül eşleşmesi

The PPG Logosu, Bulls Eye Logosu ve RapidMatch, PPG Industries Ohio, Inc.’in tescilli ticari markalarıdır.
©2017 PPG Industries, Inc.  Tüm hakları saklıdır. 

tr.ppgrefinish.com
facebook.com/PPGTurkiye
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KPMG analizine göre 2020’de 
işe alınma kriterleri şu şekilde 
sıralanacak: 

1. Karışık problem çözme
2. Eleştirel düşünce
3. Yaratıcılık
4. İnsan kaynağı yönetimi
5. Çevresiyle koordinasyon
6. Duygusal zeka 
7. Değerlendirme ve karar verme 
8. Servis oryantasyonu
9. Müzakere 
10.  Bilişsel esneklik  

Veri analistleri ve özellikli satış temsilcilerine 
talep artacak

KPMG analizinde akıllı makinelerin çalışanların yerini 
alacağından endişe edilse de değişimin yeni kapılar ve 
fırsatlar açağına dikkat çekildi. Analizde dikkat çeken 
başlıklar şöyle: 
- Mühendisliğin yıldızı parlayacak. Mimarlık, 
mühendislik, bilişim teknolojileri ve matematik 
alanlarında yoğun iş gücüne ihtiyaç duyulacak. Bu 
da kaynakların verimli kullanıldığı, sürdürülebilir, 
3D printing ve robot teknolojilerinin gelişimini 
sağlayacak. 
- Finans ve ticari sektör sabit kalacak. 
- İki meslek türü çok kritik olacak. Birincisi veri 
analistleri… Şirketler, bu sayede büyük veri kullanan 
yeni teknolojilere daha iyi uyum sağlayacağını 
düşünüyor. İkincisi ise değişimin getirdiği yeni 
müşterinin taleplerine cevap verebilecek özellikli satış 
temsilcileri… 
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Effie’de otomotiv 
kategorisinin 
kazananı Shell 

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler 
Derneği’nin, Effie Worldwide Inc. işbirliğiyle 
düzenlediği 9. Effie Türkiye Reklam Etkinliği 
Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı. 
Etkisi en büyük reklam ve pazarlama 
iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği 
prestijli Effie ödüllerinde bu sene “otomotiv 
ürünleri” kategorisinde tek Effie, “Shell’e Hoş 
Geldiniz/Yollarda Bulurum Shell’i” reklam 
kampanyasıyla Shell & Turcas’ın oldu. 

En etkili reklam kampanyalarını ödüllendiren ve 9 yıldır 
düzenlenen Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nın 

kazananları, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen 
ödül gecesinde ödüllerini kucakladı. “Otomotiv Ürünleri” 
kategorisinde “Shell’e Hoş Geldiniz/Yollarda Bulurum Shell’i” 
reklam kampanyasıyla Effie ödülü sahibi olan Shell & Turcas 
adına ödülü Shell & Turcas Perakende Satışlar Pazarlama ekibi 
aldı.  

Shell & Turcas Perakende Satışlar Pazarlama Müdürü Seher 
Poyrazoğlu Yavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Özverili 
bir ekip çalışmasının ürünü olan Yollarda Bulurum Shell’i 
reklamımızla Bronz Effie ödülüne layık görülmek gurur verici. 
Türkiye’de 1000’i aşkın istasyonumuzdaki farklılaştırılmış ve 
özel hizmetlerimiz ile anne babaları; hayatı yollarda geçen 
sürücüleri, iş hayatında ve üniversite yaşamında koşturanları 
ve minik misafirlerimizi yüzlerinde bir gülümseme ile yolcu 

ediyoruz. “Yollarda Bulurum Shell’i” 
reklamımızla misafirlerimize ulaşmak 
ve onlara Shell’deki deneyimlerinin 
keyifli ve unutulmaz olacağını 
anlatmayı hedeflemiştik. Effie ödülü 
amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. 
Tüm ekip arkadaşlarıma emek 
ve yaratıcı fikirleri için teşekkür 
ediyorum”  dedi.

Shell & Turcas, 2015 yılında değişen 
perakende sektörü ve tüketici 
ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini 
farklılaştırmak amacı ile “Shell’e 
Hoş Geldiniz” müşteri deneyimi 
programını başlatmıştı. 2016 yılında 
yayına giren “Yollarda Bulurum 
Shell’i” reklamı, Shell & Turcas’ın, 
müşteri deneyimini farklılaştırmak 
için tasarlanan özel hizmetlerini konu 
alıyor. 

Günde 1 milyonu aşkın kişiye 
hizmet sunuyor

Shell & Turcas, Türkiye’deki 1000’i 
aşkın Shell istasyonunda, günde 
yaklaşık 1 milyondan fazla kişiye, 

yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyor. 
Bu hizmetler arasında Shell Select 
marketler, çocuk tuvaletleri ve Shell 
Mobil Uygulaması da yer alıyor. 
Çekirdekten çekilmiş kahve, fırın 
ürünleri, özel şeflerle çalışılıp tasarlanan 
yepyeni lezzetlerdeki taze sandviçler 
dahil 11 kategorideki yaklaşık 1500 
farklı ürün Shell Select marketlerde 
bulunabiliyor. Çocuk tuvaletleriyle 
Shell, yetişkin misafirlerin olduğu 
gibi, çocuk misafirlerin de Shell’deki 
deneyimlerini keyifli kılıyor. Shell 
Mobil Uygulaması ise, seçili Shell Select 
market olan istasyonlarda, Shell Mobil 
Uygulaması’ndan “Aracınıza Sipariş 
Verin” özelliğini seçen kullanıcılar, 
akıllı telefonlarından sandviçten tatlı 
ve tuzlu atıştırmalıklara, sıcak ve soğuk 
içeceklere kadar 4 kategoride 20’den 
fazla ürün çeşidini sipariş verebiliyor. 
Saniyeler içinde verilen sipariş, 
ortalama bir buçuk dakika içinde 
hazırlanıyor ve market çalışanları 
tarafından araca teslim ediliyor. 
Siparişin ödemesi ise sipariş esnasında 
belirtilen şekliyle nakit ya da kredi 
kartı ile yapılabiliyor.

Shell & Turcas Perakende Satışlar Pazarlama Müdürü 
Seher Poyrazoğlu Yavuz
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Bosch ve Daimler 
sürücüsüz araçlar için çalışacak

Geliştirilen işbirliğiyle 2020’li 
yılların başında tamamen 
otonom, sürücüsüz araçla-ra 
yönelik bir sistemin pazara 
sunulması hedefleniyor. Hedefler 
arasında, şehir trafiğinde 
kullanım için otonom taksilere 
yönelik üretime hazır bir 
sistemin geliştirilmesi ve pazara 
sunulması da yer alıyor. 

Bosch ve Daimler, tamamen otonom, 
sürücüsüz araçların geliştirilmesini 

ileriye taşıma konusunda birlikte 
çalışmalar yürütüyor. İki şirket, 
önümüzdeki on yıllık dönemin 
başında trafikte tamamen otonom 
ve sürücüsüz araçlar için bir sistemi 
gerçeğe dönüştürme hedefiyle bir 
geliştirme ittifakı konusunda anlaşmaya 
vardı. Hedef, bir otonom sürüş sistemi 
için yazılım ve algoritmaların birlikte 
geliştirilmesi. Proje, dünyanın önde gelen 
otomobil üreticilerinden Daimler’in 
kapsamlı araç uzmanlığını, dünyanın en 
büyük otomotiv tedarikçilerinden olan 
Bosch’un sistem ve donanım uzmanlığı 
ile birleştirecek. Bu iki firma arasındaki 
sinerji teknolojileri mümkün olduğunca 
erken üretime hazır hale getirmeye 
yönlendirilecek. 

Otomobil, sürücünüm ayağına gelecek 

Şehir içi sürüş için tamamen otonom, 
sürücüsüz araçlara yönelik bir sistem geliş-
tirme konusunda Bosch ve Daimler, şehir 
içi trafik akışlarını iyileştirmek, karayolu 
emniyetini arttırmak ve geleceğin trafiği 
için önemli bir yapı taşı sağlamak istiyor. 
Bunun arkasındaki fikir sürücünün araca 
gitmesi değil, aracın sürücüye gitmesidir. 

Önceden belirlenmiş bir şehir içi alanda 
insanlar, otomobil paylaşımı rezervasyonu 
için akıllı telefonlarını kullanabilecek veya 
şehir içi kullanıma yönelik otonom bir taksi 
onları alarak istedikleri yere götürecek.  
İnsanların otomobil içerisinde geçirdikleri 
zamanı optimum şekilde kullanmasını 
sağlayacak ve sürücü ehliyeti olmayan 
insanların mobil hale gelmesinin yeni 
yollarını açacak. 
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Bu gençlikte 
iş var!
OYDER ile her zaman aynı hedeflere 
koşacağız, ama bizim bir farkımız 
var. Bizler gençleriz. Biz aynı hedefe 
farklı yollardan nasıl gideceğimizin 
yöntemlerini arayacağız. Bu ülkenin 
geleceğinin teminatı olan bu gençlik, 
otomotiv sektörünün geleceği ve hep 
dilimizden düşürmediğimiz hedefimiz 
olan 1,5 milyonluk pazarı oluşturacak 
neferlerdir. Bu gençlikte iş var, yeter ki 
yolumuz açık olsun!

Herkes tarafından bilinmektedir ki 
otomotiv sektörü ülke ekonomisinin 
lokomotif sektörlerinden biridir. Bu 
gerçeğin penceresinden bakacak olursam 
otomotiv sektöründe ter dökerek 
ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlamak 
benim için gurur vericiyken bu sektörün 
en önemli sivil toplum kuruluşlarından 
birisi olan OYDER in gençlik kuruluşuna 
Kurucu Başkan olarak birbirinden 
değerli 8 yönetim kurulu üyelerimle 
sektöre farklı bir bakış açısı kazandıracak 
olmaktan da onur duyuyorum. 

2012 yılında Bilkent Üniversitesi BIM 
bölümünden mezun olduktan sonra 
sektörümüzde yer alan diğer firmaların 
ikinci ya da üçüncü nesilleri gibi ben de 
aile şirketimizde görevime muhasebe 
departmanından başladım. Şirketin 
yatak odası olan muhasebeden sonra 

işin mutfağı olan satış sonrası hizmet 
alanında da bir süre yemek yapmayı 
öğrendikten sonra gerçek müşterinin 
karşısına çıktım. Her erkek için çocukluk 
yıllarını süsleyen nesnelerdir otomobiller. 
Bu durum benim için de çok farklı 
değildi. Bu heyecanla araçları tanıtmak 
onları tüketicilere ulaştırabiliyor 
olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir 
masa bir kasa dönemlerini babalarımızın 
veya dedelerimizin döneminde yaşayan 
otomotiv sektörü 21’inci yüzyılda artık 
bizim dönemimizin olduğunu gözler 
önüne sermektedir. Aslında yeni yetişen 
nesilleri gördükçe de bizim neslimiz 
aslımızdan daha çabuk geçecekmiş gibi 
hissediyorum. 

Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği 
dünyamızda bizlerde plazalarımızda bu 
gelişimlere değişimlere ayak uydurmamız 

Yusuf Oflaz
Genç Oyder Yönetim Kurulu Başkanı

gerekiyor, ki temsil ettiğimiz markalarla bu değişimleri 
yaşamaya başladık. Değişimler hiçbir zaman kolay ve sancısız 
olmamıştır elbette iş dünyasında sürdürülebilir plazalarımız için 
değişmek zorundayız. Tabii ki bunu da biz gençler başaracağız. 
Sektörümün en önemli aktörü OYDER’in gençlik kuruluşu 
olan Genç OYDER ile aslında hedeflediklerimiz de burası. 
İnovasyonun rakamsal etkilerinin büyük olduğunu biliyoruz. 
Evet ürünleri bizler üretmiyoruz lakin hizmeti bizler veriyoruz. 
Teknolojik anlamda inovasyon yapmak markalarımızın en asli 
görevleridir ama operasyonel inovasyonlarda bizlerin en önemli 
görevlerinden olmalıdır. 

Proaktif bir anlayışla üyelerimizin etkin katılımlarıyla 
bayiliklerimizde hangi unsuru daha farklı yapabiliriz? 
Perakendecilikte sorunları çözmek için neleri farklılaştırabiliriz? 
Belki de sektörümüzün gelecekteki en büyük problemi bu. 
İşi devam ettirebilecek kadroları nasıl güçlendirebiliriz? 
Bu sorulara İnovasyon&Eğitim komisyonumuzla her 
zaman çağımızın gerektirdiği şekilde profesyonel kanallarla 
birlikte cevaplar arayacağız. Üye ilişkileri, Bütçe ve Finans 
komisyonumuz ile bu konular üzerinde seminerler, konferanslar 
ve paneller düzenleyeceğiz, üyelerimizin gereksinimleri üzerine 
araştırmalar ve anketler yapacağız. Basın Yayın komisyonumuz 
ile organizasyonlarımızı gençlerin hayatının ayrılmaz bir parçası 
olan online mecralarda paylaşacağız. Genç nesilin bu sektörde 
ticaretini en iyisiyle nasıl yapması gerekiyorsa Genç OYDER 
bunun için çalışıyor olacak. 

OYDER ile her zaman aynı hedeflere koşacağız, ama bizim bir 
farkımız var. Bizler gençleriz. Biz aynı hedefe farklı yollardan 
nasıl gideceğimizin yöntemlerini arayacağız. Bu ülkenin 
geleceğinin teminatı olan bu gençlik, otomotiv sektörünün 
geleceği ve hep dilimizden düşürmediğimiz hedefimiz olan 1,5 
milyonluk pazarı oluşturacak neferlerdir. Bu gençlikte iş var, 
yeter ki yolumuz açık olsun!



Aracınız hiç görünmediği kadar parlak ve bakımlı!

Tek tıkla kolayca satın almak için;



GENÇ OYDER’den

44 MAYIS 2017

Genç OYDER 45 
genç üyeyle 
sektörün 
yarınını temsil 
ediyor
Türkiye'de bulunan 705 otomotiv 
yetkili satıcısını temsil eden OYDER 
kuruluşunun yan kuruluşu olan 
Genç OYDER’de 45 genç üyemizle 
geleceğin yöneticileri olarak günümüz 
şartlarında, geleceği öngörerek 
otomotiv sektöründe sürekliliği ve 
yenilikçiliği temsil ediyoruz.

Bugün, yenilik olmadan ilerlemenin 
yaşanamayacağı bir rekabet ortamındayız. 

İnnovatif farklılıklar yaratmak zorundayız. Bunun 
için de ilk yapmamız gereken, müşterilerimiz ile 
empati kurabilmektir. 

Eskiden bir masa bir kasa mantığında çalışan 
büyüklerimiz, o günün şartlarında iyi işler 
başarmışlardı. Mar Grup olarak, 1978 yılında 
küçük bir işletmede başlayan ticari atılımımız, 
yıldan yıla hızlandı ve şu anda bünyemizde 
Nissan, Opel, Mitsubishi markaları, 2. el 
operasyonumuz ve toptan yedek parça işlerimiz 
ile grup şirketimizi sağlam adımlarla geleceğe 
taşıyoruz. Bunu yaparken de globalleşen dünyaya, 
çılgınca değişen ve gelişen teknolojik yeniliklere 
ayak uydurarak yolumuza devam ediyoruz. Bir 
kasa bir masa ile yönetilen şirketimiz, arz ve 
talebin dengesiz olduğu bir pazarda, taleplerin 
çok ve arzın az olduğu dönemde, tabiri caizse  
teslimatçılık işi yapıyordu. Şimdilerde ise 
180 derece değişen pazarda müşterilerimizi 
pamuklara sarmalayıp, mükemmel müşteri 
deneyimi yaşatmak ve onları sadık müşteriler 
haline getirmek için ikili ilişkilerimiz ile 
müşterilerimizi bizi tercih eder ve tavsiye eder 
hale getirmeye çabalıyoruz. 

Her sektörde 
olduğu gibi bizim 
sektörümüzde de

ufkumuzun ve bakış 
açımızın geniş olması 

lazım.
Ufakta olsa 

farklılıklar yaratıp 
bunu hissettire 

bilmemiz
ve sergileyebilmemiz 

çok önemli.

Yunus Emre Semerci
Genç Oyder Yönetim Kurulu Üyesi 

Türkiye'de bulunan 705 otomotiv yetkili satıcısını 
temsil eden OYDER kuruluşunun yan kuruluşu 
olan Genç OYDER’de 45 genç üyemizle geleceğin 
yöneticileri olarak günümüz şartlarında, geleceği 
öngörerek otomotiv sektöründe sürekliliği ve 
yenilikçiliği temsil ediyoruz. Genç Oyder Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak asli görevim ve hedefim bağlı 
bulunduğum Bütçe ve Üye ilişkileri komisyonumuz 
ile geleceğin yöneticilerine iş hayatımızda, bizi 
ileriye taşıyacak, vizyon katacak eğitimler planlamak 
ve şirketlerimizin geleceği ile ilgili sağlam adımlar 
atabilmek ve sürdürülebilir aile şirketlerimiz için 
kurumsallaşmanın temellerini oluşturmaktır. 
Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de 
ufkumuzun ve bakış açımızın geniş olması lazım. 
Ufakta olsa farklılıklar yaratıp bunu hissettire bilmemiz 
ve sergileyebilmemiz çok önemli. Bu kapsamda, 
değişime ayak uydururken, aynı zamanda 2. ve 3. kuşak 
aile şirketlerimizin devamlılığı için geleceğe yönelik 
adımlar atıyor olmamız lazım. Bu öngörüler sayesinde 
şirketimiz geleceğe emin adımlar ile yürüyecektir.
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Hürriyet Emlak, 2017 Mart 
Emlak Endeksi’ni açıkladı: 

Satılık konutta 
metrekare fiyatı 
2 bin 800 TL’ye 
yaklaştı

Hürriyet Emlak verileri baz 
alınarak hazırlanan 2017 Mart 
Emlak Endeksi’ne göre, Türki-
ye genelinde satılık konutların 
metrekare fiyatı bir yıl içinde 
yüzde 9 artarak 2 bin 736 TL oldu. 
Kiralık konutların ortalama 
metrekare fiyatı ise yüzde 2 
düşüşle 17 TL seviyesine indi. 

Hürriyet Emlak’ın 2017 Mart Emlak 
Endeksi’ne göre, Türkiye genelinde* 

satılık konutların ortalama metrekare 
fiyatı son bir yılda yüzde 9 oranında artış 
göstererek, 2 bin 736 TL’ye ulaştı. Aynı 
dönemde kiralık konutlardaki ortalama 
metrekare fiyatı ise yüzde 2 düşüşle 17 
TL oldu. Amortisman (geri dönüş) süresi 
ise 13 yıl. Hürriyet Emlak verilerine il 
bazında bakıldığında, İstanbul, satılık 
konutlardaki 4 bin 519 TL’lik ortalama 
metrekare fiyatı ile Türkiye ortala-
masının oldukça üzerinde bir tablo çizdi. 
Satılık konutların ortalama metrekare 
fiyatında son bir yıl içinde yüzde 19 
artış olurken, bu oran kiralık konutlarda 
yüzde 4 düştü ve 21 TL oldu. 

Amortisman süresinde de Türkiye 
genelinin üzerinde bir performans 
sergileyen İstanbul’da bu süre 18 yıl 
olarak hesaplanırken, ilde son bir ayda 
fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe, Eyüp 
(%10,2), Sultanbeyli (%9,8) ve Gazios-
manpaşa (yüzde 8,5) olarak sıralandı. 
Aynı dönemde fiyatların en çok düştüğü 
ilçeler ise Bayrampaşa (-%4), Zeytinbur-

nu (-%2,4) ve Güngören (-%1,9) oldu. En 
kısa amortisman süresine sahip ilçelerde ilk 
sırayı 15 yıl ile Sancaktepe alırken, Bağcılar 
ve Zeytinburnu 16’şar yıl ile onu takip etti. 
Yıllık bazda en çok değer kazanan ilçeler ise 
Arnavutköy (%26), Gaziosmanpaşa (%26) 
ve Beykoz (%21). 

Ankara’da artış yüzde 6 

Ankara’da satılık konut fiyatları son bir 
yıllık dönemde yüzde 6 oranında artarak 
1.754 TL/metrekare ortalamasına ulaştı. 
Kiralık konut fiyatları ise yüzde 6 artarak 
metrekarede 9 TL seviyesinde. 16 yıl amor-
tisman süresi olan Ankara’da son bir ayda 
satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı 
ilçe yüzde 3,5 ile Kazan oldu. İkinci sırada 
yüzde 2,3 ile Altındağ, üçüncü sırada ise 
yüzde 1,9 ile Mamak var. Fiyatların düştüğü 
ilçelerde ilk iki sırada Polatlı ve Yenimahalle 
bulunurken, en kısa amortisman süresine 
sahip ilçeler Gölbaşı (14 yıl), Altındağ (18 
yıl) ve Etimesgut (18 yıl) oldu. Gölbaşı, 
yüzde 15 artışla yıllık değişimde de ilk sırayı 
alırken, Altındağ ve Polatlı yüzde 11’le onu 
izledi. 

İzmir’de fiyatlar Türkiye ortalamasına yakın
Hürriyet Emlak 2017 Mart Emlak Endek-
si’ne göre, İzmir’de satılık konutların 
ortalama metrekare fiyatı son bir yılda 
yüzde 11 oranında artışla 2 bin 500 TL’ye 
ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 

13 oranında artarak metrekare bazında 11 
TL’ye yükseldi. Amortisman süresinin 19 
yıl olduğu İzmir’de, Ödemiş geçtiğimiz ay 
fiyatların en fazla arttığı ilçe. Ödemiş’te bir 
aylık fiyat artışı yüzde 14,4 oldu. İkinci sırada 
yüzde 13,3 artışla Karaburun, üçüncü sırada 
ise yüzde 7 ile Foça yer aldı. Bergama ve Tor-
balı fiyatların azaldığı iki ilçe olurken, Çeşme 
2 yıllık amortisman süresi ile dikkat çekti. 
Aliağa ve Konak da sırasıyla 15 ve 16 yıllık 
amortisman süreleri ile Çeşme’nin ardından 
sıralandı. Bir yıllık süreçte fiyatların en çok 
arttığı ilçeler ise şöyle: Güzelbahçe (%40), 
Aliağa (%35) ve Ödemiş (%31).

Antalya’da metrekare 2 bin TL’ye koşuyor

Satılık konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 
6 oranında artış kaydettiği Antalya’da me-
trekare ortalaması 1.900 TL’ye ulaştı. İlde am-
ortisman süresi ise 18 yıl olarak hesaplandı. 
Kiralık konutlarda yıllık artışın yüzde 3 old-
uğu Antalya’da metrekare fiyatı 9 TL. Son bir 
ayda fiyatların en çok arttığı ilçelerde yüzde 
8,4’le Kemer ilk sırada yer alırken, yüzde 5 ile 
Korkuteli ikinci, yüzde 4,4 ile Alanya üçüncü 
sırada. Aksu yüzde 15’e yaklaşan düşüşle 
fiyatların en çok azaldığı ilçe olurken, en kısa 
amortisman süresine sahip ilçeler Kepez (18 
yıl), Muratpaşa (19 yıl) ve Konyaaltı (21 yıl) 
oldu.  Yıllık bazda en yüksek değişim oranı-
na sahip ilçelerde ilk sırada Kemer (%15) 
gelirken, Korkuteli (%12) ikinci, Alanya, 
Kepez ve Muratpaşa (%10) üçüncü sırada.
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Satış sonrasına kitaplı yaklaşım 

“Potansiyelini Kullan 
Başarı Rehberi - 4”

Krizde strateji

Krizi satış rakamlarının düşmesi veya bir trendin 
farklı yöne dönmesi olarak tanımladığımızda, 

fırsatın nerede olduğunu anlamak için pazarın iniş 
ve çıkışlarını etkileyen dinamiklerin analiz edilmesi 
gerekir. Çünkü dinamikler değişirken, bunlara 
uyum sağlanmaz ve vizyon geniş tutulmazsa 
verimlilik, dolayısıyla kâr düşer ve piyasadan 
silinme tehlikesi ortaya çıkar.

Bu yüzden krizde tabloyu kesinlikle iyimserlikle 
çizmek gerekir. Kriz dönemi desek de daralmadan 
bahsetsek de kriz döneminde satışlar hiçbir 
zaman sıfır olmaz. Ayrıca çeşitli fırsatlar ortaya 
çıkar. Örneğin, ekonomik sıkıntının yaşandığı 
dönemlerden üreticilerin yanı sıra halk da etkilenir. 
Tasarrufa yönelen kişiler toplu taşımaya yönelir ve 
toplu taşıma hizmeti verenler bu durum karşısında 
ilave araçlara ihtiyaç duyar. İşte sahaya inip 
pazardaki talepler iyi analiz edildiğinde ve bunun 
gibi ayrıntılar yakalandığında servis yöneticisi kendi 
fırsatını yaratmış olur.

Araç satışlarının aşağı doğru eğilime geçtiği 
dönemlerde dikkat edilecek bir başka husus satış 
sonrası hizmetlerdir. Bu gibi dönemlerde yatırım 
yapmaktan çekinenler, daha önceden aldıkları 
araçların uzun ömürlü olması için bakım yaptırmayı 
daha fazla önemserler ve böylece satış sonrası 
hizmetlere olan ihtiyaç tetiklenir. Kriz döneminde 
satış sonrası hizmetler can simidi rolü oynar. 
Her kriz dönemi kendine has bazı özellikler taşır. 
Ama kesin olan bir şey var ki o da ne olursa olsun 
işine yatırım yapmaktır. Eğer ekonomik krizi 
bahane edilip işten uzaklaşılırsa kriz bittiğinde bir 
iş kalmayabilir. En Ucuz mu, En İyi mi, En Pahalı 
mı Olmak İstiyorsunuz? Uygulanacak  strateji  
için  firmaların  önünde  temel  olarak   üç  ana yol 

bulunur: Bunlar fiyata, standart hizmete veya 
lüks hizmete odaklanmaktır.

Örgütünü ve insanlarını yapılandır!

İş hayatında başarı bir olmaktan ve yek 
vücut olarak hedefe kilitlenmekten geçiyor. 
Günümüzde büyük ya  da küçük  her  şirketin 
birer vizyon ve misyon cümlesi bulunuyor. 
Bu cümleler şirket duvarlarına kocaman süslü 
harflerle yazılıyor, konuşmalarda tekrarlanıyor, 
yapılan sunumlarda ifade ediliyor. Ama bunlar 
çoğu zaman çalışanların bir kulağından 
girip diğerinden çıkıyor ve dolayısıyla 
organizasyonun bütününün parçası olamıyor. 
Ne yazık ki, bütünlük tüm şirket çalışanlarınca 
benimsenmiyor.

Çok klişe olacak ama 
krizi her zaman fırsata 
çevirmek gerekir. 
Zihinlerde, krizin 
fırsata nasıl çevrileceği 
yönünde birçok soru 
oluşur. Bu noktada “kriz” 
kelimesine yapacağımız 
bir açılım, hem izlenecek 
stratejiyi hem de fırsatın 
nasıl yaratılacağını 
ortaya koyar. 

MEHMET AYHAN DAYOĞLU
Arkeon Danışmanlık
Genel Müdür 
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Firmalarda üç temel sacayağı vardır: Üretim 
(mal veya hizmet), pazarlama ve finansman. 
Küresel ekonomilerde zenginlik, bu üç temel 
etkinliğin başarılı yönetimiyle elde edilir. 
Bunun içinse süreç, kapasite, kalite ve stok 
yönetimi konularında doğru kararların 
alınması gerekir.

Servis içinde iyi çalışan sistemler kurmak 
büyük önem taşır. Sistemlerin önemi işler iyi 
giderken pek anlaşılmaz. Ancak daralmaların 
olduğu kriz dönemlerinde sistemleri iyi çalışan 
işletmeler krize karşı daha dayanıklı oluyor. 
Aşırı stoku olmayan, nakit akışı düzgün 
ilerleyen ve kâr eden servisler,  krizlerden 
büyüyerek çıkar. İyi sistem kurmak ve 
geliştirmek için işin en ince detayına kadar 
irdelenmesi gerekir. Bu yaklaşım, iyi sistemlerin 
oluşturulması ve geliştirilmesi için katalizör 
görevi yapar.

Organizasyon yapısını belirle!

Seçilen stratejiyi uygulamak ve sektördeki 
fırsatlardan azami ölçüde faydalanmak için 
satış sonrası hizmet örgütlenmesinin büyük bir 
titizlikle yapılması gerekir.

Örgüt oluşturma çalışmalarının ilk 
adımı servisin iç verimlilik ve dış 
esneklik seviyelerinin tespit edilmesidir. 
Organizasyonun etkinliğinin fonksiyonu olan 
iç verimlilik ve dış esneklik birbirleriyle ters 
orantılı kavramlardır. Bir başka deyişle servis 
içerisindeki verimliliğin artmasına paralel 
olarak servisin dışarıdaki esnekliği düşer. 
Dışarıda esnek hareket etmek üzere tasarlanan 

servislerde yatay bir organizasyon ön 
plandadır.  Bu  yapı içerisinde  görev  paylaşımı, 
yetkilendirme, yumuşak bir hiyerarşi, yüz yüze 
iletişim, ekip çalışması ve merkeziyetçi olmayan 
karar alma sistemleri öne çıkar. Buna karşılık 
yüksek iç verimlilik hedeflenen servislerde 
dikey organizasyonlar vardır. Bu yapıda 
uzmanlık gerektiren görevler, katı hiyerarşi, 
çok sayıda kural, dikey iletişim, fazla sayıda 
ve detayda rapor ve raporlama sistemleri, az 
yoğunlukta takım çalışması ve merkezi karar 
alma sistemleri ön plana çıkar.

İç Verimlilik: Servis içinde geliri arttıracak 
tedbirler genellikle işletmenin verimliliği ile 
ilgilidir. Servis içinde müşteri memnuniyetinin 
arttırılması en uygun personel sayısının 
belirlenmesi ve etkin bir yönetim anlayışıyla 
kadroların yönlendirilmesini gerektirir. Servis 
içinde maliyetlerin azaltılması verimlilik 
artışıyla doğrudan ilişkilidir. Servis içinde 
maliyetler kontrol edilemedikçe müşteri 
memnuniyetinin sağlanması zordur.

Dış Verimlilik: Diğer yandan servis dışında 
başarılı olabilmek için mutlaka esnek bir satış 
ekibine ihtiyaç vardır. Bu ekip, müşterilerle 
temasta olup yedek parça ve servis hizmeti 
satmaya çalışır. Bu ekip, servis içinde 
kazandığı bilgi ve tecrübeyi müşterilerini ve 
iş yaptığı ama bir yandan da kendine rakip 
servisleri geliştirmek için kullanır. Getireceği 
kâra rağmen servis dışına yedek parça satışı 
genellikle birçok servis tarafından arzulanan 
bir yöntem değildir. Bu işle uğraşan servislerin 
bir bölümü yedek parça satış ekiplerini servis 
içindeki ekipleriyle ortak olarak kullanabilir. 

Ancak piyasada rakiplerine üstünlük sağlamak 
isteyen firmaların aktif yedek parça satış 
ekiplerini mevcut bünyeden ayırması ve 
bu ekibin gelişimini diğerlerinden farklı 
bir gözle takip ederek desteklemesi gerekir. 
Çünkü işletmenin içinde büyütülecek yeni 
bir kâr merkezinin diğerlerinden tamamen 
ayrı hareket etmesi, pazardaki başarı şansını 
arttırır. Zira yedek parça satış ve pazarlama 
örgütü servisin içindeki örgütten birçok 
noktada farklılıklar gösterir. Servis içindeki 
örgüt, kendisine gelen müşterilere daha fazla 
satış yapmaya çalışırken; aktif yedek parça 
satışıyla uğraşan örgüt bir taraftan dışarıda yeni 
müşteriler bulup satış yapmaya diğer taraftan 
da sigorta şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak 
için minimum kâr oranlarıyla ürünleri 
pazarlamayı ve bunun yanında da lojistik 
sistemlerini geliştirmeye gayret eder.

Otomotiv sektöründe üretici ve müşteri 
arasındaki ilişki, satışı takip eden günlerde 
başlar ve aracın kullanım süresi boyunca 
artarak devam eder. Bu süreç içerisinde 
servis ve yedek parça konusunda yaratılan 
müşteri memnuniyeti veya memnuniyetsizliği 
kullanıcıların bir sonraki araç alımlarında 
çok büyük önem taşır. Bir başka deyişle ilk 
araçları satış bölümleri satarken sonraki 
araçları satış sonrasındaki servis ve yedek 
parça operasyonlarındaki başarı sattırır. Bu 
nedenle otomotiv üreticileri servis ve yedek 
parça hizmetlerini yurdun dört bir tarafına 
dağıtabilmek amacıyla bir taraftan yetkili 
servis ağlarını geliştiriyor, diğer taraftan da 
araçla uyumlu orijinal yedek parçanın teminini 
kolaylaştıracak sistemler kurabiliyor.
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Hyundai’nize özel sigorta

Groupama Sigorta, Hyundai iş birliği ile hayata geçirdiği Hyundai Kasko ile Hyundai araç sahiplerine, olası 
hasar durumlarında araçlarının değerini koruyacak teminatlara sahip kapsamlı bir güvence sunuyor.

Groupama Sigorta, Hyundai araç ve sahiplerini 
kapsamlı ve özel teminatlarla koruyabileceği 

yepyeni bir ürünü hayata geçiriyor. Hyundai iş 
birliği ile sunulan Hyundai Kasko ile Hyundai araç 
ve sahiplerine, olası hasar durumlarında araçlarının 
değeri korunacak şekilde kapsamlı teminatlara sahip 
özel bir güvence sunuluyor.

Müşterilerin hasar sonrasında, Hyundai’nin güvenlik 
ve kalite standartlarına uygun olarak onarılmış ve 
ilk günkü sağlamlığına kavuşturulmuş otomobiller 
ile seyahat etmelerini sağlamak üzere hayata 
geçilen Hyundai Kasko, Groupama’nın yüksek 
kaliteli teminatlarını içeriyor. Hyundai Kasko; ana 
teminatlardan yanma, çarpma, çarpışma, çalınma ve 
benzeri pek çok riskin yanı sıra deprem, sel, toprak 
kayması, fırtına, dolu, yıldırım gibi doğal afetlerde 
devreye girerken; grev, lokavt, halk hareketleri, terör 
zararları gibi kamusal risklerde de güvence sağlıyor. 

Birçok avantaj sunuyor

Groupama farkını ortaya koyan yüksek kaliteli 
teminatlar içeren Hyundai Kasko, pek çok avantajı 

da beraberinde getiriyor ve müşteri 
memnuniyetini ve güvencesini tam anlamıyla 
sağlıyor. Örneğin, aracınızın satın alma 
değerini tam 3 yıl boyunca koruyan Hyundai 
Kasko, 0 km aracınız çalınır veya pert olursa 
2. yıl döneminde %20, 3. yıl döneminde 
ise %25 fazlasına kadar ödüyor. Sadece 
Groupama Sigorta tarafından sağlanan Prim 
Koruma Teminatı ile istemdışı işsizlik, geçici iş 
göremezlik veya hastane yatış durumlarında, 
priminiz karşılanıyor. Hasar durumunda ise 
hızlı çözüm ve kaliteli hizmet anlayışıyla, 
Hyundai Kasko anlaşması olan Hyundai 

Yetkili Servislerinde hasarınız orijinal yedek 
parçalar ile eksiksiz karşılanıyor.

Ve daha fazlası... Hyundai Kasko poliçe 
sahibi, Groupama Sigorta’nın uygulaması 
Kaskopilot’tan faydalanabilecek. Kaskopilot 
ile ne kadar iyi bir sürücü olduğunuzu 
öğrenmekle kalmayıp E-para da 
kazanabilirsiniz. Kazandığınız E-para’yı ise 
gönlünüzce harcayabilirsiniz. 0850 250 50 
50 numaralı hat üzerinden araç asistans 
hizmetleri, mini hasarların onarımı ve birçok 
artı hizmetten faydalanabilirsiniz.



Koluman İstanbul Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi 
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 195 Şişli, İstanbul Telefon 0212 324 93 00 - 93 Faks 0212 324 93 09

Mercedes-Benz otomobiller, Koluman prestiji ve
kusursuz satış-servis hizmeti ile şimdi Levent-Büyükdere’de.

Bırakın şimdi Avrupa Yakası ışıldasın! 
Koluman, Levent-Büyükdere’de açıldı.



HABER

52 MAYIS 2017

Yön Otomotiv’in, Fethiye ve Bodrum’daki 
yeni entegre tesisleri açıldı!

Fiat’tan Muğla’ya 
iki yeni tesis

Fiat, bayilik ağını ülkenin dört bir yanında 
güçlendirmeye devam ediyor. 2008 yılında 
Fiat Ailesi’ne katılan ve bugün 3’ü ana 
bayi, 2’si uydu satış noktası olmak üzere 5 
ayrı noktada hizmet veren Yön Otomotiv, 
Fethiye ve Bodrum’daki iki tesisini aynı 
gün törenle hizmete açtı. Yön Otomotiv’in, 
Fethiye ve Bodrum’da devreye aldığı 
yeni tesislerinin açılış törenlerine Muğla 
Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Fethiye 
Kaymakamı Ekrem Çalık, Milas Belediye 
Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, Koç 
Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk 
Çimen, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Fiat 
İş Birimi Direktörü Altan Aytaç katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanında geniş bayi ve 
servis ağına sahip olan Fiat, geçtiğimiz yıl 

pazar lideri olduğu Muğla’da iki yeni tesisinin 
resmi açılışlarını gerçekleştirdi. 2008 yılında 
beri Fiat markasını Ege’nin 5 ayrı noktasın-
da kullanıcılarla buluşturan Yön Otomotiv, 
Fethiye ve Bodrum’da iki tesisini aynı dönemde 
yeniledi. Aynı gün içerisinde, ilk olarak Fethiye, 
ardından Bodrum’da yer alan entegre tesislerin 
açılış törenlerine Muğla Vali Yardımcısı Ekrem 
Aylanç, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik 
Karagöz, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Koç 
Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, 
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Fiat İş Birimi 
Direktörü Altan Aytaç’ın yanı sıra Yön Otomo-
tiv yetkilileri ile geniş bir davetli grubu katıldı. 

Açılış töreninde konuşan Koç Holding Otomo-
tiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Yön Otomo-
tiv’in ilk olarak Denizli’deki Fiat bayiliğiyle, 
dokuz yıl önce Tofaş Ailesi’ne katılmasını hatır-
latarak “Yön Otomotiv’in kurucuları Manisalı 
Ailesi’nin, her konuya farklı yaklaşımı değişim 
ve başarıyı da beraberinde getiriyor. İlk günden 
bu yana yatırımlarına devam ederek, hızlı bir 
büyüme sergileyen Yön Otomotiv, bugün 5 ayrı 
noktada hizmet veriyor. Değerli bayimizin kat-

kısı ile Fiat markamız geçen yıl Muğla’da en çok 
tercih edilen marka oldu. Doğal güzellikleriyle 
ünlü, ülkemizin en popüler turizm merkezleri-
ni barındıran Muğla ilimiz, 1 milyon nüfusu ve 
yüksek alım gücü ile otomotiv pazarı açısından 
önemli bir satış ve servis potansiyeline sahip. 
Yön Otomotiv’in, yeni tesisleriyle başarılı 
performansını perçinleyeceğine; markamızın 
gücünü arttıracağına yürekten inanıyorum” 
dedi.

Açılış törenlerinde yaptığı konuşmada Fiat’ın 
Türkiye’deki başarısında bayilerin çok büyük bir 
rolü olduğunu belirten Fiat İş Birimi Direktö-
rü Altan Aytaç ise, “Değerli iş ortağımız Yön 
Otomotiv, Fiat markasını başarı ile temsil edi-
yor. Muğla ilindeki satış başarısının yanı sıra, 
müşteri memnuniyeti konusunda da örnek bir 
performans sergiliyor. Bayimiz geçen sene, satış 
sonrası hizmetler kalite değerlendirmesinde, 
Fiat bayi teşkilatındaki en başarılı bayimiz oldu. 
Yön Otomotiv’in yenilenen entegre tesisleri ile 
birlikte daha büyük başarılara imza atacağın-
dan, en önemlisi, müşteri memnuniyetindeki 
başarılı hizmetlerini yukarı taşıyacağından 
yana hiç kuşkumuz yok. Tüm Yön Otomotiv 
Ailesi’ni müşteri odaklı ve özverili çalışmaları 

için kutluyor, yeni tesislerimizin Yön Otomo-
tiv’e, Fiat markasına ve Muğla ilimize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
 
Yön Otomotiv Genel Müdürü Okan Manisalı 
da açılış töreninde yaptığı konuşmada Muğla ili 
içinde gerçekleştirdikleri yeni tesis yatırımları 
ile ilk kez Denizli dışına çıktıklarını belirtti. 
Manisalı “Yön Otomotiv olarak, ailemizden 
gelen tüm deneyimimizle, Ege’nin farklı böl-
gelerinde yer alan satış noktalarımızla ağımızı 
genişletiyoruz. Türkiye’nin önemli turizm 
merkezlerinden biri olan Muğla’da, Fethiye ve 
Bodrum gibi, Ege’nin en prestijli bölgelerindeki 
Fiat Bayi yatırımlarımız bizim için önemli bir 
adım ve büyük önem taşıyor” dedi.

Satış, satış sonrası, servis ve yedek parça faa-
liyetlerini tek çatı altında sağlayacak olan Yön 
Otomotiv, Fethiye’de 3 bin, Bodrum’da ise 4 bin 
600 metrekare kapalı alanda hizmet verecek. 
Yön Otomotiv’in yeni tesislerinde Otoeksper 
markası ile 2. el araç satış hizmeti de sunulacak. 
Yön Otomotiv, Fethiye ve Bodrum’daki yeni 
tesisleriyle birlikte Fiat markasının bölgedeki 
pazar payını güçlendirmeyi ve müşteri memnu-
niyetini en üst düzeye taşımayı hedefliyor. 

YÖN OTOMOTİV BODRUM

YÖN OTOMOTİV - FETHİYE
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Keynes Hayek: 
Modern Ekonomiyi 
Tanımlayan Çatışma

Bireyin yalnızlıkla imtihanı

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) ekonomi kategorisinde Keynes Hayek: Modern 
Ekonomiyi Tanımlayan Çatışma adlı kitabı yayımladı. 20. yüzyılın iki büyük ikti-
satçısı arasındaki tartışmayı akıcı bir hikâyenin içine yerleştiren Nicholas Wap-
shott, hem kişisel tanışıklıklarını hem içinde bulundukları toplumsal koşulları 
hem de iktisat tartışmalarını mercek altına alıyor. 

Carson McCullers’ın otobiyografik ögeler taşıyan ilk romanı 
Yalnız Bir Avcıdır Yürek Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 
Modern Klasikler Dizisi’nde yerini aldı. 

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından ekonomi 
kategorisinde yayımlanan Keynes Hayek: Modern 

Ekonomiyi Tanımlayan Çatışma adlı kitap raflardaki 
yerini aldı. Biyografi yazarı ve Newsweek editörü 
Nicholas Wapshott’un yazdığı kitabı Akın Emre Pilgir 
Türkçeye kazandırdı. Nicholas Wapshott, 20. yüzyılın 
iki büyük iktisatçısı arasındaki tartışmayı akıcı bir 
hikâyenin içine yerleştiriyor. Wapshott kitabında hem 
kişisel tanışıklıklarını hem içinde bulundukları toplumsal 
koşulları hem de iktisat tartışmalarını mercek altına 
alıyor. 20. yüzyıl iktisadi düşüncesinin iki büyük kutbu 
olan Keynes ile Hayek arasındaki tartışma, devletin 
ekonomiye müdahalesiyle serbest piyasanın erdemleri 
arasında günümüze kadar gelen ayrıma ışık tutuyor.

1929’daki borsa krizinin tetiklediği Büyük Buhran 
yıllarında bu iki düşünürden dünya ekonomisinin 
nasıl toparlanacağına dair iki farklı iddia geldi. Mevcut 
sistemin devamı ve aşırılıkçılığın önlenmesi gibi 

konularda hemfikir olan Hayek ve Keynes bunun nasıl 
yerine getirileceği konusunda birbirine zıt yöntem ve 
politikaları benimsiyor. Cambridge iktisatçısı John 
Maynard Keynes kamu harcamalarının artırılması 
gerektiğini savunurken, Avusturya Okulu iktisatçısı 
Friedrich Hayek devletin ekonomiye müdahalesinin 
hem işe yaramayacağını hem de potansiyel tehlikeler 
barındırdığını ileri sürüyor. Böylece, devletin 
ekonomideki rolü ile piyasaya müdahale etmenin bireysel 
özgürlüklere getirdiği tehditleri kapsayan hararetli bir 
tartışma yaratıyor.

Büyük Buhrandan Keynes’in reçeteleriyle çıkılması 
sonucunda Keynesçi iktisat II. Dünya Savaşı’ndan 
sonraki on yıllara damgasını vurdu. 1970’lerdeki krizden 
sonra ise bu sefer sahne Hayek’indi. 2008 krizinden sonra 
yeniden alevlenen tartışma 1930’lardaki şiddetiyle devam 
etti ve ateşli müritleri, iki düşünür öldükten sonra da bu 
amansız savaşı sürdürdü.

McCullers’ın yalnızlaşmış, reddedilmiş, unutulmuş, acı çeken insanların iç dünyasını 
anlattığı yapıtlarından ilki olan Yalnız Bir Avcıdır Yürek, New York’taki edebiyat 

ortamında beğeniyle karşılanmış, yazarını da bir anda üne kavuşturmuştu. Yalnız Bir Avcıdır 
Yürek, Modern Library’nin 20. yüzyılda İngiliz dilinde yazılmış en iyi yüz roman listesinde 
on yedinci sırada yer almıştı. Time dergisi de yapıtı 1923-2005 yılları arasında İngiliz dilinde 
yazılmış en iyi yüz roman listesine dâhil etti.

1930'lu yıllarda ABD'nin küçük ve kasvetli bir Güney kasabasında yaşayan sağır bir kuyumcu, 
bir genç kız, siyahi bir doktor, bir lokantacı ve aykırı bir gezgin işçinin ayrı sesler olarak 
yankılanan öykülerinin iç içe geçtiği roman, 1968’de beyaz perdeye de uyarlandı. Yalnız Bir 
Avcıdır Yürek Mehmet H. Doğan’ın özenli çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle tüm 
kitapçılarda…
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Akbank Günümüz 
Sanatçıları Ödülü Sergisi 

Yaşamak Güzel Şey

Serginin adı: Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi
Küratör: Hasan Bülent Kahraman
Sanatçılar: Ahmet Kavas, Alp Şeker, Alper Raif İpek, Ayşe 
Meltem Yıldız, Bedia Ekiz, Berkay Tuncay, Egu Su Kısaoğlu 
/ Utku Taşyürek, Leman Sevda Darıcıoğlu, Mehveş Leliç, 
Melih Gömeç, Murat Sezer, Mustafa Sevinç, Önder Bekel, 
Sidar Bakı, Tarık Ceddi
Sergi tarihi: 12 Nisan- 27 Mayıs 2017
Yer: Akbank Sanat

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik 
etmek ve genç sanatçılara destek olmak 
amacıyla Akbank Sanat ve Resim ve Heykel 
Müzeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen 
“Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi 
Yarışması” sonuçlandı. 

“Mandıra Filozofu” filmleri ile 
milyonlarca seyirciye ulaşan Müfit Can 
Saçıntı, senaryosunu kaleme aldığı ve 
yönetmenliğini üstlendiği yeni filmi Yaşamak 
Güzel Şey ile hem güldürdü hem ağlattı. 14 
Nisan’da vizyona giren film izleyenlerden 
tam not aldı.

Bu yıl 35. kez düzenlenen yarışmada, jüri tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda Ahmet Kavas, Alp 

Şeker, Alper Raif İpek, Ayşe Meltem Yıldız, Bedia Ekiz, 
Berkay Tuncay, Egu Su Kısaoğlu / Utku Taşyürek, Leman 
Sevda Darıcıoğlu, Mehveş Leliç, Melih Gömeç, Murat Sezer, 
Mustafa Sevinç, Önder Bekel, Sidar Bakı, Tarık Ceddi’nin 
eserleri, 12 Nisan – 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Akbank Sanat’ta sergilenmeye hak kazandı. 

“Güzelliğin Yavaş Oku/ Zamanın Şimşeği” temasını taşıyan 
Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi’nde yer alan 16 
sanatçının eserleri fotoğraf, yağlıboya, video ve enstalasyon 
gibi farklı alanlardan oluşuyor.

40 yaş altındaki tüm T.C. vatandaşlarının katılımına açık 
olarak düzenlenen yarışmaya bu yıl 435 sanatçı başvurdu. 
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Resim ve Heykel 
Müzeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Nuhoğlu  
ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan jüri 
üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 
Alper Raif İpek, Egu Su Kısaoğlu/Utku Taşyürek, Melih  
Gömeç, Önder Bekel ve Tarık Ceddi birincilik ödülüne 
layık görüldü. Ödül kazanan sanatçılar, sergi açılışında 
düzenlenen törenle kamuoyuna açıklanarak, yarışmanın 
ödülü olan 30 bin TL’yi  paylaştılar. 

Müfit Can Saçıntı’nın yeni filmi Yaşamak Güzel Şey’in 
basın gösterimi geçtiğimiz ay Cinemaximum Kanyon’da 

gerçekleşti. Gösterim öncesinde basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can 
Saçıntı “Biz, bu film ile izleyenlere mutluluğun bedava olduğunu 
anlatıyoruz. Kimse bu sistemin parayla sattığı sahte mutluluklara 
kanmasın. Gerçek mutluluk bedava aslında. Umarım seyircimizin 
bunu fark etmesini sağlarız... Filmin iyi gişe yapması bizim 
elimizde değil seyircimizin elinde... Biz ilerleyen yıllarda bile 
gururla anacağımız bir film yapmaya çalıştık. Tüm ekibime 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. Saçıntı ile başrolü paylaşan 
Yasemin Çonka da “Bu film izleyenlere iyi gelecek. İçinde 
olmaktan çok mutlu olduğum bir film oldu” dedi. Böyle kaliteli 
bir komedi filminin içinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu 
belirten usta oyuncu Zihni Göktay ise “Salt güldürmeyi değil, 
eğlenceliyle faydalıyı bir arada sunmayı amaçladık. Bunu 
yaptığımızı zannediyorum. Birkaç kişiyi bir şekilde güldürmek 
kolay ama toplumu anlamlı bir şekilde güldürmek zor. Biz bunu 
yapmaya çalıştık" dedi. 

Hüznü ve komediyi harmanlayan Artistik Yapım imzalı filmde, 
Müift Can Saçıntı’ya, Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül 
Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, 
Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan 
Taşyürek,Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu, SeyithanÖzdemir 
ve Özgür Şahbaz eşlik ediyor. 14 Nisan’da vizyona giren film, 
yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, 
başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana 
dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.



Yaşamak Güzel Şey PEUGEOT’NUN KALBİ
25 YILDIR CAN OTOMOTİV’DE 

ATIYOR

YENİ SUV PEUGEOT 3008

CAN Plaza: Şerif Ali mah. Turgut Özal Bulvarı No: 206 Ümraniye / İSTANBUL Tel: (0216) 466 85 55 (pbx)
Showroom: Küçükbakkalköy mah. Vedat Günyol cad. Ataşehir Girişi No:1 Shell Benzinlik İçi
Ataşehir / İSTANBUL Tel: (0216) 469 27 77

www.canotomotiv.com
info@canotomotiv.com

facebook.com/peugeotturkiyetwitter.com/PeugeotTurkiye instagram.com/peugeotturkiye

Beklentinizi yükselten ileri teknoloji donanımları, güçlü performansı ve göz alıcı tasarımlarıyla hayalinizdeki Peugeot’lar Yetkili Satıcımız CAN'da. Satış ve satış sonrası hizmetlerde 
müşteri memnuniyetini ilk sırada tutan anlayışımızla sizi yepyeni bir deneyim için CAN'a bekleriz!
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Küresel şirketler 
verimlilik 
peşinde

KPMG ve Thomson Reuters’in 
ortak düzenlediği 2016 Küresel 
Ticaret Yönetimi Anketi’nde 
çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 
Anketi değerlendiren KPMG 
Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı 
Murat Palaoğlu, Avrupa’da 
uzun süredir görülen zayıf 
ekonomik büyüme ve Çin’in 
yaşadığı ekonomik dönüşüm 
gibi değişen trendlerin küresel 
ticaretin büyümesine engel 
olduğunu, şirketlerin ayakta 
kalmak için verimlilik ipine 
sarıldıklarını söyledi.

KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Bölüm 
Başkanı ve Şirket Ortağı Murat Palaoğlu, 

KPMG ve Thomson Reuters’in ortak düzenlediği 
2016 Küresel Ticaret Yönetimi Anketi’nden küresel 
ekonominin kötüye gittiği ve belirsizliklerin arttığı 
sonucunun çıktığına dikkat çekti. Palaoğlu, “Son 
verilere göre Türkiye ihracat rakamlarında ciddi 
bir artış gözlemlense de küresel ticaretin kısa vadeli 
görünümü pek de iç açıcı olmayabilir. Ancak bu 
olumsuzlukların yanı sıra ticaret operasyonlarıyla 
ilgili dikkate alınması gereken önemli detaylar ve 

keşfedilmeyi bekleyen pek çok fırsat da var” 
dedi.

Palaoğlu şöyle devam etti: “Avrupa’da uzun 
süredir görülen zayıf ekonomik büyüme ve 
Çin’in yaşadığı ekonomik dönüşüm günü-
müzün başlıca makroekonomik itici güçleri 
olarak dikkat çekiyor. Küresel ticaret sadece 
zayıflamakla kalmadı aynı zamanda büyümesi 
de tamamen durdu ve bu olumsuz tablonun 
başlıca nedeni bu trendler gibi görünüyor. 
Şirketler sektörü şekillendiren makroekono-
mik temelleri kontrol altına alamıyor. Bununla 
birlikte, iş yapmakla ilgili operasyonel yakla-
şımlarını kontrol altına alabiliyor ve ticaret 
fonksiyonlarını daha verimli hale getirebili-
yorlar.”

Şirketleri verimlilik kurtarıyor

Verimliliğin ticaret ekipleri için farklı bir 
anlamı olduğuna dikkat çeken Palaoğlu, 
“Verimlilik her şeyden önce manuel görevlerin 
otomatikleştirilmesi, serbest ticaret anlaşmala-
rından daha iyi faydalanılması, sınıflandırma 
süreci karmaşıklığının azaltılması ve transfer 
fiyatlandırması ile gümrük kıymetinin birbi-
riyle uyumlu hale getirilmesi anlamına geliyor. 
Ayrıca, ticaret mevzuatına uyumun stratejik 
olduğu ve özel gümrük programları, serbest 
ticaret anlaşmaları, AEO (Yetkilendirilmiş 

Yükümlü Statüsü) programları ve yeni tedarik 
zinciri yapıları aracılığıyla maliyet tasarrufu 
sağlayan bir ortam yaratılması anlamına geli-
yor” şeklinde konuştu.

Küresel ticaret artık öncelikli hale geldi

Palaoğlu küresel ticaretin artık üst düzey 
yönetimler için daha fazla öncelik haline 
geldiğine de dikkat çekti. İlgili teknolojiler 
dahil olmak üzere küresel ticaret yönetimi 
için gereken fonu temin edebilmenin ticaret 
ekipleri için önemli bir engel olsa da, iyi bir 
uzun vadeli strateji hazırlamaları ve üst düzey 
yönetime bazı başarılar gösterebilmelerinin 
ticaret ekiplerinin işini kolaylaştıracağını 
söyleyen Paloğlu, “Küresel ticarette değiş-
meyen tek şeyin değişim olduğunu bilmek 
ise bu süreci hızlandırabilir. Süreçleri mer-
kezileştirmeye ve otomatik hale getirmeye 
yönelik yatırım yapmak işletmelere önemli 
geri dönüşler sağlayabilir. Ticaret süreçlerinin 
merkezileştirilmesi yavaş adımlarla ilerliyor ve 
bu çabaların beklenen verimliliği getirebilmesi 
için ticaret ekiplerinin yüksek bir performans 
sergilemeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çevreci araç ve yakıt geliştiren kazanacak

KPMG ve Thomson Reuters’in ortak düzen-
lediği 2016 Küresel Ticaret Yönetimi Anke-
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ti’nde sektörlerin durumuna da yer verildi. Araştırmada küresel otomotiv 
pazarında önemli çeşitlilik bulunduğuna dikkat çekilerek “Pazar, orijinal 
ekipman üreticileri (OEM) ile bileşen üreticilerinden bayilere ve ticari araç 
üreticilerine kadar yayılıyor. BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) 
ülkeleri ile diğer gelişen ekonomilerdeki yükselen imalat ve yurt içi tüketim 
pazarlarından daha çevreci araç ve yakıtların araştırılıp geliştirilmesine 
kadar pek çok alanda önemli bir büyüme potansiyeli var” denildi. 

Araştırmada şu bilgilere yer verildi: “Otomotiv şirketleri, hammaddele-
re, bileşenlere ve nihai ürünlere daha düşük gümrük vergileri uygulayan 
serbest ticaret anlaşmalarından yoğun bir şekilde faydalanıyor. Bu nedenle 
de tedarik zincirlerinde Trans-Pasifik Ortaklığı’nı kullanmaya hazırlanma 
konusunda diğer sektörlerin ilerisindeler: Otomotiv şirketlerinin yüzde 41’i 
bu konuda hazırlık yapmaya başlamışken diğer tüm katılımcılarda bu oran 
yüzde 33. Bununla birlikte, otomotiv şirketlerinin yüzde 63’ü Trans-Pasifik 
Ortaklığı sonucunda ticaret mevzuatına uyum yüklerinin artacağını öngö-
rürken, diğer katılımcılarda bu oran yüzde 45 oldu.”

Kimya sektörü gelişen pazarlara taşınıyor

KPMG araştırmasında kimya sektörüyle ilgili şu bilgilere yer verildi: 
“Kimya sektörünün rekabetçi ortamı hızla değişiyor. Diğer taraftan, sek-
törün talep tabanı volatil büyüme oranlarına rağmen gelişen pazarlara 
kaymaya devam ediyor. Bu da en cazip pazarların bir yıldan diğer yıla 
değişebildiği anlamına geliyor. Avrupa ve Japonya’da süregelen yapısal 
değişimler, günümüzde küresel bir kimya şirketini işletmeyi oldukça 
zor bir hale getiriyor. ABD ile Japonya’nın Trans-Pasifik Ortaklığı’nın 

tarafları olduğu ve ABD’li kanun koyucuların AB ile ABD arasındaki 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nı Trans-Pasifik Ortaklığı’na 
entegre etmeyi düşündükleri dikkate alındığında, kimya sektörünün 
serbest ticaret algısının mutlaka irdelenmesi gerekiyor. Kimya sektörün-
deki şirketler Trans-Pasifik Ortaklığı’na hazırlanma konusunda diğer 
sektörlerin biraz önünde ve bu sektörden katılımcıların yüzde 44’ü şir-
ketlerinin bu konuda hazırlık yapmaya başladığını belirtmiş. Trans-Pa-
sifik Ortaklığı’na üye ülkelerden katılımcıların yarısı bu ortaklığın diğer 
taraflarıyla olan ticaretlerini artıracaklarını, yarısı ise Trans-Pasifik Or-
taklığı ışığında ticaret mevzuatına uyumda bir artış beklediğini söyledi.”

Elektronikçilerin sorunu farklı coğrafyalar

KPMG araştırmasında elektronik sektörüyle ilgili şu bilgilere yer verildi: 
“Elektronik sektöründen katılımcılar, Trans-Pasifik Ortaklığı hakkın-
da sorulara diğer katılımcılarla neredeyse aynı yanıtları verdi. Bunun 
nedeni elektronik sektöründe ithalat vergisi oranlarının düşük olması 
ve bundan dolayı serbest ticaret anlaşmalarının hedef tedarik zinciri 
yapısını diğer sektörler kadar etkilememesi olabilir. Ayrıca, elektronik 
şirketleri başlıca zorluk olarak yerel hükümetlerin daha karmaşık ve 
sürekli değişen gerekliliklerini belirtiyor ve transfer fiyatlandırmasını 
bir risk olarak görme oranları daha yüksek. Bunun nedeni elektronik 
şirketlerinin pek çok farklı coğrafyada birbirinden farklı fikri mülkiyet 
varlıklarına sahip olmaları ve ürün fiyatlarının hammadde maliyetlerin-
den ziyade bu fikri mülkiyetlere bağlı olması olabilir.”

Yiyecek içecekte inovasyon gerekli

KPMG araştırmasında yiyecek ve içecek sektörüyle ilgili şu bilgilere yer 
verildi: “Yiyecek, içecek ve tüketici ürünleri şirketleri sektörü değiştiren 
trendlere karşı ayakta kalmayı başarabildi. Ancak bir taraftan günümü-
zün tüketici talebini karşılayıp diğer taraftan kırılım yaratan teknolo-
jilere ayak uydurmak ve yeni pazarlara açılmak için inovasyon gerekli 
olabilir.

Trans-Pasifik Ortaklığı, ihracatçı ülkelerin, standartlarının ithalatçı 
ülkeyle aynı olduğunu kendilerinin tasdik edebilmesine imkan tanıyarak 
bazı gıda güvenliği yönetmeliklerinin devre dışı kalmasını sağlayacak. 
Muhtemelen bu nedenle, yiyecek ve içecek sektöründen katılımcıların 
sadece yüzde 39’u Trans-Pasifik Ortaklığı’nın mevcut ticaret mevzuatına 
uyum sorumluluklarını artırmasını bekliyor. Yiyecek ve içecek şirketle-
rinin küresel ticaret yönetimi teknolojilerini kullanma oranı da yüzde 
34’lük ortalamadan daha düşük; yüzde 24. 
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Birmot Ankaralıları 
Maserati ile buluşturdu

 Türkiye’nin 
lider otomotiv 
perakendecisi 
Otokoç Otomotiv 
bünyesindeki 
Birmot, Tofaş 
çatısı altındaki Fer 
Mas tarafından 
temsil edilen, 
efsanevi 
İtalyan markası 
Maserati’nin 
İstanbul’dan 
sonra ilk defa 
Ankara’da satışına 
başladı.

Birmot Ankara Şubesi’nde satış ve satış 
sonrası hizmetleri başlayacak olan 

Maserati; şık, stil sahibi spor otomobilleri 
ile İtalyanların otomotiv endüstrisine 
kazandırdığı ikonik markalarından biri olarak 
tanımlanıyor. Maserati’nin Ankara’da satış 
ve satış sonrası hizmetlerinin gerçekleşeceği 
Ankara Koç Kuleleri’nde bulunan Birmot 
Maserati showroomunda yapılan açılış törenine 
Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk 
Çimen, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Otokoç 
Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, 
Birmot Genel Müdür Yardımcısı Çağrı 
Karaoğuz ve Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip 
Bel’in de aralarında bulunduğu protokol ve 
davetliler katıldı.

Maserati ikonik markadır

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı 
Cenk Çimen açılışta yaptığı konuşmada, 
“İtalyan stilini hepimiz biliriz. Şıklığı, 
zarafeti, kaliteyi tarif eder. İtalyan stilini 
anlatan ikonik markalar vardır. Maserati de 
otomotiv sektörünün ikonik markasıdır” 
dedi. Maserati’nin yüz yıl öncesine dayanan 
tarihinden bahseden Çimen, “Maserati 

markası, sektörde ilk defa dört kapılı sedan 
bir otomobile yarış otomobili motoru koyarak 
1963 yılında Quattroporte modelini piyasaya 
sundu” diye konuştu. Çimen şunları söyledi: 
“2013 yılında efsanevi Ghibli modelinin güncel 
versiyonunu üreterek, tarihinde ilk defa bir 
dizel motoru da seçenekler arasına koydu. Bu 
hamle markaya on beş binli üretim adetlerini 
getirdi. 2014 yılında yine ilk dizel motorlu 
Quattroporte’nin ürün gamına eklenmesiyle 
otuz altı bin beş yüz adetlik rekor satışlara 
ulaşıldı. Bugün ilk adımını attığımız büyüme 
stratejimizi önümüzdeki dönemde farklı 
illerde de sürdüreceğiz.” Ülkemizin otomotiv 
endüstrisinde, üretim ve ihracat hacmiyle 
lider konuma gelen TOFAŞ’in 6 farklı markayı 
başarıyla temsil ettiğini belirten Çimen, 
kuruluşun niş markası olan Maserati ile de 
farklı segmentlerdeki müşterilere hitap ettiğini 
belirtti. 

Ankara büyük potansiyele sahip 

Törende Otokoç Otomotiv adına bir konuşma 
yapan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün Özdemir ise, “Bugün hep birlikte 
Birmot Ankara Maserati showroom’unun 

Ülkemizin otomotiv 
endüstrisinde, üretim 

ve ihracat hacmiyle 
lider konuma 

gelen TOFAŞ’in 
6 farklı markayı 
başarıyla temsil 
ettiğini belirten 

Çimen, kuruluşun 
niş markası olan 

Maserati ile de farklı 
segmentlerdeki 

müşterilere hitap 
ettiğini belirtti.   

Birmot Ankara Şube Müdürü Uğur Şakiroğlu, Çağrı Karaoğuz Birmot Genel Müdür Yardımcısı, 
Cenk Çimen Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı, Görgün Özdemir Otokoç Otomotiv Genel Müdürü, 
Cengiz Eroldu Tofaş CEO’su, Sinan Saip Bel Fer Mas Şirket Müdürü
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açılışını yapmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum” dedi. Görgün şöyle konuştu: 
“Ankara otomotiv ticareti için yüksek 
potansiyele sahiptir, 234 araçla, bin kişi 
başına en çok araç düşen ilimizdir. Toplam 
otomotiv satışlarından yüzde 9, premium 
marka araç satışlarından ise yüzde 11 
pay almaktadır. İşte bu potansiyele olan 
inancımızla Otokoç Otomotiv olarak bugün 
Ankara’daki sekizinci tesisimizin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Otomotivin ikon markası 
Maserati’yi ilk olarak Ankaralı otomobil 
severlerin beğenisine sunmanın gururunu 
yaşıyoruz.” Öte yandan Otokoç Otomotiv’in 
7 ülkedeki araç kiralama faaliyetleriyle 
küresel bir şirket olma yolunda ilerlediğini 
de kaydeden Görgün, “Bu yolda ilerlerken 
ulaşım ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler 
sunma vizyonumuzdan hareketle, gücün 
ve cesaretin simgesi, otomotivin efsane 
markası Maserati’nin de ailemize katılması 
ile ekonomik segmentten lüks segmente geniş 
bir marka yelpazesine kavuşmuş oluyoruz. 
Hiç şüphesiz müşterilerimize değer yaratan 2 
binden fazla iş arkadaşımın azmi, yetkinliği 
ve vizyonu olmasaydı bu başarılı tabloyu 
gerçekleştirmemiz mümkün olmazdı” diye 
konuştu.

Alper Baran Otokoç Otomotiv Yatırım Danışmanı, Sinan Saip Bel Fer Mas Şirket Müdürü, Çağrı Karaoğuz Birmot Genel Müdür Yardımcısı, 
Cengiz Eroldu Tofaş CEO’su, Luigi Mattiolo İtalya Ankara Büyükelçisi, Sinan Aygün, Cenk Çimen Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı, 
Görgün Özdemir Otokoç Otomotiv Genel Müdürü, Ufuk Çıplak Koç Holding Resmi İşler Direktörü

 Bursa ve Antalya sırada

Törende konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Spor otomobil ve lüks segment tutkunlarının talepleri bizi İstanbul dışına çıkmaya 
yöneltti. Müşterilerimizin sesine kulak verip bu sene alanımızı genişletmeye karar verdik. İlk açılımın da başkentimizde olmasını arzu ettik. Bugün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Maserati showroom’umuzu önümüzdeki aylarda Bursa ve Antalya’da açacağımız yeni showroomlarımız takip edecek. 
Böylelikle Türkiye genelinde 4 farklı noktada satış ve satış sonrası hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi. 

Cenk Çimen Görgün Özdemir
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Türkiye’nin otomotiv sektöründe 
en beğenilen şirketi 
Mercedes-Benz oldu
Capital dergisinin her yıl düzenlediği 
“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” 
araştırmasında 2016 yılında “Türkiye’nin 
Otomotiv Sektöründe En Beğenilen 
Şirketi” seçilen Mercedes-Benz Türk, 
ödülünü Conrad İstanbul’da düzenlenen 
görkemli bir törenle aldı.

Capital dergisinin bağımsız araştırma şirketi 
GfK ile işbirliği yaptığı ve 500’ün üzerinde 

şirketten 1.584 yöneticiyle gerçekleştirilen 
“Türkiye’nin en Beğenilen Şirketleri 2016” 
araştırmasında “Türkiye’nin Otomotiv 
Sektöründe En Beğenilen Şirketi” seçilen 
Mercedes-Benz Türk, düzenlenen törende 
ödülünü aldı. 

Capital dergisinin 16.’sını düzenlediği ve 
sonuçlarını geçen yıl Aralık ayında açıkladığı 
“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2016” 
araştırmasının ödülleri, 26 Nisan 2017 akşamı 
Conrad İstanbul’da düzenlenen görkemli 
törenle sahiplerini buldu. Törende ödülü 

teslim alan Mercedes-Benz Türk Direktörler 
Kurulu Başkanı Süer Sülün, Capital dergisinin 
yaptığı araştırmayı çok önemsediklerini 
belirterek, “Türkiye’de kuruluşumuzun 50. 
yılını kutladığımız bu günlerde, bu ödüle 
layık görülmek bizi çok gururlandırdı. Bu 
yarım asırda pek çok ilke, yeniliğe, başarıya ve 
rekora hep birlikte imza atarak sektörümüzde 
öncü ve lider olduk.  Mercedes-Benz Türk 
ailesi olarak, 6 bini aşkın çalışanımızla ülke 
ekonomisine ve geleceğine katkı yapmaktan 
gurur duyuyoruz. Capital dergisinin bu çok 
değerli araştırması sonucunda aldığımız 
ödül, bizi yeni hedeflerimize yürürken 
cesaretlendirecek” dedi. 

Törende konuşma yapan 
Mercedes-Benz Türk Direktörler 

Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
“Mercedes-Benz Türk olarak yarım 

asırdır pek çok ilke, yeniliğe, 
başarıya ve rekora hep birlikte imza 
atarak sektörümüzde öncü ve lider 
olduk. Kuruluşumuzun 50. yılında 
böylesine önemli bir ödüle değer 
görülmekten mutluluk ve gurur 

duyuyoruz” dedi. 
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2017’nin ilk 4 ayında %8 azaldı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2017 yılı ilk dört ayında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%8,4 azalarak 232.078 adet olarak 
gerçekleşti. 2016 yılı dört aylık 
dönemde 253.373 adet toplam 
pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı ilk dört aylık 
dönemde geçen yıla göre %10,12 oranında 

azalarak 173.961 adet oldu. Geçen yıl aynı 
dönemde 193.539 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Nisan 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%2,87 azalarak 58.117 adet oldu. 2016 yılı aynı 
dönemde 59.834 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı 75.988 adete geriledi. 84.887 adet olan 2016 
yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar %10,48 oranında daraldı.

2017 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %11,61 azaldı ve 
57.998 adet oldu. Geçen sene 65.618 adet satış 
gerçekleşmişti.

2017 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı 2016 
yılının Nisan ayına göre %6,64 azaldı ve 17.990 
adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.269 adet 
satış yaşanmıştı.

2017 yılı Nisan sonu itibari ile 1600cc altındaki 
otomobil satışlarında %10,2 azalış, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil 
satışlarında %11,9 azalış ve 2000cc üstü oto-
mobillerde %46,5 azalış izlendi. 2017 yılı Nisan 
sonunda 6 adet elektrikli ve 799 adet hibrit oto-
mobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Nisan sonunda otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek 
paya %41,04 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller 71.385 adet ile sahip oldu.
2017 yılı Nisan sonunda dizel otomobil 
satışlarının payı %61,83’e geriledi ve otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı %57,76’ya yükseldi. 

2017 yılı Nisan sonu otomobil pazarı segmenti-
nin %84,71’ini vergi oranları düşük olan A, B 
ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. 
Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek 
satış adetine %51,93 pay alan C (90.335 adet) 
segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendi-

rildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine 
Sedan otomobiller (%49.04 pay, 85.307 adet) oldu.

2017 yılı Nisan sonu itibari ile Hafif Ticari Araç 
pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en 
yüksek satış adetine %69,03 pay ile Van (40.119 
adet), ardından %12,67 pay ile Kamyonet (7.366 
adet), %9,84 pay ile Pick-up (5.719 adet) ve %8,45 
pay ile Minibüs (4.913 adet) yer aldı. 

2017 Yılında;
✓ ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politi-
kasındaki normalleşme süreci ve ekonomideki 
iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma 
beklentisi,
✓ AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez 
Bankası’nın (ECB) uygulayacağı para politikası,
✓ Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi,
✓ Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte 
olan ülkelere etkisi,
✓ Jeopolitik gelişmeler,
✓ TCMB’nin para politikaları ve enflasyonla 
mücadele kararlığı,
✓ Cari işlemler açığındaki gelişim,
✓ Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,
✓ Ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı
etkili olacaktır.



65MAYIS 2017

Türkiye Otomotiv 
pazarında 2017 
yılı ilk dört aylık 
dönemde otomobil 
ve hafif ticari
araç toplam pazarı 
232.078 adet 
olarak gerçekleşti. 
253.373 adet olan 
2016 yılı aynı 
dönemi otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazar toplamına 
göre satışlar %8,4 
oranında azaldı.

2017 yılı Nisan ayı 
Otomobil ve Hafif 
Ticari Araç toplam 
pazarı 75.988 adet 
oldu. 84.887
adet olan 2016 yılı 
Nisan ayı otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazar toplamına 
göre satışlar
%10,48 oranında 
küçüldü. 

Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 
10 yıllık Nisan ayı 
ortalama satışlara 
göre %18,42
artış gösterdi.
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2017 yılı Nisan sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,33 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 167.575 
adet ile sahip oldu. Ardından %2,81 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,40 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2016 yılı aynı 
döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %10,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %11,9 ve 2000cc üstü 
otomobillerde ise %46,5 azalış görüldü. 2017 yılı dört aylık dönemde 85kW altı 6 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Nisan ayı sonunda, 1600 cc altı motor hacmine sahip hibrit otomobil satışları 62 adet ile geçen yıl aynı döneme göre %30,3 daraldı. 2017 yılı dört 
aylık dönemde, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 697 adet, 1801cc - 2000cc aralığında 17 adet, 2001cc - 2500cc (>100KW) aralığında 20 adet, 2500cc 
üstü ise 3 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam 799 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Nisan sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %41,04 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (71.385 adet) ve ardından yine %24,39 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (42.426 adet) sahip oldu.

2017 yılı Nisan sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %12,50 oranında azaldı. 2017 yılı Nisan sonu otomobil satış adetleri, 2016 yılı 
aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %63,52’den %61,83’e (107.562 adet) geriledi.





95

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

www.oyder-tr.org

Sayı: 95 MAYIS 2017

“Sıfır araba değil servis
yönetimi kazandırıyor”

TOKKDER
Operasyonel Kiralama 
Sektör Raporu
2017 1. Çeyrek Sonu

SERKAN SUCU
Gerçek Otomotiv 
Grup Başkanı

Çağan Akademi
Kurucu Direktör

AHMET ÇAĞAN

Sektör Analizi

Otomotiv sektörü 
ileri teknoloji sistemleri 
arka arkaya geliştiriyor.

Dorothy Levitt’in
aynasında tarih

2020’nin en ileri otomotiv 
teknolojileri

Perspektif Otobanı

95

İstanbul'da yıldızlar geçidi

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

kapak95+.pdf   1   02.06.2017   02:40:00


