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Değerli Meslektaşlarım

Günümüzün en önemli konularından birisi İnsan Kaynakları. Birçok sektörde kalifiye 
ve yetişmiş personel açığı varken aynı zamanda ülkemizde işsizlik rakamları özellikle 
gençlerde yüksek seyrediyor. Dünya büyük bir dijital dönüşüm yaşarken yetenek arzının 
yetersizliği ve yetenekli personele olan talebin artışı bütün sektörleri etkisi altına alıyor. 
İşi, personel ile buluşturamamanın birçok nedeni olabilir ama görünen o ki aslında 
yetenekli personel arayışı yükselen bir sorun olmaya devam edecek. İşletmelerin 
doğru personel seçmesi ve bu personele aylarca yapılacak eğitim yüklemeleri ise 
zaman ve maliyet tasarrufunun önemli bir parçası, dolayısıyla artık İK yaklaşımlarını her 
şirketin yeniden gözden geçirmesi ve işe alımlardan başlayan isabetli karar yüzdelerini 
yükseltmeleri gerekiyor. Otomotiv sektöründe özellikle satış-pazarlama bölümlerinde 
personel değişim hızı %30’lara ulaşmış durumda, yani her üç senede bir şirketler bu 
kadrolarını yeni baştan kurmak durumunda kalıyorlar. Şirketlerin yeni yetenekleri 
çekmek için insan kaynakları stratejilerini tekrar kurgulamaları gerekiyor. Daha yenilikçi 
olmak durumundayız, eski ve modası geçmiş uygulamalardan da en kısa sürede 
kurtulmamız gerekiyor. Artık şirketlerimiz çalışanlarını günü kurtarmaya yönelik bir 
yaklaşımla yönetmek yerine, çalışan gelişiminin şirketin büyümesinde olmazsa olmaz 
olarak dizayn edildiği ortamlara geçiş yapmalıdır. Bunun için şirketlerimizin bütün 
insan kaynakları süreçlerini, ellerindeki yetenekleri yönetme ve geliştirme şekillerini 
çağın gereklerine adapte etmesi gerekiyor. Sadece işe alım taktiklerini uygulamak 
yeterli olmayacak elbette, personellerimizin şirketimizde uzun vadeli kalmasını temin 
edebilecek imkanlar yaratmak ve kişisel gelişim imkanları sunabilmek devamlılığın 
anahtarı olabilecektir. Bu sayede şirketlerimizin stratejik hedeflerine ulaşmaları çok 
daha hızlı ve kolay olacağını düşünüyorum. Son günlerde yeni Yönetim Kurulumuz ile 
markalarımızın yöneticilerine ziyaretler yapıyoruz ve masaya oturduğumuzda açılan ilk 
konu her zaman insan kaynakları ve bunun yönetimi oluyor. Gördüğümüz kadarıyla bu 
sorun en tepeden en aşağıya kadar herkesi yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde 
bu konuda sohbet ettiğim bir uzman bana “artık “İnsan Kaynakları” departmanlarının 
ismini değiştirmemiz gerekiyor, o bölümlerin yeni adının “İnsan Kaynakları Yönetimi” 
olması gerekiyor” demişti. Bu gerçekten çok doğru bir tanımlama çünkü sadece çalışanı 
seçmek değil onun tüm kariyer gelişim planını hazırlayabilecek, şirketine bağlılık 
yaratabilecek eğitim ve sosyal imkanlar hazırlayabilecek bir departman kurmamız 
şirketlerimizin geleceği için hayati konu olacak. 

Güzel bir ay geçirmenizi diliyorum.
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Kadına 
otomobil satmak... 

Çoğu satışçı, dükkana bir kadın 
girdiğinde onu en küçük arabanın 
başına götürüp özelliklerini 
anlatmaya başlıyor. İçinin ne kadar 
şirin olduğunu, koltukların ne kadar 
yumuşak olduğunu, her makyaj 
malzemesine yetecek kadar göz ve 
raf bulunduğunu anlatıp duruyor...

Bazı alanlar bir cinsiyete öylesine mal oluyor ki, bu 
algıyı değiştirmekte epey zorlanıyorsunuz. Otomobil 
de böyle. Erkek cinsiyetiyle etiketlenmiş bir alan. 
Köprünün altından çok sular aktı ama bu algı 
neredeyse hiç değişmedi. Ya da en fazla, kadının da 
araç kullanabileceği kabul edildi. Bir de minik sevimli 
otomobillere sevdalı oldukları... Oysa gerçek böyle 
değil. Frost & Sullivan'ın yaptığı bir araştırmaya 
göre, her dört kadından üçü, otomobil firmalarının 
kendilerini yanlış anladıklarını düşünüyor! Renault, 
BMW ve Mercedes'in kadınların tercih ettiği özelliklere 
araçlarında yer verdiklerini, kategori fark etmeksizin 
sektörün tüm üreticilerinin bu trendi sürdüreceğini 
belirtiyor. 

Kadınlar, otomobil alırken tasarıma, kullanıcı dostu 
uygulamalara ve güvenliğe önem veriyor. Yani yalnızca 
tasarım trendleriyle ilgili değiller. Araç içi alan, iyi 

Perspektif
Otobanı

AHMET ÇAĞAN 
Çağan Akademi Kurucu Direktör

ahmet@caganakademi.com.tr

www.caganakademi.com.tr

görüş¸ kişiselleştirme, otomatik yardım fonksiyonları, 
kaliteli malzeme, sezgisel kontroller ve çevre dostu 
özellikler kadınların ilgi alanında. Yani en az erkekler 
kadar ilgili ve bilgililer otomobil hakkında. 

Peki bu yanlış algı bizi nereye götürüyor? Elbette satış 
strateji ve tekniklerinde yanlış bir yol izlemeye kadar 
varabiliyor bu algının sonu. Çoğu satışçı, dükkana bir 
kadın girdiğinde onu en küçük arabanın başına götürüp 
özelliklerini anlatmaya başlıyor. İçinin ne kadar şirin 
olduğunu, koltukların ne kadar yumuşak olduğunu, 
her makyaj malzemesine yetecek kadar göz ve raf 
bulunduğunu anlatıp duruyor satışçı! Ancak bu kadın 
müşterilerden bir kısmının isteği çok daha farklı. Yani 
satıcı aslında boşuna konuşuyor, müşteri de saygı icabı 
dinlermiş gibi yapıyor.

Dünya değişirken her şey değişiyor. Ve değişime en 
hızlı ayak uyduran da kadınlar oluyor. Biz bu trendleri, 
değişimleri, talepleri, ilgileri gözlemlemediğimiz sürece, 
gelen her müşteriye boşuna konuşuruz diyorum 
özetle... 

Kadın müşterilere önyargılı yaklaşmamayı öneriyorum. 
Spor bir araba satabileceğiniz müşteriyi kompakt 
segmentle oyalamayın(!)
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Epey eskilere giderek başlayalım... 
Çocukluğunuza mesela... 

1966 yılında Ankara’da doğdum ancak 5 yaşına 
kadar Ankara’da yaşadım, babam yabancı 
menşeili bir firmada satış sorumlusu olarak 
sahada çalışıyordu, görev yeri sıkça değişirdi. 
Henüz Ankara’da oturduğumuz yıllarda, 
çocukluğuma dair ilginç bir anım var; babam bir 
gün işten ayrılıyor ve yeni iş aramaya başlıyor. 
Ben o zaman 5 yaşımdayım. Diyor ki, git falanca 
gazeteyi al, neyse  adını hatırlamıyorum, 
ben gidiyorum, yanlış bir gazete alıyorum. 
Gazetenin içindeki iş ilanına başvuruyor ve 
orada bahsettğim işe başlıyor. Ankara’dan sonra 
Adana’da yaşamaya başlıyoruz ama kısa, dokuz 
ay kadar. Ondan sonra babamın görevinde bir 
değişiklik oluyor, bölgesi değişiyor tekrar bu 
sefer Bursa’ya gidiyoruz. Sonra İstanbul’a geldik.

Benim küçükken iki tip oyuncağım vardı. Bizim 
zamanımızda öyle çok oyuncağımız yoktu, bir 
tanesi babamın yurtdışından getirdiği küçük 
otomobillerdi. Bir de her erkek çocuğun olduğu 
gibi tabanca, tüfek...  Ya ben asker olacaktım 
ya da otomotivci olacaktım. Rüzgâr beni aldı 
buralara getirdi. 

“Ben uçmak 
isterdim”

Hyundai’nin denizaşırı ilk 
yatırımında en uzun süre 
üst düzey yöneticilik yapan 
Önder Göker, 1966 Ankara 
doğumlu. Çocukken arabalar ve 
tabancalarla oynamayı seven 
Göker, “Ya asker olacaktım 
ya da otomotivci. Rüzgâr beni 
aldı buralara getirdi” diyor. 
Otoban okurları için, Hyundai 
Assan Yurtiçi Satış, Pazarlama 
& Satış Sonrası Genel Müdürü 
Önder Göker’le özel hayatından 
iş yaşamına uzanan keyifli bir 
sohbete daldık. 

Hyundai Assan Yurtiçi Satış, Pazarlama & Satış Sonrası Genel Müdürü 
ÖNDER GÖKER

RÖPoRTAj
AHMET ÇAĞAN

Pencere

Liseyi İstanbul’da Etiler Lisesi’nde 
okudum. Sporu seviyordum, iyi top 
oynardım. Futbol ve basketbolu çok 
severek oynadım. Küçükken hep top 
peşinde koşardım diyebilirim… O 
günlere ait bir anım var: Üniversite 
sınavına girdim, babam yurtdışında 
İngiltere’deydi galiba. Bizde yazlıkta, 
Erdek’teyiz. Sonuçlar açıklanıyor. 
Üniversiteyi kazanıyorum, makine 
mühendisliğini. Babam oradan telefon 
ediyor. “Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliğini kazandı” diyor annem. 
Babam inanmıyor, önce eve kâğıt gelsin 
diyor. Çünkü hep top peşindeyiz. 

Profesyonellik var mı?

Pek sayılmaz. İstanbul’da  Kabataş 
Altınmızrak vardı, Aykut Kocaman’ları 
Sakarya’ya gitmeden önce yetiştiren 
kulüp, orada lisanslı oynuyordum.

Ne oynuyordunuz?

Sağ bek. Biraz sert oynardım ama 
basketbolu da çok severdim. Basketbolu 
da Pertevniyal Lisesi’nde oynadım. 
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Lisanslı olarak üç sene kadar oynadım 
miniklerde, ortaokuldaydım o zamanlarda.

Üniversite yıllarınızı nasıl 
anımsıyorsunuz? 

Çok parlak bir öğrenci değildim ama dersi 
derste dinlerdim, imtihanların hepsini 
başarıyla geçerdim. Üniversitede bir anım 
oldu, onu anlatmam lazım: Babam yabancı 
dile çok önem veriyordu okul zamanında. 
Ki ben de aynısını çocuklarıma aşılıyorum. 
O yüzden bana hep okul hayatımda özel 
kurslar aldırdı. Bir de İngiltere’ye gönderdi 
beni. Üniversitede final imtihanlarına girdim, 
İngiltere’ye gittim. Orada bir yabancı dil 
okuluna gittim. Londra’ya yakın bir yerde. 
Fakat sınav sonuçları bir açıklandı ki, ben iki 
tane önemli dersten, mukavemet ve yüksek 
matematikten bütünlemeye kalmışım. Ya 
bir ay önce dönecektim üç aylığına gittiğim 
İngiltere’den, sınavlara girecektim yada o 2 
dersi baştan alacaktım. Babam kararı bana 
bıraktı. Ben bu yönünü hep hatırlarım.Benim 
oğlum aynı durumda olsa, gel derim şimdi. 
Ben de dönmemeyi tercih ettim. 19 yaşımda 
bu kararı verdim. İngilizce daha önemliydi. 
Dersleri çalışırım yaparım dedim. Bir ay daha 
kaldım, hayatım boyunca verdiğim bu doğru 
kararın faydaların gördüm.

Oyuncak otomobillerinizden söz 
etmiştiniz. Gerçek otomobille ne zaman 
tanıştınız? 

1984 yılında, 18 yaşıma geldğimde ehliyet 
sınavına girdim, ikinci denememde aldım 
ehliyeti. Bizim zamanımızda dosya yakma 
işleri vardı. Hatırlar mısınız? Dokuz kere girdin 
alamadın, dosya yanıyor... Böyle olunca 
vermezlerdi ehliyet. Araba kullanmayı yazlıkta, 
Erdek’te öğrendim, oradaki bir arkadaşımdan. 
O benden bir yaş büyüktü ve benden bir sene 
önce ehliyet almıştı. Dedim bir anlat bakayım 
şu araba işini. Ondan önce pek ilgilenemedim. 
Otomobillere meraklıydım ama başına geçip 
oturma fırsatım olmadı. O yaz öğrendim ve 
gittim, ikinci girişte ehliyeti almıştım. 

Bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? 
İşinizin hayatınızdaki yeri nedir bu 
anlamda? 

İş çok yoğun, tahmin ediyorsunuz. Bir de 
ben... Nasıl diyeyim? İşkolik değilim ama işine 
aşık biriyim. Hep öyle oldum. Sabah güne beş 
buçukta başlıyorum. Erken kalkıp haberlere 
bakıyorum. Okunması gereken şeyleri bazen 
gün içerisinde zaman yetmediği için sabaha 
bırakıyorum, onları okumakla geçiriyorum. 

Ondan sonra her sabah en geç 7.15'de 
işimin başındayım. Bu ilk günden beri 
böyle oldu. İki-iki buçuk sene Levent’teydi 
bizim ofisimiz, genel müdürlük ve şirket 
mahallemdeydi. Yürüyerek böyle iki 
adımlık, yani toplantı odasından bizim salon 
gözüküyordu o derece ama ona rağmen 
ben 7.15’de şirketteydim. Bu bir huy, 
alışkanlık. Erken gidip günümü planlarım.

İşkoliklikle işine aşık olma durumunu 
nasıl birbirinden ayırabiliyoruz?

Güzel soru. Böyle bir soruyu, kendi kendime 
de sormamıştım. İşkoliklikte herhalde biraz 
mecburiyet galiba. İş aşkında daha böyle 
zevk alarak herhalde, yani zorlamanın 
dışında, hani hayatın bir parçası olarak mı 
görme acaba? 

Mesela iş hayatınızda sizi mutlu eden, 
motive eden, işteki motivasyonu 
yakalamanın doneleri sizce nelerdir? 

Ben bir kere yönetici olarak takım oyununa 
inanan birisiyim. Kesinlikle başarının 
olmazsa olmazı ekiptir. Tabii ekipte de 
güven. Güven çok önemli. Aynı normal 
hayattaki gibi iş hayatında da güven çok 
önemli. Markamız bugün buralara geldiyse, 
ekip olarak birlikte çalışmamızın, birbirimize  
güvenin sonucudur bu. 

Kariyeri de konuşabiliriz 
aslında, nerede başladınız, hangi 
departmanlara geçişiniz nasıl oldu?

Ben askerlikten sonra profesyonel iş 
hayatıma başladım. O zaman markamız 
250 tane otomobil satmış, Türkiye’de 
daha düzgün telaffuz edilemeyen bir 
markaydı. Mecidiyeköy’de bir apartman 
dairesinin dördüncü katındaydı genel 
müdürlük binası. 25 kişi çalışıyordu orada. 
Giriş katında da bir showroom vardı. İki 
tane arabayı orada sergiliyorduk. Servis 
mühendisi olarak başladım. Ha, ne iş 
yapar servis mühendisi? O yıllarda satış 
sonrası çok yeni bir kavramdı. Sadece servis 
teşkilatı kurulmuştu 20 tane kadar yetkili 
servis, o da kanuni mecburiyetten. Önce 
dediler ki garantiden sorumlusun. Bizim o 
zaman bildiğimiz buzdolabının garantisi, 
televizyon... Garanti neymiş önce onu 
öğrendik. O zamanlar servislerden formlarla 
şikayetler geliyor. Ondan sonra onları 
bilgisayara giriyorsunuz. Sonra disketler 
vardı bilmem hatırlar mısınız? Disketler 
hazırlanıyor kargoyla gönderiliyor. Orada 
başladım; Edit Process... 

Bayağı uzun bir süreç...

Tabii tabii. Bir aydan önce olmuyor zaten. Yıl 
1991. O zamanlar sisteme bağlı monitörler 
vardı. O zamanki satış sonrası yöneticime 
ait, şirkette 1 tane personal computer 
vardı. Bu işlere meraklıydı, o kendisine 
almış, odasında dururdu. Neyse... O zaman 
sanırım Lotus 123 diye program vardı. 
Onlardan gösterdi bana. Sonra ben boş 
zamanımda uğraşmaya başladım. Öyle bir 
gün geldi ki Hyundai’de personal computer 
kullanan tek kişi bendim. Garantiden sonra 
dediler ki bir eğitim gerekli... O zamanlar 
Amerikancı Ahmet Usta, otomatikçi 
Mehmet Ustalar var. Biz onlara servisi 
vermişiz fakat bizim arabaların üstündeki 
teknolojiyi anlatabilen yok. Dediler ki “ 
Kore’ye gidiyorsun, teknik eğitime… öğren, 
gel burada ustalara anlat.” Yani şirkete 
girdim 1 Mayıs’ta, 1 Eylül’de beni Kore’ye 
gönderdiler. Aldım çantayı 15 günlüğüne 
Kore’ye gittim. Ne Hyundai markasını 
tanırım ne de teknoloyiji. Üniversitede ne 
gördüysek o. Orada çok yoğun bir eğitime 
aldılar beni. Birkaç sene sonra tek başıma 
otomatik şanzıman söküp, toplayıp, test 
eden, motor enjeksiyon arızalarını bulup, 
onaran bir teknik adam oldum. Neyse sonra 
buraya geldim, teknik notlar hep İngilizce. 
Oturdum akşamları tercüme ettim. Eğitim 
materyali yok. O zaman asetat diye bir şey 
vardı, tepegöze koyardık asetatı, ustalara 
onu anlatıyordum. Sensör diyordum, o ne 
müdürüm asansör mü diyordu, bilmiyor 
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işte! Neyse, ustalara onları anlattım... Ondan 
sonra tabii şirket de büyümeye başladı. 
1997 yılında Koreliler yatırım kararı aldı. 
Ondan sonra burada yatırım başladı, onunla 
beraber tabii şirket çok hızlı büyüdü. Ama 
ben işte dediğim gibi 26 senenin 20 yılı hep 
satış sonrasındaydım. Değişik bölümlerde 
görev aldım. Garanti, eğitim, teknik servis, 
yedek parça ve saha görevlerinin hepsini 
yapmıştım. Çok da keyif aldım. 

Unutamadığım bir anım aklıma geldi: 
Yine işte o ilk sene, belki de ikinci sene... 
Tam hatırlamıyorum... Bir gün öğlen vakti 
o zamanki genel müdürümüz Sayın Işık 
Dikmen ofise girdi. Beyler dedi, haydi; 
Haydarpaşa’ya gidiyoruz, limana. Gemi 
gelmiş, Haydarpaşa limanına. Fakat orada 
bir zamanlamayla mı ilgili, yönetimle mi ilgili 
bir problem yaşanmış ve geminin çok kısa 
bir zamanı var. Bizim arabaların boşaltılması 
gerekiyor yoksa gemi gidecek. Arabalar 
başka yere giderse bittik.

Araba indirmeye mi gittiniz?

Şirket olarak gittik. O büyük gemiye, ben 
değil sadece, herkes! Çalışan herkes, 
gemiden otomobil indirdik. Kaç kişi o gemiye 
binmiştir kim bilir. Çok büyük bir gemiydi 
bugün bile hatırlıyorum.

Peki, mesela şu an sektöre yeni 
başlayan ve sektör dışındaki genç 
arkadaşlara sizin hem hayat hem de 
iş deneyiminizle aktarmak istediğiniz 
tavsiyeler neler olabilir?

Pencere

Şimdi genç arkadaşlar farklı. Bizde 
de tabii ekipler kadrolar gençleşiyor. 
Bir de benim bir özelliğim var, junior 
yani ilk giriş seviyesinde bile olsa 
arkadaşlar, işe almadan muhakkak 
konuşurum, bu işe özen gösteriyorum. 
Şu anda piyasada da sadece bizim 
markamızda değil, bütün sektörlerde 
yeni jenerasyon bir buçuk iki yıl kalıyor, 
ondan sonra marka değiştiriyor. Benim 
tavsiyem önce ne istediklerine karar 
vermeleri lazım, yani yeni jenerasyon 
çok farklı. Çok kısa sürede çok hızlı 
yol almak istiyorlar. Başaranlar var, 
başaramayanlar var. Ama öncelikle 
doğru bir plan yapmalarını tavsiye 
ediyorum. Ondan sonra bu planda 
hedeflerine ulaşabilmek için nelere 
ihtiyaçları var, o yönde kendilerini 
yetiştirmeleri lazım,  donanımlı olmaları 
lazım.

İşine aşık biri olarak iş sonrası 
zamanınız nasıl geçer peki?

Genelde haftanın üç akşamı işle ilgili 
bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor 
demek, hafta içi kendime çok vakit 
ayıramıyorum demek. Bir yemek, 
bir davet oluyor muhakkak. Genelde 
kendime kalan iki gün oluyor, o iki gün 
içerisinde de iki akşam yani, iki akşam 
içerisinde de birinde mutlaka çocuklarla 
bir şeyler yapmaya özen gösteriyorum, 
bir akşam da kendim için. Yani ne 
demek bu?  İşte çıkıp bir yürüyüş 
yapmak, sahilde hani... Ya da eşimle 

bir yerlerde yemek, içmek falan gibi. Ama 
kendime çok vakit ayırdığım söylenemez.

Cumartesi - pazar?

Cumartesi ve pazar olabildiğince işi 
düşünmemeye çalışıyorum. Cumartesi 
pazar erken kalkıp sahile iniyorum ya da 
bizim evin oralarda yürüyüş yapıyorum. 
Ondan sonra evde yada dışarıda 
çocuklarla beraber kahvaltı yapıyoruz. 
Kitap okumayı seviyorum. Sinema 
severim. İzlemeye çalışıyorum. Ailemle 
vakit geçirmek en büyük zevkim. Bir de 
basketbol maçlarına gidiyorum. 

Ailenizden söz edelim mi biraz? Geniş 
bir aile mi? 

İki çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum 
var. Kızım 16 yaşında, oğlum da 11 
yaşında. Oğlum bir ara otomobilci olmak 
istiyordu. Şimdi vazgeçti! Kızım daha bir 
mesleğe karar vermiş değil, en son mimar 
olmak istiyordu. Kerem, basketbolla 
çok ilgileniyor. Üç senedir basketbola 
gidiyor, bayağı merak saldı. Yetenekli 
olduğunu düşünüyorum. Hem sağ hem 
sol elini kullanabiliyor. Sima da tiyatroyla 
ilgileniyor. Geçen yıl Müjdat Gezen’in 
tiyatro okuluna gitti. 

Yoğun bir iş hayatınız var. Deşarj 
olmak için, dinlenmek için ne 
yaparsınız, nasıl deşarj olursunuz?

Müzik dinliyorum. Daha çok meditasyon 
müzikleri dinliyorum. Kulaklığı takıp 
dinlemek hoşuma gidiyor.

Peki, tatil size ne ifade ediyor?

Bu tempoda maalesef genelde yılda bir 
hafta tatil yapabiliyorum. Tatilde değişik 
şeyler deniyorum. Mesela bu sene uzun 
bir aradan sonra tatil köyüne gideceğim. 
Oğlum istedi, bir arkadaşından duymuş, 
hayır diyemedik. Bodrum’da bir tatil 
köyüne gideceğim. Geçen sene mesela 
uzun bir cruise seyahati yaptık ailece. İki 
ülke, beş şehir gördük.

Böyle içinizde kalan yapmak 
istediğiniz ve ertelediğiniz bir şey var 
mı? 

Biraz düşüneyim bakayım, vardır olmaz 
olur mu? Ben uçmayı isterdim mesela. 
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Benim büyükbabam askerdi. Ben 
görmedim, babamın babası savaş pilotu. 
Hani tekrar dünyaya gelsem evet, uçmak 
isterdim. Ne olmak isterdim, pilot olmak 
isterdim.

Peki, insan hayatında başarı sizce 
nedir? 

Yani çok genel tanımıyla daha önceden 
planlanan, konulan hedeflere en kısa 
yoldan ulaşabilmektir diye tanımlıyorum.  

Peki, şansa inanır mısınız?

Şansa inanırım. 

Şanslı mısınız?

Şanslıyım. Şanslı olduğumu 
düşünüyorum. İnsan kendi şansını kendi 
yaratır mı? Bazen, duruma göre öyle 
olduğuna inanıyorum. 

Zaman üzerine konuşsak...

Çok hızlı geçti. Yani bilmiyorum 51 
yaşıma geldim, enteresan. Zamanın 
kıymetini bilmek lazım.

Mesela böyle geçmişe dönüp 
baktığınızda ve önünüzdeki sürece 
baktığınız zaman bir şeyleri etüt 
ettiğinizde planladığınız ya da 
yapmak istediğiniz ya da yön vermek 
istediğiniz şeyler nelerdir?

Pişmanlıklarım vardır tabii yani herkesin 
olduğu gibi. Bir daha hayata gelsem, 
dünyaya gelsem deyince...

Çünkü şu an farklı bir deneyimle 
bakıyorsunuz bütün yaşadığınız 
sürece. Mesela pişmanlıklar işle 
ilgili, kariyer, meslek seçimi ya da 
kaçırılan zamanlar bilemiyorum 
ama…

Yani bir kere her şeyden önce her sabah 
olduğu gibi şu anda da şükretmekle işe 
başlamak lazım. Yani çok şükür sağlımız 
iyi, nefes alabiliyoruz, en önemlisi o. Bu 
bizim için çok önemli. Onun dışında, ben 
memnunum hayatımdan. Yani tabii ki 
ufak değişiklikler, bazı şeylere farklı yönler 
verirdim tekrar dünyaya gelsem ama 
şükrediyorum. Çok büyük pişmanlıklarım 

yok yani. Biraz işe fazla zaman harcamış 
olabilirim, başka şeyler yapılabilirdi. 
Ama orada da mecburiyetler de vardı 
sonuçta. Memur ailenin çocuğuyum, hep 
çalışmalıydım. Biz hep öyle gördük, böyle 
büyüdük.

Vallahi ben o kadar plan kuramadım. Yani 
benim düşüncem, sağlığım müsaade ettiği 
sürece çalışmak istiyorum. Artık bundan 
sonra duramam. Sağlığım el verdiği sürece 
çalışacağım. 

Okulda çocukluk anınız ya da 
babanızla hiç unutmadığınız, 
yaşadığınız bir anı var mı?

Hemen ilk aklıma gelen...  Üniversiteye 
girerken bizim zamanımızda, (şimdi 
değişti, bayağı bir değişti) okul tercihlerini 
önceden yapıyorsun sonra sınava 
giriyorsun... Annem sürekli doktor ol, dişçi 
ol falan diyor. Ben de asla istemiyorum, 
ama sırf annem kırılmasın diye yazdım. İlk 
beş tercih tıp, diş hekimliği falandı. Benim 
tercihim yedinciydi, makine mühendisliği. 
Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazandım. 
Sınıfta yüz kişi varsa yetmişi teknik lise 
mezunu ya da meslek lisesi mezunu. 
Şimdi bunlar daha önceden okumuşlar 
bazı meslek derslerini. Ben düz liseden 
çıkmışım, gelmişim. İlk hoca geldi, teknik 
resim diye bir ders. T cetveli falan filan... 
Hiçbir şey bilmiyoruz ki biz. Neyse aldık 
onları gittik bir heves. Ondan sonra 
dersler başladı, Üniversite hayatımda ilk 
vizem, ilk vize de teknik resim. Girdik, 
çiziyoruz. Ondan sonra bir şeyler yanlış 
gitti. Sonra biraz zaman geçti üniversite 
hayatımın ilk vize sonucu açıklandı: 0,5! 
100 üzerinden. Niye sıfır değil? Sıfır kopya 
oluyormuş ondan dolayı. 0,5... Sonra 
çalıştık, telafi ettik. Unutmam onu.

Seyahatlerde muhtemelen çok 
ülke gezmişsinizdir, ülke gezileri 
yapmışsınızdır…

Kaç tane olduğunu saymadım ama 25’ten 
fazladır ama en çok Kore’ye gittim. Her 
sene gidiyorum bir ya da iki kere, global 
toplantılara katılıyorum.

Sohbeti Kore’ye kadar getirdik. Keyifli 
oldu...

Benim için de. Teşekkürler.  

Önder Göker tavsiye ediyor

Göker’in beğenerek okuduğu kitap 
Adam Bryant’ın Köşe ofis’i... Zirvedeki 
CEO’ların başarı öykülerini anlatan kitap 
iş yaşamında zirveye ulaşıp başkalarına 
ilham vermek için ne yapmak gerekir 
sorusuna yanıt veriyor. Adam Bryant 
bu ve benzeri konuları aydınlatmak 
için görüştüğü yetmişi aşkın CEO’ya 
işlerini nasıl yaptıklarını ve şirketlerinde 
yükselirken hangi önemli dersleri 
çıkardıklarını soruyor. 
Bu sıra dışı söyleşilerde CEO’lar 
unutulmaz öykülerini ve şaşırtıcı 
görüşlerini paylaşıyorlar. 
(Remzi Kitabevi)
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Röportaj

Dünyada popülizmin siyasette 
yeniden rağbet gördüğü bir 
çağdayız. Bunun ekonomiye 
yansıması nasıl olur?

Eğitim düzeyi yüksek ülkelerin para 
birimleri değer kazanıyor, eğitim 
düzeyi düşük ülkelerin paraları değer 
kaybediyor. Bakınız Euro dolar paritesi. 
Normalde faizi arttıracak bir Amerikan 
Merkez Bankası var faiz düşüren bir 
Avrupa Merkez Bankası var ona rağmen 
Euro dolar paritesi yükseliyor. Türk 
Lirası niye değer kaybediyor, yani faiz 
yükselmeyecek yükselmeyecek dedik, 
Türk Lirası bayağı bir faiz yükseltti 
esasında Merkez Bankası örtülü olarak. 
Ama Türk Lirası değer kaybetti zaten. 
Şunu söylemeye çalışıyorum her ne 
kadar popülizm dünyada yaygın da 
olsa siyasiler öyle davranıyor da olsa 
reel sektör eninde sonunda bu gerçek 
gelişmelerden er ya da geç etkileniyor. 
O yüzden bizim de önümüzde zor bir 
dönem var. 

Nasıl bir zorluk olacak bu? Kriz mi?

Türkiye’nin son beş senede kriz tanımı 
değişti. Kriz eskiden kurun artmasıydı. 
Türk insanı öyle anlıyordu. Türkiye’de 
düşük büyüme de kriz. Türkiye’nin 
büyüme ortalaması Cumhuriyet’in 
büyüme ortalamasının Cumhuriyet 
dönemi büyüme ortalamasının altına 
inmeye başladı. Bu işsizlik demek. Yüzde 
beşin üzerinde kalması lazım Türkiye, çok 
basit yani. Yüzde beşin altında kaldığı an 
bitti, konu kapandı. Son seçimlere bakın 
mesela... Referanduma gençler arasında 
“hayır” oranı yüzde 61. Yani istihdam 
yaratamadığınız zaman ekonomik 
aktivite yavaş olduğu zaman, Türkiye’nin 
bulunduğu ekonomik zorluğu anlatan 
şey işsizliktir esasında, düşük büyümedir. 
Türkiye o manada zaten son beş senedir 
krizde. İstihdam yaratamıyor. Türkiye’nin 
krizi budur. Kur zaten 2.80’den neredeyse 
4’e geldi. Ama hani? Kriz yok, ekonomi 
dönüyor. Mesela ben şöyle söyleyeyim, 
kur 6’ya da gidecek böyle giderse. 

Nasıl keseceğiz bunu?

Bunun sistemi esasında Türkiye’de yani 
dünyada da Türkiye’de çok basittir. Ya 
bir sistemin içerisinde olursunuz ya 
olmazsınız. Türkiye’de sistem biraz içinde 
olalım biraz dışında olalım şeklinde 
işliyor. Oysa ya içinde olacaksın ya 
dışında olacaksın. 

Bir yerli otomobil meselemiz var 
mesela... 

Üretiriz. Ford’un kamyonunu biliyorsun, 
İnönü’de cıvatasına kadar motor teknoloji 
her şey dahil yerli. Çin’e satıyorlar.

Üretilebileceğini 1960’da Devrim’i 
üreterek göstermiştik zaten. O 
zaman üretebiliyorsak şimdi de 
üretiriz. Mesele üretmek mi satmak 
mı? 

Ne yapacağız? Belki ayrışacağız. Yani 
ürünler farklı değil, bütün ürünler Coca 

Borsa yalan, 
faiz doğru 
söyler!

Ekonomiye ilişkin özgün 
yorum ve analizleriyle 
tanınan finans ve iletişim 
danışmanı Dr. Artunç 
Kocabalkan ile dünya 
ekonomisinden Türkiye 
ekonomisine uzanan ve 
gelecek öngörülerini de 
kapsayan verimli sohbetimizi 
Otoban okurlarıyla 
paylaşıyoruz... 

IFM Medya Finans ve İletişim Danışmanı
Dr. ARTuNÇ KocABAlKAN
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Cola artık. Reklam farklı. Yani bilmiyorum 
orta sınıf bir arabayı seçerken bir 
sürü nedenle değişiyordur insanların 
fikri, ama ben baktığım zaman bir fark 
göremiyorum o gamda. O marketing 
bir yerden sonra o ayrışmayı sağlıyor 
ve dünyada da genel olarak bu var yani. 
Geçen gün bana ne anlattılar, Almanlar 
Türkiye’de üretilen arabaları Alman malı 
olmasına rağmen Türkiye’de yapıldığı için 
almıyorlar diye bir araştırma yapılmış.

Çalışan mutluysa müşteri 
mutlu olur

Peki, KOBİ’ler nasıl ayakta kalacak bu 
belirsiz ortamda? Otomotivcilerden 
bahsediyorum. Ciddi yatırım 
içindeler. Onlar ne yapmalı da ayakta 
kalmalılar?

Sihirli değnek yok. Yaşam sanatı hayatı 
kabullenmekten ibaret. Durum bu. Sonra, 
elbette mutfağında olmak gerekiyor. 
Kendilerini iyi tanımaları lazım, risklerini 
iyi ölçmeleri lazım. Türkiye’deki bence 
bundan sonraki KOBİ’ler için en büyük 
risk likidite riskidir, finansman riskidir. 
Yani Türkiye’de pek çok sektör dinamik 
dengeyle dönüyor. Ar-ge’ye devam 
etmeliler bence. 

Yok, bizimkilerde öyle bir şey yok! 

Ar-ge yatırımı ne demek? Esasında 
fark yaratacak bir şeyler değil mi? İki, 
yurt dışına açılmayla ilgili, farklı pazar 
bulmayla ilgili... Bir yatırımları varsa 
ona devam et derim, ama içeride 
sektör toparlayacak, çok iyi olacak. Ben 
ona yatırım yapmam. Yani minimum 
riskle gitmeye çalışırım. Bu riski asla 
almam yani. Bir likiditemi ayarlamaya 
çalışırım, iki bu riski asla almam. İhracata 
yönelmeye çalışırım. Kesinlikle farklı 
pazar bulmaya çalışırım, farklı ürün 
yapmaya çalışırım. Mesela bir şey daha 
yaparım: mevcut çalışanlarımı mutlu 
etmeye çalışırım. Burada mesela istihdam 
kaybı, üretim kaybı geri dönülemez 
zararlar veriyor, ondan sonra problemler 
yaratıyor. Çünkü, müşteri memnuniyeti 
sağlamanın yöntemi dünyada değişti 
artık. Önce çalışanını mutlu edeceksin. 
Çalışanın mutlu olduğunda müşterin 
mutlu olur. Yani iş CRM’den HRM’e 
dönmeye başladı.

Yüzde yüz katılıyorum. Müşteri 
odaklılıktan ziyade çalışan odaklı 
stratejiler uzun vadede zaten 
müşteriye yansıyor.

Bakın bir tane Amerika’da otomotiv 
firmasının CEO’su galiba, yatırımcı 
toplantısı yapıyorlar, işte analistler falan... 
Adam diyor ki, benim bundan sonraki 
yıldaki amacım iş kazalarını 0’a indirmek. 
Herkes bağırıyor çağırıyor, bize doğru 
dürüst rakam söyle falan... Yok diyor. 
Bir sene sonrasında hakikaten içeride 
turn over düşmüş, iş kazaları düşmüş, 
verimlilik artmış. Dolayısıyla bu karlılığa 
yansımış. Şimdi artık insan odaklı olmakta 
yarar. Çünkü insanlara para veremiyoruz 
artık. Yani çalışanla bir tane selfie 
çektirmek, patronun Facebook’ta onun 
doğum gününü paylaşması, kutlaması... 
Yani bu artık “off the balance sheet” 
olmaya başladı. Biraz önce anlattığım 
şeyler hep “balance sheet” ile alakalı, 
bilançoyla alakalı. Bilançonu doğru 
yöneteceksin kardeşim. Bilmiyoruz’u bir 
kere kabul edeceksin. Yani finansçının 
işini finansçı yapar. 

Trump’ın gelişi yapıcı 
yıkım
Bu aslında iyi de bir avantaj çünkü 
hala insana yatırım yapmak işe 
yarıyor. Yarın yaramayacak, bugün 
yararken bunu kullanmak lazım.

Tabii, yarıyor tabii, bravo. Tabii yani işte 
diyorum ya, popülizm işte... Mesela diyor 
ki, “bir de bu denesin”. Trump’ın gelişi öyle 
bir şey. Ama görecek ki şimdi insanlar, bu 
adam popülizmin zirvesini yaptı, biz bunu 
aldık. Bu faşizmi, korumacılığı şunu bunu 
Amerika da savundu, ama başarısız oldu 
diyecek, ister istemez aslında doğruyu 
bulacak tekrar. Bu bir yapıcı yıkım esasında. 

Şirketler için de öyle, yani o geçiş 
döneminde yaşanacak krizler birçok 
şirketin de batmasına sebep oluyor.

Değişim yönetimi konusu çok önemli. Tüm 
dünyada ve Türkiye’de ciddi bir değişim 
yaşanıyor, belirsizlikler çok fazla bu değişimi 
çalışanına doğru anlatıp, müşterisine doğru 
yansıtanlar başarılı olacaklar. Yapamayanlar 
başarısız olacaklar. Bu dönemi hakikaten 
çok doğru geçirmek lazım. Yani orada da 
finansıyla da bunu doğru geçirmek lazım. 
Yani Türkiye’de yüzyıllık şirket sayısı az. 
Hepsi aile şirketi ve aileler baba öldükten 
sonra bölünüyor. Şimdi bunlar Türkiye’nin 
değerleri. Yani o yüzden değişim yönetimi 
çok köklü. Bu esasında şöyle bir şey: 
bir firma var, diyelim ki genel merkezini 
İzmit’ten İstanbul’a taşıyacak... O kadar 
önemli bir şey ki esasında o değişimi doğru 
yönetmek. Çalışanların çocukları hangi 
okula gidecek? Oradaki çalışanlar gelecek 
mi? Yol paraları ne olacak? Onlar burada 
mutlu olacaklar mı? Hani finans evet belki, 
maliyet üretimi açısından çok iyi bir yere 
geleceksin ama düşünsene A takımını 
kaybedeceksin mesela. 

Büyük risk, yine insana geliyoruz.

Tabii, odağa insanı koymak lazım. 

Evet, bütün iş adamları özellikle 
KOBİ’de bir hap istiyorlar kendilerine. 
Bir hap verilsin de geçsin.

Hapı yutmamaları lazım bence! O Matrix 
filmindeki hap gibi, yutarsın kendini iyi 
hissedersin ama bir işe yaramaz yani.

Bizim işimiz maalesef yüksek 
stokla dönmek. Finans yönetimi 
gerektiriyor. Öyle riskler var şu anda. 
Bina yatırımı, stok yatırımı, uzun 
dönem kiralamanın getirdiği riskler... 
Hani bu bir kriz olursa hepimizin 
çökeceği anlamına geliyor.
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Röportaj

Türkiye’de faizi aşağıda tutmak 
istemelerinin nedeni yatırımın artması 
için olsa yatırımın ona göre hazırlanıyor 
olması lazım. Orada bir eksiklik var. 
Faizin aşağıda durma nedeni, sistem 
dönsün, özellikle inşaat sektörü dönsün 
diye yapılıyor. O yüzden yani bu faiz 
bir yerde patlar, ki patladı zaten. Daha 
da patlar. Doktora tezim reel sektörde 
risk yönetimi ve bankacılık sektörüne 
etkisi. Temel fark şu: reel sektör riski 
her zaman bir fırsat olarak bakıyor. Yani 
ben bu riski alırım parayı da kazanırım 
diyor. Bankacılık sektörü ise riski 
minimize edilmesi gereken bir şey olarak 
bakıyor. Şimdi böyle dönemlerde reel 
sektörle bankacılık sektörü arasındaki 
kavganın sebebi bu zaten. Diyor ki bana 
ver ucuz ver ben işimi döndüreyim. 
O da diyor ki bu devam etmez. 
Şimdi maalesef ben bu filo işini vakti 
zamanında tüm tekstilcilerin inşaatçı 
olmasına benzetiyorum. Tekstil işinin 
biteceğini anladıkları andan itibaren 
bütün sermayelerini inşaat yapmaya 
çevirdiler. Ama tekstil daha likit hızlı 
dönüyor inşaatsa daha durağan. Biraz 
önce söylediğiniz filo işi de öyle. Şimdi 
stokla çalışıyorsunuz zaten, hele iş filoya 
bilmem neye döndüğü zaman çok büyük 
şeyler tutabilmen lazım değil mi? Stokları 
tutabilmen lazım. Hani onu yönetmek 
gerçekten çok zor. Bunun için mesela 
risk yönetimi ve finans yönetimini çok iyi 
yapmak lazım. Muhtemeldir ki KOBİ’ler 
değil ama biraz daha sizin firmalarınız 
bu. Yani biraz şeye benziyor bu, yani 
bankalar Türkiye’de niye güçlü? Risklerini 
iyi yönetiyorlar.

Bankacılık krizinden sonra 
yönetmeye başladılar.

Yani bizde firmalar yağmur yağıyor, 
dolduralım diye bakıyorlar. Tamam da 
bir yerde duracak, bitecek yani.

Fark yaratmak lazım

Bizim otomotiv bayilerinde bütün 
operasyonlarının toplam karı %1-1,5 
seviyelerinde. Hatta sadece araç satış 
kârlılığı %0,3’lere falan düştü. Sektör 
kabul edemiyor. Yatırımları riskini 
zaten almış durumda, stoklarının riskini 
almış durumda bir de kâr üretemiyor 
dolayısıyla yeni yatırım yapacak gücü 
kalmıyor aslında. O yüzden parayı başka 

tarafta değerlendirmeye çalışıyorlar, o da 
riskli.

Tabii, bu bilançoyu doğru yönetmek 
kısmı. Bence önemli bir kısım. Bir de 
şunu söyleyeyim: otomotiv sektörü 
de son on senedir değer zincirinin her 
yerinde olmak gerektiğini anladı. Ama 
şimdi öyle bir yere geliyorsunuz ki bu 
dengelerde işler iyi giderken kolay. 
Herkes aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor. 
Ben onun için dedim, hani markaların 
arasında bir ayrışma yapmak tamamen 
marka algısıyla alakalı. Fark yaratabilecek 
bir şey yapmak lazım.

Ama işte sektör kâr üretemeyince 
yatırım yapamıyor yani fark 
yaratacak yatırımı da yapamıyor...

Ama işte ne oluyor biliyor musunuz, fasit 
dairede dönüyoruz. Yani bir yerde birinin 
kırması lazım onu. Siz onu sektör olarak, 
firma olarak, patron olarak kırmazsanız, 
sistem kırıyor. Yani sistem diyor ki sana, 
batırıyorum sizi ağabey, bitiyor, kalanlar 
da diyor güçlüyse devam eder. Dünyanın 
kuralı bu esasında. Yani şöyle düşünelim: 
şimdi bir sürü firma kolu kaptırmış 
durumda. Çünkü büyük yatırımlar var. 
Bir de çok büyük firmalarla çalışıyorsun, 
o da sana bir şeyler dikte ediyor. Nasıl 
ayrışacaksın, ayrışamazsın tabii. Bir de 
gerek yok diyorsun işler iyiyken. Ama 
işler öbür dengeye döndüğü zaman ister 
istemez o sana yaptırıyor onu. Yani onun 
için hani fizik kuralıdır ya, ataletsizlik 
esasına, hareketi sevmez, değişimi 
sevmez. Ama değişim sevmezsen 
sistem bir süre sonra seni yok ederek 
değiştiriyor.

Onun için her noktadan kâr merkezi 
yaratmaya çalışıyorlar. Onu 
yaratayım derken bu sefer finansal 
risklerini artırıyorlar. Yani böyle bir 
risk ortamına girmiş oluyor herkes.

Sanayicilik Türkiye’de zaten bence çok 
cesurca bir iş. İhracat yapıyorlarsa 
problem yok ama ben içeriye çalışan 
firmaların hepsi açısından çok problem 
olduğunu düşünüyorum. Mesela 
Türkiye’den kaçmak manasında değil 
ama üretimi çeşitlendirmek, riski 
yönetmek, finansman gibi birçok nedenle 
şirket merkezlerini bence yurt dışına 
taşımalılar. 

Bu trend var.

Var.

Pisa testinde çocukların kendi 
okuduğunu anlamada, kendi dilinde 
okuduğunu anlamada kırk dört 
müydü sıramız?

OECD araştırması var. Bu Esintiler’de 
bir çocuk vardı, o yazmıştı Batuhan... 
Diyor ki, Türkiye’de şu anda birinci 
sınıfta olan çocuklara yatırım yapıp Pisa 
testi ortalamasını 10 puan arttırırsan 
Türkiye’nin milli gelirine bunun etkisi 30 
milyar dolar.

Nasıl hesaplamış? Çok enteresan.

Şöyle bakıyor: Eğitimli ülkeler ve milli 
gelir.

Oradan korelasyon yapmış öyle mi?

Pisa testi ortalamalarına bakıyorsun, 
Türkiye’ye bakıyorsun. Türkiye’nin 
milli geliri düşüyor esasında yani reel 
anlamda. Kişi başına gelir düşüyor. 
Dolar arttığı için de dolar bazında 
da düştü. E, şimdi bakıyorsun 
eğitim düzeyi Türkiye’nin, Pisa testi 
ortalamaları düşüyor mu düşmüyor 
mu? Sen TEOG’da bütün soruları 
kolaylaştırıyorsun ki herkes TEOG’da 
başarılı çıksın, millet herkes başarılı 
sansın. Yani esasında firmalar için 
bakın... Mesela bankacılık sistemi 
örneğini verdim ya, niye banka başarılı 
mesela bana medya için sormuşlardı. 
Başarılı medyacı olup olmadığını nasıl 
anlarsınız? Bugün dedim, herhangi bir 
bankacıyı Türkiye’den alıp, Londra’ya 
koyun çalışabilir. Ama Türkiye’de 
bir tane gazeteciyi alın, yurt dışında 
Financal Times’a, New York Times’a 
bilmem neye koyun çalışabilir mi? 
Şimdi bizim firmalarımız için de yan 
sanayi için de şu: Adam Toyota’ya 
çalışıyor Japonya’dan ödül alıyor değil 
mi mesela? Bu iş bence şampiyonlar 
liginde ne yaptığınla alakalı. Türkiye 
şampiyonlar liginde olmayı hak eden bir 
ülke. Ama biz ön elemeleri geçemiyoruz 
artık. Şampiyonlar ligi için firmanın 
şunu demesi lazım, ya ben rekabette 
neredeyim? Yani hikaye yazmakla 
alakalı. 
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Yeni yönetim kurulu seçilince 
markaların direktörlerine gidip 
biraz sohbet etmek istedik. Toyota, 
Renault, Hyundai’ye gittik. Kime 
gitsek masaya oturduğumuzdaki ilk 
konu insan kaynaklarıydı. Her yerde 
aynı dert vardı. 

Ben size bir örnek anlatayım bununla 
ilgili. Ali Pandır’ı ben Tofaş’tan 
tanıyorum. Bana dedi ki, Erdemir’de 
biz insan kaynaklarının yönetimini 
yapmalıyız, mantaliteyi değiştirmeliyiz, 
o zaman daha. Vizyon bence öyle bir 
şey. Dedi ki, bak burada bir televizyon 
var. İçeriye yayın yapan... O televizyon 
dedi, vakti zamanında çok işe yaramış. 
Çünkü İskenderun’da grev olmuş, 
grevde çalışanlarla yönetim arasındaki 
iletişimi oradan sağlamışlar. Ruslar 
da İskenderun’da fabrika kurarken 
lojmanlara kablo çekmişler. Evlerde 
televizyon seyrediliyor, Erdemir 
TV seyrediliyor. Biz o Erdemir TV’yi 
İskenderun, Ereğli ve İstanbul’da 
seyredilebilir hale getirdik. Canlı 
yayın yapıyor ve insan kaynakları ile 
birlikte çalışıyoruz. İnsan kaynakları 
ve kurumsal iletişimle. Niye? İnsan 
kaynaklarını eğiterek güçlendirerek 
değişimi sağlamak için. Haftada iki tane 

program çekiyoruz biz mesela. Yani 
Türkçe yapmak istiyorlar. Buradaki hava 
değişsin diyorlar. İnsanlar kendilerini 
iyi hissetsin. İnsan kaynakları mesela 
ne yapmak istiyorsa metnini veriyorlar, 
biz onunla ilgili programlar yapıyoruz 
falan... Bilgisayarlarda seyrediliyor, 
ortak alanlarda seyrediliyor. Bir de 
CNBC mantığıyla yazılı yapıyoruz biz. 
Hani insan kaynakları dediniz ya mesela, 
bence sizin bayilerinizin o “change 
management” için bence en ihtiyaçları 
olan şey böyle bir bilgi alışverişi. 

Bir hikâye yazmak lazım

Konunun içinde bahsettik ama 
bu faiz hareketlerinin geleceğine 
ilişkin bir tahmin yapabilir miyiz?

Şimdi ben son iki senedir hep 
“altınlanma zamanı” diyorum. Bugün 
altın kuru al, niçin altın kuru al, biraz 
önce bahsettiğimiz belirsizlik var ya, 
yani işte Amerika ne yapıyor belli 
değil, Avrupa ne yapıyor belli değil, Çin 
ne yapacak belli değil yani faizler ne 
olacak?... Bu kadar belirsizlik olduğu 
bir ortamda ekonomilerde durgunluk 
olmaya başlıyor ama emtia fiyatları da 
yükselmeye başlıyor bir yerden sonra. 
Çünkü emtianın üretiminde problem 
başlıyor. Dolayısıyla stagflasyon denilen 
bir ortama gidiyoruz.

Stagflasyon...

Tabii. Ekonomik durgunluk ve enflasyon 
aynı zamanda. Onun için en doğru 
yatırım aracı altın. Çünkü altın belirsizliği 
sever. Belirsizlik altına yarıyor, savaş 
altına yarıyor. Faizlerle ilgili beklentim 
de şu: Bir yerden sonra faizler çok hızlı 
yükselmek zorunda kalacak. Özellikle 
bizim gibi gelişen piyasalarda. Çünkü 
biz yapısal reformlarla geleceğe umut 
verme noktasında iyi bir resim ortaya 
koyamıyoruz. Onu koyamadığın zaman 
buraya gelen paranın vadesi kısalıyor 
ve kısa vadeli paranın da aradığı şey 
yüksek getiri. Yüksek getiri dediğin 
şey de faiz. E, şimdi sen bir yerden 
sonra Amerika daha güvenli bir yerse, 
daha belirsizlikler azsa ve Amerika 
faiz arttırıyorsa o zaman para oraya 
gitmeye başlıyor. Paranın oraya 
gitmesini engellemek için senin burada 
faizleri yükseltmen lazım. Faizleri biz 
yükseltmek istemiyoruz. Hükümet de 

istemiyor bunu. Merkez bankasına da 
bu yönde direktif veriyor. Bu geçen 
sene olduğu gibi faizi yükseltmeyip 
yükseltmeyip kurun artmasına, sonra 
mecburen yükseltmeye neden oluyor. 
Bunun aynısının olması olasılığı çok 
yüksek. Yani kurun tekrar yükselip, 
faizin de tekrar yükselmesi olasılığı çok 
yüksek görünüyor şu anda Türkiye’de. 
Peki kur nasıl 2,70 olur? Yapısal reform 
diyorum işte. Türkiye’de bir hikaye 
yazabilmek lazım. Hikaye yazmak çok 
zor çünkü Türkiye’de seçim var.

Yani 2019 yılında yapılacak seçim...

2019 veya 2018 erken de olabilir.

Yani o sürece kadar böyle bir şey 
yaşanma ihtimali var mı?

Çok yüksek bence. Yani hükümet bütün 
enstrümanlarıyla faizi yükseltmeyip 
harcamaları arttırmak istiyor ama 
bunun çok büyük maliyeti olur. 
Sadece hükümete bağlı değil. Yurtdışı 
bozulursa, ki saydığım nedenlerle 
bozulması olasılığı çok yüksek özellikle 
Amerika tarafında, o zaman bu 
şoka karşı biz ne yapacağız? Faiz mi 
arttıracağız? E, faiz arttırırsak sistem 
çöküyor, arttırmazsak olay büyüyüp 
daha büyük patlama oluyor. Dolayısıyla 
Türkiye’de, ben buna kriz demiyorum 
ama yurtdışı kaynaklı şok diyeyim ona 
ben. Yani Türkiye’nin yurtdışı kaynaklı 
bir şok yaşama olasılığı diğer gelişen 
piyasa ülkeleriyle kıyaslandığında daha 
yüksek maalesef.

Dünyada para bulma sıkıntısı var 
mı?

Var.

Şu anda var mı?                            

Var. Çünkü bakın bizim sendikasyonlara 
falan da bakın, dünyada halen faiz 
düşük ama Amerikan tahvillerinin 
faizleri yükseliyor. Bu da önümüzdeki 
dönemde finansman bulma 
imkanlarının çok azalacağını gösteriyor. 
Düne göre daha zor, yarın öbür gün 
çok daha zor olacak. Çünkü borsa 
yalan söyler, faiz doğruyu söyler. 
Amerikan tahvillerine baktığınız zaman 
faiz maliyetinin giderek yükseldiğini 
görüyorsunuz. 



16

Köşe Yazısı

Tek başına bir sigorta şirketi ve/veya 
şirketlerinin altından kalkamayacağı kadar 
tehlikeli risklerin sigortalanabilmesi için 
kurulmuş olan sistemleri Havuz Sigortacılığı 
(Pooling Insurance) olarak tanımlamaktayız. 
İlk uygulamaların 2. Dünya Savaşı 
sonrasında nükleer tehlikenin başlaması 
ile birlikte 1950’li yılların ortasında soğuk 
savaş döneminde kurulan ve ülkemizin 
de üyesi olduğu Atomic Insurance Pool 
(Atom Poolü) ile başladığını bilmekteyiz. Bu 
Pool o zamanlar için çok yeni olan Atom 
Santrallerinde meydana gelecek hasarlara 
karşı kurulmuş bir havuz idi.

Bilinen ilk büyük hasarı ise Pennsylvania, 
Harrisburg yakınındaki Three Mile 
Island (TMI) nükleer santralında 28 Mart 
1979 tarihinde saat 4.00’de 2 numaralı 
reaktördeki arıza ve sonrasında gelişen 
olaylar türbinin devreden çıkmasına ve 
santralın tamamen durmasına neden 
olmuştur. Operatörler, başlangıçta 
arızayı gidermek için uğraşmışlar, 
ancak cihazlardan gelen sinyalleri 
yanlış yorumlayıp, durumu tam 
kavrayamadıklarından reaktör çekirdeğinin 
(core) etrafındaki suyun önemli bir kısmının 
buharlaşmasına neden olmuşlardır. 
Böylece bina ve site dışına radyasyon kaçağı 
başlamış ve acil durum ilan edilmiştir.

Teknoloji ve Sanayii ilerledikçe oluşan 
risklerin devasa boyutlara ulaşması, tabii 
afetler, depremler ve bunun gibi büyük 
kitlelere zarar veren risklere karşı muhtelif 

havuz sistemleri kurulmuştur. Bu sistemde 
bu havuza iştirak eden tüm üye şirketlerin 
üretim, hasar, tahsilat vs. gibi operasyonel 
işlemleri havuz yöneticisi olarak da 
adlandırabileceğimiz bir işletici tarafından 
düzenlenir.

Burada esas olan tüm üyelerin havuza, 
havuzun konusu olan risklerden aktarım 
yapmaları ve tüm üyelerin verdiği 
teminatların, fiyatların havuz kurallarına 
uygun olması gerekliliğidir. Belirli sürelerde, 
üçer aylık veya altışar aylık dönemlerde 
havuz işleticisi, elde edilen primlerden 
havuz giderleri ve hasar ödemeleri 
sonucunda kalan bakiye üzerinde gerekli 
karşılıkları ayırır ve kar ve zarar olması 
durumunda katılan üye şirketlerin katkısı 
oranında hisselerini hesaplarına intikal 
ettirir.

Ülkemizde Tarım Sigortaları havuzu 
Tarsim, Doğal Afet Sigortaları Dask, Yeşil 
Kart Sigortaları Havuzu  ve son olarak 
da Riskli Sigortalar Havuzu  çalışmalarını 
sürdürmektedir. 11 Temmuz 2017 
tarihli ve 30121 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Riskli Sigortalılar Havuzu 
Çalışma Esasları’nın 6. Maddesi gereği, 
sigorta başlangıç tarihi 12 Nisan 2017’den 
10 Temmuz 2017 (dahil) olan poliçelere 
ait primler ve hasarlar Havuz kapsamında 
olup, primlerin Havuza devirleri poliçe ile 
tahakkuk ettirilen Trafik primi üzerinden 
olacaktır. Bu poliçelere ilişkin olarak 
sigortalılardan ilave prim ve aracılardan 

komisyon iadesi talep edilemeyecektir.

Gelinen bu noktanın kısa bir analizini 
yapacak olursak, Trafik Sigortalarında 
tarife serbestisine geçişle birlikte fiyatların 
şirketlerimiz tarafından satış kanallarından 
gelen talepler doğrultusunda yeterli 
risk analizi yapılmadan uygulanması ve 
sonrasında hasarların tasfiyesi esnasında  
dosya maliyetlerinin  döviz kurlarındaki 
artışlar, servis ve tamirhane maliyetlerinin 
öngörülemeyecek ölçülerde artması, kaza 
tespit tutanakları uygulaması sonucunda 
karşılaşılan suistimaller gibi nedenlerle 
Sigorta Şirketlerimiz ağır bir yük altına 
girmişlerdir.

Diğer taraftan şirket üretimlerinin trafik 
sigortaları ağırlıklı olması Reasürörler başta 
olmak üzere Sigorta Denetleme Kurulunca 
da tenkit konusu olmaya başlamış ve 
bu konuda ayrılan karşılık rakamlarıda 
şirketleri zorlayan diğer bir faktör olmuştur. 
Bütün bunların sonucunda da bilindiği 
gibi tarife fiyatlarında şirketler “Kurtaran 
Fiyat” uygulamasına  göre tarifelerini 
yükseltmişler ve tepkilere neden olan bu 
uygulamanın ardından Rekabet Kurulu 
haksız uygulamaların olup olmadığını 
sorgulamış ve akabinde de Riskli Sigortalar 
Havuzu uygulaması devreye alınmıştır.

Sistem nasıl çalışacak? 

İşletici: Uzun yıllardan beri ülkemizdeki 
yeşil kart sigortaları havuzunu yöneten 

Havuz 
sigortacılığı 
ve riskli 
sigortalar 
havuzu  

BuRAK REİS ÖzEN
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Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Riskli 
Sigortalar Havuzunun da işleticisi olarak 
tayin edilmiştir. Bu konudaki seçimin havuz 
yönetimi konusunda tecrübesi olan bu 
kurumca yönetilecek olmasını, sistemin 
işleyişi ve çıkabilecek sorunların kısa 
sürede halledilmesini sağlayacak deneyim 
bilgi birikimini barındırması açısından çok 
yerinde bir tercih olarak görmekteyim.

Havuza Üyelik :

Kara Araçları Sorumluluk Sigortası 
Branşında ruhsatı olan tüm sigorta şirketleri 
Havuzun doğal üyesidirler.

Havuzun Kapsamı :

Aşağıda gösterilen Tablonun (1), (2) ve (3) 
numaralı Basamaklarında (Trafik Sigorta 
tarifelerindeki tehlike basamakları ) yer 
alan tüm  araç grupları ile; basamak ayırımı 
yapılmaksızın kullanım tarzı taksi, çekici, 
kamyon, minibüs (10-17 koltuk), küçük 
otobüs (18-30 koltuk) ve otobüs (31 ve 
üzeri koltuk) türündeki araç grupları için 
düzenlenen Trafik Sigorta Poliçeleri Havuz 
kapsamındadır.

Yabancı  plakalı  araçlar  dâhil  kısa  süre  
esası  üzerinden  düzenlenen  tüm  poliçeler  
ve yukarıda belirtilmeyen tüm araç cinsleri 
Havuz kapsamı dışındadır.

Tablodan anlaşılacağı üzere 5-6-7 inci 
basamaklarda ,yani hasarsızlık indirimine 
hak kazanan  araçların sigortalanmasında  
yukarıda görülen yüzde oranları nispetinde 
bir indirim yapılarak mükafatlandırma 
sistemi uygulanmıştır.

Aynı şekilde hasarlılık oranları yüksek olan 
1-2-3 üncü basamaklarda da  % 50 ile % 150 
arasında  değişen bir prim arttırım oranı ile  
sürücülere ciddi bir maddi cezalandırma 
getirilmiş olmaktadır.

Tarifelerde Yeni Tescil ve / veya yeni kayıt 
olarak adlandırılan  basamakta ise  “Tekeri 
ilk defa  yola değecek olan “Sıfır Kilometre 
araçlara  bir ayrıcalık tanınmaması dikkat 
çekicidir, genellikle tescil sistemimizden 
kaynaklanan satış sonrası yeni kayıt olarak 
açılan her işlemin bu basamağa yazılıyor 
olmasından kaynaklanan  eski model 
araçlarında bu basamak kapsamında 
değerlendiriliyor olmasından dolayı yaşanan 
bazı olumsuzluklar bilinmektedir.

Ancak Sigortacılıkta dijitalizasyonun bu 
denli ileri gittiği, data birikiminin özellikle 
SBM ve Tramer kayıtlarında  Şirketler için 
vazgeçilmez  bir kılavuz olduğu bu dönemde 
sıfır kilometre araç sürücülerine  özendirici 
ve dikkatli kullanmalarını sağlayıcı bir 
Trafiğe Hoşgeldin bonusu verilmeliydi diye 
düşünüyorum.

Sigorta Priminin Tespiti :

Havuz   kapsamındaki   sigortalılara   ve/veya   
araç   türlerine   uygulanacak   sigorta   primi 
Müsteşarlık  tarafından  belirlenir.  Şirketlerin  
Havuz  kapsamındaki  sigortalılara  ve  araç 
türlerine uygulayacakları sigorta primi, 
Yönetmelikte belirlenen azami(tavan) 
primden düşük olamaz.  Sigorta  priminin  
Yönetmelikle  belirlenen  azami (tavan)  
primden  düşük  olması halinde, ilgili Şirketin 
Havuza devredeceği sigorta primi, azami 
(tavan) prim üzerinden hesaplanacak ve 
olması gereken haliyle Havuz hesaplarına 
intikali sağlanacaktır.

Havuz kapsamındaki poliçelere ait sigorta 
priminin tespitinde araç plakası esas alınır.

Havuzun kapsamını incelediğimiz 
zaman Sigorta Şirketlerimize havuza 
devredilenler dışında sadece özel araçların  
4-5-6-7 inci basamakları ile kamyonet 
,traktör,motorsiklet gibi motorlu araçların 
sigortaları ile sınırlanmış bir  trafik sigortaları 
üretimi kalmaktadır.

Adetsel olarak ve hasarlılık olarak bakıldığı 
zaman hayli yüksek oranlar barındıran 
Kamyonet, Motorsiklet  gibi  araç 
sigortalarının da kolaylıkla kabul edilmek 
yerine kotalar konarak kabul edileceği 
günlük uygulamalarda ortya çıkmış 
bulunmaktadır.

Özellikle yeni kurulan,kurulmuş olan ve 
Trafik üretimleri  sigorta acentelerinden 
gelen taleplerle yüksek olan sigorta 
şirketlerinin  sisteme ayak uydurma 
safhasında  Acenteleri ile birlikte birçok 
sorunla karşılaşacağını tahmin etmek  
falcılık olmayacaktır.

Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi :

Sigorta poliçelerinin SBM veri tabanı 
üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

Uygulamanın bir diğer olumlu tarafı  
bütün oto datalarının ve hasar bilgilerinin  
toplandığı SBM üzerinden yapılacak 
olmasının sistemin sağlığı açısında çok 
doğru olduğuna inanıyorum.

Çalışma hayatımın son 10 yılı içinde büyük 
bir beğeni ile izlediğim SBM platformları 
ve Tramer Datalarını Teknik Arkadaşlarıma 
nasıl fayda sağladığını yaşayarak 
gözlemledim.

Bence biriken datalar ve geçen yıllar 
dikkate alındığında özellikle ağır vasıtalar 
ve otobüslerin sigortalanması esnasında 
fiyatlamayı çok etkileyen Hasar Frekans 
bilgisinin yanında Hasar Şiddetinin de 
biliniyor olması daha yumuşak bir fiyatlama 
sağlayacaktır.

Örneklemek gerekirse pek çok kere  
verilen yüksek fiyata itiraz eden araç 
sahiplerinin adetsel olarak yüksek gözüken 
hasar kayıtlarının ufak tefek  tampon, 
stop lambası,far kırılması gibi yekün 
tumayan ancak adet gösteren hasarlardan 
oluştuğunu gözlemledim

Sigorta Primlerinin Havuza Devri :

Şirketler, üretimi takip eden 50. günde 
belirlenen  primden BSMV, Güvence Hesabı 
(Şirket ve sigortalı payı) ve Trafik Hizmetleri 
Fonu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
devredilecek pay ile aracı komisyonu ve 
operasyon maliyeti için alınacak komisyonu 
düşerek kalan prim tutarını Havuz hesabına 
alacak kaydederler.

Paket poliçeler ile birlikte verilen sigorta 
teminatlarına ilişkin primler Havuza 
devredilemez ve Havuza devredilecek azami 
(tavan) primin hesabı ile ilişkilendirilemez. 
İptal edilen poliçelerin Havuza kayıt 
işlemlerinde de aynı esaslar uygulanır. 
Şirkete  ait  herhangi  bir  reasürans  
anlaşmasının  bulunması,  Üyenin  Havuza  
devredeceği primin hesaplanmasını 

Havuz Kapsamındaki Araç 
Türlerine Hasarsızlık Sebebiyle 

Uygulanacak Pirim İndirimi
ve Hasarlılık Sebebiyle 

Uygulanacak Pirim Arttırım 
Oranları Tablosu

Basamak 
No

İndirim % Arttırım 
%

7 30 -
6 20 -
5 10 -
4 - -
3 - 50
2 - 100
1 - 150
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etkilemez ve Şirketin Havuza devir 
primi, tahakkuk eden azami (tavan) 
prim üzerinden hesaplanır.

Şirketin sigorta primini taksitle 
tahsil etmesi durumunda dahi, 
Havuza devredilecek prim

tahakkuk eden prim üzerinden 
olacaktır. Düzenlenmiş  poliçenin  
süresi  içinde,  kullanım  tarzı  veya  
basamak  değişikliği  nedeniyle 
Havuz kapsamına girişini veya 
Havuz kapsamından çıkışını 
bir durum meydana gelirse; 
yeni durumu belgeleyen poliçe 
eki(zeyilname) Havuz hesaplarının 
dışındadır. Bu durumda değişikliğe 
konu olan poliçe için iptal ve yeni 
durumu için tahakkuk işlemi yapılır.

Uygulamada poliçe eki (zeyilname) 
düzenlenmesini gerektiren diğer 
hallerin Havuz kapsamı bakımından 
durumları, Değerlendirme Komitesi 
tarafından karara bağlanır.

Üye Şirket ödemede geciktiği 
takdirde, ticari işlerde uygulanan 
oran üzerinden hesaplanacak 
gecikme faizini ödemekle 
yükümlüdür. Üyenin ödemiş 
olduğu faiz tutarı, geç ödeme 
yapan Üye dışarıda tutularak, diğer 
Üyeler arasında katılım payına göre 
dağıtılır.

Burada sektör uygulamasında 
90 ila 180 gün arasında vadelerle  
yapılan Trafik Sigortaları üretiminin  
havuza 50 inci günde ödenmesi 
zorululuğundan dolayı  Sigorta 
Şirketlerine üretim kaynaklarını 
fonlamak veya  tahsilat sürelerini 
kısaltmak konusunda tercih yapma 
gibi bir karar süreci  yaşamaları 
mukadder gözükmektedir.

Hasar Yönetimi:

Havuza Üye her Şirket  düzenlediği  
poliçenin  hasar sürecini  kendisi  
yönetir. Bu şekilde, ödenen 
tazminat ve masraf, Havuz 
hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, 
hasara konu olan poliçelere 
ilişkin muallak hasar karşılığı da, 
poliçeyi düzenleyen Üye sigorta 
Şirketi tarafından  İşletene (Türkiye 
Motorlu Taşıt Bürosu TMTB ), 
maddi bedeni ayrımında, yazılı 

olarak bildirilir. Ödenen tazminat 
ve masraf kalemlerinin içeriği 
ile muallak hasar belirlemesine 
ilişkin uygulama standartları TMTB 
tarafından belirlendikten sonra 
Üyelere bildirilir.

Meydana gelmiş ancak 
bildirilmemiş hasarlar karşılığı 
(IBNR) Havuz tarafından 
hesaplanarak hesap belgesi ile 
birlikte Üyelere bildirilir. IBNR 
hesaplaması, herhangi bir sigorta 
Şirketinde sorumlu aktüer olarak 
hizmet vermeyen danışman bir 
aktüer tarafından yapılır.

Değerlendirme Komitesi’nin, 
Havuz kapsamındaki poliçelere 
ilişkin olarak hasar dosyalarının 
ve bunlara  ilişkin  süreçlerin 
TMTB tarafından  incelenmesini  
talebi  halinde,  bu  konuda TMTB, 
Müsteşarlık kanalıyla Sigorta 
Denetleme Kurulu’ndan destek alır.

Yukarıda belirtilen hallerin dışında, 
hasar sürecine ilişkin uygulamada 
karşılaşılan konularda gerekli 
düzenleme Değerlendirme 
Komitesi tarafından yapılır.

SONUÇ: Anlaşılacağı üzere  
Trafik Sigortalarında yeni bir 
dönem başlamıştır, her iki 
tarafında   (Sigortacı / Tüketici 
) zaruretlerinden kaynaklanan 
olgular sonucunda siyasi 
otorite Şirketler, Hazine, Meslek 
Odaları gibi tarafların  görüşleri 
çerçevesinde bu sistemi uygun 
bularak yürürlüğe koymuştur.

Yukarıda satır aralarına 
serpiştirdiğim bazı uygulama ve 
zaman içinde oluşacak telaffuz 
farklılıkları ile  bu yılın sonuna 
kadar bir geçiş süreci yaşanacağı 
ve Trafik Sigortalarında daha 
rasyonel ve Sigorta Şirketleri ile 
Sigorta Aracılarını daha rahat 
uygulayacakları bir model üzerinde 
uzlaşarak orta yolu bulacakları 
inancındayım.

Sektörün tüm taraflarına, 
sigortacılığa 45 yılını vermiş bir 
teknisyen olarak meslektaşlarıma 
ve  sektörümüzün bel kemiğini 
oluşturan Sigorta Aracılarına 
kolaylıklar diliyorum.

Köşe Yazısı
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Geniş Açı

Sizlerle bu köşede yapacağım 
paylaşımların ilkinde yakın gelecekten 
ve getirdiği hızlı değişimden bahsetmek 
istiyorum. Bugünlerde üzerinde sıkça 
tartıştığımız ve sektörümüzün içinden 
geçtiği bu dönem birçok gelişmeye açık. 

Gelecek çok yakın ve değişimleri hızla 
beraberinde getiriyor. Satış alanında 
olduğu kadar satış sonrasında da yaşanan 
ve yaşanacak birçok gelişme, bizleri 
sektör olarak iş modellerimiz konusunda 
düşünmeye ve yaşanan dijital devrime 
ayak uydurmaya itiyor. Akıllı şehirler, 
elektrikli ve hibrid otomobiller, internete 
bağlı araçlar, 3 boyutlu yazıcılar, otonom 
otomobiller…

Birçoğunu günlük yaşantımızda görmeye 
ve tecrübe etmeye başladık. Bir kısmı ise 
belki de göz açıp kapayıncaya kadar kısa 
bir sürede hayatımızdaki yerini alacak. Bu 
değişimi izlemekten ziyade hazırlanmalı, 
bir parçası olmalı ve onu yönetmek için 
çalışmalıyız. 

Şöyle bir düşündüğünüzde cep telefonsuz 
bir hayatı hayal bile edemiyoruz. 
20 senelik bir zaman diliminde, cep 
telefonundan akıllı telefonlara evrilen 
süreçte, bugün telefonumuz sadece bir 
iletişim aracı değil aynı zamanda özel 
alanlarımızdan biri oldu. Kısa gelecekte 
otomobillerimiz ile yapabileceklerimizi de 
belki bu bağlamda düşünmek gerekecek. 
Otomobiller, sadece bir yerden bir 

yere gitmek için kullandığımız araçlar 
olmayacak, internete bağlanarak cep 
telefonumuzdan farklı olmayacaklar. Bize 
özel olacaklar.

Gelişmiş bilgi sistemleri altyapısı ile birçok 
noktasında sensörler olan otomobiller 
arızaları kendileri tespit edecek, bakım 
randevusu için Yetkili Satıcıları direkt 
arayacaklar.

Onarım emri çoktan açılmış, değişecek 
olan parçaları 3 boyutlu yazıcı ile basılmış, 
akıllı şehrin sokaklarından en uygun 
yolu tercih ederek gelen ve sürücüsü 
yolda video-konferansını henüz bitirmiş 
otomobilleri ağırlayacağız atölyelerimizde.  

Geleceğe Dönüş filminden bir sahne gibi 
görülse de bunu daha da ileri taşıyabiliriz. 

İşte dijital devrim ve getirdiği değişim 
bu denli hızla yol alıyor. Şimdiden 
kısmi otonom otomobiller kullanmaya 
başladık bile. Şerit takip asistanları, hız 
sabitleyicileri ile kör nokta uyarı sistemleri 
olan kendini park edebilen, kapısını kendi 
kilitleyen otomobiller trafikte. 

Bu hızlı değişim, satış sonrası hizmetlerini 
nasıl etkileyecek? Dinamikler nasıl 
değişecek?

Ben satış sonrasının satış anında 
başladığına inanıyorum. Tam da bu 
aşamada müşteri ile kuracağımız bağ, 

gelecekte müşterilerimizin bize olan 
sadakatini de sağlıyor. Artık yağ değişimi, 
bakım, onarım gibi alışıldık satış sonrası 
hizmetlerinin yerine, gelecekte dijital 
uygulamalar satan, uzatılmış garanti 
sistemleri ile müşterisinin sadakatini 
sağlamış ve değişimi yöneten Yetkili 
Satıcılıklar olacak. 

Sadece otomobili ve satış sonrasını 
değil kasko ve benzeri yan ürünleri de 
etkileyecek bu değişim, sandığımızdan 
daha hızlı sürede atölyelerimizde yerini 
alacak. 

Frost & Sullivan yaptığı öngörülerde şu 
çarpıcı rakamları veriyor: 

• 2023 yılına kadar otomobil satışlarının% 
70'inden fazlası dijital kanaldan olacak.

• 2020 yılına kadar 50 Milyar USD 
değerinde yedek parça ve aksesuar 
internetten satışa sunulacak.

Sadece bu iki rakam bile, bize gelecekte 
birçok fırsat olduğu kadar zorluklar da 
olacağını göstermek için yeterli.

Bir yandan artan satış sonrası parkı bize 
ümit verirken diğer taraftan hizmete 
erişimin daha kolay olduğu dijitalleşen 
dünyada yerimizi almak için sektör olarak 
hazır olmamız gerekiyor. 

Bol satışlı günler. 

Dijital 
devrimin bize 
getirdikleri

Gelecek çok yakın ve değişimleri hızla 
beraberinde getiriyor. Satış alanında 
olduğu kadar satış sonrasında da yaşanan 
ve yaşanacak birçok gelişme, bizleri 
sektör olarak iş modellerimiz konusunda 
düşünmeye ve yaşanan dijital devrime 
ayak uydurmaya itiyor. Groupe Renault Yedek Parça Ticari Direktörü

KAAN YAVAŞ
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Kuruluşundan beri Ankara 
ve Aksaray’da faaliyet 
gösterdiğimiz Tofaş 
Bayiliğimizin, memleketimiz 
olan Aksaray’da Aksaray’la 
özdeşleşmiş Ağaçlı ismiyle 
devam etmesi gerektiği 
düşüncesiyle geçen 2014 
yılında yeni yatırım kararı 
alınmış ve 115 gün gibi kısa 
bir sürede plazanın inşaatı 
tamamlanmıştır.  Bu yeni 
plazamız daha yeni daha 
güzel bir fiziki alanlarla 
beraber teknolojik olarak 

son sistem cihazlarla 
donatılmıştır. 20 Ekim 2014 
yılında faaliyete girmiş olan 
bayiliğimiz kısa sürede 
hemşerilerimizin beğenisini 
almıştır. Koç Grubu ile 
bağımlılığımız ve Tofaş 
Fiat gibi Dünya çapında 
bir markanın son yıllarda 
getirmiş olduğu teknolojik 
üstünlüklerle dolu araçların 
satış ve satış sonrası 
hizmetlerini Aksaray’da 
temsil etmekten onur 
duyuyoruz.

Tuğmaner Otomotiv 
Renault Yetkili Satıcılığını 
1989 yılından beri 
yürütmektedir.   Kurucuları 
merhum Mehmet 
Tuğmaner ve Rasim 

Tuğmaner’ dir. 19 yıl 
İstanbul’da Yetkili Satıcılık 
faaliyetinde bulunduktan 
sonra son 10 yıldır Mardin 
Yetkili Satıcılığını devam 
ettirmektedir.

Ağaçlı Motorlu Araçlar

Tuğmaner Otomotiv 

Yeni Üye
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Borovalı Otomotiv, 1993 yılında 
İzmir’in ilk  Toyota Yetkili Bayisi 
olarak hizmet vermeye başlamıştır. 
Vefa Borovalı önderliğinde “mutlu 
çalışan, mutlu müşteri” bakış 
açısıyla 60 kişilik bir ekiple çıkılan 
yolda, her zaman insan odaklı 
yaklaşımlar benimsenmiştir. 
Mayıs 2017 itibariyle Nissan 
markasını da bünyesine katan 
Borovalı Otomotiv, bugün iki farklı 
lokasyonda konusunda uzman 
toplam 150 kişilik bir ekiple satış, 
ikinci el, yedek parça, servis 

ve sigorta alanlarında faaliyet 
göstermektedir. Yaklaşık çeyrek 
asırlık bir süreçte, otomotiv 
sektöründe kazandığı tecrübeleri, 
sahip olduğu değerleri, yüksek 
kalite standartları ve sosyal 
sorumluluk bilinci ile harmanlayan 
Borovalı Otomotiv, her alanda 
gelişimin süreklilikle devam etmesi 
yönünde adımlar atmaktadır.  Bu 
inançtan hareketle, önümüzdeki 
yıllarda da yatırımların hız 
kesmeden sürdürülmesi 
hedeflenmektedir. 

Şirketimiz 2005 yılında Volvo 
markası ile otomotiv sektöründeki 
faaliyetine başlamıştır. Şirketimiz 
Denizli’de 13.500 m2 toplam alana 
sahip 4.000 m2 kapalı alan içinde 
faaliyet göstermektedir. Ayrıca 
Otomobil grubumuzun 2. şubesi 
olacak Akça Makina Otomotiv 
İletişim San. ve Tic. A.Ş. Volvo 
Antalya Şubesi 6.000 m2 toplam 
alana sahip 2.500m2 kapalı alana 
kurularak açılışı 2017 Eylül ayında 
planlanmaktadır. Şirketimiz Volvo 
markası bünyesinde bulunan 
otomobil satış, satış sonrası 
servis, yedek parça ve ikinci el 
satış operasyonu yanında iş 
makinesi satış, satış sonrası servis, 

yedek parça ve ikinci el satış 
faaliyetlerinde de 6 adet şube ile 
hizmet vermektedir. 85 çalışanı ile 
otomotiv ve iş makinesi sektöründe 
müşteri memnuniyeti hedefleyen 
şirketimiz otomobil grubunda da 
Volvo otomobil bayileri arasında 
Volvo standartlarını en iyi 
şekilde uygulamayı hedefleyerek 
bölgesinde satış ve satış sonrası 
serviste lider konumdadır. 
Akça ailesinin de kültürünü 
benimseyerek dürüst ve şeffaf 
ticaret anlayışımız ile en iyi hizmet 
kalitesini vizyon edinmiş şirketimiz, 
sektörün her türlü sorunlarına 
da anında çözüm bulabilecek 
donanıma sahiptir.

Borovalı Otomotiv

Akça Makina Otomotiv 

Yeni Üye
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Volcar, acentelik, armatörlük, 
limancılık ve deniz, kara, 
demir, havayolu taşımacılığını 
entegre ederek sunduğu 
lojistik hizmetleri gibi ana iş 
kollarının yanında gemilere yakıt 
ikmalinden otomotive, sigorta 
hizmetlerinden bilgi sistemlerine 
ve turizmine kadar birçok farklı 
sektörde 64 şirket ve 7300 
çalışanıyla faaliyet gösteren 
Arkas Holding bünyesinde 2004 

yılında kuruldu. Volcar, İzmir’de 
Gaziemir ve Karşıyaka’da, 
İstanbul’da ise Altunizade’de 
satış, servis, sigorta, ikinci el 
ve filo hizmetleri ile faaliyet 
gösteriyor. Alanında uzman 
200 personeliyle müşterilerine 
en uygun çözümler üretmeye 
devam eden Volcar, Volvo Car 
Turkey Excellence Awards’ta  
(Bayi Mükemmellik Ödülleri) da 
bir çok ödülün sahibi oldu. 

Başer Otomotiv grup şirketi 
olarak 40 yıla yakın iş tecrübemiz 
ile birlikte kurucumuz merhum 
Mustafa Başer ve çok değerli 
yöneticimiz merhum Ali Başer’in 
çizmiş oldukları doğruluk, dürüstlük 
ilkeleri ile hizmet vermekteyiz.

Başer Otomotiv Ford Otosan Binek 
Ticari araç; satış, servis, yedek 
parça, ikinci el kiralama ve sigorta 
hizmetleri ile Sincan Tesisimizde 
siz değerli müşterilerimize hizmet 
vermektedir.

Başer Otomotiv Ford Trucks 
Kamyon bayiliği, Tırsan Treyler A.Ş. 

Treyler bayiliği, Türk Traktör New 
Holland İş makinesi bayiliği Toyota 
A.Ş. İstifleme Forklift  bayiliği ve 
Otokar A.Ş Hafif Kamyon bayiliği ile 
satış, servis, yedek parça, ikinci el, 
kiralama ve sigorta hizmetleri ile 
Gölbaşı Tesisimizde çözüm ortaklığı 
sunmaktayız.

Ayrıca grubumuz bünyesinde 
bulunan Mert Başer Otomotiv Türk 
Traktör New Holland Traktör, Biçer 
Döver ve Zirai aletler satış, servis, 
yedek parça, ikinci el kiralama ve 
sigorta hizmetleri ile Sincan Merkez 
Plaza ve Beypazarı şubemizde çiftçi 
dostlarımıza hizmet vermekteyiz.

Volcar

Başer Otomotiv 

Yeni Üye
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BKM’nin açıkladığı 2017 yılı ilk 
altı aylık verilere göre havayolları 
sektörü geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla %27 oranında artışla 
kartlı ödemelerde en çok artışın 
yaşandığı sektör oldu. Havayolları 
sektörünü, %21’er oran artışla 
kamu/vergi ödemeleri, araba 
kiralama, yemek takip etti.   

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
2017 yılının ilk altı aylık verilerini 
açıkladı. Kartlı ödeme sistemlerinde 
ilk yarı verilerini değerlendiren 
BKM Genel Müdürü Dr. Soner 
Canko, kart kullanmanın sağladığı 
avantajların yanında banka hesabı 
sahibi nüfustaki artış, artan 
finansal okuryazarlık ve internet 
bankacılığı kullanımı gibi trendlerin 
de desteğiyle ödemelerde kart 
kullanımının artışını sürdürdüğünü 
belirterek, Türkiye’nin nakitsiz 
ödemeler toplumu hedefine emin 
adımlarla ilerlediğini söyledi. Kartlı 
ödemelerde öne çıkan sektörleri 
de değerlendiren Dr. Soner Canko, 
“Havayolları, kamu/vergi ödemeleri 
ve araba kiralama gibi sektörler 
yılın ilk yarısında geçen yılın aynı 
dönemine oranla kartlı ödeme 
miktarları açısından ciddi artış 
yakaladı. Bu eğilimin sürmesini 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Havayollarında kartlı ödemelerde 
artış yüzde 27

BKM’nin paylaştığı verilerde, kartlı 
ödemelerdeki artışla beraber en fazla 
artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği 
detaylı incelendiğinde, 2017 yılının ilk 
altı ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre havayolları %27, kamu/vergi 
ödemeleri %21, araba kiralama 

%21, yemek %21 ve benzin ve yakıt 
istasyonlarının %20 ile en fazla artış 
gösteren sektörler arasında yer aldığı 
görülüyor.

“Nakitsiz ödemeler toplumu 
hedefimize hızla yaklaşıyoruz”

Kredi kartı ve banka kartı sayıları 
artarken kartlı ödemelerde yüzde 11 

Tablo 1: Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL)

En fazla kartlı 
ödeme artışı havayolu 
sektöründe 

Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı 
(Milyon TL)

2016 
Ocak-Haziran

2017 
Ocak-Haziran

Değişim

Havayolları 5.377 6.826 %27
Kamu/Vergi Ödemeleri 8.441 10.246 %21
Araba Kiralama 711 863 %21
Yemek 10.807 13.081 %21
Benzin ve Yakıt İstasyonları 23.302 27.967 %20

BKM Genel Müdürü
Dr. SoNER cANKo

Finans
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BKM Genel Müdürü
Dr. SoNER cANKo

Tablo 3: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Tablo 2: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2016 Haziran 2017 Haziran Değişim
Banka Kartı 115,4 124,2 %8
Kredi Kartı 59,0 60,4 %2
Toplam 174,5 184,6 %6

Kartlı Ödeme Tutarı 
(Milyar TL)

2016 
Ocak- Haziran

2016 
Ocak- Haziran

Değişim

Banka Kartı 23 32 %37
Kredi Kartı 262 285 %9
Toplam 285 317 %11

oranında büyüme gerçekleştiğine 
dikkat çeken Canko, sözlerine 
şöyle devam etti: “Dijitalleşen 
dünya ile beraber internetten 
kartlı ödemeler de sektöre 
göre daha hızlı büyümesini 
sürdürüyor. Kartlı ödeme 
sektörünün büyümesiyle beraber 
nakit kullanımının hala yoğun 
olduğu mikro ödemelerde, 
banka kartı kullanımının 
yaygınlaştığını görüyoruz. Banka 
kartı kullanımının yaygınlaşması 
nakitsiz hayat yolunda önemli 
bir gelişme olurken bu yolda bir 
diğer önemli ödeme yöntemi 
olarak ise temassız teknolojisi ön 
plana çıkıyor. Hem kart hem de 
kart kabul noktasında büyük ivme 
yakalayan temassız dönüşümle 
vakit kazanmaya devam ediyoruz. 
Bu veriler nakitsiz ödemelere 
giden yolda hızlanan değişimi 
ortaya koyuyor. Kayıt dışı ile 
mücadele ve nakitsiz ödemeler 
toplumuna giden yolda kart 
kullanımının yaygınlaşmasını 
önemsiyoruz ve verileri olumlu 
buluyoruz.”

Kartların kullanım alanı 
genişliyor

BKM’nin açıkladığı verilere göre 
haziran ayı sonunda Türkiye’de 
60,4 milyon adet kredi kartı, 
124,2 milyon adet de banka kartı 
kullanılıyor. 2016 yılının haziran 
ayı ile kıyaslandığında kredi kartı 
sayısında %2’lik artış, banka 
kartı sayısında ise %8’lik artış 
görülüyor. Toplam kart sayısı 
ise 185 milyon adede yaklaşarak 
geçen yılın aynı dönemine göre 
%6 oranında artış gösterdi.

Günümüzde vergiden bireysel 
emeklilik ödemesine, taksiden 
sigorta ödemelerine ve hatta 
bağış ödemelerine kadar hayatın 
her alanında kartlarla ödeme 
yapabilir duruma gelindi. 
Bunun sonucunda para üstü 
derdini ortadan kaldıran, zaman 
kazandıran ve üzerimizde nakit 
taşımamıza gerek kalmadan 
günlük hayatımızı sürdürmemizi 
sağlayan kartlarla ödemeler daha 
da yaygınlaştı. 2017 yılının ilk altı 
ayında kartlarla toplam 317 milyar 
TL tutarında ödeme yapılırken bu 
değer, önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11 büyüme olduğunu 
gösteriyor.
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İş hayatımızı fotokopi makineleri 
gibi değiştiren bir diğer buluş olan 
lazer yazıcılar 40 yaşında. Xerox’un, 
fotokopi makinesi gibi devrimci 
buluşlarından biri olan dünyanın 
ilk lazer yazıcısı Xerox 9700, 
günümüzde yılda 120 milyar dolar 
düzeyinde bir gelir elde edilen bir 
sektörün de yaratıcısı. 

Lazer yazıcı 
40 yaşında

lazer Yaziciyi Bulan Xerox Bilim İnsani 
GARY STARKWEATHER

Teknoloji

Dünyanın önede gelen teknoloji 
şirketlerinden Xerox’un iş ve günlük 
yaşamımıza sunduğu en önemli 
buluşlarından biri olan lazer yazıcılar 
40 yaşında. 1969 yılında Xerox 
mühendisi Gary Starkweather, 
Xerox’un Webster New York’taki AR-
GE laboratuvarında eski model bir 
faks makinesinin hızını artırmakla 
görevlendirildi. Starkweather 
ve ekibinin uzun yıllar süren 
araştırmaları, insanların günlük 
hayatta ve çalışma hayatında iletişim 
kurma biçimini kökten değiştiren 
lazer yazıcının icadını ortaya çıkardı. 
İlk ticari lazer yazıcı 1977 yılında 
bugünden 40 yıl önce, Xerox 9700 
adı ile piyasaya sunuldu. Xerox 9700, 
günümüzde dünya çapında yıllık 
120 milyar doların üzerinde gelir 
elde edilen dijital baskı sektörünün 
ortaya çıkmasına önayak oldu. 
Xerox 9700, uzun yıllar kullanıldı, 
lazer yazıcı standartlarını belirledi 
ve kendisinden sonra üretilen 
farklı marka lazer yazıcılara da esin 
kaynağı oldu.

Ünlü araştırma şirketleri Buyers 
Lab ve Infotrends’in çatı şirketi 
KeyPoint Intelligence, Xerox 9700’ü; 
19. yüzyılın buharlı baskı makineleri 
ve daha sonra icat edilen elektrikli 
baskı makinelerinden sonra 
endüstriyel otomasyonun üçüncü 
dalgasını müjdeleyen ilk ürün olarak 
tanımlıyor. 

KeyPoint Intelligence Yönetim 
Direktörü Jeff Hayes, konu ile 
ilgili yaptığı değerlendirmede 
“Xerox 9700, 1970’lerde ofisleri, 
veri merkezlerini, fotokopi 
departmanlarını ve tüm dünyadaki 
baskı sektörünü tamamen değiştiren 
bilgisayar destekli otomasyon 
dalgasının ortaya çıkışında göz ardı 
edilemeyecek bir etkiye sahiptir. 
Bugün basılı kopyalar aracılığıyla 
kurduğumuz iletişimin kökenleri 
Xerox 9700’e uzanıyor” dedi. 

Xerox tarihindeki en başarılı 
ürünlerden biri olan Xerox 9700, 
o yıllarda Xerox’a tek başına yıllık 
ortalama 1 milyar doları aşan bir 
kazanç sağladı. Dünyanın birçok 
ülkesinde çok hızlı kabul gören 
birçok ofiste kullanılmaya başlanan 
Xerox 9700, çıkış tarihinden 10 
yıl sonra kamu kuruluşlarının, 
bankaların fatura, ekstre ve belge 
basmak üzere en çok tercih ettiği 
lazer yazıcı oldu. 

Xerox’un icadı

Xerox CTO’su (Teknolojiden Sorumlu 
Başkanı) Steve Hoover, “Lazer 
yazıcının Xerox AR-GE merkezlerinde 
gerçekleştirilen en önemli icatlardan 
biri olduğunu söyleyebiliriz. Gary 
Starkweather’ın buluşu lazer yazıcı, 
sonradan geliştirilen birçok yeni 
lazer yazıcının yanı sıra, Xerox 
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DocuTech ve Xerox iGen gibi dijital 
baskı sektörünün iş yapış biçimlerini 
kökten değiştiren üretime yönelik dijital 
baskı sistemlerinin geliştirilmesine de 
ön ayak oldu. Xerox 9700, lazer yazıcı 
tarihinin ilk üyesi olarak bu sektörde 
herkes tarafından kabul edilen ikonik 
bir üründür” dedi. 

Xerox 9700 piyasaya sürüldüğü yıl olan 
1977 yılından 1997 yılına kadar geçen 
20 yıl süresince, kendi kategorisinde 
en çok satan pazar lideri ürün oldu. 
1997 yılının son gününde üretimine 
son verilen Xerox 9700’ün dakikada 120 
sayfalık baskı hızı, otomatik çift taraflı 
baskı özelliği, 300 dpi’lık standart baskı 
çözünürlüğü gibi gelişmiş özellikleri, 
günümüzde dahi çoğu kişi ve kuruluşun 
baskı ihtiyacını karşılayabilecek 
düzeydedir. Xerox 9700, üretilen her 
belgenin kişiselleştirilebilmesine olanak 
vermesiyle de, değişken bilgi basımının 
önünü açtı. Xerox 9700 aynı zamanda 

kullanıcıların baskı hatalarını kontrol 
edebilen, Manyetik Mürekkep Karakter 
Tanıma (MICR) teknolojisini kullanan ilk 
yazıcıydı.

Zamanla vazgeçilmez oldu

Lazer baskı teknolojisini icat 
ettikten sonra Xerox Webster AR-
GE merkezinden Xerox Palo Alto 
Araştırma Merkezi’ne (PARC) geçen 
Gary Starkweather, yıllarca PARC’da 
yeni model birçok farklı lazer yazıcının 
geliştirilmesine de ön ayak oldu. 

Gary Starkweather, icadının anısına 
2012 yılında ABD’de, Ulusal Mucitler 
Onur Listesi’ne dahil edildi. Bugün 
emekli olan ve yaşamını Florida’da 
sürdüren Gary Starkweather,  icadının 
önemli gelişmelere sebep olacağının en 
başından farkında olduğunu, ancak o 
zamanlar bu sürecin nasıl gelişeceğine 
dair bir fikri olmadığını söylüyor. 

Gary Starkweather, “O zamanlar esas 
soru, kağıdın geleceği ve teknolojinin 
gelişimi ile yazıcıların nasıl ayakta 
kalabileceği ile ilgiliydi. Ancak aradan 40 
yıl geçmesine rağmen lazer yazıcıların 
hala güçlü bir konumda olduğunu 
ve önemini koruduğunu görüyoruz” 
diyerek konu ile ilgili memnuniyetini 
ifade ediyor. 

Xerox, lazer yazıcı gibi ikonik 
buluşlarını, 2017 yılı başında piyasaya 
sürdüğü ve aynı zamanda Xerox 
tarihinin en büyük ürün lansmanı olan 
29 yeni inovatif ürünle sürdürüyor. 
Xerox ConnectKey yazılım platformlu 
yeni ürünleri ile kişi ve kuruluşların 
iş yapış şekillerini günümüzün mobil 
çalışma anlayışına uyarlıyor. Xerox 
teknolojisinin gelmiş olduğu en üst 
düzeyi temsil eden Xerox ConnectKey 
ürün ailesinin kalbinde Xerox’un 40 yıl 
önce icat ettiği lazer yazıcı teknolojisi 
yatıyor. 
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“Boyahaneler 
farklılaşmadan 
sigorta 
firmalarından 
istediğini 
alamaz”

PPG otomotiv Tamir Boyaları ortadoğu ve Türkiye’den Sorumlu 
Teknik ve İş Çözümleri Müdürü 
SERDAR GÜRSES

Sektörden

Türkiye’deki yetkili servislerin 
boyadıkları parça için sigortadan 
aldıkları parça başı ücretleri nasıl 
görüyorsunuz? 

Bu soruya doğru cevap vermek için 
öncelikle Avrupa’da bu sürecin nasıl 
işlediğini incelemek gerek. Avrupa’da 
kabul görmüş Boya + İşçilik diye bir 
gerçek var. Tüm boya süreçleri sadece 
işçilik-saat ücreti üzerinden yürüyor. 
Türkiye’de ise sigorta firmalarının 
eline düşmüş bir sektör ve eksperlerin 
iki dudağı arasına sıkışmış kârlılıklar 
var. İşin ilginci aynı ürün kullanılsa 
dahi bir araba markasından diğer 
araba markasına parça başı ödenen 
rakamlar değişiyor. Kısacası Türkiye’de 
boyahaneler doğru işletilmediği gibi 
sistemde önlerini tıkıyor. Servisler 

daha da profesyonelleşmek yerine, oto 
sanayilerde karşılaştığımız uygulamalara 
benzer uygulamalara yöneliyorlar. Bu 
tip uygulamalar ise hem tamir hem 
malzeme kalitesinden hem de insan 
sağlığından ödün verdiriyor

Rakamsal bir örnek vermemiz gerekirse, 
yaptığımız karlılık çalışmalarında bir 
boya teknisyeninin çalıştığı her saat için 
şirketin 140 TL kazanması gerektiğini 
biliyoruz. Ancak serviste bir parçanın 
boyanması 2,5 – 3 saati bulabiliyor. Yani 
bir parçadan 350-420 TL kazanması 
gerekirken bunun maksimum üçte birini 
kazanabiliyorlar. Servisler bu durumu 
ölçemedikleri için, düzeltemiyorlar 
da. Bu tip servislerde bizim gibi boya 
firmalarının yönlendirmeleriyle gelişim 
ve değişim şart. 

Nasıl bir gelişim ve değişimi kast 
ediyorsunuz? 

Şimdi bir servis düşünelim, bu servis 
boyahanesinden kâr etmediğini 
düşünüyor olsun. Düşünüyor diyorum 
çünkü ölçemiyor. Rakamlara hakim değil, 
bu nedenle de ilerleme kaydetmek için 
adım atmıyor, atamıyor. Diğer taraftan 
da giderlerin yüksek olduğu düşüncesi 
hakim ve bu giderleri azaltmak gerektiği 
düşünülüyor. Bu tip servisler genellikle 
maliyet düşürmek için kağıt üstünde 
daha ucuz olan önceden hazırlanmış 
kutu boya kullanımına yöneliyor. Kağıt 
üstünde diyorum çünkü kutu boyayı 
çözüm olarak gören servisler boyahane 
çalışanlarının zamanlarını gereksiz yere 
meşgul ediyor ve boyahanesinden daha 
az iş çıkarıyor. 
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Örnek vermek gerekirse biz PPG Otomotiv 
Boyaları olarak %100 su bazlı boyamız 
olan PPG Envirobase HP’yi satıyoruz, 
bu ürünü ve alt malzemelerini kullanan 
serviste işin tamamlanma süresi ile 
kutu boya ve alt malzemelerini kullanan 
servis arasında kapasite farklılığı iki 
kattan fazladır. Tüm teknolojik yatırımlar 
yeni nesil sistemler üzerine yapılıyor. 
Konvansiyonel sistemleri bırakmanın 
zamanının geldiğini düşünüyoruz. Örneğin 
hasarsız bir parçayı yeni sistemler ile 
1 saatten az sürede teslim ederken, 
konvansiyonel sistemlerde bu işlem 2 
saatten uzun sürmektedir. 

%100 su bazlı boyanın ve alt 
malzemelerini kullanmanın servis için 
ne faydası var?

İlk olarak, her işletmenin odağının insan 
ve insan sağlığı olması gerektiğine 
inanıyoruz. %100 su bazlı boya kullanan 
servislerin renk hazırlama odaları solvent 
kokmaz. Solvent insan vücudunda 
kısırlıktan tutun da nefes darlığına kadar 
birçok sağlık sorununa yol açabilir. 
İkincisi OEM onaylı ve fabrikada kullanılan 
boyadır, aynı teknoloji ile üretildiği için 
renk tutarlılığı solvent bazlı boyalara göre 
daha yüksektir. Son olarak ise yenilikçi 
boyahane yaklaşımlarının ve çözümlerin 
su bazlı boyalar ile hayata geçirildiğini 
unutmayalım. Fabrikaların birçoğunda 
araçlar su bazlı boya ile boyanıyor. Bu 
nedenle biz ve bizim gibi boya firmaları 
en yenilikçi teknolojileri ve AR-GE 
yatırımlarını su bazlı boya üzerine yapıyor. 
Solvent bazlı boyaların kullanımı ileride 
gelecek devlet regülasyonları ile giderek 
azalacak, ardından Avrupa’daki gibi 
tamamen bitecektir. 

Peki, servisler sektör bu durumdayken 
kendilerini nasıl farklılaştırabilirler? 

Öncelikle oto sanayilerden ve merdiven altı 
boya yapılan yerlerden farklı olduklarını 
gerçekten ispat etmeleri gerekiyor. 
2016 senesinde Türkiye’de su bazlı boya 
tüketimleri %6 düşmüş gözüküyor. Bu 
durum çalışan sağlığından iş kalitesine 
birçok şeyin etkilendiğinin rakamsal 
ifadesidir. Ayrıca servisler yaptıkları 
tamirlerin hem ürün, hem proses, hem 
yaklaşım olarak oto sanayilerden farklı 
olması için çaba sarf etmeli, ardından 
satıcısı oldukları otomotiv markalarına 
baskı yaparak bu konudaki hassasiyeti 
arttırmalı. Bu hassasiyet hem sigorta 
firmasında, hem de eksperde karşılaştıkları 
yaklaşımın farklı olmasını sağlayacak, 
pazarlık durumunda servisin elini ciddi 
oranda güçlendirecektir. 

Okuyucularımızın aklında kalması 
açısından birkaç örnek verebilir 
misiniz?

Aynı markanın tamir işlerini yapan iki 
yetkili servis düşünelim. Birinin içerisi 
daha aydınlık, düzenli, tamirhanesini 
gönül rahatlığı ile son kullanıcıya 
gösterebiliyor, kullandığı ürünlerin garanti 
ve kalitesini gösteren bilgilendirici poster 
ve dokümanları müşteri bekleme alanına 
yerleştirmiş, hatta boyahanesine koyduğu 
kameradan müşteri yapılan tamiri bile 
izleyebiliyor. Aynı laboratuvar gibi düşünün. 

Diğer serviste ise karanlık bir ortam, 
ürünler ve ekipmanlar yerlerde geziyor, 
içeride ağır bir solvent kokusu hakim. Sizce 
hangisi diğerine göre daha kaliteli iş yapar, 
sigorta ve müşteri tarafından tercih edilir? 

“Buna sigorta şirketi karar vermiyor mu?” 
dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bu kısa 
vadede böyledir. Sigorta firmasını davet 
edip servisinizde verilen hizmet ve kullanılan 
ürün kalitesini, diğer servisler ile olan farkı 
gösterdiğinizde sigorta şirketinin bakış 
açısının değişeceğinden emin olabilirsiniz. 
Hiçbir şirket veya kişi işi kalitesiz yapacağına 
inandığı servise göndermez. Yaptığı işin 
kalitesini ispatlayamayan boyahane 
ve servislerin ise boyahanelerinden 
zarar etmesinin kaçınılmaz olduğunu 
düşünüyoruz.  

Servisler bu konu ile ilgili boya 
firmalarından nasıl destek alabilirler? 

Servisler muhakkak boya firmalarından 
boya süreçleri için standardizasyon ve 
ölçümleme çalışmalarını talep etmekleri 
gerekmekte. Biz PPG olarak bu hizmeti 
MVP (Maksimum Verimlilik Programı) adını 
verdiğimiz bir program ile gerçekleştiriyoruz. 
Bu program ile servislerin kâr-zarar 
analizlerinden, boyacının tükettiği ürünlerin 
ölçülmesine, Yamazumi çalışmalarından, 
boyahane yerleşimine kadar birçok 
noktayı inceliyor, bulduğumuz gelişim 
fırsatlarını servis yetkilileri ile paylaşıyor 
ve düzeltici faaliyetleri hayata geçiriyoruz. 
Bu konuda Avrupa ve Amerikadan 
aldığımız bilgi ve tecrübeleri paylaştığımız 
gibi boya ve kaplama sektöründeki lider 
pozisyonumuzun getirdiği birikimi de  
kullanıyoruz. Biz her servisi geliştirip 
değiştirene kadar durmayacağımıza dair 
kendimize söz verdik.

Bu çalışmalar sonucunda, örneğin ayda 100 
araç boyayan bir boyahanenin 180 araç 
boyamasını sağlıyoruz. Bu da karlılık ve 
potansiyel artışı olarak servise geri dönüyor. 
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Bir kadının otomotiv sektörüne 
ilgi duyması ve bu sektörde 
çalışması günümüzde halen ilginç 
karşılanıyor. Ben ve Genç OYDER 
Yönetim Kurulundaki diğer üç 
kadın arkadaşım bu tabuyu 
yıkmakta kararlıyız.

1990 yılında babam Kadir Yüzbaşıoğlu’nun 
kurduğu Yüzbaşıoğlu Otomotiv’in yönetim 
kurulu üyesiyim. Otomotiv sektörü içinde 
büyüdüm diyebilirim. Bir kız çocuğu olarak 
en büyük tutkum her zaman arabalar 
oldu. Çok küçük yaşta başlayan araba 
merakım ile birlikte zamanla otomotiv 
sektörüne de ilgi duymaya başladım. Okul 
hayatımı tamamen otomotiv sektöründe 
başarılı bir iş kadını olma üzerine 
kurguladım. Avusturya Lisesi sonrasında 
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri 
Fakültesinden mezun oldum. Barcelona’da 
Pazarlama ve İş Yönetimi üzerine yüksek 
lisans yaptıktan sonra ise 2013 yılında iş 
hayatına giriş yaptım. 

Firma olarak 12 yıldır OYDER üyesiyiz. 
Ben de işe başladığım ilk günden beri 
OYDER’i takip etmekte, kongrelerine 
katılmaktayım. 2015 Yılında OYDER 
Kongresine konuşmacı olarak katılarak, 
ilk defa otomotiv sektöründe konuşmacı 
olma tecrübesini yaşadım. Mayıs 2017’de 
kurduğumuz Genç OYDER’in Yönetim 

Kurulu üyesi olmaktan dolayı da 
mutluluk ve gurur duyuyorum. 
Genç OYDER Yönetim Kurulunda 
Basın-Yayın Komisyonunda görev 
almaktayım. Genç OYDER olarak 
günümüz dinamiklerini otomotiv 
sektöründe uygulayarak genç bir 
bakış açısı ile OYDER’e destek olmayı 
amaçlıyoruz. 

48 üyeden oluşan Genç OYDER’e 
daha fazla katılım olmasını sağlamak, 
sektördeki genç arkadaşlarımıza 
sosyal medya ile yaptıklarımızı 
duyurmak, geleceğin otomotiv 
sektörü yöneticilerine yapacağımız 
eğitim projelerimizle donanım 
kazandırmak, sektör içinde iletişimi 
ve birlikteliği geliştirmek istiyoruz.  
Projelerimiz ile sektöre yenilikçi ve 
teknolojik bir bakış açısı getirmeyi 
planlıyoruz. Bugün artık aktif şekilde 
kullandığımız sosyal medyalarımızı 
sektördeki gençlerin takip etmesini 
bekliyoruz. Hedefimiz bugün Genç 

OYDER olarak OYDER’e genç bakışı ile 
yardımcı olmak, yarınlarda ise OYDER 
olarak sektöre yardımcı olmak.

Bir kadının otomotiv sektörüne ilgi 
duyması ve bu sektörde çalışması 
günümüzde halen ilginç karşılanıyor. 
Ben ve Genç OYDER Yönetim 
Kurulundaki diğer üç kadın arkadaşım 
bu tabuyu yıkmakta kararlıyız. Genç 
OYDER olarak Yönetim Kurulumuzu 
eşit sayılarda erkek ve kadın 
üyelerden kurduk. Bundan sonra da 
gelecek nesil yöneticilerde bayanların 
da katılım gösterdiği bir sektör olarak 
ilerlemeyi amaçlıyoruz. Genç OYDER 
olarak yapacağımız projelerimiz için 
çok heyecanlı ve istekliyiz. Yönetim 
Kurulumuz otomotiv sektörüne 
gönülden bağlı, bu sektörde isteyerek 
ve hırsla çalışan arkadaşlarımdan 
oluşmaktadır. Hepimiz hızla 
büyütmeyi hedeflediğimiz otomotiv 
sektörünün bir parçası ve geleceği 
olmaktan gurur duyuyoruz.  

Genç OYDER’le sektördeki 
kadın tabusunu yıkacağız

Genç oYDER Yönetim Kurulu Üyesi 
GİzEM YÜzBAŞIoĞlu

Genç
OYDER
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Steve Jobs, 1994’te kendisiyle yapılan bir röportajda 
Bill Gates’in başarısı hakkında neler düşündüğü 
sorulduğunda; “Biliyorsunuz hedef mezarlıktaki 
en zengin adam olmak değil, en azından benim 
hedefim değil” demişti. Biz genç yöneticilerin, 
bu düşünceye yaklaşabildiğimiz oranda gerçek 
başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

2016 yılında üniversite eğitimimi 
Amerika’da tamamladıktan sonra, 
öncelikle çok önem verdiğim 
ve tecrübeme çok büyük katkı 
sağladığına inandığım, otomotiv 
sektöründe öncü markalardan olan 
Borusan Otomotiv’de stajımı yaparak 
iş yaşamına adım attım. Bu değerli 
tecrübenin ardından aile şirketimiz 
olan Aldatmaz Otomotiv bünyesinde 
işe başladım. İlk önce tabir yerineyse 
mutfağı öğrenmek adına, serviste 
başladığım şirket bünyesinde 

şu anda motosiklet bölümünü 
yönetmekteyim.

Otomotiv sektöründeki şirketin 
dördüncü kuşak temsilcisi olarak en 
büyük şansımın benim  önümde bana 
yol gösteren, değişime ve yatırıma 
açık dinamik bir  yönetim ve şirket 
bulmam olduğunu düşünüyorum.

Şirketimiz Aldatmaz Motorlu araçlar 
bünyesinde Mitsubishi bayiliği, satış, 
servis, 2.el, araç kiralama ve Vespa 

motor bölümlerini bulundurmaktadır. Ayrıca 
firmamızın dünya ile entegre olmasında önemli 
bir adım olarak değerlendirdiğimiz, hem ihracat 
hem ithalat yaptığımız Daf, Ford ve Mitsubishi 
Fuso  ile Kazakistan’da ülke distribütörlüklerinin 
bulunduğu bayi ağzımızla da hizmet 
vermekteyiz.

Özetleyecek olursak hem distribütör tarafında 
bulunduğumuzdan distribütör bayi ilişkileri, 
hem bayi tarafında bulunduğumuzdan 
bayi distribütör  ilişkileri bakımından temsil 
ettiğimiz sektörde tecrübelerimizle gelişime ve 
sorunların çözümlerine katkıda bulunacağımıza 
inanıyorum.

Kısaca OYDER’deki hedeflerimize de değinecek 
olursak distribütörlerle iletişimimizde; kârlılık 
sıkıntılarını gidermek, sektörün en büyük 
sorunlarından biri olarak önümüzde duran 
bayilerin üzerindeki bazı yükleri kaldırmaya 
yardımcı olmak, bayilerin işine daha fazla 
yatırım yapmasını ve geleceğe kendilerini 
taşımalarını sağlamaları hedefiyle çeşitli eğitim 
programları düzenleyerek takipçisi olmak 
ve bu konularla ilgili sorunlara yoğunlaşarak 
çözümler üretmek, bunları distribütörlerle 
paylaşarak sektöre nefes aldırmayı hedeflemek 
de amaçlarımızdan bazıları olacaktır.

Geleceğin silikon vadilerinde planlandığı bir 
gerçek. Şu an bu genç jenerasyonun refleksleri 
bizlerin bir araç sahiplenme duygusuna ihtiyaç 
olmadığı, bunların sonucunda insansız araçların 
yollarda gezdiği, bugünkü motor teknolojilerinin 
5-10 yıl içerisinde de tamamen değişeceği 
gerçeği, bunun gelişmesi sonucu bugünkü 
servis ihtiyaçlarının baştan aşağı değişeceği, 
bildiğimiz showroomların nasıl ve hangi 
koşullarda, hangi metre karelerde ve hangi 
ekipman ve donanımlarla hizmet vereceği, bu 
gelişmelerin sektördeki eğitim düzeyini, işsizliği  
hangi ölçüde ve ne yönde etkileyeceği, yarın 
bugünün ihtiyaçlarına gerek kalamayacağı 
gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalıp bugün 
bildiğimiz paranın yerine bit coinlerin yer 
alabileceği gerçeği ve bütün OYDER’deki genç 
arkadaşlarımızın da düşündüğü gibi gelecekte 
bizlerin pozisyonunu, bu sektördeki yeni iş 
dallarına kafa yormayı ve çok yakın gelecekte 
belki 10-15 yıl içeresinde bütün bu hayal 
ettiğimiz hatta belki de hayallerimizin ötesindeki 
değişimlere hazırlanmak bizim sorumluluğumuz 
olmalı. 

Steve Jobs, 1994’te kendisiyle yapılan bir 
röportajda Bill Gates’in başarısı hakkında neler 
düşündüğü sorulduğunda; “Biliyorsunuz hedef 
mezarlıktaki en zengin adam olmak değil, en 
azından benim hedefim değil” demişti. Biz genç 
yöneticilerin, bu düşünceye yaklaşabildiğimiz 
oranda gerçek başarıya ulaşabileceğimizi 
düşünüyorum.

Otomotivin 
geleceği ve başarı 
programlama

Genç
OYDER

Genç oYDER Yönetim Kurulu Üyesi 
BATuHAN AlDATMAz 



kentoto.ranger.24x31cm.indd   1 18/08/17   13:53



36

Dünyanın lider güvenlik şirketi McAfee’nin 
öncülüğünde 451 Research adlı bağımsız 
araştırma şirketi, makine öğreniminin 
siber güvenlik dünyasına etkilerini ve 
insan-teknoloji iş birliğini araştıran 
bir rapor yayınladı. Rapor, internet 
bankacılığından sosyal medyaya pek çok 
alanda kullanılan makine öğreniminin 
siber güvenlik alanındaki kullanım 
yöntemlerine ve siber güvenliğin 
geleceğinde alacağı role odaklanıyor. 
Aynı zamanda makine öğreniminin 
yaygınlaşmasıyla birlikte insan kaynağına 
daha yaratıcı roller düşeceğini, teknoloji 
ile güçlendirilen ekiplerin siber saldırılara 
karşı çok daha güçlü bir konuma 
ulaşacağını ortaya koyuyor. 

Raporu değerlendiren McAfee Türkiye 
ve Azerbaycan Bölge Direktörü İlkem 
Özar; “Tüm dünyada makine öğrenimi ve 
teknolojinin artan kullanımının istihdamı 
olumsuz etkileyeceğine dair bir kanı 
bulunuyor. Yapılan araştırma gösteriyor 
ki makine öğrenimi insan gücünün yerine 
geçmeyecek ancak insanların çok daha 
hızlı ve yaratıcı çalışmalara imza atmasını 
sağlayacak. Her gün binlerce tehditle 
baş etmek zorunda kalan siber güvenlik 
uzmanları makine öğrenimi sayesinde 
zamanını verimli bir şekilde yaratıcı 
işler için kullanabilecek. Teknolojinin 

gücünden yararlanan BT ekipleri, çok 
daha hızlı ve esnek bir siber güvenlik 
ağı inşa edecek. Ülkemizde de bu 
teknolojiyi kullanabilen donanımlı 
insan gücüne olan ihtiyacın her geçen 
gün daha da artacağına inanıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Makineler güvenlik ekiplerini 
güçlendirirken, ekipler de 
makineleri güçlendiriyor

Dünyanın lider güvenlik şirketi 
McAfee’nin öncülüğünde yapılan 
araştırmanın sonuçlarına göre; 
makine öğrenimi güvenlik ekiplerinin 
çalışmalarını bir üst seviyeye taşırken 
aynı zamanda da insanların yaratıcı 
çözümlerine, iletişim kabiliyetlerine, 
yeni saldırı potansiyellerini tahmin 
etme becerilerine ihtiyaç duyuyor. 

Yapılan araştırmanın sonuçlarına 
göre;

• Makine öğrenimi güvenlik 
ekiplerinin daha verimli olmasını 
ve daha iyi kararlar alabilmelerini 
sağlıyor. Siber güvenlik yöneticileri, 
güvenlik operasyonları uzmanlarının 
yeterli bilgiye ulaşabilmesi ve 
yaratıcılıklarının kritik bir önemi 

olduğunu biliyorlar. Makine öğrenimi 
ile hem insan kaynağının hem de 
güvenlik ürünlerinin en yüksek 
verimlilikle çalışması mümkün hale 
geliyor.

• Güvenliği tehdit eden siber 
suçlular, sürekli olarak yeni teknikler 
geliştiriyor. Yaratıcı yeni taktiklerle 
karşılaşan güvenlik ekipleri, yeni 
saldırı metotlarına karşı makinelerin 
otomasyonlarına ihtiyaç duyuyorlar. 
Yaratıcı çözümler ve güvenlik ekibinin 
zekâsı ise saldırıya karşı alınan 
aksiyonun etkinliğini ve gücünü 
belirliyor.

• Makine öğrenimi, algoritmaları 
besleyecek daha çok veriye 
ulaşabilmesi sayesinde daha kusursuz 
sonuçlar elde ediyor.

• Bilgi teknolojisi birimleri, 
saldırıların savuşturulamadığı ender 
durumlarda, hataları analiz edebilmek 
için makinelerin gerekli verileri 
gruplayarak bir yerde toplamasına 
ihtiyaç duyuyor.

• Sürdürülebilir güvenliği 
sağlayabilmek için insan ve makine iş 
birliğine gerek duyuluyor.

McAfee, yeni yayınlanan 
araştırma sonuçlarına 
dayanarak makine öğrenimi 
ile birlikte siber güvenlikte 
yeni bir dönemin başladığını 
duyurdu. 

Siber güvenlikte 
makine ve insan 
işbirliği artıyor 

Bilim
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Otomotiv sektörü, her geçen gün 
artan rekabet şartlarına bağlı olarak, 
sürekli azalan kâr marjları nedeniyle bu 
duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. 
Bu yüzden, artık yapılan her işin en 
iyi şekilde yapılması ve yaptırılması 
gerekiyor. Müşterilerimiz gelecekte 
sorunsuz, müşteri memnuniyeti en 
üst seviyede, beklentilerini fazlasıyla 
karşılayan, buna karşılık fiyat - kalite 
oranı en yüksek olan işleri satın alma 
eğiliminde olacaklar.  

1993 yılında Doğuş Otomotiv’in ilk 
VW Satış Temsilcisi olarak başlayan 
otomotiv sektörü maceramda, 
sektörün Satış, Satış Sonrası Hizmetler, 
Oto Koruma, Lastik ve Aksesuar 
kanallarında uzun süre yönetici 
pozisyonunda çalışma fırsatını buldum. 
24 yıldır içinde bulunduğum sektöre 
dair tecrübelerimden yola çıkarak 
bir değerlendirme yapıp,  başlıkta 
da belirttiğim gibi, dikkatinizi ilginin 
en düşük olduğu ancak en çok kârın 
elde edilebileceği “işlere” çekmeye 
çalışacağım.

Son iki yılda, katılımcısı olduğum 
ve OYDER tarafından düzenlenen 
konferanslarda, yerli - yabancı 
konuşmacıların ve sektörün değerli 
yöneticilerinin anlatımları, dip toplamda 
hep benzer bir yere geldi bağlandı. 
Bundan yirmi yıl kadar önce, servis 
gelirlerindeki kârlar (yedek parça ve 
işçilik satışları toplamı) plazaların 
genel giderlerini karşılıyor, sıfır ve 
ikinci el otomobil satışlarından elde 
edilen gelirler ise gereken yatırımların 
yapılmasını sağlıyordu.  

Son 10 – 15 yılda, yeterli eğitim almamış 
satış danışmanları ve hedef baskısı 
altında ezilen yöneticilerin stresi vb. 
nedenlerle, kârlılıklar üzerinde önemli 
baskılar oluştu. Bununla beraber, Filo 
Kiralama ve Rent a Car pazarındaki 
yükseliş servis hizmetlerinin kârlılıklarını 
azalttı, sigorta şirketlerinin hasar 
tarafındaki stratejileri de hasar 
departmanlarının kârlılıklarını eritti.

2016 yılının Haziran ayından sonra, 
satılan aksesuar ve her türlü ek 

satışların ÖTV mevzuatına uygunluğu 
hususunun yeniden hatırlanması, söz 
konusu uygulamaların satışlarını azalttı.

Tüm bu gelişmeler, Yetkili Satıcıların bir 
çıkış yolu aramasına, yeni alternatifleri 
devreye alarak ek gelirler yaratılması 
çalışmalarına neden olmuştur. 
Öncelikle, eskiden beri yaptıkları ve 
bildikleri işler olan 2. El ve sigorta 
operasyonlarına yüklendiler. Derken 
biraz da aksesuar satışı ile desteklenen 
işleri devreye alınca plazaların 
sürdürülebilirlikleri yeniden sağlanmaya 
başladı. Tabii ki, bu sırada müşteri 
memnuniyeti çabaları da ithalatçı ya da 
üretici firmalardan alınacak primlerin 
devreye girmesi ile ek gelir kapısı 
olarak katkı sağladı. Bu operasyonları 
yaparken artık başta belirttiğim gibi, 
işi yapan her birimin kendi işini en iyi 
ve en kaliteli biçimde icra etmesi de 
zorunluluk oldu. Piyasada çalışan iyi 
lastikçiler, oto galerilerinde çalışmış 
düzgün 2. El satış danışmanları ve 
sigorta sektöründen yetişmiş elemanlar 
ile CRM programları kullanılarak 

Dünyada birçok araç sahibi, günümüzde 
özellikle çevresel etkileşim sonucu oluşan 
ozon deliğinin büyümesi ve cilt kanseri 
vakalarının artması sebepleriyle birlikte 
korunma ihtiyacı içerisindedir. Araç içinde 
uzun süre vakit geçiren kişiler, küçük 
çocuklar, ciltleri hassas, açık tenli veya 65 
yaş üstü risk altındaki kimseler mutlaka 
“onaylı” cam filmlerini kullanmalıdırlar. 

Otomotiv 
sektöründe 
önemli kâr 
merkezlerine 
yatırım yapmak

Büyüteç

SolarGard otomotiv cam Filmleri Türkiye Tek Yetkili Dağıtıcısı 
D. MElİH ERGÜVEN - YÖNETİcİ oRTAK
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müşterilerin eskiden olduğundan çok 
daha titiz bir şekilde takip edilmesi önem 
kazandı. Servis müşterilerinin araçları 
evlerinden alınıp yıkanıp evlerine kadar 
teslim edilerek, teslimattan bir süre sonra 
bu kişiler tek tek bağımsız kuruluşlar 
tarafından aranarak, memnuniyet 
seviyesinde ve hizmet kalitesinde gözle 
görülür bir artış sağlanmıştır. 

Artık, müşterilerimize sadece istedikleri 
aracı satmak ya da servise geldiklerinde 
istedikleri bakım hizmetini vermek yeterli 
olamazdı. Eski aracın takasa alınması, 
satılan yeni araca kasko, artı garanti, 
uygun aksesuarlar, oto koruma sistemleri, 
cam filmi ve boya koruma filmi gibi ek 
gelir getiren opsiyonların sunulması 
zamanla rutine dönüştü. Satış ya da servis 
danışmanlarına bu konularda hedefler 
konulmaya, bu satışlarının karşılığında 
da ciddi oranlarda primler verilmeye 
başlandı. Bu satışlar, satış ve servis 
tarafındaki yönetici arkadaşlarımızın 
konuya bakış açılarına, geçmiş 
tecrübelerine, ekiplerinin becerisine, bayi 
sahiplerinin konuyu kabul edişlerine ve en 
önemlisi de yapılan operasyonun kontrol 
edilebilirliğine göre başarılı ya da başarısız 
olmaktadır.

Sigorta ve alışılagelen söylemi ile “Oto 
Kuaför (ki bence Oto Koruma olmalı)” 
başlığı altında toplanan ek gelirler, 
bağlanan sermayeye göre kazanca 
bakıldığında, ciddi bir gelir kalemi haline 
gelmiştir. “Oto Kuaför” başlığını, Boya 
Koruma - Detaylı Temizlik işleri ve Cam 
Filmi – Boya Koruma Filmi olarak iki 

bölümde düşünmek gerekir. Hâlihazırda, 
Boya koruma ve Detaylı Temizlik işlerini 
kendi içinde yapan ya da dışarıdan 
hizmet alma yoluna giden Yetkili Satıcılar 
mevcuttur. Bu konudaki detayları, Yetkili 
Satıcılar için hangi yolu izlemenin daha 
avantajlı olacağını bir sonraki yazımda 
paylaşacağım. 

Cam filmi düzenlemesi ve sektöre 
etkileri

Benim bu sayıda üzerinde durmak 
istediğim konu “ONAYLI CAM FİLMLERİ”dir. 
26 Ekim 2016 tarihinde 29869 sayılı resmi 
gazetede yayınlanan ve 6 aylık geçiş süreci 
sonunda cam filmi kullanımına uygunluk 
veren AİTM standartları oluşturularak, 
artık ülkemiz de tüm dünyada olduğu 
gibi bir kanun hazırlanmıştır. “Onaylı 
cam filmleri”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı çatısı altında, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme ve İçişleri 
Bakanlıklarının katkıları ile TSE tarafından 
oluşturulan şartlara göre tescil edilecektir. 
Malzeme yapısı belli standartların 
üzerinde olan, Distribütörü tarafından 
testleri yaptırılarak onaylattırılan cam 
filmleri*, belirlenmiş standartları yerine 
getiren, yetkilendirilmiş anlaşmalı 
bayiler** tarafından satılacaktır. 
Otomobillere bu “onaylı cam filmlerinin” 
uygulamasını yapacak Yetkili Satıcılar, 
daha önceki yasal belirsizlikler nedeniyle 
satın almamış müşterilere de kolayca 
satış yapabileceklerdir. Oto kuaför 
işlemlerinden elde edilen cironun 
%50’si cam filmi ve boya koruma filmi 
uygulamalarından gelmektedir. Bence bu 

gelişmeden sonra denge cam filmi yönüne 
doğru hızla artacaktır.

Dünyada birçok araç sahibi, günümüzde 
özellikle çevresel etkileşim sonucu oluşan 
ozon deliğinin büyümesi ve cilt kanseri 
vakalarının artması sebepleriyle birlikte 
korunma ihtiyacı içerisindedir. Araç içinde 
uzun süre vakit geçiren kişiler, küçük 
çocuklar, ciltleri hassas, açık tenli veya 65 
yaş üstü risk altındaki kimseler mutlaka 
“onaylı” cam filmlerini kullanmalıdırlar. 

Bu filmler; 

• Zararlı UV ışınlarının %99’unu bloke 
eden,

• Araç içine giren ısıyı %61 seviyesine 
kadar azaltabilen, 

• Kanserojen maddeler ihtiva etmeyen, 
aksine Cilt Kanseri Federasyonları 
tarafından kullanılması tavsiye edilen cam 
filmleridir. 

Yetkili Satıcılar, Distüribütörü tescil 
edilmiş iyi bir marka ile işbirliği 
yaparak, ek kazanç sağlayabilirler. 
Sistemin kurulması ve işleyişi ile ilgili 
prosedürün*** detaylarını, ilgilenen 
Yetkili Satıcı Yöneticisi arkadaşlarımızla 
paylaşabiliriz. Farkındalık yaratmak üzere 
ortaya koyduğumuz ek kazançların elde 
edilmesi esasında çok kolaydır ancak, bilgi 
ve tecrübe gerektirir. Bu işe ciddi eğilen 
ve sistemlerini doğru kurgulayan Yetkili 
Satıcıların mutlaka başarılı olacaklarını 
düşünüyorum.      

*Bu mevzuat gereği markaların Türkiye Distribütörü olduğunu sözleşmeleri ve yetki belgeleri ile belgeleyen ithalatçılar, 
otomotiv sektörüne satışını yapacakları cam filmlerini öncelikle TSE’nin ilgili birimlerine gönderip bu ürünleri R43 kapsamında 
testlere tabi tutulmasını istemek zorundadır. Bu testlerden geçebilen ve Tip Onay Numarası ile kayıt altına alınan cam 
filmlerinin üzerlerine Distribütör tarafından marka, model, ışık geçirgenliği ve tip onay numarası çıkmayacak şekilde işlenerek 
satışı yapılabilecektir.

**Cam filmlerinin son kullanıcıya satışını yapmak isteyen bayiler TS12047 yada TS13347 belgesine sahip olmak zorundadır. 
Otomotiv Yetkili Satıcılarının hepsinde TS12047 mevcuttur. Bu belgeye sahip olan firmalar cam filmi distribütörleri ile 
aralarında bayilik sözleşmesi yaparak, bu sözleşme gereği uygulama şartları ve uygulamanın yasal sorumluluklarını 
belirleyeceklerdir.  Bayilik anlaşmasını imzalayan firmalar, bu iş için istihdam edeceği elemanı ile sözleşmeli çalışıyor olmalı ve 
bu elemanının sertifika eğitimini distribütörden aldırmış olması gereklidir.

***Mevzuat gereği ön cama film uygunlaması yasaktır, ön sağ-sol kapı camlarına ışık geçirgenliği en az %70 olan filmler, aracın 
diğer arka kapıları ve bagaj camları ışık geçirgenliği en az %20 olan filmler kullanılabilecektir. Uygulama yapan bayi tarafından 
düzenlenen Uygunluk Belgesi müşteriye hologram, kaşe, imza ve fatura ile teslim edilecektir. Müşteri bu belgeyi ruhsat içinde 
saklamak zorundadır. Herhangi bir güvenlik kontrolünde veya araç muayenesinde filmlerin üzerindeki tip onay numaraları ile 
evrak üzerindeki onay numaraları birbirini tutmalıdır. 
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Avrupalı KOBİ’ler 
nesnelerin interneti 
devriminde öncülük 

edebilir 

Çin’in doğrudan 
yabancı yatırımları 
%2,3 oranında arttı 

Avrupa’nın e-ticaret 
platformu

rakibi Amazon’u takip 
ediyor 

Bir devrim niteliğindeki nesnelerin 
internetinin, 2025 yılına kadar 
yıllık 11 trilyon dolarlık bir hacim 
yaratması beklenen 75,4 milyar bağlı 
cihazla tüm gezegeni dönüştürmesi 
bekleniyor. Bu durumun, söz 
konusu paradigmayı destekleyecek 
inovatif şirketlerde sayısız yeni iş 

alanları yaratacağı öngörülüyor. 
Gelişmiş üniversite ve araştırma 
enstitülerinin yanında köklü bir 
inovasyon kültürüne sahip olan 
Avrupa, bu dönüşümden önemli 
faydalar sağlayabilecek. Bu noktada 
Avrupa’nın zayıf noktası, yenilikçi 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

(KOBİ'ler) gelişmesi için doğru 
hizmet ekosistemini oluşturarak 
bilgi birikimi ve uzmanlığını 
ticarileştirilmemesi. Başarılı olmak 
için doğru çerçevenin oluşturulması 
gerekiyor. Aksi takdirde, Avrupa, 
Asya ve ABD gibi rakiplerinin 
arkasında kalacak. 

Çin’in resmi haber ajansı 
Xinhua Ticaret Bakanlığı 
verilerine göre; Çin’in 
Haziran ayında, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %2,3 
oranında artışla, 14,82 milyar 
ABD dolarlık doğrudan 
yabancı sermaye girişi 
olduğunu bildirdi. Diğer 

taraftan, Mayıs ayında, 
Çin'in doğrudan yatırımları 
geçen yılın aynı dönemine 
göre %3,7 oranında düştü. 
Yine Xinhua'ya göre, mali 
olmayan giden doğrudan 
yatırımlar, yılın ilk yarısında 
%45,8 oranında düşerek, 
48,19 milyar ABD doları oldu. 

Ağırlıklı faaliyet alanı moda ve tekstile 
yönelik olan Alman menşeili Zalando, 
ABDli rakibi Amazon’un uyguladığı 
Amazon Prime benzeri ayrıcalıklı 
üyelerin ekstra ücret ödeyerek bazı 
hizmetlerden yararlanmasını sağlayan 

bir program başlatıyor. Söz konusu 
programın içeriğinde daha hızlı 
teslimat, aynı gün iadelerin teslim 
alınması, indirimlerden daha erken 
haberdar olma Facebook veya akıllı 
telefonlar aracılığı ile kişisel moda 

tavsiyeleri verilmesi gibi hizmetleri 
bulunacak. Program öncelikle 
Almanya’nın dört şehrini kapsayacak. 
Bu şehirler; Zalando’nun merkezi 
olan Berlin, bu merkeze ek olarak 
Frankfurt, Hannover ve Leipzig. 

Dünyadan
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Japonya’da enflasyon 
hedeflenenden uzak 

Küresel ham çelik 
üretimi arttı 

Dijital ticaret küresel 
ticareti değiştiriyor 

Japonya’da çekirdek 
enflasyon beşinci ayında 
da yükseliş göstermesine 
rağmen, Japonya Merkez 
Bankasının %2’lik hedefinden 
hala uzak kalmaya devam 
etti. Japonya İstatistik Ofisi 
tarafından açıklanan verilere 
göre, taze gıda fiyatları hariç 
tutularak hesaplanan tüketici 

fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs 
ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre %0,4 artarak Aralık 
2014’ten bu yana en güçlü 
yükselişini gerçekleştirdi. 
Ayrıca, Japonya’da Mayıs 
ayında işsizlik oranı %3,1e 
yükselerek %2,8 olan 
beklentilerin üzerinde 
gerçekleşti. 

Dünya Çelik Birliğinin kayıtlarını tuttuğu 
67 ülkenin toplam ham çelik üretimi bir 
önceki yılın aynı ayına göre %2 artarak 
143,3 milyon ton olarak gerçekleşti. 
2017 yılının Mayıs ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre, Çin’in ham çelik 
üretimi %1,8 artışla 72,3 milyon ton, 
Japonya’nın üretimi %0,1 artışla 9 
milyon ton olarak gerçekleşti. Avrupa 

Birliğinde ise, Almanya’nın üretimi 
%1,4 azalışla 3,8 milyon ton, İtalya’nın 
üretimi %4,1 azalışla 2,1 milyon ton 
olarak gerçekleşti. Fransa’nın üretimi 
%21,5 artışla 1,4 milyon ton seviyesine 
yükselirken, İspanya’nın üretimi %3,7 
azalışla 1,2 milyon ton seviyesine 
geriledi. Türkiye’nin ham çelik üretimi 
%9,7 artışla 3,3 milyon ton seviyesine, 

ABD’nin üretimi %0,2 artışla 7 milyon 
ton düzeyine ve Brezilya’nın üretimi de 
%13,2 artışla 2,9 milyon ton seviyesine 
yükseldi. 2017 yılı Mayıs ayında söz 
konusu 67 ülkenin kapasite kullanım 
oranı, 2016 yılının Mayıs ayına göre 
%0,5 puan artışla, 2017 yılının Nisan 
ayına göre ise %1,8 puan azalışla %71,8 
seviyesinde gerçekleşti.

ABD menşeili bir araştırma şirketi 
olan Boston Consulting Grup (BCG) 
tarafından son dönemde yayınlanan 
dijital ticaretin yükselişini konu alan 
raporda, her yıl Alibaba ve Amazon 
e-ticaret devleri aracılığı ile ticarete 
konu edilen malların değerinin 
700 milyar dolar olduğu ve 2012 
yılından itibaren değer artışının 
her yıl %33’lük bir büyüme oranın 

üzerinde gerçekleştiği ifade ediliyor. 
Ayrıca, sınır ötesi B2C (işletmeden 
tüketiciye) işlemlerinin 2020 yılında 
1 trilyon dolara yaklaşacağı tahmin 
ediliyor. Raporun çıktılarında, dijital 
ticaretin şirketler üzerinde etkisinin 
tedarik zinciri ve rekabet konusundaki 
kurallarda değişimi beraberinde 
getireceği; lojistik ve uluslararası 
bankacılık gibi sektörler üzerinde 

büyük bir etki doğuracağı üzerinde 
duruluyor. Diğer taraftan, dijital 
ticaretin ülke ekonomilerinde de bir 
transformasyona neden olacağı ve 
hükümetlerin bu değişim karşısında 
özellikle küçük işletmelerini küresel 
ticarete katılmaları konusunda 
yeterliliğe sahip olmaları için gerekli 
araçları sağlamalarının önemli 
olduğuna dikkat çekiliyor.
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Dünya

Kamu ve özel 
sektör iklim 

için buluşuyor

Apple 1 milyar 
dolarlık istihdam 

için söz verdi 

Paris Anlaşması sonrası ülkelerin hızla 
oluşturduğu Ulusal Katkılar (Ulusal 
Planlar) yenilenebilir enerji, düşük 
karbonlu şehirler, enerji verimliliği, 
sürdürülebilir orman idaresi ve iklim 
değişikliğine uyumlu tarım politikaları 
gibi konuları hedefliyor. Söz konusu 
ulusal katkılar, verimlilik kazancı 
ve yakıt tasarrufunu amaçlayan 
yatırımların yanı sıra iklime uyumlu 
altyapı yatırımları için bir yol haritası 
niteliğinde. Dünya Bankası verilerine 

göre gelişmekte olan ekonomilerin 
ulusal katkıları 23 trilyon dolarlık 
yatırım potansiyeli taşıyor. Dünya 
Bankası tarafından, bu planların 
hayata geçirilmesinin küresel 
ekonominin büyümesine yardımcı 
olacağı değerlendiriliyor. Ayrıca, anılan 
yatırımları kamu sektörünün tek 
başına yapamayacağı, ulusal katkıların 
hayata geçirilmesi için yenilikçi 
yöntemlerle kamu kaynaklarının 
özel sektörü hareket geçirmek için 

kullanılması gerektiği ifade ediliyor. Bu 
kapsamda, Dünya Bankası tarafından 
22-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Barselonada düzenlenecek olan 
Innovative4Climate Finance and 
Markets Week konferansın, iklim 
değişikliğinin finansmanı, yatırımlar, 
yeni ürünler ve teknolojiler için iş 
modelleri, yeni enstrümanlar ve 
piyasalar konularında kamu ve özel 
sektörün bir araya geleceği ilk global 
platform olacağı değerlendiriliyor.

Apple, oluşturduğu fon sayesinde ABD'de 
imalat sektöründe istihdama 1 milyar 
dolarlık katkıda bulunmayı planlıyor. 
Yatırım kararının, ABD Başkanı'nın 
geçen seçim kampanyasında Apple'ın 
yurt dışındaki özellikle Çin’deki iPhone 
ve diğer ürünlerinin üretimi ile ilişkili 

şirkete olan güvenin azalmasına yönelik 
eleştirilerine karşılık alındığı bildirildi. 
Amerikalı teknoloji devi Apple'ın Üst 
Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Apple'ın 
"ileri imalat" adlı bir fon oluşturduğunu 
ve firmanın bu fona 1 milyar dolar 
aktarıldığını ifade etti. Cook, Apple'ın 

şu ana kadar ABD'de 2 milyon kişiye 
doğrudan iş imkânı sağladığına ve geçen 
sene ülkede 50 milyar dolarlık harcama 
yaptığına dikkati çekerek, firmanın çevre 
projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları 
ve istihdam oluşturarak topluma katkıda 
bulunduğunu vurguladı. 
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Pazar hacmi 100 milyar 
liranın üzerine çıkacak

Türkiye 2.el otomobil pazarı 2017 
yılında bugüne kadar 2.493.964 adetlik 
bir satışa ulaştı. Geçen yılın aynı 
dönemine göre Pazar %5,10 oranında 
büyüdü. Pazar özellikle 2010-2011-
2012 ve 2015 model araç satışları ile 
bu oranda büyüme sağladı. Yani 2016 
yılına göre rağbet 2-5-6 ve 7 yaşında ki 
otomobillere oldu. Bu büyüme ile yıl 
sonunda 2.el otomobil pazarı 5 milyon 
adeti geçmiş olacak.

Sektör
Analizi

ERol ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü

Bu oran illerimizde ise şu şekilde, 
İstanbul  3,48 , Ankara 9,84 , İzmir 
7,90 ,Bursa 8,93 ,Antalya 10,11 ve 
Adana 10,42 olarak sıralanmakta. 
Oranın en yüksel olduğu iller ise 
Burdur 26,45 , Niğde 26,36 , Aksaray 
25,87 ,Kırıkkale 22,84  şeklinde 
sıralanıyor. 

Bu Pazar da artık var olabilmek için 
2. El otomobil ticaretinin profesyonel 
ve kurumsal olarak ele alınması 
her yönü ile önem arz etmekte. 
Sıfır araç satışlarında hızla düşen 
karlılık, distribütör bayi arasında ki 
hedef-prim kavgası, bayiler için 2.el 
otomobil ticaretinin ne denli önemli 
olduğunun bir göstergesidir. 

Kaldı ki bugün distribütör kanadında 
da 2.el markaları oluşturmayan 
marka neredeyse kalmadı.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere bugün 
5 milyon adeti bulan ve hacmi 100 
milyar liranın üzerine çıkan bu 
devasa pazarda oyuncuların bir 
araya gelerek standartları belirlemesi 
gerekmekte.

Orantısal olarak baktığımızda ise bu 
adetin yaklaşık 3.8 milyonu Anadolu 
şehirlerinde olacak. Toplam pazarın 
hacmi ise 100 milyar liranın üzerine 
çıkacak.

Türkiye sıfır otomobil pazarında 
olduğu gibi, 2.el otomobil pazarının 
da lideri elbette İstanbul, ancak sıfır 
otomobil pazarında %48,21 Pazar 
payına sahip olan İstanbul’da 2.el 
otomobil pazarında Pazar payı %23,57 
oranına geriliyor. 2.el otomobil 
pazarının büyük kısmı halen Anadolu 
illerinde gerçekleşmekte. Özellikle 
2007 model ve altı araçlarda Ankara 
Pazar lideri. İstanbul 2.el otomobil 
pazarı daha çok 0-6 yaş araçlardan 
oluşmakta.

Türkiye’de  0-3 yaş araçların %47,71 
‘i , 4-6 yaş araçların ise %35,17’si  
İstanbul ilinde satılmakta.

Sıfır otomobil pazarı ile 2.el 
otomobil pazarının karşılaştırmasını 
yaptığımızda, Türkiye’de satılan her 
sıfır otomobile karşılık 7,12 adet 
2.el otomobil satıldığını görüyoruz. 



45



46

Sektör
Analizi



47



48

Türkiye yeni otomobil satışlarının 2016 
yılının aynı dönemine göre yüzde 9,6 
oranında azaldığı (Kaynak: ODD) 2017 
yılının ilk yarısında Türkiye operasyonel 
kiralama sektörü, Türkiye’de satılan yeni 
otomobillerin yüzde 20,5’i olan yaklaşık 
62 bin 800 adet yeni aracı filosuna kattı. 
2017 yılının ilk yarısında yaklaşık 5 milyar 
87 milyon TL yeni araç yatırımı yapan 
Türkiye operasyonel kiralama sektörünün 
aktif büyüklüğü 24 milyar 600 milyon TL’yi 
aşarken filosundaki araç sayısı ise 337 bin 
500 oldu.

2016 yılında yaklaşık 4 milyar 950 
milyon TL vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyen 
operasyonel kiralama sektörü 2017 yılının 
ilk yarısında da yaklaşık 2 milyar 497 
milyon TL vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyerek 
ülke ekonomisine yaptığı katkıyı sürdürdü.

TOKKDER’in, bağımsız 
araştırma şirketi TNS Global 
işbirliği ile yürütmekte olduğu 
pazar araştırmasının 2017 
yılı 1. yarıyıl sonu sonuçlarını 
içeren “TOKKDER Operasyonel 
Kiralama Sektör Raporu” 
yayınlandı.

TOKKDER Operasyonel 
Kiralama Sektör Raporu 
2017 1.Yarıyıl   

Bu araştırma dönemi itibarı ile

-          Renault %29,9’luk payı ile Türkiye operasyonel kiralama sektörünün araç 
parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürürken, %14,7 ile VW, %9,8 ile 
Ford, %8,9 ile Fiat takipçisi oldular.

-          Sektörün araç parkının yarısından fazlası (%50,6) C segment araçlardan 
oluşurken, B segment araçlar %28,5, D segment araçlar ise %13,1 pay aldı.

-          Sektörün araç parkının %95,1’i dizel araçlardan oluşurken, manuel vites 
araçlar %59,8 pay aldılar.

Sektör
Analizi
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Araç A m Tutar / Milyon TL

Katılımcılar Sektör Tahmini

Araç AdediAlınan 264.526 337.515
Araç AdediSatılan 49.210 62.788
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Trafikte sürücülerin hayatını 
kolaylaştıran Yandex Navigasyon, 
Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan 
yola çıkacak milyonlarca kişiye yardımcı 
olacak bir araştırma yaptı. Geçtiğimiz 
Ramazan Bayramı döneminde 23 
Haziran - 2 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında İstanbul trafiğini inceleyen 
Yandex Navigasyon, yaptığı bu 
araştırmayla İstanbul'un bayram 
trafiği haritasını çıkardı. Yandex 
Navigasyon’nun analizinde trafiğin 
yoğun olduğu bölgeler ve yola çıkmak 
için ideal saatler incelendi. Kurban 
Bayramı tatilinin, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı tatiliyle birleştirip 10 güne 
çıkmasıyla vatandaşların 25 Ağustos 
Cuma günü hareket etmesi beklenirken, 
yapılan analizde İstanbul'un her iki 
yakasından da ideal yola çıkış saatleri 
sabah 10.00’dan önce veya akşam 
21.00’den sonra olarak belirlendi. 
Analizde en yoğun olması beklenen 
noktalarla ilgili bilgilere de yer verildi. 
Bu bilgilere göre Anadolu Yakası'nda 
İstanbul çıkışı yönünde E5'te Uzunçayır-
Maltape-Pendik arasında, TEM'de 

ise Sultanbeyli-Kurtköy arasında 
sürücüleri yoğun bir trafik bekleyecek. 
Avrupa Yakası'nda Anadolu Yakası 
istikametindeyse Mahmutbey Gişeler 
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
bağlantı yolunda büyük ölçüde trafik 
sıkıntısının yaşanması öngörülüyor. 

“Geçtiğimiz bayramda rekor kırdık”

Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur 
Karahayıt şunları söyledi: “Geçtiğimiz 
Ramazan Bayramı’nda günlük 1 milyona 
yaklaşan, toplamda ise 4.5 milyonu 
aşan kullanıcıya ulaşarak rekor kırdık. 
Bu 4.5 milyon kullanıcı toplamda 
110 milyon kilometrelik yol kat etti. 
Bu sayılar gerçekten inanılmaz ve 
kullanıcılarımızın Yandex Navigasyon’a 
olan ilgisini ve güvenini ortaya koyuyor. 
Biz de bu güven ve sadakati karşılıksız 
bırakmadık, Kurban Bayramı’nda da 
yine milyonlarca sürücünün hayatını 
kolaylaştırmak ve onlara rehber olmak 
için bütün hazırlıklarımızı tamamladık.”

Yapılan trafik analizini değerlendiren 

Onur Karahayıt, bu araştırmanın aynı 
zamanda Avrasya Tüneli’nin ve Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün trafiğe olan 
olumlu etkisini gözler önüne serdiğini 
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki yol 
çalışmalarına rağmen, Avrasya Tüneli 
ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle 
doğan alternatif yollar sayesinde 
trafiğin iyileştiğini gözlemledik. Köprü 
üzerinde yol çalışmasından kaynaklanan 
şerit daraltma uygulamasının da 22 
Ağustos’ta sonlanmasıyla bu bayramda 
daha rahat bir trafik bekliyoruz. Öte 
yandan kamyon trafiğinin Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’ne yönlendirilmesi 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü de 
oldukça rahatlattı. Burada 2016’da 2 
saat olan bayram trafiği 2017’de yarım 
saate kadar indi. İstanbul’dan Anadolu 
yönünde yola çıkmak için en uygun ve 
trafiksiz alternatifin ise Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu 
olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu 
rota tüm köprü trafiğinin yanı sıra 
Ataşehir sonrasındaki TEM trafiğini de 
atlatmanızı sağlıyor.”

Yandex Navigasyon, Kurban Bayramı 
tatilinde trafiğe yakalanmak 
istemeyen kullanıcıları için ideal 
rotaları ve yola çıkış saatlerini ortaya 
çıkaran bir araştırma yaptı. Geçtiğimiz 
Ramazan Bayramı’nda elde edilen 
trafik verilerini inceleyen Yandex 
Navigasyon, Kurban Bayramı tatili 
yolculuğunda sürücülere büyük 
kolaylık sağlayacak ipuçlarına ulaştı.

Yandex 
İstanbul’un 
bayram haritasını 
çıkardı

Trafik
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Bekleme süresi azaldı 

Analiz, Avrasya Tüneli’nin önceki 
bayramlara göre trafikte bekleme 
sürelerini azalttığını ortaya çıkardı. 
Avrupa-Anadolu yönünde 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 
normal bir cuma gününe göre 
ortalama 2 saat olan bekleme 
süresi, 1 saat 12 dakikaya düştü. 
Sürücülerin Avrasya Tüneli’ne 
yönelmesi sayesinde köprü 
üzerinde yapılan yol çalışmasına 
rağmen eski bayramlardaki kadar 
trafik oluşmadı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 
Avrasya Tüneli’nin etkisi 
yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nde ise Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü sayesinde 
yoğunluğun azaldığı gözlemlendi.  
TEM’de Mahmutbey Gişeler’e 
kadar oldukça yoğun bir trafik 
yaşanırken, bu noktadan sonra 
hem tır hem de normal araç trafiği 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 
yöneldi. Bundan dolayı Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü’nün 
girişinde az denebilecek bir trafik 
oluştu.

Uzunçayır-Maltape-Pendik 
arasına dikkat!

Anadolu Yakası’nda Avrasya 
Tüneli’nin çıkışında 30 dakikadan 
fazla süren bir yoğunluk 
yaşandı. Uzunçayır ve Kozyatağı 
bölgelerinin yoğunluklarının da 
eklenmesiyle sürücüler Pendik’e 
kadar ciddi bir trafiğin ortasında 
kaldı. Geçtiğimiz Ramazan 
Bayramı’nda Uzunçayır-Maltepe 
arası bekleme süresi 43, Maltepe-
Pendik arası ise 34 dakika olarak 
kaydedildi.

Trafik çilesinden kurtaracak 
alternatif rotalar

Geçtiğimiz bayramda, Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nden Ataşehir’e 
gelindiğinde TEM üzerinde 
bekleme süresi 45 dakikaya kadar 
çıkan yoğun bir trafiğin oluştuğu 
belirlendi. Sultanbeyli-Kurtköy 
arasında da sürücülerin gözünü 
korkutacak nitelikte yoğunluk 
yaşandı. Yandex Navigasyon, bu 
yoğunluktan kaçmak isteyenlere 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 
kuzey çevre otoyoluna bağlanmayı 

öneriyor. Bu alternatif rota, 
Avrupa Yakası’ndan Anadolu 
Yakası’na hareket edecek 
sürücüleri en az 2.5 saatlik 
bir trafik çilesinden kurtarma 
potansiyeli taşıyor.

Anadolu-Avrupa yönünde ise 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 
üzerindeki çalışmalar nedeniyle 
trafikte 1 saatlik bir bekleme 
süresi yaşandı. Bu durum göze 
alındığında Anadolu-Avrupa 
yönünde 32 dakikalık bekleme 
süresiyle Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü daha iyi bir alternatif 
olarak gözüküyor.  

TEM’de Avrupa-Anadolu 
yönünde trafik Mahmutbey 
Gişeler’den başlıyor

Sürücüler Avrupa Yakası’na 
geçtikten sonra E5’te Haliç-
Bahçelievler arasında bekleme 
süresi 33 dakikaya çıkan bir 
trafikle karşılaşıyor. TEM’de ise 
trafik Mahmutbey Gişeler’den 
başlıyor ve Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün bağlantı yolundaki 
kamyonların katılımıyla 
34 dakikaya çıkıyor. Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün 
bağlantı yolunda, gişelerden 
ve sonrasındaki yoğunluktan 
kaynaklanan 1 saati aşkın süren 
bir trafik yaşanıyor.
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Tüm basılı ve online fiyat verilerini 
araştırıp takip eden, kategorilendirip 
en güncel pazar araştırma analizlerini 
sunan BrandZone, 2013-2017 yılı 
Haziran ayını da kapsayan akıllı telefon 
kampanyalarına yönelik verileri açıkladı. 
Teknoloji marketleri, hipermarketler, 
telekom kanalları, yerel zincirlerdeki 
kampanyaları kapsayan veriler önemli 
sonuçlar ortaya koydu.

2013-2017 yılları arasında düzenlenen 
akıllı telefon kampanyalarına Samsung 
damga vurdu. Samsung’un akıllı telefon 
kampanyalar içindeki payı 2013 yılında 
yüzde 45 iken bu oran 2017’de yüzde 
38 oldu. Apple’ın kampanya oranları 
son 5 yılda artış gösterdi. Apple'ın akıllı 
telefon kampanyalarındaki payı 2013 
yılında yüzde 16 iken bu oran 2017’de 
yüzde 24’e yükseldi. Tüm kampanyalar 
içinde 2014 yılında yüzde 1’lik orana 
sahip olan Vestel, 2017’de bu oranı 
yüzde 12’ye yükselterek üçüncü sıraya 
yerleşti.  2015 yılında yüzde 3’lük 
orana sahip olan Lenovo ise 2017’de 
kampanya oranını yüzde 8’e yükseltti.  
2013 yılında yüzde 1’lik kampanya 
oranına sahip olan Huawei ise bu oranı 
2017’de yüzde 5’e yükseltti.

Android düşüyor, 
iOS yükseliyor

Türkiye'deki markalar 
için fiyat/rekabet 
araştırma hizmetleri 
sunan BrandZone, 2013-
2017 yılları arasında 
düzenlenen akıllı telefon 
kampanyalarını masaya 
yatırdı. BrandZone’un 5 
yıllık verilerine göre; en 
çok kampanya düzenleyen 
marka Samsung oldu. 
Android işletim sistemli 
akıllı telefon kampanyaları 
son 2 yıldır düşüşe geçerken 
iOS ise yükselişte.

Android düşüşe geçti iOS ise 
yükselişte

BrandZone verilerine göre; Android 
işletim sistemli akıllı telefon 
kampanyalarının oranı 2013 yılında 
yüzde 73 iken 2015’te yüzde 86’ya ulaştı 
ancak 2016’dan itibaren düşüşe geçti. 
Buna göre kampanya oranları 2016’da 
yüzde 77’ye, 2017 yılında ise yüzde 76’ya 
düştü. iOS işletim sistemli akıllı telefon 
kampanyaları 2013 yılında yüzde 16 iken 
bu oran 2016’da yüzde 21’e, 2017’de ise 
yüzde 24’e yükseldi. Windows işletim 
sistemli akıllı telefon kampanyaları 2013 
yılında yüzde 5 iken, 2016’da yüzde 2’ye 
2017’de ise yüzde 0,2’ye düştü.

BrandZone verilerine göre; 4,2 inç  - 5 inç 
ekran boyutuna sahip akıllı telefonların 
tüm kampanyalar içindeki payı 2013 
yılında yüzde 33 iken bu oran 2017’de 
yüzde 48’e yükseldi. Öte yandan 5,1 
inç  - 5,7 inç ekran boyutuna sahip akıllı 
telefonların tüm kampanyalar içindeki 
payı 2013 yılında yüzde 12 iken, 2017’de 
bu oran yüzde 45'e ulaştı.

8 çekirdekli telefonlar 2017 yılına 
damga vurdu!

BrandZone’un son 5 yıllık verilerine göre; 
1 ve 2 çekirdekli akıllı telefonların tüm 
kampanyalar içindeki oranı azalırken, 
4 ve üstü çekirdekli işlemcili akıllı 
telefonların kampanyaları yükselişe 
geçti. Buna göre 2013 yılında tüm 
kampanyalara yüzde 41 ile çift çekirdekli 
akıllı telefonlar hakim olurken; 2015 ve 
2016’da 4 çekirdekli akıllı telefonlar, 2017 
itibariyle ise 8 çekirdekli akıllı telefonlar 
hakim oldu. 

8 çekirdekli akıllı telefon kampanyalarının 
tüm kampanyalar içindeki oranı 2013'te 
yüzde 2 iken bu oran 2017'de yüzde 
43’e yükseldi. 4 çekirdekli akıllı telefon 

kampanyalarının oranı 2013’te yüzde 30 
iken 2017’de ise yüzde 41’e yükseldi. 2 
çekirdekli akıllı telefon kampanyalarının 
oranı 2013’te yüzde 41 iken bu oran 
2017’de yüzde 9’a düştü.

Teknoloji



53

Kısa kısa

Dizel ve benzinli 
araçlara yasak geliyor

Aston Martin 
tarihin en pahalı 
otomobili oldu

Plakaları yenileyin

İngiliz basınında çıkan haberlere göre 
2040 yılından itibaren İngiltere'de 
dizel ya da benzin motorlu taşıt 
satılamayacak. 'Times' gazetesinin 
haberinde, iklimin korunması 
amacıyla elektrik ve benzin ya 
da dizel motoru da olan hibrit 
otomobillerin satışı da yasaklanacağı 
iddia edildi.

Aston Martin DBR1, Sotheby's'de düzenlenen 
açık artırmada rekor bir fiyata satıldı. 22.5 
milyon dolara satılan 1956 model Aston 
Martin DBR1 böylece dünyanın en pahalısı 
oldu. Açık artırmada rekor bir fiyata, 22.5 
milyon dolara alıcı bulan model, 6 silindirli, 
268 beygir gücüne sahip. Aston Martin DBR1, 
Ted Cutting tarafından tasarlandı.

Uzmanlar, araç muayenesine gitmeden önce 
kusurlu plakaların yenilenmesi konusunda 
uyarıda bulunuyor. Tekirdağ Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Şenol Turan, 
vatandaşları, araç muayenesine girmeden 
önce kusurlu olan plakaları yenilemeleri 
konusunda uyardı. Turan, yaptığı açıklamada, 
araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen 
kusur tablosunun Temmuz ayından itibaren 
uygulandığına hatırlatarak, plakalarda vida 
bulunması, yazıların silik, bold veya italik 
şeklinde olmasının ağır kusurlu sayılacağından 
aracın muayeneden geçemeyeceğini kaydetti.
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HP Mars Home Planet global 
projesi, profesyonel yaratıcıların ve 
öğrencilerin Mars'ta bir yaşamı hayal 
etmelerini sağlıyor.

HP ve stratejik ortakları 
sanal gerçeklikle Mars 
yarışında

HP Inc ve NVIDIA®, Technicolor, Autodesk, 
Unreal Engine, Fusion, Launch Forth ve 
VIVE ile birlikte çalışarak HP Mars Home 
Planet'i piyasaya sürdü. Bu küresel 
projenin odağında, sanal gerçeklik yoluyla 
bir milyon insanın Mars'taki yaşamının 
nasıl olacağını anlatan bir simülasyon 
yer alıyor. Dünya çapındaki profesyonel 
yaratıcılar tarafından ortaya çıkarılan 
ortak proje, iklim ve atmosfer zorluklarını 
göz önüne alarak binalardan araçlara, 
tarımdan giyime kırmızı gezegende 
yaşamın nasıl sürdürülebileceğini 
araştırıyor.

HP Mars Home Planet projesi, önceden 
NASA ile Fusion tarafından yaratılmış 
bir sanal gerçeklik deneyimi olan Mars 
2030 için yapılan çalışmaları daha ileri bir 
seviyeye taşıyor. ilerletiyor. Şimdi, HP ve 
ortakları, insanlığın Mars'taki geleceğini VR 
ile hayal etmek, tasarlamak ve yaşatmak 
için mühendisleri, mimarları, tasarımcıları, 
sanatçıları ve öğrencileri bir araya getiriyor.

“2016'da NVIDIA Quadro grafikleriyle 
güçlendirilmiş HP ZBook İş İstasyonları ile 
Uluslararası Uzay İstasyonunu fethetmiştik 
ve şimdi de gözümüzü Mars'a diktik" 
diyen HP Türkiye Kurumsal ve Perakende 
Çözümler Kategori Müdürü Aylin Atay 
konu hakkında “HP ve ortak teknoloji 
sayesinde, bir gün Mars'ta yaşadığımızda 
karşılaşacağımız gerçek problemleri tahmin 
etmek ve çözmek için mühendislerin, 
mimarların, tasarımcılardan ve öğrencilerin 
fikirlerinden yararlanıyoruz.” diye konuştu.

Proje, 2030'un ötesine, gelecekte 
Mars'ta yaşayan ailelerin ve toplulukların 
bulunduğu bir zamana kadar uzanıyor. 
Projenin amacı, yaratıcı düşünürleri 
kırmızı gezegendeki kentleşmenin bazı 
zorluklarını çözmeye davet etmek. Sonuçta, 
VR deneyimi sayesinde, dünyadaki insanlar 
Mars'ta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu 
deneyimleyebilecekler.

Hayal için stratejik ortaklık

Yıl boyunca üç aşama halinde sürecek olan 
program, katılımcıların belirli bir konum için 
ulaşım ve altyapı konseptlerine odaklanacağı 
Mars Kentleşme Mücadelesi (the Home 
Planet's Mars Urbanization Challenge) ile 
başlıyor. NASA, Gal dilinde Mars Vadisi 
anlamına gelen Mawrth Vallis'i Mars'ta 
potansiyel bir iniş bölgesi olarak tespit etti. 
Konsept belirleme aşamasını takiben, 3D 
modelleme ve işleme adımı tamamlanacak 
ve sonuç olarak Mars'ta sanal gerçeklik 
deneyimi yaşanacak.

HP Mars Home Planet'i hayata geçirmek 
için HP ve NVIDIA, Technicolor, Autodesk, 
Unreal Engine, Fusion, Launch Forth ve 
VIVE ile ortaklık kurdu. Projenin katılımcıları, 
Mars'taki binaların, şehirlerin, araçların 
ve altyapının 3D modellerini tasarlamak 
için Autodesk yazılımını kullanacaklar. 
Technicolor'ın yaratıcı ve teknik liderliği 
sayesinde, yaratıcılar Unreal Engine'i 
kullanarak Mars'ta bir milyon insanın 
yaşadığını gösteren bir sanal gerçeklik 
simülasyonu yaratacak. Çevre, NASA 

araştırmasına dayanan Fusion'ın "Mars 
2030" oyunundaki Mars Vadisi arazisine 
kurulacak.

Immersive Media'nın SVP'si ve Technicolor 
Experience Center'ın başkanı Marcie 
Jastrow, "Projenin ortaklarının Mars'ta 
yaşamı keşfederek, şimdi ve yakın gelecekte 
medyanın topluma nasıl yardımcı olabileceği 
konusunda ilginç ve umut verici fikirler 
bulacaklarını umuyoruz" diye konuştu. 
“TEC'in ana hedeflerinden biri gelecekteki 
teknoloji konseptlerini kanıtlamak ve küresel 
toplumun üzerine inşa edebileceği bir bilgi 
ve deneyim platformu oluşturmaktır."

HP Mars Home Planet, tasarımcılar ve 
mühendislerden oluşan bir ürün geliştirme 
topluluğu olan Launch Forth tarafından 
üretilip yönetiliyor. Topluluktaki katılımcılar 
tasarım ve mühendislikle ilgili büyük ve 
küçük sorunlara çözümler üretmek için 
birlikte çalışıyorlar. HP Mars Home Planet 
Danışma Kurulunda Immersive Media'nın 
SVP'si ve Technicolor Experience Center'ın 
başkanı olan Marcie Jastrow, Post Production 
for Twentieth Century Fox'un başkanı Ted 
Gagliano, Paramount Pictures'da fütürist 
olan Ted Schilowitz, RSA Films'teki VR'ın 
başındaki isim Jen Dennis ve Arizona 
Üniversitesi dekanı Joaquin Ruiz bulunuyor. 
HP Mars Home Planet, markaların yenilikleri 
nasıl yeniden canlandırabileceklerine 
odaklanan HP'nin yeni duyurduğu VR 
stratejisinin bir parçası.

Teknoloji
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JP Morgan, içten yanmalı motorlu 
araçlardan elektrikli araçlara 
geçilmesinin beraberinde kazananlar 
getirdiği gibi çok sayıda kaybeden de 
ortaya çıkaracağını savundu. Elektrikli 
araçlar ile içten yanmalı motorlu 
araçlar arasındaki fiyat farkını, batarya 
fiyatlarındaki düşüşle birlikte azaldığını, 
ancak tüketicilerin elektrikli araçlara 
yönelmek için fiyat farkının tamamen 
kapanmasını beklemeyeceklerini 
savundu.

Elektrikli araçların 2025'te global 
pazarın yüzde 35'ine hakim olmalarını 
ve 2030'a kadar bu oranın yüzde 
48'e ulaşmasını bekleyen JP Morgan, 
2025'ten sonrası için beklenen 
patlamanın yaşanması halinde global 
petrol talebinin 2035'e kadar yüzde 15 
azalacağı tahmininde bulundu.

JP Morgan, elektrikli araçların 
yaygınlaşmasının, içten yanmalı motorlu 
araçların bakım ve tamir hizmetlerini 
sunanlar açısından da kayıpları 
getireceğini belirtti. Elektrikli elektrikli 
bir aracın hareketli parça sayısının 
20 civarında olduğunu ifade eden ve 
içten yanmalı motorlu bir araçta ise bu 
sayının 2 bin olduğuna dikkat çeken 
JP Morgan, hareketli parça sayısının 
azalmasının bakım maliyetlerini 
düşüreceğine işaret etti.

Hyundai'nin iki yıl önce Detroit 
Otomobil Fuarı'nda konseptini 
görücüye çıkardığı pick-up modelini 
üretme kararı aldı. Açıklamayı ise bizzat 
Hyundai'nin tepe yöneticilernden 
Michael O'Brien Reuters'a yaptı. Aracın 
Hyundai'nin SUV modellerinin üretim 
bantlarını paylaşması bekleniyor. Gelen 
ilk fotoğraflara göre rakiplerinden biraz 
daha ufak gözüken aracın fiyatının ise 
segmentine göre uygun olacağı tahmin 
ediliyor. Hyundai, yeni pick-up modeli 
için henüz bir isim belirlemedi. 

“Elektrikli 
araç çok 
sayıda 
kaybeden 
yaratacak”

Hyundai 
pick-up 
segmentine 
giriyor

JP Morgan'a göre, elektrikli 
otomobiller çok sayıda 
kaybeden ortaya çıkmasına 
yol açacak. Bunlar arasında 
araç ustaları da petrol 
üreticileri de var...

Otomotivde son 
dönemde yükselen 
trend olan pick-up 
segmentine şimdi 
de Hyundai giriyor. 
Koreli üretici bu 
segmentteki ilk 
aracını tanıtırken, 
geçtiğimiz günlerde 
de Mercedes 
X-Class ile pick-up 
segmentine adım 
atmıştı.

Haber
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Türkiye’de kuruluşunun 50. yılını kutlayan Mercedes-
Benz Türk’ün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 
ile birlikte toplumda kadının her alanda hak ettiği güce 
kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat 
eşitliği tanınması hedefiyle 2004 yılında hayata geçirdiği “Her 
Kızımız Bir Yıldız” projesi devam ediyor. Proje kapsamında 
desteklenen kız öğrencilerden bir grup, geleneksel bir 
etkinlik olan yaz buluşması için bu yıl da bir hafta boyunca 
İstanbul’da ağırlandı. 

Her yıl farklı illerden davet edilen öğrenciler bu yıl, Kırklareli, 
Sinop, Uşak, Burdur ve  Mersin’den geldi. Bir haftalık 
program kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan’ın mezarını 
ziyaret eden Yıldız Kızlar, daha sonra Mercedes-Benz 
Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı gezerek Mercedes-
Benz Türk yönetim ekibi ve Direktörler Kurulu Başkanı Süer 
Sülün ile tanışma imkânı buldular. İstanbul’da bulundukları 
sürede çeşitli müzeleri ziyaret eden Yıldız Kızlar, İstanbul 
Boğazı’nda tekne turuna da çıkarak şehrin Boğaz hattındaki 
tarihi yapılarını görme ve tanıma fırsatını da buldular.

Proje kapsamında Feriye Lokantası’nda düzenlenen basın 
buluşmasına ise Yıldız Kızlar’ın yanı sıra Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği’nin (ÇYDD), 2004 
yılında hayata geçirdiği  “Her Kızımız Bir 
Yıldız” projesi kapsamında desteklenen 
öğrencilerden bir grup, geleneksel 
İstanbul buluşmasında bir araya geldi. 
Kesintisiz olarak 13 yıldır devam eden proje 
kapsamında bugün 56 ilde, 200’ü üniversite 
olmak üzere, toplam 1200 kız öğrenciye 
eğitim bursu veriliyor. Proje desteği ile 
eğitimini tamamlayan kızlar, bugün 
Mercedes-Benz Türk mavi yakalı kadın 
çalışan sayısının %10’unu oluşturuyor. 

Yıldız Kızlar 
İstanbul’da 
buluştu

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı 
SÜER SÜlÜN

Gündem
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Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı 
SÜER SÜlÜN

Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Aysel Çelikel ile Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’nin yöneticileri katıldı. Kahvaltı sırasında 
ziyarete Bolu’dan katılan bir bursiyer katılımcılara 
keman dinletisi sundu.   

Sülün: “Desteğimiz uzun yıllar devam 
edecek”

Toplantıya ev sahipliği yapan Mercedes-Benz 
Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Yıldız 
Kızlar ile her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya 
gelmekten mutlu olduğunu belirterek sözlerine 
şöyle devam etti:  “Şirketimizin kuruluşunun 
50. yıldönümünü kutladığımız 2017 yılında, ‘Her 
Kızımız Bir Yıldız’ projesi 13. yılını tamamladı. 
Bugüne kadar yürüttüğümüz en uzun soluklu 
çalışmalardan biri olan ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ 
kurumsal sosyal sorumluluk projemize verdiğimiz 
desteğin her geçen yıl gelişerek daha uzun 
yıllar devam edeceğini bilmenizi isterim. Sevgili 
kızlarımız, azminiz ve başarılarınız ile gurur 
duyuyoruz. Gelecekte topluma önemli katkılarınız 
olacak; biz buna inanıyoruz. Sizlerin de kendinize 
güvenmenizi, zorluklarla mücadele etmenizi 
ve toplumda hak ettiğiniz yere gelebilmenizi 
diliyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak 
yetişmenizde az da olsa bir katkımız oluyorsa ne 
mutlu bize. Bu vesileyle burada sizlerin huzurunda 
projeye olan katkılarından ötürü Sayın Prof. Aysel 
Çelikel ve ekibine, bayilerimize ve Mercedes-Benz 
Türk ailesine tekrar teşekkür ediyorum. Yıldız 
Kızlarımız, hepinize gelecekte başarılar diliyorum.”

Prof. Dr. Çelikel: “Kız çocuklarının eğitimi için 
geliştirilen çok anlamlı bir proje…”

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel ise 
“Her çocuğun, her insanın çağdaş bir eğitime ve 
insana yaraşır bir yaşam biçimine hakkı olduğu 
bilinciyle, uzun yıllardır toplum hizmeti veriyoruz. 
Her Kızımız Bir Yıldız projesi eğitimde fırsat 
eşitliğinden yararlanamayan kız çocuklarının 
eğitimi için geliştirilen çok anlamlı bir proje. 
Kız çocuklarının okullaşması çocuk yaştaki 
evliliklerin önlenmesinin tek yoludur. Toplumun 
gelişmesinde kız çocuklarının ve kadınların eğitimi 
için verilen katkı çok değerlidir. Bugüne kadar 
binlerce kızımız bu büyük projeden yararlandı ve 
yararlanmaya devam ediyor. Mercedes- Benz Türk 
A.Ş. Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün’e,  daha 
önceki yöneticilere ve projenin yürütülmesinde 
emeği geçen Mercedes’li ve ÇYDD’li bütün 
arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Yıldız Kızlar: “Mercedes-Benz Türk bize çok 
önemli bir fırsat sundu”

Mezun olduktan sonra Mercedes-Benz Türk’te 
istihdam edilen,  “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin 
bursiyerleri Yasemin Güngör ve Merve Kula da 
toplantıda konuşma yaptı. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı
PRoF. DR. AYSEl ÇElİKEl

Yasemin Güngör, toplantıda 
yaptığı konuşmada “Mercedes-
Benz Türk’ten burs alarak şu an 
çalıştığım pozisyona gelebildim. Bu 
proje, sadece maddi değil, manevi 
anlamda da bizi destekledi. İçimdeki 
potansiyeli keşfetmeme imkân 
tanıdılar, özgüven sahibi bir birey 
oldum, yeteneklerimi geliştirdim. Bu 
destekle tamamladığım eğitimimin 
ardından Mercedes Benz Türk’te 
mavi yaka personel olarak işe 
başladım. Fakat durmadım ve 
çalışmaya devam ettim, kendimi 
geliştirdim ve şu an Mercedes-Benz 
Türk’ün 2. el otobüs satış bölümü 
BusStore’da, Satış Operasyon ve 
Satış Destek biriminde memur 
olarak çalışıyorum. Şirketimin 
desteği ile dil kursuna gidiyorum. 
Size de sakın pes etmeyin demek 
istiyorum; isteklerinizin peşinden 
koşun” dedi. 

Merve Kula ise “‘Her Kızımız Bir 
Yıldız’ projesinin 2004 yılında burs 
verilen ilk yıldız kızlarından biriyim. 
2006 yılında stajyer olarak girdiğim 
Mercedes-Benz Türk’te daha sonra 
imalat bölümünde kadroya alındım. 
Orada çalışırken kendime yeni bir 
hedef daha belirledim: Beyaz yaka 
yani memur kadrosunda çalışmak 
yeni hedefimdi. 8 yılın sonunda 
azmimin ve başarımın mükâfatını 
aldım ve memur oldum. Bundan tam 
13 yıl önce bana bir fırsat verildi ve 
bunu en iyi şekilde değerlendirmem 

gerekiyordu. Mercedes-Benz Türk 
ve Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği bana ve binlerce kıza bu 
fırsatı sundu. Bana ve kız öğrencilere 
verdikleri destek için burada 
Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneğine bir 
kez daha teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

Eğitimde kız çocuklarına fırsat 
eşitliği  

Türkiye’de kuruluşunun 50. yılını 
kutlayan ve toplam yatırımı 1 milyar 
Avro’yu geçen Mercedes-Benz Türk, 
“Her Kızımız Bir Yıldız” projesini 2004 
yılında, Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği (ÇYDD) ile birlikte toplumda 
kadının her alanda hak ettiği güce 
kavuşması, kadınlara sosyal ve 
ekonomik hayatta fırsat eşitliği 
tanınması hedefiyle hayata geçirdi. 
Projenin amacı; olanakları kısıtlı, 
ancak çalışkan ve kısa sürede meslek 
sahibi olmayı amaçlayan ilköğretim 
okulu mezunu kız çocuklarını 
mesleki eğitime teşvik etmek. Kız 
çocuklarının eğitime katılımını 
artırma ve eğitimde cinsiyet 
eşitliğine katkı sunma çalışmaları 
kapsamında, meslek lisesi 
öğrencilerine burs veren Mercedes-
Benz Türk,  burslu kız çocuklarına 
staj imkânı sağlıyor ve mezuniyet 
sonrasında başarılı olanları şirket 
ihtiyaçları doğrultusunda istihdam 
ediyor.
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56 ilden 1200 kız öğrenciye burs veriliyor

İlk dönemde motor, elektrik/elektronik, torna/
tesviye, makina ressamlığı ve bilgisayar 
branşlarında mesleki eğitime öncelik verilen 
“Her Kızımız Bir Yıldız” projesinde aradan geçen 
13 yılda farklı bölümlerde de burs imkânı 
sağlandı. Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra yan 
sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk 
çalışanlarının da destek verdiği projede şu anda, 
liseli öğrencilere sağlanan bursların  %68‘i teknik 
lise bursu, %13‘ü sanat, kalan kısmı ise sağlık ve 
diğer bölümlere verilen burslardan oluşuyor.

Mesleki eğitimin yanı sıra kişisel gelişim de 
destekleniyor 

Maddi desteğin yanı sıra kız çocuklarının 
yıldızlaşmasında ilginin, ekip ruhunun, cesaretin 
ve özgüvenin de çok büyük rolü olduğuna inanan 
Mercedes-Benz Türk, burs verdiği kız öğrencilerle 
yaşadıkları illerde bir araya gelerek, onları 
eğitimleri ve meslek sahibi olmaları yönünde 
yüreklendiriyor. Bu ziyaretlerde, İstanbul’dan 
gelen bir uzman ile uygulanan yaratıcı drama 
çalışmalarıyla Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunuluyor. Mercedes-Benz Türk, her ay 
farklı bir şehre giderek 56 ilde bulunan tüm Yıldız 
Kızlarla buluşmayı hedefliyor.  

Özgeçmiş bankası ile iletişim sürdürülüyor

Bugüne kadar “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin 
desteği ile eğitimini tamamlayan 21 Yıldız Kız’a 
Mercedes-Benz Türk bünyesinde iş imkânı 
sağlandı. Yıldız Kızlar’ın 13‘ü Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 8’i ise Mercedes-
Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda görev 
yapıyor. 

Yıldız Kızlar’a Mercedes-Benz Türk ve bayilerinde 
staj ve iş imkânı sağlayabilmek amacıyla Proje 
kapsamında 2016 yılında önemli bir adım daha 
atılarak özel bir özgeçmiş bankası kuruldu. 
Önemli bir veri bankası haline gelen bu platform 
aracılığıyla Mercedes-Benz Türk ve bayileri, 
uygun iş pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 
bankada özgeçmişleri bulunan bursiyerlere 
ulaşıyor. Özgeçmiş bankası sayesinde 
bursiyerlerle mezuniyetlerinden sonra da 
iletişimde kalınarak süreklilik sağlanmış oluyor. 

“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 2006 yılında 
Platin Dergisi’nin “En İyi Sosyal Sorumluluk 
Kategorisinde” Zirvedekiler Ödülü’nü, 2007 
yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 
“Eğitim Kategorisinde” En İyi Sosyal Sorumluluk 
Altın Pusula Ödülü’nü, 2010 yılında ise Otomotiv 
Distrübütörleri Derneği (ODD) “ODD Satış İletişim 
Kategorisinde” 2010 Gladyatörleri Yılın Sosyal 
Sorumluluk Projesi Ödülü’nü kazandı.

Her Kızımız Bir Yıldız Projesinin Eski Bursiyerleri
 MERVE KulA VE YASEMİN GÜNGÖR

Her Kızımız Bir Yıldız bursiyerleri Mercedes-Benz Türk’ün 
50.yılına özel keman dinletisi sundu

Gündem
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AVRUPA ve ABD merkezli otomotiv 
devlerinin adresleri hızla değişiyor. 
Özellikle otomotivde Çinlilerin 10-15 yıl 
önce başlattıkları yaşam mücadelesi, bu 
süre sonunda anavatanlarının ötesine 
taşmaya başladı. Kendi pazarlarında 
Mercedes’ten Volkswagen’e BMW’den 
Renault’ya kadar neredeyse tüm 
otomotiv şirketleriyle işbirliği ve 
ortaklıklara giden Çinliler şimdi 
gözlerini büyük oyuna çevirdi. Yılda 23 
milyon adedi geçen otomotiv pazarıyla 
Amerika’yı geçerek son 6 yıldır dünyanın 
en büyüğü olan Çin, global ölçekte dev 
işbirliklerine ve satın almalara devam 
ediyor. Çinli Geely’nin İsveçli Volvo’nun 
tamamını satın alması, Çinli Dongfeng’in 
PSA Grubu’na (Peugeot-Citroen) ortak 
olmasının ardından bir başka Çinli 
otomotiv şirketi Great Wall (Çin Seddi) 
ise sürpriz bir şekilde İtalyan-Amerikan 
ortaklığı Fiat Chrysler Grubu (FCA) 
bünyesindeki ünlü Jeep markasını satın 
almak istediğini açıkladı.

Çinli Great Wall’ın Asyanın en güçlü 7’nci 
kadını olan Başkanı Wang Fengying, 
yaptığı yazılı açıklamada Jeep’i satın 
almak istediklerini ve müzakerelere 
başlamak için FCA yönetimi ile bağlantı 

Çinli otomotiv şirketleri 
gözlerini global otomotiv 
markalarına dikti

Çinli Geely’nin İsveçli 
Volvo’nun tamamını alması, 
Çinli Dongfeng’in PSA 
Grubu’na (Peugeot-Citroen) 
ortak olmasının ardından 
bir başka Çinli otomotiv 
şirketi Great Wall (Çin 
Seddi) ise sürpriz bir şekilde 
İtalyan-Amerikan ortaklığı 
Fiat Chrysler Grubu (FCA) 
bünyesindeki ünlü Jeep 
markasını satın almak için 
harekete geçti.

kurduklarını söyledi. Bu talebe yönelik 
FCA’dan bir yorum yapılmazken, 
analistler teklifin sürpriz olmadığını 
belirtti. Jeep’in tartışılmaz bir şekilde 
FCA’nın portföyünün en değerli kısmı 
olduğunu belirten analistler teorik olarak 
Jeep’i almanın tüm şirketi almaktan çok 
daha değerli olduğu yorumunu yaptı. Fiat 
Chrysler’in CEO’su Sergio Marchionne’nin 
şirketin kuracağı yeni birlikteliklere sıcak 
baktığı daha önce yaptığı açıklamalardan 
biliniyordu. Ancak bu kez şirketin yönü 
Avrupa’ya ya da Amerika’ya değil, Uzak 
Doğu’ya döndü. Geçen nisan ayında 
da Marchionne analistlerle yaptığı 
toplantıda Jeep markasını gruptan 
ayırabileceklerini belirtmişti.

En büyük olmak için

Başkan Wang Fengying’in yaptığı yazılı 
açıklama sonrası soruları yanıtlayan 

Great Wall sözcüsü Xu Hui ise Jeep’le 
ilgilendiklerini ancak henüz resmi bir 
teklifte bulunmadıklarını belirterek, 
“FCA’nın yönetim kuruluyla görüşüyoruz. 
Jeep ile çok ilgileniyoruz ve uzun 
zamandır takipteyiz. Bizim stratejik 
hedefimiz dünyanın en büyük SUV 
üreticisi olmak. Küresel bir SUV markası 
olan Jeep’i almak Great Wall’ın kendi 
markaları ile yapabileceğinden daha 
hızlı ve daha iyi bir hedefe ulaşmamızı 
sağlayacaktır” açıklamasını yaptı. Great 
Wall’ın bu yıl Detroit’te bir Ar-Ge merkezi 
kurduğunu ve bu merkezi ABD pazarında 
daha fazla bilgi edinmek için kullandığını 
kaydeden Hui, şunları söyledi: “Ayrıca 
Los Angeles’ta bir Ar-Ge merkezimiz 
daha var. Meksika’da bir fabrika yatırımı 
da planlıyoruz. ” Hui, gelirlerinin 
FCA’dan düşük olsa da bu satın almayı 
yapabilecek güce sahip olduklarını da 
belirtti.

Haber
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20. Yüzyılda 
otomobil Tasarımı ve Tasarımcıları

İstanbul’un İlkleri

Yüzyıl boyunca yüzlerce birbirinden ayrımlı tasarımlanmış 
otomobil üretilmiştir. Bunların kimileri, sivrilmiş; ötekilerden 
daha çok beğenilmiş, sevilmiş ve de satılmış, kullanılmış; 
ötekilerden daha çok dikkat çekmiş, dahası, sonraki 
ürünlerin tasarımına kaynaklık, önderlik etmişler, örnek 
oluşturmuşlardır. Bu kitapta, işte bu türdeki örneklik ve 
önderlik eden, otomotiv tasarımının gelişimine öncülük etmiş 
ve tasarımlarıyla yüzyıla damgasını vurmuş otomobillerin, 
tasarımcılarının ve üreticilerinin önde gelenleri tanıtılıyor. 
Geçen yüzyılın 'güzel otomobillerinin ve yaratıcılarının 
öykülerini merak edenler için...

Kuşkusuz, İstanbul üzerine birçok eser kaleme alındı. ‘Dünya 
başkenti’ hüviyetini taşıyan bu şehrin hikâyesinin anlatımı 
hâlâ devam ediyor. İstanbul tarihi üzerine verdiği dersler, 
yazdığı birçok kitap ve makaleyle tanıdığımız Süleyman Faruk 
Göncüoğlu, İstanbul’un İlk’lerini bulup çıkarıyor zamanın 
depolarından… Ve karşımıza bugüne uç veren bir mazi 
atlası çıkıyor. Satır aralarında sadece Osmanlı İstanbul’u 
değil, Bizans devrinin de imparatorluk keyfiyeti yer alıyor. 
Tanpınar’ın deyişiyle bu şehir ‘devamlı şekilde muhayyilemizi 
işletme sihriyle bize tesir ediyor.’ 

İstanbul’un İlk’leri’ni okudukça iç içe geçerek kenetlenmiş, 
uzunca bir tarihin yüzünü göreceksiniz. Ve avuçlarınıza 
sürpriz anahtarlar düşecek, hangi kapıyı açarsanız, karşınıza 

Dersaadet çıkacak. Elinizdeki 
kitap ne bir akademik 
çalışmanın ne de bir hevesin 
ürünüdür. İçinde yaşadığımız 
ve idrak ettiğimiz yüzyıl 
içerisinde hızla gelişen ve 
değişen İstanbul’un ‘dünya 
şehri’ kimliğini biraz olsun 
tanımaya yarayacak bilgiler 
ihtiva eden bir çalışmadır. 
Sayfaları çevirdikçe ‘Türk 
İstanbul’un tapu senetlerini 
görecek, evrensel bir şarkıya 
eşlik edecekseniz.   

Yayınevi: Boyut Yayın Grubu,
Sayfa Sayısı : 312

Yazar: Süleyman Faruk Göncüoğlu
Yayınevi: Timaş
Sayfa Sayısı : 200

KİTAP

KİTAP

Ajanda
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Sosyal medyadaki her şey...

Gümüşlük’te piyano

Farklı içerikleri, eğlenceli aktiviteleri, interaktif söyleşileri, 
muhteşem konserleri ve sürpriz isimlerin katılımı ile, 
Türkiye’de ilk kez Fest Etkinlik Organizasyon tarafından 
düzenlenecek “sosyal medya festivali”  #HashtagFestivali 19-20 
Ağustos tarihlerinde Dream Tv, Radyo D ve Radyonom basın 
sponsorluğunda TuzlaMarina Arena’da gençlerle buluşacak.  

Alışageldik her gençlik festivalinde yer alan konser ve DJ 
performansların yanı sıra, sosyal medyada aktif gençlerin 
dolu dolu dahil olacağı interaktif  zengin bir içerik yaratılan 
festivalin müzik etkinlik kısmında MFÖ, Adamlar, Can Bonomo, 
Gaye Su Akyol konserlerinin yanı sıra Doğukan Manço’nun DJ 
performansı ve son dönemin alternatif gruplarından Zımba 
konserleri ile gençler müziğe doyacak. 

Konser ve müzik performanslarının yanı sıra Doğan Duru ile 
Akustik Söyleşi’lerde Fatma Turgut, Mehmet Turgut, Ferman 
Akgül ve Pamela Spence konuk sanatçılar olacak ve akustik 
şarkıların yanı sıra gençlerle sohbet edilecek.

24 Temmuz – 4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 
14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, bu yıl da 
3 ayrı konseptte sunulacak. Klasik müzik konserleri, “Taşta 
Klasik” başlığı altında 25 asırlık tarihi Koyunbaba Antik Taş 
Ocağında klasik müzikseverleri bekliyor olacak. Son iki yıldır 
festival bünyesinde gerçekleşen “Suda Caz” ve “Kumda Gitar” 
konserleri ise Gümüşlük sahilinde izleyici ile buluşacak. Bu 
konserlerin sponsorluğunu Uludağ Premium üstleniyor. Ayrıca 
festival bünyesinde her yıl düzenlenen Gümüşlük Festival 
Akademisinin eğitim sponsorluğunu Bosch üstlenecek.

Festival yıldızları konuk edecek

Piyanist Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığını, Piyanist Eren 
Levendoğlu’nun ise sanat yönetmenliğini yaptığı DenizBank 
ana sponsorluğundaki 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik 
Müzik Festivali kapsamında bu yıl ülkemizin yanı sıra Brezilya, 
Norveç, İtalya, Fransa, Küba, Rusya ve Güney Afrika’dan 
gelecek müzisyen konuklar, 6 hafta sürecek etkinlikler 
çerçevesinde 15 ana konser verecek. 

Tarihler: 20 Ağustos 2017 Pazar ~ 
20 Ağustos 2017 Pazar 12:00
Yer: Marina Arena
Ücret: Tribün 1. Kategori - 85.00 TL Tribün 
2. Kategori - 80.00 TL Tribün 3. Kategori - 
75.00 TL Normal Ayakta - 60.00 TL
Nereden Alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 
0216 556 98 00 Biletix Satış Noktaları,
www.biletix.com ve Mekan gişe

Tarihler: 24 Temmuz – 4 Eylül
Yer: Gümüşlük Festival Merkezi
Ücret: 1. Kategori - Tam - 20.00 TL - 
Öğrenci - 15.00 TL
Nereden Alınır: Biletix Çağrı Merkezi: 
0216 556 98 00 Biletix Satış Noktaları,
www.biletix.com ve Mekan gişe

#HashtagFestivali, 19 – 20 Ağustos tarihlerinde 
Türkiye'nin en büyük etkinlik event alanı Marina Arena’da 
gerçekleşecek! 

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen 
Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 14. yılında 
müzikseverleri, unutulmayacak bir programla Bodrum’un 
yıldızlı gecelerinde buluşturmaya hazırlanıyor.

EĞlENcE

EĞlENcE
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82.297

83.658 82.297

2017 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 82.297 adet olarak gerçekleşti. 
58.533 adet olan 2016 yılı Temmuz ayı 
otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına 
göre satışlar %40,6 oranında arttı.

2017 yılı Temmuz ayında otomobil satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre %36,91 arttı ve 
62.384 adet oldu. Geçen sene 45.566 adet satış 
gerçekleşmişti.

2017 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç pazarı 
2016 yılının Temmuz ayına göre %53,57 arttı 
ve 19.913 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 
12.967 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı Temmuz sonu itibari ile 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %4,4 azalış, 
1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %0,2 azalış ve 2000cc 
üstü otomobillerde %47,6 azalış izlendi. 2017 
yılı Temmuz sonunda 33 adet elektrikli ve 2.011 
adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Temmuz sonunda otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek 
paya %42,0 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller 154.741 adet ile sahip oldu.

2017 yılı Temmuz sonunda dizel otomobil 
satışlarının payı %61,5’e geriledi ve otomatik 

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
2017 Temmuz ayında %41 arttı

Sektör
Analizi

şanzımanlı otomobillerin payı 
%58,0’e yükseldi.

2017 yılı Temmuz sonu otomobil 
pazarı segmentinin %84,1’i vergi 
oranları düşük olan A, B ve C 
segmentlerinde yer alan araçlar 
oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %52,5 pay alan C (193.314 
adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine 
göre değerlendirildiğinde ise en çok 
tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%49,5 pay, 182.421 
adet) oldu.

2017 yılı Temmuz sonu itibari ile 
Hafif Ticari Araç pazarı gövde tipine 
göre değerlendirildiğinde, en yüksek 
satış adetine %70,3 pay ile Van 
(80.937 adet), ardından %12,3 pay 
ile Kamyonet (14.123 adet), %8,8 
pay ile Minibüs (10.165 adet) ve 
%8,6 pay ile Pick-up (9.922 adet) yer 
aldı.

2017 Yılı ikinci yarısında;

•  ABD’deki gelişmeler; 
Merkez Bankası’nın (FED) para 
politikasındaki normalleşme süreci, 

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 politikası ve 
enflasyonla mücadele kararlığı,

•  Cari işlemler açığındaki gelişim,

•  Yapısal reformlara ait atılacak 
adımlar,

•  Ekonomik aktivitenin gelişimi ve 
büyüme hızı

etkili olacaktır.

2017 yılı otomotiv sektörü toplam 
pazarının 875 bin – 925 bin adet 
aralığında olması tahmin edilmektedir.

85.422 83.658
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı 
2017 yılı Ocak-
Temmuz
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre %1,63 oranında 
artarak 115.147 
adete ulaştı.
Geçen sene 
aynı dönemde 
113.302 adet satış 
gerçekleşmişti.
Hafif Ticari Araç 
pazarı 2017 yılı 
Temmuz ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre %53,57
oranında artarak 
19.913 adet 
seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene Temmuz 
ayında 12.967
adet satış 
gerçekleşmişti.
Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Temmuz ayı 
ortalama satışlara 
göre %19,17 arttı.

-8,61 40,60

2017’
2Ç: %9,35

66.134 62.384

66.134

62.384

17.494

17.494 19.913

19.913



64

5.547

526

1.214

1.509

6.468

3.647

18.911

18

2

1.370

0

1.904

1.339

3.933

38

0

117

3.067

583

1.871

5

39

198

1.065

1

126

3

9

117

2.300

93

19

2.460

4.365

2.030

82

3.673

1.789

2.133

10

32

103

446

852

7.006

275

43.473

18

2

1.370

0

1.904

0

1.339

3.933

38

0

5.664

3.593

0

1.797

3.380

5

0

0

39

198

0

1.065

1

126

3

9

117

2.300

93

19

2.460

4.365

0

2.030

82

10.141

1.789

2.133

10

32

103

446

4.499

7.006

275

62.384

0

4.562

5.924

166

135

0

0

10.787

479

642

526

228

224

17

171

358

814

281

195

885

1.499

56

375

2.376

9.126

0

0

0

0

0

0

479

642

0

0

5.088

6.152

0

0

224

0

183

171

0

0

135

358

0

0

0

0

0

814

0

281

195

0

0

885

0

1.499

0

0

0

56

0

0

375

2.376

0

19.913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.109

6.450

0

1.214

1.509

0

166

0

0

0

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.468

0

0

0

0

0

0

3.647

0

0

29.698

18

2

1.370

0

1.904

0

1.818

4.575

38

0

643

3.295

0

583

2.095

5

17

171

39

198

0

1.423

1

126

3

9

117

3.114

93

300

2.655

4.365

0

2.915

82

5.172

1.789

2.133

10

88

103

446

1.227

9.382

275

52.599

18

2

1.370

0

1.904

0

1.818

4.575

38

0

10.752

9.745

0

1.797

3.604

5

183

171

39

198

135

1.423

1

126

3

9

117

3.114

93

300

2.655

4.365

0

2.915

82

11.640

1.789

2.133

10

88

103

446

4.874

9.382

275

82.297

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: TEMMUZ-2017

Sektör
Analizi



65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.169

3.670

0

10.920

12.586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.054

0

0

0

0

0

0

16.306

0

0

114.705

212

14

9.943

6

8.820

0

9.011

21.087

67

6

1.147

18.520

0

3.630

13.326

59

0

0

186

1.126

0

5.812

4

898

50

32

756

12.817

617

225

14.690

23.155

0

14.744

398

18.866

9.721

11.348

94

219

780

1.754

3.761

43.713

1.989

253.603

212

14

9.943

6

8.820

0

9.011

21.087

67

6

32.316

22.190

0

14.550

25.912

59

0

0

186

1.126

0

5.812

4

898

50

32

756

12.817

617

225

14.690

23.155

0

14.744

398

58.920

9.721

11.348

94

219

780

1.754

20.067

43.713

1.989

368.308

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

24.041

32.794

0

0

0

0

1.121

0

0

0

797

0

0

0

0

0

0

0

0

179

0

0

0

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59.000

0

0

0

0

0

0

5.140

3.671

0

0

3.108

1.821

0

0

1.682

0

80

1.267

0

0

0

2.017

0

0

0

0

0

4.630

0

1.610

1.589

0

0

4.813

0

7.667

0

0

0

168

0

0

2.429

14.455

0

56.147

0

0

0

0

0

0

5.165

3.671

0

0

27.149

34.615

0

0

1.682

0

1.201

1.267

0

0

797

2.017

0

0

0

0

0

4.630

0

1.789

1.589

0

0

4.856

0

7.667

0

0

0

168

0

0

2.429

14.455

0

115.147

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

55.210

36.464

0

10.920

12.586

0

1.121

0

0

0

797

0

0

0

0

0

0

0

0

179

0

0

0

43

0

40.054

0

0

0

0

0

0

16.306

0

0

173.705

212

14

9.943

6

8.820

0

14.151

24.758

67

6

4.255

20.341

0

3.630

15.008

59

80

1.267

186

1.126

0

7.829

4

898

50

32

756

17.447

617

1.835

16.279

23.155

0

19.557

398

26.533

9.721

11.348

94

387

780

1.754

6.190

58.168

1.989

309.750

212

14

9.943

6

8.820

0

14.176

24.758

67

6

59.465

56.805

0

14.550

27.594

59

1.201

1.267

186

1.126

797

7.829

4

898

50

32

756

17.447

617

2.014

16.279

23.155

0

19.600

398

66.587

9.721

11.348

94

387

780

1.754

22.496

58.168

1.989

483.455

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK - TEMMUZ 2017



66

2017 yılı Temmuz sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,0 oranıyla yine 1600cc 
altındaki otomobiller 353.477 adet ile sahip oldu. Ardından %3,1 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,3 pay 
ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2016 yılı aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %4,4, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %0,2 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %47,6 azalış görüldü. 2017 yılı yedi 
aylık dönemde 85kW altı 14 adet 121 Kw üstü 19 adet olmak üzere toplam 33 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Temmuz ayı sonunda, 1600cc altı 171 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 1.722 adet, 1801cc-2000cc aralığında 
36 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 75 adet, 2500cc üstü ise 7 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-
Temmuz döneminde toplam 2.011 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Temmuz sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %42,0 oranıyla 100-
120 gr/km arasındaki otomobiller (154.741 adet) ve ardından yine %23,3 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (85.666 
adet) sahip oldu.

2017 yılı Temmuz sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 oranında azaldı. 2017 yılı Temmuz sonu 
otomobil satış adetleri, 2016 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %62,8’den %61,5’e (226.459 adet) geriledi.
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