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Diyalog toplantılarımız sektörün ufkunu genişletiyor

Değerli Meslektaşlarım,

19 Temmuz’da 10.sunu gerçekleştirdiğimiz Diyalog Toplantısı Bursa’da icra edildi. İletişim toplantımız Böl-
ge Yetkili Satıcıları, Sigorta Şirketlerinin Bölge Müdürlükleri, Bankacı dostlarımız ve Sponsor firmalarımızın 
katılımcıları ile gerçekleştirilmiştir.

Her zaman yanımızda olduğunu bildiğimiz Hyundai Assan Genel Müdürü Sayın Ümit Karaarslan’ın sektör 
hakkında düşüncelerini bizimle paylaştığı toplantımızda, tüm katılımcılarımıza Yeni Türk Ticaret Kanunu 
hakkında temel bilgiler aktarılmış, aynı zamanda da sponsorlarımız tarafından sektör ile alakalı çok değerli 
paylaşımlar gerçekleştirilmiştir. Toplantımıza iştirakleri sebebi ile tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.

OYDER olarak son 1,5 aylık dönemde; TOBB / Otomotiv Sektör Meclisi’nde oldukça geniş katılımlı “Pert 
Araçlar ve Sigorta Mevzuatının Değerlendirilmesi” toplantısında yetkili satıcıları temsil ettik. TSRSB’de Oto-
motiv Sigorta Acenteliklerinin durumu konusunda  Genel Sekreter Sayın Erhan Tunçay ile biraraya geldik. 
MÜSİAD’ın düzenlediği “Yerli Üretimde Elektrikli Araç” paneline katıldık. Bunun yanında Bursa’da yetkili satı-
cılarımızı bilgilendirme görevimize istinaden Diyalog Toplantımızın 10.sunu düzenledik.

Amacımız her ortamda yetkili satıcılarımızı temsil etmek, sorunlarını dile getirmek ve üretilebilecek çözüm-
lere pozitif katkı sağlamaktır. Bu çerçevede, gerek dergimizde, gerekse gerçekleştirdiğimiz toplantılarda bil-
gi paylaşımına büyük önem veriyoruz. Sektörün nabzını tutabilmek ve sorunlarına çözüm üretmek için gün-
cel gelişmeleri de sizlere aktarmaya çalışıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde ODD, sektörün geleceği ile alakalı yaptırdığı çok değerli olduğunu düşündüğüm aka-
demik bir çalışmayı tüm ülkemiz ile paylaşmıştı. Burada en çok dikkati çeken nokta Gelir Dağılımındaki de-
ğişiklik nedeniyle araç alımı yapabilecek kitlenin artış göstermesi olarak özetlenebilir. Bu konuyu dergimiz-
de detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştık. 

Geçen ay yayınlanan sayımızda OYDER benzeri yapılardan Avrupa’daki eşdeğeri olan CECRA konusunda bil-
gi aktarmıştık, bu sayımızda ise Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren NADA hakkında araştırma yazımızı bu-
lacaksınız. Bu araştırma yazısını okumanızı önemle tavsiye ediyorum, kendinizden birçok noktayı bu yazı-
da bulacaksınız.

Dünya otomotiv üretimi geçen yıl 81 milyon iken bu yıl 84 milyon adede doğru ilerliyor, geçen yıla göre ar-
tış %4 civarında öngörülüyor. IMF’in Dünya büyüme hızını %3,5 olarak açıkladı ancak ülkemizin ihracatın-
da büyük bir ağırlığı alan Avrupa’da büyüme beklentisi %-0,3 olarak beklenmekte. Haziran sonu itibarı ile 
Avrupa’da derinleşen krizin ülkemizi etkilediğini OSD verilerinden görmüş olduk. Otomotiv ihracatımız ge-
çen yılın ilk 6 aylık dönemine göre bu yıl aynı dönemde %4’lük bir yavaşlama göstermiş durumda.

2011 yılında dünyada en çok araç üretilen ülke oldukça açık ara ile Çin olmuştu, toplam üretimleri 
18.419.000 adet gerçekleşmişti. Çin’e en yakın üretim ise ABD’de 8.654.000 adet ile gerçekleştirilmişti, 3. 
üretici ülke ise 8.334.000 ile Japonya olmuştu. Bu yıl da aynı sıralamanın devam edeceği tahmin ediliyor.

Yine dergimizin bu sayısında özellikle Satış Sonrası Hizmetler-Hasar Bölümünde Yetkili Satıcılarımızın yaşa-
dığı en büyük problemlerden birisine çözüm olabileceğini düşündüğümüz bir firmanın tanıtımını yaptık. CZ 
Türk, İspanya merkezli, Zaragoza’da 19 sigorta şirketinin ortaklaşa kurduğu bir firma, Türkiye’de yapılanma-
sını tamamlamış ve servislerin reytinglendirilmesi konusunda çalışmalarına başlamış durumda. Detaylarını 
okuduğunuzda oldukça önemli hizmetler verdiklerini gözlemleyebileceksiniz.

Bu yıl ilk defa bir üst model yılı uygulaması 1 Ağustos’ta değil 1 Ocak 2013 itibarı ile uygulanmaya başla-
yacak. Bu konuda ekiplerimizi bilgilendirmeli ve onlarında tüketiciler ile bunu paylaşmalarını sağlamalıyız. 
Umuyorum ki 2012 yılında yaşayacağımız bu değişiklik satış adetlerimize olumsuz yansımasın. Markaların 
bu handikapı gidermek için kampanya hazırlıkları yaptığını düşünüyorum.

Yıl sonuna kadar olan dönemde sizlerin kullanımı için oluşturacağımız bazı istatistiki bilgiler ile sizlere sağla-
yacağımız faydaları genişletmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm üyelerimizin bazı bilgilerini bizler ile paylaş-
masını önemle rica ediyorum. Destekleriniz ile oluşturmayı planladığımız yapı gelecekte üye olan tüm Yet-
kili Satıcılarımızın önlerini daha net görmelerini sağlayacak.

Saygılarımla...
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Otomotivin başkenti Bursa'da
yetkili satıcılar bir araya geldiler

B
ursa Bölgesi Yetkili Satıcılar Toplantısı’nın açılış konuş-
masını gerçekleştiren OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’ni ikinci dönem Yö-

netim Kurulu Başkanı olarak temsil etmekten mutluluk ve gurur 
duyduğunu ifade ederek, Bursa bölgesinden toplantıya katılan 
yetkili satıcılara ve sektör paydaşlarına şükranlarını sundu. Göre-
ve geldiği günden bu yana OYDER’in en önemli etkinliklerinden 
biri olan “Diyalog” toplantılarının gerçekleştirilmesinin nedenle-
ri ve sonuçları üzerine kısa bir değerlendirme yapan H. Şükrü Ilı-
sal, “2010 yılında dernek yönetimine geldiğimizde, bir istatistik 
çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmanın sonucu, OYDER’in sa-
dece İstanbul’a yönelik çalışma yapan elitist bir dernek olduğu-
nu gösterdi. Bizler ise bu sonuçlara bakarak, bir yerlerde bir yal-
nışlık yapıldığına kanaat getirdik. Ve bu algıyı kırmak üzere ha-
rekete geçtik. Yönetim Kurulu toplantılarımızı belirlediğimiz il-
lerde yapmaya karar vererek harekete geçtik. Burada amacımı-
zı, ‘OYDER Türkiye’dir algısını yerleştirmeye çalışmak olarak be-
lirledik. Her ilimizde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplan-
tıları sonunda, o bölgedeki Yetkili Satıcı arkadaşlarımızın da ka-
tıldığı sektörün sorunlarına ilişkin toplantılar düzenlemeye baş-

ladık. Hem distribütörler hem hukuk düzeyinde değerli konuş-
macıları Bölge Toplantılarımıza taşıyarak, sektörün değerli isim-
leriyle sektörün gerçeklerini tartışmaya çalıştık” olarak ifade etti.

H. Şükrü Ilısal yönetime geldikleri günden bugüne kadar 10 Böl-
ge Toplantısı ve iki tane de sektörü bir araya getiren Otomotivin 
Geleceği Kongresi düzenlediklerini belirtti. Sivil toplum örgüt-
lerinin artık demokrasilerde çok daha ön plana çıktığına deği-
nen Ilısal, “Amerika başkanlık şeçimlerinde adaylar seçimin son 
turunu  Amerikan Yetkili Satıcılar örgütü olan NADA’da yapıyor. 
Bu NADA’nın ne kadar güçlü bir sivil toplum örgütü olduğunu 
gösteriyor. Bursa Bölgesi Toplantısı’nı İstanbul’a yakın olması, ye-
şil Bursa olması, otomotiv sektörüne ilişkin bilgi birikiminin çok 
yüksek olması nedeniyle düzenledik. OYDER üye sayısının yüzde 
27’sini Bursa oluşturmaktadır. Bizler bu seviyeyi dernek üyeliği 
anlamında yeterli göremiyoruz. OYDER üyeliği hiç bir zaman bi-
reysel firmaların yönlendirilmesiyle gerçekleştirilebilecek bir du-
rum değildir. Sektörün sorunlarını dile getirmek için bir araya ge-
lenler zamanını, aklını bu işe aktaran bir gönüllüler topluluğu-
dur.” açıklamasında bulundu.
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Rekabet Hukuku, Basel III Kriterleri, Yeni Blok Muafiyeti Yasası’nın 
sektörün önünde durduğunu hatırlatan H. Şükrü Ilısal “Bunun 
yanında yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, sektörün içindeki hak-
sız rekabeti ortadan kaldıracak bir düzenleme olduğuna inanı-
yorum.  Haksız rekabetin önlenmesinin yanında, distribütörün 
‘para kazanıyorsunuz” üslubunun da geri çekilmesine fayda sağ-
layacaktır. Çünkü kayıt dışının yapmış olduğu haksız rekabet, 
distiribütörlerde ‘kazanan da var’ algısını oluşturuyor. Yeni TTK 
ile haksız rekabetin önüne geçilecektir.” 

Kârsızlığın sektör için önemli bir sıkıntı olduğuna değinen H. 
Şükrü Ilısal, “OYDER olarak sektörün kârsızlık sorununa ilişkin 
2009-2011 yılları içerisinde görsel ve yazılı basına 76’ya yakın de-
meç verdik, toplantılar düzenledik. Kârsızlığı gerçeklerimizden 
biri olarak kabul ediyorsak, bununla ilgili bir çok çalışma yapmak 
zorundayız. Bir sivil toplum örgütü olarak elimizden geldiği ka-
dar kârsızlık gibi sektörün diğer bütün sorunlarının çözümü için 
faaliyetler gösteriyoruz. Sorunlarımızın çözümü için OYDER’e sa-
hiplenmek ve destek vermek gerekiyor” dedi. OYDER’i sahiplen-
mek demenin yönetimde yer alamak değil, sivil toplum kuruluşu 
olarak kurumu sahiplenmek anlamına geldiğine dikkat çeken H. 
Şükrü Ilısal, OYDER’in gönüllülük esasına dayanarak çok güçlü, 
ses getiren ve sektöre fayda sağlayan bir kurum olduğunun altı-
nı çizdi. Tek başına hem topluma, hem sektöre hiç bir şey kazan-

OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI H. ŞÜKRÜ ILISAL

dırılamayacağını belirten H. Şükrü Ilısal,  OYDER’de hem Yönetim 
Kurulu hem de profesyonel ekip olarak, yaptıkları işin daha iyi ol-
ması için çaba sarfettiklerini dile getirdi. Sektörde faaliyet göste-
ren Yetkili Satıcıların ikinci kuşak yöneticilerine, çoklu marka se-
viyesine gelen kuruluşların tepe noktalarda çalışanlarına sesle-
nen H. Şükrü Ilısal, OYDER’e sahip çıkılmasının sektöre sahip çı-
kılması anlamına geldiğini söyledi.

Bursa Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda söz alan OYDER Genel Sekre-
teri Özgür Tezer, 2012 yılı için Türkiye, Avrupa ve dünyadaki eko-
nomik büyüme tahminlerini katılımcılar ile paylaştı.

Özgür Tezer, Türkiye’nin büyüme hızının 2012 yılında yüzde 4, 
2013 yılında ise yüzde 5 civarında olarak tahmin edildiğini ha-
tırlatarak, 2013 yılında Avrupa’da daralmanın özellikle ihracatı-
mızı etkileyeceğini söyledi. Gelişmekte olan ülkelerin ekono-
mik büyüklüklerine değinen Özgür Tezer, Meksika’nın 1,23 tril-
yon dolar, Güney Kore’nin 1,21 trilyon dolar, Endonezya’nın 908 
milyar dolar, Türkiye ise 876 milyar dolar büyüklüğü olduğu ak-
tardı. Kısaca Avrupa Komisyonu’nun büyüme ve istihdamın artı-
rılması için atılacak adımları belirlemek üzere raporlar yayınladı-
ğını belirtti. Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve Romanya’nın kurtar-
ma programı kapsamında gözlendiğini söyledi. Avrupa ve dün-
yadaki ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye’nin demografik ola-
rak avantajlı olduğu tespitini yapan Özgür Tezer, yaş ortalaması-
nın Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi olduğunu aktardı. “Türki-
ye nüfusunun ortalamasının genç olması otomotiv sektörü için 
bir avantajdır” tespitini yaptı.

Tüketici Güven Endeksinin yüzde 90 seviyelerinde olduğunu ha-
tırlatarak, tüketicinin harcamaya devam ettiğini söyledi. “Gü-
ven Endeksi tablosuna göre otomotiv sektörünün buradan pa-
yını alması gerekiyor” dedi. Enflasyonun 10 rakamların altın-
da olmasının büyük bir başarı olduğuna dikkat çeken Özgür Te-
zer, “Türkiye’de kişi başına düşen yıllık gelir tahmini 2012 yılında 
11.405 dolar, 2013 tahmini ise 12.157 dolardır. Bu da satın alma 
gücünü net olarak göstermektedir. Otomotiv sektörü pazar ha-
reketinin de satın alma gücüne bağlı olduğunu geçmiş yıllarda-
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ki deneyimlerimizden hatırlarsınız”. İşsizlik oranının bir çok Av-
rupa ülkesine kıyasla daha iyi olduğuna işaret eden Özgür Tezer, 
“Şu anda açıklanan rakamlara göre işsizlik oranımız yüzde 9 sevi-
yesindedir” dedi. Türkiye’nin ihracatına da değinen Tezer, “Geçti-
ğimiz yıl ihracatımız 135 milyar dolar seviyesinde gerçekleştirdi. 
Bu yılın ilk altı ayında ise 72 milyar dolar seviyesinde oldu” dedi. 
Sıkıntılı bir dönem olmasına karşın 2012 yılının ihracatının 150 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini umduklarını dile getir-
di. Türkiye’nin ihracatı içerisinde otomotiv endüstrisinin yüzde 
7’lik bir pay aldığını aktaran Özgür Tezer, “Otomotiv endüstiri bu 
yılın ilk altı ayında 9 milyar tutarında bir ihracat gerçekleştirdi” .

Dünya otomotiv pazarı hakkında bilgi veren Tezer, “Dünya’daki 
toplam Araç Parkı 980 milyon adettir. Dünya otomotiv pazarı  
2011 yılında yüzde 5,3 artışla 79 milyon adete ulaşmıştır. 2012 
yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla toplam pazarın 85 
milyon olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir”. Üretimin de 
bu rakamlara paralel gittiğini aktaran Tezer, “Toplam dünya üre-
timi sonuçlarına göre Çin 18 milyon üretimle ilk sırada yer aldı. 
Türkiye 2011 yılında toplam 1.169.225 adet üretim gerçekleştir-
miştir. Dünya otomotiv üretimi 2011 yılında yüzde 5 artışla 81 
milyon adete ulaşmıştır. 2012 yılında ise toplam üretimin 84 mil-
yon olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir” dedi. Avrupa pa-
zarındaki pazar rakamlarını değerlendiren Özgür Tezer bu yılın 

ilk beş ayında Almanya’nın ilk sırada yer alarak 1.466.139 mil-
yon adet satış gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Avrupa pazarı ra-
kamlarına göre Türkiye’nin bu yılın ilk beş ayında nüfus oranı-
na göre 262 kişiden birinin otomobil satın aldığını söyledi. Türki-
ye otomotiv pazarına değinen Özgür Tezer, 1990 yılından bugü-
ne otomotiv pazarı rakamları üzerinde değerlendirmede bulun-
du. “2002-2011 yılları arasında 10 yıllık dönemde toplam pazar 
613.000, 2007-2011 yılları arasında 5 yıllık dönemde toplam pa-
zar 678.800, 2009-2011 yılları arasında 3 yıllık dönemde ise top-
lam pazar 744.300 adet olarak gelişti” dedi. 2012 için 850 - 875 
bin arasında bir tahmin yapıldığına dikkat çekti.

2012 yılının ilk altı ayında otomobil pazarını ortalama emisyon 
değerine göre değerlendiren Özgür Tezer, “En yüksek paya yüz-
de 36,5 oranıyla 120-140 gr/km arasında yer alan otomobiller 
89.256 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 30,8 pay ile 100-120 
gr/km arasındaki otomobiller yer aldı” hatırlatmasını yaptı.

2011 yıl sonu itibariyle toplam araç parkının 12 milyon düzeyin-
de olduğu bilgisini veren Tezer, “Bugün mevcut araç parkımızın 
yüzde 54,2’si 12 yaş üzeri araçlardan oluşuyor, 16 yaş üzeri olan-
ların oranı ise yüzde 34” dedi.

Türkiye’de kişi başına düşen araç sahipliğinin Avrupa ortalama-
larının çok altında bir orana sahip olduğunu söyleyen Özgür Te-
zer, “Türkiye 1000 kişiye düşen 141 araç ile Batı Avrupa ülkeleri 
ortalaması olan 606’nın çok gerisinde ve  Doğu Avrupa ülkeleri 
arasında ise sonuncu durumdadır. Bu tabloya göre Türkiye oto-
motiv pazarı potansiyelinin çok gerisinde yer alıyor” dedi. Vergi 
oranlarına da değinen Özgür Tezer, “Avrupa ülkelerinde otomo-

Tablo:1 – Nüfus yoğunluğuna göre araç sahip olma oranı

Ocak-Mayıs 12 Nüfus Adedi Nüfus/Satış

1 Almanya 1.466.139 81.751.605 56 % 18

2 Türkiye 284.790 74.724.269 262 % 0,4

3 Fransa 1.030.499 65.350.000 63 % 1,6

4 İngiltere 987.722 62.435.709 63 % 1,6

5 İtalya 745.345 60.776.531 82 % 1,2

6 İspanya 373.888 46.196.278 124 % 0,8

7 Polonya 136.891 38.200.037 279 % 0,4

8 Romanya 66.874 21.413.815 320 % 0,3

9 Hollanda 289.865 16.934.057 58 % 1,7

10 Yunanistan 28.587 11.309.885 396 % 0,3

11 Belçika 267.752 10.951.665 41 % 2,4

12 Portekiz 68.002 10.636.979 156 % 6

13 Çek Cum. 81.330 10.532.770 130 % 0,8

14 Macaristan 28.819 9.985.722 346 % 0,3

15 İsveç 149.447 9.475.954 63 % 1,6

16 Avusturya 171.152 8.419.776 49 % 2,0

17 İsviçre 152.522 7.870.100 52 % 1,9

18 Bulgaristan 8.867 7.364.570 831 % 0,1

19 Danimarka 83.940 5.579.204 66 % 1,5

20 Slovakya 31.327 5.445.224 174 % 0,6

21 Finlandiya 32.022 5.413.300 169 % 0,6

22 Norveç 74.706 5.016.100 67 % 1,5
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Tablo 2: Türkiye Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 6 Ay Toplam

2002 1.764 3.641 7.109 11.007 15.461 14.337 15.472 13.302 14.599 16.531 16.657 27.569 53.319 157.449

2003 11.531 10.402 15.743 18.893 25.853 28.266 30.172 25.903 36.234 45.446 40.048 75.778 110.448 364.069

2004 36.352 37.079 67.144 73.075 80.290 59.730 54.816 52.876 55.609 53.000 49.200 78.924 353.670 698.095

2005 20.747 35.766 60.707 56.844 67.357 60.796 61.015 64.011 61.954 56.638 61.364 103.209 302.217 710.408

2006 27.917 40.938 60.052 64.038 78.229 54.355 37.251 43.767 46.109 36.542 51.867 76.787 325.529 617.852

2007 23.117 29.184 41.890 42.366 47.938 48.674 47.490 50.558 46.581 52.725 63.313 100.926 233.169 594.762

2008 31.527 35.251 53.649 47.701 48.598 46.324 42.156 43.670 43.932 32.884 26.253 42.078 263.050 494.023

2009 19.606 21.742 55.111 52.640 63.191 61.067 28.845 35.609 81.397 21.033 27.962 88.923 273.357 557.126

2010 20.095 31.172 51.769 54.946 59.377 60.896 61.345 61.764 63.814 73.404 73.962 148.369 278.255 760.913

2011 44.892 58.663 78.403 77.695 80.646 81.573 63.044 58.406 60.129 69.421 63.657 127.910 421.872 864.439

2012 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 0 0 0 0 0 0 0 340.632 340.632

Tablo:3 – Eğer 2012 Pazarı 800.000 Olacaksa 2. Yarı Kaç Adet Satılır

1. Yarı Yıl Toplamı 2. Yarı Yıl Toplamı Yıl Toplamı

10 Yıllık Ortalama 261.246 321.106 582.352

2011 Satışları 421.872 442.567 864.439

2012 Satışları 340.632 ??? ???

10 Yıllık Ortalama 261.246 321.106 582.352

2011 Satışları 421.872 442.567 864.439

2011 Satışları 340.632 ??? 800.000

10 Yıllık Ortalama 261.246 321.106 582.352

2011 Satışları 421.872 442.567 864.439

2011 Satışları 340.632 459.368 800.000

Tablo:4 – 2011  2. Yarı Aylık Satış Rakamları

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

10 Yıllık
Ortalama

44.259 44.814 50.946 45.723 47.192 88.172

2011 
Satışları

63.044 58.406 60.129 69.421 63.657 127.910

bil satışında ÖTV uygulaması söz konusu değil. Ancak bazı AB 
ülkelerinde belli CO2 değerleri üzerine caydırıcı vergiler uygu-
lanmaktadır. Ülkemizde otomotiv sektörünün gelişmesini hız-
landırmak otomobil fiyatlarının aşağı çekilmesiyle mümkündür. 
Araç talebi ancak bu şekilde artırılabilir.”

OYDER üyelerinin 7 milyar dolarlık tesis yatırımı ile 5 milyon met-
rekarede hizmet verdiklerine değinen Özgür Tezer, sektörde 100 
bin personel istihdamı ile 500 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu 
vurguladı. Yetkili Satıcıların 54 markanın yaygın bayilik ağlarını 
yürüttüğünü belirterek, Yetkili Satıcıların yüzde yüz Türk serma-
yeli ve müşteriye markanın temas noktası olduğunu hatırlattı. 
Yetkili Satıcıların; Hedef Baskısı ve Değişkenler, Rekabet / Haksız 
rekabet, Fiyat Politikaları, Finans, Kalifiye eleman bulma, Tekno-
lojiye uyum konularında sorunları olduğunu dile getirdi. Özgür 
Tezer, Yetkili Satıcıların gelecekte var olabilmeleri için, “Yetkili Sa-
tıcılar gereğinden fazla yatırım yapmamalıdırlar. Giderleri kont-
rol altında tutmalı, en büyük yatırımı insana yaparak, aile birey-
lerinin ve çalışanlarının eğitimi yükseltmelidirler. Bunun yanı sıra 
hızla kurumsallaşmalarını tamamlamaları, sektör içinde alterna-
tif gelir kaynakları yaratmalılar” önerisinde bulundu. Konuşma-

sını OYDER’in amacı ve hedefleri konusuna değiner sonlandı-
ran Özgür Tezer, “OYDER”inYetkili Satıcıları temsil etmek, güven-
ce olmak, yol göstermek, çözüm üretmek, fayda sağlamak ve bi-
linçlendirmek için faaliyet göstermektedir” diye konuştu.

EVREN FENEMEN
Prista Oil Orta ve Doğu Avrupa 
Yatırımlar ve İş Geliştirme Direktörü

B ursa Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda konuşan Prista Oil Orta 
ve Doğu Avrupa Yatırımlar ve İş Geliştirme Direktörü Evren 

Fenemen, Türk otomotiv sektörünün, Prista madeni yağ markası 
ile Chevron için kilit bir odak noktası olmaya devam ettiğini söy-

Tablo 5: CO2 Ortalaması 2012 Haziran Sonu

Emisyon Değerleri 2011 6 aylık satış 2012 6 aylık satış Değişim

<100 gr/km 1.144 % 0,4 4.860 % 2,0 % 324,8

>100-120 gr/km 83.059 % 28,7 75.360 % 30,8 % -9,3

>120-140 gr/km 110.396 % 38,1 89.256 % 36,5 % -19,1

>140-<160 gr/km 50.936 % 17,6 53.607 % 21,9 % 5,2

>160 gr ve üstü gr/km 44.211 % 15,3 21.407 % 8,8 % -51,6

289.746 % 100,0 244.490 % 100,0 % -15,5
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PRİSTA OİL ORTA VE DOĞU AVRUPA YATIRIMLAR VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ
EVREN FENEMEN

ledi. Merkezi San Ramon, Kalifornia, ABD olan ve dünya çapında 
faaliyet gösteren iştirakleriyle Chevron’un, dünyanın önde gelen 
entegre enerji şirketlerinden biri olduğunu belirten Evren Fene-
men, şirketin enerji sektöründe tam anlamıyla her yönünde faal 
olduğunu aktardı. Evren Fenemen, “60 binden fazla çalışanı,16 
rafinerisi, dünya çapında 20 binden fazla akaryakıt istasyonu bu-
lunan Chevron, ham petrol ve doğal gaz araştırmaları, üretimi 
ve dağıtımının yanı sıra; akaryakıt ve yağların rafine edilmesi, sa-
tış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. Petro kimya ürün-
leri üreten ve pazarlayan; elektrik ve jeotermal enerji üretimin-
de bulunan Chevron; enerji yönünden etkin çözümler sağlama-
sı ve bio yakıtlar da dâhil olmak üzere geleceğin enerji kaynak-
larını geliştirmesiyle de dikkat çekmektedir. “ açıklamasını yaptı.

Madeni yağ pazarında da dünyanın dördüncü büyük entegre 
üreticisi olan Chevron’un dünya genelinde birçok madeni yağ 
üretim tesisi bulunduğunu da dile getiren Evren Fenemen, Ener-
ji devinin Prista markalı madeni yağlarının 80’den fazla ülke pa-
zarında yer aldığını söyledi.

Prista Oil Holding BV’in ,Türkiye’yi de içeren coğrafyada 
Chevron’un Doğu Avrupa’da faal Distribütörü oluduğunu hatır-
latan Evren Fenemen, “Prista Oil Holding 1995 yılında kurulmuş 
bir enerji şirketidir. Faaliyetleri arasında madeni yağ üretimi, baz 
yağ depolama ve satış ve akü üretimi olan firmanın19 ülkede, 

550 çalışanı vardır. Prista Oil bir tanesi Körfez-İzmit’te 86.000 ton 
kapasiteli olmak üzere toplam 282 bin ton üretim kapasiteli 4 
madeni yağ üretim tesisine ve yine bir tanesi Körfez’de olmak 
üzere  4 depolama tesisine sahiptir” bilgisini verdi.

AVUKAT ÇAĞRI TURAL
LEGAL HUKUK BÜROSU

B ursa Yetkili Satıcılar Toplantısı’nın bir diğer konuşmacısı Le-
gal Hukuk Bürosu’ndan Avukat Çağrı Tural, katılımcıları 1 

Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni Türk Tica-
ret Kanunu hakkında bilgilendirdi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun neler getirdiğini özetleyen Çağ-
rı Tural, “Şeffaflık, eşit işlem, sorumluluk, hesap verebilirlik gibi 
kurumsal şirketlerin hali hazırda benimsemiş olduğu kurumsal 
yönetim ilkeleri kanun kapsamına alınarak, şirketler hukuku ala-
nında bütünlük sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Yeni 
TTK’da birçok yenilik ve revizyona yer verilmiştir” diye aktardı.

Aynı yönetim çatısı altında toplanan ana şirketler ve yavru şirket-
ler arasındaki ilişkilerin yani “şirketler topluluğu ilkelerinin” dü-
zenlendiğini söyleyen Tural, “Bu düzenleme ile ana şirket ve yav-
ru şirketler arasındaki ilişkiler kurallara bağlanmış ve yeni sorum-
luluk halleri öngörülmüştür. Ana şirketin hâkimiyetini yavru şir-
keti zarara uğratacak şekilde kullanmasının önüne geçilmeye ça-

LEGAL HUKUK BÜROSU’NDAN AVUKAT ÇAĞRI TURAL TÜRK TİCARET KANUNU 
HAKKINDA BİLGİLER VERDİ.
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lışılmıştır” dedi. Haksız rekabete ilişkin kanunu yorumlayan Çağrı 
Tural, “Haksız rekabete ilişkin daha ayrıntılı düzenlemeler yapıla-
rak, rekabetin haksız olarak ihlali halinde, faillere hapis veya adli 
para cezası yaptırımı getirilmiştir. Başlıca haksız rekabet halleri 
yeniden tanımlanmış; odalar, borsalar ve tüketicileri koruyan si-
vil toplum kuruluşlarının dava hakları kuvvetlendirilmiş ve bası-
nın sorumluluğu her türlü basın yayın mecrasını ve interneti de 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir” bilgisini aktardı.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, ticari hayata ilişkin yeni düzenlemele-
ri ile şirketlere ciddi yükümlülükler ve sorumluluklar getirmekte 
olduğunun altını çizen Çağrı Tural, “Yeni TTK ve beraberinde ge-
lecek olan yeni düzene adaptasyon konusu şirket ajandalarında 
en üst sırada yer alması gereken bir kalem olmalıdır. 

Yeni TTK’ya uyumlu hale gelmek, şirketler için bir keyfiyet değil, 
zorunluluk halini almıştır. Diğer yandan, söz konusu yeniliklerin 
şirketin ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte edilmesi halinde, ka-
nun değişikliğinin fırsata çevrilmesi mümkün olabilecektir” dedi.

ÜMİT KARAARSLAN
HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
GENEL MÜDÜR

Ü mit Karaarslan konuşmasında pazar tahmini üzerine bir 
değerlendirmede bulundu. ODD tarafından bir grup öğ-

reti üyesine hazırlatılan “Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası, Ta-
lep Tahmini 2012-2016” isimli çalışmanın sektöre önemli bir kat-
kı sunduğuna değindi.

Hazırlanan “Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası-Talep Tahminleri 
2012-2016” raporu, bu yıl dahil 2016 yılına kadar otomotiv pa-
zarının seyrinin ekonomik gelişmelerle ve destekle birlikte na-
sıl gelişeceğini ortaya koyduğunu dile getiren Ümit Karaarslan. 
“ODD’nin, sektörün yol haritasını oluşturmak üzere 2009 yılında 
gerçekleştirdiği akademik çalışmanın devamı niteliğindeki ra-
porda otomobilin ortalama birim fiyatı, tüketici geliri, akaryakıt 
birim fiyatı, bireysel kredi hacmi ve kredi faizlerin ana değişken-

ler olarak belirlenmiştir” dedi. Rapor, ‘’mevcut vergi sisteminin 
pazara ve ekonomiye etkileri’’, ‘’Türkiye’deki otomobil sahipliği 
ve talebi etkileyen unsurlar’’ ile ‘’araç parkı ve bunun ekonomik 
ve çevre etkileri’’ gibi başlıkları kapsadığını aktaran Ümit Kara-
arslan yüksek oranlı vergilerin, özellikle de ÖTV oranlarının, talep 
artışını önemli ölçüde engellediği öne sürülen raporda, mevcut 
şartlar değişmeden, yüzde 5,5 oranında gelir artışı olması duru-
munda 2016 yılında otomobil satışlarının yıllık 850 bin 39 adet, 
toplam otomotiv satışlarının da 1 milyon 246 bin 323 adet sevi-
yesine ulaşacağı tahmininde bulunulduğunu söyledi.

Ümit Karaarslan, “Raporda, ÖTV’nin yüzde 18 oranında uygulan-
ması halinde otomobil satışlarının 2016 yılında 1 milyon 16 bin 
168 adet, toplam otomotiv satışlarının ise 1 milyon 412 bin 252 
adet olacağı tahmin edilirken, ÖTV’nin yüzde 27’ye düşürülme-
si durumunda ise otomobil satışlarının 930 bin 682 adet, toplam 
otomotiv satışlarının da 1 milyon 326 bin 966 adet olacağı öngö-
rülüyor” açıklamasında bulundu.

OYDER’in geçtiğimiz aylarda yaptığı Arama Konferansı’na deği-
nen Ümit Karaarslan, bu girişimin sektör adına ümit verici oldu-
ğunu dile getirdi. Arama Konferansı’nda OYDER’in Yetkili Satıcı-
lar için fırsat ve zorluklara değindiğini hatırlatan Ümit Karaars-
lan, “Fırsatları, gelişen pazar, kayıt dışının azalması, dijital mec-
raların etkin kullanımı, yabancı yatırımcıların ilgisi, OYDER çalış-
maları olarak özetlediniz. Zorlukları ise sermaye yetersizliği, gelir 
kaynakları yetersizliği, distribütor ilişkileri, kurumsal yönetim ek-
sikliği olarak dile getirdiğinizi gördüm” dedi.

Karsız operasyonlar konusunu birlikte değerlendirmeyi öneren 
Karaarslan, “Satış performansı göstergelerini; Yeni Kullanılmış 

HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
ÜMİT KARAARSLAN
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Oranı, Satış Departman Giderleri yüzde içinde Brüt Kar, Satış Da-
nışmanı Başına Yıllık Satış Hedefi, Kullanılmış Araç Stok Günle-
ri Kullanılmış Araç Yatırım Geri Dönüş Oranı olarak ele alabilir” 
dedi. Sözlerine “Satış Sonrası Performans Göstergelerinin ise Sa-
tış Sonrası Karşılama Oranı (Faiz Sonrası),  Genel Servis Verimli-
lik (Satılan/Potansiyel),  İşçilik Brüt Karı, Servis Departman Gider-
leri, İş Emri Başına Satılan Saat (Mek. Serv.), Parça Brüt Kar Oranı, 
Parça Departman Giderleri % Kar, Parça Stok Devir Hızı olarak ele 
alınması gerekir” önerisinde bulundu.

Ümit Karaarslan distribütör ile Yetkili Satıcı arasında her türlü ko-
nunun dile getirilmesini gerektiğini belirtti. Bundan sonra gidi-
lecek en önemli yolun, bayi ve distribütör ilişkisinin geliştirilmesi 
gerekliliğine olan inancını aktaran Karaaraslan, meslek hayatın-
da buna önem verdiğini söyledi. “Yeni Türk Ticaret Kanunu, Re-
kabet Hukuku, Blok Muafiyeti gibi uygulamalarda bayi ve distri-
bütör ilişkilerinin giderek geliştirilmesi ve sektörün ileriye taşın-
ması gerekiyor” diye konuştu.

Yetkili Satıcılara kendilerinin değerini bilerek, kurumsal çalışma-
larını artırmaları gerektiğinin altını çizen Ümit Karaaraslan, “Bi-
rinci ve ikinci nesil arasında yönetim tekniklerinizi, OYDER’in kat-
kısıyla birlikte yapacağınız çalışmalarla geliştirmeye özen gös-
terin. Şirketlerinizdeki gelir gider yönetimine birinci dereceden 
önem vermenizi dilerim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

SAVAŞ ERTÜRK
TURASSİST

T oplantının bir başka konuşmacısı Turassist’den Savaş Er-
türk, sigorta, reasürans, finansal hizmetler ve asistansta uz-

man kuruluş olan Mapfre ile ilgili bilgiler verdi. 46 ülkede 240 şir-
ket varlık gösteren Mapfre’nin 34 binin üzerinde çalışanı olduğu-
nu söyledi. Turassist’in ile 80 milyon euroya sahip Mapfre grubu 
şirketi olduğunu hatırlatarak 5 binin üzerinde anlaşmalı hizmet 
birimi olduğunun altını çizdi.  

Turassit’in assistansta yüzde 67 pazar payı olduğunu dile geti-
ren Savaş Ertürk, yol yardım,  ikinci el ve uzatılmış garanti, çağrı 
merkezi ve CRM operasyonları gibi verdikleri hizmetlere değin-

di.  Savaş Ertürk, “Mapfre Asistencia tarafından sunulan GAP, araç 
ile birlikte satılan bir varlık koruma planıdır. Kredilenmiş bir ara-
cın bu süre içerisinde kaza veya yanma neticesinde pert olması 
halinde veya çalınması durumunda; aracın pazar değeri ile fatu-
ra değeri arasındaki veya kalan kredi borcu arasındaki farkın ka-
patılmasını sağlar.

Mapfre Asistencia tarafından sunulan bu ürün kredili araç alım-
larında, araç sahibinin bir kaza veya hastalık nedeniyle çalışamaz 
hale gelmesi ya da kendi kusuru olmaksızın işsiz kalması halinde, 
kalan kredi borcu ödemelerini desteklerler. RAC organizasyonu 
en üstün standartlar ve avantajlarla Türkiye’nin her noktasında 
sağlanabilen bir hizmettir”.

İkinci el araç garantisine de değinen Ertük, “İkinci el aracın satışı-
nı hızlandırır. Aracın değerini arttırır. Garanti dışına çıkmış araç-
ların yetkili servislere geri dönüşünü sağlar. Servis karlılığını art-
tırır. Müşteri sadakatı sağlar. Firma imajını geliştirir” dedi.

SERDAR GÜRSES
BASF COATINGS OTOMOTİV TAMİR BOYALARI
MÜŞTERİ PROJELERİ MÜDÜRÜ

B oyahanelerin kar etmesi konusunda bilgiler veren Serdar 
Gürses, Yetkili Satıcıların boyahanelerde su bazlı boya tek-

nolojisi kullanmaları konusunda bilgiler verdi. Su bazlı boyanın 
hem tasarruf sağladığına hem de çevre konusunda bir duyarlılık 
yarattığına değindi. Boyahane verimlilik ve tartım sistemlerinin 

SAVAŞ ERTÜRK
TURASSİST
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BASF COATINGS OTOMOTİV TAMİR BOYALARI
MÜŞTERİ PROJELERİ MÜDÜRÜ SERDAR GÜRSES

O tomotivcilerin “egolarının” yüksek olduğunu söyleyen 
OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, “Enflasyonist dönemde 

hepimiz para kazandık, güzel ve büyük tesisler yaptık. Bütün 
bunları yaparken, enflasyonun katkısını hiç düşünmeden, ‘biz 
yaptık’ dedik. Şimdi enflasyonun olmadığı ortamda, ticaretin 
kendi faaliyet karlarıyla da, işi yürütememenin endişesi içeri-
sindeyiz. Fakat, ‘çok biliyorum, çok biliyoruz’ dediğimiz için de, 
kendimizi çok fazla sorgulamadık. İşte tam bu noktada OYDER 
devreye giriyor. Yaptığımız işin, otomotiv ticaretinin ölçümlen-
mesine katkı sağlıyor. OYDER biz yetkili satıcılar için bir fırsat-
tır. İki yıldır sektöre yeni oyuncu girmeyeceğinin tespitini yapı-
yoruz. Bu konuda çoğu zaman eleştiri aldığımız da oluyor. Fa-
kat tespitimiz çok doğruydu, sektöre yeni oyuncu girmeyecek, 
çünkü ortalama kar marjları bu işi sürdürülebilir bir hale getir-
miyor. Bunun yanında yetkili satıcıların bugüne kadar yaptığı 
yatırımları yapmak çok zor hale geliyor.  Bugün İstanbul’da çok 
ciddi pazar payı olan markalarımız, belirli bölgelerde bayi ya-
tırımı bulamıyorlar. Bunun nedenlerinin başında markanın ya 
da sektörün oluşturduğu kar marjının, İstanbul gibi büyük şe-
hirlerde, yatırımın geri dönüş sürecini çok uzun bir döneme 
yaymasıdır. Bu da yatırımı riskli hale getiriyor” diyerek, sektö-
re yerli oyuncunun girmediğini fakat yabancı yatırımcıların ilgi-
sinin çok yüksek olduğunu belirten H. Şükrü Ilısal, “Geçtiğimiz 

günlerde Arap yarımadasından yatırımcı bir grup, İstanbul’da 
bir distribütörlüğün Yetkili Satıcılığını üstlendi. Bu, artık ileride 
sektöre sermaye gruplarının küçük küçük adım atacağının ayak 
sesleridir.  Bu sermaye gruplarının, sektörün parakende ayağın-
da büyük gruplar oluşturacağı da bir gerçektir” dedi.

Yetkili Satıcılar olarak kendilerini kontrol etmekten kaçmamak 
gerekliliğine işaret eden H. Şükrü Ilısal, “sektör sorunlarıyla bir 
an önce yüzleşmek zorundadır” tespitini yaptı.

Yetkili Satıcıların Anadolu kültürüyle yetiştiğini dile getiren H. 
Şükrü Ilısal, “Şirketlerimiz namusumuzdur, kimseyle paylaşa-
mayız. Borçlarınız, sıkıntılar yaşarız, bunları aşmak için kimse-
ye söylemeyiz. Her şeyi kendi içerimizde yaşarız. Sonra yavaş 
yavaş yok olur gideriz” dedi. Ilısal, Yetkili Satıcılar olarak böy-
le bir algı ve durumun oluşmasına hiç gerek olmadığına deği-
nerek, “Artık yeni dünya düzeninde birleşmeler kaçınılmaz bir 
hale gelmiştir. Otomotiv teknolojilerinde farklı markaların or-
taklık yapar hale geldiği bir ortamda, artık Yetkili Satıcıların da 
zorlukları aşmak için birlikte ortaklık yapma dönemi gelmiştir” 
dedi. Yetkili Satıcıların  küçük silahlarını çekerek birbirlerini vur-
malarına gerek olmadığını söyleyen H. Şükrü Ilısal, “Şimdi artık 
birleşme zamanıdır. Birleşemiyorsak, devredelim ya da devrala-
lım” açıklamasında bulundu. 

kullanılmasında, kontrolün boyahane hizmeti veren bayide ol-
masını sağladığını aktaran Serdar Gürses, hassas renklerin, has-
sas ekipmanlar ile ayarlandığını söyledi. Boyahane verimliliği-
nin müşteriyi memnun ederek maliyetleri düşürdüğü konusun-
da bilgiler verdi. Bugüne kadar 70’in üzerinde boyahane denet-
lemesi yaptıklarını söyleyen Serdar Gürses, ortalama olarak 42 
bin TL’lik bir kayıbı tespit ettiklerini söyledi. BASF Coatings Türki-
ye olarak çalışma prensiplerinin “Çözüm Ortaklığı” mantığı oldu-
ğunu aktaran Serdar Gürses, “Çözüm Ortaklığını tam manâsıyla 
yansıtabilmek ve satış sonralarına destek verebilmek adına 2010 
yılının başı itibariyle kurulmuş olan Değer Katan Hizmetler Mü-
dürlüğümüz, Türkiye’nin tüm noktalarında boyahaneleri geliştir-

mek, yönetici eğitimleri yapmak, boyahanelerde kontrolü sağ-
lamak adına çalışmalarını sürdürmektedir. Bildiğimiz bir şey var 
ki; Ölçemediğin hiçbir şeyi, yönetemezsin. Biz, bu ölçümün ya-
pılmasına yardımcı olmayı kendimize misyon edinmiş durumda-
yız” açıklamasında bulundu.

Bursa Yetkili Satıcılar Toplantısı OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal’ın 
kapanış konuşmasıyla sona erdi. 
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OYDER’DEN HABERLER

TOBB Otomotiv Sektör Meclisi “Pert Araçlar 
ve Sigorta Mevzuatının Değerlendirilmesi” 
toplantısı gerçekleştirildi

 Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi 
toplantısı 29 Haziran 2012 tarihinde 
TOBB Merkez Binası toplantı salonunda 
Meclis Başkanı Sayın Yüksel Mermer 
başkanlığında gerçekleştirildi.

T
oplantı; Gaziantep Milletvekili Sanayi, Ticaret, Enerji, Ta-
bii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü Ha-
lil Mazıcıoğlu, Hazine Uzmanı Mehmet Ateş, Emniyet 

Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkan 
Yardımcısı Ufuk Göksel, Tramer Birim Müdürü Ünal Gürçay ve 
Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Tuncay Songör’ün katılımla-
rı ile gerçekleştirildi. 

Toplantıya sigortacılık mevzuatında pert kavramının olmama-
sı nedeni ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın ilgili 
maddeleri okunarak başlandı.

Anılan şartların, 3.3.1.2. maddesinde “... Onarım masraflarının si-
gortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması 
ve aynı zamanda eksper raporu ile taşıtın onarım kabul etmez 
bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasa-
ra uğramış sayılır. Aracın tam hasara uğraması halinde, sigorta-
cının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anın-
daki sigorta değeri ödenir. Bu durumda, aracın Karayolları Tra-
fik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda hur-
daya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz 
edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Değeri ta-
mamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacı-
nın malı olur.

Onarım masraflarının sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği ta-
rihteki değerini aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı aracın onarımı-
nın mümkün olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit 
edilmiş olması durumunda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeli-
ğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekildi-

ğine dair “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigorta şir-
ketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı öden-
mez....”

3.3.1.3. maddesinde, “... Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleşti-
ği andaki sigorta değerinden eksik olduğu  takdirde, kısmi ha-
sar halinde, aksine sözleşme olmadıkça, tazminat sigorta bedeli 
ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir. Kısmi hasar ha-
linde, onarım masrafları ve onarımın layığı ile yapılabileceği en 
yakın yere kadar olan gerekli çekilme ve nakil masrafları öde-
nir. Onarımı mümkün olmayan aksam için yenilerinin rizikonun 
gerçekleştiği tarihteki piyasa alım fiyatı esas tutulur.

Onarım sonucunda taşıtta bariz bir kıymet artışı meydana gelir-
se, bu fark tazminat miktarından indirilebilir. Bu şekilde indirim 
yapılabilmesi için hangi parçalara ne oranda indirim yapılacağı-
nın poliçede yazılı olması gerekir. Ancak, her hâlükârda, meyda-
na gelen kıymet artışı dolayısıyla tazminat miktarından indirile-
cek kısım ödenen tazminatın rücuen tahsil edilme imkanı ora-
nına göre azaltılır...”

3.3.1.4. maddesinde, “... Aracın çalınması halinde, sigortacının 
azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracın çalınma gü-
nündeki değeri ödenir.” denilmektedir.

İlgili mevzuatta “pert” tanımının olmaması ve kavramların net 
olarak anlaşılamadığı özellikle belirtilmiş, ağır hasarlı araçların 
muayene şartıyla yeniden trafiğe çıkmasının mümkün olması 
sebebi ile sıkıntıların yaşandığı, pert olarak tabir edilen araçların 
tamir edilerek satılması nedeniyle de davaların açıldığı bu ne-
denle bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Hazine Uzmanı Mehmet Ateş tarafından, mevzuatta pert kav-
ramı tanımlanmadığı, sigortacılık mevzuatında ise kavramının 
karşılığının ağır hasar ya da tam hasar olduğu vurgulanmıştır. 
Ayrıca Ateş tarafından, “... ağır hasar ya da tam hasar tespitini 
yapmak üzere bağımsız ve tarafsız sigorta eksperleri görevlen-
dirilmiştir. Eğer bir aracın ağır hasara ya da tam hasara uğradı-
ğı sigorta eksperi tarafından tespit edilmişse sigorta tazmina-
tı ödenirken, araç eğer ağır hasara uğramışsa trafikten çekilmiş-
tir kaşeli tescil belgesini ibraz ederek tazminatın ödenmesi, tam 
hasara uğramışsa hurdaya tescil ibrazından tazminatın öden-
mesi talep edilmektedir. Ancak trafikten çekilen bir araç gerek-
li bazı prosedürler tamamlandıktan, tamiri yapıldıktan ve Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev ve yetki ala-
nında olan muayene şartlarını da yerine getirdikten sonra trafi-
ğe tekrar dönebilmektedir. Sistemin daha sağlıklı işlemesi, ob-
jektif, yeknesak uygulama sağlanması için hasar tutarının araç 
değerinin belli bir oranına göre değerlendirilmesi çerçevesin-
de bir şey yapılabilir mi şeklinde öneriler tarafımıza gelmiş olup 
bununla ilgili bir çalışma taslağı hazırlanmış ve sigorta eksper-
leri ile sektörle paylaşılmıştır, bu işin içinde olan sigorta eksper-
lerinden ve sektörden aldığımız bildirimlerde bu sistemin çok 
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doğru olmadığı her zaman matematiksel formülün işlemeye-
ceği şeklinde geri dönüşler alınmıştır. Özellikle aracın yürür ak-
samında ve insanların hayatını etkileyecek parçalarda meyda-
na gelen bazı hasarlarda değer çok yüksek olmasa bile aracın 
tamamıyla trafikten çekilmesi gerekebildiğinden çok net bir 
oran belirlenmemiştir. Bu nedenle TOBB bünyesindeki sigorta 
eksperleri icra komitesine görev verilmiştir. Sigorta eksperlerin-
den, trafikten çekilen araçların yeniden trafiğe dönerken mua-
yene işlemleri sırasında ayrıca yeni bir sigorta eksperi tarafın-
dan tekrar bir incelemeye tabi tutulması ve onun da onayının 
alındıktan sonra trafiğe dönmesi yönünde bir öneri gelmiş olup 
bu öneri de değerlendirmeye alınmıştır. Diğer taraftan trafikten 
çekilerek muayene sonrası tekrar trafiğe dönmüş bir aracın kas-
ko sigortasını, sigorta şirketi tarafından yapılmaması noktasın-
da mevzuattan gelen bir yetkimiz bulunmamaktadır. Bu duru-
mun önlenebilmesi için sigorta eksperlerinin de muayene süre-
cinde bu sürece dahil olması, sigorta şirketlerine kasko sigorta-
sı yaptırma noktasında bir cesaret, güven verebileceği düşünül-
müştür..” denilerek konu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Trafiğe tekrar çıkmanın engellenebilmesi için halk arasında 
“pert” olarak tabir edilen araçların ÖTA (Ömrünü Tamamlamış 
Araçlar) merkezine sevk edilmeden tazminatların ödenmemesi 
önerisi katılımcılar tarafından paylaşılmıştır. Sayın Ateş öneriye 
karşılık, ağır hasarlı ve çekme belgeli araçların ÖTA kapsamında 
olmaması, sadece tam hasarlı araçların ÖTA kapsamında olması 
durumuna açıklık getirmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Da-
ire Başkan Yardımcısı Sayın Ufuk Göksel tarafından, ağır hasar-
lı araç, tam hasarlı araç ve onarılabilir kapsamına giren araçla-
rın farkları izah edilmiştir. Buna göre, tam hasarlı araçlara “Tamir 
edilmesi, tekrar trafiğe çıkması mümkün değildir.” şeklinde bir 
rapor verildiği zaman bu rapora istinaden kasko sigortasından 
para alabilmek için, araç sahibinin emniyete gelip aracını hur-
daya ayırması zorunluğu olduğu belirtilmiştir. Fakat bu şart sa-
dece sigorta eksperinin “Bu araç artık trafiğe çıkamaz” raporunu 
vermesi halinde olduğundan oranı çok düşüktür.

Esas yoğun olan, toplantı konusunu teşkil eden kısım ise, sigor-
ta eksperlerinin “Bu araç onarılabilir, tekrar trafiğe çıkarılabilir.” 
raporu vermeleri hususudur ki uygulama da çoğu zaman bu şe-
kilde gerçekleşmektedir. Bu araçlar için ise emniyete gelip tra-
fikten çekme belgesi alınması gerekmektedir. Söz konusu bel-
genin alınmasının gerekçesi, ağır hasarlı bir araç için tekrar ona-
rılabilir denmiş olsa da trafiğe çıkmadan önce bir yetkili kurum 
tarafından kontrol edilmesi, gerçekten trafik emniyeti, karayo-
lu güvenliği açısından uygun olup olmadığının kontrolünün ya-
pılmasıdır. Tüketicinin ekonomik durumu ve aracın onarılabilir 
olma kıstasları göz önünde bulundurularak onarılabilir araçların 
tekrar trafiğe çıkabilmeleri fakat tüketicilerin mağdur olmama-
sı için aracın hasar durumunun mutlaka bilinmesi gerektiği vur-
gulanmıştır. Pert olduğunu bilmeden araç alan vatandaşların 
sayıca fazla olduğu, kasko yaptıramadıkları zaman ancak duru-
mu öğrenebildikleri ve mağdur oldukları bu şekilde kendilerine 
çok sayıda şikâyet geldiği bilgisi meclis üyeleriyle paylaşılmıştır.

Tramer Birim Müdürü Sayın Ünal Gürçay tarafından, 5 Ekim 2009 
sonrası pert diye bir kavramın kalmadığı, araçların hurda belge-
li (trafiğe çıkması ve tamiri mümkün olmayan), çekme belgeli 
(muayene istasyonunun kontrolünden geçerek trafiğe çıkabilir 

onayı alan) ve ağır hasar (yürüyen aksamda ve aracın kendi özü-
ne etki etmeyecek ama tutar olarak büyük olan hasarlar) olarak 
üçe ayrıldığı bilgisi verilmiş ve konu ile ilgili sunum yapılmıştır.

Ayrıca, Hazine Müsteşarlığının genelgesi kapsamında 1 Ocak 
2012’den bu yana bütün eksper raporlarının elektronik imzay-
la toplandığı, 5664’e araç plakası yazılıp sms gönderilerek, hasar 
bilgisi ile son iki muayene ve km bilgisinin sorgulanabildiği be-
lirtilmiştir. Bununla birlikte, bilgi havuzuna girmemesi için kişi-
lerin tamiratlarını gizli yaptırdığı, trafikte ise bütün sürücülerin 
kendi sigortasından yararlanacağı, bu nedenle en ucuz değil, en 
iyi hizmeti veren sigorta şirketlerinin tercih edilmeye başlanaca-
ğı bilgisi paylaşılmıştır.

OYDER Genel Sekreteri Özgür Tezer tarafından, ağır hasarlı araç-
ların nasıl onarıldığının bilinmeden trafiğe çıkmasının aracın 
güvenilirliği açısından önemli olduğu, maddiyattan bağımsız 
olarak insan hayatının da düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürü Sayın 
Mevlüt Söylemez, konu ile ilgili olarak Dünya ve Avrupa uygu-
lamalarının araştırıldığı, Fransa’da onarımı yapan firma, muaye-
neyi yapan kurumun müteselsil sorumlu olduğu, ileride meyda-
na gelebilecek bir kazada araçtan kaynaklanan bir sorun olması 
halinde zarar görenlerin ekspere, onarımı veya kontrolü yapan 
firmaya dava açıp, haklarını buradan alabildikleri, Türkiye’de de 
böyle bir model uygulanabileceğinin düşünüldüğü bilgisi veril-
miştir.

Bununla birlikte toplantıda katılımcılar tarafından, Yetkili servis-
lerin hizmet sürelerinden müşterilerin rahatsız olduğu, ufak bir 
hasarda parça değişimine kadar gidildiği, bu nedenle müşteri-
lerin hasarın kayıtlara büyük meblağlı olarak yansımaması için 
yetkili servisleri tercih etmedikleri,

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin doğrudan tan-
zim sistemi olarak tanımlanan bir projesinin olduğu, bu proje 
kapsamında herkesin kendi sigortasından yararlanacağı bir sis-
temin geliştirileceği bu nedenle de artık trafik sigortası yaptırı-
lırken ucuz olmasının değil, en iyi hizmeti kimin sağladığının, 
ne tür hizmetlerin verildiğinin, müşteri memnuniyetinin öne 
çıkacağı,İkinci el araç satışına m2, sermaye gibi kriterlerin geti-
rilmesi ve donanımsız insanların bu işi yapmasının önüne geçil-
mesi gerektiği, pert olan arabaların tekrar satılması,

kilometre değiştirilmesi gibi işlemleri yapan donanımsız satıcı-
larında bu kriterler ile azaltılabileceği,

Yetkili satıcıların sigorta hizmeti verebildikleri, fiziki şartlar adı 
altında, sigorta şirketi kurulması, plazanın dışında olması, ayrı 
giriş çıkışının olması, elektrik su vs.nin ayrı olması gibi yeni ku-
rallar getirildiği ve bu kuralların işlerliğinin olmadığı ifade edil-
miştir.

Gaziantep Milletvekili Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bil-
gi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü Sayın Halil Mazıcıoğlu top-
lantıda konuşulan konuların çok önemli olduğuna dikkat çek-
miş, bizzat ilgileneceğini belirtmiştir. Toplantıda pert araçların 
trafiğe çıkmasının önemi üzerinde durulmuş ve bu konuda so-
mut bir adım atılana kadar bu konunun gündemde kalmasının 
sağlanması gerektiği hususunda karar alınmıştır. 
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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

MÜSİAD, yerli elektrikli otomobil için devrede

Artık elektrikli otomobil zamanı
 MÜSİAD Genel Merkezinde, MÜSİAD 

Otomotiv Sektör Kurulu'nca düzenlenen 
''Yerli Üretimde Elektrikli Araç'' konulu 
paneli düzenlendi.

M
üstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ta-
rafından gerçekleştirilen ‘’Yerli Üretimde Elektrikli 
Araç’’ 6 Temmuz 2012 Cuma günü MÜSİAD’da ger-

çekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, elektrikli otomobil konusunu 
yaklaşık 2,5 yıl önce Bursa’da dile getirdiklerini hatırlatarak, ‘’Yerli 
otomobil konusunda zorluklar olsa da markalaşmanın büyük bir 
önemi var. Herhangi bir sebepten bile olsa yerli otomobilin ko-
nuşulması güzel bir durum’’ dedi.

MÜSİAD Genel Merkezinde, MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu’nca 
düzenlenen ‘’Yerli Üretimde Elektrikli Araç’’ konulu panelde ko-
nuşan Olpak, Türkiye’de konvansiyonel araçlarda markalaşma-
nın kolay olmadığını, ancak elektrikli otomobil konusunda yer-
li markanın halen şansı olduğuna inanan bir sivil toplum kurulu-
şu olduklarını söyledi.

Türkiye’de konvansiyonel araçlarda markalaşmanın kolay olma-
dığını, ancak elektrikli otomobil konusunda yerli markanın ha-
len şansı olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını 
söyleyen Olpak, MÜSİAD olarak, Türkiye’nin kalkınmasında doğ-
ru bildiklerini her zaman kendi üslupları ile ifade eden ve bunu 
sürdüren bir kurum olduklarını anlattı. MÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL OLPAK
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‘’Otomotiv sektörü, yüksek katma değer sağlıyor’’

MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Salih Atılgan da 
1800’lü yıllarda başlayan otomobil serüveninin çağa damgası-
nı vurmakla kalmadığını, geleceğin sektörü olarak büyük ufuk-
lar açtığını söyledi.

Atılgan, otomotiv sektörünün diğer sektörler açısından da yüksek 
katma değer sağladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:‘’Otomotiv 
sektörü, teknolojinin öncüsü, sürükleyicisi, ana sektörlerin en 
büyük tüketicisi ve stratejik bir sektör olan savunma sanayisi-
nin da alt yapısını oluşturmaktadır. Otomotivde bir değişim sü-
reci yaşanıyor. Teknolojik yenilik getiren, çözümler sunan, yeni-
likçi tasarımlar geliştiren ülkeler bu çağda baş rolü alacaklardır. 
Bugün büyük bir değişim sürecinde olan otomotiv sektöründe 
bu değişimi bize hissettiren, yaşamın her noktasında, yollarda 
sık sık karşılaşacağımız alt yapı sistemleriyle kent imar planların-
da kayda düşen elektrikli araçları özellikle tam elektrikli araçla-
rı konuşuyoruz’’

Atılgan, artık dünyanın otomobile uyum sağlama döneminin 
sona erdiğini ifade ederek, ‘’Şimdi otomobiller dünyaya uyum 
sağlamak durumundadır. Bundan böyle çevreye duyarlı olma-
yan hiçbir ürün müşterinin ilgisini çekmeyecek ve engelleme-
lerle karşılaşacaktır. Otomobillerde çevre dostu olmayı, yakıt ve-
rimliliğini ve alternatif yakıt kullanımını gerekli kılmaktadır. Sek-
törün bu konudaki çalışmaları da ivme kazanmıştır. Fosil köken-
li yakıtların azalması, fiyatının artması ve çevresel beklentiler ile 
otomobil kavramında ve sanayisinde yeni tanımlar ortaya çık-
mıştır’’ diye konuştu.

Artık elektrikli otomobil zamanı

Atılgan, artık elektrikli otomobillerin ve yeni bir teknoloji çağının 
zamanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ‘’Teknolojik geliş-
melerin ortaya çıkardığı yeni imkanlar da kullanılarak yeni nesil 
araçlar geliştirilmektedir. Burada öncelikli olarak araçlarda kulla-
nılacak enerji, çevresel faktörler ve bu iki unsuru da etkileyecek 
maliyet unsuru. Araçlar daha akıllı teknolojilerden, çarpışmayı 
önleyici sistemlerden, güçlü ve hafif materyallerden oluşacaktır. 
Elektrikli araç kavramı geçtiğimiz on yılda otomobil sektörünün 
Ar-Ge bölümlerinden prototip atölyelerine doğru yolculuğunu 
bitirmiştir. Seri üretim hatlarına doğru olan yolculuğu ise kısmen 
tamamlanmıştır. 

Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Salih Sami Atılgan: 
“Bundan böyle çevreye duyarlı olmayan hiçbir ürün 
müşterinin ilgisini çekmeyecek ve engellemelerle 
karşılaşacaktır. Bu durum çevre dostu olmayı, yakıt 
verimliliğini ve alternatif yakıt kullanımını gerekli kıl-
maktadır. Sektörün bu konudaki çalışmaları da ivme 
kazanmıştır. Fosil kökenli yakıtların azalması, fiyatı-
nın artması ve çevresel beklentiler ile otomobil kavra-
mında ve sanayisinde yeni tanımlar ortaya çıkmıştır.”

Özellikle hibrid (karma) elektrikli araçlar, önümüzdeki on yıl içe-
risinde tüm araç sınıflarında ağırlıklı tercih edilecektir. Elektrik 
araç teknolojisini ilk yapım maliyeti olan menzil kısıtlığı nede-
niyle tam elektrikli teknoloji küçük ve hafif binek araçlarda öne 
çıkacaktır.

MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu’nun, sektörle ilgili resmi ve 
özel kurumlar, sektörel derneklerle toplantılar yaparak, sektör-
deki sorunların temelden çözümlenmesine katkı sağlamaya ça-
lıştığını söyledi.

Atılgan, 2009 yılından itibaren Türk marka yerli bir otomobilin 
üretilmesi konusunu gündemde tutmaya, kamuoyu oluşturma-

MÜSİAD OTOMOTİV SEKTÖR KURULU BAŞKANI SALİH SAMİ ATILGAN
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ya çalıştıklarını belirterek, ‘’Elektrikli araçların, özellikle petrolde 
dışa bağımlı olan ve dış ticaret açığının önemli bir kısmını oluş-
turan sorunların ortadan kalkmasına ve daha temiz şehirlerin 
oluşmasına katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Ancak bu ko-
nuda yüksek menfaatleri olan global petrol şirketleri ve konvan-
siyonel araç teknolojilerine yatırım yapmış firmaların kısa süre-
li ticari çıkarlarına yönelik olarak, süreci engelleme, uzatma ve 
zamana yayma eğilimleri ortaya çıkmaktadır’’ şeklinde konuştu.

Elektrikli ve hibrid araçlara yönelik alt yapının oluşturulması, 
üretilen ve üretilebilecek araçlarda elektrikli araçların teşvik edil-
mesi ve mevcut araçların dönüşümüne imkan sağlayacak des-
teklerin sağlanmasının yararlı olacağına inandıklarını dile geti-
ren Atılgan, düzenledikleri panelle elektrikli araç konusunu gün-
deme taşımaya ve otomotiv sektöründeki yeni gelişmeleri orta-
ya koymaya çalıştıklarını kaydetti.

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, 2020’de toplam sa-
tışların yüzde 10’u kadar elektrikli otomobil satacaklarını um-
duklarını belirterek, ‘’Yani 2020’de dünyada otomotiv sektörün-
de yüz milyon satış olsa 10 milyon kadar bu otomobillerden ola-
cağını öngörüyoruz. Bütün hesabımızı buna göre yaptık’’ dedi.

Aybar, geçen Mayıs ayından itibaren satışa sunulan elektrik mo-
torlu otomobillerden bahsetmekten büyük mutluluk duyduğu-
nu söyledi.

Aybar, elektrikli otomobillerde yakıt, yanma, egzoz, kirli gaz ve 
karbondioksit olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

‘’Öncelikli olarak, herkes için sürdürebilir bir ulaşım amaçlıyoruz. 
Dünya şehirleşiyor. Kırsal alanlardan şehre doğru bir akış var.
Teknoloji gelişirken bir taraftan da çevre sorunlarını beraberin-
de getiriyor.Bu sorunları bir şekilde çözmemiz lazım. Dünya sağ-
lık örgütünün raporuna göre, her yıl hava kirliliğinden çok sayıda 
insanı kaybediyoruz. İstanbul, dünyanın hava kirliliği anlamında 
en kirli 7. kenti durumunda. Dolayısıyla otomotiv sektörü olarak, 
bu konuya eğilmemiz gerekiyor.

Bu nedenle elektrikli araçlar, 2011’den bu yana piyasada görün-
meye başladı. Yılbaşından itibaren de satışa çıktı. Elektrikli oto-
mobilde ilk olarak hibrit çözümler başladı. Elektrik motorlu oto-OYDER GENEL SEKRETERİ ÖZGÜR TEZER
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mobilleri dünyanın gündemine getiren bir diğer konu da lityum 
pil oldu. Lityum çok büyük bir avantaj sağladı. Dünyada lityu-
mun 17 milyon tona kadar rezervi var ve çoğu Çin’de bulunuyor. 
Bir aracın 2,5-3 kilo kadar lityuma ihtiyacı var. Çarpışma anında 
koruma nedeniyle pil ağır olmalı. Ama içindeki lityum oldukça 
az. Avrupa’da araçların yüzde 87’si günde 60 kilometreden faz-
la yol yapmıyor şehir içinde. Onun için elektrikli motorlu araçla-
ra geçildi.’’

Elektrikli otomobillerin menzilini 182 kilometre olarak ölçtükle-
rini vurgulayan, Aybar, ‘’Otomobiller kullanılırken, ani sollamalar 
yapılmaması lazım ki bu da bize menzil avantajı veriyor. ‘Fiyatı, 
içten yanmalı otomobilin seviyesinde olsun’ dedik. Bunun için 
hükümetler de çeşitli destekler uyguluyor. Hükümetimize bu ko-
nudaki çalışmalarından dolayı minnettarız. ÖTVyüzde 3 oldu ve 
59 bin TL ye kampanya başlattık’’ diye konuştu.

Aybar, aracın yüksek ivmeli kalkış yaptığını belirterek, sürücüle-
re kalkış anında dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı. Aybar, 
aracın çok güvenli olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti: ‘‘Hiç 
güvenlik problemimiz kalmadı. Birçok testler yapıldı. Pilin etra-
fında ciddi bir koruma var. Yüzde 100 güvenliği sağlandı. Kaza-
larda insanların nasıl çıkarılacağı konusunda itfaiyecilere eğitim 
verildi. Çarpma testleri yapıldı. Eksi 20 ve artı 60 dereceye kadar 
arabanın pilinden maksimum verim alınabiliyor. 

Evinizde 16 amper monofaze priz varsa otomobiliniz şarj edile-
bilir. Gelecekte 1 saatte şarj etme metodunu da hayata geçire-
ceğiz. Araçların navigasyonu da bulunuyor. Nerelerde şarj imka-
nı var müşterilerimize gösteriyoruz. Bir çağrı merkeziyle de yön-
lendirme yapılacak yılbaşından itibaren. Cep telefonundan ara-
cın pil seviyesi görülebiliyor. Aracınızı önceden programlamanız 

ise size tasarruf sağlayacaktır. Bu arada, bayilerimize özel eğitim-
ler veriyoruz ve bilgilendiriyoruz.’’

Aybar, elektrikli otomobillerde ÖTV’nin sadece yüzde 3 olduğu-
nu vurgulayarak, ‘’2020’de toplam satışların yüzde 10’u kadar 
elektrikli otomobil satacağımızı umuyoruz. Yani 2020’de dün-
yada otomotiv sektöründe yüz milyon satış olsa 10 milyon ka-
dar bu otomobillerden olacağını öngörüyoruz. Bütün hesabımı-
zı buna göre yaptık’’ dedi. 

Piller gelişmeye devam ediyor

İbrahim Aybar, ‘’Aküden neden para alınıyor-’’ sorusu üzerine, 
akünün yaklaşık 8-10 bin avro civarında yüksek bir fiyata sahip 
olduğunu söyledi.

Akünün fiyatının aracın fiyatına eklenmesi halinde otomobille-
rin kolay satın alınamayacağını dile getiren Aybar, bu yüzden 
aküyü satmayı hiç düşünmediklerini kaydetti.

Bu konuda başka sebepleri de olduğunu belirten Aybar,sözlerini 
şöyle sürdürdü: ‘’Piller gelişmeye devam ediyor. Cep telefonları-
nı düşünelim.10 yıl önceki cep telefonları ile bugünkü cep tele-
fonları arasında fark var. O zaman pillerin ömrü neydi, bugün ne. 
Ve telefonlar da küçüldü, fiyatlar da ucuzladı. Elektrikli otomo-
billerde de bu olacak. Biz şimdi müşterimize pili satarsak, ilerde 
pil küçülüp daha fazla yüksek menziller vermeye başlayınca pi-
lin değeri kalmayacak. O zaman müşterimizin pil sıkıntısı olacak. 
O yüzden ayda 83 avroya pili kiralayarak, müşterimiz araçla bir-
likte olduğu sürece pili garanti altına alıyoruz. Pilin ömrü de ara-
cın ömrü kadar garanti oluyor. Pilin bir sorunu olmuyor. Üçüncü 
sebep de çevre bilinci. Lityum çok kıymetli. Pillerin kiralanması, 
yüzde 100 geri dönüşümünün sağlanması için de önemli. Hem 
global olarak çevreye, hem de vatandaşlar olarak cebimize katkı 
sağlayacağı için kiralama yöntemini seçtik.’’

Elektrikli otomobillerin geliştirilmesi için 4 milyar Euro’nun 
üzerinde harcama gerçekleştirdik

Elektrikli otomobillerin geliştirilmesi için 4 milyar avronun üze-
rinde harcama gerçekleştirdiklerini belirten İbrahim Aybar, bu 
konudaki çalışmaların halen devam ettiğini kaydetti.

Sadece 2 bin kişinin bu konular üzerine çalıştığı bilgisini veren 
Aybar, pillerin montajını artık fabrikada yapmaya başladıklarını 
vurguladı.RENAULT MAİS GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM AYBAR

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar elektrikli 
otomobillerde ÖTV’nin sadece yüzde 3 olduğunu vur-
gulayarak, ‘’2020’de toplam satışların yüzde 10’u ka-
dar elektrikli otomobil satacağımızı umuyoruz. Yani 
2020’de dünyada otomotiv sektöründe yüz milyon sa-
tış olsa 10 milyon kadar bu otomobillerden olacağı-
nı öngörüyoruz. Bütün hesabımızı buna göre yaptık’’ 
dedi.
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Türkiye’de pil yatırımlarının artmasıyla birlikte, elektrikli otomo-
bilde yerlileşme oranının da artacağına işaret eden Aybar, ‘’Bu 
iş bir şekilde olacak. Lityuma dayalı pil teknolojisinin gelişece-
ğini ve yerli pilin yapılacağını kısa sürede göreceğimizi düşünü-
yoruz’’ dedi.

‘’Evin dışındaki şarj konusuyla ilgili akaryakıt istasyonları ile bir 
çalışma yapılıyor mu?’’ sorusu üzerine ise şunları söyledi: ‘’Pet-
rol istasyonu işletmecileri bir enerji işi yapıyor. Bu enerji ticare-
ti petrolden olduğu gibi elektrikten de olabilir. Kendileri elektrik 
enerjisini de bu teknolojinin yardımıyla ticaret hayatına sokabi-
lir. Ama Türkiye’deki mevcut yapılanma, EPDK’nın koymuş oldu-
ğu sistem, elektrik dağıtım şirketleri dışında elektrik satışını şu 
anda mümkün kılmıyor. O yüzden petrol istasyonu sahibi olan 
arkadaşlar bunu bir hizmet bedeli olarak değerlendirebilir. Za-
ten bedel o kadar düşük ki, sıfırdan bir pili şarj etmek 5 lira. Petrol 
istasyonları şarj üniteleri tedarik ederek bu şekilde hizmet ver-
meye başlayabilirler.’’

Araçlardaki piller insan sağlığına zararlı değil

Pilin ağırlığının 280 kilogram olduğunu ve yedek pilin araçla ta-
şınmasının şimdilik mümkün olmadığına dikkati çeken Aybar, 
araçlar çoğalırsa ve piller her araç için standart hale getirilebi-
lirse devreye girecek başka bir sistem olduğunu dile getirdi. Şu 
anda İsrail’in bunu denediğini aktaran Aybar, bunun pilin değiş-
tirilmesi olduğunu, bu değişimin 3 dakikada gerçekleştirilebile-
ceğini ifade etti.

Elektrikli otomobillerin şehir içi ulaşımda ve sık kullanımlarda 
ekonomik çözüm getirdiğini bildiren Aybar, ‘’Zaten şehir içi kul-
lanımda hava kirliliği çok daha büyük bir problem. Şehir içi kul-
lanımda ekonomiyi aramak çok daha fazla önemli. Şehir dışına 
da gidilir, ama Ankara’ya giderken aracınızı 3 defa şarj etmeniz 
gerekiyor. Zaten otomobillerin yüzde 80’i şehir içinde ve 60 kilo-
metrelik menzille kullanılıyor. Bu da gösteriyor ki otomobilin şe-
hir içinde kullanılması gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

Pilin üzerinde yapılan her yeni değişikliğin müşterilerin araçları-
na da uygulanacağını kaydeden Aybar, araçlardaki pillerin insan 
sağlığına zararlı olmadığını söyledi.

Bununla ilgili gerekli raporların alındığını dile getiren Aybar, söz-

lerini şöyle sürdürdü: ‘’Avrupa Birliği’nde başka çalışmalar da ya-
pıldı. Fosil yakıtların aşağı yukarı 6-7 yıl ömrü var. Bugün bun-
ların etrafa bıraktığı kirliliğin temizleme maliyetini hesapladılar. 
Maalesef 8 bin 492 avro gibi bir rakam çıktı, yani 20 bin lira. İşte 
bunu ortadan kaldıracak çözüm, bu çözüm.’  

PROF. DR. NEJAT TUNCAY

Okan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nejat Tuncay ise gelecek dönemde içten yanmalı araçla-
rın satışlarının azalacağını, hibrit araçların satışlarının artacağı-
nı söyledi.

Tüketicilerin artık akıllı bir dünya istediğini, Avrupalıların akıllı 
şebeke işine önem verdiğini kaydeden Tuncay, ‘’Üretilen elekt-
riğin temiz olup olmadığına bakmak lazım. Enerjiyi ucuz oldu-
ğu zamanlarda harcamalı, pahalı olduğu zamanlarda da satabil-
mek lazım. Bunun için yazılım altyapısı gerekiyor. Yürüyebiliyor-
sak yürüyelim, bisiklete binebiliyorsak bisiklete binelim. Menzili-
mize göre elektrikli araba kullanalım’’ dedi.

21. yüzyılda daha çok elektrikli, daha çok hibrit aracın kullanı-
lacağını belirten Tuncay, Türkiye’nin tasarım kabiliyetinde daha 
fazla ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Şarj dolum istasyonları ya-
pılması ve bunların yurt dışına satılması gerektiğini aktaran Tun-
cay, Okan Üniversitesi’nde sürücüsüz giden bir araç geliştirdik-
lerini hatırlattı.

Otomotiv teknolojisinde kırılma olduğuna işaret eden Tuncay, 
sözlerini şöyle sürdürdü: Elektrikli araç teknolojisi geliyor. Bunun 
fırsatları ve tehditleri var. Fırsatları iyi değerlendirip, teknolojik 
altyapıyı kullanabilirsek tehditleri bertaraf edebiliriz. Birilerinin 
bize ‘bak bu teknoloji böyle, sen bunu böyle yapacaksın’ demesi-
ne izin vermeden biz, ‘bu bizim teknolojimizdir, buyurun size biz 
öğretelim’ diyecek noktaya gelmeliyiz.’’ dedi. 

MÜSİAD OTOMOTİV SEKTÖR KURULU BAŞKANI SALİH SAMİ ATILGAN

OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI 
PROF. DR. NEJAT TUNCAY
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Sektörün geleceğine ışık tutacak bilimsel çalışma

“Otomotiv Ticaretinde 
Yol Haritası”

 Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
akademisyenler işbirliğiyle hazırladığı 
“Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası Talep 
Tahminleri 2012-2016” raporu yayınlandı.
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O
tomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), sektörün 
yol haritasını oluşturmak üzere 2009 yılında ger-
çekleştirdiği akademik çalışmanın devamı niteli-
ğinde önemli bir raporu daha kamuoyunun bilgi-

sine sundu. 6 Temmuz Cuma günü ODD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Bayraktar, ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ile ça-
lışmayı hazırlayan akademisyenlerin katılımıyla Les Ottomans’da 
gerçekleşen basın toplantısında “Otomotiv Ticaretinde Yol Hari-
tası Talep Tahminleri 2012-2016” raporu açıklandı. Türkiye’nin 
saygın ve konusunda uzman akademisyenlerin işbirliğiyle hazır-
lanan çalışma, sektördeki mevcut durum ve gelecekteki hedef-
lere ulaşılması için atılması gereken adımlara ilişkin çarpıcı veri-
ler ortaya koydu. 

Fiyat ve gelirin talebi etkileyen baş etmenler olduğunun açıklan-
dığı çalışmada bir başka önemli değişkenin ise kredi hacmi oldu-
ğu vurgulanıyor. Tüketicilerin borçlanma imkânları arttıkça kredi 
hacminin genişlemesiyle birlikte talep de yükseliyor.  Bu nokta-
da kısa ve uzun dönemde otomotiv talebi gelir ve kredi hacmi ile 
pozitif ilişkide oluyor. Ancak talebi negatif etkileyen değişkenin 
fiyat olduğu ifade edilirken, çeşitli nedenlerle meydana gelen fi-
yat artışlarının talebi olumsuz etkilediği vurgulanıyor.

Araç talebinin yüzde 81’i, en üst gelir grubundan geliyor

Türkiye’deki otomobil talebinin büyük ölçüde ülke ekonomi-
sindeki gelişmelere duyarlılık gösterdiğini vurgulayan çalışma-
ya göre, gelir düzeyi olarak en üstte yer alan yüzde 20’lik kesim, 
toplam araç alımının yüzde 55,6’sını gerçekleştiriyor. Bu grup ge-
nişletilip en üstte yer alan iki grup birleştirildiğinde, toplam ta-
lebin yüzde 81,5’ini kapsıyor. Son yıllarda bu dengesizlik azalma 
eğilimine girmiş görünüyor. 

Bin kişiye düşen otomobil sahipliği bakımından Türkiye, ülke-
miz gelişmiş batı ülkeleri ile Avrupa ortalamalarının çok altında 

bir noktada bulunuyor. Bin kişiye düşün otomobil sayısı ABD’de 
965, Doğu Avrupa ülkelerinde 318, Avrupa ülkelerinde 641, 
Kore’de 340 iken Türkiye’de bu oran son yıllardaki artışlarla bir-
likte ancak 141’e ulaştı. Türkiye’deki araç kullanabilecek genç nü-
fusun payı ise Avrupa ortalamalarının çok üzerinde bir orana sa-
hip. Yani Türkiye otomotiv pazarı potansiyelinin çok gerisinde.

Yüksek ÖTV, hedeflere ulaşmayı engelliyor

Rapora göre, yüksek oranlı vergiler özellikle ÖTV oranları, talep 
artışını önemli ölçüde engelliyor. Mevcut şartlar değişmeden, 
yüzde 5,5 oranında gelir artışı olması durumunda 2016 yılında 
otomobil satışlarının yıllık 850 bin 39 adet, toplam otomotiv sa-
tışlarının da 1 milyon 246 bin 323 adet seviyesine ulaşması bek-
leniyor. 

ÖTV’nin yüzde 18 oranında uygulanması halinde otomobil sa-
tışlarının 2016 yılında 1 milyon 16 bin 168 adet, toplam otomo-
tiv satışlarının ise 1 milyon 412 bin 252 adet olacağı tahmin edi-
liyor. ÖTV’nin yüzde 27’ye düşürülmesi durumunda ise otomobil 
satışlarının 930 bin 682 adet, toplam otomotiv satışlarının ise 1 
milyon 326 bin 966 adet olması öngörülüyor.

Türkiye’deki araçların yarısı 12 ve üzeri yaşta

Çalışma, Türkiye’deki araç parkının yüksek yaş ortalamasını da 
gözler önüne seriyor.  2011 yılı sonu itibariyle toplam araç par-
kı 12 milyon üzerinde bir sayıya ulaşırken bu sayının yarısı 12 ve 
üzeri yaştaki araçlardan oluşuyor. 16 ve üzeri yaş grubunu oluş-
turan araçların oranı yüzde 34, 20 yaş ve üzeri araçların oranı ise 
yüzde 22,6. 

ODD GENEL KOORDİNATÖRÜ DR. HAYRİ ERCE

GELİR GRUPLARININ ARAÇ SATIN ALMADAKİ DAĞILIMI

5. GRUP
% 55,61

1. GRUP
%1,90

4. GRUP
% 25,91

3. GRUP
% 9,53

2. GRUP
% 7,05

Kaynak: TÜİK Hane Halkı Tüketim Harcaması Veri Tabanı

n 1. Yüzde 20 n 2. Yüzde 20 n 3. Yüzde 20 n 4. Yüzde 20 n 5. Yüzde 20
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Ömrünü Tamamlamış Araçlar teşviğinin yaratacağı sınırlı etkinin 
yanı sıra geçmişte uygulanan hurda teşviğine benzer bir uygu-
lamanın da gündeme gelmesinin gerekliliğinin vurgulandığı ra-
pora göre; uygulama ile hem trafikte can ve mal güvenliğini teh-
dit eden hem de karbon emisyonunda artışa yol açan araçların 
pazardan çekilmesi söz konusu olabilecek. 

Ayrıca yaratılacak ilave taleple devletin ödediği teşviklerin çok 
üzerinde vergi geliri elde edilerek sektör ivme kazanacak. Tes-
lim edilen araçlar için sahiplerine kg başına 3, 4 ve 5 TL’lik bir tu-
tar ödenmesi ise hem devletin hem de sektörün ihtiyaçlarına ya-
nıt verecektir. Bu teşvik uygulaması ile birlikte devletin net gelir-
lerinin 350 milyon-600 milyon TL olarak gerçekleşebileceği ön 
görülüyor.  

Rapor, Türkiye’de uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin silin-
dir hacmine ve otomobilin yaşına göre belirlenmesinin ve ara-
cın yaşı büyüdükçe ödenecek yıllık vergi tutarının azalmasının 
da yarattığı sorunlara dikkat çekiyor. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan 
araçların karbon emisyonları nedeni ile yarattıkları etki dikkate 
alınarak, aracın yaşı ve motor hacmi değil karbon emisyonu dik-
kate alınarak vergilendiriliyor. 

Sayılarla Türkiye otomotiv sektörü

l Dünya genelinde Türkiye olarak; otomotiv satış adedine göre  
18’inci, otomotiv üretim adedine göre 17’nci sıradayız.

l Avrupa genelinde ise satışta 6’ncı, üretimde 5’inci sıradayız.

l Otomotiv yılda 20,4 milyar dolar ile Türkiye’deki ihracatçı sek-
törler arasında ilk sırada yer alıyor. 

l Toplam üretimin 2/3’ü Avrupa’ya ihraç ediliyor.

l 400 bin kişilik istihdam yaratıyor. 

Uzman akademisyenler hazırladı

ODD tarafından 2009 yılında kamuoyuna sunulan “Otomotiv 
Ticaretinde Yol Haritası - Gelecek On Yıl” adlı çalışmadan son-
ra, otomotiv satışlarının tahminine yönelik çalışmanın güncel-
lenmesi ihtiyacı üzerine “Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası Talep 
Tahminleri 2012-2016” raporu hazırlandı. Çalışmayı, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Altı-
nay, İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Burcu Onat ve ve Yrd. Doç. Dr. Ülkü Alver Şa-
hin hazırladı.

RAPORUN ÖZETİ

Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası çalışması, 2009 yılında ODD’nin 
hazırladığı “Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası; Gelecek 10 Yıl” adı-
nı taşıyan çalışmanın devamı niteliğindedir.

 ODD’nin öncülüğünde, uzman akademisyenlerin 
titiz bir çalışmayla hazırladığı “Otomotiv Ticaretinde 
Yol Haritası Talep Tahminleri 2012-2016” adlı rapor, 
‘mevcut vergi sisteminin pazara ve ekonomiye etkileri’, 
‘Türkiye’deki otomobil sahipliği ve talebi etkileyen 
unsurlar’ ve ‘araç parkı ve bunun ekonomik ve çevre 
etkileri’ gibi başlıkları kapsıyor. Rapor, ülkemizdeki araç 
sahipliği sürecinin sağlıklı ve sürdürülebilir temellere 
oturtulması için neler yapılması gerektiğini, sektörün 
önümüzdeki 5 yılına ilişkin çarpıcı verilerle ortaya 
koydu.
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Önceki çalışmada yapılan ve büyük ölçüde gerçekleşen talep 
tahmin modelini güncel verilerle gelecek beş yıla yayarak önü-
müzdeki yıllardaki otomotiv ticareti ile ilgili satış tahminleri ya-
pılmıştır. Ayrıca otomobil sektöründe talebi etkileyebilecek di-
ğer faktörlere de yer verilerek başta hurda araçların trafikten çe-
kilmesi ve yaşlı araçların neden olduğu karbon emisyonlarının 
azaltılması konularında öneriler getirilmiştir.

18 yıllık dönemin ortaya çıkardığı temel sonuç araç talebinin 
ekonomideki gelişmelere karşı  çok duyarlı olduğudur. Bununla 
birlikte, söz konusu dönemde araç talebindeki büyük dalgalan-
malara rağmen, araç talebi zaman içinde artmaya devam etmek-
tedir. Uzun dönemdeki artış eğiliminin temel nedeni, nüfus artışı 
ve gelir artışı olarak düşünülebilir. Ancak, burada gözden kaçırıl-
maması gereken bir husus, ekonomide yaratılan gelir düzeyinin 
yanı sıra gelir dağılımının da araç talebini belirleyici olmasıdır. 

Uluslararası Karşılaştırma

LMC Automotive verileri, 2011 yılında dünyada otomobil stoku-
nun en çok olduğu bölge, 27 Avrupa Birliği ülkesi olduğunu gös-
termektedir. Gelişmekte olan ülkeler içinde ise 35 milyon otomo-

2011 YILI DÜNYA OTOMOBİL PARKI (MİLYON ADET)
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247.245

59.197
51.199

43.148 35.395 36.941 31.580 31.177

22.666 21.919 19.511 13.962 7.978 4.809

Kaynak: LMC Automotive

bil sayısı ile Rusya Federasyonu birinci sırada iken, seçilmiş ülke 
grupları içerisinde Türkiye 8 milyon otomobil ile sonuncu sırada 
yer almaktadır. 22 Şubat 2012 tarihinde TÜİK tarafından açıkla-
nan son istatistiklere göre, 2011 yılı soru itibariyle Türkiye’de oto-
mobil parkı 8,1 milyon adete ulaşmıştır.

Talep Modeli

2009 yılında gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye’de tüm seg-
mentlerin (yerli ve ithal dahil) içinde yer aldığı toplam otomobil 
talebi, otomobil piyasasında otomobil arzı ile ilgili herhangi bir 
kısıtlama olmadığı varsayımıyla modellenmiştir.

QD=f (P, Y, PA, KSOS, KR, F, DÖVİZ

QD = Otomobil talebi (Adet)
P = Otomobil ortalama birim fiyatı (reel)
Y = Tüketici geliri (reel)
PA = Tamamlayıcı ürün olarak akaryakıt birim fiyatı (reel)
KSOS = Kaydı silinen otomobil sayısı (adet)
KR = Bireysel kredi hacmı (reel)
F = Kredi faizi
DÖVİZ = Yabancı para / TL (nominal ve reel)
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Talep Modelinin Tahmini

Çalışmanın temel amacı gelecek 60 ay için otomobil ve toplam 
araç satış öngörülerinde bulunmak olduğu için TÜİK verileri yeri-
ne gerçek mevsimsel ve ekonomik dalgalanmaları daha iyi yan-
sıtan ODD verileri kullanılmıştır. Bu amaçla talep modelinde-
ki her bir değişken, farklı kombinasyonlarla talep tahminlerin-
de denenmiştir. Onlarca model arasında istatistiksel olarak tes-
pit edilen en anlamlı model, içinde ortalama reel otomobil fiya-
tı, reel gelir ve reel taşıt kredisi hacmi değişkenlerinin bulundu-
ğu model olmuştur.

Yeni verilerle yapılan çalışmada talebi etkileyen bir başka değiş-
ken de kredi hacmi olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin borçlanma 
imkanları arttıkça kredi hacminin genişlemesiyle birlikte talep 
yükselmektedir. Bu noktada denilebilir ki kısa ve uzun dönem-
de otomobil ve otomotiv pazar talebi gelir ve kredi hacmi ile po-
zitif ilişkilidir. Talebi negatif etkileyen değişken ise fiyattır. Çeşit-
li nedenlerle meydana gelen fiyak artışları talebi olumsuz etki-
lemektedir.

ODD VERİLERİYLE OTOMOTİV PAZAR VE OTOMOBİL TALEP TAHMİNLERİ
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Otomotiv Otomobil

ODD verileriyle (Otomotiv Kısa ve Uzun Dönem Esneklik 
Katsayıları (2012)

Kısa Dönem Uzun Dönem

Fiyat Esnekliği -3.5261 -0.52477

Gelir Esnekliği 1.1031 1.8702

Kredi Hacmi Esnekliği 1.0570 0.59027
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ÖTV % 18 UYGULANDIĞINDA OTOMOTİV PAZAR VE OTOMOBİL TALEP TAHMİNLERİ

ÖTV % 27 UYGULANDIĞINDA OTOMOTİV PAZAR VE OTOMOBİL TALEP TAHMİNLERİ
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Gelecek ile ilgili senaryolar ve öngörüler

Geleceğe ilişkin öngörülerde bulunabilmek için iki yaklaşım 
mevcuttur. Bunlar, zaman serileri analizi yaklaşımı ve ekonomet-
rik yaklaşımdır. Zaman serileri analizi yöntemi, bir zaman serisi-
nin, geçmişteki mevsimsel dalgalanmalarını, geçmiş değerleri 
ile olan korelasyon durumu ve varsa trend drumunu, kısaca geç-
miş davranışlarını dikkate alarak en uygun modeli oluşturur ve 
bu model ile gelecekteki değerleri öngörür. Bu yaklaşımın olası 
dezavantajı, yakın geçmişteki davranışın daha çok dikkate alın-
ması ve bu nedenle, son dönemdeki artış veya azalış eğilimini 

gelecek dönem öngörülerine olduğu gibi yansıtmasıdır. 2009 yı-
lında yaşanan ekonomik durgunluğu aşmak amacıyla, hükümet 
motor silindir hacmi 1600 cc’ye kadar olan otomobillerin özel tü-
ketim vergisi (ÖTV) oranını yüzde 37’den geçici olarak önce yüz-
de 18’ e indirerek daha sonra yüzde 27’ye çekerek otomobil piya-
sasını canlandırmıştı. Motor silindir hacmi 1600 cc’ye kadar olan 
otomobillerin ÖTV oranının daha önce olduğu gibi yüzde 37’den 
yüzde 18’ ve yüzde 27’ye düşürülmesi durumlarının gelecek 5 
yıldaki otomobil satışlarını nasıl etkileyebileceği hesaplanmıştır. 
Bu senaryolara ilişkin yıllık toplam otomotiv pazar ve otomobil 
satışları tablolarda gösterilmektedir.
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A
vek Otomotiv 2006 yılının Ocak ayında VW, Audi ve 
Seat yetkili satıcısı olarak İstanbul’da Tem Otoyolu Teks-
tilkent mevkiinde faaliyetine başladı. Kısa bir süre son-

ra da DOD ikinci el satış sistemi de bünyesine katılmıştır. Avek, fi-
ziki büyüklüğü ve özellikle servis için gelen müşterilerine sundu-
ğu aktiviteler ile her ziyaretçiyi etkileyen bir bayiliktir. Cep sine-
ması, bilardo, play-station, lostra salonu, kuaför, çocuk oyun ala-
nı, kafeterya ve internet gibi sunduğu hizmetleriyle müşterileri-
mizi kendimize hayran bırakmak için yoğun bir çaba harcamak-
tayız.

Doğuş Otomotiv standartları ile vermeğe çalıştığımız hizmet an-
layışımızda servisimize gelen müşterilerimize ikame araç temi-
ni, yerinden alım yerine teslim, araç muayenesi öncesi ücretsiz 
kontrol, mesai dışı araç kabul ve Pazartesi ve  Salı günleri 22:30’a 
kadar servis en çok kullanılan hizmetlerimizdir. Satış ve satış son-
rasında en iyi hizmeti almak için en doğru adres olabilmek adı-
na çalışanlarımızla bir bütün olarak hareket ediyoruz. Her müş-
terinin mükemmeli beklemeye hakkı olduğunu biliyoruz. Mü-
kemmel hizmet için, müşteri memnuniyetini ve güven ilkeleri-

ni daima ön planda tutuyoruz. 2010 yılında Volkswagen AG’nin 
müşteri memnuniyeti ve iş tekrarı oranı kriterlerine göre toplam 
6.450 yetkili servisin katıldığı Servis Kalite Ödülü yarışmasında 
Avrupa’nın en iyi 100 servisi arasında yer aldık.

Satış alanında ise pazar payımızı her yıl artırarak temsil ettiğimiz 
markalarımız içinde önemli yerlere geldik. Tabi ki işimizi yapar-
ken elde ettiğimiz bu başarıların gururunu taşımanın yanında, 
karlılık konusundada tatmin edici seviyelerde bulunulması ge-
rekmektedir. Fakat birkaç yıldır meslektaşlarımızında dile getir-
diği gibi karlılıklar oldukça azalmıştır. Dolayısı ile gider yöneti-
mi ve verimlilik  işimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Şu 
anda yetkili satıcıların birinci gündem maddesini beklenen kar-
lılığı elde edememek oluşturmaktadır. Sektörümüzün gidişatına 
ve mevcut yapıya baktığımızdada geriye dönüşün oldukça zor 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle yeni ve farklı uygulamalara 
ihtiyaç vardır. Bence sektörün ikinci gündem maddesi ise yeterli 
yetişmiş insan kaynağı olmayışıdır. Özellikle araç teknolojilerinin 
geldiği bugünkü noktada mevcut öğrenim sistemimiz ve dist-
ribütörlerin eğitim sistemleri yeterli olmamaktadır.Bu konunun 
da acil olarak gündeme alınması gerekmektedir.Aslında satış 
sonrasında olduğu düşünülen insan kaynağı eksikliği satış bö-
lümleri içinde geçerlidir. Artık müşterilerimize iyi satıcılık özellik-
lerinin yanında, temel otomobil bilgisi olan, finans bilgisine sa-
hip, sattıkları ürünü ve teknolojiyi iyi tanıyan nitelikli satıcılar ile 
hizmet etmek zorundayız. Bugün geldiği nokta ile OYDER’in biz-
lere her alanda katkı sağlayabileceğini düşünüyorum.Meslek ör-
gütü olarak etkinliğini artırarak bizler için değerli bir kütüphane 
ve bilgi merkezi işlevi görerek yolumuzu aydınlatabilir.Şimdiye 
kadar bu dernekte emeği geçen herkese teşekkür ederken, siz-
lere de başarılar ve kolaylıklar diliyorum.  

“İnsan kaynağı 
sektörün önemli 
sorunlarından biridir”

Avek Otomotiv Genel Müdürü
Hakan Çakır:



Günay Motorlu Araçlar
İskenderun yolu üzeri 7 km.  Bereket Günay İş Merkezi Antakya - HATAY

www.gunaygrup.com.tr   Tel / Fax 0 326 285 66 00 - 0 326 285 66 11 - 0 532 638 75 00

GÜNAY MOTORLU ARAÇLAR

FRİGOFRİK KASA SATIŞI
1 Saat İçinde -18 C’ye Kadar Düşürebilme Kapasiteli Kasa
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İÇİMİZDEN BİRİ

K
oluman, 1965 yılında Mustafa Koluman ve Ortakları 
Makine ve Çelik Ticaret Limited Şirketi olarak 400 bin TL 
sermaye ile Ankara’da kurulmuştur. Şirketin faaliyet ala-

nı; makine ticareti, demir-çelik işleri, komple fabrika ve tesisleri, 
hammadde ihracı, turistik işler ve bu işlerle ilgili ithalat-ihracat, 
elektrojen grupları ve bunların ithalatı, komisyon ve mümessilli-
ği olarak belirlenmiştir.

1966 yılında şirketin ünvanı Koluman Çelik-Makine Ticaret Limi-
ted Şirketi olarak değiştirilmiştir.

Kuruluş tarihinden itibaren sürekli gelişmeyi ve büyümeyi he-
defleyen şirket 1975 yılında holdingleşmiş ve bu tarihte Kolu-
man Holding A.Ş. kurulmuştur.

Şirketimiz faaliyet alanını zaman icerisinde daha da genişletmiş 
ve 1979 yılında Koluman Holding bünyesinde yer almak üzere 
Koluman İnşaat ve Mühendislik A.Ş. kurulmuştur. Koluman İnşa-
at ve Mühendislik A.Ş. grup içi yatırım projelerine ilişkin fizibili-
teden, projelendirmeye, detay çözümlerinden malzeme seçimi-
ne, anahtar teslimi uygulamalardan işletmeye almaya kadar her 
safhada hizmet vermektedir.

1982 yılında Koluman Çelik Makine Ticaret Limited Şirketi’nin 
ünvanı, Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak 
değiştirilmiştir.

1984 yılının Mayıs ayında Koluman Holding A.Ş., o tarihteki ün-
vanı Otomarsan olan Mercedes Benz Türk A.Ş.’ye ortak olmuş ve 
Mercedes-Benz’in Türkiye’de yeniden yapılanması sürecinde ül-
kemizin otomotiv pazarında önemli bir sorumluluk almıştır.

Bu tarihten itibaren Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sana-
yi A.Ş. otomotiv sektörüne yoğunlaşarak Mercedes-Benz Türk 
A.Ş.’nin ana bayilerinden biri olmuş ve Mercedes-Benz marka 
araçların satış ve satış sonrası servis hizmetlerini sağlamaya baş-
lamıştır.

Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mercedes-Benz 
yetkili bayi olarak ilk şubesini 1984 yılında Tarsus’ta açmıştır. 
1990’lı yıllarda hızla büyümeye başlayan şirketimiz, 1990 yılında 
Gaziantep, 1995 yılında Mersin Serbest Bölge, 1998 yılında İstan-
bul, 1999 yılında da Ankara Şubesi’ni faaliyete geçirmiştir. Şirke-
timizin yönetim merkezi Ankara’dadır.

2011 yılı sonu itibariyle Türkiye genelinde 5 Şube, 8 Showro-
om, 623 personeli, 1.270.715.676,29.- TL cirosu, tamamı öden-
miş 136.000.000.- TL sermayesi ile otomotiv sektörünün önem-
li firmalarından biri haline gelen şirketimiz, Fortune dergisinin 
her yıl yayınladığı Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi listesin-
de 2011 cirosu ile 88. sırada yer almıştır.

2004 yılında Koluman Grubu, Kögel A.Ş. firmasına ait olan yüzde 

“Sektörü iyi 
tanıyan ve 
yenilikçi yapımız 
ile sürdürülebilir 
büyümeyi 
amaçlıyoruz”

Koluman A.Ş. Otomobil Satış ve 
Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu 
Üyesi K. Altuğ Erçiş
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19 hisse satın alınmış, 2005 yılı başından itibaren de daha önce 
Tarsus İmalat ve Montaj Şube tarafından yürütülmekte olan 
damper, tanker, yangın söndürme üst yapıları, tuz serici, vakum-
lu süpürge, ön süpürge, kar bıçağı ekipmanları üretim ve mon-
tajı ve araç modifikasyonu gibi faaliyetler Koluman Kögel Treyler 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmeye başlamıştır. Kolu-
man Kögel Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2010 yılında şirket un-
vanını Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak değiştirmiş, ürün-
lerini Koluman markası altında pazarlamaya devam etmektedir.

2006 yılının Haziran ayında 7,4 milyon Euro’luk yatırım yapıla-
rak Gaziantep Şube yeni hizmet binası faaliyete geçmiştir. 20 
bin m2’lik alan üzerinde toplam 12.650 m2’lik kapalı alana sa-
hip olan yeni tesis, Mercedes-Benz’in yeni geliştirdiği uluslara-
rası konsepte uygun olarak inşa edilmiştir. Tamamen akıllı bina 
olarak tasarlanan yapı, var olan tüm otomasyon sistemlerini içer-
mektedir. Tesis Mercedes-Benz’in Avrupa ölçeğindeki en büyük 

ve en önemli tesislerinden biri olarak faaliyet göstermektedir.

Ayrıca Koluman, lojistik şirketlerinin gereksinimlerine cevap ver-
mek üzere Türk Alman ortaklığı ile 2008’de kurulan HAMA Oto 
Kiralama ve Çevre Hizmetleri A.Ş. ile ağır vasıta operasyonel filo 
kiralama hizmetleri veren Türkiye’deki ilk ve en önemli girişim-
ci olmuştur. HAMA bir ilki gerçekleştirerek yurtiçi ve uluslarara-
sı hizmet vermeye yönelik operasyonel çekici, treyler, römork, 
üstyapılı kamyon gibi birçok çeşitliliğe sahip ürün yelpazesiyle 
avantajlı filo kiralama çözümlerini de taşımacılık sektörüne sun-
maktadır.

OYDER’in üyesi olarak yönetimin son yıllardaki başarılı çalışma-
larını takdir etmekteyiz. Bundan sonraki süreçte OYDER’den bek-
lentimiz uzun vadeli sektörel vizyonlar geliştirmesi ve atılacak 
adımlarda üyeleri ve sosyal paydaşları ile birlikte etkinliğini arttı-
rarak somut sonuçlar üretmesi yönünde olacaktır.  

F
atih, Giresun “Volkswagen Yetkili Satıcısı” olarak  830 
m2’lik showroom  2150 m2’lik servis ve toplamda 
7000 m2’lik alanı ve güler yüzlü çalışanlarıyla  Gire-

sun ilindeki tesisinde 2004 yılından beri faaliyet gösteriyor. 

Burada Volkswagen Binek ve Ticari Araç showroomu, meka-
nik atölyeler, orjinal parça depoları, misafir kafeteryaları ile 
idari ve sosyal birimler yer alıyor.

Satıştan servise, sigortadan kredi hizmetlerine kadar tüm 

OYDER’in yeni üyesi FATİH OTOMOTİV

otomotiv ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm getiren Volk-
swagen Yetkili Satıcısı Fatih, tesislerinde üstün hizmet anla-
yışı ve 45 kişiden oluşan eğitimli uzman kadrosuyla Volkswa-
gen müşterilerini buluşturuyor.

Volkswagen Yetkili Satıcısı Fatih, kuruluşundan itibaren Volk-
swagen Binek araç Ticari araç ve DOD da  ilerleyen servis hiz-
meti ve hep üst seviyede tuttuğu müşteri memnuniyetindeki 
başarı çizgisiyle otomotiv sektöründe yerini almaktadır. 
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Türkiye'nin en büyük

 Dünya genelinde etkilerini 
sürdüren ve Avrupa'da 
daha da derinleşen küresel 
ekonomik krize rağmen Türk 
şirketleri 2011'de başarılı 
bir performans gösterdi. İşte 
Türkiye'nin en büyük 500 
şirketi!

ŞİRKETİ

F
ortune 500 Türkiye listesindeki şirketlerin net satışla-
rı 2011 yılında 553 milyar 186 milyon liraya yükseldi. 
Milyarlık şirket sayısı 107’ye yükselirken, Tüpraş ciro-
da, THY ise ihracatta lider oldu.

Fortune 500 Türkiye 2011 Araştırmasına göre 500 şirketin top-
lam cirosu 2010 yılına göre 2011’de yüzde 22.2 yükselerek 553.1 
milyar liraya çıktı.

Fortune 500 Türkiye listesinde Tüpraş, 2011 yılında net satış ge-
lirlerini yüzde 58 artırarak 41 milyar 443 milyon liraya çıkardı ve 
zirvedeki yerini muhafaza etti.

11 milyar 815 milyon lira gelirle Fortune 500 listesine beş basa-
mak yükselerek altıncı olan Türk Hava Yolları (THY) ise net satış 
gelirinin 11 milyar 305 milyon lirasını ihracattan sağlayarak ihra-
cat lideri oldu.

İhracattaki yükseliş

Fortune 500 şirketlerinin net satışları 2011 yılında yüzde 22.2 ar-
tarak 553 milyar 186 milyon liraya yükseldi. Net satışların 419.7 
milyar lirası iç, 133.5 milyar lirası ise dış satışlardan elde edildi. 
Net satışların önceki yıla göre artışında iç satışlardan ziyade dış 
satışların etkili olduğu görülüyor. 2011 yılında iç satışlar yüzde 
17 civarında artarken ihracatın yüzde 39.4 artması bu durumu 
net şekilde ortaya koyuyor.

Listeye girmek zorlaşıyor

Fortune 500 Türkiye listesine girme çıtası ise ciddi şekilde yükse-
liyor. 2007 yılında listedeki 500’üncü şirketin net satış geliri 89.6 
milyon lira iken, bu rakam 2008 yılında 78.2, 2009 yılında ise 88.7 
milyon liraydı. 2010 yılında listedeki 500’üncü şirketin net satış 
geliri 127.3 milyon olurken, bu rakam 2011 yılında 51 milyon lira 
artarak 178.3 milyon liraya yükseldi.

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi Görgün Özdemir:
“500 Büyük firma listesindeki Motorlu Taşıt Satış ve Servis şirketleri-
nin verileri analiz edildiğinde; 2010 yılında listede 10 şirket yer almış-
ken, bu sene listeye giren 13’e yükseldiğini görüyoruz. 
Bu şirketlerin ciroya ilişkin medyanı bir önceki 493 milyon TL iken 
2011 yılında % 22 oranında artış göstererek 602 TL olmuştur.  Ancak 
tüm 500 listenin ciro medyanı’nın % 33 artış gösterdiği dikkate alınır-
sa;  Motorlu Taşıt ve Servis firmalarının ciro artışının genel ortalama-
nın ciro artışının altında kaldığını rahatlıkla ifade edebiliriz.
Motorlu Taşıt ve Servis firmalarının karlılık oranlarında gerileme ya-
şandığı ortadadır. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) /Ciro 
oranı 2010 yılında %4,9 iken, bu oran 2011 yılında %0,5 gerileyerek 
%4,5 olmuştur.
Karlılıktaki azalışı, VÖK (Vergi Öncesi Kar) /Satış oranı da destekle-

mektedir. 2010 yılında  % 3,3 olan VÖK/ satışlar oranı, 2011 yılında 
%2,6 olarak gerçekleşmiştir.

“Taşıt araçları ve ekipmanları imalat ve bakım şirketlerinden; 
2010 yılında 500 büyük firma arasında 26 adeti yer almış-
ken, bu sene sayı 21’e gerilemiştir.
Ciroya ilişkin 453 milyon TL’lik medyan rakamında yüzde 

42’lik artış gerçekleşmiştir. Toplam 500 firmanın ciro med-
yanındaki  yüzde 33’lük artış dikkate alındığında,  Taşıt araç-

ları ve ekipmanları imalat ve bakım şirketleri 500 
firma ortalamasından daha fazla büyüme sağla-

mışlardır.
Cirodaki büyümeyle birlikte, FAVÖK/Ciro 

oranında da artış görüyoruz. 2010 yı-
lında yüzde 8,7 olan bu oran 2011 
yılında yüzde 1,3 artarak  yüzde 10 
‘u bulmuştur.
FAVÖK’’ten Faiz ve Amortisman ra-
kamları arındırılmış olan;  VÖK/Sa-

tış oranında ise cuzi’de olsa azalma 
meydana gelmiştir. Bir önceki yıl yüz-

de 6,9 olan VÖK/ Satış oranı, 2011 yılında %6,7 
olarak gerçekleşmiştir.”
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NET SATIŞLAR FAİZ, VERGİ ÖNCESİ
KAR - ZARAR

İHRACAT
KARLILIK

SEKTÖR SIRA 2011
SIRA

TL DEĞ.
%

TL SIRA DEĞ.
%

TL SIRA DEĞ.
%

VÖK/NET SATIŞ. FVÖK/AKTİF TOP. VÖK/ÖZKAYNAK ÇALIŞAN
SAYISI

% SIRA % SIRA % SIRA

MOTORLU TAŞIT SATIŞ VE SERVİSİ

1
DOĞUŞ OTOMOTİV 
SERVİS VE TİC. A.Ş.

22 4.808.253.000 40,3 251.714.000 55 8,5 - - - 3,7 205 13,2 169 20,8 165 1980

2
MENGERLER 
TİCARET TÜRK A.Ş.

70 1.477.879.384 39,0 51.024.809 180 45,1 4.880.415 368 23,0 0,4 369 8,1 272 2,3 373 1.043

3
KOLUMAN MOTOR. 
ARAÇ. TİC. A.Ş.

88 1.229.659.373 52,9 41.133.666 204 53,2 561.345 403 -95,4 2,1 250 10,5 226 16,0 204 845

4
BORUSAN OTO. İTH. 
VE DAĞ. A.Ş.

100 1.108.689.522 36,2 9.500.235 355 -77,1 2.533.368 382 137,1 0,1 381 2,4 410 6,6 322 161

5
MAN KAMYON 
OTOBÜS TİC. A.Ş.

122 871.501.382 63,3 52.151.045 174 58,0 6.191.676 364 -41,4 4,5 191 16,6 122 51,4 26 170

6
BORUSAN OTO 
SERVİS TİC. A.Ş.

139 807.446.022 40,4 32.052.317 230 26,5 113.845 412 17,4 3,4 217 12,8 181 47,7 32 535

7
HAS OTO. YATIRIM 
VE PAZAR. A.Ş.

183 601.860.885 46,3 8.840.487 361 8,5 - - - 0,2 375 4,4 366 7,6 301 277

8
ANADOLU ISUZU 
OTO. SAN. A.Ş.

225 474.007.706 39,4 33.352.238 225 396,5 50.385.942 272 16,7 3,2 224 9,5 246 8,5 283 520

9
EKİM TURİZM TİC. 
VE SAN. A.Ş.

243 434.150.585 6,0 64.257.174 150 710,0 - - - 1,8 269 7,6 277 5,3 335 315

10
GELECEK OTO. SAN. 
VE TİC. A.Ş.

253 409.479.909 108,2 13.835.553 325 180,5 - - - 2,7 236 13,6 164 45,4 35 259

11
BORUSAN OTO. PAZ. 
TİC. A.Ş.

407 231.263.147 23,9 15.729.314 311 -13,7 3.990.139 373 1.116,6 6,3 158 16,1 127 118,3 2 23

12
HAS OTOMOTİV 
TİC. A.Ş.

442 209.204.116 51,9 3.898.054 420 109,4 - - - 0,7 334 12,6 183 26,5 103 165

13
NEZİROĞLU MOT. 
ARAÇ. LTD. ŞTİ.

443 209.098.887 26,4 6.041.803 392 -10,1 - - - 1,8 270 10,0 234 25,9 110 280

TOPLAM 12.872.493.918 583.530.695 68.656.630 6.573

MEDYAN 601.860.885 32.052.317 3.980.139 280

Milyarlık şirketler

Fortune 500 Türkiye listesinde 1 milyar liranın üzerinde satış ge-
lirine sahip şirket sayısı 2011 yılında önemli miktarda arttı. 2010 
yılında 1 milyar liranın üzerinde satış gelirine sahip şirket sayısı 
80 iken 2011 yılı listesinde 107. Fortune 500 Türkiye listesinin ilk 
yayımlandığı yıl olan 2007 baz alındığında 1 milyar liranın üze-
rindeki şirket sayısının o tarihten bu yana ikiye katlandığı görü-
lüyor. 2010 listesinde yedi şirket 10 milyar liranın üzerinde satış 
gelirine sahipken 2011 yılı listesinde bu sayı dokuza çıktı.

Ancak Türk şirketleri küresel ölçekte bakıldığında hâlâ çok kü-
çük. Öyle ki; Fortune 500 ABD listesinin zirvesinde yer alan Ex-
xon Mobil 452 milyar 926 milyon dolar, ikinci sıradaki Wal-Mart 
Stores 446 milyar 950 milyon dolar, üçüncü Chevron ise 245 mil-
yar 621 milyon dolar net satış gelirine sahip.

Merkez Bankası’nın 2011 yılı ortalama dolar kurunu (1.6713 TL) 
baz alarak yapılan hesaplamaya göre, Fortune 500 Türkiye’nin 
toplam satışları 330 milyar dolar 991 milyon dolar. Bu tabloya 
göre, Türkiye’nin 500 şirketinin net satışlarının toplamı Exxon 
Mobil ve Wal-Mart Stores’un yüzde 73-74’ünü ancak yakalayabi-
lirken, üçüncü sıradaki Chevron’un üzerinde bir büyüklüğe ula-
şıyor.

İhracat yüzde 39.4 arttı

FORTUNE 500’de yer alan şirketlerin net satışlarının yüzde 
75.9’unu iç satışlar oluştururken, ihracatın payı 2010’a göre üç 
puana yakın yükselerek yüzde 24.1’e çıktı. Türk şirketlerinin pa-
zar çeşitlemesine yönelmeleri meyvelerini verdi. Daralan pazar-
ların yerine Afrika, Ortadoğu gibi yenilerinin konmaya başlama-
sıyla, Fortune 500 şirketlerinin yaptığı toplam ihracat önceki yıla 
göre yüzde 39.4 artarak 133 milyar 489 milyon liraya ulaştı.

2008 cirosunu da aştı 41.4 milyar liraya ulaştı

PAZAR payı, kurumsal güvenilirliği, üretim kompleksleri ve or-
taklıklarıyla dünyanın önde gelen entegre petrol şirketlerinden 
Tüpraş, 2011’de net satış gelirlerini yüzde 58 artırarak 41 milyar 
443 milyon liraya çıkardı ve Fortune 500 zirvesini kimseye bırak-
madı.

Tüpraş aynı zamanda kriz öncesi net satış gelirini (2008 yılı net 
satışları 30.5 milyar TL’ydi) de aşarak çıtayı yukarı çekti. Özelleş-
tirmeden Koç Grubu tarafından 2005’te alınan Tüpraş’ın, Fortu-
ne 500 Türkiye listesi net satışları içerisinde aldığı pay yaklaşık 
yüzde 7.5 oldu.

2011 yılında petrol fiyatlarının dalgalı ve yüksek seyir izlemesi de 
Tüpraş’ın satış gelirlerinin artmasında etkili oldu. 7 milyar 89 mil-
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NET SATIŞLAR FAİZ, VERGİ ÖNCESİ
KAR - ZARAR

İHRACAT
KARLILIK

SEKTÖR SIRA 2011
SIRA

TL DEĞ.
%

TL SIRA DEĞ.
%

TL SIRA DEĞ.
%

VÖK/NET SATIŞ. FVÖK/AKTİF TOP. VÖK/ÖZKAYNAK ÇALIŞAN
SAYISI

% SIRA % SIRA % SIRA

TAŞIT ARAÇLARI VE EKİPMANLARI İMALAT VE BAKIMI

1
FORD OTOMOTİV 
SAN. A.Ş.

8 10.445.022.950 36,5 1.015.504.859 10 40,0 5.088.764.313 4 30,0 7,7 138 23,0 55 42,1 43 9.455

2
TOFAŞ TÜRK OTO. 
FAB. A.Ş.

16 7.336.658.000 14,5 826.602.000 14 61,0 3.964.044.000 6 14,4 6,9 146 13,1 172 28,4 91 7.720

3
OTOKOÇ OTO. TİC. 
VE SAN. A.Ş.

34 2.851.361.916 30,4 65.488.078 149 52,3 10,947,312 346 316,8 0,9 320 8,4 267 44,3 37 1.691

4
TUSAŞ TÜRK. HAVA 
UZAY SAN.

73 1.459.683.758 9,0 325.603.869 45 39,8 864.479.003 34 49,0 18,7 42 10,9 218 19,7 171 3.950

5
OTOKAR OTO. 
SAVUNMA SAN. A.Ş.

118 890.525.189 72,1 159.153.791 71 151,5 164.180.669 148 136,3 6,9 145 18,6 95 29,0 89 1.519

6
BMC. SAN. VE TİC. 
A.Ş.

133 838.077.193 29,9 95.370.194 114 30,5 85.733.578 215 11,1 4,3 198 4,3 368 2,6 367 2.525

7
KARSAN OTO. SAN. 
VE TİC. A.Ş.

142 798.305.569 44,1 71.379.891 137 14,6 293.492.073 95 5,6 -3,6 458 15,2 139 -18,6 453 91

8
TIRSAN TREYLER 
SAN. VE TİC. A.Ş.

162 680.076.216 112,4 23.814.931 275 62,5 90.129.624 212 238,6 1,5 281 4,3 372 7,6 300 459

9
CMS JANT MAK. 
SAN. A.Ş.

204 551.790.187 50,1 69.779.704 140 145,5 479.919.306 63 55,1 9,0 120 21,1 68 45,5 33 1.505

10
AUTOLİV CANKOR 
OTO. TİC. A.Ş.

210 531.320.866 21,9 54.538.463 166 130,4 258.808.397 106 -2,6 10,0 112 24,3 45 31,1 80 1.450

11
STANDART PROFİL 
OTO. SAN. A.Ş.

232 452.602.814 26,4 61.530.147 155 7,8 286.209.862 99 25,8 10,4 109 12,1 193 17,0 192 4.561

12
ÇELİK MOTOR TİC. 
A.Ş.

244 428.221.879 30,3 46.375.464 189 132,2 71.491 415 -91,7 1,2 298 13,3 166 9,6 276 165

13
HEMA ENDÜSTRİ 
A.Ş.

346 423.303.183 54,9 23.508.809 279 -1,8 218.290.873 121 43,3 1,0 315 2,6 408 1,7 382 2.409

14
ABDÜLKADİR 
ÖZCAN TİC. A.Ş.

251 415.632.971 31,6 28.002.189 255 -41,4 8.737.556 354 486,8 6,1 161 8,8 257 15,9 205 550

15
BEYÇELİK GESTAMP 
TİC. A.Ş.

313 308.297.179 40,9 26.552.858 258 26,9 53.631.673 264 84,9 8,3 125 10,2 230 24,3 126 1.038

16
MAJOR SKT OTO 
DONA. SAN. A,Ş.

366 258.860.433 8,6 15.519.347 313 18,7 1.345.056 392 155,6 5,5 172 23,7 51 76,4 7 624

17
TEKLAS KAUÇUK 
SAN. VE TİC. A.Ş.

377 252.960.043 25,8 45.513.007 190 34,8 190.525.278 130 29,7 17,9 45 26,1 35 32,5 74 384

18
MED MARİE KLAV. 
SAN. VE TİC A.Ş.

387 245.877.362 16,5 -27.458.940 494 -155,3 183.082.258 134 14,1 -12,8 490 -6,4 495 -19,2 454 312

19 ÇELİKKORD A.Ş. 416 221.504.252 331 29.993.640 241 84,1 108.983.965 193 21,7 13,4 78 23,1 54 35,2 64 423

20
TEKNOROT OTO. 
ÜRÜN. SAN. A.Ş.

451 202.151.326 63,0 38.804.716 211 494,4 179.340.586 137 67,9 13,0 81 28,1 27 43,7 41 1.425

21
ERMETAL OTO. SAN. 
TİC. A.Ş.

468 191.411.927 11,2 7.170.777 378 7,3 11.278.710 344 55,1 0,0 394 5,3 340 0,4 394 686

TOPLAM 29.783.445.213 3.002747.794 12.541.995.883

MEDYAN 452.602.814 46.375.464 179.340.586

yon lira gelirle ihracat sıralamasında da ikinciliği koruyan Tüpraş, 
2 milyar 841 milyon lira faiz, vergi öncesi kâr ile listede, kâr sıra-
lamasında ikinciliğe yükseldi.

Çalışan sayısı  arttı, kâr düştü

FORTUNE 500 Türkiye listesindeki şirketlerin ciroları hızlı yükse-
lirken kârlar düştü. Şirketlerden 394’ü kâr açıklarken, zarar açık-
layan şirket sayısı 106’ya çıktı. 2010 listesinde zarar açıklayan şir-
ket sayısı 67’ydi. 2010’de 25 milyar 666 milyon lira olan Fortune 
500 şirketlerinin net kârı, 2011’de yüzde 2.8 düşerek 24 milyar 
932 milyon liraya geriledi. 

Ekonomideki canlanmaya paralel satışlarını artıran şirketler, çalı-
şan sayısını ise artırdı. Krizin etkili olduğu 2009’da 43 bin çalışanı 

işten çıkaran Fortune 500 şirketlerinin, 2010 yılında 117 bin 232, 

geçen yıl da 74 bin 897 kişiyi işe aldığı görülüyor. Böylece şir-

ketler, son iki yılda 192 binin üzerinde çalışana iş olanağı yarattı.

Petrol ve enerji önde

TÜM enerji şirketleri, petrol fiyatlarının yükselmesiyle listede ön 

sıralara çıktı. 2010 listesinde dördüncü sırada olan Petrol Ofisi 19 

milyar 548 milyon lira gelirle 2011’de ikinciliğe, 2010’da yedinci 

olan Opet ise 14 milyar 948 milyon lira gelirle üçüncülüğe yük-

seldi. 155.1 milyar lira net satış geliri ile listede yüzde 28’lik paya 

sahip olan ilk 10 şirketin sekizi petrol, enerji ve elektrik sektörün-

de faaliyet gösteriyor. 
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C
entro Zaragoza (CZ) 1987 yılında İspanya’da 19 sigorta 
şirketi tarafından kurulmuş bir araştırma enstitüsüdür. 
Amacı, araç sigortası kapsamında, maddi hasarın yö-

netimi  ve kontrolü, bedeni yaralanmanın önlenmesi ile yol em-
niyetini geliştirecek araştırmalar yapmak ve girişimleri destekle-
mektir. 

Centro Zaragoza, İspanya’nın sanayi merkezlerinden Zara-
goza şehrinin Pedrola bölgesinde 40.772 m2 üzerine kurulu 
16.000 m2 alandaki laboratuarları ile hizmet vermektedir. Ayrıca 
Pedrola’nın Alcañiz (Teruel) bölgesinde, otomotiv ve sigorta sek-
törü ile üniversite düzeyinde çalışmalar yapan Motorland Tekno-
loji Park içinde araştırma merkezine sahiptir.

CZ’nin ortağı olan 19 sigorta şirketi, oto sigorta prim hacminin 
İspanya’da % 65’ini, Portekiz’de % 30’undan  fazlasını gerçekleş-
tirmektedir. 

CZ’nin hizmetleri; Eşdeğer Yedek Parça Sertifikasyonu, Oto Ser-
vis Sertifikasyonu, Servislere Yönelik Eğitimler, Kaza Canlandır-
ma Raporları, Sigorta Araç Değer Kodunun Belirlenmesi, Oto-

motiv Üreticilerine yönelik projeler, Onarılabilirlik ve Hasarlılık 
Endeksi, Araç Teknik Bilgileri Analizi, CZ Veritabanı, Çalınan Araç 
Takip Sistemi, Yol Güvenliği Araştırma Projeleridir. 

CZ, konusunda Dünya’da önemli kurumlardan biri olan RCAR Re-
search Council for Automobile Repairs, Otomobil Hasarları Araş-
tırma Konseyinde çalışma grup başkanlığı görevi ile etkin çalış-
malar yapmaktadır. 

Centro Zaragoza (CZ), yönetim organları tarafından tanımlanan 
küreselleşme stratejisi ile uyumlu olarak Türkiye’de CZ TURK’ü 
oluşturmak üzere yerel bir ortak ile işbirliği anlaşması yapmıştır. 

Amaç, 20 yıllık araştırma çalışmalarının ardından, olgunluk ha-
lindeki CZ potansiyelinin kullanımını Türk pazarında sergileye-
rek CZ tarafından geliştirilen ürün ve hizmetleri ilgililere sun-
maktır.

Bu çerçevede yüzde yüz Türk sermayesiyle, CZ TURK A.Ş. 28 Ni-
san 2011’de Centro Zaragoza’nın kardeş şirketi olarak İstanbul’da 
kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. CZ’nin ülkemizde gerçele-
şecek öncelikli hizmeteleri Eşdeğer kalitede yedek parça sertifi-
kasyonu, Tedarikçi sertifikasyonu, Oto servis sertifikasyonu, Eği-
timler ve Kaza canlandırma raporları uygulamasıdır.

Eşdeğer parça sertifikasyonu konusunda uzun zamandır çalı-
şan, araştırmalar yapan CZ Centro Zaragoza Türkiye’deki çalış-

Centro Zaragoza, 

CZ Türkiye’de
 Otomotiv ve Sigorta sektörüne yönelik 

araştırmalar yapan Centro Zaragoza (CZ) 
ülkemizde CZ TURK adı altında hizmet veriyor…
Sektörde en önemli konulardan biri olan kaliteli 
hizmetin doğrulanması ve belgelendirilmesi 
noktasında önemli tecrübe ve bilgi birikimine sahip 
Centro Zaragoza Türkiye’de. 
Centro Zaragoza’nın hizmetlerini ülkemizde 
gerçekleştiren CZ TURK’ün Genel Müdürü Cenk 
Erözer ile yaptığımız görüşmede Erözer CZ’nin 
faaliyetlerini  ve sektörümüze bakış açısını anlattı.
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malarıyla yedek parça üreticilerimizin ve dağıtıcılarımızın ihti-
yacı olan “Original Matching Quality” belgelendirme hizmetini 
sunmaktadır.

Ülkemizdeki otomotiv yedek parça üreticilerinin pazarlarını ge-
liştirmeye yönelik destek sağlayacak CZ sertifikasyon sistemi 
aynı zamanda üreticilerimizin ve dağıtıcılarımızın kendi işlerin-
de daha bilimsel çalışmalarına zemin hazırlayacaktır.

Dünya’daki rekabet ortamına ayak uydurabilmek ve bu şartlara 
göre pazar bulabilmek gerçekten önemli bir durum haline gel-
miş yeni pazarlarda ürünlerimizi satabilmenin hukuksal altyapı-
larına kavuşabilmek için büyük çabalar harcanmıştır.

AB mevzuatında orijinal yedek parçanın yanı sıra orijinal gibi iş 
görecek yedek parçaların da eşdeğer olarak sayılmasına yöne-
lik çalışmalar tamamlanmış olup aynı çerçevedeki mevzuat da 
ülkemizde onaylanmış bulunmaktadır. Otomotiv 
sektöründe özellikle yedek parça üreticilerinin ve 
dağıtıcılarının önünü açan bu oluşumda önemli 
konu,  yedek parça üretimlerinin de eşdeğer par-
ça olabildiğini ispat etmekten geçmekte ve bu-
nun belgelenmesi istenmektedir.

Özellikle pazarda kalitesi düşük ürünler nedeniy-
le haksız rekabetten etkilenen,  kaliteli üretim ve 
dağıtım yapan üretici ile dağıtıcı ürünlerinin haklı 
zeminde yer bulmalarını ve haksız rekabetin azal-
masını sağlayacak CZ sertikasyonu; rekabet ku-
rumu motorlu taşıtlar sektöründe dikey anlaş-
malar ve uyumlu eylemlere ilişkin blok muafiye-
ti 2005/4 tebliği kapsamında “ E ” Equivalent eş-
değer kalitede yedek parça derecelendirmesiyle 
belgelenen parçaları, orijinalle eşdeğer parça sı-
fatı ve belgelenmiş kalitesiyle pazarda daha reka-
betçi yapacak ve önemli bir veri tabanında kendi-
lerine yer bulmaları için zemin oluşturacaktır.

260 milyon araç kullanıcısının öngörüldüğü Avrupa pazarında 
yenileme pazarının çok önemli olduğunu ve Avrupalı aile büt-
çesi içinde ev alımından sonra en önemli maliyet olan otolarda, 
yapılacak parça değişimlerinde son tüketiciye ödediği paranın 
karşılığını veren, hizmet ve ürün sunan organizasyonların yo-

ğunlaşması önemli görülmektedir. Bu nedenle otomotiv sektö-
ründe yenileme pazarı dağıtıcılarının meslek örgütü olan Fidie-
fa’ nın yaptığı çalışmalardaki gibi üretici, dağıtıcı, servis üçlüsü-

nün tamamen birbiriyle koordineli olmala-
rı ve serbest rekabet ortamında tüketiciye 
maksimum faydayı sunmaları gerekliliğini 
göz ardı etmemek gerekir.

Bu bilgiler ışığında CZ olarak 11 parçanın 
sertifikasyonu ile istenirse bu sayı dışında 
kalan parçalar da sertifikasyon değerlen-
dirmesine alınabilecektir. CZ laboratuarla-
rında orijinalle kıyaslanarak 26 test kriterin-
den geçen, uygunlukları da değerlendirilen 
parçalar “Original Matching Quality” belge-
lendirmesi ile orjinale yakın parçalar haline 
gelerek pazarda ayrıcalıklı, rekabet edebilir 
konumda olacaklardır.

CZ laboratuarlarında sağ ön çamurluk, sol 
ön çamurluk, ön tampon, arka tampon, ön 
panel, arka panel, ön kaput, ızgara, spoy-

ler, çıtalar, farlar öncelikli olarak test edilerek belgelendirilmekte 
olup (body) karoser ağırlıklı olmaktadır. Talep olursa diğer karo-
seri ve mekanik parçalarda test edilip belgelendirilebilmektedir.

Üreticilerimiz ve dağıtıcılarımız için önemli konulardan biri de 
CZ laboratuarlarını kendi laboratuarları gibi görebilme şansına 
sahip olmalarıdır. İstenirse üretim safhasında bir Ar-Ge merke-
zi gibi CZ laboratuarlarını kullanabilecekler ve pazardaki ürün 
lansmanlarında rakiplerine göre bir adım öne çıkabilecekler-
dir. Dolayısıyla yakın bir zamanda ülkemizde de kendi laboratu-
arını kurarak hizmet verecek CZTURK, üretici ve dağıtıcılarımı-
za daha kapsamlı hizmet verecektir. Amacımız İstanbul’da ku-
rulması planlanan CZTURK laboratuarlarının Türk işadamlarına 
dünya pazarlarında daha rekabetçi olmalarını sağlamak ve on-
ların sektöre kaliteli, itibarlı, belgeli ürünler sunmaları için des-
tek olmaktır.

Üreticilerimizi bekleyen bir sürpriz de, CZ sertifikası almaları ile 
Dünya’da ve Avrupa’da sigorta tedarik listelerine girebilmeleri 
olacaktır. CZ belgeli her parça kodu ile sigorta hasar veri taba-
nında yer bulacak ve diğer parçalara göre fiyat avantajı ve bel-
gelenmiş kalitesiyle aranan eşdeğer parça haline geleceklerdir.
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Üreticilerimiz ve dağıtıcılarımızın dış ticaret hacmini de olumlu 
yönde etkileyecek CZ sertifikasyonu; onların ihracat rakamları-
na da pozitif etkide ve yeni dış pazarlara açılmalarında katkıda 
bulunacaktır. Ürünlerini güvenilir ve itibarlı konuma taşıyacaktır.

OTO SERVİS SERTİFİKASI CZ’nin servislere yönelik en önemli hiz-
metlerinden biridir. Ülkemizdeki oto servislerinin kalite anlayışı-
na katkı sağlayacak ve oto servislerde kaliteli hizmetin üretilme-
sine destek olacaktır. CZ, oto servis sertifikasının amacını ve ya-
ratacağı etkiyi tanımlarken ilk adımda oto servislere bakış açısı-
mızı ve oto servislerine kazandıracaklarını şu şekilde açıklayabi-
liriz.

Oto Servisler; Motorlu araçların ve/veya bunlara ait donanım ve 
bileşenlerin normal duruma ve çalışabilir koşullara getirilmesi-
ni amaçlayan bakım ve diğer operasyonların gerçekleştirildiği, 
imal edildikten sonra bunlarda meydana gelen değişikliklerin 
ortaya çıkarıldığı endüstriyel kurumlardır. Ayrıca; Motorlu araç-
lara imalatlarından sonra endüstriyel aksesuarların monte edil-
mesi ve aracın başlangıçtaki özelliklerinin değiştirilmesine yöne-
lik ilave faaliyetler de bunlara dahildir.

CZ Oto Sertifikasyonun amacı; Oto Servis hizmetlerinde, rekabe-
tin oluşturulmasını ve haksız rekabetin önlenmesini, verimliliğin 
arttırılmasını ve maliyetlerin azaltılmasını, kalite odaklı çalışıla-
rak kaliteli hizmetin oluşmasını, servis hizmetlerinde daha bilim-
sel çalışılmasını, müşteri odaklı davranıp müşteri memnuniyeti-
nin arttırılmasını sağlamaktır. Servisler için sürdürülebilir gelişim 
ve sürekli güncel eğitim alanları oluşturmaya çalışır.

CZ Oto Servis Sertifikasyonu, Oto Servisleri sınıflandırma ve kap-
sama göre belirler ve oto servisleri 3 - 4 - 5 yıldız olarak sınıflan-
dırır. Sınıflandırmayı yaparken oto servislerin uzmanlık alanları 
dahilinde kaporta, boya, şasi onarım olarak kapsama göre yıldız-
landırır. CZ kurallarına ve standartlarına göre oto servislerin sı-
nıflandırma aşamasında yıldız ve kapsam belirlenirken 3 yıldız 
için yönetim ve teknik olarak en az 20 ana kritere; 4 yıldız için yö-
netim ve teknik olarak en az 22 ana kritere; 5 yıldız için yönetim 
ve teknik olarak en az 28 ana kritere sahip olunması gerekmek-
tedir. Oto Servis sertifikasyon sürecine giren ve denetleme süre-
cinden geçen CZ komitesi tarafından da onaylanan oto servisler 
aldıkları yıldıza göre sertifikalanırlar. Oto Servis, iki yıl süre geçer-
li, üzerinde CZ ve yıldız işareti olan, ismi ve uzmanlık alanı yazılı 

CZ OTO SERVİS SERTİFİKASI almaya hak kazanır. Oto Servis, ulus-
lararası CZ amblemi ve logosunu sertifika süresince işyerinde ve 
kurumsal diğer çalışmalarında kullanabilir.

CZ Oto Servis Sertifikası kaliteli hizmetin ve sektörde kabul edi-
len tamir yöntemlerinin olduğu servisleri simgeler ve son tüke-
ticiye bu işareti taşıyan servislerin güvenilirliğini işaret eder. CZ 
Sertifikalı servislerin diğer servislere göre bir adım daha önde ol-
duğunu göstererek, tercih edilmelerini sağlar.

Eğitimler, CZ’nin hizmetlerini alan ilgililerin bilgilerini devamlı 
güncel tutulduğu önemli alt yapılardan biridir. Özellikle oto ser-
vislere, eksperlere, sigorta oto hasar grubu çalışanlarına yönelik 
hazırladığı eğitim modülleriyle hizmet sunulmaktadır. CZ TURK 
olarak özellikle oto servislerimize yönelik sertifikasyon sürecin-
de 16 eğitim başlığı mutlaka alınmalıdır. Motorlu Araçlar ile il-
gili Yönetmelikler, Genel Araç Bilgisi, Atölye Ekipmanları Kulla-
nım Teknikleri, Temel Otomotiv Mekanik Bilgisi,Temel Elektrik ve 
Elektronik Bilgisi, Gövde Düzeltme Teknikleri ( Şasi Onarım ), Ka-
porta Onarımı ve Teknikleri, Boya ve Boyama Teknikleri, Plastik 
Aksam Onarımı ve Boyama Teknikleri, Cam Değişimi ve Onarımı, 
Panel Onarım Teknikleri, Araçlarda Kaynak İşlemleri, Renk Hazır-
lama Teknikleri , Alüminyum Gövde Onarımı, Servis İşleyiş Sis-
temi, Kaza Oluşum Teşhis Yöntemleri başlığı altında hazırlanan 
eğitimlerin iki yılda bir de gözden geçirilmesinin ve oto servis 
için ayrılmaz bir parça olmasının gerekliliğine inanıyoruz.

Oto servis sertifikasını alarak servisini yıldızı ile taçlandırmış ser-
vislerimizin düzenli eğitimlerle hizmet kalitelerini koruyacakları-
nı ve geliştireceklerini öngörüyoruz. Kaza Canlandırma raporları 
konusu ülkemiz için yeni bir konu özellikle trafik kazalarının nasıl 
gerçekleştiği konusunda geleneksel yöntemler ağırlıkta kullanı-
lıyor. Bu yöntemlerin yanında biz CZ TURK olarak bilimsel hesap-
lamalara dayalı, belli senaryolarla ve simülasyon video ile des-
teklenen bir rapor yapıyoruz. Burada amacımız kazanın nasıl ol-
duğunu tarafsız bir göz ile tespit edebilmek ve ilgililere sunmak-
tır.

CZ TURK, ülkemizdeki mevcut gelişmesi gereken bu konularda 
destek sağlamak için CZ İspanya’nın 25 yılı aşkın tecrübesini Tür-
kiye otomotiv ve sigorta sektörünün hizmetine sunmuş bulunu-
yor. Dolayısıyla bu sayfalar aracılığıyla sektörümüzde oto servis 
hizmet kalitesinin gelişimi için çalışan CZ TURK’ün faaliyetlerini 
anlatma fırsatı sağladığı için değerli OYDER yönetimine ve üye-
lerine çok teşekkür ediyorum. 

 CZ Oto Sertifikasyonun amacı; Oto Servis 
hizmetlerinde, rekabetin oluşturulmasını ve haksız 
rekabetin önlenmesini, verimliliğin arttırılmasını ve 
maliyetlerin azaltılmasını, kalite odaklı çalışılarak 
kaliteli hizmetin oluşmasını, servis hizmetlerinde 
daha bilimsel çalışılmasını, müşteri odaklı davranıp 
müşteri memnuniyetinin arttırılmasını sağlamaktır. 
Servisler için sürdürülebilir gelişim ve sürekli 
güncel eğitim alanları oluşturmaya çalışır.
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Aksigorta, Türkiye Oto Servis 
Sektörünü Dünya Ligine Taşıyor

A
ksigorta; oto servislerine 
standardizasyon getirerek 
daha verimli, kârlı ve 

sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak 
amacıyla sektördeki öncü rolünü 
sürdürerek, “Hasar Dönüşüm Projesi’ni 
başlattı. Aksigorta projenin ilk adımı 
olarak İspanyol Centro Zaragoza’nın (CZ) 
Türkiye yetkilisi CZ Türk’le bir anlaşma 
imzaladı. Aksigorta Genel Müdürlük 
binasında düzenlenen imza törenine 
Aksigorta Hasar ve Operasyon Genel 
Müdür Yardımcısı Ayhan Dayoğlu ve CZ 
Türk Genel Müdürü Cenk Erözer katıldı.

Aksigorta bu anlaşmayla, çalıştığı 
tüm oto servislerinde uluslararası 
geçerliliğe sahip CZ sertifikasının 
olmasını tercih edecek. Servisler, fiziki 
koşulları, uzmanlık alanları ve hizmet 
kalitelerine göre 3 Yıldız, 4 Yıldız ve 5 
Yıldız olarak sınıflandırılacak. Gerekli 
koşulları sağlayan servisler yıldız sınıfına 
ve kapsamına göre sertifika almaya hak 
kazanacak. Standartlara uygun olmayan 
oto servislerinden ise gerekli eğitim ve 
iyileştirme süreçlerini tamamlamaları ve 
CZ sertifikası almaları istenecek.

Aksigorta, CZ Türk ile yaptığı ve 
yılsonuna kadar sürecek olan özel 
anlaşması kapsamında CZ sertifikası 
almak için başvuran sınırlı sayıda 
servisin sertifika bedelinin yüzde 70’ini 
karşılayacak.

Ayhan Dayoğlu: “Sektörümüzde 
bir ilke imza atmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz”

İmza töreninde bir konuşma yapan 
Aksigorta Hasar ve Operasyon Genel 
Müdür Yardımcısı Ayhan Dayoğlu, bu 
projeyle Türk sigorta sektöründe bir ilke 
imza attıklarını ve sektörün gelişimine 
katkıda bulunacaklarına inandıklarını 
belirterek, şunları söyledi:

“Aksigorta olarak CZ Türk ile yaptığımız 
işbirliği sonucunda bundan böyle 
çalıştığımız tüm yetkili ve özel oto 
servislerinden uluslararası geçerliliğe 
sahip CZ Sertifikasına sahip olmalarını 
tercih edeceğiz. Sertifikaya sahip olan 
servislerimize, dünya standartlarında 
hizmet veren, kurumsal birer şirket olma 
fırsatı sunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
bu sertifikasyon projesi ile daha 
verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir iş 

 Aksigorta, “Hasar Dönüşüm 
Projesi” kapsamında oto 
servislerine kalite standardı 
onayı veren uluslararası Centro 
Zaragoza (CZ) Türk ile işbirliği 
anlaşması yaptı.  Anlaşma 
kapsamında, Aksigorta’nın 
çalıştığı tüm oto servisleri, 
hizmet kalitesi ve uzmanlık 
alanlarına göre sınıflandırılarak 
uluslararası CZ standartları 
denetiminden geçecek. 
Standartlara sahip olan oto 
servisleri, CZ sertifikası almaya 
hak kazanacak.

modeli sağlamayı hedefliyoruz.” CZ 
Türk Genel Müdürü Cenk Erözer ise bu 
önemli işbirliği hakkında; “Aksigorta’yı 
bu önemli proje ile ülkemizde faaliyet 
gösteren oto servislerin kalitesini 
arttırmasına destek olmasından 
dolayı tebrik ediyoruz. Bu proje ile 
Aksigorta’nın otomotiv ve sigorta 
sektörünün gelişimine çok büyük 
katkılar sağlayacağına inanıyor, tüm 
dünyada kabul görmüş, uluslararası 
CZ standartları ile hizmet veren 
servislerimizin sayısının artmasını 
diliyoruz” dedi.

Hasar Dönüşüm Projesi ne yarar 
sağlayacak?

Yetkili ve özel servisler: Gerekli 
eğitimleri alan ve yapılanmasını CZ 
standartlarına uygun hale getirerek 
sertifikalandırılan oto servisleri, dünya 
standartlarında hizmet verir hale 
gelecek. Aynı zamanda kurumsallaşma 
ve markalaşma yolunda önemli bir adım 
atmış olacaklar. Aksigorta, sertifikaya 
sahip oto servislerini yıldız seviyelerine 
göre müşterilerine önerecek. CZ 
sertifikasyon programı, servislerin 
kendilerini geliştirebilmelerini, 
verimliliklerini ve hizmet kalitelerini 
artırabilmelerini; diğer servislerle 
rekabette üstün hale gelmelerini de 
sağlayacak.

Müşteriler: Araç sahipleri, çok daha 
iyi fiziksel koşulları ve imkânları olan, 
donanımlı ve gerekli tüm eğitimleri 
almış personele, gelişmiş takım ve 
ekipmanlara sahip sertifikalı servislerde 
araçlarını güvenle tamir ettirebilecek, 
dünya standartlarında kaliteli bir hizmet 
alma imkânına sahip olacak.

Aksigorta: Sertifikalı oto servisler 
sayesinde müşterilerine hasar anında 
çok daha güvenli ve kaliteli bir hizmet 
sağlayarak müşteri memnuniyetini 
artıracak.

Gerekli eğitimleri alan ve 
yapılanmasını CZ standartlarına 
uygun hale getirerek 
sertifikalandırılan oto servisleri, 
dünya standartlarında hizmet 
verir hale gelecek. 
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Geride bıraktığımız yıl itibariyle operasyonel kiralama sek-
törünün koşullarını ve performansını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

S
ektörümüzün 2011 yılı performansını değerlendirme-
den önce genel tanımına değinmek istiyorum. Yalın bir 
bakışla, doğrudan otomotiv endüstrisini ilgilendirdiği 

izlenimi veren bu sektör aslında finanstan sigortaya, ithalattan 
ihracata, otomotivden yan sanayi üretimine çok geniş bir yelpa-
zede hareket eden ve bu sektörlerle doğrudan etkileşim içerisin-
de olan bir iş koludur. Mesela 2010 ve 2011 yıllarında otomotiv 
endüstrisinin çok gelişmiş olması, sektörümüz için tek başına bir 
anlam ifade etmez. Aynı zamanda finans sektörünün de koşulla-
rının uygun olması gerekir. Basit bir örnekle; Sağlık Bakanlığı’nın 
ilaç sektörüne yönelik uygulamaları dahi bizim sektörümüzü 
doğrudan etkileyebiliyor. Bu bilgiler çerçevesinde 2011 yılına 

bakacak olursak, beklenenden fazla kur artışı, ÖTV oranlarının 
artışı, ürün tedarik sorunu gibi olumsuzluklara rağmen azımsa-
namayacak bir gelişim gözlemlenmekte. Her şeyden evvel po-
tansiyel müşterilerimizin birçoğu artık böyle bir sektörün varlı-
ğından ve sağladığı avantajlardan haberdar. Sektörümüz daha 
nitelikli. Otomotiv sektörü satış, satış sonrası hizmetler ve hatta 
ikinci el alanında ne denli büyük bir hacmin bulunduğunun far-
kında. Bankacılık ve finans sektörü de artık bizleri daha iyi analiz 
edebiliyor. Bu önemli başlıkların başarı ile işlenmiş olması bile yı-
lın performans karnesine artı puan olarak yazılmalıdır. 

Sektör hızla büyüyor

DRD Derindere olarak uzun yıllara dayanan tecrübelerimiz, ülke 
genelinde yaygın hizmet ağımızdan aldığımız geribildirimler 
ve güçlü istatistiki verilerimiz, 2011 yılsonu itibariyle ülkemiz-

Operasyonel Filo Kiralama
bilgi birikimi gerektiren bir iştir

DRD Derindere 
Filo Kiralama CEO'su 
Aytekinhan Yıldırıcı
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de operasyonel filo kiralama pazarının toplam büyüklüğünün 
140 bin adet seviyelerine ulaştığını gösteriyor. AB ülkelerinde-
ki adetlerle kıyaslandığında, Türkiye’de pazarın sahip olduğu bü-
yük potansiyel daha net görülebiliyor. Gerekli altyapı çalışmala-
rının tamamlanması ve pazardaki kurumsal oyuncuların artma-
sıyla önümüzdeki 5 yıllık dönemde pazarın 200-250 bin adedin 
üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 

DRD Derindere olarak sektörde uzun yıllara dayanan önem-
li bir birikime sahipsiniz, birçok firma bu işe soyunuyor, sizce 
dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bu öyle bir temel soru ki, sektör içinde ya da sektöre yeni girmek 
isteyen önemli deneyimlere sahip kişilere sorulduğunda birbiri-
ne taban tabana zıt iki farklı cevapla karşılaşmanız mümkün. So-
ruya bir açıdan bakıldığında tarifi çok kolay ve iki cümle ile özet-
lenebilecek türden, ancak diğer açıdan bakıldığında sayfalarca 
cevaplanması gereken bir soru niteliği taşıyor. Konuya bir açıdan 
bakanlar için bu iş sadece bir “otomotiv” işi ya da sadece bir “fi-
nans” işi olarak görülebilmekte ve bu işkolu yılların otomotivcile-
ri için ya da elinde ciddi finansal güç barındıranlar için kendi de-
neyimleri doğrultusunda kolay ve karlı bir iş. Ancak bugüne ka-
darki gelişmeler de gösteriyor ki bu iş ne yalnızca bir otomotiv 
işi, ne yalnızca bir finans işi, ne de sadece her ikisini yan yana ge-
tirerek yürütülmesi mümkün bir iştir. Bu iş, aynı zamanda bunla-
rın mükemmel bir sinerjisinin de oluşturulması gereken bir iştir. 
Yeri geliyor otomotiv deneyimleri ön plana çıkıyor, yeri geliyor 
finans deneyimleri ön plana çıkıyor, yeri geliyor bu ikisinin aynı 
anda ve müthiş uyumlu hareket etmesi gerekliliği ön plana çı-
kıyor. İşte tam bu noktada da soruya diğer açıdan bakma yakla-
şımı ağırlık kazanıyor, yani hem yukarıda da bahsettiğim dikkat 
edilmesi gereken noktalar çoğalmaya başlıyor, hem de bunları 
uygulama noktasındaki tecrübe gereksinimi öne çıkmaya başlı-
yor. Ana başlıklar halinde dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde 
özetleyebilirim; 

l Uzun vadeli planlama,

l Senaryo analizleri ile risklerin görülmesi ve etkin yönetimi,

l Doğru fiyatlandırma,

l Sunulan ürünün farkındalığı,

l Etkin maliyet yönetimi,

l Planlı satın alma ve pazarlama stratejileri,

l Geniş müşteri tabanı,

l Müşterilerle iş ortaklığı bilincinin oluşturulması,

l Yaygın ve güçlü bir satış sonrası hizmetler ağı,

l Müşteri odaklı kolay ve pratik çözüm alternatifleri sunulması.

Operasyonel filo kiralama, kendine özgü farklı bir know-how 
gerektirir

Akla ilk gelen bu ana başlıkları, alt başlıklarla desteklemek ve 
bunların uygulama noktasındaki incelikleri bilmek, sektör için 
büyük önem taşımaktadır. Operasyonel filo kiralama işi, kendi-
ne özgü farklı bir know-how gerektiren, entellektüel bir iş ola-
rak özetlenebilir. Kısa ve orta vadede işin başarıldığı hissine ka-
pılmak ve karlı olduğunu düşünmek mümkün, ancak yukarıda 

saydığım ana başlıkların mükemmel bir sinerjisini oluşturama-
mak ve uygulama noktasındaki incelikleri bilmemek uzun vade-
de düşünceleri tersine çevirebilir, sürdürülemez hale gelebilir. 
Sektördeki oyuncuların gelişimlerini sürdürmeleri ve devamlılık-
larını sağlamaları, bu sektöre özel deneyimlere ve yukarıda kısa-
ca özetlediğimiz hususlarda gösterilecek başarılı performansla-
ra dayanıyor.

DRD, operasyonel filo kiralama sektörünün beş ana iş süreci-
ni oluşturan; satış, satış sonrası hizmetler, finansal yönetim, si-
gorta/hasar yönetimi ve ikinci el değerlendirme alanlarını eşgü-
dümlü ve etkin olarak gerçekleştiren öncü marka kimliğiyle sek-
törde önemli bir rekabet avantajına sahiptir.

DRD Derindere Filo Kiralama’nın hacmi ve faaliyetleri hak-
kında bilgi alabilir miyiz? 

Türkiye’de operasyonel filo kiralama sektörünün bugüne gelişi 
1960’lı yılların ortalarına dayanıyor. Ülkemizde kiralama anlayışı, 

1990’lı yılların ortalarına kadar sezonluk ya da kısa vadeli kirala-
ma yapısıyla devam etti. Bu tarihten itibaren ise Dünya genelin-
de olduğu gibi ülkemizde de operasyonel filo kiralama sektörü, 
günümüzde görünen işleyiş yapısına dönüşmeye başladı.

Uluslararası rating notu başarısı

Ülkemizin tamamı yerli sermayeli en büyük operasyonel filo kira-
lama kuruluşu olan DRD Derindere Filo Kiralama, uluslararası de-
recelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından kredi rey-
tingi ve yatırım yapılabilir kategorilerinde başarılı olarak değer-
lendirildi. Sektör ortalamalarının üzerinde aldığımız bu olumlu 
değerlendirmenin, 4 yıllık stratejik planlarımızla ilgili aksiyonla-
rımız açısından bizleri daha da cesaretlendirdiğini söyleyebiliriz. 

17 bin adede varan araç filosu, 800 adedi aşan Türkiye çapında 
yaygın servis ağı ve 1500’ü aşkın kurumsal müşteri portföyüyle 
dikkat çeken DRD’nin, ana faaliyetleri yoluyla bilançosunda üst-

DRD, operasyonel filo kiralama sektörünün 
beş ana iş sürecini oluşturan; satış, satış 
sonrası hizmetler, finansal yönetim, 
sigorta/hasar yönetimi ve ikinci el 
değerlendirme alanlarını eşgüdümlü ve 
etkin olarak gerçekleştiren öncü marka 
kimliğiyle sektörde önemli bir rekabet 
avantajına sahiptir.
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lendiği riskleri yönetebilecek yeterli liyakat, deneyim ve altyapı-
ya ulaşmasının ispatlanması bize gurur veriyor.

Yıllık ortalama 120 milyon Euro yatırım

2015 yılında Türkiye’de operasyonel filo kiralama sektörünün 
adetsel büyüklüğünün 200-250 bin adet seviyelerine erişece-
ğini öngörüyoruz. DRD çatısı altında geçtiğimiz yıl yaklaşık 120 
milyon Euro’luk yatırımla, araç filomuza 6 bin adede varan yeni 
araç kattık. 2012 yılında ise araç filomuza 6 bin adet araç daha 
katarak 125 milyon Euro seviyesinde bir yatırım yapmayı hedef-
liyoruz. 2011 yılında 15 bin adede ulaşan araç parkımızı, 2012 
sonunda 18 bin adet seviyesine erişecek biçimde büyütmeyi 
amaçlıyoruz. Bu noktada filo yapımızda niceliksel olarak büyü-
mekten ziyade, niteliksel olarak büyümeye önem vererek yatı-
rımlarımızda orta ve üst segmentte yer alan araçların paylarını 
giderek artırıyoruz. Bu stratejik yaklaşımımız, birim başına araç 
yatırım değerimizi daha üst seviyelere taşıyor.

Türkiye genelinde yaygın hizmet ağı

Araç yatırımlarımızın yanı sıra hizmet ağımıza yönelik yatırımla-
rımız da bizim için büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde her 
noktada üstün DRD standartlarında hizmet sunabilmek ama-
cıyla sürekli gelişim ilkesiyle büyüyen hizmet ağımız, 800 adedi 
aşan bir servis noktası hacmine erişti. Halihazırda İstanbul Mer-
kezimizin yanı sıra, İstanbul Anadolu, Bursa, İzmir, Ankara, Adana 
ve Gaziantep olmak üzere yedi noktada yer alan Bölge Müdürlü-
ğü ve Şubelerimiz ile hizmet veriyoruz. Büyükşehirlerin yanı sıra 
Anadolu illerinde de mevcut ticari potansiyeli değerlendirmek 
amacıyla devam eden yatırımlarımızla, kısa bir süre içerisinde 
Konya ve Kayseri illerinde de hizmet vermeye başlayacağız. Bu 

organizasyonel büyüme sürecinin, markamız portföyüne, müş-
teri ve sektör bazında önemli katma değerler sağlayacağına ina-
nıyoruz.

1500’ü aşkın müşteriye özel butik hizmetler

Çok uluslu şirketlerden küçük ölçekli KOBİ’lere kadar 1500 adedi 
aşkın müşterimizin farklı taleplerine butik hizmetler geliştiriyo-
ruz. Zira operasyonel filo kiralama her ölçekte şirketlerin ve işlet-
melerin her tür araç ihtiyacını, öz kaynağını kullanmadan sağla-
maya yönelik, akılcı avantajlar sunan bir sistemdir. Uzun dönem-
li araç kiralama hizmetiyle sınırlı kalmaz, “Filo Yönetim Hizmeti” 
de sunar. Filo Yönetimi araçların zamanında dağıtımından başla-
yıp, hasar yönetimi, düzenli bakım onarım yönetimi, lastik takip 
ve değişim yönetimi, araçların tam hareketliliğini sağlamaya yö-
nelik 7 gün 24 saat kesintisiz destek, yakıt yönetimi, filonun ha-
reketliliğine ve kullanıcı performansına yönelik düzenli ve şirke-
te özel raporlama gibi geniş bir yelpazede yer alan hizmetleri de 
içerir. Biz de uzun yıllara dayanan sektör deneyimimiz ve güç-
lü altyapımızla bu alanlarda fark yaratarak müşterilerimize bek-
lentilerinin üzerinde bir hizmet anlayışıyla ürün ve hizmetlerimi-
zi sunuyoruz. 
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Günümüzde otomotiv sektöründe kar marjları oldukça düşük 
seviyelere gerilemiş, rekabetçi ortamda sadece yeni araç satı-
şı ile ticari faaliyeti sürdürmek oldukça güç bir hal almıştır. Satış 
sonrası hizmetlerde ise periyodik bakım aralıklarının uzaması, si-
gorta firması -özel servis ilişkisinin güçlenmesi servis girişlerini 
de olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu düşük kar marjlarından olumsuz yönde etkilenmemek için 
ikinci el satışları çok önemli bir odaktır. İkinci el ticaretinin  bayi-
lerde bir program dahilinde uygulanması mevcut şartlar altında 
dikkate alınmaya değer bir çözüm olabilir.

Birçok otomotiv firması yeni araç satışlarının hızlandırılma-
sı amacıyla takas kampanyaları yürütmektedir. Takastan gelen 
araçlar ise genellikle gerçek değerlerine ulaşmadan derhal ga-
leriler vasıtasıyla nakite döndürülmektedir. Halbuki bilinmekte-
dir ki, İkinci el oto satışında kar marjları, yeni araçlara göre çok 
daha yüksek seviyededir ve gelen araçların doğrudan galerile-
re gönderilmesi pastadan gereken payın alınmaması anlamına 
gelmektedir.

Sigorta ve reasürans devi olan Mapfre’nin Avrupa ülkelerinde 
yaptırdığı araştırmalar neticesinde aşağıdaki veriler elde edil-
miştir.

YENİ ARAÇ SATIŞINDA BAYİ KARLILIĞI

2009 2010 2011 

BATI AVRUPA 0,80% 0,20% 0,60% 

DOĞU AVRUPA 2,90% 2,10% 1,70% 

İKİNCİ EL SATIŞINDA BAYİ KARLILIĞI

2009 2010 2011 

BATI AVRUPA 0,80% 0,20% 0,60% 

DOĞU AVRUPA 2,90% 2,10% 1,70% 

Günümüzde Otomotiv  firmaları kendi İkinci El departmanlarını 
yapılandırmaktadır. Hatta sadece ikinci el alanında faaliyetlerini 
uzun süredir başarıyla sürdüren ve hatta garantili ikinci el kav-
ramını piyasaya sokan öncü kuruluşlar pazarda etkili rol oyna-
maktadır.

TUİK raporlarına göre, Türkiye’de 2010, 2011 ve 2012 yılının ilk 
4 ayında noter kayıtlı gerçekleşen otomobil ve hafif ticari vasıta 
ikinci satışları aşağıdaki gibidir.

Yıl Otomobil Hafif Ticari

2010 2.631.721 766.617

2011 3.281.721 934.945

2012 (İlk 4 ay) 1.049.907 309.099

İkinci El’de Garantili Satış 

Yukarıda belirtilen rakamların eldeki verilere göre yaklaşık  %2,1’i 
bayi kanalıyla %3,1 ‘i de ikinci el satış zincirlerince gerçekleştirile-
bilmektedir. Satışların geri kalanı, büyük bir çoğunlukla sahibin-
den, eş-dost aracılığıyla ve galeriler vasıtasıyla sağlanmaktadır. 
Toplamda yaklaşık %5,2 pay alan bayi ve ikinci el satış zincirleri-
nin satış oranlarını daha yüksek seviyelere çekmek için en uygun 
yol, firmaların Uzatılmış Garanti ve İkinci El Garanti uygulamala-
rına ağırlık vermelerinden geçmektedir. Garanti ürünlerinin en 
önemli özelliklerinden biri de devredilebilir olabilmesidir.

Neden Garanti?

Yetkili Satıcı Açısından; Aracın değerini arttırır ve ikinci el araç 
satışını hızlandırır. Bu sayede kar marjı yeni araç satışına göre çok 
daha yüksek olan ikinci el araç satışı vasıtasiyle bayi kazançla-
rı yükselecektir.

-Aracın servise ve markaya olan bağlılığı, üretici garantisi süresi 
bitiminde de devam edecek olup, servis girişleri artacaktır. Bu da 
dolayısıyla işçilik ve yedek parça satış seviyesinin yükselmesi an-
lamına gelmektedir.

-Yetkili Satıcı, ekspertizini yaparak satmış olduğu aracın riskini 
garanti firmasına devretmiş  ve kendini hukuki yönden de koru-
ma altına almış olur. 

Müşteri Açısından; Müşteri için ikinci el araç “bilinmeyen”dir. 
Ancak garantili bir ikinci el araç her zaman tercih sebebidir. Müş-
teri kendisini güvende hisseder.

-Beklenmeyen arıza durumlarında kapsam çerçevesinde kendini 
koruma altına almış olur.

-Garanti süresince aracın satışında, aracı garantisiyle devretme 
imkanına sahip olacak ve satış sırasında aracı değerini koruya-
caktır.

Sonuç olarak, tüm yetkili satıcıların sürdürdükleri otomotiv ti-
caretinde daha fazla kazanç sağlamaları için ikinci el ticareti ka-
çınılmazdır. Bunu da diğer gelişmiş tüm batılı ülkelerde olduğu 
gibi garantili olarak yapmaları ticari yapılarına önemli bir girdi ve 
sadakat sağlayacaktır. 

Sinan LEVENT
Turassist Satış Müdürü (Otomotiv)

Otomotivin 
Olmazsa Olmazı: 
2. El Satışları  
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NADA ÜYESİ YETKİLİ SATICILARIN KAR BEKLENTİLERİ

Artış 
Bekliyor

Değişim 
Olmaz

Kabul 
Etmiyor

Değer 
Endeksi

Nisan 1999 56,5 37,8 5,8 164

Nisan 2000 49,0 39,9 11,1 149

Nisan 2001 31,5 40,7 27,8 107

Mart 2002 53,2 39,7 10,1 153

Mart 2003 40,2 42,6 17,2 129

Mart 2004 47,1 40,9 12,0 143

Mart 2005 41,6 38,7 19,7 129

Mart 2006 32,9 41,1 26,0 108

Mart 2007 40,7 42,6 16,7 128

Mart 2008 28,0 44,2 27,8 98

Mart 2009 18,6 39,9 41,5 68

Mart 2010 54,0 35,7 10,3 154

Mart 2011 57,4 35,8 6,7 166

Mart 2012 58,3 33,5 8,2 167

Kaynak: NADA Industry Analysis Divison

Amerikan 
Ulusal 
Otomobil 
Satıcıları Birliği 
(NADA)

N
ADA’nın kuruluşu 1917 yılında 30 otomotiv yetkili satı-
cısının, başkentte Senato ve Temsilciler Meclisi’ni oto-
mobile lüks tüketim vergisi getirilmemesi konusunda 

ikna etmeye çalışması ile başladı. Bir araya gelen 30 yetkili satıcı, 
otomobilin lüks bir tüketim ürünü değil, bir gereksinim olduğu-
nu savunuyorlardı.  Bu deneyimin sonucunda Ulusal Otomobil 
Satıcıları Birliği (NADA) doğmuş oldu. Bugün; NADA 32.500 mar-
kayla beraber iş yapan yaklaşık 16 bin birinci el araba ve ticari sa-
tıcısını hem yerel hem de uluslarası olarak temsil ediyor. 

NADA üyeliği satım ve servis hizmeti olan her birinci el otomobil 
ve ticari araç satıcısına açıktır.

NADA, otomobil ihracatı ve ithalatı yapan tüm markaları ve üye-
leri, hükümet düzeyinde, federal yasalarda, medyada ve kamu 
alanında temsil yetkisini taşımaktadır. Üyelerinin kurumlarla iliş-
kileri konusunda eğitim ve yönlendirmeyi sağlar.

Yetkili satıcıların otomobil ve ticari üreticileri karşısında menfa-
atlerini temsil eden NADA, alım-satım faaliyetlerinde, satış ve 
servis hizmetleri alanında NADA Üniversitesi yoluyla geniş eği-
tim olanağı sunar.

Yetkili satıcılar ve paydaşlarının bağışlarını, sağlık ve eğitim ku-
ruluşlarına, özel okullara ve özel üniversitele dağıtan bir vakıfa 
sahip olan NADA, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini toplum 
nezdinde karşılık bulmasını sağlar.

Bunun yanı sıra, Emeklilik Servisi Grubu (NADART) yoluyla sek-
törde çalışan personele yönelik sosyal yardım planları oluşturur.

NADA’nın bir başka önemli çalışması ise İkinci El Araç Klavuzu’dur. 
Bu kılavuz, Amerika Birleşik Devletleri otomotiv endüstrisinin 
ayrılmaz bir parçasıdır.

 1917 yılında kurulan Ulusal Otomobil Satıcıları 
Birliği (NADA), yaklaşık 16 bin otomobil ve ticari 
araç satan yetkili satıcıları temsil ediyor. Bugün 
ABD'deki yetkili satıcıların yüzde 90'ı NADA üyesi 
ve yaklaşık 900 bin kişiyi istihdam etmektedirler.

NADA, her değeri, müşterinin ihtiyacı olan her yerde temin etme 
konusunda zengin bir geçmişi bulunmaktadır. Araştırmaları ve 
çalışmaları sonucunda zengin bir müşteri ve şirket topluluğu ile 
ilişkileri gelişmektedir.

NADA’NIN FAALİYETLERİ

Her geçen gün çeşitli iş alanlarından birçok profesyonel iş insa-
nı alanlarıyla ilgili kararları almak için ikinci el araçlar hakkında 
ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmakta NADA’ya güvenmektedir-
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ORTALAMA BAYİLİK PROFİLİ

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011-2010 
Değişim

Toplam Yetkili Satıcı Satışları 31.855.768 $ 33.379.501 $ 28.517.867 $ 26.645.303 $ 30.941.801 $ 34.744.897 $ % 12,3

Brüt Yetkili Satıcı Satışları 4.338.488 $ 4.546.212 $ 4.077.479 $ 4.060.649 $ 4.498.949 $ 4.992.196 $ % 11,0

Toplam Satışlara Oranı % 13,6 % 13,6 % 14,3 % 15,2 % 14,5 % 14,4

Toplam Bayilik Giderleri 3.848.964 $ 4.038.084 $ 3.800.451 $ 3.658.560 $ 3.863.023 $ 4.206.341 $ % 8,9

Toplam Satışlara Oranı % 1,5 % 1,5 % 1,0 % 1,5 % 2,1 % 2,3

Vergi Öncesi Net Kar 489.484  $ 508.127 $ 277.045 $ 402.090 $ 635.926 $ 785.855 $ % 23,6

Toplam Satışlara Oranı % 1,5 % 1,5 % 1,0 % 1,5  % 2,1 % 2,3

Vergi Öncesi Net Kar
(1982 Dolar Fiyatı Sabit)

242.799 $ 245.117 $ 128.679 $ 187.454 $ 291.575 $ 349.424 $ % 19,8

Yeni Araç Satış Departmanı 18.798.482  $ 19.545.287 $ 16.302.280 $ 13.937.579 $ 16.352.208 $ 18.905.615 $ % 15,6

Toplam Satışlara Oranı % 59,0 % 58,6 % 57,2 % 52,3 % 52,8 % 54,4

İkinci El Araç Satış Departmanı 9.265.366 $ 9.821.093 $ 8.164.415 $ 8.537.426 $ 10.244.937 $ 11.245.377 % 9,8

Toplam Satışlara Oranı % 29,1 % 29,4 % 28,6 % 32,0 % 33,1 % 32,4

Servis ve Yedek Parça Satışı 3.794.920 $ 4.013.121 $ 4.051.172 $ 4.170.298 $ 4.344.656 $ 4.593.905 % 5,7

Toplam Satışlara Oranı % 11,9 % 12,0 % 14,2 % 15,7 % 14,0 % 13,2

Yeni Araç Ortalama Satış Fiyatı 28.451 $ 28.797 $ 28.350 $ 28.966 $ 29.793 $ 30.659 $ % 2,9

İkinci El Araç Ortalama Satış 
Fiyatı

15.518 $ 15.714 $ 15.200 $ 14.976 $ 16.474 Ş 17.267 $ % 4,8

Ortalama Net Değeri 2.160.181 $ 2.306.742 $ 2.251.583 $ 2.235.369 $ 2.563.220 $ 2.807.638 $ % 9,5

Net Değer Yüzdesi Olarak Kar % 22,7 % 22,0 % 12,4 % 18,0 % 24,8 % 28

Kaynak: NADA Industry Analysis Divison

NADA ÜYESİ YETKİLİ SATICILARIN FİNANSAL PROFİLİ

OCAK 2012 OCAK 2011 Değişim

Toplam Satışlar 2.667.748 2.474.702 % 7,8

Brüt
Toplam Satış İtibariyle

401.801
% 15,1

374.990
% 15,2

% 7,1

Toplam Gider
Toplam Satış İtibariyle

351.282
% 13,2

331.130
% 13,4

% 6,1

Vergi Öncesi Net Kar
Toplam Satış İtibariyle

50.519
% 1,9

43.860
% 1,8

% 15,2

Yeni Araç Satışı
Toplam Satış İtibariyle

1.360.325
% 51,0

1.277.123
% 51,6

% 6,5

İkinci El Araç Satışı 
Toplam Satış İtibariyle

928.887
% 34,8

834.532
% 33,7

% 11,3

Servis Girişi ve Parça Satışı
Toplam Satış İtibariyle

378.536
% 14,2

363.046
% 14,7

% 4,3

Reklam Giderleri
Toplam Satış İtibariyle
Yeni Araç Başına 

28.590
% 1,07
684 $

24.972
% 1,01
623 $

% 14,5

% 9,8

Kiralama Hizmeti
Toplam Satış İtibariyle
Yeni Araç Başına

34.000
% 1,27
813 $

33.909
% 1,37
846 $

% 0,3

-% 3,9

Yeni Araç Satış Fiyatı (Parakende)
Brüt Satış Fiyatı
Brüt Kar

30,472 $
% 4,38

1,334 $

29.940 $
% 4,25

1,269 $

% 1,8

% 5,2

İkinci El Araç Satış Fiyatı (Parakende)
Brüt Satış Fiyatı
Brüt Kar

17.172 $
% 12,58
2,160 $

16.689 $
% 12,70
2,119 $

% 2,9

% 1,9

Kaynak: NADA Industry Analysis Divison
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ler. Sunduğu tarafsız değerler sayesinde satıcılardan kredi şir-
ketlerine  ve bankalara, devletlerden sigorta kurumlarına, avu-
katlardan üretici firmalara ve kiralık araç işletmelerine kadar her-
kes NADA’yı; araçlara değer biçme konusunda bir otorite olarak 
görmektedir. Sektör paydaşları ve üyeler, açık artırma, paraken-
de satış, takas, kiralama gibi hizmetler konusunda ihtiyaç duy-
dukları bilgiye rahatlıkla ulaşmaktadırlar.

Amerikan otomotiv endüstirisi NADA verilerinden kendi alanla-
rına yönelik çeşitli amaçlar da yararlanmaktadır.

Finans - hissederlar, pazar analizcileri ve birçok sektörde faaliyet 
gösterenler; NADA verilerini borç yönetimi, borç sigortası, fon 
temini, taksiti ödenmeyen ürünlerin geri alınımı, oda planlama-
sı, portfolyö yönetimi ve edinimi ve daha fazla iş alanında kul-
lanmaktadırlar.

Hükümet ve yerel yöneticiler, NADA değerlerinden, araç vergile-
rini belirlemek için yararlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
NADA verilerinin gelir hesabında faydalanırken; Adalet Bakanlı-
ğı ve FBI’daki yetkililer verileri mal varlığı ve haciz gibi durumlar 

için kullanmaktadır. Motorlu Araçlar Departmanı; NADA değer-
lerini, faturalardan belirli bir süre içinde yapılan satışların gerçek 
nakit değerini hesaplamak için kullanır.

Sigorta, hasar uzmanları ve dağıtıcı firmalar NADA değerleri-
ni satış garantisi ve sigorta poliçeleri konusunda; toplam zarar 
hesabı, eşik ve ihtiyat hesabı belirlenmesinde kullanmaktadırlar. 
Yetkili Satıcılar, NADA istatistiklerini, stok değeri belirleme, müş-
teriler ile takas değerlerini çıkarma, açık artırmalarda uygun ka-
rar verme, satış fiyatı belirleme ve finans ve sigorta departman-
larında evrak işlerini düzenleme konularında yararlanmaktadır-
lar.  Orjinal Parça Üreticileri, NADA verilerini filolarının değerini 
ve kira dışı araçlarının fiyatlarını belirlemek için kullanmaktadır-
lar. Yan Sanayi Risk Yönetimi Müdürleri, NADA değerlerini borç 
yönetimi, borç sigortası, fon temini ve benzeri alanlarda kullana-
rak değerlendirmektedirler. 
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Kaynak: NADA Industry Analysis Divison
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TİCARİ ARAÇLAR

Gaz Ticari Araçlar
bu kez yatırımla 
Türkiye'ye dönüyor

 2004 yılında Türkiye pazarına 
girdiğinde ticari araç sektöründe 
önemli bir yer edinen Gaz 
Ticari Araçlar ara verdiği 
faaliyetlerine Mersa Otomotiv 
Distribütörlüğü’ndeki  “GAZelle 
Business”modeliyle yeniden 
başlıyor. Bu kez Türkiye’ye 
yatırım yapma kararı alarak 
dönen Gaz Ticari Araçlar, 
Sakarya’da kurulan montaj 
üretim hattı ile iç pazara olduğu 
kadar ihracata yönelik araçlar da 
üreterek ülke ekonomisine katkı 
sağlamayı amaçlıyor.

D
ayanıklı yapısı, yol ve her 
türlü olumsuz koşula karşı 
geliştirilen donanımlarının 

yanında ulaşılabilir fiyatıyla Rusya 
hafif ticari araç pazarında yüzde 
52’lik paya sahip  Gaz Ticari Araçlar, 
Türkiye faaliyetlerine Mersa Otomotiv 
Distribütörlüğü ile yeniden başlama 
kararı aldı. Daha önce Türkiye ticari 
otomotiv sektöründe bir ithalat markası 
olarak yer alan Gaz, şimdi Sakarya 
bölgesinde kurulan Gaz Ticari Araçlar 
montaj üretim hattı ile iç pazarın yanı 
sıra ihracat için de araç üreterek ülke 
için katma değer yaratacak. İlk Gaz 

markalı ticari araç olacak olan “GAZelle 
BUSINESS”in sonbaharda Sakarya’daki 
üretim bandından indirilmesi 
planlanırken, Türkiye’de araç üretim 
yelpazesi ile yetkili satıcı ve servis 
ağının genişletilmesi için tüm olanaklar 
kullanılacak. “GAZelle BUSINESS” 3.5 
ton ağırlığı ve 1.5 ton yük kapasitesi 
ile bugün; Rusya, Ukrayna, Kazakistan, 
Belarus ve diğer Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) ülkelerinde en popüler 
hafif ticari araç olarak en çok tercih 
edilen marka olarak ilk sırada yer alıyor. 

Gaz Ticari Araçlar’ın Mersa 
Distribütörlüğünde yatırım başta olmak 
üzere, Türkiye faaliyetlerini sürdürme 
kararı ve hedeflerinin açıklandığı 
toplantı İstanbul’da gerçekleştirildi.  Gaz 
Ticari Araçlar’ın Türkiye Distribütörü 
Mersa Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Gören, Gaz Ticari Araçlar Türkiye Genel 
Müdürü Mustafa Sivri, Gaz Ticari Araçlar 
Teknik Genel Müdür Yardımcısı Adem 
Yılmaz, Gaz Ticari Araçlar Rusya Satış 
ve Pazarlama Direktörü Oleg Markov 
ile Gaz Ticari Araçlar Rusya Pazarlama 
Direktörü Mikhail Bakhtarin’in katılımı ile 
gerçekleşen toplantıda, markanın ileriye 
dönük stratejileri açıklandı. 

Mersa Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Gören, otomotiv 
sektöründe uzun yıllardır yetkili satıcı 
ve servis olarak hizmet verdiklerini 
ve bu tecrübe ışığında distribütörlük 
faaliyetlerine başlama kararı aldıklarını 
kaydetti. Gören, Türkiye hafif ticari 
araç pazarının Avrupa’nın en büyük 
pazarlarından biri olduğunu belirterek“ 
Mersa Otomotiv olarak daha önce 
bu pazarda denenmiş, sağlamlığı ve 
ulaşılabilir fiyatı ile beğenilmiş bir 
marka ile başlamayı uygun bulduk. 

Sakarya’da öz sermayemizle yaklaşık 
15 milyon Euro’yu bulacak bir yatırım 
ile montaj üretim hattı kuruldu. Burada 
montajlanacak araçlar yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlara Türkiye’den ulaştırılacak. Kuzey 
Afrika ve Avrupa’yı öncelikli pazarımız 
olarak görüyoruz. Gaz, klasikleşen Rus 
malı sağlamlığı, zor şartlarda sergilediği 
üstün performansı ve uygun fiyatı 
ile özellikle büyümek isteyen küçük 
işletmelerimizin tercihi olacaktır” 
şeklinde konuştu.  

 Mersa Otomotiv, 1992 yılından 
bu yana otomotiv sektöründe faaliyet 
göstermektedir. İstanbul –Güngören’de 
Citroen Yetkili Bayii olarak Satış, Servis, 
Yedek parça Sigorta faaliyetlerini 
devam ettiren MERSA Otomotiv, 2010 
yılında Yenibosna - Çobançeşme 
mevkiinde kurulan Citroen plazayı 
da bünyesine katarak hizmet ağını 
genişletmiştir. MERSA Otomotiv, Satış, 
Servis, Yedek parça, Sigorta ve 2.El 
hizmetleri vermektedir. 
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“GAZelle: Tasarruflu ve Çevreci”

Gaz Ticari Araçlar Türkiye Genel Müdürü 
Mustafa Sivri ise, yeni Cummins 
motoru ile Gaz Ticari Araç markası olan 
“GAZelle Business”ın yakıt ekonomisi 
ve sağlamlığına çevreci özelliklerinin de 
eklendiğini belirtti. Sivri, Gaz markasının 
Türkiye’ye yabancı bir marka olmadığını 
söyleyerek sözlerine şöyle devam etti;

“Distribütörlük anlaşmaları sırasında 
yaptırdığımız müşteri anketinde 
memnuniyet oranlarında yüzde 90’lara 
ulaştık. Bunun verdiği cesaret ile 
markamızı, Türkiye pazarına ilk etapta 
5 farklı üst yapı seçeneği ile sunacağız. 
GAZelle Business modelinin panelvan, 
şasi, uzun şasi, tek ve çift kabin 
modellerinin montajı Sakarya’da kurulan 
tesisimizde gerçekleşecek. Bu seneyi 
300 adetlik bir üretimle tamamladıktan 
sonra 2013 yılı için satış hedefimiz iç 
pazar ve ihracat olarak toplam 2 bin 
500 adet. Türkiye pazarında özellikle 
hafif ticari araç pazarında sert bir 
rekabet yaşanıyor. Biz bu rekabet 
ortamına yüksek taşıma kapasitesi, tüm 

modellerde çift arka tekerlek ve ciddi bir 
fiyat avantajı ile giriyoruz.”

“Türkiye, ihracat Üssümüz olacak”

Gaz Ticari Araçlar Rusya Satış ve 
Pazarlama Direktörü Oleg Markov 
ise, Türkiye’nin Afrika ve Avrupa’ya 
açılmalarını sağlayacak önemli bir 
üs olarak gördüklerini söyledi. Gaz 
Ticari Araçları’nın Rusya, Ukrayna, 
Kazakistan, Beyaz Rusya ve diğer 
BDT ülkelerindeki en popüler hafif 
ticari araç olma özelliğini taşıdığını 
kaydeden Markov  “Markamız Rusya’nın 
en çok satan hafif ticari aracı olarak 
yüzde 52’lik pazar payına sahiptir. 
Türkiye, bizim ihracatta istediğimiz 
başarıları elde etme yolunda en fazla 
önem verdiğimiz ülkelerin başında 
gelmektedir. Burada kurulan montaj 
üretim hattı ile Avrupa pazarlarına 
açılmayı hedefliyoruz. Türkiye’de 
üretilecek GAZelle Business, Avrupa 

normlarını karşılayacak özelliklere sahip 
olacak. Gaz’ın güvenilirliği, sağlamlığı, 
düşük yakıt ve işletme giderleri, üstün 
manevra kabiliyeti, başarıya giden yolda 
en önemli artılarımız olacaktır” diye 
konuştu. 

GAZelle Business “Sağlamlık ve 
Konfor”

2010 yılında büyük modernizasyondan 
geçen GAZelle Business, şasi, uzun 
şasi, panelvan, çift-tek kabin olarak 
5 farklı versiyon ile kullanıcılarına 
sunulacak. İlk kez 2004 yılında Türkiye 
pazarına giren ilk Gaz araçlarına göre 
150 ayrı noktada yapılan değişiklikler, 
GAZelle Business’e üstün özellikler 
kazandırıyor. 120 hp gücünde, 270Nm 
torka  sahip 2,8lt.’lik dizel Cummins 
ISF motor GAZelle Business’ın en 
yeni donanım özelliklerinin başında 
geliyor. GAZelle Business’ta yapılan 
değişiklikler, iyi bir taşıma kapasitesinin 
yanı sıra seri manevra kabiliyeti, 
ergonomi, konfor, üstün yol tutuşu ve 
kolay kullanım özellikleri de sunuyor. 
ZF hidrolik takviyeli direksiyon, ZF 
Sachs süspansiyon, amortisör ve 
debriyaj, Bosch elektrik destekli 
fren sistemi, +50’den -70 dereceye 
kadar hava sıcaklıklarında sorunsuz 
çalışmasını sağlayan T-Rad radyatör, 
GAZelle Business’ın öne çıkan üstün 
özelliklerinden sadece bazıları. 

 1932’de Rusya’da kurulan GAZ 
Ticari Araçlar, 10 bölgede 18 üretim 
tesisinde hafif ticari araç üretmektedir. 
Rusya Ticari Araç sektörü lideri 
GAZ Ticari Araçlar, hafif ticari araç 
pazarında yüzde 56 paya sahiptir. 
Rusya dışında ayrıca Ukrayna, 
Kazakistan, Belarus ve diğer Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde 
de en popüler hafif ticari araç olarak 
en çok tercih edilen marka olarak ilk 
sırada yer almaktadır.

Rusya Satış ve Pazarlama Direktörü Oleg Markov ile Mersa Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gören
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PEUGEOT

Yeni Peugeot 301: Dıştan güçlü, içten cömert

Yeni Peugeot 301’in halka yönelik 
dünya prömiyeri, 1 Kasım 2012 
tarihinde Türkiye’de düzenlenecek 
İstanbul Auto Show Fuarı’nda 
gerçekleştirilecek. Aynı anda Türkiye’de 
ve ardından Orta ve Doğu Avrupa, 
Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Mağrip, 
Orta Doğu, Körfez ve Afrika ülkeleri ile 
bazı Güney Amerika pazarları gibi çok 
sayıda başka ülkede satışa sunulacak.

RENAULT

Clio'nun dördüncü nesil versiyonu

1990 yılında orijinal modelin lansmanından bu yana 
115'den fazla  ülkede yaklaşık 11.5 milyon Clio satıldı. 
Günümüzde, dördüncü nesil  versiyonun günyüzüne 
çıkarılmasıyla  birlikte Clio tarihinde yeni bir sayfa 
açılmak üzere...
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Çınarlar altında
BURSA

 Hanları, külliyeleri, hamamı, arkeoloji 
müzesi, kaplıcaları, türbeleri, kaleleri, kış 
turizmi, termal turizmi ile pek çok seçenek 
sunan ve her noktası tarih kokan Bursa’yı 
gezerken asırlık bir çınara rastlamamanız, 
serininde dinlenmemeniz imkansız. Yemyeşil 
dokusu ile oksijen sarhoşluğu yaşatan şehirde 
görülecek çok yer, tadılacak çok şey var.

T
urizm potansiyeli açısından İstanbul’dan sonra en 
önemli merkezlerden olan Bursa, tarihi eserlerinin 
zenginliği ile gözleri kamaştırmaktadır. Bursa ve İz-

nik erken Hıristiyanlık ve Osmanlı döneminin eşsiz eserleri ile 
süslüdür. Türkiye’nin kış turizmi merkezi olan Uludağ Kayak 
Merkezi Bursa’ya 40 dakika uzaklıktadır ve kış turizminin bü-
tün olanaklarına sahiptir. Marmara Denizi kıyıları uzun yıllar-
dan beri bütün Türkiye’nin tercih ettiği tatil yöreleridir. Ulu-
dağ Milli Parkı günübirlik turizm, kampçılık ve trekking için 
ideal bir ortamdır.Uludağ etekleri özel araçları ve cip safari ile 
geziye çıkanlara sihirli güzelliklerini sunar. Pek çok keşfedile-
cek yer arasında Bursa ilçelerinin tabii güzellikleri, çağlayan-

ları, mağaraları ve otantik Osmanlı köyleri yer alır. Bursa kap-
lıcaları Roma Dönemi’nden beri kullanılan sağlık merkezle-
ridir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yeri olan Bursa o kadar düzenli 
ki hiç trafiğe takılmadan kendinizi Tophane Parkı’ndaki Saat 
Kulesi’nde bulabilirsiniz. Şehrin panoramik olarak en iyi izle-
neceği yerlerden olan parkta çınarların altında demli bir çay 
içip manzarayı seyredebilirsiniz. Parkın içindeki 6 katlı saat 
kulesinin en üst katının yangın gözetleme kulesi olarak kul-
lanılıyor. Saatin önündeki sıra sıra top arabaları Osmanlı’dan 
kalma Ramazan’da iftar topu atılması geleneğini devam et-
tiriyor. Parkın içinde Osman Gazi ve Orhan Gazi’ye ait pirinç 
parmaklıkla çevrili görkemli sandukaların yer aldığı 2 türbe 
bulunuyor. Türbeler sekizgen kubbe şeklinde kesme köfeki 
taşından yapılmış. Parktan çıkıp sağa döndüğünüzde devasa 
surlarla çevrili Bursa Kalesi’ni görebilirsiniz.

Zamanında İbn-i Batuta, Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Piyer Loti 
gibi gezginlerin yazılarına konu olmuş Kale’nin 5 kapısı var. 
Bazı duvarları yıkılmış, çevresine biçimsiz evler yapılmış ol-
masına rağmen kale ihtişamından birşey kaybetmemiş

Kalenin içini gezdikten sonra sola kavis yapıp Balibey Han’ı 
da gezebilirsiniz. Tophane Parkı’nın yamacındaki 500 yıllık 
bu tarihi han, restore edilerek ikinci baharını yaşamaya baş-
lamış. Üç katlı çarşısı olan Han’da 36 dükkan bulunuyor, man-
zaralı en üst kat cafe hizmeti veriyor.
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Balibey Han’dan çıkıp dümdüz ilerlediğinizde Bursa’nın simgele-
rinden Ulu Camii’nin avlusuna gelirsiniz. Yıldırım Beyazıt tarafın-
dan 1402’de yaptırılmış olan caminin ortasında bir şadırvan bu-
lunuyor. Kubbelerin şekli dolayısıyla günışığını olduğu gibi içine 
alan caminin 602 yıllık minberi kainatı sembolize ediyor. Güneş 
ve galaksi sisteminin kabartma formlarla işlendiği cami duvarla-
rında sarı yaldız ve siyah renkte uygulanmış Allah’ın isimlerini ve 
hat örneklerini görebilirsiniz.

Ulu Camii’de Kabe kapısının örtüsü

Kapalı namaz kılma anlamında Türk tarihinin en büyük cami-
si olma özelliğini taşıyan Ulu Camii’nin hutbe kısmındaki siyah 
örtü, Kabe kapısının örtüsü olarak biliniyor. Tarihi kaynaklara 
göre Yavuz Sultan Selim, Mısır seferini kazanıp hilafeti ve kut-
sal emanetleri aldığında Mekke’nin onarımını da yaptırmaya ko-
yuluyor. Bugünkü Orta ve Doğu Anadolu’yu kapsayan Dersim’in 
tüm vergi gelirlerini Mekke’ye vakfediyor ancak Dersim’i diğer 
vergilerden muaf tutuyor.

Bu gelirlerle yeniden imar edilen Kabe’nin örtüleri değiştiriliyor. 
Eski örtü İstanbul’a yollanırken Kabe’nin kapısının örtüsü Bursa 
Ulu Camii’ye hediye ediliyor. Örtü bizzat Sultan Selim tarafından 
taşınarak Cami’ye asılıyor.

Camii’den çıkıp hemen yanında bulunan, asırlarca yabancı tüc-
carları ağırlamış Koza Han’a gelirsiniz. 1491’de II. Beyazıd tara-
fından yaptırılan Koza Han, geniş diktörtgen avlunun çevresin-
de sıralanmış 2 katlı 95 odadan oluşuyor. Han’ın ortasında bir 
mescit ve altında şadırvan bulunuyor. Koza Han eskiden ipek ko-
zalarının satıldığı bir yapı olduğu için bu ismi almış. Her odada 
ayrı renk ve desende kaşmir ipek kumaşlar, şallar, fularlar, bluz-
lar, ipek üzerine gravür yastıklar satılıyor. Kaftanlar, oda takımla-
rı, nakış işlemeli modernize edilmiş yatak örtüleri de yine handa 
satılan diğer ürünlerden.

Bursa’nın kestanesi okka çeker beş tanesi

Kestane şekeri deyince akla Kafkas Kestaneleri gelir elbet-
te. ‘Bursa’nın kestanesi okka çeker beş tanesi’ diye boşa deme-
mişler. Bursa’nın kestaneleri oldukça iri ve lezzetli. Günümüzde 

üçüncü kuşak tarafından yönetilen Kafkas, 500 çalışanıyla yılda 3 
bin ton kestane işleme kapatisine sahip. Yurtdışına ihraç ettikle-
ri kestane ve yan ürünleri Fransa’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
kadar pek çok ülkede tüketiliyor.

Türkiye’nin Venedik’i: Irgandi

Türkiye’nin en güzel köprülerinden biri olma sıfatını fazlasıy-
la hak eden Irgandi, kemerli bir yapının üzerinde yükselen sıra 
sıra dükkanlarıyla Venedik’teki ünlü Rialto Köprüsü’nü andırıyor. 
1442’de inşa edilen, otuza yakın dükkan, bir mescit ve iki ahırıy-
la zamanının el sanatları merkezi olan köprü, aynı zamanda çar-
şı olarak da yıllarca hizmet vermiş. Lonca sistemine uygun ola-
rak yapılmış çarşı, asırlar önce seyyahların ve tüccarların uğrak 
noktasıymış.

Bursa’nın bir diğer simgesi de Uludağ yolundaki 600 yıllık İnka-
ya Çınarı. Osmanlı’nın ilk köylerinden İnkaya Köyü’nde bulunan 
Türkiye’nin en yaşlı çınarının boyu 35, çevresi 9.2 metre (yaklaşık 
12 apartman boyunda).

Bursa’ya 10 dakika (9 km) mesafedeki Cumalıkızık Orhan Gazi’nin 
7 oğlu için kurduğu 7 ‘kızık’ köyünden biri. Osmanlı Beyliği 1326 
yılında Bursa’yı aldıktan sonra bu topraklara yerleşmeye, köy-
ler kurmaya başlamış. Bir vakıf köyü olarak Uludağ’ın eteklerin-
de kurulan köylerin birbirlerinden ayrılması için de dereye ya-
kın olana Derekızık, fidye verene Fidyekızık, Cuma namazı kılı-
nan köye de Cumalıkızık ismi verilmiştir.

Uludağ Kebapçısı 1964 yılından beri kebabın Bursa’daki 
adreslerinden birisidir. Cemal Ustanın bu ufacık dükkanı 
Bursa’da çok meşhurdur. Gün içinde saat 3’e kadar etler bit-
mektedir. Cemal Usta, sadece Bursa kebabı sunuyor, menü-
sünde başka bir kebap çeşidi bulunmuyor. Bu nefis kebabın 
yanında, içecek olarak yöresel üzüm şırası nefis gidiyor. Ke-
bapta dana ve kuzu etini birlikte kullanıyorlar. Kebabının en 
önemli özelliklerinden biri İnegöl yöresinde yediği diğer ot-
lar yanı sıra kekik otu ile de beslenen kuzu eti kullanması. Ke-
kik ete başka bir lezzet katıyormuş. Diğer bir özelliği ise eti ha-
zırlarken etin sinirlerini ayırmaları. İskender kebabın bir farklı 
özelliği de yaprak şeklinde açılmış parça et ve kıyma halindeki 
etin bir arada kullanılması. Kıymada kemik sıyrığı kullanmakta 
kebabın lezzetini artıran unsurlardan birisiymiş çünkü kemi-
ğe yakın olan et her zaman lezzetli olurmuş. Cemal Usta her 
sabah 5’de kalkıyor, yaklaşık 4 saat süren bir çalışma ile etleri-
ni hazırlıyor. Günde ortalama 60-70 kg et sattıkları oluyormuş, 
yoğun günlerde bu rakam 100 kg’ları bulduğu söyleniyor.
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Audi’den şehir merkezinde 
sanal showroom: Audi City! 
Audi sanal dünya ile gerçek 
dünyayı birleştirdi. İlk kez 
Londra şehir merkezine 
açılan Audi City’de, bir Audi 
Showroom’unu andırsa 
da, gerçek araçlar yerine, 
tüm Audi modellerinin 
birebir boyutlardaki sanal 
versiyonları sergileniyor. 
Böylece ziyaretçiler, renk, 
donanım gibi Audi dünyasındaki 
yüz milyonlarca versiyonu 
deneyebiliyor.

İ ngiltere’nin başkenti Londra’nın 
en işlek bölgelerinden Picadilly 

Caddesi’nde açılan Audi City, 
geleneksel Showroom ile dijital 
Showroom’un birleşmesinden oluşuyor. 
Gerçek araçların yerine birebir araç 
boyutlarındaki ekranlarda, tüm Audi 
modellerinin sanal versiyonlarının 
sergilendiği Audi City’de, geleneksel 
Showroom’da olduğu gibi satış 
temsilcileri de bulunuyor. Yani, 
isteyenler, Audi dünyasının yüz 
milyonlarca versiyonu arasında 
oluşturdukları Audi modelini önce sanal 

dünyada görüp, daha sonra da satın 
alabiliyor.

Sanal Test sürüşü de yapılıyor

Audi City’i çevreleyen duvarlardaki dev 
ekranlarda, Audi modellerinin birebir 

ölçüdeki sanal görsellerini incelemek 
mümkün. Oluşturulan modellerin, başka 
modeller ile de karşılaştırılabildiği Audi 
City’de, istenildiğinde her konuda satış 
temsilcilerinden de yardım alınabiliyor. 
Ziyaretçiler, ayrıca oluşturdukları 
Audi’ler ile sanal test sürüşü de 
yapabiliyor.

3 yıl içinde 20 kentte daha açılacak

Audi City’nin iki dünyayı birleştirdiğini 
söyleyen Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter 
Schwarzenbauer, “ Ziyaretçiler hem 
dijital ürün sergilemeyi, hem de yetkili 
satıcılar ile birebir iletişimi aynı anda 
elde edecek. Her Audi City, bir yetkili 
satıcı ile birlikte iş yapacak” diye 
konuştu.“Bu yeni mağaza konseptimiz, 
bizi müşterilerimiz ile daha da 
yakınlaştıracak. Hem kişiye göre hizmet 
vereceğiz, hem de müşterilerimiz ile 
daha yakın ilişki kurabileceğiz” diyen 
Schwarzenbauer, Audi City’lerin 
akşamları da kültürel ve sanatsal 
toplantılara ev sahipliği yapacağını 
söyledi. İlk Audi City’yi Londra’da 
açan Audi, 2015 yılına kadar, dünya 
genelindeki metropollerde 20 Audi City 
açmayı planlıyor. 
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Türkiye’de otomotiv 
perakendeciliği ve araç kiralama 
sektörünün lideri, Capital 500 
sıralamasında 38. ve Fortune 
500 sıralamasında 34. sırada 
bulunan Otokoç Otomotiv’in 
Ford ve Volvo markaları için 
hizmet veren şirketi Otokoç, 
son olarak da Ford marka 
araçların satış ve satış sonrası 
hizmetlerini müşterilerine 
sunacağı Yenibosna noktasında 
hizmet vermeye başladı.

T ürkiye’de satılan her 10 Ford marka 
araçtan 3’ünü satışını gerçekleştiren 

Otokoç, her yıl servislerinde, 
180.000’den fazla aracı misafir ederek 
otomotiv sektörüne de değer katarak, 
yatırımlarına ve büyümesine devam 
etmektedir.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün Özdemir, “Önemle belirtmek 
isterim ki, otomotiv işini başarılı bir 
şekilde yapmak için; tesis tek başına 
hiçbir anlam ifade etmiyor. Yapılan iş 
tam bir hizmet işidir ve farkı çalışanlar 

yaratır. Otokoç olarak biz, bu anlayışla; 
müşterilerimizin beklentilerini en 
iyi şekilde karşılamak için çalışıyor, 
kendimizi her alanda geliştiriyor ve 
yeniliyoruz. Bu anlayıştan hareketle 
Otokoç Yenibosna ekibimizi oluşturduk. 
İnanıyorum ki Otokoç Yenibosna 
ekibi, tüm birimlerdeki çalışanlarıyla, 
misyonumuz doğrultusunda  
müşterilerimize değer katmaya ve Ford 

ve Otokoç bayrağını dalgalandırmaya 
hazırlar.” dedi.

50 çalışan, 1.200 metrekarelik 
showroom ve 5.125 metrekarelik 
servis alanı ile Otokoç Yenibosna, Ford 
marka araç satışı,  ikinci el araç satışı, 
satış sonrası hizmetleri, yedek parça ve 
aksesuar satışı, sigorta, finansman ve 
araç koruma hizmetlerini tek çatı altında 
sunuyor. 

Otokoç, 17. hizmet noktasını 
Yeni Bosna'da açtı

OTOKOÇ OTOMOTİV GENEL MÜDÜRÜ GÖRGÜN ÖZDEMİR

Avrupa’nın  tüm yenileme pazarı 
derneklerinin üst kuruluşu olan 
Brüksel’de yerleşik FIGIEFA’nın Yönetim 
Kurulu’na ilk kez  bir Türk şeçildi . Eyal 
Tarablus FIGIEFA’nın Yönetim Kurulu’nda 
görev alacak.

Yenileme Pazarı Derneği (YPG) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Grupoto Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Eyal Tarablus, 
merkezi Brüksel’de bulunan FIGIEFA 
Yönetim Kurulu'na seçildi. YPG yönetimi 
tarafından FIGIEFA yönetimine 9 aday 
arasından seçilerek aday gösterilen 

Tarablus, 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen 
genel kurulda seçimler sonucunda  
FIGIEFA Yönetim Kurulu’nun ilk Türk 
üyesi oldu.

Grupoto Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
olan Eyal Tarablus, 38 yaşında, 1995 
yılından beri yedek parça sektöründe 
çalışıyor. Yönetim Kurulu üyesi 
olduğu YPG derneğinin uluslararası 
platformdaki ilk temsilcisi olarak 
göreve atanan Tarablus, Marmara 
Üniversitesi İngilizce İktisat mezunu 
ve evli.  

Otomotiv yedek parça sektöründen 
Brüksel’e ilk kez bir Türk temsilci 

YPG YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GRUPOTO 
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ EYAL TARABLUS
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Tarık Tunalıoğlu’na 
Légion d’Honneur nişanı 
Oyak-Renault Genel 
Müdürü Tarık Tunalıoğlu’na, 
İstanbul’daki Fransız Sarayı’nda 
düzenlenen törenle Fransa 
Büyükelçisi Laurent Bili 
tarafından Légion d’Honneur 
nişanı takdim edildi.  Büyükelçi 
Bili tören sırasında yaptığı 
konuşmada, Fransa’nın bu 
nişanla, çok büyük bir önem 
verdiği Tarık Tunalıoğlu’nun 
şahsi ve mesleki geçmişine 
duyduğu minneti ifade etmek 
istediğini belirtti. 

1 802'de Napoléon Bonaparte 
tarafından oluşturulan Légion 

d’Honneur nişanı Fransa tarafından 
verilen en prestijli nişan sayılıyor ve 
o yıllardan günümüze iş ve sanat 
dünyasının başarılı kişilerine veriliyor. 
Törene Fransa Başkonsolosu Hervé 
Magro, Tarık Tunalıoğlu’nun ailesi 
ve iş arkadaşlarıyla Türk ve Fransız iş 
dünyasının önde gelen isimleri katıldılar.

Légion d’Honneur takdim törenlerinde 
gelenek olduğu üzere Fransa adına 
yaptığı konuşmada Büyükelçi Laurent 
Bili Tarık Tunalıoğlu’na hitaben; 
“Renault Grubu yönetiminin size 

duyduğu güveni hiç boşa çıkarmadınız. 
1996’da Mégane Break programının 
yönetiminden ve daha sonra 1998’de 
bu modelin Türkiye’deki üretiminden 
sorumlu oldunuz. Renault, bu projeyle 
ilk defa Fransa dışında yeni bir 
modelin (Mégane Wagon) üretimini 
yapmaya başladı. 6 yıl içinde Bursa 
fabrikasını Renault grubunun en başarılı 
fabrikalarından biri haline getirdiniz. 
2004 – 2008 yılları arasında, Renault 
Pars’ın İran macerasında yer aldınız. 
Bu macera, bizzat sizin tarafınızdan 
söylendiği üzere, mesleki kariyerinize 
en fazla zenginlik katan tecrübelerden 
biriydi. Zira, herşeyi yeniden yapmak 
gerekiyordu. Yalnızca 4 yıl gibi bir süre 
içinde iki yeni fabrika kurdunuz ve 
saatte 5 araç olan üretim kapasitesini 
50 araca yükselttiniz. 2008 Nisan 
ayında, Oyak Renault Genel Müdürlüğü 
görevine başlamak üzere İstanbul’a 
döndünüz. Bu son derece önemli 
ve seçkin göreve getirilen ilk Türk 
vatandaşıydınız” diyerek

“Mesleki yolculuğunuza daha 
da yakından bakınca, onun bilgi 
bakımından da gayet zengin olduğunu 

görüyoruz. Aslında sizden söz etmek 
bir bakıma Türkiye’deki Renault’dan söz 
etmek demek. Fransa-Türkiye sanayi 
ortaklıklarının en başarılılarından 
birinin başında bulunuyorsunuz. Bursa 
fabrikasından içeriye her girişinizde, 
Oyak-Renault dönemini yansıtan 
panoları her gördüğünüzde kat edilen 
yolun ne derece önemli olduğunu 
düşündüğünüzden eminim. Bu yol ünlü 
Renault 12 ile başlamıştı, en son model 
olan elektrikli Fluence’a kadar geldi. 
Sizden söz etmek ayrıca Türkiye’deki 
olağanüstü endüstriyel kalkınmadan 
da söz etmek demek. Ülkenizin ilk 
sırada yer alan ihracatçı şirketlerinden 
birinin başında bulunuyorsunuz. Sabırla 
geliştirdiğiniz ve modernleştirdiğiniz 
fabrikanız yılda 300.000’den fazla 
araç ve bunun yanında otomobil 
motorları ve vites kutuları üretiyor. 
Türkiye’nin en fazla sayıda çalışana sahip 
işverenlerinden birisiniz. Yalnızca tek bir 
rakam bile tüm bu başarıyı özetlemeye 
yeterli: Türkiye’de üretilen her iki 
otomobilden biri sizin fabrikanızdan 
çıkıyor” sözleriyle konuşmasına son 
verdi. 

OYAK RENAULT GENEL MÜDÜRÜ 
TARIK TUNALIOĞLU
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Işık Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nin 2012-2013 öğretim 
döneminde öğrenci alacak olan 
Otomotiv Mühendisliği Lisans 
Programı, Türkiye’nin otomotiv 
sektöründe dünyayla rekabet 
edebilmesini sağlayacak genç 
mühendisleri yetiştirecek. 
Doğuş Otomotiv ile yapılan 
işbirliğinde açılan programda 
öğrenciler sanayi ile doğrudan 
temas ederken, Işık Üniversitesi 
akademisyenleri araştırma-
geliştirme çalışmalarıyla 
sektöre destek verecek.

I şık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nafiye Güneç Kıyak, Doğuş Otomotiv 

İcra Kurulu Başkanı Emir Ali Bilaloğlu, 
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi Cem Yurtbay ve Işık Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Aran’ın katıldığı basın 
toplantısıyla ayrıntıları aktarılan protokol 
ile Işık Üniversitesi ve Doğuş Otomotiv 
işbirliğiyle Türkiye’nin ihtiyacı olan 
uzmanlaşmış insan gücünün sektöre 
kazandırılacağının müjdesi verildi.

Kıyak: Işık Üniversitesi Ar-Ge’de öncü

Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiye 
Güneç Kıyak, üniversite ile sanayi 
arasındaki işbirliğinin günümüzün hızlı 
değişim sürecinde çok önemli olduğunu 
ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi 
amacıyla yapılan Ar-Ge çalışmalarında 
Işık Üniversitesi’nin sanayi ile birçok 
alanda elele vererek öncülük yaptığını 
vurgulayarak, Doğuş Otomotiv ile 
yapılan işbirliğinin araştırmacılar 
için yeni imkanlar sunacağını ifade 
etti. Kıyak, eğitim-öğretim alanında 
ise yapılan işbirliği sayesinde 
sektöre kaliteli ve deneyimli eleman 
yetişeceğini, kuram ile pratik arasında 
bağ kurulacağını söyledi. Üniversitenin 
sanayi ile yaptığı işbirliğinin sektörel 

değişimi yakından izleme olanağı 
sağlayacağını ifade eden Kıyak, Doğuş 
Otomotiv’e Işık Üniversitesi’ne verdiği 
destek nedeniyle teşekkür etti.

Bilaloğlu: Bu yatırım otomotiv 
sektörünü ileriye taşıyacak

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı 
Emir Ali Bilaloğlu, otomotiv sektörünün 
geleceğine yapılan önemli bir yatırımın 
ilk adımının atıldığını söyleyerek “Bugün 
burada temelini attığımız bu işbirliğinin 
ülkemizdeki otomotiv sanayini bir adım 
daha ileri taşıyacak yeni ve taze güçlerin 
gelişimine katkıda bulunacağına 
inancımız tam. Gerçekleştirilen bu 
işbirliğiyle üniversitede edinilen bilginin 
üretime dönüşmesini sağlayacak 
bu kürsüde eğitim görecek genç 
arkadaşlarımız, ülke ekonomisine de 
katma değer sağlayacak” dedi. Bilaloğlu, 
bir otomotiv firmasının yöneticisi ve 
bir mühendis olarak, eğitimini aldığınız 
konuların gerçek hayatta tatbikini 
yapabiliyor olmak ve hatta bunu meslek 
haline getirme şansına erişebiliyor 
olmak son derece önemlidir diyerek 
Işık Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan 
mutlu olduklarını belirtti.

Eğitim ve araştırmada üniversite-
sanayi işbirliği

Doğuş Otomotiv işbirliği ile şasi 
mühendisliği, tahrik sistemleri, araç 
güvenliği, güç aktarım organları, üretim 
sistemleri, akıllı araçlar, ergonomi, araç 
testleri gibi çok geniş bir yelpazeye 
sahip otomotiv sektörünün gereksinim 
duyduğu insan gücüne yatırım yapan 
Işık Üniversitesi, ülkemizi Avrupa’daki 
otomotiv sektörünün önemli 
merkezlerinden biri haline gelmesini 
destekleyecek adımları atmaya 
hazırlanıyor.

İki güçlü markayı bir araya getiren 
protokol ile Işık Üniversitesi öğretim 
görevlileri, Doğuş Otomotiv bünyesinde 
süren eğitim programlarına destek 
olacaklar, ayrıca Işık Üniversitesi 
kapsamında ortak araştırma ve 
geliştirme çalışmaları yapılacak. Işık 
Üniversitesi’nde bütünüyle İngilizce 
yapılacak Otomotiv Mühendisliği 
eğitimi, mezunların uluslararası rekabet 
gücünü artırırken, yurtdışı öğrenci 
değişim programlarıyla da dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip etmesi 
hedefleniyor. 

Geleceğin Mühendisleri İçin 
Doğuş Otomotiv ve Işık Üniversitesi Elele Verdi
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Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi
Ocak – Haziran 2012

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 44.892 58.663 78.403 77.695 80.646 81.573 63.044 58.406 60.129 69.421 63.657 127.910

2012 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067

Ortalama 23.718 30.221 49.184 49.864 56.747 51.512 44.359 44.814 50.946 45.723 47.192 88.172

En Düşük 1.689 3.097 7.062 11.287 16.095 13.908 15.299 12.355 14.991 16.240 16.109 30.589
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2011 2012 Ortalama En Düşük

Otomotiv sektöründe yılın ilk yarısının 
sonuçları belli oldu. Toplam pazarda yılın 
ikinci çeyreği ilk çeyreğinden çok daha 
yüksek tamamlanmış olsa da geçen seneye 
oranla bakıldığında %19,26’lık ciddi bir 
düşüş yaşandı. 

O tomotiv sektörü 2011 yılının rekorlarına alıştıktan sonra 
2012 yılında yaşanan satış düşüşünün sıkıntısını yaşamaya 

devam ediyor. Binek ve hafif ticari araç pazarında yaşanan 
düşüş ikinci çeyrekte yavaşlamış olmasına rağmen yine de 
yaklaşık %20’lik azalmaya sebep oldu.

Haziran ayında gerçekleştirilen toplam 71.067 adetlik binek 
otomobil ve hafif ticari araç satışı bu senenin ilk 6 ayındaki en 
yüksek adet olmasına rağmen geçtiğimiz yılın 81.573 adetlik 
rekorun hayli gerisinde kalıyor.

2012 yılının ilk 6 aylık sonuçları her ne kadar moral bozucu 
gözükse de 10 yıllık ortalamalara bakıldığında ise % 24,18’lik 
artış geleceğe ümitle bakılmasını sağlıyor.

Binek Otomobil Pazarında İlk 6 Ayda 244.490 Adet Satış 
Gerçekleşti

Binek otomobil pazarında Haziran ayında gerçekleştirilen 
50.849 adet satış ile ulaşılan 244.490 adetlik seviye geçen 
senenin % 10,34 altında kaldı.

Yılın ilk çeyreğinde yaşanan % 20,63’lük düşüş ikinci çeyrekte 
yaklaşık yarı yarıya yavaşlayarak %  11,92’ye geriledi. 

Sadece Haziran aylarının karşılaştırılmasında 2012 yılı 2011 
yılına göre % 10,34 oranında azalma yaşandığını gösteriyor. 

Hafif Ticari Araç Pazarı ilk 6 ayda % 27,23 Oranında Azaldı

Haziran ayında gerçekleşen 20.218 adetlik satış, 6 aylık toplam 
hafif ticari araç satışını 96.142 adete ulaştırdı.

Geçen sene ile kıyaslandığında 6 aylık satış % 27,23 oranında 
düşüş yaşadı. Yılın ikinci çeyreğindeki toplam düşüş ise % 20,74 
olarak gerçekleşti.

2011 yılında yaşanan yoğun satış ile kıyaslandığında 2012 
satışları düşük seviyede. 

Kaynak: Otomobil Distribütörleri Derneği
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 15.024 19.659 24.380 23.860 24.344 24.859 19.526 19.531 20.165 21.913 18.706 38.953

2012 8.468 12.135 17.614 17.304 20.403 20.218

Ortalama 8.896 11.302 17.154 17.416 19.857 18.074 16.657 16.869 19.038 16.471 16.738 31.703

En Düşük 952 1.573 3.307 4.675 6.710 5.633 5.340 4.736 5.877 6.398 5.931 12.690

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875 39.964 47.508 44.951 88.957

2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460 50.849

Ortalama 14.821 18.919 32.031 32.448 36.891 33.438 27.702 27.945 31.908 29.252 30.455 56.469

En Düşük 737 1.524 3.755 6.612 9.385 8.275 9.959 7.619 9.114 9.842 10.178 17.899
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Haziran 2012

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 101 101 0 0 0 0 101 101

Aston Martin 1 1 0 0 0 0 1 1

Audi 0 1.443 1.443 0 0 0 0 1.443 1.443

Bentley 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 2.293 2.293 0 0 0 0 2.293 2.293

Chery 0 47 47 0 0 0 0 47 47

Chevrolet 0 2.243 2.243 0 0 0 0 2.243 2.243

Citroen 0 1.203 1.203 1.140 661 1.801 1.140 1.864 3.004

Dacia 0 2.491 2.491 0 91 91 0 2.582 2.582

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 75 75 0 75 75

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Fiat 3.715 586 4.301 4.599 445 5.044 8.314 1.031 9.345

Ford 0 4.890 4.890 5.153 0 5.153 5.153 4.890 10.043

Geely 0 81 81 0 0 0 0 81 81

Honda 957 213 1.170 0 0 0 957 213 1.170

Hyundai 1.632 2.307 3.939 0 212 212 1.632 2.519 4.151

Infiniti 0 3 3 0 0 0 0 3 3

Isuzu 0 0 0 18 74 92 18 74 92

Iveco 0 0 0 0 125 125 0 125 125

Jaguar 0 6 6 0 0 0 0 6 6

Jeep 0 88 88 0 0 0 0 88 88

Karsan 0 0 0 197 0 197 197 0 197

Kia 0 979 979 0 83 83 0 1.062 1.062

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lancia 0 29 29 0 0 0 0 29 29

Land Rover 0 126 126 0 0 0 0 126 126

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 3 3 0 0 0 0 3 3

Mazda 0 54 54 0 54 54 0 108 108

Mercedes-Benz 0 1.279 1.279 0 1.005 1.005 0 2.284 2.284

Mini 0 230 230 0 0 0 0 230 230

Mitsubishi 0 84 84 19 169 188 19 253 272

Nissan 0 1.588 1.588 0 116 116 0 1.704 1.704

Opel 0 4.409 4.409 122 1 123 122 4.410 4.532

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 1.087 1.087 1.065 686 1.751 1.065 1.773 2.838

Porsche 0 41 41 0 0 0 0 41 41

Proton 0 41 41 0 0 0 0 41 41

Renault 5.616 546 6.162 0 1.332 1.332 5.616 1.878 7.494

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 563 563 0 0 0 0 563 563

Skoda 0 703 703 0 0 0 0 703 703

Smart 0 25 25 0 0 0 0 25 25

Ssangyong 0 52 52 0 101 101 0 153 153

Subaru 0 41 41 0 0 0 0 41 41

Suzuki 0 111 111 0 0 0 0 111 111

Tata 0 52 52 0 31 31 0 83 83

Toyota 933 1.402 2.335 0 187 187 933 1.589 2.522

Volkswagen 0 5.960 5.960 0 2.457 2.457 0 8.417 8.417

Volvo 0 594 594 0 0 0 0 594 594

Toplam 12.853 37.996 50.849 12.313 7.905 20.218 25.166 45.901 71.067 Ka
yn
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak-Haziran 2012

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 447 447 0 0 0 0 447 447

Aston Martin 3 3 0 0 0 0 3 3

Audi 0 6.024 6.024 0 0 0 0 6.024 6.024

Bentley 0 8 8 0 0 0 0 8 8

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 6.680 6.680 0 0 0 0 6.680 6.680

Chery 0 486 486 0 0 0 0 486 486

Chevrolet 0 9.945 9.945 0 0 0 0 9.945 9.945

Citroen 0 5.802 5.802 3.745 2.981 6.726 3.745 8.783 12.528

Dacia 0 11.796 11.796 0 769 769 0 12.565 12.565

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 555 555 0 555 555

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 7 7 0 0 0 0 7 7

Fiat 17.372 3.367 20.729 21.783 2.010 23.793 39.155 5.367 44.522

Ford 0 21.877 21.877 24.512 45 24.557 24.512 21.922 46.434

Geely 0 466 466 0 0 0 0 466 466

Honda 5.220 1.522 7.742 0 0 0 6.220 1.522 7.742

Hyundai 8.985 9.140 18.125 0 921 921 8.985 10.061 19.046

Infiniti 0 6 6 0 0 0 0 6 6

Isuzu 0 0 0 195 766 961 195 766 961

Iveco 0 0 0 0 786 786 0 786 786

Jaguar 0 34 34 0 0 0 0 34 34

Jeep 0 273 273 0 0 0 0 273 273

Karsan 0 0 0 1.277 0 1.277 1.277 0 1.277

Kia 0 4.996 4.996 0 401 401 0 5.397 5.397

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Lancia 0 95 95 0 0 0 0 95 95

Land Rover 0 793 793 0 0 0 0 793 793

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 8 8 0 0 0 0 8 8

Mazda 0 469 469 0 136 136 0 605 605

Mercedes-Benz 0 4.714 4.714 0 3.894 3.894 0 8.608 8.608

Mini 0 802 802 0 0 0 0 802 802

Mitsubishi 0 682 682 297 1.266 1.563 297 1.948 2.245

Nissan 0 7.720 7.720 0 696 696 0 8.416 8.416

Opel 0 20.003 20.003 122 237 359 122 20.240 20.362

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 5.608 5.608 2.799 4.099 6.898 2.799 9.707 12.506

Porsche 0 227 227 0 0 0 0 227 227

Proton 0 645 645 0 0 0 0 645 645

Renault 32.919 2.926 35.845 0 7.813 7.813 32.919 10.739 43.658

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 1.961 1.961 0 0 0 0 1.961 1.961

Skoda 0 3.904 3.904 0 0 0 0 3.904 3.904

Smart 0 63 63 0 0 0 0 63 63

Ssangyong 0 453 453 0 640 640 0 1.093 1.093

Subaru 0 227 227 0 0 0 0 227 227

Suzuki 0 694 694 0 0 0 0 694 694

Tata 0 280 280 0 220 220 0 500 500

Toyota 4.498 7.306 11.804 0 902 902 4.498 8.208 12.706

Volkswagen 0 29.648 29.648 0 12.275 12.275 0 41.923 41.923

Volvo 0 2.397 2.397 0 0 0 0 2.397 2.397

Toplam 69.994 174.496 244.490 54.730 41.412 96.142 124.724 215.908 340.632
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Avrupa Otomotiv Pazarı

Türkiye, Avrupa otomobil satışları 
sıralamasında 2012 Haziran ayında 7. sırada 
yer alırken, 2012 Ocak-Haziran döneminde 
ise 8. sıradaki yerini korudu.

A B (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 
2012 yılı ilk 6 ayında 2011 yılı aynı dönemine göre %6,3 

küçüldü ve 6.896.348 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2011 
yılı ilk 6 ayında 7.360.690 adet satış gerçekleşmişti. 2011 yılı 
Avrupa otomobil pazarında 4. çeyrekte başlayan daralma, 2012 
yılı ilk ve ikinci çeyreğinde de aylar itibari ile devam ediyor. İlk 6 
ayda en yüksek satış %0,7 artış ve 1.634.401 adet ile Almanya’da 
gerçekleşirken, büyük pazarlarda (Portekiz -%41,9,İtalya -%19,7, 
Fransa - %14,4, İspanya, -%8,2, Belçika -%12,7 gibi) düşüş 
devam etti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 ilk altı ayında 
geçen senenin aynı dönemine göre en sert düşüş %41,9, ile 
Portekiz’de ve ardından %41,3 ile yine Yunanistan’da görüldü. 

Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında İtalya, Fransa, Belçika, 

Slovenya, İsveç ve İspanya gibi ülkeler yer aldı. 2012 ilk altı 

ayında geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını en çok 

arttıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %58,8, Macaristan %19,91 

ve Estonya %18,9 oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2012 

yılı Haziran ayında, 2011 yılı Haziran ayına göre %1,7 küçüldü ve 

1.254.052 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2011 yılı Haziran 

ayında ise 1.275.734 adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 Haziran 

ayında geçen senenin aynı ayına göre en sert düşüş %43,3 

ile Yunanistan’da ardından %42,1 ile İrlanda’da, gerçekleşti. 

Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Portekiz, Finlandiya, 

İspanya, İsveç, İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkeler yer aldı. 

2012 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en 

çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla; Hollanda %52,1 İsviçre %42,1 

ve İzlanda %30,0 oldu. 

AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI (HAZİRAN 2012/2011)
Ülke Haziran 2012 Haziran 2011 Değişim % Ülke Ocak-Haziran 2012 Ocak-Haziran 2011 Değişim %

Almanya 296.722 288.382 2,9 Almanya 1.634.401 1.622.579 0,7

Fransa 208.909 210.172 -0,6 İngiltere 1.057.680 1.029.638 2,7

İngiltere 189.514 183.125 3,5 Fransa 1.048.982 1.225.084 -14,4

İtalya 128.388 169.862 -24,4 İtalya 814.179 1.014.258 -19,7

Hollanda 76.813 50.499 52,1 İspanya 406.070 442.212 -8,2

İspanya 73.258 83.385 -12,1 Hollanda 332.490 328.346 1,3

Belçika 47.647 48.383 -1,5 Belçika 286.116 326.445 -12,7

İsviçre 39.905 28.086 42,1 Avusturya 186.958 187.593 -0,3

Avusturya 33.068 32.018 3,3 İsviçre 177.310 158.474 11,9

İsveç 25.562 27.486 -7,0 Polonya 149.192 138.677 7,6

Polonya 23.293 24.734 -5,4 İsveç 142.633 157.042 -9,2

Çek Cumhuriyeti 18.140 16.156 12,3 Çek Cumhuriyeti 94.233 88.284 6,7

Danimarka 14.720 17.030 -13,6 Danimarka 84.273 87.806 -4,0

Norveç 11.053 10.354 6,8 Norveç 69.355 68.505 1,2

Portekiz 10.803 17.150 -37,0 Finlandiya 66.926 71.358 -6,2

Finlandiya 7.718 11.235 -31,3 İrlanda 66.657 77.079 -13,5

Romanya 7.326 8.606 -14,9 Portekiz 53.404 91.859 -41,9

İrlanda 6.370 11.007 -42,1 Slovakya 34.316 34.183 0,4

Slovakya 5.976 6.298 -5,1 Romanya 33.343 31.758 5,0

Yunanistan 5.527 9.741 -43,3 Yunanistan 32.429 55.276 -41,3

Slovenya 4.980 5.769 -13,7 Lüksemburg 28.656 28.596 0,2

Macaristan 4.952 4.205 17,8 Slovenya 28.327 32.942 -14,0

Lüksemburg 4.939 4.256 16,0 Macaristan 27.781 23.168 19,9

Bulgaristan 2.135 1.823 17,1 Bulgaristan 9.770 9.166 6,6

Estonya 1.642 1.333 23,2 Estonya 8.923 7.903 18.,9

İzlanda 1.516 1.166 30,0 Kıbrıs 6.426 8.098 -20,6

Letonya 1.050 912 15,1 Litvanya 6.202 6.623 -6,4

Litvanya 1.048 1.344 -22,0 Letonya 5.462 5.082 7,5

Kıbrıs 978 1.248 -21,6 İzlanda 4.854 3.056 58,8

Toplam 1.254.052 1.275.734 -1,7 Toplam 6.896.348 7.360.690 -6,3
Türkiye 50.849 56.714 -10,34 Türkiye 244.490 289.746 -15,62








