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31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren açıklanan yeni ÖTV matrahları ve oranları, sektörümüzün Eylül
ayı içerisinde en çok konuştuğu konu oldu diyebilirim. Gerek Oyder olarak gerekse de tüm otomotiv
paydaşları olarak herkesin uzun süredir dile getirdiği matrah düzenlemesi, yanında bir de ÖTV oran
artışı ile birlikte yürürlüğe girmiş oldu.

Matrah artışlarının olumlu etkisi yukarıda bahsettiğim nedenle sınırlı kalırken bir de 130 bin TL’nin
üzerinde kalan araçların ÖTV oranlarının %60’tan %80’e çıkarılması, pazarın önemli bir bölümünde ciddi
fiyat artışları yaşanmasına neden oldu.
Zaten yılbaşından beri gerek döviz kurlarındaki artış gerekse de üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle
yükselmiş olan araç fiyatları bu yeni düzenleme ile iyice artmış ve Avrupa’daki muadillerine göre
ulaşılmaz seviyeye gelmiş oldu.
2020 Ocak ile Eylül ayları arasında Euro kurundaki artış %35 civarında seyrediyor. İthal araçların
maliyetlerine doğrudan etki eden bu kur artışı, iç piyasadaki satış fiyatlarına da yansıyor elbette. Ancak
markaların vergisiz çıplak fiyatlarının Ocak-Eylül dönemindeki artışına baktığımızda sektörün ortalama
fiyat artışı %25 seviyesinde seyrediyor.
Anahtar teslim fiyatlarındaki artışlara baktığımızda ise ÖTV matrahına takılarak yüksek dilime çıkan
araçların fazlalığı ve arttırılan ÖTV oranları nedeniyle fiyat artışlarının %65’lere ulaştığını görüyoruz. Yani
tüketicinin araç alırken cebinden ödediği rakamlar, yapılan zamların çok ötesinde boyutlara ulaşıyor.
Yani markalar, ortalama kur artışının altında zam yaparak fiyatların yükselmesine ellerinden geldiğince
engel olmaya çalışmış ve maliyet artışlarını belli oranda sübvanse etmişler.
Üstelik yeni araç alımındaki bu artışlar, ikinci el pazarında da fiyatların yükselmesine ve uygun maliyetli
araç bulunamamasına neden oluyor. Yüksek vergilendirme nedeniyle bir sarmala girmiş olan araç
fiyatları, ister yeni araç olsun ister kullanılmış araç olsun, tüketicinin talebini karşılamakta zorlanmasına
neden oluyor.
Tüm bu gerçeklere rağmen otomotivin en canlı olduğu son 4 aya umutla girdiğimizi söyleyebiliriz. Eylül
satış rakamları şimdilik önemli bir kayıp yaşanmayacağını gösteriyor. Ancak Ekim, Kasım ve Aralık için
yaşadıkça göreceğiz demek daha doğru sanki.
Oyder olarak sektörümüzün faydasına olan her girişimin içinde olmaya devam edeceğiz, bireysel olarak
ben de bundan sonra daha fazla Yetkili Satıcılık mesleğine yakın duracağım. Umarım Allah utandırmaz
ve yine umarım bu önemli meslek için faydalı işler üretebilirim.
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ÖTV artışı,
fiyatları
beklemediğimiz
bir düzeye
yükseltti
Düzenleme ile 130.000 TL’lik
matrahın üzerinde kalan araçlara
yönelik ÖTV oranının %60’dan %80’e
yükseltilmesinin ise araç fiyatları
üzerinde ciddi miktarda bir artışa
neden olacağı endişesini taşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 30 Ağustos 2020
tarihinde yürürlüğe giren otomotive yönelik ÖTV
matrah ve oran düzenlemesinin tüm sektörümüze
hayırlı olmasını dileriz.
En son 2018 Eylül’ünde belirlenen ÖTV
matrahlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliğini
uzun süredir yaptığımız temaslarda dile getiriyor
ve matrahların yükseltilmesi gerekliliğinin elzem
olduğunun altını çiziyorduk. İlk matrah dilimi olan
70.000 TL’lik matrah bedelinin %21 artışla 85.000
TL’ye, ikinci dilim olan 120.000 TL’lik bedelin %8’lik
artışla 130.000 TL’ye çıkarılmasının sektörümüzde
satışlara nispi olarak olumlu etki edeceğini
düşünüyoruz.
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Bunun yanında düzenleme ile 130.000
TL’lik matrahın üzerinde kalan araçlara
yönelik ÖTV oranının %60’dan %80’e
yükseltilmesinin ise araç fiyatları üzerinde
ciddi miktarda bir artışa neden olacağı
endişesini taşıyoruz.
Bu durumda; Türkiye’de satılan her
10 aracın 6 tanesinin ithal modeller
olması ve ortalama fiyatların 130.000
TL’nin üzerinde seyretmesi nedeniyle
araç fiyatlarının daha da ulaşılması zor
seviyelere çıkmasına neden olacağını
düşünüyoruz.
Tüketicinin, yükselme eğilimindeki kredi
faizlerinin üzerine bir de ÖTV düzenlemesi
(%60-80) ile araçlara ulaşım maliyetlerinin
artması, talepte önemli bir azalma
yönünde potansiyel taşımaktadır. Gerek
pandemi etkisi ile gerekse de faizlerin
yükselmesi ile hem yetkili satıcılara hem
de markalara planlama ve stoklama
açısından ciddi ek yükler de getirecektir.
ÖTV matrah düzenlemesinin yaratacağı
olumlu etki ile ÖTV oranlarındaki
artışın yaratacağı olumsuz etki birlikte
değerlendirildiğinde sektörümüzü kısa
ve orta vadede daraltacak bir düzenleme
olduğunu düşünüyoruz. Bu düzenlemenin
ikinci el piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına
da olumsuz katkı sağlayacak bir gelişme
olmasından endişe duyuyoruz.
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KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, Oyder Genel Sekreteri
Çınar Noyan’ın KIA'daki gelişmeler ve pandemi süreci
hakkındaki sorularını yanıtladı.

Can Ağyel:
“Bayi ağımızı
güçlendirerek pazar
payımızı daha da
arttırmaya odaklandık”
KIA’yı Türkiye’de Premium marka algısına götürmek
istiyoruz. Hedefimiz de 2022 yılında KIA’yı Türkiye’nin
ilk on markası arasına sokmak.

KIA Türkiye Genel Müdürü
CAN AĞYEL
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2020 yılı herhalde uzun süre
unutulmayacak bir yıl oldu. Otomotiv
açısından, kendi markanız açısından 2020
yılı nasıl başladı, nasıl geçiyor?

umuduyla başladık. Yılın ilk iki ayındaki satış
performansı sektör için umut vericiydi. İki
ayda satışlar bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 90 artış gösterdi.

2018 ve 2019 sektör için oldukça zor geçti
ve dolayısıyla 2020 yılına toparlanma

Tüm göstergelerden olumlu sinyaller
aldığımız bir dönemde 11 Mart 2020’de

Ağustos ayının son gününde ÖTV’de
yeni bir düzenleme yapıldı. Bu
konuda bizim yapacağımız bir şey yok
ama bu talebi azaltır mı? Segment
tercihlerinde bir değişiklik olur mu?

ülkemizde de ilk Covid-19 vakasının
görülmesinin ardından ibre biraz
tersine döndü diyebilirim. Aslında
sadece otomotiv sektörü değil, birçok
sektör salgından olumsuz etkilendi ve
etkilenmeye de devam ediyor. Ekonomik
etkilerin yanı sıra sosyal mesafe, maske
kullanımı gibi toplumsal yaşamımızı
etkileyen uygulamalar hayatımıza
girdi. Salgın kapsamında uygulanan
sokağa çıkma kısıtlamaları, müşteri
ile sıcak temasa duyarlı otomobil
satışlarını doğrudan etkiledi. Bayi ve
servis ziyaretleri azaldı, dolayısıyla
satış adetlerinde de önemli bir düşüş
yaşandı.
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan
daralmanın aksine yaz aylarından
itibaren yüksek satış ivmesi görüldü.
Haziran ayında normalleşme adımlarının
atılmasıyla birlikte otomobile olan talep
artmaya başladı, rekorlar yaşadığımız bir
dönem gördük. Temmuz ayında pazarda
son 20 yılın en yüksek satış grafiği
yakalandı.

Covid-19’un etkileri sebebiyle üretimde
dönem dönem kesintiler yaşandı.
Haziran ayında işlerin normalleşeceği
öngörüsüyle doğru planlama sayesinde
mart ve nisan aylarında talep etmiş
olduğumuz araçları yaz döneminde
ülkemize getirdik ve satışlarımızı artırdık.
Binek araçlarda bir süredir hedeflediğimiz
yüzde 2 pazar payının üstüne çıktık. Hatta
ağustos ayında yüzde 3 pazar payı elde
ettik.
Ağustos ayının sonunda ÖTV
matrahlarında yapılan düzenleme ve
döviz kurundaki ciddi artışların etkisiyle yıl
sonunu kestirmek biraz güç. Sektör olarak
talebi karşılamak üzerine çalışmalarımızı
sürdürürken şimdi ÖTV düzenlemesiyle
farklı senaryolar ve planlamalar yapıyoruz.
Ağustos sonu itibarıyla 403 bin adet
olan pazarın yıl sonunda 700 bin adet
bandında olmasını bekliyoruz.

Segment tercihlerinin değişeceği
görüşündeyim çünkü otomobil fiyatları
artıyor ama tüketicinin geliri aynı
oranda artış göstermiyor. Dolayısıyla
A ve B segment araçlara ilgi artabilir.
Üreticiler de bu durumun farkındalar
ve yavaş yavaş B segmentteki araç
boyutlarının büyüdüğünü görüyoruz,
giderek C segmente yakın boyutlar
göreceğiz.
Değişen segment tercihleriyle birlikte
B segmentinde Stonic ve makyaj
operasyonu geçiren Rio ile iddialıyız.
Rio’nun makyajlı versiyonunu temmuz
ayında Avrupa ile eş zamanlı olarak
Türkiye’ye getirdik. A segmentinde ise
yüzde 55 pazar payı bulunan Picanto
ile lider konumdayız. Özellikle şehir içi
kullanımlarda A segmentinin daha fazla
tercih edileceğini düşünüyorum.
Elektrikli araçlar için beklenti ve
planlar nelerdir?
Bu konuda oldukça istekliyiz. 2021
yılında elektrikli Niro ve Soul’u
Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz.
KIA, 2020’nin başında duyurduğu ‘Plan
S’ stratejisi kapsamında geleceğin
ulaşım çözümleri için çalıştığını
duyurdu. Bu strateji özelinde, 25

Üç ayda yaklaşık 220 bin adetlik
satış gerçekleşti. Kötü geçen 2019
yılında toplamda 480 bin adet satış
gerçekleştiğini düşünürsek, neredeyse
3 ayda 2019 yılının yarısı kadar satışın
bu dönemde yapıldığını söyleyebiliriz.
KIA olarak pazar artışından daha iyi
performans gösterdik. İlk sekiz ayda
otomotiv pazarındaki satışlar %68,4
artarken bizim satışlarımız yüzde
150 arttı. Tabi burada tüketicilerin
finansmana erişimini kolaylaştıran
hamlelerin de etkisi oldu, kredi
faizlerinin aylık yüzde 1 seviyelerinin
altına düşmesiyle otomobil satışları
ivme kazandı.
Salgın üretimi de olumsuz etkiledi.
Fabrikalar belli dönemlerde çalışamadı,
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bizim mesleğimizde mutlaka olması
gereken kriterler. Bununla birlikte, insan
kaynakları yönetimi de dikkat edilmesi
gereken konuların başında geliyor.

milyar dolar yatırımla 2025 yılına kadar
11 yeni elektrikli model üretilecek.
Çin hariç, elektrikli araç pazarından
global anlamda yüzde 6,6 pazar payı
hedefleniyor. İlk aracın da 2021’de
üretilmesi bekleniyor. Elektrikli
geleceğe ciddi bir yatırım yapıldığını
söyleyebilirim. 2021 yılından itibaren
Avrupa'da satışa sunulan her yeni
modelin yarı hibrit, tam hibrit, şarj
edilebilir hibrit veya elektrikli olmak
üzere en az bir elektrikli versiyonu
olacak.
Yeni modeller, makyajlı modeller
hakkında bilgi alabilir miyiz? KIA’nın
geleceğin ulaşım modellerindeki rolü
ne olacak?
Temmuz ayının başında B hatchback
segmentinin iddialı oyuncusu olan
Rio’nun makyajlı yeni versiyonunu,
Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye’ye
getirdiğimizi belirtmiştim. Donanımsal
olarak güncellenen Picanto ve Stonic’i
de eylül ayında Türkiye pazarına
sunduk. Bununla birlikte Türkiye’de
SUV denince akla gelen ilk modellerden
olan Sorento’nun yeni neslini, 2021’in
ilk çeyreğinde Türkiye’ye getirmeyi
planlıyoruz. 1.6 hibrit motora sahip
olan Yeni Sorento’nun ülkemizde ilgiyle
karşılanacağını düşünüyoruz.
Türkiye’deki bayi teşkilatıyla Avrupa ve
dünyanın diğer yerlerinde gördüğünüz
bayi teşkilatlarını karşılaştırdığınızda
ne gibi avantajlarımız veya
dezavantajlarımız var?
Bayi yapılanmasında konsolidasyon ön
plana çıktı. Avrupa’da bölgesel yapılanma
tercih ediliyor. Nüfus yoğunluğunun az
olduğu yerlerde uydu bayi ve servislerle
hizmetin kapsama alanı genişletiliyor.
Avrupa’yla karşılaştırdığımızda Türkiye’de
araç sahipliği anlamında hala ciddi
bir potansiyel var. Türkiye’deki bayi
yapılanması Avrupa’dakine benzerlik
gösteriyor. Temel fark ise Türkiye’de
bayilerin yetişmiş iş gücünü muhafaza
edememesi. Özellikle teknik kısımda
çalışan yetişmiş iş gücünü tutabilmek
en büyük handikaplardan bir tanesi.
Bayilerin insan kaynakları yönetimi
açısından daha profesyonel bir
bakış açısına ihtiyaçları olduğunu
düşünüyorum.
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KIA’da ve bayi ağında ne gibi yenilikler
var?
KIA’da bir dönüşüm dönemi yaşıyoruz. Bir
yıl gibi kısa bir süre içerisinde birçok yenilik
göreceğiz. Logo, kurumsal kimlik, bayi
yapılanması, yeni modeller, elektrikli araç
yatırımları gibi farklı kategorilerden pek çok
yenilik hayata geçecek.

Üreticiler bayilerini birleştirme yoluna
gidiyor, bunun en önemli örneklerinden
biri PSA, Renault da Dacia ile birleşmeye
çalışıyor. Sizde de bir kardeşlik olmasına
rağmen ayrı yönetilen Hyundai - KIA
ikilisi var, böyle bir birleşme olacak mı?
Bugüne kadar böyle bir politika izlemediler.
KIA’yla distribütörlük anlaşmamızı çok
yakın bir dönemde yeniledik. Bu da bize
Türkiye’de uzun dönemde böyle bir
planları olmadığını gösteriyor.
Bayi teşkilatınızın performansını nasıl
buluyorsunuz?
Kuvvetli bir bayi teşkilatına sahibiz. TÜİK
verileriyle karşılaştırdığımızda, bayi
teşkilatımızla satış anlamında Türkiye
nüfusunun yüzde 85’ini kapsıyoruz. 2021
yılında bayi yapılanmamızı geliştirerek
bu oranı yüzde 90’a çıkaracağız. Mevcut
bayilerimizi, bulunmadığımız illerde uydu
showroom ve servis yapılanması yatırımı
yapmaları için teşvik edeceğiz. Böylece
Türkiye genelindeki bayi ve servislerimizi
arttırarak daha fazla tüketiciyle buluşacağız.
Kurumsal yapı ve profesyonel yönetim

KIA’nın ülkemizdeki marka algısını daha
da yukarı taşımayı, Türkiye’nin en güçlü
markaları arasında olmayı hedefliyoruz.
Artık dijital çağdayız ve önemli olan hem
fiziksel olarak bayilerde hem de dijital
kanallar üzerinde müşteri odaklı yapılanma
sağlamak.
Bayilerimizi çok kısa bir süre içerisinde
modern çağın gerekliliklerine uygun,
müşteriye fayda sağlayan, fonksiyonel ve
işlevsel bir yapıya kavuşturacağız.
KIA’nın sekiz aylık performansı nasıl?
Ocak – Ağustos döneminde binek araçlarda
yüzde 2,12 pazar payı elde ettik. 2001’den
bu yana pazar payında ilk defa yüzde
2’lik dilim aşıldı. Biz bunu başarı olarak
görmüyoruz ve vites yükseltiyoruz. Şu anda
hedefimiz yüzde 3 pazar payı elde etmek.
Şu anki duruma göre yüzde 3’lük pazar
payıyla ilk 10’a taşırsınız...
Tüm motivasyonumuz ve heyecanımız
yüzde 3’lük pazar payını yakalamak üzerine
kurulu. Burada sahip olduğumuz ürün gamı
da bizim için önemli bir avantaj, bunu iyi

kullanmaya çalışıyoruz. Türkiye’de yalnızca
bayi teşkilatını, pazarı ve iç yapılanmayı
yönetmiyoruz. Aynı zamanda üreticiyi
de yönetiyoruz ki bu aslında en zor olan
kısmı. Üreticiyi yönetmek, istediğin ürünü,
istediğin zaman getirtebilmek kolay
değil çünkü onların tek pazarı biz değiliz.
Amacımız Türkiye’yi KIA içinde öncelikli
pazarlardan biri haline getirebilmek.
Yıl sonunda pazarda kaç adet araç
satılacağını öngörüyorsunuz?
Tüm değişkenler ve aralık ayı etkisini
de hesaba katarsak 700 bin adetler
seviyesinde bir pazar öngörümüz var.
Tabi her marka kendi operasyonu
çerçevesinde farklı yorumlayabilir ve
kredi faizlerinin etkisi de oldukça önemli.
Faizlerin yüksek seyretmesi otomobil
satışlarını her zaman etkilemiştir ve bu
durum maliyetlerimizi bir miktar arttırır.
Buna yönelik önlemlerimizi almaya devam
ediyoruz.
KIA’nın altı yıldır kazandığı JD Power
Kalite Ödülü ne anlam ifade ediyor?
JD Power Kalite Ödülleri, Amerika’nın ve
aslında dünyanın en saygın ödüllerinden
biri. Altı yıl üst üste bu ödüle layık
görülmek de gurur verici elbette. Bu bir
kalite ödülü ve puanlama doğrudan araç
kullanıcıları tarafından yapılıyor. Araçlar 90
gün boyunca kullanıcılar tarafından test
ediliyor. Sürüş deneyimi, motor, şanzıman
gibi pek çok kriter değerlendiriliyor.
Dolayısıyla son kullanıcının verdiği
puanlarla alınan bu ödül, markamız için
oldukça kıymetli.
Bu ödülün altı yıl üst üste nasıl
kazanıldığına da değinmek istiyorum. KIA
global, JD Power Kalite Ödüllerini, üstün
kalite ve kullanıcı deneyimine önem
veren mühendislik anlayışıyla kazanıyor;
kullanıcılarını dinliyor, isteklerini iyi analiz
ediyor ve çözüm geliştiriyor. Ayrıca; bilgi
& eğlence sistemleri ve elektronik birçok
aksamda sınıfının ötesinde farklılıklar
sunuyor. 2016 yılında Sportage ve Soul,
kendi segmentlerinde lider oldular.
2017 yılında da Sorento, Cerato, Soul
ve Niro’nun yanı sıra Türkiye’de satışta
olmayan ama Amerika’da oldukça ilgi
gören premium sedan aracımız Cadenza,
kendi kategorilerinde birinci oldular. 2018
yılında Rio ve Stinger kategorilerinde
liderliği elde ederken 2019’da Rio,

Sportage, Cerato ve Amerika’lıların çok ilgi
gösterdiği minivan kategorisindeki Sedona,
kendi segmentlerinde başarılı sonuçlar elde
ettiler. 2020’de ise Soul, Sorento, Cerato
ve Sedona modelleri, kategori liderliklerini
korudular.
Salgın döneminde neler yaptınız?
Tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak ne
gibi uygulamalar gerçekleştirdiniz?
Salgının etkisi sadece iş yapış şeklimizi değil,
toplumsal hayatı da oldukça etkiledi. Dijital
sistemler, görüntülü görüşmeler üzerinden
sosyalleşme hepimizin bu dönemde
başvurduğu yöntemler arasındaydı.
Otomotiv sektöründe KIA olarak bizler
de süreçlerimize dijital kanalları dahil
ettik. Görüntülü görüşme ve online
bayi uygulamalarını hayata geçirdik. Bu
sayede müşterilerimiz, KIA web sitesini
ziyaret ederek diledikleri bayimizle online
olarak görüşüp, modellerimizle ilgili bilgi
alabiliyorlar. Satın alma sürecinde ise kapıya
kadar teslimat hizmeti sunuluyor.
Salgın dönemine KIAFAN mobil
aplikasyonunu da hayata geçirerek,
müşterilerimizin her an yanında olmaya
odaklandık. Mobil aplikasyonumuz
sayesinde KIA sahibi olmak isteyenler,
modellerimiz hakkında anında bilgi
edinebiliyor ve markamızla ilgili güncel
haberleri takip edebiliyorlar. Ayrıca,
geçtiğimiz aylarda görüntülü görüşme
hizmetimizi de KIAFAN mobil aplikasyonuna
dahil ettik. Müşterilerimiz artık tek bir
uygulama üzerinden direkt olarak istedikleri
bayiyle görüşüp, beğendikleri araç hakkında
bilgi alabiliyor.
KIA sahipleri ise, KIAFAN Premium Sadakat
programı kapsamında servislerimizde
gerçekleştirdikleri işlemlerle puanlar
kazanıyor, bu puanları sonraki işlemlerinde

indirim olarak kullanabiliyorlar ve
kazandıkları puanları, KIAFAN mobil
aplikasyonu üzerinden takip edebiliyor.
KIA sahipleri ayrıca, KIAFAN Premium
üyelikleri kapsamında 60’tan fazla
markayla gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile
birçok indirim ve fırsattan KIAFAN mobil
aplikasyonu vasıtasıyla yararlanabiliyor,
isterlerse KIAFAN Premium Sadakat
Programı’na aplikasyon üzerinden üye
olabiliyor.
Salgın döneminin başından itibaren
bayilerimizde de önlemler aldık. Tüm
servislerimizi, yetkili satış noktalarımızı,
müşteri bekleme alanlarımızı ve test
araçlarımızı bakteri & virüslere karşı
dezenfekte ettik. Periyodik olarak da bu
işlemi gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
Ayrıca; temassız servis hizmetini bu
dönemde devreye aldığımızı belirtmek
isterim. Bu sayede; aracını KIA yetkili
servislerine getiren müşteriler, yapılmasını
istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi
telefonlarından verebiliyor. Müşterilerin
servise gelemediği durumlarda da ücretsiz
yerinden alım hizmeti sunarak, temassız
servis süreci sayesinde yapılacak işlemlerin
detaylarını müşterilerin telefonlarına
gönderiyor ve işlemler için onay
alabiliyoruz.
OYDER yetkili satıcılara yönelik bir dernek
olduğu için genel anlamda bayilere bir
mesajınız var mı?
Yılın son çeyreği ve 2021 umuyorum
ki sektörümüz için verimli bir dönem
olacak. Hepimiz bunun için çalışıyoruz ve
planlamalarımızı yapıyoruz. Bayilerimizin
kârlılığı, motivasyonu ve mutluluğu bizim
için oldukça önemli. Birkaç yıl önce 1
milyon adetlik satış hacimlerine ulaşan
sektörümüzün yeniden aynı performansı
göstereceğine inanıyoruz.
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Bu bir veda değil...
çok değerli ve önemli gelişmelere imkan
sağladılar. Dönem dönem ülkemizin
yaşadığı ekonomik daralmalarda içine
girdiğimiz girdaptan çıkışı sağlayabilecek
kilidi açan hamleler, temsil ettiğimiz
meslektaşlarımızın işlerini geliştirebilecek
yeni kar merkezleri açabilecek kanunlarda
taraf olarak çalışmak, kanun yapıcılara
doğru uygulamaları anlatmak ve
doğru yönlendirebilmek tam da bir
STK’nın yapması gereken işlere örnek
gösterilebilecek nitelikte çalışmalardır.
Oyder Genel Sekreteri olarak yapılan tüm
bu işlerin her tarafında bulunmamdan
dolayı resmin her noktasını görerek bundan
sektörümüz ve Yetkili Satıcılıklarımız adına
gurur duyduğumu da paylaşmak isterim.
Değerli Meslektaşlarım, 1 Haziran 2012’de
başladığım Oyder Genel Sekreterliği
görevimden 30 Ağustos 2020 yılı itibarı ile
ayrılmış bulunmaktayım.
8 yılı aşkın bir süre yaptığım bu görev,
alışmış olduğumuz şirket yönetimi
şeklinden oldukça farklı, daha çok ilişki
yönetiminin ön planda olduğu, rakamlar,
hedefler gibi sayısal değerlerin ikinci planda
olduğu ama buna mukabil; Kongreler, Bölge
Toplantıları, Yönetim Kurulu Toplantıları,
Proje üretimi, Dergi çalışmaları, Kamu ile
İlişkiler, Kanun-Yönetmelik vb.. takipler,
Sektörel bağlantılar, Otomotiv Basını ile
yürütülen ilişkiler, Üye ziyaretleri, Mali
konular, gibi birçok ve hatta kendi içinde
de çokça kollara ayrılan bir görev yumağı…
Bütün bunlar inanılmaz bir deneyim oldu.
Baş döndürücü yoğunlukların yaşandığı,
inanılmaz zorlukların olduğu buna mukabil
büyük işlerin başarıldığı bir süreçte
belirtmek isterim ki Oyder ismi devlette,
basında, sektörde katlanarak büyümüş
durumda.
Bugüne kadar derneğimizde görev alan
tüm Başkan ve Yönetim Kurullarının
büyük fedakarlıkları ile şahsen çalıştığım
değerli Başkanlarımın önemli gayretleri
sonucunda Oyder bugün hem otomotiv
sektörü hem de meslektaşlarımız adına
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8 yıllık süreçte beraberce çalıştığım tüm
Yönetim Kurullarının Genel Sekreterliğe
verdiği desteği de minnet ve takdir ile
anmam gerekiyor. Her biri sahip oldukları
birçok işletmeyi yönetmek ile uğraşırken
aynı zamanda sektörümüz ve yetkili
satıcılıklarımız için tamamen gönüllü olarak
işlerinden ve ailelerinden fedakarlık yaparak
Oyder’de çalışmaktalar. İşlerinden ve özel
hayatlarından ayırdıkları zaman ile her
ay yönetim kurulu toplantılarımıza iştirak
etmeleri, Bölge Toplantılarına katılmaları
ve hatta muhteşem ev sahiplikleri,
Kongrelerimizin 6 ay süren hazırlığı da
dahil olmak üzere her aşamasında görev
almaları ve etkin çevrelerini Oyder adına
kullanarak sektör adına fayda sağlamaları
ve ihtiyaç olduğunda her konuda ellerini
taşın altına koymaktan çekinmemelerini
büyük takdir ile karşılıyorum. Bizzat
aldıkları sorumlulukları ile gerçekten ayakta
alkışlanmayı hak ediyor Oyder Yönetim
Kurullarında görev alan Meslektaşlarımız.

örnek alınabilecek niteliktedir. Bu sebeple
Odd, Osd, Taysad ve Tokkder’in değerli
Başkan ve Yöneticilerine de teşekkür
ediyorum. Otomotiv sektörü ilgili STK’larının
çalışmaları ile örnek niteliği taşımaktadır,
diğer sektörlerde olmayan bu iş kültürü
otomotiv sektöründe son derece başarılı
hareket etmektedir.
Elbette bu çalışmalar STK tabanlarının
kendilerine verdikleri destekler
ile gerçekleşebilir. Birlikte hareket
edebilen ve ortak seslerin güçlü olarak
çıkabildiği durumlarda beklentilerin
gerçekleştirilebilmesi de çok daha kolay
olabilmekte. Bu sebeple Türkiye’de
yapılanmış olan 625 adet Otomotiv Yetkili
Satıcısı Tüzel Kişiliklerin tümünün Oyder’e
üye olmalarının ne kadar önemli olduğunu
görmeliyiz. Güçlü bir STK meslektaşları
adına her mecrada güçlü bir şekilde
temsil edilebilir olması ile beklentileri
hayata geçirebilmek için yeterli donanıma
da sahip olacaktır. Bu sebeple tüm
meslektaşlarımdan Oyder’i sahiplenmelerini
ve oluşturacakları güçlü yapı ile
mesleklerinin geleceğine sahip çıkmalarını
rica ediyorum.
Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün de dediği gibi “Büyük işler,
önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile
elde edebiliriz”

Herhalde ülkemiz STK’ları içinde çok nadir
görülebilir bir özelliktir bu kabullenme ve
sahip çıkma özelliği. Her biri çok değerli
bugünkü ve bundan önceki Yönetim
Kurullarımıza Oyder’e sahip çıkmalarından
dolayı bir Genel Sekreter olarak
teşekkürlerimi belirtmem gerekir.

8 yıllık süreçte, bundan önceki yıllarda
edinmiş olduğum birçok tecrübeye çok
farklı bir boyutta yenilerini katmış olmak
hem keyifli oldu hem de kişisel olarak birçok
dostluğu da yanında getirdi. Bu vesile ile
öncelikle meslektaşlarıma teşekkür etmek
isterim. Uyumlu çalışınca ne kadar çok
iş başarılabildiğini görmek ve görevimizi
sonuna kadar yaptığımızı bilmenin huzuru
gerçekten çok kıymetli. İş hayatıma yine
sektöre uzak olmayacak bir noktada devam
edeceğimden dolayı ilişkilerimizi her zaman
aktif tutmak ve dostlukların baki olmasını
arzu ediyorum.

Sektör dernekleri olarak birçok alanda
beraberce gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda

Saygılarımla,
Özgür Tezer
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OYDER – Tech Webinar Serisi V

Mike Smith ve Rod Addis
kullanılmış ve yeni araç
piyasasını değerlendirdi
Oyder-Tech Webinar Serisi
V. Yayını konuklarımız
İngiltere’den Centro Consulting
Yönetim Kurulu Başkanı Mike
Smith ve Centro Consulding
Yöneticisi Rod Addis oldu.
Etkinlikte yeni araç pazarları
ve kullanılmış araç pazarları
hakkında konuşuldu.

Bize Birleşik Krallık’taki yeni araç ve
kullanılmış araç piyasası hakkında bilgi
verebilir misin?
Yeni araç pazarında rakamlara dikkat
çekildiğini görebilirsiniz. Bunlar Nisan
ayından gelen rakamlar. Biz 4321
araç sattık, bu aslında 2019’da yüz
binden fazla araç sattığımız göz önüne
alındığında çok düşük bir rakam. Bir
önceki seneye baktığımızda muazzam
bir düşüş var. 4321 araç tescil edildi.
Önümüzdeki aylarda belki imalatçıların
satış veya taleplerinde bir artış olabilir.
Şimdi Nisan ayı rakamlara baktığımızda,
bir önceki yıla oranla 487 araç tesis
edilmiş yani yaklaşık olarak yüzde
43.4’lük bir azalma var.
DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇLARDA TALEP
DÜŞÜŞÜ DRAMATİK BOYUTTA
Moderatör
OYDER Genel Sekreteri
ÇINAR NOYAN
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Hibrit elektrikli araçlar iyi bir ilerleme
gösteriyor, bunların çoğu Tesla araçlar.

Centro Consulting Yönetim Kurulu Başkanı
MIKE SMITH

Biz onların teslimatını yavaş yavaş
gerçekleştiriyoruz. Dizel ve benzinli
araçlarda talep düşüşü dramatik
boyutlarda. İlginç olan şu ki, piyasa pazar
payları, rakamlar da düşüş olmasına
rağmen 2019 ve 2020 yılındaki bireysel
araç satışlarıyla filo araç satışları
arasındaki fark neredeyse aynı. Bu
gerçekten ilginç bir dinamik. İnsanlar
aynı oranlarda bireysel ve filo araç
satın almaya devam ediyor, bence bu
aklımızda tutmamız gereken bir bilgi.
Önümüzdeki yıl da planlama yaparken
talebin eşit olacağını düşünerek
planlarımızı yapabiliriz.
Sizce bu düşüş makul bir düşüş mü
yoksa dramatik bir düşüş mü?
Nasıl dramatik olmaz ki? Dediğimiz
gibi sadece Nisan ayında % 43’lük
bir azalma var. Türkiye ile benzerlik
taşıyor mu bilmiyorum. Burada biraz
size durumu özetlemeye çalıştım. Artık
imalatçılar Nisan ayından itibaren yeni
araç üretmiyorlar, orijinal ekipman
üreticileri, perakendeciler ve bayiler şu
an ne yapıyor? İmalatçılar, örneğin Ford
8 Mayıs’ta üretime başladı ama Nisan
ayında üreticiler kapatmışlardı. Üretime
başlamış olmaları ekonomi açısından
çok önemli bir parça. İmalatçılar
sosyal mesafeye uygun olarak üretim
yapacaklar dolayısıyla buna göre
imalatlarını planlayacaklar, bu yüzden

üretecekleri hacim biraz daha değişebilir.
Ama bu duruma rağmen stokta çok fazla
araç olduğunu da söyleyebiliriz. İnsanlar
araç almaya devam ettikleri sürece arzda
kısıtlama olmayacak gibi görünüyor.
Doğrudan satış teklifleri internet
üzerinden de artmaya başladı. Örneğin
bir platform başlatıldı. Bu platform da
perakendeci bayiye gitmeden aracı
konfigüre ederek satın alabiliyor. Aslında
bu zaten başlayacak olan bir durumun
nihayet başladığını gösteriyor bize. Böyle
bir şeyi bekliyorduk ama biraz erken
oldu. Çünkü piyasada nakit akışı azaldığı
için bayilerin ödeme sürelerinin uzaması
için bir beklenti var. Normalde bayilerin
30 gün içerisinde imalatçıdan araç satın
almaları gerekir ama bunun belki bir 60
güne çıkarılması bekleniyor. Aslında birçok
imalatçı bunu yaptı, örneğin Ford da yaptı
diye biliyorum ama münferit rakamları
bilemiyorum. Aslında yapılması çok zor
değil, bu bayilere çok yardımcı olacak bir
hamle. Müşterilerin araç alımlarını erkene
almaları için de bazı teşvikler sunulmaya
başlandı. Mesela, “Siz aracınızı Ağustos
ayında teslim almak istiyorsunuz ama biz
bunu şimdi hazırladık isterseniz şimdi
alıp Mayıs ayında teslim ederseniz şu
kadar da indirim alacaksınız.” şeklinde
nakit akışını arttırmaya yönelik teşvikler
söz konusu. Bu biraz maliyetli olan bir
şey ama teşvik olarak sunuluyor. Her
imalatçı Covid bitene kadar tabii ki çok
güçlü finans seçenekleri sunan ve bayileri
meşgul tutacak perakende kampanyaları
düzenlemeye başladı. Perakendeci bakış
açısıyla bakacak olursak birçok bayi
aslında 23 Mart’tan beri tamamen kapalı,
bazıları da acil bir durum olursa diye
nöbetleşe personel çalıştırıyor.
AKILLI İNSANLAR BUNU BİR ŞEKİLDE
YÖNETMEK ZORUNDA
Aslında normalde bayilerde 10-15
kişi çalışır ama şimdi acil durumlarda
ilgilenmek üzere 2-3 kişiye düştü. Biz
bunlara kendi dilimize özel bir terim
olarak “iskelet gibi duran” kişiler adını
veriyoruz. Servisler acil ihtiyaçlar
ve ertelenmiş bazı ihtiyaçlar için
açık yani bu hizmetten randevu ile
yararlanabiliyorsunuz. Yeni ve kullanılmış
araçlar adrese teslim edilebiliyor. Nakit
akışının olması için perakendeciler
uzaktan teslimat yapabiliyor. Aynı
zamanda Zoom, Skype gibi platformlar
üzerinden erişim ve iletişimin arttığını
görüyoruz. Perakendeciler ve bayiler farklı

Centro Consulding Yöneticisi
ROS ADDIS

platformlar kullanarak müşterilerine
ulaşmaya ve satış yapmaya çalışıyorlar.
Bu, bayilerin yeni beceriler öğrenip
adapte olduğunu gösteriyor bize.
Müşteri aracı nasıl teslim almak
isteyecek, bütün bunları bu platformlar
üzerinden müşteri ile konuşup
netleştirmeye çalışıyorlar. İngiltere
hükümeti bu konuda yeni tedbirler
almaya başladı. Perakendecilerin ve
bayilerin 1 Haziran’dan sonra açılacağını
biliyoruz. Hasta sayılarına ilişkin grafikler
geliyor ama bayiler tekrar açıldığında
sosyal mesafe ve temizlik kurallarına
çok dikkat ederek açılacaklar. Bu karar
bir gecede alınmayacak ama açıldığı
zaman sosyal mesafeye dikkat etmek
çok önemli olacak. Mesela müşteri
bekleme alanında beklememe izin verildi
ama herhangi bir şekilde motorsikletlere
dokunmama izin verilmedi çünkü
sert yüzeylerden de insanlara mikrop
geçebiliyor. Dolayısıyla bu konulara
dikkat etmek gerekli. Avrupa Birliği ya da
Birleşik Krallık bu konuyu nasıl çözecek
bilmiyoruz. Gerçekten çok karmaşık bir
konu ama çözüldüğüde sınırı aşan bir
etkisi olacak. Şunu düşünün, İngiltere’nin
vites imalatı ya da BMW’ye yedek parça
satışında mesela Birleşik Krallık bunu
Münih’e gönderecek, Münih bunu tekrar
monte edip o aracı İngiltere’ye geri
gönderecek. Bu çok karmaşık bir iş. Yani
bizden daha büyük ve akıllı insanlar
bunu bir şekilde yönetmek zorunda.
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dönemde ortalama 70 araç satılabilir.
Böyle olduğunu var sayarsak birçok
uzman da söyleyecektir ki 45 günü
genel bir stok bulundurma süresi olarak
düşünmeliyiz ve kendimizi buna göre
hazırlamalıyız. Bunu tabii ki burada ki
stok maliyetine göre dikkate almalıyız.

HER ŞEY AZALACAK
Biraz da kullanılmış araç piyasasından
bahsetmek istiyorum. Centro olarak bu
gerçekten bizim ilgilendiğimiz bir konu.
Yeni araç tescilleri 2-3 milyon. Geçen
seneyi koymadım ama yılllık olarak tipik
rakam 2.3 milyondur zaten, kullanılmış
araçlar açısından bakarsak farklı yıllarda
farklı adetler karşımıza çıkıyor. Tipik
olarak konuşursak ortalama da her
satılan araç için 1,5 kullanılmış araç
işlemi yapıldığını söyleyebiliriz. Buna
tabii ki açık arttırma ve endüstri sektörü
içerisindeki satışları katmıyorum. 7-8
milyonluk bir araç satışı var. Ortalama
3 sene insanlar bu aracı kullanıyorlar.
İnsanların ellerindeki yeni araç
adetlerinin azaldığını tabii ki görüyoruz.
1,6-1,7 milyon gibi bir tahmin var, buna
istinaden kullanılmış araç oranlarında
da azalma bekliyoruz. Her şey azalacak
zaten. Bunun birçok değişimi de
beraberinde getireceğini tahmin
edebilirsiniz. Biz mesela franchise satışı
yapan bayilere şunu söylüyoruz, araç
piyasasındaki küçük bağımsız tüccarlar
bir şekilde kendi çalışma biçimlerini yeni
duruma adapte etmeye çalışacaklar,
franchiselar da adapte olmaya
çalışacaklar.
Türkiye gibi bazı ülkelerde yeni araç
satışı düştü ama kullanılmış araç
satışları düşmedi mesela, o yüzden size
bunu sormak istedim.
Addis, “Kullanılmış araçlarla ilgili
operasyonları Covid ortamında nasıl
başarılı bir şekilde yürütebiliriz.
Türkiye’de de benzer bir durum
olduğunu düşünüyorum.” dedi ve
sözlerine şöyle devam etti. Kullanılmış
araç stoğunda yapılan aşırı bir yatırım söz
konusu, bu Birleşik Krallık’ta çok önemli
bir durum. Birkaç aydır piyasa da biraz
daha durgun. Perakende ve kullanılmış
araç ağlarının bu konuda ayakta kalması
gerekiyor. Birleşik Krallık için de diğer
piyasalara benzer bir durum söz konusu.
2020 Mart ayına baktığımızda stoklarda
kullanılmış araçlar vardı. Bunları işleme
nasıl katacağız? 2,5 ay boyunca herhangi
bir işlem olmadan stokta kaldılar. 2.5 ay
stokta kalıyorsa biz buna durgun stok
diyoruz. Tabii ki bu dönemde insanların
elinde para olmaması büyük bir risk.
Kullanılmış araç prosedürü karantinadan
dolayı neredeyse durdu, aktif piyasaya
dönmemiz lazım. Öngörülerimize göre
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POTANSİYEL MÜŞTERİLERE PAZARLAMA
YÖNTEMLERİ İLE ULAŞMAK ÇOK
ÖNEMLİ

imalatçılar yeni araç stoğuna biraz daha
eğilecekler. Yeni araçlara ilişkin taleplerin
artacağını düşünüyoruz. Birleşik Krallık ve
diğer piyasalarda Franchise networkleri
içerisinde yeni araç stoğu da, satışlar
olmadığı için biraz daha eskiyecek
dolayısıyla yeni araç ve kullanılmış araç
fiyatları birbirine yaklaşabilir. Bu yeni
araç piyasasındaki satış talebini arttırmak
için yapılan bir durum olabilir. Yine bizim
öngörülerimize göre, karantina süreci
durduğu zaman bazı perakendeciler yeni
araç stoğunu eritmek için agresif fiyatlarla
ortaya çıkabilirler. Bu tabii ki talebi de göz
önüne alırsak ne kadar birebir gidecek
bilmiyoruz ama agresif bir kullanılmış ve
yeni araç piyasası olacağını düşünüyoruz.
Buna ilişkin bir strateji bulup baş etmemiz
lazım. Acil durum hazırlığına başlamamız
lazım. Şimdiden müşterilerimiz ile temas
kurmamız gerek. Bugün ne yapabilirsiniz
bunu planlayın ve stoğunuza bakın. Bu
önemli bir konu. Her şey zaten dönüp
dolaşıp stoğa geliyor. Ondan sonrasında
da iletişim kurmak gerekiyor. Şimdi
Mayıs ayından itibaren bakacak olursak,
biz burada çok yüksek performans ile
bayiler ve satış şirketleriyle çalışıyoruz
ama bazen gelişmiş piyasalarda bile bazı
konuların iyi anlaşılamadığını görüyoruz.
Mesela stok yönetimi. Bugün bir aracı
depolamanızın maliyeti nedir? Daha
öncekiler ile karşılaştırdığımızda günlük
maliyetin bugün 25 pound olduğunu
görebilirsiniz. Bu çok önemli bir konu.
20-25 pound aralığını 250-280 Türk lirası
olarak düşünebiliriz. Ama İngiltere’de bir

Addis, sözlerine şöyle devam etti,
Birleşik Krallık’ta araç perakende satışı
genellikle online üzerinden gitmeye
başladı. Aramaları online yapıp daha
sonra showroomları ziyaret ediyorlar,
bu yüzden müşterilerimizi biz de
teşvik edebiliriz. Örneğin videolar
gönderip temas kurabiliriz ya da en
azından müşterilere satış yapamasak
bile onlara araçlarımızı güvenli bir
şekilde stokta tuttuğumuzu ve satışa
hazır olabileceğimizin mesajını
şimdiden verebiliriz. Yine dediğim
gibi fiyatlandırma münferit bir süreç
o yüzden piyasayı gözlemlemeye
devam edin çünkü araç konusunda
talep devam edecek. Dolayısıyla siz de
piyasayı fiyatlandırmanın üzerinden
ölçmeye ve takip etmeye devam edin,
online siteniz fiyatlama açısından önemli
bir araç olacak. Rekabete ve pazar
şartlarına dikkat etmek çok önemli.
Herhangi bir piyasa için özellikle Korona
şartlarında rekabet ve pazar şartları çok
önemli, bu şekilde siz müşterilerinize
daha önce ulaşabilirsiniz. Son olarak
da iletişim konusundan bahsetmek
istedik. Karantina döneminde pek çok
online aktivite olduğunu gördük. Bu
çok kafa karışıklığına sebep oluyor.
İnsanlar online arama yapıyorlar ve
bizim de bunu anlamamız ve insanların
kullandığı iletişim araçları üzerinden
onlarla iletişim kurmamız gerekiyor.
Güvenli bir şekilde showroomlarımızı
ziyaret edebilirsiniz, motorsiklet almak
istiyorsanız hijyenik koşullara uyacak
şekilde gelip görebilirsiniz ya da
müşterilerin mesajlarını cevaplamak gibi
yöntemlerle müşterilerimize cevaplar
verebiliriz. Birçok veri tabanındaki
müşterilerinizden de yararlanabilir
ya da yeni müşterilere de mesajlar
bırakabilirsiniz. Fiziksel olarak da
showroomları açıp müşterilerin size
gelmesini sağlamak da çok önemli. İki
tür müşteriden bahsetmek gerekir.
Potansiyel müşterilere pazarlama

galerileri İngiltere’de Franchise olma
konusunda teşvik ediyor. Dolayısıyla
Franchise satıcıların kullanılmış araç
piyasasında daha büyük bir pazar payına
sahip olacağını düşünüyoruz.
Addis, Mike’ın da söylediği gibi
kullanılmış araç piyasası yeni araç
piyasasından belki 4 kat daha büyük
olacak. Dolayısıyla Franchise bayiler
kullanılmış araç piyasasına girmek
isteyecekler. Çünkü büyük bir talep
ve kârlılık potansiyeli var. Servisi
departmanları belki bu konuda hizmet
vermeye başlayacak.

yöntemleri ile ulaşmak çok önemli.
Bu sizin kendi veri tabanınızdan
belirleyeceğiniz bir konu. Veri
merkezimizden nasıl yararlanabiliriz?
Potansiyel irtibatımızı nasıl kurabiliriz?
Bunlar sizin karar vermeniz gereken
konular. Ve tabii ki sosyal medyayı da
kullanmak çok önemli. Birçok işletme
interaktif bir şekilde içerik hazırlıyor ve
müşterileriyle bu şekilde iletişim kuruyor.
Smith , “Çınar bey aslında İngiltere’deki
Korona durumu hakkında da bilgi
vermemizi söylemişti, birkaç rakam
göstermek istiyorum” dedi ve şöyle
devam etti: Bunlar dün gelen bölgesel
rakamlar. İskoçya ve Galler burada yok.
Sadece İngiltere var ki buna rağmen
çok büyük bir yaygınlık gösterdiğini
biliyoruz. Biz şu an Birmingham’dayız,
büyük bir şehir. Bütün büyük şehirler
ciddi bir şekilde etkilenmiş durumda ve
neredeyse 32 bin ölü 223 bin vaka var.
1900 kişi iyileşmiş bu çok ilginç
gerçekten. Sizin vaka sayınız Türkiye’ye
kıyasla neredeyse iki kat fazla . Ama
iyileşme rakamlarınız da çok çok az
bunun sebebi nedir?
Bilmiyoruz, Korona virüs diğer Avrupa
ülkelerine göre bizi biraz daha geç
etkilemeye başladı ve biraz da geç
reaksiyon verdik diyebiliriz. Veriler tabii
ki günlük olarak değişiyor. Belki iyi yönde
de bir ilerleme olduğunu söylüyorlar.
Devlet şu an ikinci dalgayı önlemek ve
ölümlerin artmasını engellemek için
çalışıyor. Biz daha önce fark etmemiştik
karantina 23 Mart’ta başladı ama
insanlar çok fazla kurallara uymadı
diyebiliriz. Aynı şekilde işletmeler de.
Hükümet çok destek sağladı, çok büyük
finansal paketler açıkladı. Hükümeti
parayı kısmakla suçlayamayız çünkü
endüstrimize ve diğer sektörlere yönelik
gayet cömert davrandılar. İşçiler için bir
paket açıkladılar, normalde birçok insan
işinden olabilirdi ama hükümet yüzde
80’inin maaşlarını ödemeye devam
edeceğiz dedi. Dolayısıyla insanlar işsiz
kalmadı. Mesela bizim Başbakanımız
Ekim ayının sonuna kadar 4 aylık bir
tedbir paketi açıkladı.
Hibrit araçlar ve hibrit teknolojisi şu an
perakende fiyat açısından çok pahalı.
Bunun sebebi teknoloji. Dizel araçlarda
ise aynı fiyatlar söz konusu. Bunun
farklılığı şuradan kaynaklı, elektrikli

Bu koşullar altında güçlü kalmak
mümkün mü?

araçlar da yavaş yavaş garanti ücretleri
arttığı için araç fiyatlarında azalma
görebiliriz. Dolayısıyla hibrit araçlar yani
mülkiyet sahiplik maliyeti belki biraz daha
yüksek olabilir.
Siz pazarın bayiler olmayacak şekilde
evrileceğini düşünüyor musunuz?
Hayır öyle bir şey düşünmüyorum.
Birçok imalatçı network’ünü zaten
kurdu ama bu networklerin değişmesi
gerektiğinin farkındalar. Kullanılmış
araç departmanlarını açacaklar çünkü
kârlılıklarını arttırmak isteyecekler.
Doğrudan da halka araç satışı yapabilirler
biz de kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde
bunu yapmalarını sağlayacağız. Aynı
şekilde bayilere de kârlı bir satış yapmaları
için yardımcı olmaya devam edeceğiz.
Smith, Covid’den dolayı bayilerin
kapanmayacağını fakat bir azalma
olacağını bunun da artışının mutlaka
başlayacağını dile getirdi. Addis ise bizi
bayilerin kapanması durumuna getirecek
bir olay olmadığını söyledi.
KULLANILMIŞ ARAÇ PİYASASI YENİ ARAÇ
PİYASASINDAN 4 KAT DAHA BÜYÜK
OLACAK
Bayi birleşmesi İngiltere’de 20 yıldır
oluyor. Tam rakam veremem ama
perakende satış yapan bayi sayısı yarıya
indi. Dolayısıyla şöyle bir şey olabilir.
Küçük bağımsız araç satıcıları Türkiye’de
galeri diyorsunuz sanırım, imalatçılar o

Tabii ki mümkün. Çok farklı kullanılmış
araç piyasası var hepsi kötü bir
durumdan geçiyor. Her şey dönüp
dolaşıp stok yönetimine geliyor. Bu
dönemlerde stok bölgenizi arttırmanız
ve maliyetlerinizi azaltmanız gerekiyor.
Aynı zamanda araçlarınızı en iyi koşullar
altında stokta tutmanız gerekiyor.
Stok döneminde araç koşullarının
kötüleşmemesi gerekiyor. Daha önce
konuştuğumuz konulara bakarsak 25
pounddan bahsetmiştik, ABD’de belki
daha fazla olabilir. Burada günlük stok
maliyetine baktığımızda o gün sayısını
azaltırsanız maliyetizi de azaltırsınız
ve aracı ne kadar hızlı satarsanız stok
gününüz kısalacaktır. Dolayısıyla marj
da azalacaktır. Yani bu şekilde karlılığı
arttırıp bu dönemi kısaltmanız mümkün
olabilir.
Smith’de şunları ekledi, Aynı
zamanda işletme sermayesi dediğim
gibi kârlılığınızın bir parçası hâline
getirmeniz için Rod’un söylediği tüm
bu hesaplamaları kendi bireysel
özelliklerinizi de dikkate alarak yapmanız
gerekiyor.
Yeni araç Franchiseları hakkında
İngiltere’deki duruma bakacak olursak
mesela ben şu anda bir bayi olsam
proaktif olmaya çalışırım, hazırlıklı
olmaya çalışırım, pazarlama yapmaya
çalışırım. Dijital varlığımı arttırmaya
çalışırım. Sadece kullanılmış araçlardan
bahsetmek istemiyorum yani yeni
araçları da işin içine katıyorum.
Dolayısıyla tekrar işler açıldığında
pazarda olabilmek için hazırlıklı olmak
lazım. İyi araç her zaman iyi araçtır
kullanılmış olsun yeni olsun fark etmez.
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Çok sesli müzik,
müziğin en zengin halidir
Müziğin ve operanın kendisi için bir aşk olduğunu söyleyen Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürü Murat Karahan, “Çok sesli müzik, müziğin en zengin halidir. Çok sesli icra
ettiğiniz zaman farklı şeyleri anlatabiliyorsunuz” dedi.

İlköğrenimini TED Ankara
Koleji’nde tamamlayan ve 2003
yılında Bilkent Üniversitesi Müzik
ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden
mezun olan Devlet Opera ve
Balesi Genel Müdürü Murat
Karahan, tüm şeffaflığıyla sanatı
ve otomobil tutkusunu anlattı.
Arkadaşlarım yaz tatili yaparken
ben gidip İtalya’da çalışıyordum

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
MURAT KARAHAN
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Roma’da 2 yıl boyunca dünyaca
ünlü Soprano Renata Scotto’nun
ve aynı zamanda Santa Cecilia
Akademisi Başkanı Profesör
Bruno Cagli’nin özel öğrencisi
olan Karahan, müziğe annesinin
zorlamasıyla başladığını
belirterek “İyi ki zorlamış.
Annemin de babamın da
sesi çok güzeldi. Yeteneğinizi
çalışma ve disiplinle bir araya
getirdiğinizde, başarının zaten
geldiğini gördüm. Ne yetenek
tek başına bir şey ifade ediyor
ne de çok çalışmak. Benim çok
uzun zamandan beri özel hayatım
yok ve sürekli çalışıyorum.
Yediğime, içtiğime, uykuma, her
şeyime çok dikkat ediyorum.
Gerçekten büyük bir kariyere
sahip olmak istiyorsanız, bunun
için hayatınızdaki pek çok şeyden
ödün vermeniz gerekiyor. Mesela
balerin ve baletlerin ayaklarına
baktığınızda paramparça
olduklarını görürsünüz. O acıları
çekerler belki ama sahnede
kuğu gibidirler. İnsanların gezip

tozduğu zamanlarda ben çalışıyor,
eser çıkartıyor ve İtalyancamı
düzeltiyordum. Arkadaşlarım yaz
tatili yaparken ben gidip İtalya’da
çalışıyordum. Ancak kariyerimdeki
başarılara rağmen bitti gözüyle
bakmıyorum, bakamıyorum. Madem
böyle bir noktaya geldim; burada
kalıcı olabilmek için, hatta daha da
büyük hedeflere ulaşabilmek için
daha da çok çalışmak gerekiyor.”
dedi.
Müzik benim aşkım!
“Müzik benim aşkım, ben müziği
seviyorum; opera bambaşka bir
aşkım” diyerek operanın kendisi
için öneminin altını çizen Karahan,
“Sonuçta opera benim kariyerim ve
bu nedenle opera benim için çok
değerli. Ama ben o anki moduma
ve duygularıma göre müziği ve
türünü ayırt edemem. Örneğin bir
Puccini veya bir Tosca Operası’nı her
dinlediğimde ağlarım. Aynı şekilde
Turandot ilk başladığı anda tüylerim
diken diken olur. Tabii Liu’un tam
ölmeden önce söylediği o aryası da
böyledir benim için. Bunlar o kadar
büyülü anlar ki... Ama işte bir anda
da belki ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ı
söylerken de kendi kendime
ağlarım, gözlerim dolar. İlla ki opera
seviyorum diye başka müziklere
sırt çevirmeme gerek yok. Hepsi
müzik benim için. Sizin kalbinizde bir
yere dokunabiliyorsa, hiç kompleks
yapmadan hepsini büyük bir keyifle
dinleyebilirsiniz.”

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
MURAT KARAHAN

OYDER Genel Sekreteri
ÖZGÜR TEZER

Arena di Verona kariyerimin zirvesiydi
Arena di Verona’nın 103 yıllık bir opera festivali
olduğunu hatırlatan Karahan, “Öyle bir festivalden
bahsediyoruz ki 15 bin kişilik ve 2000 yıllık bir
arenada 100 yıldan uzun süredir yapılan bir
temsil. Dünya tarihinde aklınıza gelebilecek bütün
yıldız isimler o sahnede temsil yapmış. Ben de
şükürler olsun ki orada birçok eser seslendirdim.
Geçen sene 4 prodüksiyonda 14 temsil yaptım ki
aslında bu Arena di Verona’nın da tarihine geçti.
Bir sezonda 4 ayrı prodüksiyonun başrolünü
söyleyen olmadı hiç. Ayda, Karmen, Turando,
Turanatore, Tosca... Pavarotti de dahil sayısız
ünlünün defalarca gelip söylediği eserler. Bazı
prodüksiyonlarda aynı kostümler ve rejiler devam
ediyor. Önümüze kostümler geliyor ve belki de o
kostüm veya peruğu Pavarotti kullandı. Veya bu
sene Ayda’yı söylerken karşımda da temsili Domingo
yönetiyordu… Gelmiş geçmiş en büyük tenorlardan
biri. Benim için büyülü bir andı tabii… İdol olarak
gördüğünüz ve konservatuardayken ağzınızı açıp
izlediğiniz adamların çıktığı sahnede, belki de
onların kostümünü giyerek çıkıyorsunuz ve hatta
onlardan biri de temsilinizi yönetiyor. Bir opera
sanatçısı için rüya gibi bir an gerçekten. Ben zaten
Bolşoy’da 4-5 yıldır sahne alıyorum. 30’dan fazla
temsil yaptım orada. Oranın devamlı sanatçısı gibi
oldum. Sağ olsun onlar da çok seviyorlar. O yüzden
tabii çekinceler de vardı. Böyle bir kariyere sahipken
genel müdürlük niye yapıyor diye. Bir şekilde bu
göreve uygun görülmüşüz büyüklerimiz tarafından.
Şimdi devletimiz size bir görev verdiyse o sizin için

artık namus, şeref borcudur.
Onu da layıkıyla, en güzel şekilde
yapmak zorundasınız. Ben de bunu
elimden geldiğince neredeyse 3
yıldır büyük bir şerefle, gururla,
onurla yapmaya çalışıyorum.
Elbette benim burada yaptığım
şey aslında Amerika’yı yeniden
keşfetmek değil. Yıllardır Avrupa’da
gördüğüm bir tecrübe oldu ve
oralarda bu iş nasıl işliyor, nasıl bir
profesyonellikle yaklaşıyorlar, nasıl
minimum maliyetle maksimum
faydayı alabiliyorsunuz kısmına
odaklanıyorum. Bu şekilde biz
de operalarımızı, balelerimizi
yönlendirip; bu profesyonel bakış
açısıyla çıtayı aldığımız yerden
daha da yükseğe çıkartmaya
çalışıyoruz” dedi.

yüzde 70’i İtalyan olan bir sanattan
bahsediyoruz. Bu yüzden keşke
yeterli bütçeye sahip olsak ve
solistlerimiz temsillere iyi İtalyan
şefleri ve piyanistlerin getirilmesiyle
hazırlansalar. Ancak bir diğer nokta
da yüksek kalitede birçok eserimizin
Avrupa’da ilk 10’da olması...
Bunları tanıtmalı ve dünyaya neler
yapabildiğimizi, potansiyelimizi
göstermeliyiz. Bu işler yüksek
bütçeli sponsorluk gerektirse de
sponsor yok diye durmuyoruz ve
hızımızı, heyecanımızı, yürekliliğimizi
kaybetmeden yolumuza devam
ediyoruz. Öz eleştiri noktasında
ortaya koyduklarımızda ve bunların
kalitesinde bir problemimiz olmasa
da, her zaman daha iyisini arama
özlemimiz var. Her işte olduğu
gibi iyi niyetle ve profesyonelce
yaklaştığınızda çabalarınızın karşılığını
mutlaka alıyorsunuz” dedi ve 72’nci
yılını kutlayan Devlet Opera ve
Balesi’nin Avrupa coğrafyasının en
köklü kurumlarından biri olduğunu
söyleyerek Yunanistan’da 1 opera
varken bu sayının Türkiye’de 6
olduğunun altını çizdi.
Prodüksiyon kalitesi için büyük
sponsor şart

Dünyada bütün opera evlerinin
devlet garantisi altında olduğunu
söyleyen Karahan, “Biz konserimizi
her şekilde yapıyoruz ve seyircilerimiz
salonlarımızı dolduruyor. Beklentimiz,
sponsorların bizlere bir fayda
sağlaması. Dünyada bütün opera
evleri, operanın maliyeti yüksek
olduğu için devlet garantisi altında.
Ama yine dünyada prodüksiyon
aşamasına bakıldığında büyük
operaların çok büyük sponsorları
var. Bu da işin prodüksiyon kalitesini
yükseltiyor. Örneğin, normal şartlarda
getiremeyeceğiniz bir sanatçıyı
getirmek açısından kritik bir durum.
Dünyaya neler yapabildiğimizi
Eğer bir marka değeri oluşturmak
göstermeliyiz
isteniyorsa, ünlü sanatçıların
da getirilmesi gerekiyor. Elbette
Türkiye’nin opera ve bale
bizlerin bunu devamlı olarak yapma
konusundaki konumunu
değerlendiren Karahan, ülkemizde şansımız yok ve zaten kadrolu kendi
sanatçılarımız var. Ama İstanbul
çok genç ve yetenekli sanatçılar
Operası veya Ankara Operası olarak
olduğunu belirterek “Türkiye’de
bir prodüksiyon yapıldığında onun
gerçekten, opera ve baleye
prömiyerine çok ünlü bir tenor
kapsamlı bir şekilde bakılması
veya soprano getirip, prömiyeri ona
gerekiyor bence. Her ne kadar
yaptırırsanız; bir anda dünyadaki
yetenek ve altyapımız olsa da
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imajınız da değişiyor. ‘İşte şu sanatçının
çıktığı opera’ oluyor orası… Haliyle o büyük
ölçekteki prodüksiyonlar yapıldığında
yurtdışında özel sektör bunun maliyetini
üstlenebiliyor ama biz üstlenemiyoruz.
Örneğin 30-40 bin Euro verilerek yılda
iki tane hatırı sayılır sanatçı getirilebilir.
İki kişi getirip dört temsil yaptırıldığında,
200 bin Euro gibi bir maliyet çıkıyor. Ama
üç çok ünlü ve hatırı sayılır şefi, tenoru
veya sopranoyu getirip, prömiyerini
ona yaptırırsan; operan artık dünyaca
ünlü şeflerin, tenorların ve sopranoların
çıkıp temsil yaptığı bir yer haline geliyor.
Ayrıca o isimler de ‘İstanbul veya Ankara
Operası’nda sahneye çıktım, mükemmel
prodüksiyondu, çok güzel ağırladılar” gibi
yorumlar yapacaktır. Böylece diğerleri
de gelip temsil vermek için daha gönüllü
olacaklar. En nihayetinde de operalarımız
ünlü solistlerin, sanatçıların burada çıkmak
için sıraya gireceği bir yer olacak.” dedi.
Ülkenizi seveceksiniz, sanatı seveceksiniz
ki yatırım yapacaksınız
Hem seyirci hem de hasılat açısından
rakamların devamlı artışta olduğunu
belirterek festivaller de dahil edildiğinde
son 2,5 yılda yüzde 135’lik bir artışın
olduğunu açıklarken global marka
olabilmenin önemine değinen Devlet
Opera ve Balesi Müdürü, Letonya’dan
örnek verdi: “1,5 milyon nüfuslu
Letonya’nın Riga şehrinde 600 bin
kişi yaşıyor ve turistik de bir şehir. Bin
kişilik bir operası var ve öyle bir reklamı
yapılmış, öyle bir yüksek kalitede temsil
sunmaya başlamışlar ki şimdi Riga’ya
giden turistlerin yüzde 80’i Letonya
Operası’nda bir temsil izleyip dönüyor. Bu
yüzden birtakım popüler yüzlerin mutlaka
burayla iletişimini sağlamamız gerekiyor.
Yılda 1 kere, 2 kere popüler yüzler gelip
burada eserlerinin prömiyerlerini yapsa;
artık İstanbul Operası popüler opera
sanatçılarının çıkıp temsil yaptığı bir yer
haline gelecek. O zaman bir anda dünyanın
bakış açışı değişecek. Yurt dışındaki
insanların ön yargısını kırmamız gerekiyor.
Ama bize çözüm ortağı lazım. İyi niyetli ve
yapıcı dostlarımız, arkadaşlarımız geliyor
destek olmak amacıyla ama projeler
günün sonunda bir yerlerde takılıp
kalıyor. Yaptıkları yatırımın karşılığında
ne alacaklarını sorguluyorlar. Yola bu
şekilde çıkıldığı zaman o iş maalesef
başarılı olamıyor. Tam aksine, iyi niyetle
yola çıkıldığında iki yıl içerisinde bir anda
marka değeri olunuyor. Ondan sonra da
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yola birlikte çıktığınız sponsorunuzdan
başkaları sponsorluk için kapıya
dayanıyor. Ama biz de diyoruz ki “Biz ilk
sponsorumuzla yola devam edeceğiz”.
Sanata yatırım yapmak çok büyük bir
maddi beklentiyle yapılmamalı. Sanata
yatırım yapmak biraz gönül ve sevgi işi.
Ülkenizi seveceksiniz, sanatı seveceksiniz
ki yatırım yapacaksınız.”
Müziğin en zengin icra edilişi: Çok seslilik
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
Karahan, “Gençlere, çocuklara opera
ve baleyi sevdirecek birçok oyunumuz
var. Okullara gidiyoruz ve eğitim
konserleri veriyoruz. Çocuklarımıza
yatırım yapıyoruz. Operamızda hem
çocuk korolarımız hem de çocuk
balemiz var. Sınavla alıp çalıştırdığımız,
yetiştirdiğimiz çocuklarımız var. Belli bir
seviyeye ulaşanları da opera ve balelerde
çocuk rollerinde görevlendiriyoruz.
Diğer taraftan okullara çok sesli müzik
götürüyoruz. Orkestralarımız gidiyor ve
okullarda konserler yapıyor. ‘Fun Time
of The Opera’ diye bir şovumuz ile hiç
operayla veya klasik müzikle alakası
olmayan insanlara operayı ve klasik
müziği tanıtıyoruz.” diyerek okullara çok
sesli müzik götürdüklerini belirtti ve “Bana
göre çok sesli müziği yaygınlaştırmak
önemli. Çünkü çok seslilik, müziğin en
zengin icra edilişi… Kendi adıma çok sesli
müziği yaygınlaştırmak adına çabalarım
var. Bunun için türkülerimizi veya Klasik
Türk Müziği şarkılarımızı da seslendirmeye
çalışıyoruz. Bir Aşık Veysel türküsünü de
çok sesli olarak seslendirebilirsiniz, bir
Saadettin Kaynak şarkısını da. Böylece
çok sesli müziğe uzak olan insanları
yakınlaştırırsınız. Mesela dünyada
bunun birçok örneği var: ‘O sole mio’nun
aslında gitarla veya mandolinle çalınan
bir Napoli halk şarkısı olduğunu kimse
bilmez. Birçok kişi bunu bir opera aryası
diye dinliyordur. Pavarotti, Domingo,
Carreras gibi dünyaca ünlü isimler bunu
yaptı ve böylece operadan uzaklaşmaktan
öte, operayla alakası olmayan birçok
insanın dikkatini çektiler. Biz de tam
bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz bugün bu
çabamızı anlamak isteyenlerle beraber
misyonumuza devam ediyoruz.” diyerek
sözlerine devam etti.
Ben sıfır otomobil tercih ediyorum
Otomobile olan tutkusunu anlatmak için
“Ben ikinci elci değil, sıfır kilometreciyim”

diyen Karahan, “Bugüne kadar 4
otomobilim oldu. İlk aracıma 1995
yılında ehliyetimi yeni aldığımda sahip
oldum. O zamanlar Fiat’ta Doğan’lar
vardı; SLX’ler... Ben de 18 yaşındayım
ve SLX’e tavdım. Babamla Doğan SLX
alacağız diye bayiye gittik. Babamın
Station Tempra’sı vardı ve İtalya’da
gemiden inen ilk Tempra’yı almıştı. Ben
hiç o beklentide değilim o anda ve bir
Doğan SLX benim için yeterliydi. Bayide
babam şöyle bir döndü ve ‘Bu ne?’ diye
sordu. ‘Tipo’ dediler. Fakat ne Tipo ama!
Gökyüzü mavisi! Daha Türkiye’de yok
denecek kadar az var. Türkiye’de olsa
olsa 3 tane falan vardır. Ankara’da ise
hiç yok. Kaç para olduğunu sordu. O
öyle, şu şöyle falan, ‘Bunu alalım mı?’
dedi babam. Muhteşem bir otomobildi
çünkü... Gerçekten o kadar güzeldi ki…
‘Baba, sen bilirsin’ dedim ve babam
da o arabayı aldı bana. Yetmedi
Tipo’yu modifiye etti; alüminyum
jantlar, spoilerlar vs... HAN diye de
plaka almıştım. ‘Aaa, HAN’ın sahibi
sen misin?’ diyorlardı. Çok severek
kullanmıştım. Sonra kısa bir dönem
Fiat Stilo sahibi oldum. O da inanılmaz
rahat bir otomobildi. Stilo’dan sonra
Grand Vitara’ya geçtim. Çok güzeldi
gerçekten ve onu da çok severek
kullandım. Tank gibiydi! Ardından da
2014 yılında BMW 520 aldım. Tabii
çok yurtdışına gidip geldiğim için 59
binde şu an. Satmak istiyorum ama bir
yandan da kıyamıyorum. Pandemiden
önce niyetlenmiştim ama fiyatlar
çok yükseldiği için vazgeçtim. Range
Sport ya da bir Velar’a şöyle bir göz
kırpıyorum ama yapsam mı yapmasam
mı hala kararsızım. Otomobili de çok
kullanmıyorum aslında ve garajda
yatıyor. Belki temiz bir tane düşük
kilometrede Range Sport bulabilirsem
düşünebilirim.” dedi.
Klasik otomobil tutkusu olduğunu da
belirten Karahan, hayalini şöyle anlattı:
“Bir tane klasik otomobil alıp, onun
üzerinde kendim 1-2 yıl uğraşayım
istiyorum. Bir Mustang olabilir mesela.
Impala da olabilir ama… TV’deki
tamir programlarını kaçırmamaya
çalışıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir
vaktim olduğunda ve kelepir bir şey
bulduğumda, alıp hobi amaçlı olarak
uğraşmak istiyorum.”

YENİ
FORD KUGA

PERFORMANSI VE TEKNOLOJİSİYLE
BİRDEN FAZLASI OL!
Yeni Kuga’nın CO2 salınımı 109-127 g/km, yakıt tüketimleri l/100 km: Şehir içi 4,7-6,8, şehir dışı 3,8-4,9,
ortalama 4,2-5,6 arasındadır. Pazara sunulan araçta farklılıklar olabilir. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr’de.
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Sinan Özkök,
Covid gölgesindeki araç
piyasasını anlattı
Oyder-Tech Webinar serisinin konuğu Nissan Hindistan Operasyonları Başkanı Sn. Sinan Özkök.
Etkinlikte Hindistan’ın Korona Virüsü etkisindeki araç piyasası ve Hindistan’daki yaşam ele alındı.

Sinan Özkök, Hindistan’daki sert
yasak uygulamaları ve sosyal hayat
hakkındaki soruya şu şekilde cevap
verdi: Yeni katılımcılardan kaç kişi
daha önce Hindistan’ı gezdi, orayı
biliyor, tanıyor bilmiyorum ama ben
geçen sene bu göreve gelmeden önce
hiç gitmemiştim. Geçen sene ilk defa
gittim, 10 Haziran’da göreve atandım,
15 Haziran’da Japonya’daydım. Sonra
Hindistan’a gittim. İlk defa ayak
bastım. Uzun süredir Hindistan’dayız,
biz daha önce distribütör ile çalıştık.
2010’da fabrikayı devir aldık, gayet
büyük bir fabrika, 2014’te de satış ve
faaliyeti kendi üzerimize aldık. 5 Nissan
şirketi var. Nissan ile yönettiğimiz bir
operasyonumuz var. Yaklaşık beş yüz
bin adet kapasiteli üretimimiz var. İthalat
fabrikasında hem Renault’u üretiyoruz
hem de Nissan ve Datsun üretiyoruz.
Bizim ihracat ağırlığımız pazar
ortalamasının biraz üzerinde. Pazardaki
diğer üreticiler genelde % 80-90 iç pazar
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% 15 iç pazar seviyelerinde. Biz %50-50
yapıyoruz. Hindistan’ın üretim gücünü
ihracatla yönlendirebiliyoruz. Fabrika
en önemli gücümüz fakat fabrikaya
ilaveten finans şirketimiz var. Nissan,
Renault, finans operasyonlarını bu iki
şirket üzerinden götürüyoruz. Ağırlığı
mühendis olmak üzere 8500 kişinin
çalıştığı bir Ar-Ge şirketimiz var. Bir
de “Nissan Digital India” diye bütün
dünyadaki Nissan’ın, global dijital
operasyonunu yöneten bir şirketimiz
var. Genel müdürlükleri de bana bağlı ve
hepsi Hintli. İş arkadaşlarım da Hintliler
ama iyi bir iletişimimiz var. Sorumluluk
alanımızda aşağı yukarı 10 bin kişilik
ordumuz var. Amacımız Nissan’ın bu
performansını götürebilmek.
BU KALABALIK ÖYLE BİR ŞEY Kİ HER
YERDE HİSSEDİYORSUN
Hindistan’da genel olarak Türk çok az.
Dışarıda başka bir hayat var, içeride de

bizim Nissan dünyamız var. Böyle bir ekibin
başındayım. Şimdi Hindistan’dan bahsetmeye
başladığımız için birazcık nüfustan biraz da
ekonomiden bahsedip Covid’e geleceğim. İlk
akla gelen konu nüfus.
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Tam 1
milyar 350 milyon kişi var. Çin bir, Hindistan
ikinci sırada. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde
20’si Hindistan’da. Bu kalabalık öyle bir şey ki
her yerde hissediyorsun. Alışveriş merkezine
git sokağa git her yerde bu kalabalık var.
Trafikte de hâl bu. Ekonomik büyüme gibi bir
şey değil bu nüfus büyümesi. Önümüzdeki
5-6 sene içinde 1 milyar 450 milyona çıkıp Çin’i
geçeceğimiz ön görülüyor. Şimdi yüz ölçümü
olarak da önemli bir ülke, 3 milyon kilometre
kare yüz ölçümüne sahip. Bu büyük ülkeyi 29
eyalete bölmüşler. Bir merkezi hükümet var bir
de eyaletlerde yerel yönetimler var. Toplam 4
bin şehir var, bunların 400 kadarı da 100 bin
nüfusun üzerinde. En büyük şehir Mumbai, 13
milyon nüfusa sahip. Mumbai’de her gün her
akşam banliyöden merkeze giden Hintlilerin

Nissan Hindistan Operasyonları Başkanı
SİNAN ÖZKÖK

bindiği trenden bir kesit görüyorsunuz.
Durum hâlâ böyle. Mumbai ekonomik
başkent, bütün ekonomi onun etrafında
dönüyor. Covid’den en fazla etkilenen
yer de Mumbai. Tam anlamıyla hot spot
dedikleri yer. Bir de tabii Hint filmlerini
izleyenler bilir, Mumbai Bollywood’un
da merkezi. Şimdi Delhi ikinci büyük
şehir, 11 milyon nüfusa sahip. Büyük
ölçüde siyaset Delhi’nin etrafında
dönüyor. Dini açıdan bakarsak %80’i
Hinduizm dinine sahip. %15 Müslüman
var, çoğu özellikle Kuzey Hindistan’da.
Diğer dinler de %2’nin altındalar. Mesela
Hristiyanlık %2.5 seviyelerinde. Son
yıllarda maalesef Müslümanlara karşı
bir tepki var. Bu tepki zaman zaman
çatışma seviyesine çıkabiliyor. Bu konuda
Pakistan’la olan anlaşmazlığın da etkisi
var diye düşünüyorum. Ekonomik açıya
gelirsek de dünyanın beşinci büyük
ekonomisine sahipler. 11 trilyon dolar.
Türkiye aşağı yukarı 750-800 milyar
dolarlarda. Gayrisafi milli sıralamasında
Amerika, Çin, Japonya, Almanya dört
büyük ülke ondan sonra da Hindistan
geliyor. Son yıllarda büyüme oranları
çok yüksek. 2000’den beri devamlı
%6-7 oranında büyüyerek gelmişler.
2018’de %6, 2019’da %4, büyüme hafif
hafif yavaşlamaya başlamış. Bu sene
%1 bekleniyor çünkü ekonomik kriz var.
Dolayısıyla otomotiv sektörü özelinde
pazar ne olur, rakipler ne yapar diye
devamlı bakıyoruz. Neticede, onlara

otomobil satacağım, bu önemli bir konu.
İnşaat, perakende, turizm Hindistan’ın
önemli kalemleri. Büyüme %6-7, 11 trilyon
dolarlık hacim var ama gelir dağılımı
eşitsizliği çok yüksek. Kişi başına düşen
gelir 2200 dolar. Hindistan’ın en zengin
%1’lik kesimi bütün ülkenin servetinin
%60’ına sahip. Bu arada Hindistan
nükleer silah geliştiren 8 ülkeden biri ve
2 milyarlık bir bütçeyle de uzaya insan
göndermek üzere çalışıyor. 2022’de bu
olay gerçekleşirse Rusya, Amerika ve
Çin’den sonra uzaya insan gönderen
4. ülke olacak. Geçen sene 140 milyon
dolar harcayıp Ay’a araç gönderdiler.
Ay’ın Güney kesimine indirip saha
araştırması yapacaklardı, inişe çok az kala
iletişim koptu ve proje başarısız oldu.
Burada da böyle bir hayat var. Hindistan
gerçekten inanılmaz, en önemli özelliği
de kaosun olması. Ben Delhi’ye yakın
bir yerde oturuyorum. Hindistan’da iki
farklı Delhi var, biri yeni Delhi diğeri eski
Delhi. Onların söylediği şey şu; eski Delhi
kaostur, yeni Delhi ise organize kaos.
Sokaklar da hep kaos hâkim bu da hijyen
koşulları açısından sorun doğuruyor.
Sağlık sistemlerine ulaşım, hijyen koşulları
çok önemli sorunların başında geliyor.
100 milyon kişinin sağlıklı su kaynağına
ulaşımı yok. Covid’e geldiğimizde ise
Hindistan 1 milyar 350 milyon kişi ve bu
salgının önüne geçilmesi gerçekten çok
zor. Sosyal mesafe denilen kavram yok,
o kadar kalabalık ki bir ofis ortamında
bile 100 kişi dip dibe durmak durumunda
kalıyoruz. Onu da şu şekilde planladık,
bir ekip evde kalacak bir ekip şirkete
gelecek. Sosyal mesafeyi yaratabilelim
diye sistemler yaratıyoruz. Test sayısı
şu anlık çok az. Baktığımız zaman 82 bin
vaka, 2700 vefat var. Türkiye’de 1.5 milyon
test yapıldı, Hindistan daha 2 milyona yeni
geldi. Burada normalde 20-25 milyon test
yapılması gerekiyordu.
ÖNEMLİ OLAN EKONOMİNİN DÖNMEYE
BAŞLAMASI
25 Mart’ta 3 haftalık bir karantina
başladı tüm işletmeler kapandı. 15
Nisan tarihinde karantina 3 Mayıs’a
kadar uzatıldı. Bu karantina döneminde
sokağa çıkma yasağı da uygulandı.
Eski Delhi’de sokağa çıkma yasağına
uyuyorlar çünkü orada polis de asker de
çok katı bir şekilde duruyor. Nisan ayını
komple karantina da geçirdik. Fabrikayı
kapattık. Hükümet, ücretli ya da ücretsiz
izin kullanımını, maaş kesintisini, işten

çıkarmayı yasakladı. Afet kanunu
diye bir kanun var. Kanun, bu bir
afettir dolayısıyla sosyal dayanışma
gerektirir ve işverenin de ödemeye
devam etmesi gerek diyor. Hükümet
260 milyar dolarlık paketi devreye
koydu ama henüz bir ödeme gelmedi.
Son dönemlerde kırmızı, turuncu,
yeşil bölge uygulaması var. Kırmızı
ağır vaka sayısını, turuncu iyileşme
olan bölgeleri, yeşil ise 3 haftadır vaka
çıkmayan yerleri gösteriyor. 1 Haziran’da
açılmayı bekliyoruz. Bayiler yeşil bölgede
açılmaya başladı, henüz çok bir talep
yok ama düşükte olsa çarklar dönmeye
başladı. Önemli sorunlardan bir tanesi
de herkes iş için bir yerlerde çalışıyor
ama ailesi başka bir şehirde. İşçiler,
çalışanlar kendi memleketlerine döndü
ama eyaletler arası bütün yolculuklar
yasaklandığı için geri gelemiyorlar.
Covid’de karantina devam ediyor. Büyük
ihtimalle yine karantina uzatılacak ama
biraz daha esneklik kazanacağımızı
düşünüyoruz. Önemli olan ekonominin
dönmeye başlaması.
Nisan ayında Hindistan’da tüm sanayi
ve tüm sektör sıfır satış yapmış. Bu
bildiğim kadarıyla dünya üzerinde
hiçbir ülkede yaşanmamış bir durum.
Ne oldu da Hindistan’da sıfır satış var.
Hiç bir tane bile satış olmadı mı?
Yok olmadı. 25 Mart’ta kapatılınca o ara
teslimatlar yapıldı. Hindistan’da mali
yıl kapanışı da Mart ayı sonunda. O iş
kapandı bir de emisyon normuna geçtik.
1 Nisan’dan itibaren Euro, Altının muadili
bir emisyon oldu. Dolayısıyla biz bütün
stokları boşalttık, Mart ayı kapandı.
Nisan ayında zaten karantinadayız,
bütün fabrikalar her yer kapalı ve
sıfır satış. Hayatımda ilk defa ay sonu
kapanışı yapamadım. Değişik bir tecrübe
gerçekten. Şimdi Mayıs ayında açılmasını
bekliyoruz ama talep çok az.
Sistem kapalı plaka için de
başvurulmuyor komple kapattılar.
Bütün fabrikalar, bayilikler ve bütün
idari kuruluşlar her şey kapalı. Hastane
ve eczane açık o kadar. Hiçbir şey
yapamıyorsun.
Özkök sözlerine şöyle devam etti, pazar
ölçeği çok farklı, bizim ülkeye göre çapı
6-7 kat fazla. 2019’u 3.4 milyon adetlik
binek hafif ticari araç pazarıyla kapattık.
Bu rakam bir önceki sene 4 milyondu.
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Bu oran %18’lik bir düşüşe tekabül
ediyor. Önümüzdeki dönem ekonomik
büyüme elde edilirse 5 milyona kadar
yükselip, Çin ve Amerika’nın arkasından
üçüncü büyük pazar olacağı ön
görülüyor. Bu pazarın dört teker kısmı. İki
teker kısmından çok kısa bahsedeceğim.
Dünyanın en büyük motorsiklet üreticisi
burası, 21 milyonluk bir pazar var
burada. Aşağı yukarı dünyanın %40’lık
pazarı. İleride bu sayı 25-26 milyona
çıkacak diyorlar. Daha önce çalıştığım
hiçbir pazarda Suzuki Maruti %50 pazar
payına sahip değildi. Suzuki Maruti
tek bir marka %50 pazar payına sahip.
Japonya’da 700-725 bin, Hindistan’da
1.6 milyon satıyor. Tampon boyutu ne
kadar küçük olursa o kadar iyi diyoruz.
“Ready Go” Daihatsu markasının giriş
modeli, boyu 3.43. Ama aksları 2.43, aks
haricinde sadece 1 metre var araçta. Biz
bunu 4500 dolardan satıyoruz. Bir diğer
modelimiz “Daihatsu Go” bu biraz daha
büyük, 3.78 aks aralığı aşağı yukarı 2.45.
Bunu da 7500 dolardan satıyoruz. Bir
tane daha var “Go Plus” bu diğerinin 7
kişilik versiyonu. Tampondan tampona
3.99, 4 metreyi geçmesin diye aksesuar
koymuyoruz. Bir de Kicks var. Bu da
bizim Nissan modelimiz, şu an da bu
4 metrenin üzerinde. 4.38. En azından
bunda Nissan mobility uygulayabiliyoruz.
Güvenlik seviyesi olarak da 4 tane
airbag sunuyoruz müşteriye. Bu bir
avantaj çünkü giriş versiyonlarında 1-2
airbag oluyor genelde. Hindistan’da çok
şaşırdığım durumlardan bir tanesi de
her hafta neredeyse bir lansman var.
Devamlı olarak yeni bir ürün geliyor.
Rakipler de her hafta olmasa bile 2
haftada bir yeni ürün çıkarıyor. Örneğin
Suzuki’de 15 model var devamlı yeni bir
versiyon çıkar ,Hyundai’de 12 model var
devamlı yeni bir versiyon çıkar. Otomotiv
basını da ağzından çıkanı devamlı haber
yapar. İnanılmazdır. Her lansman her
versiyon çok önemlidir. Gazetelerde
online platformlarda çok yer buluyoruz.
HİNDİSTAN, ALMANYA VE JAPONYA’YI
GEÇECEK VE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PAZAR
OLACAK
Nissan’dan sadece Kicks satıyoruz.
Sunny ve Micra vardı ama üretimlerini
durdurduk ama ihracatının yapıyoruz.
Daihatsu modellerini Güney Afrika’ya
ihracat yapıyoruz. Sunny ve Micra’yı
Suudi Arabistan ve Körfez Ülkelerine
ihracat yapıyoruz. İhracat iyi gidiyor.
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devreye koyacağım dedi ama henüz
detayları vermedi, detayları maliye
bakanı açıklayacak dedi. Otomotive
şu anlık bir şey yok. Bizim OSD - ODD
muadili bir derneğimiz var: SAYAM Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği.
Ben de onun yönetim kurulundayım
çünkü her markanın üretim yapması
gerekiyor. Mesela hızlı bir destek olarak
vergi indirimi istedik. % 28 ürün ve
hizmet vergisi var. Aşağı yukarı % 5 ile 7
arasında KDV var. Ondan sonra da % 28
standart. Onun düşürülmesi gerekiyor
ama bence devletin bunu karşılayacak
pek bir durumu yok. Bu arada biz
sektörün çatı derneğiyiz. OYDER’in
karşılığı FADA derneği var. FADA’dan
da bahsedeyim. Pazarın yüzde 90’ına
hitap ediyorlar. 15 bin üyeleri var. 25 bin
noktada hizmet veriyorlar. Başkanı da
Mr. Kale. Aynı zamanda Nissan bayimiz
bunu da belirtmiş olalım.

Artırma hedefimizi vardı, bu sene baya
hedeflerimizi tutturduk.
Hindistan nüfus açısından ikinci büyük
ülke ama gelir dağılımındaki eşitsizlik çok
fazla. Maliye bakanı 2 gün önce açıklama
yaptı. Günlük minimum ücreti 202 rupi
olarak açıkladılar. Bu günde 2.6 dolar
ediyor. 30 gün çalışınca 75 dolar eder.
Araç fiyatları da 4000 dolardan başlıyor
ama yine de bu gelir dağılımındaki
eşitsizlikten dolayı otomobil alma eğilimi
çok düşük. 1000 kişiye düşen araç sayısı
22. Ama ileride bu satın alma gücündeki
artış biraz daha desteklenir ve ekonomi
gelişirse, kredi finansman imkanlarının
da sunulmasıyla beraber bir potansiyel
olacağını görüyoruz. Açıkçası bir baz var
ve onu en iyi şekilde kullanmamız lazım.
Burada da geleceği düşünüyoruz. O
yüzden de 5 milyonlar seviyesine gelip
Almanya ve Japonya’yı geçeceği ve üçüncü
büyük pazar olacağını düşünüyoruz.
Hem otomotiv özelinde hem genel
ekonomi olarak hükümet ne gibi
destekler verdi ve otomotivciler özelinde
ne gibi destekleri var ?
Geçen hafta başbakan ulusa sesleniş
yaptı. 260 milyar dolarlık bir paket

Sinan Özkök, bayilerin ayakta kalması
için distribütörler ne yaptı sorusunu
şöyle yanıtladı: Birincisi bütün markalar
bayi teşkilatlarına karşı çok duyarlılar.
Her marka kendi önlemlerini aldı. En
az hasarla nasıl atlatırız onun üzerinde
çalışıyoruz. Her şeyden önce önemli
olan iletişim. Kriz döneminde Webinar’ın
bu tarz çalışmalarını bu sebeple çok
önemsiyorum. İzole edeceğiz kendimizi
ama iletişim içinde olmamız lazım.
Saha ekiplerinin hepsi evdeler, bu
yüzden her gün bayi ziyareti yapar gibi
onları aramak lazım. İki tane önemli
lansmanımız var, bir tanesi “Ready
Go”nun makyajlısı bir diğeri de EkimKasım gibi çıkacak olan “B Segmentli
SUV” Bu sırada bayi eğitimlerini Zoom
üzerinden yapıyoruz. Kriz ortamında
kanamayı bir an önce durdurmak lazım.
Ondan sonra da motive olacakları
aksiyonları hızlı bir şekilde almamız
gerekiyor. Fırtınalı havadayız ama
güneş hep orada olacak. Bulutlar bir
gün açıldığında biz güneşi göreceğiz.
Somut olarak biz ne yaptık. Bayi
katılımlarını sıfırladık. Nisan’dan itibaren
yeni emisyon giriyordu, stoklarımızı
ona göre yönetmiştik. Çok başarılı bir
stok yönetimi yaptık. Bitmesi gerektiği
anda bitti. 200 bayide sadece 40 kadar
stoğumuz kaldı. Yeni alacakları araçlar
için vadeleri uzattık. Mayıs ayından
itibaren yeşil bölge açılınca normalde
14 gün çalışıyorduk onu 30 güne
çıkarttık. Stok finansmanlarının yarısını
bizim finansman şirketimiz yapıyor.

yönetiyoruz ona geleceğim. Benim
ekipten arkadaşlar varsa daha önce
beraber çalıştığımız biliyorlardır, ben
işin içine girerim. Bir problem varsa
oturalım çözelim bitirelim. Önemli olan
üzerine koyup ilerlemektir. Hızlı bir
şekilde hareket edeceğiz. Omuz omuza
çalışmak lazım ama Hindistan’da bu
yok. Eski kast sisteminin de verdiği
yapı ile birlikte başkansan başkanlığını
bileceksin. Her işe girmeyeceksin,
müdür müdürlüğünü yapacak bunlar
çok net. Bu sefer iş tıkanmaya başlıyor.
Günlük faaliyet toplantılarıyla beraber
bunları yürütmeye başladık. Biraz kendi
tarzımı adapte ettim ve derken Covid
çıktı. Bazı iç sorunlarımız vardı onları
çözdük. İhracatı arttırmak hedeflerden
bir tanesiydi 2019 mali yılında hedefe
uygun bir şekilde kapattık. Hedefin
neredeyse 1.5 misli yaptım. Türkiye’de
krizlerden midir bir akşamda %20
0’lere varan devalüasyonlardan mıdır
devamlı bir şeyleri takip ettiğimiz için
diken üstündeyiz. İster istemez de krize
kendimizi hazırlıyoruz. Covid bambaşka
bir şey. Ama yine de biz kendimiz
devamlı hazır tutarız.

Diğer yarısı da belli sebeplerden ötürü
başka bankalara gidiyor onlar biraz
daha yüksek ödüyorlardı. Onlara dedik
ki biz kendi finansman şirketimize
uyguladığımız faiz oranını uygulayalım.
Aradaki farkı biz ödüyoruz. Ellerindeki
ikinci el araçlar için özel bir finansman
kampanyası yaptık. Normal piyasa faizi
ile aradaki farkı biz algılıyoruz. Bir de tabii
satış yoktu performans primi de kalmadı.
Bu dönemi en az hasarla atlatabilmek
üzere çalışıyoruz. Bayiler de memnun,
şimdi bu lansmana odaklandık. Umarım
piyasa açılır.
BU SÜREÇTE AYNI GEMİDEYİZ
Bu süreçte aynı gemideyiz diye
düşünüyorum. Çünkü rüzgarı kontrol
etme şansınız yok, Covid varsa herkese
var. Bunu değiştirme şansım yok ama
elimdekileri iyi kullanmam lazım.
Elimdeki imkânlar da bütçem ve bayi
ekipleri. Ekibim ile müşterilerimize
dokunabilmek için çabalıyoruz. Bayi
yapılanması Türkiye ile aşağı yukarı
aynı. Aile şirketleri aynı bizdeki gibi,
büyük gruplar var. Hindistan’ın en büyük
bayi bir aile şirketi, adı EVS Limited.
1910 yıllarında kurulmuş daha sonra
büyüyerek gelmiş. 150 noktada senede
60 bin araç satışı yapıyorlar. Bundan
başka Honda, Mercedes, Renault
var. Bu markalar tabi ki köklü bayiler.
Burada plaza yapısı görüyorsun ama
apartman altı bayiler de var, 4-5 araçlık
showroomlar. Satış sonrası faaliyetleri
biraz sonradan ilave edilmiş. Suzuki
Maruti’nin showroomu da böyle. Bu
ritmi hissetmek gerekiyor gerçekten.
Bizdeki gibi distribütörden ödeme vadeli
alıyorlar. Komisyon usulü değil gerçekten
bayi ilişkisi var. Genelde 14-21 gün ile
çalışılıyor şimdi biz kendi bayilerimizde
30 güne çıkarttık. Çapraz satış çok iyi
yapıyorlar. Aksesuar, sigorta, kredi
bunları iyi kullanıyorlar. Genelde kendi
finansman şirketleri var markaların
onların üzerinden çalışılıyor. Özkök, ikinci
el otomotiv sektörü ile ilgili şunları ekledi:
İkinci ele çok fazla marka eğilmiyor. Bu
markalar arasında en önemli olan yine
Suzuki Maruti. 2019’da 4.4 milyonluk bir
pazar vardı. İleride bunun 1’e 2 veya 1’e
1.8’e kadar gelebileceği düşünülüyor.
İkinci el çıkış yaşı 7-8, Hintliler araçlarını
kullanıyorlar çok hızlı değiştirmiyorlar.
Bunun da etkisi var. Bu Suzuki Maruti’nin
ikinci el yapısı. Bu yapıların ikinci eli %18.
Yani 4.4’ün % 18’i buradan geçiyor. Aşağı

yukarı en ünlü kanal online platformlar
Cars 24 ve Cardeco var. Bunlar önemli
kanallar % 34’ü aşağı yukarı buradan.
% 32 müşteriden müşteriye şeklinde
gerçekleşiyor. Bir de “Bayer Sell Cars”
diye köşe başında aracını getir paranı al
şeklinde yerler var. Bunlar, neredeyse
marka ikinci el kanalı kadar önemli %
16’da buradan var.
Türkiye’de, Avrupa’da çok üst düzey
yöneticilikler yapmış bir kişi, Türkiye’nin
yapısı gereği bir sürü kriz görmüş
krizlerde ne yapması gerektiğini
öğrenmiş bir yönetici, Hindistan’da bu
tecrübesinden faydalanıyor mu ve bu işe
yarıyor mu?
Mutlaka yarıyor ama her pazarın dinamiği
farklı. Bizim Türkiye’de yaşadığımız
krizlerle buradaki kriz çok farklı.
Önemli olan o krize karşı dayanıklılık.
Benim için en önemli zorluk, daha
önce ayak atmadığım bir yere gelip
tüm operasyonun başına geçmekti.
Daha önce o ülkeyle alakalı hiçbir şey
bilmiyorsun dilini, kültürünü, parasını
saymasını. Bu kafa yapısına bu kaosun
içine uymak lazım. Dolayısıyla ilk başta
ben biraz bu kültürü algılayıp yapı
nasıldır buna baktım. Bir de bu krizi nasıl

Nissan’ın Hindistan’da pazarı % 1, Nissan
özelinden bakarsak bütün markalar
ciddi zararlar açıklıyorlar. General
Motors birazcık iyi gidiyor. Zor bir
süreçten geçeceğiz burada önemli olan
şu önceliklendirmemiz gerekiyor. Biz bu
krizin ne zaman geçeceğini bilmiyoruz.
İkinci dalga diyenler var V yapacağız U
yapacağız diyenler var. Dediğim gibi
senaryo üstüne senaryo var. Nissan ne
yapıyor peki diye bakacak olursak 28
Mayıs’ta Global CEO’muz bir açıklama
yapacak. Midterm dediğimiz orta vadeli
planımızı açıklayacak. Halka açık olacağı
için söyleyebiliyorum. Bir soru mesela
Nissan Avrupa’dan çıkıyor mu? Nissan
Avrupa bunu yalanladı. Biz işimizin
başındayız.
Bu eyalet sistemi değişik bir sistem.
Hindistan’da vergi sistemleri çok
komplike ve bürokrasi inanılmaz fazla.
Biz Türkiye’de diyoruz ya bürokrasi,
burada da çok fazla bürokrasi ve
yolsuzluk maalesef var. O eyaletin vergi
sistemine ayak uydurmak zorundasın.
Bu CST denen mal ve hizmet vergisini
standartize edip %28’e getirdiler. Bütün
eyaletlerde çalışıyoruz ve sisteme ayak
uydurmak zorundasın. Oradaki bayiler
en iyi şekilde bunu yürütüyorlar ama
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inanılmaz komplike. Emisyon değişikliği
vardı Euro-5’i atladılar Euro-6 ya geçtiler.
Çok lüks markalar haricinde ithalat
yok. Çünkü yüzde yüz gümrük vergisi
var kimse ona bir şey yapamıyor. 3.4
milyonun içinde belki 2 bin 3 bin tane
vardır veya yoktur.
Özkök, Renault ile ilgili şu cümleleri
söyledi: Üretimimin yarısı Renault, diğer
yarısını da Nissan ve Daihatsu olarak
üretiyoruz. Dolayısıyla, Renault aşkını
unutmam mümkün değil.
Dünyanın en büyük ve kalabalık
ülkesinde birkaç markanın en üst düzey
yöneticisinin Türk olması lokal halk ve
bayiler tarafından nasıl algılandı? Size
karşı tepkiler nasıl?
Gerçekten çok iyi. Bu yine iletişime bağlı
bir parça. Ben baştan beri o iletişimi iyi
bir şekilde kurduğumuzu düşünüyorum.
Ben Haziran’da başladım. Temmuz
birazcık işi algılayıp Ağustos’ta bayilerle
toplantımızı yaptık. Birlikte daha kuvvetli
olacağız sloganıyla beraber başladık.
Orada da şunu anlattık. İletişimimizin
kuvvetli olması gerekiyor. Biz Türkiye’de
Nissan’la beraber güzel bir başarı hikayesi
yakaladık. %2-2.5’lardan %4-4.2’lere
kadar getirdik markayı. Şimdi orada
hep o beklenti vardı burada da Nissan’ı
yüzde 3’lere 4’lere götürecek misiniz? Yok
dedim, biraz daha realist olacağız. Çünkü
hacim çok yüksek. Yüzde 1 dediğiniz 35
bin otomobil. Yüzde 2 yaptığın zaman artı
70 bin koyman gerekiyor üzerine. O, o
kadar çabuk bir de köşeler tutulmuşken
alınabilecek bir durum değil. Bayilere
biraz daha realist bir planla yaklaştık.
Güzel bir ortamımız var. Hintli arkadaşlar
sağ olsunlar hiç hayır demiyorlar.
Aslında tamam da demiyorlar. Onun
tamam olmadığını aslında ben
hissediyorum. Bana dese ki bu iş
böyle değil şunu böyle yapabilir miyiz
oturacağız, konuşacağız, tartışacağız.
Doğruyu bulacağız. Ben onları
yönlendiriyorum şöyle mi düşünelim
böyle mi düşünelim diye. Kültürler çok
farklı. Avrupa ya da Türk mantığıyla
Hindistan’daki mantık farklı oluyor.
YAZILI BASIN ÇOK KUVVETLİ
Algı çok yüksek biz tüm iletişim
kanallarını kullanıyoruz. Ben daha farklı
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bekliyordum. Yazılı basın çok kuvvetli.
Hindistan dijital yazılım konusunda çok
iyi, çağrı merkezlerinin çoğu Hindistan
bazlı. Dijital kadar yazılı basına da dikkat
ediyorlar. Otomotiv sektörü olarak iyi
iletişim yapan sektörlerden bir tanesiyiz.
Müşteriye dokunabiliyoruz. Ondan
sonrasında da tabii önemli olan o
iletişimi yaptıktan sonra müşteriyi takip
edebilmek. Müşteriyi takip konusunda
da gelişmiş durumdalar o yazılım gücünü
kullanıyorlar. Sigorta şirketleriyle aramız
iyi orada çok büyük bir sıkıntımız yok.
Yine Türkiye’de olduğu gibi bayiliklerimiz
sigorta firmalarının da acentalıklarını
yapıyorlar. Sigorta satışlarını yapıyorlar.
Bizim kendi tüketici finansmanı şirketimiz
üzerinden şimdi sigorta projemiz var.
Onu devreye alıyoruz. Satış sonrasındaki
faaliyete geldiğimiz zaman aşağı yukarı
aynı. Tek fark burada hasar sebebiyle
değerim düştü konusu yok. Onu maalesef
Türkiye’de bir türlü yenemiyoruz. Onun
haricinde bir farklılık daha var. Türkiye’ye
göre özellikle yedek parça ve aksesuarlar
konusunda çok daha sadık bir teşkilatımız
var. En azından ben Nissan açısından
söyleyeyim. İthal parçaydı, paralel
ithalattı, çakma parçaydı yok. Bizim
sattığımız parçayı alıyorlar o da zaten yerli
üretim olduğu için gayet iyi.
Ekonomik kriz ekonomik araçlara talebi
daha da arttırır mı? Şimdi sorunlardan
bir tanesi bu evet. Çünkü önümüzdeki
dönemde insanların toplu taşımadan
biraz daha kişisel mobiliteye doğru
gideceğini ön görüyoruz. Diyoruz ki artık
insanlar Covid sebebiyle kendilerini
korumak amacıyla kişisel bir çözüm
üretecekler. Yoksa ya ikinci ele gideceksin
ya da evet biraz daha ekonomik çözümler
olması gerekiyor. Bence önümüzdeki
dönemde biraz daha fiyat seviyesi düşük
ya da ulaşılabilir araçlar önem kazanacak
diye düşünüyorum. Kiralama tarafında ise
maalesef böyle çok gelişmiş bir kiralama
sektörü yok. Genelde kiralama yavaş
yavaş gelişiyor. Yoksa biz filo satışları
yapıyoruz. Orada da şunu görüyorum
ben, yine şirketlerin alım gücünün
artmasıyla beraber filo sektörünün de
büyümesiyle kiralama sektörü artacaktır
ama 3.4 milyonluk bir pazar var o
yüzden daha henüz başlarındalar. Pazar
tahmini artık çok zor bir noktaya geldi.
Covid’in etkisini daha görmedik. Covid
ile alakalı sevdiğim sözlerden bir tanesi
sen hasarını sular çekilince görüyorsun.
Sular çekildikten sonra Türkiye pazarını

değerlendirmek lazım. Ama sektör
kuvvetli bir sektör. Burada bence şu
çok önemli, bir üretim kapasitemiz
var. Dolayısıyla bu kapasitenin atıl
kalmaması için markalar da gereken
destekleri ortaya koyacaklardır her şeyi
zaten devletten bekleyen bir sektör
değiliz. Her defasında taşın altına elini
koyan bir sektör Türkiye. Dolayısıyla
yine o üzerine düşen yükü alıp
yürüyecektir.
TOGG ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER
Önce Hindistan’dan cevap vereyim.
Elektrikli araçlar normalde
düşünülmesi gereken konulardan
bir tanesi diye düşünüyorum ama
Hindistan alt yapı eksikliğini çok net
bir şekilde hissedecektir. İkincisi
de Hindistan’ın özellikle Covid
sebebiyle bütün kaynaklarını bu
krize yönelik aktaracağından dolayı
elektrikli araca bir sübvansiyon
bir destek sağlayabileceğini kısa
vadede düşünemiyorum. Yapsalar
bile hükümetin yaklaşımı şu an toplu
taşımayı elektriklendirmeye çalışmak
ya da motorsiklet sektörüne destek
vermek. Yani otomobili çok fazla göz
önünde bulundurmuyorlar. TOGG’a
gelirsek en başından beri savunduğum
bir nokta vardı, bu çok önemli bir
değer. Türkiye bunu yapabilir mi
kesinlikle yapabilir yani bizim bilgi
düzeyimiz, tecrübemiz, imkanlarımız
gerçekten bunu yapabilecek seviyede.
Mühendislerimiz bunun için var.
Dünyanın neresinde en iyi bilgi, beceri
varsa onu alıp getirme imkanımız ve
vizyonumuz da var. Tabii zorlanacağımız
konular var. Açıkçası ilk rakamlara da
baktım ürün gayet kuvvetli bir ürün. SUV
ile başlıyor ve doğru yerden giriyoruz.
Yüzde yüz elektrikli olması yüzde
yüz doğru hareket. Covid ile beraber
elektrikli araçlara talep ne şekilde
olacak, pazarlarla beraber Türkiye’de de
ötelenecek mi bu bir soru işareti. İkincisi
de bence bunu markalaştırabilmek o
kadar da kolay olmayacak. Bence en
büyük soru işaretlerinden biri bunu
nasıl markalaştıracağız? Çünkü ürünü
yapmakta bir sorun yok. Otomobili
artık biliyoruz. Hangi kalite problemi
çıkartabileceğini, 100 bin kilometrede
neyle karşılaşacağımızı, satışını, satış
sonrasını bunları çözdük. Marka başka
bir dünya onu nasıl yaparız orası önemli
bir yer.

GLASURIT BAŞARINIZ İÇİN
GÜÇLÜ BİR MARKA:
İşiniz için en iyi oto tamir boyasını mı arıyorsunuz?
O zaman doğru yere geldiniz!
Sizlere sunduklarımızdan bazıları:
•
•
•
•

Birinci sınıf boya malzemeleri
Etkin tamir boyası uygulamaları için kapsamlı çözümleri
Güvenilir renk eşlemeleri
Boyahanenizin büyüme potansiyelinin geliştirilmesi.

Bu başarı faktörlerinin birleşimi Glasurit’i binek ve ticari araçlar için tamir
boyası sektöründeki öncü marka yapmıştır.
Bizler sizin de başarılı olmanızı istiyoruz! Sloganımız olan “ProFit with Glasurit” ile
çıktığımız bu yolda, dünyanın dört bir yanındaki boyahanelerde işlerin pırıl pırıl ve
güvenli olmasını sağlıyoruz.
130 YILLIK TECRÜBE!
• BASF’in Premium Boya Markası
• 1888 yılından bugüne gelen boya uzmanlığı
• Dünya çapındaki tüm OEM’ler tarafından tamir boyası uygulamaları için onaylanmış boya
sistemleri ve süreçleri
• Dünya’nın en geniş renk bankası
• Kapsamlı Çözümler
• Renk eşleşme için en iyi araçlar
• Dünya çapında teknik eğitim imkanı
• Danışmanlık hizmetleri
• Boyahane Süreç Mükemmelleştirme için uzman çalışanlar
• Sürdürebilir başarı için sürdürülebilir çözümler
Daha fazla bilgi için glasurit.com/tr websitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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Haber

İkinci el motorlu kara taşıtları
ticaretinde yeni dönem
13 Şubat 2018 tarihli ve 30311 sayılı İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkında
yayınlanan Yönetmelik ve 15 Ağustos 2020 tarihli 31214 sayılı İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının
Ticareti Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Yönelik Yönetmelik ile ikinci el motorlu
kara taşıtlarının satışı hakkındaki düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik kapsamında ikinci
el araç satışları düzenlenmiş ve
satıcılara özel bazı uygulamalar hayata
geçirilmiştir. Yönetmelik ile ilgili önemli
hususları aşağıda özetleyerek bilgi ve
değerlendirmelerinize sunarız:
1. Yönetmelik, işletmelerden şahıslara
yapılan satışları kapsamaktadır. Bu
kapsamda tüm şirketlerden şahıslara
yapılacak satışlar, yönetmelik
talimatlarına uymak zorunda bırakılmıştır.
Şahıslar arası ve şirketler arası satışlar, bu
yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
2. Yönetmelik kapsamı içerisinde
değerlendirilen satışların tamamı
“Yetki Belgesi” ile yapılmak zorundadır.

Yetki Belgesi bulunmayan işletmelerin
şahıslara yapacağı satışlar Yönetmeliğe
aykırı olarak değerlendirilmektedir.
3. 1 yıl içerisinde 3 adetten daha fazla
aracın satışı aynı kişi/kurum tarafından
gerçekleştirilirse bu işlemler Motorlu Kara
Taşıtı Ticareti olarak değerlendirilmekte
ve yine yetki belgesine tabi olmaktadır.
Bir başka deyişle ikinci el araç satışı
yetki belgesiz bir yıl içerisinde en fazla
3 adet ile sınırlandırılmıştır. Satışların
asaleten veya vekaleten yapılması fark
etmemektedir.
4. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara
taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin

bulunduğu yerdeki il müdürlüğü
tarafından Bilgi Sistemi üzerinden
verilir, yenilenir ve iptal edilir. Bu belge,
her işletme için ayrı düzenlenir ve
devredilemez. Yetki belgesinin geçerlilik
süresi 5 yıldır.
5. İkinci El araç satışı yapılan
işletmelerdeki tüm pazarlama ve
satış personellerinin Mesleki Yeterlilik
Belgelerinin bulunması zorunludur.
Motorlu kara taşıtları alım satım
sorumlularının Seviye 5, motorlu kara
taşıtları alım satım danışmanlarının ise
Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine
sahip olması gerekir. Motorlu kara
taşıtları alım satım sorumlularının,
yükseköğretim kurumlarının; motorlu
kara taşıtları alım satım danışmanlarının
ise ortaöğretim ve yükseköğretim
kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti
ile ilgili alanlarından veya bunlara
denkliği kabul edilen yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olmaları
durumunda mesleki yeterlilik belgesi
şartı aranmamaktadır.
6. Yönetmelik ile ikinci el motorlu kara
taşıtlarının satışından önce ekspertiz
yapılması ve satış sırasında ekspertiz
raporunun sunulması şartı getirilmiştir.
Ekspertiz raporlarının geçerlilik süresi
3 gün olarak tanımlanmıştır. 8 yaş
veya 160.000 km üzerinde olan araçlar
ekspertiz ile satılma zorunluluğundan
muaf tutulmuştur.
7. İkinci el otomobil ve motosikletin
motor, şanzıman, tork konvertörü,
diferansiyel ve elektrik sistemi, satış
tarihinden itibaren 3 ay veya 5.000 km,
ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle
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iştigal eden işletmenin garantisi altına
alınmıştır. Bu garanti sigorta poliçesi ile
verilebilmektedir. Sayılan parçalarda garanti
süresi veya kilometresi içinde meydana
gelen arızalar azami kırk beş iş günü içinde
giderilmelidir. Arızanın giderilmesine ilişkin
masraflar işletmeye ait olacaktır.
8. Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği
işletme tarafından belgelendirilen arıza
ve hasarlar, ekspertiz raporunda belirtilen
arıza ve hasarlar, aracın olağan kullanımı
nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj,
ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları,
diskler, contalar gibi parçalarda meydana
gelen aşınma ve yıpranmalar, bujiler, katalitik
konvertörler, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt
filtresi, cam silecek lastikleri, klima devresinin
doldurulması için kullanılan maddeler, ilave
edilen yağlar, soğutma sıvıları, fren sıvıları ve
diğer katkı maddeleri garanti kapsamı dışında
tutulmuştur.

Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar:
a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı
ticareti faaliyetinin bulunması,
d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004
sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine
gelmiş olması,
4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,
5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş
hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı

9. Noterler, alım satım esnasında yetki
belgesinin olup olmadığını kontrol etmekle
yükümlü tutulmamıştır. Satıcının yetki belgesi
olmasa da işlem tamamlanabilmekte ve
satış gerçekleştirilebilmektedir ancak daha
sonra satışın sisteme girilmesinden sonra
Bakanlıkça geriye dönük olarak yetki belgesi
sorgulaması yapılabilmekte ve cezai uygulama
ile karşılaşılabilmektedir.

suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

10. Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtı
ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin
korunması amacıyla her türlü tedbiri almaya
ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik
denetim yapmaya yetkili kılınmıştır. Bakanlık
denetim yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla
da kullanabilecektir. Yetkili idareler,
Bakanlığın talebi üzerine, bu Yönetmelik
kapsamında ön inceleme mahiyetinde
denetim yapmakla görevlendirilmiştir. Bu
Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında
Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari
para cezaları Bakanlıkça uygulanacaktır.
Oldukça kapsamlı olarak hazırlanan
Yönetmelik ile Ticaret Bakanlığı, işletmelerden
kişilere yapılan ikinci el motorlu kara taşıtları
ticaretini denetlemek ve kontrol etmek
amacını taşımaktadır. Özellikle kısa süreli
alım-satım yapan firmaları kontrol altında
tutarak ticaretin kurallarını belirleyerek,
tüketicinin korunması amaçlanmaktadır.
Önümüzdeki dönemde ikinci el araç satışı ile
iştigal eden tüm yetkili satıcıların da uymak
zorunda olduğu bu kurallar, ticaretin temelini
oluşturacak düzenlemeler getirmiştir.

e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık,
vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı
ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da
ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması

İkinci El Motorlu Kara Taşıtında Ödeme Esasları:
1. İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit
yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen
kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el
değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem
üzerinden ödenir.
2. Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya
aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilir.
3. Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen elektronik ortam için gerekli
altyapının oluşturulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar
ile verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin üst sınırını
Türkiye Noterler Birliğinin görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.
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Sektörel

BASF Türkiye
İnovasyon Merkezi
açıldı!

BASF Türkiye Ülke Müdürü
ALPHAN ALTIN

BASF Türkiye, gerek bölgesinde, gerekse
tüm Dünya’da bulunan müşterilerinin
başarılarına daha etkin biçimde katkıda
bulunabilmek için, Türkiye’nin en büyük
ve en modern Teknopark’ı olan İstanbul
Kurtköy Teknopark kampüsünde
İnovasyon Merkezinin açılışını Nisan
2020’de gerçekleştirdi. Bu merkezde,
Beslenme, Tarım Çözümleri, Evsel Bakım
ve Endüstriyel Temizlik, Kişisel Bakım ve
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BASF Türkiye, Beslenme, Tarım Çözümleri, Evsel
Bakım ve Endüstriyel Temizlik, Kişisel Bakım
ve Hijyen, Pigmnet, Mühendislik Plastikleri ve
Poliüretan, Otomotiv Tamir Boyaları alanında müşteri
ihtiyaçlarına yönelik yeni çalışmalar gerçekleştiriyor.

Hijyen, Pigmnet, Mühendislik Plastikleri
ve Poliüretan, Otomotiv Tamir Boyaları
alanında müşteri ihtiyaçlarına yönelik
yeni çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Otomotiv Tamir Boyaları Eğitim Merkezi
bölümü, profesyonel olarak kurgulanan
uygulama alanlarında, yeni ürün
denemeleri, mevcut ürünlerin daha
verimli kullanımı ve renk eşleştirme

çalışmaları yapılabilinecek şekilde
planlanmıştır. Bu alanlarda, boyacı
dostlarımızın yeterliliklerini en üst
seviyeye çıkartmak ve boyahane
yöneticilerine İş Akışı Eğitimleri verilerek,
servislerdeki boya bölümlerinin daha
verimli çalışması ve kontrol edilebilir
olması amaçlanmaktadır. Eğitim
merkezimizde verilen eğitimlerin bir
kısmını otomotiv markaları genel

merkezleri ile ortaklaşa
planlayarak Boya Teknisyen
geliştirme programı
kapsamında yapmaktalardır.
Eğitim birimi bünyesinde,
bazı Meslek Liselerine
teknik destek vererek, boya
teknisyen istihdam yaratma
konusunda çalışmalarını
yürütmeye devam ediyorlar.
Otomotiv Tamir Boyaları
Sektöründe renk uyumu
müşteri memnuniyeti
açısından önem taşımaktadır.
Eğitim Merkezinde, renk
eşleştirme çalışmaları için
özel bir Renk Laboratuvarı
da bulunmaktadır. Bu
bölümde yapılan eğitimlerde,
boyama süreçlerinin, iş
tekrarı yapılmadan ve en
kısa sürede, uyumlu renk
tonları tamamlanması
sağlanmaktadır.

Otomotiv Tamir Boyaları Eğitim Merkezi bölümü, profesyonel olarak
kurgulanan uygulama alanlarında, yeni ürün denemeleri, mevcut
ürünlerin daha verimli kullanımı ve renk eşleştirme çalışmaları
yapılabilecek şekilde planlanmıştır.

Yeni faaliyete geçen
İnovasyon Merkezi, yakın
zamanda TSE Covid-19
Güvenli Hizmet Sertifikası
aldı, böylece yapılan
eğitimlerde Covid-19 ile
mücadelede gerekli önlemleri
almaya devam ediliyor.
Otomotiv Tamir Boyaları
Eğitim Merkezinde, içerisinde
bulunduğu Pandemi koşulları
dikkate alınarak tüm tedbirler
alınmıştır. Teorik Eğitimlerin
yapıldığı derslikler, sosyal
mesafeyi koruyacak şekilde
düzenlenmiştir.
Uygulama eğitimleri, büyük
bir bölümü tamamen cam
olarak tasarlanan boya
kabininde dışarıdan rahatça
takip edilecek şekilde dizayn
edilmiştir. Ayrıca, hızla
dijitalleşen dünya şartlarında
Otomotiv Tamir Boyaları
Çözümleri de, dijital araçlar
ve alternatifler son teknoloji
ile takip edilmektedir. Bu
kapsamda VR boyama
teknolojisi ile atölyede
bulunmanıza gerek kalmadan
ideal bir tamir boyama işlemi
gerçekleştirme ve boyama
deneyimi edinebilme şansı
elde edilebilmektedir.
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Türkiye 2020 Araç Satış Karnesi
Türkiye’de otomotiv sektörü, tüm dünyada olduğu gibi alışılmışın dışında
süreçlerden geçiyor. Geçmiş aylarda sıfır ve ikinci el araç satışlarında görülen
dalgalanmalar, haziran ve temmuz aylarında yerini yükselişe bıraktı.

Sıfır Araç Satışında Haziranda %30 Artış
2019

195.144

Ocak-Haziran

2020

%30.2
artış

254.068

Ocak-Haziran

2019

Ocak-Haziran

2020

Ocak-Haziran

Sıfır otomobil ve haﬁf ticari araç satışı

156.378

%30.2
artış

203.595

2019

38.766

Ocak-Haziran

2020

%30.2
artış

50.473

Ocak-Haziran

Sıfır otomobil satışı

Yılın İlk 7 Ayında Rekor Temmuzda

Sıfır haﬁf ticari araç satışı

2020 yılının ilk 7 ayında
zirvede, 87.401 adet sıfır
otomobil ve haﬁf ticari
araç satışı ile temmuz ayı
yer alıyor.

Sıfır Araç Satışında Temmuzda %60 Artış
2019

213.071

Ocak-Temmuz

2020

%60.3
artış

341.469

Ocak-Temmuz

2019

Ocak-Temmuz

2020

Ocak-Temmuz

Sıfır otomobil ve haﬁf ticari araç satışı

171.776

%58.9
artış

273.022

2019

Ocak-Temmuz

2020

Ocak-Temmuz

Sıfır otomobil satışı

41.295

%65.8
artış

68.447

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

2019

14.373

24.875

49.221

30.971

33.016

42.668

17.927

2020

27.273

47.122

50.008

26.457

32.235

70.973

87.401

Haziranda İkinci Elde %94’lük Rekor Artış
2019

488.989

Haziran

2019
2020

Ocak-Haziran

2019’un ilk 7 ayına kıyasla
128.398 daha fazla sıfır
araç satılırken sadece son
iki ayda 97.779 daha fazla
satış gerçekleşti.

Sıfır haﬁf ticari araç satışı

İkinci Elde Artış %21.7 Oldu

Ocak-Haziran

Nisan
ayındaki
büyük
düşüşün ardından haziran
ve temmuzda, nisan-mayıs
dönemine göre %250’yi
aşan artış oldu.

2020

3.168.274

949.868

Haziran

%21.7
artış

%94.3
artış

İkinci el otomobil ve haﬁf ticari araç satışı

3.855.415

Araç Fiyatları Artmaya Devam Ediyor
2020 yılının Haziran ve Temmuz aylarında ortalama araç satış ﬁyatları
incelendiğinde artış yaşandığı görülüyor.

İkinci el otomobil ve haﬁf ticari araç satışı

Haziran 2020’de bir önceki aya göre
toplam artış %7.08 oldu.

Temmuz 2020’de bir önceki aya göre
toplam artış %7.21 oldu.

ikinciyeni.com'da Teklif Verenlerin Sayısı Haziranda %120 Arttı
Türkiye’nin online araç satış platformu ikinciyeni.com üzerinden araç satışı için teklif verenlerin sayısı, haziran ve temmuz aylarında büyük bir artış gösterdi.
2020

2019

97.027

Mayıs

2020

%120
artış

213.548

Haziran

Teklif veren kullanıcılar

Haziran

2020

Haziran

2020

110.444

%93
artış

213.548

Teklif veren kullanıcılar

Haziranda En Çok Teklif Alan Araçlarda
Zirve BMW X5’in Oldu
BMW X5 2.0 XDRIVE 25D
PREMIUM+PURE LUXURY
231 PS A/T (2016)

Teklif Sayısı: 1563
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KIA SORENTO 2.0 CRDI
185 HP PRESTIGE 4WD
AUTO (2016)
Teklif Sayısı: 736

MERCEDES-BENZ E-CLASS
1.6 E 180 AMG COMMAND
GÖSTERGE A/T (2017)

Haziran

2020

Temmuz

2019

213.548

%13
artış

241.267

Teklif veren kullanıcılar

2020

Temmuz

161.427

%49
artış

241.267

Teklif veren kullanıcılar

Temmuzda En Çok Teklif Alan Araçlarda
Zirve Mercedes-Benz E-Class’ın Oldu
MERCEDES-BENZ E-CLASS
1.6 E 180 EXCLUSIVE A/T
(2017)

Teklif Sayısı: 1071

Teklif Sayısı: 776

SEAT LEON 1.6 TDI 115
HP STYLE S&S DSG
(2017)

BMW SERIES 5 2.0 520D
XDRIVE M SPORT
(2018)

Teklif Sayısı: 629

Temmuz

Teklif Sayısı: 648

NISSAN QASHQAI 1.6
dCi SKYPACK XTRONIC
(2018)

Teklif Sayısı: 718
BMW SERIES 5 2.0 520D
XDRIVE M SPORT
(2018)

Teklif Sayısı: 641

En çok tercih edilen online otomobil alım satım platformu

ikinciyeni.com

İkinci el otomobil piyasasına dair
güncel satış verilerinin olduğu tek dijital platform

Son 5 ayda satılan 10.000’den fazla aracın
gerçek satış verileri

Bağımsız ekspertiz,
güvenilir platform, hızlı teslimat
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Köşe Yazısı

√X KUŞAĞI
Meslek argosunda içinde bulunduğum nesle X kuşağı diyorlar.
Hep merak ettim neden X diye; bir gün bir eğitmen çok güzel
özetledi bizim kuşağı, literatürde üzerine çarpı atmışlar bu
kuşağın diyerek, bundan sonraki kuşaklarla yola devam
anlayacağınız.

Nazer Otomotiv Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN

Damlaya damlaya göl olur !
İşten artmaz, dişten artar.
Ak akçe kara gün içindir.
Sakla samanı, gelir zamanı.

sonunda olsanız, o tarihte bu paranız ile ne yapardınız ?

Karınca ile ağustos böceğinin hikayeleri ile
büyüyen ve yukarıdaki atasözleri üzerine
de okullarda kompozisyon yazmış bir
nesildenim.

Peki aşağıdaki tablodaki bilgilere sahip olsanız …

Meslek argosunda ise içinde bulunduğum
nesle X kuşağı diyorlar. Hep merak ettim
neden X diye; bir gün bir eğitmen çok
güzel özetledi bizim kuşağı, literatürde
üzerine çarpı atmışlar bu kuşağın diyerek,
bundan sonraki kuşaklarla yola devam
anlayacağınız.
Ah bu X kuşağı işkolik, statükocu,
yaşamdan zevk almayı beceremez, hep iş
hep iş.
Birde 2020 yılının ekonomik dalgaları ile
yoğrulunca (X kuşağı) olduk mu(√X kuşağı)!
Nereden çıktı bu diyorsanız, basit bir
tasarruf sorusunu birlikte yanıtlayalım.
Düşünmeden rahatça tasarruf yapmaya
yetecek kadar paranız olsa ve 2019 yılı
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Her mantıklı √X Türk yatırımcı gibi ya altına, ya dövize, ya da bankada mevduata
yatırmak arasında gider gelirdiniz muhtemelen.

31.12.2019
Değeri (TL)

01.09.2020
Değeri (TL)

Tasarruf Yöntemi A

100

162

Tasarruf Yöntemi B

100

132

Tasarruf Yöntemi C

100

190

Tasarruf Yöntemi D

100

159

Tasarruf Yöntemi E

100

179

31.12.2019
Değeri (TL)

01.09.2020
Değeri (TL)

Gr Altın Fiyatı

291,6

471,7

EUR Kuru

6,6621

8,7979

Kuga Titanyun 1.5 tdci 120 PS Liste Fiyatı

212.300

404.100

3008 Prime Edition Dizel EAT6 Liste Fiyatı

214.500

340.000

Sportage Cool 1.6L DSL DCT 4*2 Liste Fiyatı

176.100

315.900

İlginç değil mi ?

Sürekli inen çıkan tansiyonun insanın
başını döndürmesi gibi, önünü
göremeyen ve sürekli ticari şoklara
maruz kalan ne otomobil alıcısının,
ne satıcısının, ne üreticisinin, ne vergi
toplayıcısının bu tablodan memnun
olmayacağı kanaatindeyim.
X kuşağından √X kuşağına dönen,
otomotiv sektörüne dokunanları düze
çıkarmak için bir formül, X2 önerim var.
Birbirinden bağımsız hareket eden
sektör yönlendiricilerinin etkisi (X2
+ X2) = 2X2 olurken, birlikte hareket
eden sektör paydaşlarının etkisinin
(X+X)2=4X2 olarak katlanarak artacağı
aşikar.
İçinde bulunduğumuz dönemde
otomotiv ekonomisinin yanıt arayan
sorusunu düşünün lütfen.
Otomotiv sektöründeki tüketim
alışkanlığını dizginlemek ve artı değer
bırakmak için kur etkisini katlayan vergi
sistemi yerine NE YAPSAYDIK, ülkemiz
ve bu sektörden yaşamını idame ettiren
insanlar umutla GELECEĞİNİ planlardı ?
Sorunun yanıtı derin, ama bir o
kadar basit. Sektör paydaşlarının,
ithalatçılarının, üreticilerinin,
derneklerin ve kanun koyucuların
v.s. birbirlerinden farklı çıkarlarını,
tamamen farklı yollara giderek
çözmeye çalışması yerine bu sektör için
önümüzdeki 5 – 10 – 25 yıllık ve ötesi
için tasarladığımız bir master uygulama
çerçevesinde hep birlikte plan yapsak
nasıl olurdu ?
Atalarımızın tecrübelerinden
kalanlar atasözleri olmuş, ama hangi
sözcüklerden geleceğimize ders
çıkaracağımız ise bize kalmış. Belki
de artık samanı saklayıp zamanını
beklemektense
- Bir elin nesi var, iki elin sesi var,
- Nerede birlik, orada dirlik,
- Birlikten kuvvet doğar,
- El el ile, değirmen yel ile
deme zamanı ne dersiniz.
Fikir ve görüşlerinizi
aykut.pektekin@oyder-tr.org
eposta adresi üzerinden bana
yazabilirsiniz.
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Türkiye’nin Otomobili’ne
eleman yetiştirecek okulda
eğitim başlıyor
Gemlik'te temeli atılan fabrikanın ihtiyacını da karşılamak amacıyla elektrikli ve hibrit taşıtlar
alanında Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan
ön lisans programının 40 kişilik kontenjanı doldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)
bünyesinde açılarak ilk öğrencilerini
kabul eden ön lisans programı, Gemlik
ilçesinde yapımı süren “Türkiye’nin
Otomobili” fabrikasındaki üretim için
eleman ihtiyacını karşılayacak.

mezunlar, kamu ve özel sektörde
elektrikli ve hibrit taşıtlar üreten
otomotiv fabrikaları ile bakım ve onarım
servislerinde, otomotiv yan sanayi
üretimi yapan tesislerde istihdam
edilebilecek.

Elektrikli ve hibrit taşıtlar konusunda
çalışacak öğrencilerin yetiştirilmesi de
amaçlanan BUÜ Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar
Teknolojisi Programı’nın 40 kişilik
kontenjanı doldu.

Programda öğrenciler, hibrit ve elektrikli
araçlara (HEV), plug-in hibrit elektrikli
araçlara (PHEV) ve akülü elektrikli
araçlara (BEV) servis, arıza teşhisi ve
onarım işlemlerini öğrenecek. Atölye
çalışmalarında yüksek voltajlı kişisel
koruyucu donanım konularında
teorik ve pratik eğitimler verilecek.
Öğrenciler laboratuvar çalışmalarında,

Ön lisans diploması ile “elektrikli ve
hibrit taşıtlar teknikeri” unvanı alacak
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temel elektrik kavramlar, elektronik
elemanların tanıtılması, elektrik
motorlarının kontrolü ve kumandası,
ölçme gibi dallarda da uygulamalı eğitim
alacak.
Üniversitede derslerin başlayacağı
tarih ve uygulanacak eğitim modeli,
Kovid-19 salgını dikkate alınarak BUÜ
Senatosunun alacağı karara göre
belirlenecek.
“TOGG’dan eğitim müfredatı için görüş
istedik”
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan,
yerli araca yönelik yetişmiş eleman
ihtiyacı ve yan sanayisiyle ilgili iş
alanlarının açılacağını öngördüklerini,
bu nedenle bölümü faaliyete
geçirdiklerini söyledi.
Öğrencilerin elektrikli ve hibrit araç
üretimi ile servislerinde çalışabilecek
kapasiteye sahip olacağını belirten
Karahan, “Bu yıl bizimle 6 üniversite
daha bu alanda program açmış ve
öğrenci almış. Biz en yüksek puanlı
öğrencileri aldık. Bizden sonra gelen tam
burslu okula bile 22 puan civarında fark
atarak başarı sıralamasında Türkiye’de
birinci sıradayız.” dedi.
Karahan, yeni açtıkları programda
3 öğretim elemanının bulunduğunu
kaydetti.
Akademisyenlerin bu sayıyla sınırlı
kalmayacağını vurgulayan Karahan,
“Bizde 30 yılı aşkın bir zamandır faaliyet
gösteren, eğitim öğretim veren Otomotiv
Programımız var. Burada çok deneyimli
4 hocamız var. Elektrik, elektronik,
mekatronik, makine yani tüm bunlarla
beraber 20’yi aşkın çok deneyimli
hocamız ve bu programların atölyeleri,
bu eğitimde bizim yararlanacağımız
altyapımız ve insan kaynağımız olarak
mevcut.” diye konuştu.

Karahan, Türkiye’nin Otomobili Girişim
Grubu’ndan (TOGG) eğitim müfredatları
için görüş bildirmelerini istediklerini
ve ortak eğitim programları açma
konusunda destek beklediklerini anlattı.
Sektörel iş birliklerine sahip olduklarını
dile getiren Karahan, sertifika
programları arasından öğrencilerin bu
programdan da yararlanacağı bilgisini
paylaştı.
Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik yeni iş
birlikleri kurduklarını bildiren Karahan,
“Ülkemizde elektrikli araç imalatı
yapan Karsan, Toyota gibi kurumlarla
ilişki içindeyiz. Türkiye Elektrikli ve
Hibrid Araçlar Derneği ile iş birliği
protokolü yapacağız. Hem sertifikalı
modüler eğitimler konusunda hem de
karşılıklı çalıştay, seminer, faaliyetler
konusunda çalışacağız. Onlar da bize
öğrencilerimizin hem iş hem de staj
bulması açısından olanak sağlayacak.”
ifadelerini kullandı.
“Mezun olacak öğrencilerin iş imkanları
çok fazla”
Öğretim görevlisi Dr. Hande Ungan
ise doktorasını yakıt bilimi ve hidrojen
teknolojisi üzerine yaptığını, yeni
kurulan bölümde öğrencilere faydalı
olmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaliteli eleman, ürün ve hizmetin, kaliteli
bir eğitimden geçtiğine inandığını
söyleyen Ungan, şunları kaydetti:
“Tüm dünya bir yenilik ve gelişmenin
peşinden koşarken, bu alandaki en
büyük temeli de kalite oluşturuyor. Biz
de öğrencilerimize kaliteli bir eğitim
vermek adına özellikle uluslararası
programlarda yer alan özellikle de
İngiltere ve Amerika’daki kolejlerin
müfredatlarını inceleyerek ders içerikleri
oluşturduk. Bu program oluşturulurken
sadece otomotiv teknolojisi gibi teorik
dersler değil, yazılım, tasarım, üretim
işlemleri gibi uygulamalı dersleri ve aynı
zamanda yakıt bilim, bataryalar ve şarj
istasyonu gibi teknolojik güncel konuları
da müfredatımıza dahil ettik. Eğitimde
sadece teorinin yetersiz olduğunu ve
bunun için de uygulamanın önemli
olduğunun farkındayız. Laboratuvar
altyapı çalışmamız hızla devam ediyor.
Öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek,
fiziki donanım ve şartlarımızı maksimum
seviyeye çıkarmak için uğraşıyoruz.
Mezun olacak öğrencilerin iş imkanları
çok fazla. Ana ve yan sanayi üretim
yapan bütün fabrikaların hemen hemen
her kademesinde, üretim kadar önemli
olan satış sonrası hizmet sektöründe,
bakım ve onarım sektörlerinde
kendilerine nitelikli işler bulabilecekler.”
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‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu’ belli oldu
Sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yapılan araştırmaya göre, üretimden satış
büyüklüğüne göre en büyük kuruluş 482 milyon 130 bin lira ile Panasonic Life Solutions oldu.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)
“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu” 2019 yılı araştırmasına göre,
üretimden satış büyüklüğüne göre en
büyük kuruluş 482 milyon 130 bin lira ile
Panasonic Life Solutions oldu.
İSO, sanayi kuruluşlarının 2019 yılı
verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019”
araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
2019 yılında İSO İkinci 500’ün üretimden
satışları yüzde 14,2 artarak 137,5 milyar
TL’den 157 milyar TL’ye yükseldi.
Dünya ticaretinde korumacılık ve
yavaşlamanın, KOBİ’lerin küresel
değer ve tedarik zincirlerine katılımını
zorlaştırdığı bir yıl olan 2019’daki bu
artış, 2017’deki yüzde 30,9 ve 2018’deki
yüzde 27,8’lik artışlarla kıyaslandığında,
üretimden satışlardaki büyüme
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performansının yavaşladığına işaret etti.
Söz konusu oran, aynı zamanda son 3
yılın en düşük artışı olarak dikkati çekti.
İSO İkinci 500’deki 463 şirket,
üretimlerinin önemli bir kısmını dış
pazarlara da yapıyor. Dolayısıyla
üretimden satışların artış hızındaki
bu düşüşte, iç pazar kadar dış pazar
taleplerindeki bozulma da etkili oldu.
2019 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu araştırmasında
üretimden satış büyüklüğüne göre en
büyük kuruluş 482 milyon 130 bin lira
ile Panasonic Life Solutions oldu. 482
milyon 54 bin liralık satışlarıyla Kervan
Gıda ikinciliği alırken, 481 milyon 440
lira ile de AKA Otomotiv üçüncü sırada
yer aldı.
2018 yılında 413,7 milyon ile 177,8
milyon TL bandında üretimden satış

yapabilen şirketlerin girebildiği İSO
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
araştırmasında bu bant, 2019
sıralamasında 482,1 milyon ila 201,2
milyon TL arasında oluştu.
Söz konusu araştırma, KOBİ ölçeğindeki
sanayi kuruluşlarının bir anlamda
röntgenini çekerken, bu şirketlerle
ilgili tıpkı İSO 500’de olduğu gibi birçok
önemli veriyi ortaya koyuyor. Bunlardan
bazıları Türkiye’nin KOBİ’lerinin güçlü
yönlerini, bazıları ise zayıf yönlerini
göstermesi açısından önemli ve dikkat
çekici oluyor.
Şirketlerin teknoloji, Ar-Ge ve ihracat
performansları umut veriyor
İSO İkinci 500’ün bu yıl açıklanan
verileri içinde gelecek adına umut veren
konuların başında şirketlerin teknoloji,
Ar-Ge ve ihracat performansları oldu.

İSO İkinci 500 Büyük’ün teknoloji
yoğunluklarına göre yarattıkları katma
değer dağılımına bakıldığında, özellikle
orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji
yoğunluklu sanayilerin toplam payının
arttığı dikkati çekti.

İSO İkinci 500’de 2018’de 19 milyar
TL olan faaliyet karı, geçen yıl yüzde
11,5’lik düşüşle 16,8 milyar TL’ye indi.
Buna paralel olarak faaliyet karı oranı
da 2018’de yüzde 12,1 iken, 2019’da 2,7
puanlık düşüşle yüzde 9,4’e geriledi.

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu
sanayiler grubunun payı 2018’de yüzde
21,6 iken, geçen yıl 2,6 puan artışla
yüzde 24,2’ye yükseldi. Yüksek teknoloji
yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise
2018’de yüzde 2,1 iken, geçen yıl sınırlı
bir artışla yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Bir diğer önemli karlılık büyüklüğü
olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi
öncesi kar), toplanmaya başlandığı 2013
yılından bu yana ilk kez negatif eğilim
gösterdi. İSO İkinci 500’de 2018’de 23,2
milyar TL olan FAVÖK, geçen yıl yüzde
5,6 küçülerek 21,9 milyar TL’ye geriledi.
2019 yılında firmaların çekirdek işlerine
daha fazla odaklanmasına rağmen
FAVÖK performansları zayıfladı.

Böylece orta-yüksek ve yüksek teknoloji
yoğunluklu sanayilerin toplam payı
2018’de yüzde 23,7 iken, 2019’da 2,7
puan artarak yüzde 26,4’e yükseldi. Bu
artış, KOBİ’lerin teknolojik dönüşüm
yolunda ilerleme sağladığına işaret etti.
Ar-Ge harcamaları
Sanayi kesiminin rekabetçiliği için Ar-Ge,
hayati bir önem taşırken, 2019 yılındaki
zorlu koşullara rağmen İSO İkinci 500
içerisinde daha çok sayıda kuruluşun ArGe faaliyetlerine yöneldiği görüldü.
2017 yılında 188 olan Ar-Ge yapan
kuruluş sayısı, 2018’de belirgin bir
artışla 218’e çıkmıştı. 2019 yılında ise
Ar-Ge yapan kuruluş sayısının 231 ile en
yüksek seviyesine ulaştığı dikkati çekti.
Bu şirketlerin Ar-Ge harcamaları
2019’da yüzde 44,6 artarak 498,6 milyon
TL’den 721,2 milyon TL’ye yükseldi.
Aynı dönemde Ar-Ge harcamalarının
üretimden satışlara oranı da yüzde
0,36’dan yüzde 0,46’ya çıktı.
Söz konusu oranın, ölçüm yapılan
dönemin en yüksek seviyesine çıkması
ve KOBİ’lerin inovasyon iştahının
arttığını göstermesi açısından olumlu
olarak değerlendirildi.
İhracat yapan firma sayısı arttı
İSO İkinci 500 kapsamında olumlu
bulunan gelişmelerden biri de ihracat
verileri oldu. Bilindiği üzere 2019,
ihracat açısından oldukça zorlu bir yıldı.
2019 yılında küresel ticarette yaşanan
korumacılık önlemleri ile dünya mal
ticareti daralmış ve ihracatta rekabet
artmıştı. Türkiye’nin metal ürünleri
ihracatı, ABD ve AB’nin korunma

önlemleri ile karşılaşmış, önemli
ihracat pazarlarında özellikle yılın ikinci
yarısında daralma gerçekleşmişti.
Uygulanan ekonomik dengelenme
politikaları nedeniyle iç pazarda da
daralma yaşanmıştı ve bu nedenle
firmalar ihracata daha çok ağırlık vermek
durumunda kalmıştı.
Bu ortamda İSO İkinci 500’ün ihracatı,
geçen yıl yüzde 9,4 artarak 9,8 milyar
dolara yükseldi. Böylece İSO İkinci 500,
2019 yılında Türkiye toplam ihracatının
yüzde 5,4’ünü, sanayi ihracatının ise
yüzde 5,6’sını gerçekleştirdi.
İhracat tarafındaki bir diğer önemli
gelişme de ihracat yapan firma
sayısındaki artış eğilimi oldu. 22 yıl önce
ihracat yapan firma sayısı 407 iken, son
yıllarda bu rakam 450’ler bandını aşarak
2019’da 463’e yükseldi. Bu da İSO İkinci
500’de yer almak için ihracat yapmanın
adeta bir ön koşul olduğunu bir kez daha
gösterdi.
Üretimden satışlar ve temel göstergeler
İSO İkinci 500’ün üretimden satışlarındaki
değişimlere reel olarak bakıldığında,
2012-2016 dönemindeki zayıf
büyümelerin ardından 2017 ve 2018
yıllarında güçlü reel artışların yaşandığı
görülüyor. 2019 yılında da üretimden
satışlarda yüzde 2,1’lik reel artış yaşandı.
Ancak bu artış, geçmiş 2 yılın altında
kaldı.
Satışlardaki yavaşlama eğilimi, İSO İkinci
500’ün karlılıklarını da olumsuz etkiledi.

Faaliyet karı ve FAVÖK’deki düşüşlere
karşın vergi öncesi kar ve zarar
toplamında pozitif bir gelişme söz
konusu. İSO İkinci 500’de 2018’de 9
milyar TL olan vergi öncesi kar ve zarar
toplamı, geçen yıl yüzde 17,6 artarak
10,6 milyar TL’ye yükseldi.
2019 yılında İSO İkinci 500’de diğer
faaliyetlerden olağan gelir ve karlar
13,6 milyar TL iken, diğer faaliyetlerden
olağan gider ve zararlar 12,1 milyar
TL oldu. Bu iki kalem arasındaki fark
alındığında, İSO İkinci 500’ün 1,6 milyar
TL üretim faaliyeti dışı gelir elde ettiği
görüldü.
Finansman giderleri karlılıkta
belirleyicilerden olmayı sürdürdü
Finansman giderleri, sanayi
kuruluşlarının karlılıklarında temel
belirleyicilerden biri olmayı 2019 yılında
da sürdürdü. 2019 yılında yaşanan
finansal gelişmeler ile enflasyon ve faiz
oranlarında yaşanan düşüşler sonucu
İSO İkinci 500’ün finansman maliyetleri
önemli ölçüde azaldı.
2018 yılında 10 milyar TL olan
finansman giderleri 2019 yılında yüzde
20,1 azalarak 8 milyar TL’ye geriledi.
Böylece finansman giderlerinin faaliyet
karına oranı 2019 yılında yüzde 52,6’dan
yüzde 47,5’e indi. Bu düşüşe rağmen
faaliyet karının yarısına yakın kısmının
finansman giderlerine ayrıldığı görüldü.
2019 yılında da borç/özkaynak
dengesinde iyileşme yaşandı
İSO İkinci 500’de özkaynakların toplam
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birini oluşturmayı sürdürdüğünü
gösterdi. 2019 yılında İSO İkinci 500’de
istihdam yüzde 4,1, ödenen maaş ve
ücretler ise yüzde 25,8 arttı. Bu oranlar
2019 yılındaki zorlu koşullara rağmen
İSO İkinci 500’ün istihdama katkısını
sürdürdüğünü ortaya koydu.

aktifler içindeki payı 2018 yılında yüzde
37,6 iken, 2019 yılında artışını sürdürdü
ve yüzde 41,3’e yükseldi.
Toplam borçların payı ise 2018 yılında
yüzde 62,4 iken, 2019 yılında yüzde
58,7’ye geriledi.

2019 yılında İSO İkinci 500’de yabancı
sermaye paylı kuruluşların sayısı beş yıl
aradan sonra ilk kez arttı. 2014 yılında
71 olan kuruluş sayısı izleyen dört yıl
boyunca gerilemiş ve 2018 yılında 59
olarak gerçekleşmişti. 2019 yılında ise
İSO İkinci 500’de yabancı sermaye paylı
kuruluşların sayısı 5 adet arttı ve 64’e
yükseldi.

Bu durum, 2019 yılında borçlar/
özkaynak dengesinin özkaynaklar lehine
önemli bir gelişme gösterdiğini ortaya
koydu. Böylece 2018 yılından sonra 2019
yılında da borç/özkaynak dengesinde
iyileşme yaşandı. 2019 yılında karlarda
sağlanan artış ile özkaynakların
artırılması ve borçlanmanın daha az
tercih edilmesi, İSO İkinci 500’ün mali
yapısının iyileşmesine katkı sağladı.

Halka açık kuruluşlar

Mali borçlar azaldı
İSO İkinci 500’de 2017 yılında yüzde 50,9
ile oldukça yüksek oranlı artış gösteren
mali borçlar, 2018 yılındaki sınırlı artışın
ardından 2019 yılında yüzde 1,7 azaldı.
Böylece toplam mali borçlar 56,2 milyar
TL’den 55,2 milyar TL’ye geriledi. Bu
durum, firmaların 2019 yılında mali
yapılarındaki iyileşmeye ağırlık verdiği ve
ilave borçlanmadan kaçındığı şeklinde
yorumlandı.
İSO İkinci 500’de, kısa vadeli mali
borçların toplam mali borçlar içindeki
payı 2018 yılında yüzde 47,3 iken, bu
oran 2019 yılında yüzde 46,7’ye indi. Bu
sınırlı düşüşte, mevcut borçların daha
uzun vadeler ile yeniden yapılandırılması
ve 2018 finansal şokundan sonra
kamunun kullandırdığı orta-uzun vadeli
destek kredi paketleri etkili oldu.
Sanayi kuruluşları, 2019 yılında
orta-uzun vadeli mali borçlanma
olanaklarına, bir önceki yıla göre
özellikle yılın ikinci yarısında daha rahat
erişti. Bu durum, sanayi kuruluşlarının
2019 yılında kısa vadeli mali
kaynaklarının bir bölümünü orta vadeli
kaynaklar ile değiştirmesini sağladı.
Sanayicilerin son yıllarda makul
bir çözüm bulunmasını istedikleri
konulardan biri olan KDV alacakları,
gerek İSO 500 gerekse İSO İkinci 500
şirketleri için ciddi bir sorun olmayı
sürdürüyor. 2019 yılında İSO 500’ün
devreden KDV’si bir önceki yıla göre
yüzde 1,9 artarak 10,8 milyar TL’ye
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İSO İkinci 500’de halka açık kuruluşlar
sayısına bakıldığında, 2017’de 35 olan
bu sayının, 2018’de 37, 2019’da 35 ile
yatay seyrettiği görüldü.
yükselmişti. Bu yük İSO İkinci 500 için de
2019 yılında yüzde 7,8 artarak 1,9 milyar
TL oldu.
Sanayinin içinde bulunduğu yatırım
motivasyonunu ortaya koyan önemli
bir veri de dönen ve duran varlıkların
ilişkisi oluyor. Bu ilişkiye bakıldığında,
İSO İkinci 500’de geçen yıl olduğu gibi
bu yıl da duran varlıklar aleyhine olan
bozulmanın sürdüğü görüldü. Dönen
varlıkların payı yüzde 61,5’ten yüzde
63,6’ya yükselirken, duran varlıkların
payı yüzde 38,5’ten yüzde 36,4’e geriledi.
Kar ve zarar eden kuruluşlar
2019 yılında İSO İkinci 500 içerisinde
kar eden kuruluş sayısı önemli ölçüde
artarak 393’ten 430’a yükselirken, zarar
eden kuruluş sayısı ise 107’den 70’e
geriledi. Böylece kar eden kuruluş sayısı
yeniden 400 sayısının üzerine çıktı.
Aynı yılda FAVÖK’e göre kar eden
kuruluş sayısı 482 olarak gerçekleşirken,
zarar eden kuruluş sayısı ise 18 oldu. Bu
durum, 2019’da sanayi kuruluşlarının
mali yapılarını iyileştirmeye ve
karlılıklarını artırmaya odaklandıkları
şeklinde yorumlandı.
İSO İkinci 500’ün istihdam verileri,
sanayi sektörünün, istihdam ve nitelikli
insan kaynakları için önemli alanlardan

Halka açık kuruluşların sayısının
sınırlı olması, sanayi sektörü ve
sermaye piyasaları arasındaki bağın
kuvvetlendirilmesi gereğini bir kez
daha ortaya koydu. Bu durum, sanayi
şirketlerinin sermaye piyasalarına
açılma ve bu piyasalardan fon sağlama
konusunda desteklenmesinin oldukça
önemli olduğuna işaret etti.
Bu yılki listeye 104 yeni sanayi
kuruluşu girdi
2019 yılı İSO İkinci 500 sıralamasında
üretimden satışlar büyüklüğüne göre ilk
sırayı “Panasonic Life Solutions” aldı. 482
milyon 130 bin lira ile birinciliğe oturan
bu kuruluş, 2018 yılında İSO 500’de 490.
sıradaydı. İkinci sırada ise 482 milyon 54
bin lira ile “Kervan Gıda” yer aldı. Kervan
Gıda, 2018 İSO İkinci 500 sıralamasının
18’incisiydi. Üretimden satışlara göre
üçüncü kuruluş ise 481 milyon 440 lira
ile “AKA Otomotiv” oldu. Bu kuruluş
da 2018 yılında İSO 500’ün 463’üncü
sırasındaydı.
İSO İkinci 500’ün bu yılki listesine 104
yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan
43 tanesi İSO 500’den İSO İkinci 500’e
düşen şirketlerden oluştu. Listeye geçen
seneki İSO 1000 dışından giren yeni
firma sayısı ise 61 oldu. 2018 yılının İSO
İkinci 500 listesinden İSO 500’e çıkan
firma sayısı ise 35 olarak gerçekleşti.

41

Haber

uygulanan ekonomik dengelenmeye
yönelik sıkı para politikalarının etkileriyle
iç talep zayıf seyretti. Satışlarda belli
bir ivme kaybı yaşandı. Bu nedenle
İSO İkinci 500 şirketlerinin üretimden
satışlarını yüzde 14,2, istihdamını da
yüzde 4,1 artırmasını bir başarı olarak
görmeliyiz.”
Bahçıvan, 2019 yılında dünya
ekonomisinde görülen yavaşlamanın,
Türkiye’deki KOBİ’leri de doğrudan
ve dolaylı olarak olumsuz etkilediğini
aktararak, “Türk KOBİ’leri, büyük
şirketlere kıyasla bu yavaşlamadan
daha çok etkilense de İSO İkinci
500’de yer alan şirketlerin ihracatını
yüzde 9,4 artırması dikkat çekicidir.
Bu performansı, İSO İkinci 500
firmalarının iç talepteki durağanlığı
dış pazarlara yönelerek telafi etme
konusundaki esnekliğini göstermesi
bakımından değerli bulduğumu ifade
etmek istiyorum.” değerlendirmesinde
bulundu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan:
KOBİ’lerin ihracat, teknoloji ve ArGe’de umut verdi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,
KOBİ’lerin ihracat, teknoloji ve Ar-Ge’de
umut verdiğini bildirdi.
Bahçıvan, “İSO Türkiye’nin İkinci
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019”
araştırmasına ilişkin yaptığı açıklamada,
İSO İkinci 500 çalışmasının, en az İSO
500 çalışması kadar değerli olduğunu
belirtti.
Bu çalışmanın değerinin ekonomide
taşıdıkları ağırlığın yanı sıra üretimin ve
kalkınmanın da geleceğini temsil eden
KOBİ’lerin durumunu yansıtmasından
ileri geldiğine işaret eden Bahçıvan,
şunları kaydetti:
“İkinci 500 araştırmamızın kapsadığı
yıl olan 2019, KOBİ’lerimiz için birçok
açıdan zor bir yıldı. Sanayicilerimiz,
bir yandan dünyada yükselen gümrük
duvarlarının ve küresel ekonomideki
yavaşlamanın etkilerini hissederken
yurt içinde de 2018’de yaşanan finansal
şokların yaralarını sarmaya çalıştı.
Hatırlanacağı gibi yılın ilk yarısında
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Bahçıvan, araştırmada öne çıkan
sonuçlardan bir diğerinin ise firmaların
finansal riskleri yönetme ve karlılığı
sürdürme konusundaki başarılı
performansı olduğunu belirterek,
şunları kaydetti:
“2019’da faaliyet karlılığındaki düşüşe
rağmen, finansman giderleri ve kambiyo
net zararında belirgin bir düşüş ve vergi
öncesi dönem karlılığında iyileşme
söz konusu. Ayrıca firmalarımızın bu
dönemde ek borçlanmadan kaçınarak
mali borçlarını yüzde 1,7 azalttığını ve
özkaynakları destekleyerek borç/aktif
oranını yüzde 60’ın altına düşürebildiğini
görüyoruz. Bu gelişmeler, 2018
türbülansının ardından reel sektörde
çok daha gözle görülür hale gelen
bilanço riskinin hafifletilmesi açısından
oldukça değerli.
İSO İkinci 500 araştırmamızın bu yıl
bizim için değerli ve umut verici bir
başka verisi ise teknoloji yoğunluğuna
göre katma değer dağılımında ortayüksek ve yüksek teknolojilerin payının
yüzde 23,7’den yüzde 26,4’e yükselmiş
olmasıdır. Yine gerek Ar-Ge yapan şirket
sayısındaki yükseliş gerekse Ar-Ge
harcamalarındaki artış gibi göstergeler
KOBİ’lerimizin inovasyon ve teknolojik
dönüşüm iştahının arttığını işaret
ediyor. KOBİ’lerimiz ihracat, teknoloji
ve Ar-Ge’de umut veriyor. Yine de bu

konuda daha alınması gereken çok yol
olduğunu buradan özellikle vurgulamak
istiyorum.”
“Sanayinin ve sanayicimizin 2019
yılının zorlu koşullarında gösterdiği
performans takdire şayan”
Erdal Bahçıvan, finansman ile ilgili
sıkıntıların, İSO 500’deki gibi, İSO
İkinci 500’ü oluşturan şirketler için de
geçerliliğini koruduğunu belirterek, “İSO
İkinci 500’de finansman giderlerinin
faaliyet karına oranı, 2019 yılında
yüzde 52,6’dan yüzde 47,5’e inmiş
görünse de finansman giderlerinin
bu şirketlerimizde de karlılığı önemli
ölçüde sınırladığını söylememiz
gerekiyor.” değerlendirmesinde
bulundu.
Her şeye karşın İSO İkinci 500
verilerinde de görüldüğü üzere,
sanayinin ve sanayicilerin 2019 yılının
zorlu koşullarında göstermiş olduğu
performansın takdire şayan olduğunu
vurgulayan Bahçıvan, şunları kaydetti:
“Sanayicilerimiz bugünkü Kovid-19
pandemi koşullarında görüldüğü
gibi bir yıl önce de zorluklara
rağmen ekonomideki en temel işlevi
olan üretmeyi sürdürüp, aş ve iş
yaratmayı başararak Türkiye’nin ve
Türkiye ekonomisinin yanında olma
sorumluluğunu güçlü bir şekilde
göstermiştir. Bu ruh ve azimle çalışan
ve değerli şirket bilgilerini bizimle
paylaşarak ekonomik kamuoyu
açısından son derece değerli bir
veri seti olan bu araştırmalarımızın
ortaya çıkmasını sağlayan tüm sanayi
kuruluşlarımıza buradan bir kez daha
teşekkür etmek istiyorum.”

YENİ PEUGEOT SUV 2008
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT 3D i-Cockpit®
WHITE & COLOR VERSION

YARI OTONOM SÜRÜŞ
EAT8 TAM OTOMATİK ŞANZIMAN

Peugeot SUV 2008 ortalama yakıt tüketimi 3.8L/100km – 5.7L/100km, CO2 salınımı 99 g/km – 132 g/km arasındadır. Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri, diğer araçlarla karşılaştırılabilirliğe
imkan tanıyan NEDC onayına ((AT) 715/2007 ve (AT) 692/2008 geçerli sürümlerine) uygundur. 1 Eylül 2017’den itibaren, bazı yeni araçların yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri, yeni bir düzenlemeye
(WLTP) dayanarak belirlenir ve elde edilen değerler, karşılaştırılabilirliği sağlamak için NEDC’ye dönüştürülür. Değerler, özellikle kullanım koşullarını, sürüş stilini, ekipmanı veya seçenekleri dikkate almaz
ve lastik tipine göre değişebilir. İlanda kullanılan görseller, Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. Detaylar; peugeot.com.tr’de.
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Makale

“Sen sus verilerin
konuşsun...”
Yetkili satıcıların 2021 yılı ve sonrası için daha sıkı bir
pazarda daha dijital olarak rekabet etmeye hazır olmaları
gerekiyor.

• Telefon görüşmelerini izleyerek süreçleri
optimize etmelisiniz
• Müşteri adayının telefon deneyimini siz
şekillendirmelisiniz
• Süreç performanslarını gerçek verilerle
yönetmelisiniz

İşlerin dijitale daha fazla dayanacağı
ve bu doğrultuda da telefon ile yapılan
görüşmelerin bundan böyle daha da
kritik yönetim ihtiyaçları doğuracağı artık
netleşti. Üstelik internetten gelen leadlerin
doğru yönetiminde hızlı geri dönüşün
de tam anlamıyla yeterli olmayacağını,
zira görüşmenin kalitesi, içeriği ve takip
devamlılığının da hızlı bir geri dönüş kadar
kritik konular olarak sürecin sonucunu
etkilediğini çok iyi biliyorum. Çünkü ölçtük,
devamlı izledik ve büyük dönüşümlere
şahit olduk. Veriyle konuşacağım.
Önümüzdeki yıllarda tüketicilerin,
fiziken otomobil alımına daha mesafeli
duracakları öngörülüyor. Dolayısıyla yetkili
satıcıların 2021 yılı ve sonrası için daha
sıkı bir pazarda daha dijital olarak rekabet
etmeye hazır olmaları gerekiyor. Dijital
rekabetten kastım online otomobil satmak
değil, dijitalleşen müşteriyle doğru ilişkiyi
kurabilmektir. Zira yetkili satıcıların asıl
işi “insanla”. Bu yüzden ister evlerinde
ister showroom’da olsunlar müşteri
deneyiminin beklentilerle örtüşmesini
sağlamaları gerekiyor. Üstelik birbirinden
farklı pek çok beklentiyle başa çıkmak
zorunda kalacaklar.
Bu yüzden, gerçeği ölçerek danışmanların
telefonu nasıl kullandıklarını doğru
anlamalı, yeni müşteriler kazanmak ve
mevcutların da tekrar size gelmesini
sağlamak için şu 3 dayanağı güçlendirerek
telefon görüşmelerinden azami faydayı
sağlamalısınız;
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Bu alana odaklanarak müthiş bir
performans dönüşümünü sağlayan seçkin
bir markaya bir süredir eşlik ediyoruz.
“Öncesi-Sonrası” verileri artık iyiden iyiye
netleştiği için ulaşılan sonucun %100
gerçek olduğunun altını çizmekte sakınca
görmüyorum. Marka yöneticileri, “telefonu
doğru kullanma” yaklaşımını benimseyerek,
yani telefon çağrıları süreçlerini doğru
yöneterek kaçan fırsatların önüne
geçebildiler ve internetten gelen müşteri
adaylarına yapılan satışlarını ortalamada iki
katına çıkarabildiler.
Özetle söyleyeyim; internetten gelen
müşterilere satış dönüşüm oranını %6’dan
ortalamada %12’ye çıkardılar. Üstelik bunu
yaparken aylık bazda pek çok kez %25’leri
bile gördüler.
Bu bir hayal ya da varsayım değil, ölçerek
şahitlik ettiğimiz bir gerçek!
Telefon görüşmelerini izleyerek süreçleri
optimize etmelisiniz
Çok yüksek bedellerle yapılan reklam
harcamalarınızın daha yüksek satış
potansiyeline dönüşebilmesi için, telefon
görüşme performanslarının mutlaka
gerçek verilerle izlenmesi ve süreçlerin
optimize edilmesi gerekmektedir. Bunu bir
kere yaptığınız takdirde, elde edeceğiniz
performans artışına siz de şaşıracaksınız.
Mobil cihazların tüketiciler tarafından
her geçen gün daha da etkin kullanıldığı
dünyamızda telefon görüşmeleri,
müşterilerin “gelmeye”, ya da kaçan
fırsatların “dönmeye” ikna edilmesi için en
uygun yoldur. Bu yolun dilek ve temenniyle

ya da danışmanların çoğu zaman yanıltıcı
beyanlarıyla yönetilmesi doğru değildir.
Derhal veriyle yönetmeye başlamalısınız!
Zira otomobil perakendeciliğinin ana iletişim
noktası artık telefon görüşmelerine evrilmiş
durumda.
Lead Yönetimi altyapımız Dealercom ile
son 12 ayda, 10 markanın 67 bayisinin ele
aldığı yaklaşık 48.000 lead ve 72.000 telefon
görüşmesi istatistiğinden gördük ki; yetkili
satıcıların telefon çağrı performanslarını
ölçerek süreçleri optimize etmeleri için çok
önemli bir sebep var. O da “büyük gelir
potansiyeli” imkanı! Bardağa boş tarafından
bakacak olursa “büyük bir fırsat kaybı”
olasılığının önlenmesi de diyebiliriz buna.

Son zamanlarda söylendiği gibi; artık ekmek
aslanın ağzında değil, midesinde. Siz de
gidip onu oradan almalısınız, aksi takdirde
kaybediyorsunuz.
Müşteri adayının telefon deneyimini siz
şekillendirmelisiniz
Telefon çağrıları artık genellikle tüketicilerin
yetkili satıcıyla ilk temas noktası. Önce bunu
kabul etmeliyiz.
Bu yüzden telefonda mükemmel bir
deneyim sunmak, müşteri adaylarının
aklında kalmanın ve o yetkili satıcıya geri
gelmelerini sağlamanın anahtarıdır.
Telefonda görüşülen müşteri adayının
bu deneyimini ise büyük ölçüde iki unsur
şekillendirir; danışmanın tavrı ve çağrının
akışı.
Telefonda ilk intibayı sağlayan satış ya da
servis danışmanları, müşterinin o yetkili
satıcıyla ilgili fikri üzerinde en büyük etkiye
sahiptir. Çağrının yönetilmesinin yani
danışmanlarınızın çağrıyı nasıl yönettiği
satış ve servis geliri üzerinde doğrudan
yüksek etkiye sahiptir. Çağrıya hızlı
döndüler mi? Doğru soruları soruyorlar mı?
Randevu ayarlıyorlar mı?
Lütfen aklınızdan çıkarmayın ki; bu
soruların yanıtları yetkili satıcı açısından
potansiyel müşteri kazanmak ya da
fırsatları kaçırmak arasında, 1 (bir) ile 0 (sıfır)
kadar derin bir etkiye sahiptir. Bu yüzden
sıkı takip edilmelidir.
Bayilerde malesef lead arama konusuna
satış ekipleri bir görev ifa etmek gözüyle
bakıyor ve internetten gelen her müşteri

adayına “Lead’i takibe başlamak” yerine
“lead kapatmak” refleksiyle yaklaşıyorlar.
Dealercom altyapısı sayesinde ulaştığımız
gerçek veriler bizi ve çalıştığımız markaların/
bayilerin yöneticilerini çok şaşırttı. Çünkü
doğru verilere ulaşıncaya kadar gerçeğin
ne olduğunu kimse bilmiyordu. İnternetten
bağlantı kurulan 48.000 müşteri adayıyla
yapılan 72.000 telefon görüşmesini
izleyerek gördük ki;
1) Leadlerin sadece %10’una 1 saat
içerisinde dönüldü ve ortalama geri dönüş
hızı 16 saat olarak ölçüldü.
2) Lead başına ortalama 1.6 arama yapıldı,
zira satış danışmanları bu lead’lere “takip
etmek” değil “kapatmak” anlayışıyla
yaklaşıyorlardı. Yoksa müşteri adayını en az
3 kez ararlardı.
3) Telefon görüşmelerinin dinleyerek
tespit ettik ki, lead’lerin sadece %53’ü satış
danışmanları tarafından showroom’a davet
edildiler ve nihayetinde sadece %3.4’üne
randevu verildi.
Kaçan fırsatların ne kadar olduğunu net
hesaplayamadık, ama bu işe odaklanan
profesyonellerle sonradan tespit ettiğimiz
performans dönüşümünden gördük
ki, mevcut performansın en az 2 katına
daha satış yapılabilirdi. Kaçan fırsat en iyi
ihtimalle buydu.
Telefon görüşmeleri performansını gerçek
verilerle yönetmelisiniz
Otomotiv perakendesinde yeni çağ, lead
çağı. Dolayısıyla telefon performansının
ön plana çıkacağı süreçleri yakında daha
da çok hissedeceğiz. Fırsat kayıpları ya
da yeni müşteri kazançları ölçülebilir
olacak. Lead kavramına inanıp, telefon
ile ikna yeteneklerini geliştiren, satıcılık
değil otomobil danışmanlığı yapabilen,
satış pazarlama hunisinin her safhasında
sabırlı, ama hevesli bir takipçi olabilen
organizasyonlar iş sonuçlarını çok ileri
taşıyabilecekler.
Sektörde pek çok markada görülen ama
eksikleri olduğunu verilerle tespit ettiğimiz
bilindik “satış odaklı” lead yönetimi
yaklaşımının ana sebebinin veriye olan
uzaklık olduğunu başlangıçta tespit ettik.
Yöneticilerin, lead yönetim süreçleri
gerçek verilerine sahip olmadığından,
satış danışmanlarının performans
değerlendirmelerini de sadece sattıkları
araç sayılarına bağladığını gördük. Beyana
dayalı veriler üzerinden varsayımlar
doğrultusunda iş yönetimi yapılıyordu.
Bu bakış açısı eksik bir yönetim şekliydi

ve gerçek verilere ulaşılabildiği takdirde
çok daha etkili sonuçlar alınabilecekti.
Dolayısıyla bu alandaki yönetim yaklaşımını
güçlendirmek gerekiyordu ve biz de
benzersiz lead yönetim sistemi dealercom’u
geliştirdik.
Dealercom, lead yönetimi süreçlerinin
ölçülerek değerlendirilmesinde ve satış
danışmanlarının performanslarının
iyileştirilmesinde marka ve bayi
yöneticilerine güvenilir bir ortam sağlar.
Türkiye çapına yaygın 26 güçlü yetkili
satıcı ile seçkin bir müşterimiz, bu amaçla
Dealercom kullandı. Tüm yöneticileriyle
lead yönetimine odaklandı ve 10 ay
içerisinde devrimsel bir performans
dönüşümü gerçekleştirdi.

Yöneticiler yapılan görüşmeleri dinleyerek
kaçırılan fırsatları anlayabildiler. Böylece
danışmanlarını daha etkin yönetebilip,
eskiye göre daha az fırsat kaçırarak
gerçek verilerle doğru kararlar alabildiler.
Görüşme verilerini verimli kullanan satış
müdürleri olası sorunları tespit edebildi
ve danışmanlarına koçluk yaparak
müşteri adaylarından doğru bir tavırla
randevu istemeleri konusunda onları
yönlendirebildiler. Üstelik bunu her ay
yaparak sürekli bir performans artışını
yakaladılar.
Telefon görüşmeleri verileri yetkili satıcı
yöneticilerine bol miktarda bilgi sağlar.
Önemli olan bu verilere sahip olabilmek
ve bunları anlamlandırarak eyleme
dönüştürülebilir bir hale getirmektir.
Telefon görüşmelerini izleyen ve çağrı
sonuçlarını ölçen yetkili satıcılar, potansiyel
müşterilerine daha iyi bir telefon
görüşmesi deneyimi sunabilmek için çok
değerli içgörüler elde edebilirler. Telefon
görüşmesi verilerini verimli kullanan yetkili
satıcıların ise diğerlerine göre daha fazla
yeni müşteriler kazanabildiğini görmüş
olduk. Aslında herkes gördü, ama çoğunun
ne gördüğünden haberi yok.
Baktık ki dümdüz hedefe giden net bir yol
yok, o zaman biz de yeni bir yol açıyoruz...
Sen sus verilerin konuşsun!
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NISSAN QASHQAI
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www.nissan.com.tr | NISSAN GÜLÜMSEME HATTI 0216 651 84 20

Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir. Qashqai’nin ortalama CO₂ emisyon değeri
100-122 gr/km ve ortalama yakıt tüketimi 3,8-5,4 lt/100 km olup versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri 715/2007/EC’ye
göre belirlenmiştir. Hava şartlarına, sürüşe ve bakımlarına göre sonuçlar değişebilir. Nissan Otomotiv A.Ş. aracın şekil ve donanımında
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Türkiye’nin ilk uçan arabası
‘Cezeri’ ilk uçuş testlerini başarıyla
tamamladı
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk
uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak
geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası
Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla
tamamladı.
Baykar’dan yapılan açıklamaya göre,
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
yönetiminde gerçekleştirilen Cezeri
Uçan Araba’nın uçuş testleri, 11 Eylül
Cuma günü başladı. İlk testlerde
güvenlik halatlarına bağlı havalanan
Cezeri, 14 Eylül’ü 15 Eylül’e bağlayan
bağlayan gece güvenlik halatlarıyla
yapılan test uçuşlarının başarılı
ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya
kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve
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akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan
Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu
başarıyla tamamladı.
Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim
Merkezi’nde bugün güvenlik halatları
olmadan gerçekleştirilen ikinci test
uçuşunda ise Cezeri Uçan Araba yerden
10 metre yükseldi.
Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği
Cezeri, 230 kilogramlık ön prototip uçuş
testlerinde 10 metre havalandı. Adını
sibernetik ve robotik ilminin kurucusu,
Artuklu Sarayı’nın başmühendisi
Cizreli Müslüman bilim insanı El

Cezeri’den alan Cezeri Uçan Araba,
böylelikle kavramsal tasarımla başlayan
çalışmaların ardından 1,5 yıl içinde ilk
uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.
“Gerçeğe dönüştü”
Açıklamada görüşlerine yer verilen
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar,
yaklaşık 1,5 yıl önce hayal ederek ve
bir çizimle başladıkları Cezeri Uçan
Araba’nın, ilk uçuşunu yaparak gerçeğe
dönüştüğünü belirtti.
Bayraktar, “Önümüzdeki süreçte daha
gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı

uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak Cezeri
Uçan Araba’nın yollara inmesi tahminen
bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4
yıla rekreasyonel olarak arazi araçları
ATV’ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit
olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra
otomotiv teknolojisindeki devrim uçan
arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda
bugünün değil yarının yarışlarına
hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi
seferberliği ile gençlerimize her alanda
özgüven ve motivasyon kazandırmak en
önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.”
ifadelerini kullandı.

şehir içi ulaşımda otomobillerin
alternatifi olacak elektrikli bir “Kentsel
Hava Taşımacılığı” (KHT) aracı olarak
öne çıkıyor. Kentsel hava taşımacılığı
kapsamında şehir merkezleri ve
banliyöleri kapsayan, güvenilir yolcu
ve kargo taşıma ekosistemine hayat
vermesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra
sağlık sektörü ve askeri alanlarda lojistik
destek amaçlı kullanılabilmesi için
çalışmalar sürüyor.

İlk kez TEKNOFEST 2019’da tanıtıldı

Geleceğin ulaşım konsepti olarak Baykar
tarafından geliştirilen Cezeri Uçan
Araba’nın hayata girmesi ile şehir içi
ulaşımda trafik sıkışıklığının azalması,
trafikte geçirilen zamanın en aza
indirilebilmesi, ulaşımdan kaynaklanan
hava kirliliğinin azalması mümkün
olacak. Cezeri Uçan Araba’nın gelecekte
kentsel hava taşımacılığında etkin rol
oynamaya başlamasıyla trafik kazalarının
azalması, daha hızlı bir kargo taşımacılığı
hizmeti sağlanması, sağlık kurumlarının
acil ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap
verilmesi hedefleniyor.

Cezeri Uçan Araba ilk defa 17-22
Eylül 2019’da Atatürk Havalimanı’nda
düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay
ve Teknoloji Festivali’nde geniş kitlelere
tanıtıldı. 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle
dünya rekoru kıran TEKNOFEST 2019’un
en öne çıkan unsurlarından biri olan
Cezeri Uçan Araba, dünyanın birçok
farklı ülkesinde haber olarak dikkati
çekti.
Kentsel ulaşımı kökten değiştirecek
Gelecekte kentsel hava taşımacılığında
köklü bir değişiklik yapması beklenen
Cezeri Uçan Araba, yolcu ve kargo
taşımacılığında aktif olarak rol alacak
şekilde tasarlandı. Uçan Araba temelde

Gelecekte trafik sıkışıklığı ve kazalar
azalacak

şekilde tasarlanan Cezeri Uçan Araba,
8 adet elektrikli motor ve pervane ile
gücünü şarj edilebilir bataryalardan
alarak yüzde 100 elektrik ile uçuyor.
Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip
olan Cezeri, gelecekte yapay zeka
sistemleri ile donatılacak. Cezeri Uçan
Araba’nın gelecekte 100 km/s seyir hızına
kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye
ulaşması ve batarya teknolojisinin
gelişmesine paralel olarak 1 saat
havada kalarak 70-80 kilometre menzile
ulaşması hedefleniyor.

Minimum havacılık bilgisi ve yüksek
güvenlikle uçacak
Minimum teknik ve havacılık bilgisi,
üst düzey güvenlik ile uçurulabilecek
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Yapay zeka ekonomisi
2030’da
15,7 trilyon dolar
olacak
MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı Oylum,
"Sadece yapay zeka ekonomisinin 2030 yılına kadar
oluşturacağı ekonominin boyutunun 15,7 trilyon dolar
olacağı öngörülüyor." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Genel Başkanı
ABDURRAHMAN KAAN
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman
Kaan, MÜSİAD’ın hazırladığı “Dijital
Dönüşümün İş Süreçlerine Etkileri”
raporu ile ilgili pandemi süreci ile tüm
dünyada yaşanan krizin, orta ve uzun

vadede fırsata çevrilebilmesi adına
yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Pandemi süreci ile birlikte “sanayide
millileşme” ve “dijital dönüşüm”
kavramlarının iyice önem kazandığını

ifade eden Kaan, “Bizler öncelikle
salgın sürecinin sanayide millileşmenin
önemini bir kez daha gösterdiğine
inanıyoruz. Sadece hizmetler sektörüne
dayanan ekonomilerin doğal olarak
bu süreçte çok daha ağır hasar
aldığını, ülkemizin ise mevcut sanayi
kapasitesiyle diğer ülkelerden olumlu
bir şekilde ayrıştığını görüyoruz. Bu
kapsamda, esnek üretim kapasitemiz ve
büyük piyasalara yakınlığımız sayesinde
çevre ülkelerle kıyaslandığında
Türkiye’nin büyük bir üretim üssü
olmaya aday olduğunu ifade edebiliriz.”
şeklinde konuştu.
“Hem pozitif hem de negatif anlamda
ayrışan sektörler olacak”
Abdurrahman Kaan, pandemi sürecinde
hem pozitif hem de maalesef negatif
anlamda ayrışan sektörler olacağını
belirterek, şunları kaydetti:
“İlk bakışta; tıbbi malzeme ve hizmetler,
gıda üretimi ve perakende, bilgi ve
iletişim teknolojileri ve e-ticaret sektörü
için büyük avantaj sağlama potansiyeli
olduğunu söyleyebiliriz. Salgın
sürecinden en olumsuz etkilenecek

sektörlerin ise turizm ve konaklama,
her türlü hava-deniz-kara taşımacılığı,
fuarcılık, eğlence, otomotiv ve inşaat
sektörleri olacağını tahmin edebiliriz.
Ancak bundan sonraki süreçte sektör
ayrımı olmaksızın bütün işletmelerin
sanal çalışma ve iletişimi destekleyen
araçlara verdikleri önem ve yatırımlar
da hızlı bir şekilde artış kaydedecektir.
Zira salgın sürecinin küresel düzeyde
istihdam piyasalarını derinden
etkileyeceği, neredeyse bütün ülkelerde
işsizlik oranının ciddi bir sıçrama
yapacağı tahmin edilmektedir.
Küresel ekonominin yakın geleceğine
yönelik ortaya konulan projeksiyonlar,
birçok ülke için yüzde 20’lere varan
işsizlik oranının söz konusu olacağına
işaret etmektedir.”
“Dijitalleşme süreci, birçok avantajı da
beraberinde getirecektir”
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, iş
gücünde sürekliliğin sağlanması adına
dijitalleşmeye olan ilginin artacağını
vurgulayarak, “Dijitalleşme süreci,
iyi değerlendirildiği takdirde birçok
avantajı da beraberinde getirecektir.

Bilhassa KOBİ’lerimizin dijitalleşmeye
yönelik ilgi ve iştahlarının artması
durumunda üretimde ciddi bir verimlilik
artışı sağlanacaktır. Yine bu kapsamda,
çok karlı ve yüksek hacimli bir iş kolu
olan e-ihracat da önemli bir potansiyel
barındırmaktadır. Bu nedenle
dinamik nüfusumuz ve iş yapabilme
becerilerimiz sayesinde bu dönüşümün
gereklerini doğru okuyarak hareket
etmemiz elzemdir.” ifadelerini kullandı.
Bu anlayış doğrultusunda, dijitalleşme
atılımına destek olmak adına MÜSİAD
bünyesinde Dijital Dönüşüm ile KOBİ
Geliştirme ve Markalaşma Komiteleri
oluşturduklarını aktaran Kaan, “İç
piyasada reel sektör ve tüketicilerimiz
için sunulan ve sunulacak olan ilave
destekler, dış piyasada ise oluşacak
muhtemel fırsat ortamlarının iyi
değerlendirilmesi sonucu ülke olarak
pandemi sürecini en az hasarla
kapatacağımıza inanıyoruz. Bu vesile
ile MÜSİAD ile AGS Global Araştırma iş
birliğinde hazırlanan Dijital Dönüşümün
İş Süreçlerine Etkisi araştırmamızın,
geleceğe ışık tutmasını ve tüm sektörler
tarafından istifade edilmesini temenni
ediyorum.” diye konuştu.
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“Firmaların yüzde 70,8’i iş süreçlerini
etkileyecek bir dijital dönüşüm dalgası
bekliyor”
MÜSİAD KOBİ Geliştirme & Markalaşma
Komite Başkanı ve AGS Global Kurucu
Ortağı Abdülkadir Sıcakyüz de rapora
ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“MÜSİAD ve AGS Global iş birliğinde
hazırlamış olduğumuz bu rapor
kapsamında, 25 farklı sektörden 340 iş
dünyası temsilcisinin katılımı ile geniş
katılımlı bir araştırma gerçekleştirdik.
Rapora göre, firmaların yüzde 70,8’i
yakın zamanda iş süreçlerini etkileyecek
bir dijital dönüşüm dalgası bekliyor.
Kovid-19 süreci ile birlikte hemen
hemen tüm sektörlerde hızlı bir dijital
dönüşüm beklentisi oluştuğunu ve
bu konuda hazırlıklara başlandığını
görmekteyiz. Araştırmaya katılan
iş dünyası temsilcilerinin yüzde
91,9’luk çok büyük bir kısmı, kısa ve
orta vadede dijital altyapı süreçlerini
tamamlayacaklarını belirtti. Araştırmaya
katılan firmaların yüzde 57,4’ü yapay
zekanın hayatımıza girmesini olumlu ve
kolaylaştırıcı bir unsur olarak görürken,
yüzde 41,8’i kolaylaştırıcı olacağını ancak
endişe duyduğunu ifade etmektedir.
Araştırmaya katılan firmaların yüzde
42,4’ü bütçe yetersizliğinin dijital
dönüşüm süreçlerini yavaşlatan ilk
unsur olduğunu belirtmektedir. İnsan
kaynağı yetersizliği (yüzde 40), hangi
teknolojilere ihtiyaç duyulduğunun
bilinmemesi (yüzde 23,8) ve belirli bir
stratejik yol haritasının olmaması (yüzde
23,8) diğer önemli başlıklar olarak
karşımıza çıkıyor.”
“10 yıl içinde rezerv para birimi kripto
paralar olacak”
Abdülkadir Sıcakyüz, araştırmada kripto
paralarla ilgili öne çıkan başlıklara
değinirken, “Araştırmaya katılan firma
temsilcilerinin yüzde 46,9’u önümüzdeki
10 yıl içerisinde dünyada rezerv para
biriminin kripto paralar olacağını
belirtiyor. Altını rezerv para olarak
görenlerin oranı ise yüzde 33,9’dur.”
dedi.
Sıcakyüz, rapor ile daha güçlü bir
ekonomik model için dijitalleşmenin
özendirilmesi, gerekli destek ve teşvik
sistemlerinin yeniden ele alınması,
eğitimin tüm aşamalarında dijital
yetkinliklerin artırılmasına dayalı bir
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perspektif ile hareket edilmesi, yerlimilli üretim ve hizmetleri güçlendirecek
dijital altyapılara daha fazla destek
verilmesi gerektiğinin ortaya çıktığını
kaydetti.
“Bu teknolojilerde söz sahibi olacak
ülkeler, 100 yılın yeni liderleri olacak”
MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi
Başkanı ve Teknopalas AŞ Kurucu
Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Oylum
ise yapay zeka, 5G ve nesnelerin
interneti gibi teknolojilerin temel
olarak tüm sektörlerde oluşturduğu
dönüştürücü etki çarpanının, iş dünyası
için risk ve fırsatlar ortaya çıkardığını
söyledi.
Oylum, devamla şunları kaydetti:
“Geleneksel ekonomide faaliyet
gösteren aktörlerin günümüzdeki
en büyük endişelerinden biri, ortaya
çıkacak yenilikçi bir ürün ile ortaya
çıkan bir girişimciye karşı, yıllarca
verdikleri mücadele sonucu elde
ettikleri kazanımlarını kaybetmek.
Perakende, medya, eğitim gibi
sektörlerde bu etkiyi net bir şekilde
gören iş dünyası, dijital dönüşümün
dışında kalmadan bu trene binmenin
yöntemleri üzerine düşünüyor.
Sadece yapay zeka ekonomisinin 2030
yılına kadar oluşturacağı ekonominin
boyutunun 15,7 trilyon dolar olacağı
öngörülüyor. 3 trilyon dolarlık bir
blokzincir ekonomik büyüklüğü,

500 milyar dolarlık bir nesnelerin
interneti teknolojileri büyüklüğü ve
diğer dönüştürücü teknolojileri ele
aldığımızda bu rakam 20 trilyon dolarlık
bir rakamın üzerine çıkıyor. 133 trilyon
dolarlık bugünkü dünya ekonomisinin
büyüklüğüne baktığımızda, bu
teknolojilerde söz sahibi olacak
ülkelerin önümüzdeki 100 yılın yeni
dünya liderleri olacağını varsayabiliriz.
5G teknolojisi ile elde edilecek veri
iletişim hızı ve hayatın her alanında
yer edinecek olan nesnelerin interneti
cihazlarından elde edilecek verilerin
büyüklüğü yapay zeka şirketlerini
beslerken, tüm bu teknolojiler üzerine
sektör dinamiklerini derinden sarsacak
yeni şirketler, geleneksel ekonomide
mücadele etme konusunda taviz
vermeyen şirketlere pek fazla şans
tanımayacak ya da bu değişimi bizzat
kullanıcılar yapmış olacak. Günümüzde
var olan birçok sektörde liderlik,
önümüzdeki dönemlerde yapay zeka
teknolojisini o sektörde en iyi şekilde
kullanan şirketlere devredilecek. Burada
asıl dikkat edilmesi gereken nokta ise
bu yıkıcı etkiyi oluşturan şirketlerin
geleneksel ekonomi modelini tercih
eden şirketlerden değil, aksine o sektör
ile ilgili dönüştürücü fikirlere sahip startuplardan karşımıza çıkacağı gerçeğidir.”
“Hizmet, sağlık ve lojistik, yapay
zekadan en çok etkilenecek sektörler”
Yapay zekanın etkileyeceği sektörlere
işaret eden Oylum, hizmet, sağlık ve
lojistik gibi sektörlerin bu dönüşüm

yeni sınıfın toplum üzerinde sosyolojik
olarak bir dönüşümü de tetikleyeceği
aşikar. Bunun bilinci ile Japonya’da
başlatılan Toplum 5.0 kavramının ciddi
bir şekilde ülkemizde de gündeme
alınması gerektiğini düşünüyoruz.”
dedi.
Dünyada yapay zeka alanında en
fazla yatırımı olan ülkenin, ucuz insan
gücüne dayalı ekonomi modeli ile
büyüyen Çin olmasının bir tezat olarak
görülebileceğini ancak bu süreçte etkin
rol almaması durumunda yaşayacağı
toplumsal etkilerin farkında olan Çin’in,
bu büyük yapay zeka ekonomisinden
aslan payını alarak zenginliği ülkesinde
tutmayı amaçladığını kaydeden Oylum,
şu değerlendirmelerde bulundu:
sürecinden en hızlı etkilenecek sektörler
olduğunu söyleyebileceklerini ifade etti.
Oylum, “Rapordan elde edilen
verileri incelediğimizde de bu sektör
temsilcilerinin işlerini daha az
insan gücü ile, yani dijital iş gücü ile
yönetebilecekleri tespitini görüyoruz.
Ancak bu durum, diğer sektörlerin bu
dönüşüm sürecinden etkilenmeyeceği
anlamına gelmiyor. Dijital dönüşümün
en önemli aktörleri; mikro işlemcilerin
hızları ve hızlarında elde edilen üssel
artış... Bu durum, dönüşümün etki
sürecine de doğru orantılı olarak etki
ediyor. Bu kadar hızlı gerçekleşen bir
dönüşüm sürecinde tüm sektörlerin,
mevcut durumlarını gözden geçirerek
ivedilikle dijital dönüşüm süreçlerini
belirlemelerinde fayda olacağını
düşünüyoruz. Aynı şekilde, ilgili sektör
temsilcilerinin faaliyet gösterdikleri
STK’lar, meslek odaları, ticaret ve sanayi
odalarının da üyelerine bu konuda
destek olacak yeni mekanizmalar
oluşturmaları, bu dönüşüm sürecinin
daha az hasarla atlatılmasına katkı
sağlayacaktır.” diye konuştu.
Türkiye’de dijitalleşme bağlamında
yapılan çalışmalara değinen Oylum, şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Dijital dönüşüm, bir süreç olarak tüm
dünyada ele alınıyor. Dönüşüm süreci
başladığı günden bu yana sanki hiç
bitmeyecekmiş gibi daha da hızlanarak
ve kendini yenileyerek devam eden
bir süreç. Türkiye de bu dönüşümün

sürekliliğinin farkında. Devletimiz, yeni
Cumhurbaşkanlığı sisteminde Dijital
Dönüşüm Ofisi’ni kurarak bu konuya
vermiş olduğu önemi ve konunun ne
kadar kritik olduğunu göstermiş oldu.
Raporumuzdaki verilerde, katılımcıların
yüzde 70’e yakınının dijital dönüşüm
süreçlerinde en azından ilk adımı
attıklarını görüyoruz. Ancak bunu
ileriye götürecek ve sürdürülebilir bir
dönüşüm haline getirecek bir yapıya
oturtmak için ihtiyaç duydukları yol
haritasının oluşturulmasında desteğe
ihtiyaçları olduğunu görüyoruz.
Özellikle KOSGEB gibi kurumların bu
süreçte destek mekanizmalarını bu
yeni döneme göre şekillendirmeleri
işletmelerin dönüşüm sürecine ciddi bir
katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde TOBB,
bünyesinde oluşturulacak bir bütçe ile
üyelerinin bu dijital dönüşüm süreçlerini
yönetmelerine katkı sağlayabilir.”
“Robotları ‘metal yakalılar’, yapay
zekayı ise ‘sanal yakalılar’ olarak
nitelendirebiliriz”
Fahrettin Oylum, yapay zeka çağında
iş dünyasındaki tanımlamaların da
değişeceğine işaret ederek, “Öncelikle
yapay zekayı da bir robot olarak
görmemiz gerektiğini belirtmek isterim.
Günümüzde nasıl çalışanlar mavi ve
beyaz yakalı olarak sınıflandırılmışsa
yeni iş gücü kaynakları olarak
görebileceğimiz robotları ‘metal
yakalılar’, yapay zekayı ise ‘sanal
yakalılar’ olarak nitelendirebiliriz. Bu iki

“Türkiye’deki iş dünyası olarak bu
dönüşüm sürecine dahil olmak için
karşımıza çıkan en etkin 2 yoldan
birincisi, sektörümüz ile alakalı
ürünler geliştiren bilişim şirketleri
ile ‘as a service’ ekonomisi üzerine
sektörümüze yönelik olarak yeni
iş modelleri geliştirmek olmalıdır.
İkinci alternatif model olarak ise
yine sektörümüze yönelik ürünler
geliştiren girişimcilere sermayemiz,
bilgi birikimimiz ve bağlantılarımız
ile ortak olmaktır. Bu şekilde hayata
geçireceğimiz start-up yatırımcılığı
modeli ile hem mevcut işletmelerimizin
dijital dönüşüm süreçlerine startupların hızlandırıcı etkisini dahil
etmiş olacağız hem de yatırım yapmış
olduğumuz girişimin büyümesi
durumunda sektörde yeniden iyi bir
pozisyon elde edebilme şansımızı
arttırmış olacağız.
Türkiye olarak yeni dönemde ithalata
dayalı bir ekonomik büyüme modeli
yerine imalat ve inovasyona dayalı
bir büyüme modeli ile hareket ediyor
olacağımızı görüyoruz. Devletin
en yetkin isimlerinin çizdiği bu
model içerisinde büyümek isteyen
işletmelerimizin inovasyon ve üretim
odaklı bir dijital dönüşüm planı
yaparak işletmelerini dönüştürmesi,
işletmelerinin geleceği için bugün
atacakları en önemli adım olacaktır.”
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Sakarya’da üretilen her 10
araçtan 8’i ihraç edildi
Sakarya'da Ocak - Temmuz döneminde üretilen her 10 araçtan 8'i yurt dışına gönderilerek,
2 milyar 60 milyon 364 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Yılın 7 ayında 2 milyar 300 milyon 46 bin
dolarlık dış satım yapan Sakarya, ihracat
sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli,
İzmir, Ankara ve Gaziantep’in ardından
7’nci sırada bulunuyor.
Otomotiv, demir ve demir dışı metaller,
iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler
ve mamulleriyle makine ve aksamları
endüstrisiyle dikkatleri üzerine çeken
kentte en çok ihracat, 2 milyar 60
milyon 364 bin dolarla yine otomotiv
sektöründe gerçekleşti.
Otomotiv Sanayii Derneği verilerine
göre, Türkiye’de Ocak - Temmuz
döneminde traktör de dahil üretilen 653
bin 592 araçtan 487 bin 875’i yurt dışına
satıldı. Bunda yüzde 25’lik paya sahip
olan Sakarya, ürettiği 122 bin 495 aracın
yüzde 84,2’sine denk gelen 103 bin
229’unu ihraç etti.
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Üretim ve ihracatta lider Toyota
Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli
üreticilerin bulunduğu Sakarya’da, 7
aylık dönemde 106 bin 324 otomobil, 67
kamyonet, 285 otobüs, 449 midibüs, 15 bin
370 traktör olmak üzere toplam 122 bin
495 araç üretildi.
Kentteki firmalar arasında üretim ve
ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk
Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer
aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının
Türkiye’de görülmesiyle kentte bulunan
otomotiv firmaları tarafından alınan
tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde
üretimin geçici süreliğine durdurulmasının
ardından nisan ayında üretim yapmayan
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11
Mayıs’tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası,
yılın 7 aylık döneminde toplamda 106
bin 324 binek tipinde Corolla, Toyota
C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti,
bunun yüzde 90’ına denk gelen 95 bin
763 aracı ihraç etti.
Türkiye’nin öncü savunma sanayi
şirketlerinden Otokar da koronavirüs
salgınının etkilerini azaltmaya yönelik
önlemler kapsamında 25 Mart’ta üretim
faaliyetlerine ara verdi. Mayıs ayı
içerisinde yeniden üretime başlayan
Otokar, Ocak-temmuz döneminde
ürettiği 801 aracın 423’ünü yurt dışına
sattı.
Yılın 7 ayında 15 bin 370 traktör üreten
TürkTraktör ise üretiminin yüzde
45,8’ine denk gelen 7 bin 43 aracı ihraç
etti.
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Otomotiv yan
sanayisinde
toparlanma sinyali

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
ALPER KANCA

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği
(TAYSAD),açıklanan son veriler üzerinden otomotiv
sektöründeki güncel gelişmeler ile yıl sonu öngörülerini
paylaştı. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca,
"2020 yılı, adeta ölümü neredeyse görmeye yakın
bir dönemden geçip ondan sonra sıtma, sonra da
iyileştiğimiz bir dönem oldu. Eylül ayında beklenti çok
yüksek. Sektörün kimi oyuncuları 3 vardiyaya tekrar
döndü ve gece gündüz üretim yapıyor" dedi. TAYSAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı ise,
"Haziran ve Temmuz aylarında ihracat açısından tedarik
sanayinin ana sanayiye göre daha iyi toparlandığını
gördük. Otomotiv sektörünün Ocak-Temmuz döneminde
yaşanan 4.8 milyar dolarlık ihracat kaybının durma
eğilimine gireceğine inanıyoruz" diye konuştu

“Ölümü Gördük, Sıtma Olduk, İyileştik
ve Üretiyoruz”
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri
Derneği (TAYSAD),Türkiye otomotiv
sektörünün üretim, satış ve ihracat
verileri doğrultusunda yılın sekiz aylık
dönemini ve yıl sonu beklentilerini
paylaştı.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper
Kanca ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Kemal Yazıcı’nın yaptığı
ortak değerlendirmede, Türkiye’nin en
fazla ihracatı gerçekleştirdiği Avrupa
ile küresel pazarlardaki güncel tablo
da ortaya koyuldu.

TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
KEMAL YAZICI
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TAYSAD Yönetim Kurulu Alper Kanca,
“2020 yılı, adeta ölümü neredeyse
görmeye yakın bir dönemden
geçip ondan sonra sıtma, sonra da
iyileştiğimiz bir dönem oldu. Tahmin
ettiğimiz gibi önce inanılmaz bir düşüş
oldu. O düşüş artık yukarı doğru
çıkıyor. Eylül ayında ise beklenti çok
yüksek. Kendi şirketlerimizde bile

yüzde 90’a yakın bir doluluk oranı var.
Bu şekilde olması beklemediğimiz
bir şeydi. Sektörün kimi oyuncuları
3 vardiyaya tekrar döndü ve gece
gündüz üretim yapıyor. Bazılarında
fazla mesai bile söz konusu olmaya
başladı” diye konuştu.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Kemal Yazıcı da, “Sektör
şu anda geleceği daha iyi görüyor ve
yüksek tempo ile çalışıyor. En kötü
günler geride kaldı diyebiliriz. Üretim
tarafında, kendi üyelerimiz üzerinden
OEM’lerin üretim tahminlerine
bakıyoruz. Orada gördüğümüz
kadarıyla Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık
dönemi doluluk açısından yüzde
90 ila 92 arasında değişiyor. Yani,
sektörün kapasite kullanımı çok iyi
bir seviyeye geliyor. Avrupa tarafında
da pazar bu haliyle devam eder,
pandemide ikinci dalga veya yeni bir
problemle karşılaşmazsak yılın son 4
aylık bölümü çok iyi olacak diyebiliriz”
ifadelerini kullandı.
‘DÜNYADA ÜRETİM 97 MİLYONDAN

72 MİLYON ADEDE DÜŞECEK’
Küresel pazarlar ile Avrupa
pazarlarındaki güncel durumu da
aktaran Alper Kanca, “Son 4-5 yıldır
küresel otomotiv endüstrisi 92 ila 97
milyon adetler arasında bir üretim
gerçekleştiriyordu. 2020 yılında bu
rakamın yüzde 22 daralmayla 72 milyon
adetlere kadar düşeceğini tahmin
ediyoruz. Bu aslında inanılmaz bir
düşüş. Avrupa’da üretim adetleri son
5 yıllık ortalamalara bakıldığında 22
milyon adet seviyesindeydi. Bu sene
Avrupa’daki üretimin 16 milyon adet
seviyesinde tamamlanmasını bekliyoruz.
Yani, dünyada yüzde 13, Avrupa’da ise
yüzde 15’lik bir düşüş var. Bütün bunlara
rağmen 2021 senesinde dünyada yüzde
13’lük bir artışla 81 milyonluk araç
üretileceği, Avrupa’da ise 18,5 milyonluk
bir araç üretileceği öngörülüyor”
değerlendirmesinde bulundu.
‘İHRACATTAKİ DARALMADAN DAHA AZ
ETKİLENDİK’
Türkiye otomotiv sanayisinin
gerçekleştirdiği ihracatın açıklanan son
verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde
yüzde 36’lık bir düşüş yaşadığı
hatırlatılan değerlendirmede, ihracat
açısından Türkiye’nin Avrupa’ya bağlı
olduğu vurgulandı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper
Kanca, “Tedarik sanayicilerinin ihracatta
ana sanayiye göre kaybı daha az. Şu
anlama gelebilir, araç satışı Avrupa’da
hala hızlı değil ama üretim tarafında bir
hızlanma var. Dolayısıyla bizden aldıkları
parçalar orada üretime gidiyor fakat
henüz daha satılmıyor” yorumunda
bulundu.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Kemal Yazıcı da, “Haziran ve
Temmuz aylarında ihracat açısından
tedarik sanayinin ana sanayiye göre daha
iyi toparlandığını gördük. Önümüzdeki
dört ayda ise Türkiye’deki OEM’lerin
daha çok üreteceğini ve geçmiş aylara
göre ihracatlarını önemli oranda
arttıracaklarını tahmin ediyoruz. Bu
bağlamda, otomotiv sektörü ihracatında
Ocak-Temmuz döneminde toplam 7
ayda yaşanan 4.8 milyar dolarlık ihracat
kaybının durma eğilimine gireceğine
inanıyoruz” dedi.
‘VW VAZGEÇMESE BİLE BU ŞARTLARDA
KARARI GÖZDEN GEÇİRİRDİ’
Alper Kanca, Manisa’da fabrika yatırımı
yapmaya hazırlanan fakat geçtiğimiz ay
bu kararından vazgeçen Alman otomotiv
üreticisi Volkswagen (VW) ile ilgili de
açıklamalarda bulundu.
Kanca, “Volkswagen, bildiğimiz şekilde

iptal mi etti, dondurdu mu, derin
dondurucuya mı aldı, ortada bir
şekilde. Ama Avrupa’daki, rakamlara
bakıyorsunuz bu sene inanılmaz bir
düşüş var. Önümüzdeki sene de çok
artmıyor. Dolayısıyla önümüzde 1-2
sene boyunca Avrupa’daki otomotiv
imalatçıları için kayıp. Yani bir insanın
ya da bir şirketin bu dönemde yatırım
yapması çok yüksek bir ihtimal değil.
Volkswagen karar vermiş olsaydı bile
Türkiye yatırımı için, bu şartlarda o kararı
gözden geçirir, muhakkak dondururdu.
Çünkü bu şartlarda bir yatırımı devam
ettirmek kolay değil. Yüzde 20-25’lik bir
düşüşten bahsediyoruz” dedi.
Kemal Yazıcı da, “Dünya’da 2020 yılında
20 milyon araç eksik üretilecek ve bunun
yaklaşık 4 milyon aracı Volkswagen
üretiminden gidecek. Pandemi sonrası
fabrikalarında 4 milyon araç kapasitesi
ortaya çıkan bir firmanın 300 bin araç
kapasiteli yeni bir fabrika yatırımı yapması
çok gerçekçi değil, bunu anlamak lazım.
Politik nedenlerden bağımsız ve tamamen
ekonomik açıdan baktığımızda, bu
yatırımı konuşmak için en az 2-3 yıl
beklemek gerektiğini söyleyebiliriz.
Yeni yatırım ihtiyacı doğduğunda kim
daha rekabetçi kim daha fazla avantaj
yaratır diye incelenecektir ve bu noktada
Türkiye kazanacaktır” ifadelerini kullandı.
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Osmanlı’nın
mutfak eşyaları
sergileniyor
İstanbul Silivri'de fabrikaların arasında
kurulan müzede, Osmanlı döneminin
mutfak eşyalarını sergiliyor.

Silivri’de gaz armatürleri üreten bir firmanın sahibi olan
Gökhan Turhan, fabrikanın içerisinde müze kurarak,
2006 yılından bu yana farklı yerlerden topladığı, Osmanlı
döneminin çeşitliliğini ve estetiğini yansıtan mutfak
eşyalarını sergiliyor.
Osmanlı İmparatorluğu’ndan, günümüze ulaşan ve gündelik
hayatta kullanılan tombak yemek kapları, fincan zarfları,
leğenler, ibrikler ve şamdanlar gibi Osmanlı kültürünün
değerli parçalarının yer aldığı müzede, 2. Abdülhamit’e ait
fincanlar da bulunuyor.
Turhan, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere
aktarılması için 2006 yılından bu yana Osmanlı döneminin
çeşitliliğini ve estetiğini yansıtan mutfak eşyalarını topluyor.
Ayasofya’ya bağlı koleksiyoner olan Turhan, bin 200’den
fazla kayıtlı envanterden ve 4 binden fazla çalışma
eserinden oluşan Osmanlı döneminin her bölge ve
dönemlerini yansıtan dünyanın en kapsamlı koleksiyonuna
da sahip bulunuyor.

Türk tiyatrosunun
ustalarından:
Şükran Güngör
Türk tiyatro ve sinemasının unutulmaz
oyuncularından Şükran Güngör, vefatının 18.
yılında yad ediliyor.

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Şükran Güngör'ün vefatının
üzerinden 18 yıl geçti.
Aydın'ın Çine ilçesinde 21 Kasım 1926'da dünyaya gelen Güngör,
Çine'de ilkokulu bitirdikten sonra ortaokulu Manisa'da, liseyi ise
İstanbul İstiklal Lisesi'nde okudu.
Başarılı oyuncu, ilk olarak halk evlerinde tiyatroya başlasa da
1951'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görürken,
Muhsin Ertuğrul’un kurduğu "Küçük Sahne"de, "Fareler ve İnsanlar"
oyunuyla profesyonel olarak tiyatroya adım attı.
"Karakolda", "Onikinci Gece", "Babayiğit", "Hamlet", "Örümcek", "Her
Yerde Bulut", "Bir Ümit İçin" ve "Godot'yu Beklerken" adlı eserlerin
de aralarında bulunduğu pek çok oyunda, önemli rolleri başarıyla
canlandıran sanatçı, 1956'da Küçük Sahne'den ayrılarak 3 yıl görev
yaptığı Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.
Şükran Güngör, birer yıl Karaca ve Site tiyatrolarında da görev
yaptıktan sonra 1962'de Müşfik ve Yıldız Kenter kardeşlerle kurduğu
"Kent Oyuncuları"nda sahneye çıktı.
Kent Oyuncuları'nda "Raşomon", "Aptal Kız", "Aşk Efsanesi",
"Nalınlar", "Derya Gülü", "Miras", "Üç Kuruşluk Opera", "Pembe
Kadın", "Vanya Dayı", "Çöl Faresi", "Ver Elini Broadway", "Buzlar
Çözülmeden", "Arzu Tramvayı", "Küçük Mutluluklar" ve "Çözüm" adlı
oyunlarda rol alan Güngör, 1965'te Yıldız Kenter ile dünya evine girdi.
Sanatçı, 1970’li yıllarda Müşfik Kenter’in birkaç yıllık ayrılığı sırasında
Kent Oyuncuları topluluğunun ikinci baş oyuncusu olarak yer aldı ve
"Derya Gülü" piyesinin ABD'deki temsillerinde oynadı.
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Dünya miraslarının
yer aldığı kalıcı
serginin ilki
Kahramanmaraş’ta
açıldı
Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) ile
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde,
Türkiye'nin UNESCO'ya tescilli dünya
miraslarının tanıtılacağı kalıcı serginin
ilki, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki
Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde açıldı.

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) ile Kültür ve
Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Türkiye'nin UNESCO'ya
tescilli dünya miraslarının tanıtılacağı kalıcı serginin
ilki, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf
Külliyesi'nde açıldı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan
külliyedeki sergide, Türkiye'nin UNESCO'nun Dünya
Mirası Listesi ile Somut Olmayan Kültürel Miras
Listesi'ndeki eserler ile Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil
edilen 6 ilin tanıtıldığı materyaller yer aldı.
TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, açılışta yaptığı
konuşmada, Türkiye'nin, UNSECO'ya birçok unsur
veren ve dünya miras alanıyla katılım sağlayan ülkelerin
başında geldiğini söyledi.

İki milyon yıllık
fosiller Burdur Doğa
Tarihi Müzesi’nde
sergileniyor
Burdur Doğa Tarihi Müzesi’nde, biri dev
bir güney filine ait, yaklaşık 2 milyon yıllık
olduğu tahmin edilen fosiller sergileniyor.
Corona virüs salgını nedeniyle 2,5 ay kapalı
kalan, normalleşme süreciyle birlikte yeniden
ziyarete açılan müzeyi yılbaşından bu yana 2
bin 500 kişi ziyaret etti.

Corona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Burdur Doğa
Tarihi Müzesi, 1 Haziran'da, normalleşme süreciyle birlikte yeniden
ziyarete açıldı.
Merkez Zafer Mahallesi'ndeki 19'uncu yüzyıldan kalma Rum
Ortodoks Kilisesi'nin restore edilmesiyle oluşturulan ve Kültür ve
Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Burdur
Doğa Tarihi Müzesi'nde, Burdur'un Kemer ilçesi Elmacık köyünde
yapılan fosil kazılarında ortaya çıkan dev bir güney filine ait iskeletle
tarih öncesi canlılara ait kalıntılar sergileniyor.
2 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosillerin yanı sıra Göller
Bölgesi’ndeki çok çeşitli kuşlar ve yaban hayatı görselleriyle geçmiş
ve yakın tarihe ışık tutan eserler müzede yer alıyor.
Geçen yıl 7 bin 323 kişinin ziyaret ettiği Burdur Doğa Tarihi Müzesi,
bu yıl corona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay kapalı kaldı.
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2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde
otomobil ve hafif ticari araç pazarı %68,4
oranında arttı
• Türkiye otomobil ve hafif ticari

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi
(Ocak-Ağustos)

araç toplam pazarı, 2020 yılı Ağustos
sonunda bir önceki yılın aynı dönemine
göre %68,4 artarak 403.002 adet olarak

+%64,2

gerçekleşti.

+%68,4
403.002

• Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz

317.394

aylık dönemde geçen yıla göre %64,2
oranında artarak 317.394 adet olurken,
hafif ticari araç pazarı da %86,1 artarak

239.317

+%86,1

193.320

85.608 adede ulaştı.
85.608

46.997

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2020 Ağustos ayında %134,4, otomobil
pazarı %106,0 ve hafif ticari araç pazarı

Otomobil

%265,0 oranında arttı.
• 2020 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif

HTA
2019

Adet

Toplam
2020

ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına
göre %134,4 artarak 61.533 adet oldu.

10 Yıllık Ortalamalara Göre Değişim
(Ağustos)
%134,4

• 2020 yılı Ağustos ayında otomobil
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre

%106,0

%106,0 artarak 44.372 adet olurken,
hafif ticari araç pazarı %265,0 artarak

61.533

44.372

17.161 adet oldu.
• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10
21.544

yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre

%265,0

26.246

%4,1 arttı.
• Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos

4.702

17.161

ayı ortalama satışlara göre %1,3 artış
gösterdi.

Otomobil

HTA

Toplam

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos
ayı ortalama satışlara göre %12,5 arttı.

Adet

10 Yıllık Ortalama
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

70.973

61.533

50.008
47.122
49.221

27.273
24.875

31.483

44.149

Ocak
10 Yıl. Ort.

Adet

14.373

90.500

87.401

26.457

32.235

30.971

33.016

67.703

67.704

71.711

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

31.483

44.149

67.703

67.704

2019

14.373

24.875

49.221

2020

27.273

47.122

20/19

89,80%

89,40%

20/10 Yıllık Ortalama

-13,40%

6,70%

58.176
49.075

42.688
17.927

26.246

41.992
59.606

63.700

79.340

127.092

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

71.711

70.288

61.352

59.082

59.606

63.700

79.340

127.092

30.971

33.016

42.688

17.927

26.246

41.992

49.075

58.176

90.500

50.008

26.457

32.235

70.973

87.401

61.533

1,60%

-14,60%

-2,40%

66,3%

387,5%

134,4%

-26,10% -60,90% -55,00%

1,0%

42,5%

4,1%

70.288

Otomobil Pazarı

61.352

59.082

69.427

57.067

70.829
44.372

39.887
37.727
22.016

38.628
19.205

22.488

32.399

Ocak
10 Yıl. Ort.

Adet

10.979

21.825

25.073

24.416

27.126

50.454

50.915

54.285

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

22.488

32.399

50.454

50.915

2019

10.979

19.205

38.628

2020

22.016

37.727

20/19

100,50%
-2,10%

20/10 Yıllık Ortalama

47.803
39.996

36.024
15.398
53.751

46.135

21.544
43.822

35.308
43.874

47.560

59.926

93.435

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

54.285

53.751

46.135

43.822

43.874

47.560

59.926

93.435

24.416

27.126

36.024

15.398

21.544

35.308

39.996

47.803

70.829

39.887

21.825

25.073

57.067

69.427

44.372

96,40%

3,30%

-10,60%

-7,60%

58,4%

350,9%

106,0%

16,40%

-20,90%

57,10%

53,80%

6,2%

50,5%

1,3%

Hafif Ticari Araç Pazarı
19.671
13.906

10.121
9.395
10.593

Adet

5.257
3.394

5.670

8.995

11.750

17.249

4.632

7.162

6.555

5.890

16.790

17.426

17.974

17.161
10.373
9.079

6.664
2.539
16.537

15.217

4.702
15.231

6.684
15.731

16.140

19.414

33.657

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

10 Yıl. Ort.

8.995

11.750

17.249

16.790

17.426

16.537

15.217

15.231

15.731

16.140

19.414

33.657

2019

3.394

5.670

10.593

6.555

5.890

6.664

2.539

4.702

6.684

9.079

10.373

19.671

2020

5.257

9.395

10.121

4.632

7.162

13.906

17.974

17.161

20/19

54,90%

65,70%

4,50%

29,30%

21,60%

108,7%

610,7%

265,0%

20/10 Yıllık Ortalama

-41,60% -20,00% -41,30% -72,40% -58,90%

-15,9%

18,1%

12,5%

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: TEMMUZ 2020

ALFA ROMEO

8

8

0

0

8

8

ASTON MARTIN

1

1

0

0

1

1

AUDI

4.076

4.076

0

0

4.076

4.076

0

0

0

0

0

0

0

1.412

1.412

BENTLEY
BMW

1.412

1.412

CITROEN

1.698

1.698

411

411

0

2.109

2.109

DACIA

4.282

4.282

125

125

0

4.407

4.407

DS

80

80

0

0

80

80

FERRARI

2

2

0

0

2

2

FIAT

12.161

102

12.263

3.892

795

4.687

16.053

897

16.950

FORD

346

3.098

3.444

7.546

72

7.618

7.892

3.170

11.062

HONDA

1.903

298

2.201

0

1.903

298

2.201

HYUNDAI

650

2.465

3.115

0

0

650

2.465

3.115

0

0

0

0

0

0

4

28

24

4

28

129

129

0

129

129

INFINITI
ISUZU

0

IVECO

0

24

JAGUAR

7

7

0

0

7

7

JEEP

713

713

0

0

713

713

56

56

0

56

1.379

1.379

83

0

1.462

1.462

0

KARSAN
KIA

56
83

LAMBORGHINI

3

3

0

0

3

3

LAND ROVER

134

134

0

0

134

134
22

22

22

0

0

22

MASERATI

6

6

0

0

6

6

MAZDA

20

20

0

0

20

20

MERCEDES-BENZ

1.257

1.257

433

0

1.690

1.690

MINI

37

37

0

0

37

37

MITSUBISHI

273

273

1.084

1.084

0

1.357

1.357

NISSAN

770

770

2

2

0

772

772

OPEL

4.233

4.233

336

336

0

4.569

4.569

PEUGEOT

2.929

2.929

431

431

0

3.360

3.360

0

0

42

42

271

271

9.960

1.500

11.460

LEXUS

0

433
0

42

42

1.229

11.189

SEAT

1.567

1.567

0

0

1.567

1.567

SKODA

2.599

2.599

0

0

2.599

2.599

SMART

2

2

0

0

2

2

39

0

40

40

0

0

83

83

PORSCHE
RENAULT

9.960

SSANGYONG

1

1

SUBARU

83

83

39

275

275

0

0

275

275

280

3.170

90

90

2.890

370

3.260

VOLKSWAGEN

4.589

4.589

2.151

2.151

0

6.740

6.740

VOLVO

1.545

1.545

0

0

1.545

1.545

41.517

69.427

17.974

39.428

47.973

87.401

SUZUKI
TOYOTA

TOPLAM:

2.890

27.910

11.518

6.456

63

Sektör
Analizi

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: AĞUSTOS 2020

29

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI

29

0

0

5

5

0

0

5

5

2.617

2.617

0

0

2.617

2.617

0

0

0

0

0

BENTLEY

29

BMW

2.124

2.124

0

0

2.124

2.124

CITROEN

905

905

600

600

0

1.505

1.505

DACIA

930

930

54

54

0

984

984

DS

52

52

0

0

52

52

FERRARI

2

2

0

0

2

2

FIAT

8.160

131

8.291

4.756

422

5.178

12.916

553

13.469

FORD

437

2.080

2.517

5.982

115

6.097

6.419

2.195

8.614

HONDA

955

267

1.222

0

955

267

1.222

HYUNDAI

319

2.225

2.544

108

108

319

2.333

2.652

0

0

0

0

1

12

11

1

12

183

183

0

183

183

0

0

15

15
279

0

INFINITI

0
0

ISUZU

11

0

IVECO
JAGUAR

15

15

JEEP

279

279
0

KARSAN

1.317

KIA

94

1.317

264

0

0

279

94

94

0

94

264

0

1.581

1.581

LAMBORGHINI

2

2

0

0

2

2

LAND ROVER

128

128

0

0

128

128

14

14

0

0

14

14

4

4

0

0

4

4

LEXUS

0

MASERATI
MAZDA

16

16

MERCEDES-BENZ

1.229

1.229

MINI

191

191

MITSUBISHI

78

78

NISSAN

2.160

2.160

OPEL

803

803

PEUGEOT

1.341

1.341

0

0

0

16

16

628

628

0

1.857

1.857

0

0

191

191

1.185

1.185

0

1.263

1.263

1

1

0

2.161

2.161

303

303

0

1.106

1.106

396

396

0

1.737

1.737

0

0

11

11

115

115

4.013

356

4.369

11

11

241

4.254

SEAT

1.417

1.417

0

0

1.417

1.417

SKODA

1.839

1.839

0

0

1.839

1.839

0

0

0

0

7

0

79

79

PORSCHE
RENAULT

4.013

SMART

0

0

SSANGYONG

72

72

7

SUBARU

96

96

0

0

96

96

SUZUKI

175

175

0

0

175

175

119

2.727

58

58

2.608

177

2.785

VOLKSWAGEN

4.459

4.459

1.878

1.878

0

6.337

6.337

VOLVO

507

507

0

0

507

507

27.880

44.372

17.161

27.335

34.198

61.533

TOYOTA

TOPLAM:

64

29

2.608

16.492

10.843

6.318

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK - AĞUSTOS 2020

ALFA ROMEO

0

ASTON MARTIN

67

67

0

0

0

0

0

AUDI

0

13

13

12.027

12.027

BENTLEY

0

9

BMW

0

CITROEN

0

DACIA

0

DS

0

67

67

0

0

0

0

13

13

0

0

0

0

12.027

12.027

9

0

0

0

0

9

9

7.216

7.216

0

0

0

0

7.216

7.216

11.584

11.584

0

2.395

2.395

0

13.979

13.979

14.990

14.990

0

2.000

2.000

0

16.990

16.990

370

370

0

0

0

0

370

370

FERRARI

0

15

15

0

0

0

0

15

15

FIAT

45.211

555

45.766

21.339

2.871

24.210

66.550

3.426

69.976

FORD

1.923

11.035

12.958

30.824

880

31.704

32.747

11.915

44.662

HONDA

10.236

1.473

11.709

0

0

0

10.236

1.473

11.709

HYUNDAI

3.399

11.382

14.781

0

443

443

3.399

11.825

15.224

INFINITI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ISUZU

0

0

0

311

49

360

311

49

360

IVECO

0

0

0

0

868

868

0

868

868

JAGUAR

0

121

121

0

0

0

0

121

121

JEEP

0

2.520

2.520

0

0

0

0

2.520

2.520

KARSAN

0

0

0

321

0

321

321

0

321

KIA

0

6.883

6.883

0

838

838

0

7.721

7.721

LAMBORGHINI

0

13

13

0

0

0

0

13

13

LAND ROVER

0

1.111

1.111

0

0

0

0

1.111

1.111

LEXUS

0

93

93

0

0

0

0

93

93

MASERATI

0

22

22

0

0

0

0

22

22

MAZDA

0

97

97

0

0

0

0

97

97

MERCEDES-BENZ

0

8.560

8.560

0

3.128

3.128

0

11.688

11.688

MINI

0

693

693

0

0

0

0

693

693

MITSUBISHI

0

845

845

0

3.412

3.412

0

4.257

4.257

NISSAN

0

5.254

5.254

0

345

345

0

5.599

5.599

OPEL

0

16.811

16.811

0

1.400

1.400

0

18.211

18.211

PEUGEOT

0

19.514

19.514

0

3.040

3.040

0

22.554

22.554

PORSCHE

0

174

174

0

0

0

0

174

174

RENAULT

46.857

4.891

51.748

0

1.525

1.525

46.857

6.416

53.273

SEAT

0

7.465

7.465

0

0

0

0

7.465

7.465

SKODA

0

12.087

12.087

0

0

0

0

12.087

12.087

SMART

0

47

47

0

0

0

0

47

47

SSANGYONG

0

274

274

0

220

220

0

494

494

SUBARU

0

491

491

0

0

0

0

491

491

SUZUKI

0

1.619

1.619

0

0

0

0

1.619

1.619

TOYOTA

16.134

1.389

17.523

0

499

499

16.134

1.888

18.022

VOLKSWAGEN

0

27.933

27.933

0

8.900

8.900

0

36.833

36.833

VOLVO

0

3.991

3.991

0

0

0

0

3.991

3.991

TOPLAM:

123.760

193.634

317.394

52.795

32.813

85.608

176.555

226.447

403.002
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Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu
Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu

Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu

2020 Ağustos Sonu
2
3
4
5
6
7
2020 Ağustos
Sonu
2
3
4
5
6
7
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Toplam
Pay
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Toplam
Pay
A (Mini)
0
1.348
0
0
0
78
0
1.426
0,4%
A (Mini)
0
1.348
0
0
0
78
0
1.426
0,4%
B (Entry)
7.725
47.345
2.229
53
2.401
71
13.338
73.162
23,1%
B (Entry)
7.725
47.345
2.229
53
2.401
71
13.338
73.162
23,1%
C (Compact)
100.431
24.753
465
1.358
118
2.291
69.675
199.091
62,7%
C (Compact)
100.431
24.753
465
1.358
118
2.291
69.675
199.091
62,7%
D (Medium)
26.551
1.469
284
5
0
133
6.013
34.455
10,9%
D (Medium)
26.551
1.469
284
5
0
133
6.013
34.455
10,9%
E (Luxury)
4.223
0
280
0
0
221
2.420
7.144
2,3%
E (Luxury)
4.223
0
280
0
0
221
2.420
7.144
2,3%
F (Upper Luxury)
199
0
0
0
0
152
1.765
2.116
0,7%
F (Upper Luxury)
199
0
0
0
0
152
1.765
2.116
0,7%
Toplam
139.129
74.915
3.258
1.416
2.519
2.946
93.211
317.394
Toplam
139.129
74.915
3.258
1.416
2.519
2.946
93.211
317.394
Pay
43,8%
23,6%
1,0%
0,4%
0,8%
0,9%
29,4%
100,00
Pay
43,8%
23,6%
1,0%
0,4%
0,8%
0,9%
29,4%
100,00
2019 Ağustos Sonu
2
3
4
5
6
7
2019 Ağustos
SegmentSonu
S/D 2 H/B 3 S/W 4 MPV 5 CDV 6 Spor 7 SUV
Toplam
Pay
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Toplam
Pay
A (Mini)
0
443
0
0
0
36
0
479
0,2%
A (Mini)
0
443
0
0
0
36
0
479
0,2%
B (Entry)
6.775
27.588
2.890
314
1.558
35
6.489
45.649
23,6%
B (Entry)
6.775
27.588
2.890
314
1.558
35
6.489
45.649
23,6%
C (Compact)
73.526
13.925
343
1.176
315
285
31.060
120.630
62,4%
C (Compact)
73.526
13.925
343
1.176
315
285
31.060
120.630
62,4%
D (Medium)
15.153
781
46
21
0
465
3.817
20.283
10,5%
D (Medium)
15.153
781
46
21
0
465
3.817
20.283
10,5%
E (Luxury)
3.449
0
48
1
0
129
1.140
4.767
2,5%
E (Luxury)
3.449
0
48
1
0
129
1.140
4.767
2,5%
F (Upper Luxury)
175
0
0
0
0
118
1.219
1.512
0,8%
F (Upper Luxury)
175
0
0
0
0
118
1.219
1.512
0,8%
Toplam
99.078
42.737
3.327
1.512
1.873
1.068
43.725
193.320
Toplam
99.078
42.737
3.327
1.512
1.873
1.068
43.725
193.320
Pay
51,3%
22,1%
1,7%
0,8%
1,0%
0,6%
22,6%
100,00
Pay
51,3%
22,1%
1,7%
0,8%
1,0%
0,6%
22,6%
100,00



Değişim
1
2
3
4
5
6
7
 Değişim
1
2
3
4
5
6
7
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Toplam
EkSegment
5: Motor Tipine Göre
Adetler,Paylar
ve Değişimler
Tablosu Spor
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
SUV
Toplam
A (Mini)
204,3%
116,7%
197,7%
A (Mini)
204,3%
116,7%
197,7%
2019
Ağustos
Sonu
2020
Ağustos
Sonu
B (Entry)
14,0%
71,6%
-22,9%
-83,1%
54,1%
102,9%
105,5%
60,3%
B MOTOR
(Entry) TİPİ
14,0%
71,6%
-22,9%
-83,1% Değişim
54,1%
102,9%
105,5%
60,3%
Pay
Adet
Pay
C (Compact) Adet 36,6%
77,8%
35,6%
15,5%
-62,5%
703,9%
124,3%
65,0%
C (Compact)
36,6%
77,8% 163.554
35,6%
15,5% 131,6%
-62,5%
703,9%
124,3%
65,0%
Benzin
70.604
36,5%
51,5%
D (Medium)
75,2%
88,1%
517,4%
-76,2%
-71,4%
57,5%
69,9%
D (Medium)
75,2%
88,1% 130.756
517,4% 41,2%
-76,2%
-71,4%
57,5%
69,9%
Dizel
108.460
56,1%
20,6%
E (Luxury)
22,4%
483,3%
-100,0%
71,3%
112,3%
49,9%
E (Luxury)
22,4%
483,3%
-100,0%
71,3%
112,3%
49,9%
Otogaz
7.981
4,1%
13.613
4,3%
70,6%
F (Upper Luxury)
13,7%
28,8%
44,8%
39,9%
Hibrit
6.166
3,2%
9.248
2,9%
50,0%
F (Upper Luxury)
13,7%
28,8%
44,8%
39,9%
Toplam
40,4%
75,3%
-2,1%
-6,3%
34,5%
175,8%
113,2%
64,2%
Elektrik
109
0,1%
223
0,1%
Toplam
40,4%
75,3%
-2,1%
-6,3% 104,6%
34,5%
175,8%
113,2%
64,2%

Toplam

193.320

100,00%

317.394

100,00%



64,2%

S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar,
S/D: Sedan,
H/B:
Hatcback,
S/W: Station
Wagon,
MPV:
Multi
Purpose
Vehicle-Çok Amaçlı
CDV: Car
Derived
Van-Binek
TipliGöre
Küçük
Vanlar,
SUV:
Utility Vehicle-Arazi
AraçlarAraçlar,
Motor
Hacmine
Adetler,Paylar
veSport
Değişimler
Tablosu
Car Derived
Van-Binek
Tipli Küçük Vanlar,
SUV: Sport Utility
Vehicle-Arazi Araçlar
EkCDV:
6: Motor
Hacmine
Göre Adetler,Paylar
ve Değişimler
Tablosu
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Ek 7: Emisyon Değerlerine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu
CO2 ORTALAMA

2019 Ağustos Sonu 2020 Ağustos Sonu Değişim

10

Motor yağını
yolculukta tanırsın.
Maxima, yıllardır Türkiye'nin tüm yollarında. Güç, güven ve performans Maxima ile yanında.

/petrolofisimaxima

petrolofisi.com.tr

