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Değerli Meslektaşlarım,

Dergimizin 122. sayısında yayınlanacak yazımı yazarken çok zorlandığımı ifade etmek isterim. 
Keza yaşanan salgının Dünya’daki bulaşma rakamı 1 milyonu aştı, vefatlar ise 50 bini aşmış 
durumda. Ülkemizde alınan önlemlerin etkisi ile salgının başlangıcı diğer ülkelere göre daha 
geç olması bir avantaj olmakla beraber duyarlılıkta özensiz davrananların yarattığı bulaşıcılık 
ise ne yazık ki devletimizin aldığı önlemleri zedeliyor. Umuyorum ki bu salgın çok daha uzun 
sürmeden, daha fazla kişiye bulaşmadan ve can kayıplarına neden olmadan sönümlenir. Tüm 
meslektaşlarıma etraflarında bulunan yakınlarına, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına kulak vermeye, 
Bilim Kurulu’nun kararlarını uygulamaya ve salgının sönümlenmesi için üzerlerine düşen 
duyarlılığı göstermelerine davet etmelerini rica ediyorum.

2020 yılına girerken uzun bir daralma sürecinden yeni çıkmış ve faizlerdeki düşüşlerin etkisi 
ve araç arzının yetersiz olmasından dolayı güzel bir dönem geçirmekteydik. Fakat Ocak ayında 
Çin’de başlayan salgın ve ülkemize sirayet etmesi akabinde tüm göstergeler değişti mart ayının 
3.haftasından itibaren yeni araç satışları ve kullanılmış araç satışları durma noktasına geldi. Aynı 
süreçten servis hizmetlerindeki yavaşlamada %60’ları buldu. Bu durumun neticesinde Mart için 
hedeflene yetmiş bin adet sıfır araç satışı 50 binde kalarak bir önceki yıl seviyelerine gerilemiş 
oldu. Ocak ve Şubat aylarında %90 seviyelerinde artış gösteren pazarın Mart ayında bu seviyede 
kalması Nisan içinde kötü bir tablonun ortaya çıkacağını göstermiş oldu. Görünen o ki Nisan ve 
Mayıs ayları sadece otomotiv sektörü için değil birçok sektör için yoğun durgun geçecek. 

Bu aşamada ne yapılması gerekir sorularına birkaç öneri ile katkıda bulunmak istiyorum. Araç 
talebi elbette yavaşlamış olsa da insanların araştırmaları devam ediyor. IPSOS’un Çin’deki 
Otomotiv perakendesi için çok yakın bir zamanda yaptığı araştırmada hiç aracı olmayan ve 
araç almayı düşünenlerin oranı %72 olarak verilmiş. Bu kişiler %77 oranında enfeksiyon sebebi 
ile artık özel araç ile seyahat etmek istediklerini belirtmişler (Bu durum salgın sonrası pazarın 
oldukça hareketli olacağını işaret ediyor). Peki bu kişiler araç almak için hangi yöntemleri 
kullanıyorlar? Öncelikle Otomotiv şirketleri/bayilerinin aplikasyon hizmetlerini kullanmışlar, 
buradaki oran %67. Hemen ardından %63 ile web siteleri geliyor, üçüncü sırada ise %57 ile 
sosyal medya hesaplarını kullanmış araç araştıranlar. %50 ile haber sitelerinin aplikasyonları 
bunları takip etmiş. Dikkat çeken bir diğer unsur ise salgın öncesi %33 ile bayi ziyaretiyle bilgi 
alma yüzdesi aynı şekilde devam etmesi. Değerli meslektaşlarım bu araştırma da bize gösteriyor 
ki artık araçlarımızı öncelikli olarak aplikasyonlar ile, kullanıcı dostu web sitelerimiz ile, sosyal 
medya hesaplarımızı etkin bir şekilde kullanarak ve en doğru mecrada reklam vermek sureti ile 
sağlayabileceğiz. İşlerimizin yavaşladığı bu dönemde yukarıda bahsi geçen alanlarda çalışmalar 
yaparak müşterilerimiz ile iletişimimizin devamını sağlamaya gayret etmeliyiz. Şirketlerimizin 
muhakkak surette aplikasyonları olmalı, araç bilgisi, satış işlemleri, kredi seçenekleri, takas 
teklifleri, sigorta hizmetleri, servis randevuları, CRM çalışmaları ve anketler gibi birçok hizmeti 
artık buradan vermemiz gerekmektedir. Bu yöne yatırım yaparken vakit kaybetmemek adına 
lead üreten şirketlerden destek almalı ve araç alıcılarına ulaşmanın etkin yollarını bulmalıyız.

Beklenen iş modellerindeki değişim salgın ile çok daha hızlı bir şekilde hayatımızın içine girmiş 
durumda. Son 3 yıldır Oyder Otomotiv Kongrelerinin konusu olan Otomotiv’de Dijitalleşme” artık 
zaruri bir hale gelmiş durumda. 

Tüm meslektaşlarıma sağlıklı günler diliyor, Sağlık Bakanlığı’mızın uyarılarını etrafımıza duyurmak 
ve uygulatmak için ilgilerinizi rica ediyorum.  
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Murat Şahsuvaroğlu
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Onu size saatlerce
anlatabiliriz.

 Ama kullanması
çok daha eğlenceli.

Yeni Opel Corsa’yı size saatlerce anlatsak bitiremeyiz. En iyisi gelin, bilmek isteyebileceğiniz birkaç özellikle başlayalım... Yeni 
Opel Corsa’da eğlence, göz alıcı renkler ve artık imzaya dönüşmüş silüet çizgileriyle başlıyor. Devamında karakteristik Alman 
mühendisliği ve standart sunulan birinci sınıf konfor var. Sonra yola çıkıyorsunuz... 8 ileri otomatik şanzıman verimliliği artırıp 
sürüş keyfini zirveye taşırken spor modu sizi maceraya bir adım daha yaklaştırıyor... Hatta uzaklara gidelim! Merak etmeyin, 
309 litrelik bagaja kusursuz bir yolculuk için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi yükleyebilir, arka koltuk sırtlıklarını yatırıp bagaj 
hacmini daha da artırabilirsiniz. Bu arada ısıtmalı koltuğunuz sizi her yolculukta rahatlatırken yolcularınız panoramik açılır 
tavandan manzaranın tadını çıkarıyor olacaklar... İkonik tasarıma gizlenmiş detaycılığa güzel bir örnek ister misiniz? Opel 
Corsa öndeki trafiği aydınlatma alanından ayıran ve çevresel yol koşullarına otomatik olarak adapte olan IntelliLux LED® 
Matrix farlara sahip... Yeni Opel Corsa, sadece birinci sınıf araçlarda görülen daha pek çok özellik barındırıyor. Mesela, Aktif 
Şerit Takip Asistanı yolculuklarınızı daha da güvenli hale getiriyor. 10 inçlik renkli dokunmatik ekran ve 7 inçlik dijital gösterge 
paneli birinci sınıf bir multimedya deneyimi yaşatırken, 3D navigasyon sistemi Avrupa çapında gerçek zamanlı trafik bilgisi 
ve navigasyon hizmetleriyle göz dolduruyor... 180° Geri Görüş Kamerası ile tam bir park uzmanına dönüşeceğinizi söylemiş 
miydik?.. Tüm bu konfor özeliklerinin yanı sıra, yepyeni bir sürüş deneyimi sunan sayısız akıllı güvenlik donanımının tadını 
çıkarmaya hazır olun. Her açıdan evrim geçirse de safkan bir Corsa bu... Lütfen en kısa zamanda size en yakın bayimize 
uğrayıp bir test sürüşüne çıkın. Zira biz ne kadar uğraşsak da onu sizin yaşayacaklarınız kadar canlı ve güzel anlatamayız. 
Yok eğer anlatabildiysek, hemen şimdi opel.com.tr’ye girip birkaç tıkla kendi Corsa’nızı seçebilirsiniz. Hâlâ okumaya devam 
ediyor musunuz? Harika! Çünkü hemen aşağıda, sevgili hukuk ekibimizin eklememizi rica ettiği birkaç dipnot var. 

YENİ OPEL CORSA
ANLATILMAZ.
YAŞATIR.
Opel Corsa’nın CO2 emisyonu 77 - 125 g/km, yakıt tüketimi 2,9 - 5,5 l/100 km değerleri arasındadır. Görselde bulunan donanım ve özellikler Türkiye’de satılmakta
olan ürünlerde farklılık gösterebilir veya opsiyonel olarak sunulabilir. Detaylı bilgi için: opel.com.tr
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Değerli Meslektaşlarım,
Otomotiv sektöründe 2020 yılı başından bu yana 
talebin arzdan fazla olduğu bir dönem yaşandık 
ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle nisan 
ayının en büyük durgunluğunun yaşanacağı ay 
olmasını bekliyoruz. Yılın ilk 3 ayında arzın talebi 
karşılayamayacak seviyelerde olmasından dolayı 
satışlarımızı önceden yaptık ve Mart ayı dahil eski 
satışların teslimatları halen devam ediyor. Ancak 

OYDERBaşkandan

Bu süreci sizler adına OYDER 
olarak yakından takip ediyor, 
her mecrada beklentilerimizi 
dile getirmeye devam ediyoruz. 
Bu süreci karşılıklı işbirliği ve 
tüm tarafların elini taşın altına 
koyması ile atlatılabileceğimize 
inanıyoruz.

Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği Başkanı (OYDER) 
Murat Şahsuvaroğlu 
“pandemi” önlemleri 
nedeniyle sektörün zor 
bir dönemden geçtiğini 
belirterek OTOBAN Dergimiz 
aracılığı ile Meslektaşlarına 
seslendi;

“SATIŞLAR 
DARALACAKTIR
AMA AYAKTA 
KALACAĞIZ”
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Covid-19 salgınının ülkemizde etkisini 
arttırması ve alınan önlemler ardından 
Mart ayının 3. haftasından itibaren 
satışlar neredeyse durma noktasına 
geldi, servis hizmetleri de önemli ölçüde 
zayıflamış durumda. Servis girişlerindeki 
daralma mart ayının 3. haftasında yüzde 
50-60’lara ulaştı. Muhtemelen Nisan 
ayında en büyük durgunluğu yaşamış 
olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük 
ölçüde duracaktır. 

Bu karmaşık ortamda bizlerinde sektör 
temsilcileri olarak iş ortaklarımız olan 
Marka Yöneticilerimize de mesajlarımızı 
iletmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 
belirsiz süreç ve işletmelerimizin 
yaşadığı zorluklardan mütevellit gerek 
satış gerekse diğer tüm hedefleri gözden 
geçirilmesi ve sağlığımızın ön plana 
çıktığı bu günlerde tamamı tutturulmuş 
şekilde değerlendirme yapmaları 
gerektiğini de söylememiz gerekiyor. 
Şu anda ülkemizde ve Dünyada tüm 
otomotiv markaları üretimlerini 2-3 
hafta süre ile durdurma kararı aldı. 
Bu duraklamanın belirsiz bir sürece 
gittiğini de markaların açıklamalarından 
izliyoruz.  Belki bu süreç Nisan-Mayıs 
aylarına kadar da uzayabilir ki bu durum 
da şaşırtıcı olmayacaktır. 2020 yılı dünya 
otomotiv satışlarında büyük bir düşüşü 
yaşayacaktır, bu düşüş sadece markaları 
değil, markaların üretim bantlarına 
parça üreten hem de dünyaya yedek 
parça tedariği yapan birçok şirketi de 
zorlayacaktır.

Şu anda yaşanan ekonomik zorluğu 
gidermek adına Hükümetin aldığı 
önlemler önemlidir. Geçen hafta 
Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 
Ekonomiyi Koruma Kalkanı Paketi ve 
kamu ile özel bankalar tarafından 
açıklanan destekler iş dünyasının şu 
aşamada bekledikleri destekleri büyük 
ölçüde içeriyor. Ancak bu sürecin 
bilinmezliği göz önünde bulundurularak 
desteklerin devam ettirilmesi veya 
duruma göre yeni önlemlerin alınması 
gerekebilir. En önemli konular ele 
alınmış durumda. İşçi çıkartılmaması için 
verilen destekleri çok önemli buluyoruz 
keza Kısa Süreli Çalışma Ödeneğinin 
kapsamının genişletilmesi istihdamımızı 
koruyabilmemiz için çok önemli bir 
destektir. 

İşletmelerin personel giderlerini 
ödeyebilecekleri imkanların yaratılması 

iş sahipleri için en kritik konulardan biri. 
Yine oluşacak vergilerin bir kısmının 6 
ay ötelenmesi ve kredilerde yaşanacak 
sorunlar için alınan önlemler şu 
aşamada iş dünyasının beklentilerini 
karşılayacak düzeydedir. Bu destekler 
olmasaydı 2 ay sonra birçok 
meslektaşımız şirketlerini kapatma 
noktasına gelebilirdi. Bu süreci sizler 
adına OYDER olarak yakından takip 
ediyor, her mecrada beklentilerimizi 
dile getirmeye devam ediyoruz. 
Bu süreci karşılıklı işbirliği ve tüm 
tarafların elini taşın altına koyması ile 
atlatılabileceğimize inanıyoruz.

Şu aşamada yetkililer ile yaptığımız 
görüşmelerde iki önemli konuyu ifade 
ediyoruz. Birincisi yoğun istihdam ile 
çalışan Otomotiv Yetkili Satıcılarının 
yetişmiş personelini sistemin içinde 
muhafaza edebilmek için Kısa Süreli 
Çalışma Ödeneğinden en kısa sürede 
faydalanmalarını sağlamak. İkincisi ise 
geçmişten gelen sermaye kayıplarından 
dolayı şirketlerimizi nakit destekleyecek 
KGF leri en kısa sürede ve öncelikli 
olarak kullanmalarını sağlamak. Bu 
iki konunun Nisan ayındaki en yoğun 
gündemimiz olduğunu düşünüyoruz. 
Pazarın yeniden hareketlenmeye 
başlayacağını ümit ettiğimiz 3.çeyrek 
başlarında sistemin yeniden çalışmasını 
sağlayacak tüm tedbirlerin hükümetimiz 
tarafından alınmasının önemli bir 
destek sağlayacağını düşünerek şu 
andan alınması gereken önlemleri 
ilgili yerler ile paylaşıyor ve piyasadaki 
gelişmelerden an be an kendilerini 
bilgilendiriyoruz. 

2018 Ağustos ayında yaşanan kur 
atakları sonrası hükümetin otomotiv 
sektörüne yönelik birçok desteği hayata 
geçirdiğini de hatırlayarak şunları 
söyleyebiliriz;
Bildiğiniz gibi gerek ÖTV ve KDV 
indirimleri, gerekse Hurda Araç 
Teşvikleri hayata geçirilmişti. Ancak 
özellikle 2019 Temmuz ayından sonra 
Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirimleri 
kararları ve taşıt kredileri faizlerinde 
yaşanan düşüşler ekonomi çarklarını 
yeniden hızlandırmış ve işlemeye 
başlatmıştı. Muhattaplarımıza, 2018 
Ağustos ayından bu yana yaşanan 
süreçte Otomotiv Yetkili Satıcılarının 
önemli ölçüde sermaye kayıpları 
yaşadıklarını,  Bankacılık sistemi 
üzerinde özellikle ticari kredilerinde 

yaşadıkları sorunlar, kredi limitlerinin 
dondurulması veya iptal edilmesi, 
teminatlarda yaşanan sorunlar ciddi 
manada iş yapma imkanlarımızı 
sınırlandığını anlattık. Ancak sektörün 
o günlerde yaşadığı sorunlara çözüm 
bulan veya bulmak için gayret sarf 
eden tüm kamu bankalarımıza teşekkür 
ediyoruz. Bu zor dönemde aldıkları 
tedbirler ve sektörlerin yanında olarak 
yaptıkları uygulamalar ile bizlere ne 
kadar önemli bir görevleri olduklarını 
gösterdi. 

Meslektaşlarımız, sahip oldukları 
işletmelerinde şu aşamada hala tüm 
birikimlerini işlerine yatırarak ayakta 
kalmaya gayret ediyorlar. Birçok 
krizi atlatmış olan otomotiv camiası 
bu süreçte de geçmiş tecrübelerini 
kullanarak kendi yol haritalarını 
oluşturma kabiliyetine sahiptir. Elbette 
açıklanan destek paketleri de bizi bir 
süre daha ayakta tutmaya yardımcı 
olacaktır. Oyder olarak durumu 
yakından takip ediyor sizlerden 
gelen talepleri değerlendiriyor ve 
gerçekleşmesi için tüm imkanlarımızı 
kullanıyoruz.

2020 yılının başında sektörün yıllık 
satış beklentisi 600-650 bin adetler 
seviyelerindeydi tatta bir ay öncesine 
kadar 700 bin adedi dahi görme ihtimali 
olduğunu paylaşıyorduk. Ancak içinden 
geçtiğimiz sürecin bilinmezliği şu 
aşamada yeni bir tahmin yapmamızı 
zorlaştırıyor. Şu anda görünen Mayıs 
sonuna kadar düşük yoğunlukta 
gidilecek ama beklendiği gibi Haziran 
itibarı ile süreç biterse bundan sonra 
yoğun bir iş potansiyeline de geçebilme 
ihtimalimiz oldukça yüksek. Tüm 
meslektaşlarıma elbirliği ile bu zor 
süreci de atlatacağımıza inandığımı 
belirtmek istiyorum. İşlerimize, 
personelimize ve müşterilerimize sahip 
çıkalım.

Tüm meslektaşlarımıza sağlıklı günler 
diliyorum.
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Hem sermaye, hem know how, hem bütün emeğini çoluğunun çocuğunun geleceğini bu işe 
bağlayarak metrekaresini büyütüyor, sermayesini büyütüyor, insan kaynağını büyütüyor. 
Yılların birikimi ile sektör de bir yere geliyor. Fakat o birikimi maalesef 2018’de 2019’da 
kaybettik. Ama umuyoruz ki 2019 sektör adına en kötüsü olsun ve 2020 sektörün yeniden 
çıkışının adı olsun diye ümit ediyoruz.

Otomotiv sektörü 2019 
değerlendirmesi ve 2020 yılı 
beklentileri

43. Bölge Diyalog Toplantısı - Mersin

OYDER
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Konuşmasına Avrupa ve diğer dünya 
ülkelerindeki mevcut pazardaki 
otomobil satış miktarları üzerinden 
başlayan Oyder Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu, gelişmekte olan 
ülkelerin çok daha üzerinde bir 
performansımız varken 2018 ve 
2019’daki gerilemenin getirdiği 
sonuçların üzerinde bir performans 
sergileyerek aradaki Pazar açığının 
kapatılması gerektiğinin önemini 
vurguladı. 

“Biraz önce de bahsettim 2015-16-17 
yıllarında pazar milyon mertebelerine 
geldi. Burada ciddi bir emek var. 
Herkesin yoğun katkısı var, özellikle 
yetkili satıcılık sistemi çok ciddi olarak 
fedakarlıklar yaptı. Hem sermaye, 
hem know how, hem bütün emeğini 
çoluğunun çocuğunun geleceğini 
bu işe bağlayarak metrekaresini 
büyütüyor, sermayesini büyütüyor, 
insan kaynağını büyütüyor. Yılların 
birikimi ile sektör de bir yere geliyor. 
Fakat o birikimi maalesef 2018’de 
2019’da kaybettik. Ama umuyoruz ki 
2019 sektör adına en kötüsü olsun ve 
2020 sektörün yeniden çıkışının adı 
olsun diye ümit ediyoruz.”

Dünya otomotiv satış rakamlarına 
değindikten sonra, araç sahipliği 
bazında bazı ülkelerden örnekler 
veren Şahsuvaroğlu, Türkiye’deki 
her 1000 kişiye düşen araç sahipliği 
sayısının diğer ülkelere oranla oldukça 
düşük olduğunu ve rakamın sadece 
219 adette kaldığını söyledi. 
 Hurda teşvikinin ülkemizde çok 
önemli olduğunun altını çizdikten 
sonra, araç yaş ortalamasını yukarı 
çekilmesi gerektiğini vurgularken 
yine rakamlar üzerinden örneklerle 
durumun ciddi bir çalışma gerektirdiği 
duyurusunu yaptı. 

“Araç yaş ortalaması Avrupa Birliği’nin 
çok gerisinde. Özellikle Batı Avrupa’da 
8, Doğu Avrupa’da rakam 11. 
Türkiye’de ise bu rakam 13. Bundan 
ötürü hurdanın özellikle her sene 16 
yaş ve üstünde hurda uygulamasının 
devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. 
Bunun AB ülkelerindeki örneklerde 
olduğu gibi devamlı hale getirilmesi ve 
yaş sınırını aşmış her aracın Hurdaya 
ayrılabilme imkanı olmalıdır”
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Ülkeler bazında satış grafikleri 
örneğine bir de satılan araçların 
nüfuslara göre bölümü üzerinden 
örnekler veren Şahsuvaroğlu, “Her 
bin kişiye Almanya’da 2018 yılında 41 
adet araç satılmışken Türkiye’de bu 
rakam 2018’de 0,7, 2019’da 0,6 adet 
olabilmiş ancak. 2019’da 480 bine 
düştü. Burada da rakamlar aslında 
önümüzde daha sektörümüz adına 
gidecek çok yolun olduğunun en 
önemli göstergelerinden birisi. Ama 
bunun için neler yapmalıyız hangi 
aksiyonları almalıyız.” Diyerek 2020 
ve ilerisi yıllarda Pazar yarışındaki bu 
açığın kapanması önemini dile getirdi.
  Donanımlı müşterilerin artan değer 
ve nitelik yönündeki taleplerinin 
detayına değinen Şahsuvaroğlu, 
“Hepimiz Pazar normal seyrettiğinde 
bin araba satıyorsak yine bin araba 
satmaya devam ediyoruz. Ama 
günlük müşteri trafiği showroomlarda 
azalıyor. Yani showroom ziyareti 
azalıyor fakat adet olarak satışlarımız 
yine benzer rakamlarla kapanıyor 
demek ki müşteri bir yerlerde aslında 
kendi ihtiyaçlarını tespit ediyor ve size 
geliyor. Eskiden bir araç almadan önce 
showrooma 3,5 kez gelirken şimdi 
bir kere geliyor aracını alıp gidiyor” 
diyerek, müşterilerin genel yapısının 
değiştiğini ve onlarla temasın artık 
farklı mecralarda kurulduğunu ancak 
satışın yine de showroomlarda 
bitirebildiğinin altını çizdi. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka 
önemli konunun da insan kaynaklarını 
etkin bir şekilde kullanmak olduğunu 
dile getiren Oyder Başkanı, yeni 
jenerasyonla birlikte insan kaynağına 
ulaşmada ciddi manada zorluklar 
çekildiğini de hatırlatmadan geçmedi. 

“Yıllarca otomotivde arz talep 
dengesindeki farklılık nedeniyle bizler 
araçları çok rahat satıyorduk. Parası 
kasada duruyordu ve sürekli satışla 
birlikte bisiklet çevirir gibi devam 
ettiği için başka işleri de finanse 
edebiliyordu. Fakat bugün gelinen 
noktada en önemli konulardan birisi 
ciddi manada sermaye yapımızı 
güçlendirmek, yani nakit kalabilmek. 
İşimizi denetlemek, süreçlerin 
takibini yapmak. Kar merkezlerini iyi 
yönetip doğru çalıştırmak. Ve insan 
kaynağını gerçekten etkin kullanmak. 

Çünkü insan kaynağı bizim en önemli 
görünmeyen sermayemiz ve insan 
kaynağı bir bilançoda görünmüyor 
ama şirketlerimiz için en önemli değer 
insan kaynağımız” 

Yapı Kredi Bankası Tüketici Kanal 
Yönetim Müdürü Alper Alparslan, 
konuşmasına tüketici kredilerini ana 
hatlarından ele alarak başlarken, 
otomotiv sektörünü dairesine 
içine alan kısımdan yani taşıt kredi 
oranlarının ülke içindeki payının 
gittikçe düştüğünün vurgusunu yaptı. 

“Taşıt kredileri yıllar geçtikçe 
payını düşüre düşüre 1.49’a geldi. 
Rakamsal olarak ihtiyaç kredilerinin 
290 milyar TL, taşıt kredilerinin payı 
ise 6 milyar TL. Şimdi tablo biraz 
olumsuz gibi gözükse de biz Yapı 
Kredi olarak aslında burada bir fırsat 
görüyoruz. Taşıt kredilerinin gideceği 
yol olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz 
şunun farkındayız. Biz taşıt kredisini 
tüketici eğilimleri ihtiyaçları ve sizlerin 
beklentileri doğrultusunda ne kadar 
geliştirirsek, ne kadar işlevsel hale 
getirirsek sizlerin satış kabiliyetine o 
kadar katkı sağlamış olacağız.”

Tüketici kredileri tarafında sektördeki 
iki önemli oyuncunun finansman 
şirketleri ve bankalar olduğunu 
söyleyen Alpaslan, taşıt kredisi 

tarafında 2012’den sonra finansman 
şirketlerinin çok ciddi ataklar 
yaptığının vurgusunu yaptı. Özellikle 
bayilerdeki hızlı çözümlemelerle 
birlikte sonuca giderken süre 
olarak müşterilere hızlı geri dönüş 
sağlamaları sonucu, kredi sektöründe 
hali hazırdaki pastanın büyük dilimini 
finansman şirketlerine kaydığını 
söyledi. 2018’de yaşanan ekonomik 
türbülansta Bankaların hem faiz 
oranlarında hem de onay rasyolarında 
daha güçlü duruş sergilediğini belirten 
Alparslan “Hal böyle olunca finans 
sektörü olarak bankaların taşıt kredisi 
tarafına daha fazla yoğunlaşmasının 
sektör refahı olarak faydalı olacaktır” 
diyerek gelecek ile ilgili düşüncelerini 
paylaştı. 

Alpaslan ayrıca, Yapı Kredi Bankası’nın 
otomotiv sektörüne olan ilgisini şu 
şekilde dile getirdi:

“Biz bugün sizlerin showroomlarında 
otuz dakika içerisinde bireysel 
taşıt kredisini kullandırtmaya 
götürebiliyoruz. Başvuruyu alıyoruz, 
krediyi değerlendiriyoruz, sonra da 
kullandırmaya gidebiliyoruz. Artı, 
ticari taşıt kredilerine bunu Türkiye’de 
ilk ve tek Yapı Kredi yapıyor, Ticari 
taşıt kredilerini de aynı şekilde 
showromlarda kullandırabiliyoruz.”

Burada hemen bir parantez açmak 
isteyen Alpaslan, ilk etapta bu ticari 
taşıt kredisi ürününü sadece şahıs 
firmaları için açtıklarını ve limited 
ya da anonim şirketleri için biraz 
daha büyük ölçekli kobilere  2020’nin 
Mart ayında lansmanını yaparak 
değerlendireceklerini dile getirdi. 

“Yapı Kredi olarak farkındalık 
yarattığımız bir diğer nokta da ikinci el 
araçlar için verilen krediler. Genelde 
bizim sektörde sıfır kilometre araç 
satışlarında uygulanan faiz oranıyla 
ikinci el araçların faiz oranı farklıdır. 
İkinci elde biraz daha yüksek faiz 
oranları sunulur. Ancak biz kısıtlama 
yapmıyoruz, sıfır kilometre araçlara 
showroomlarda hangi faiz oranını 
sunuyorsak ikinci el araçlara da aynı 
faiz oranıyla devam ediyoruz” diyerek 
kısıtlama yapmaksızın ikinci elde de 
faiz oranlarının değişmeden işleme 
alındığının altını çizdi.

OYDER
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Otomotiv sektörüne daha yüksek 
oranda destek olmaya çalıştıklarını 
dile getiren Alpaslan, 2019 senesinde 
bir miktar zarar etmeyi de göze alarak 
kredi onay oranlarında yüzde 65’lik 
değer ile 2019’u kapattıklarını söyledi.

Beklentilerin de çok çok ötesinde 
bir büyüme gösteren dijitalleşmenin 
müşteri rağbetinde yüksek oranlarla 
karşılaşıldığının vurgusunu yapan 
Alpaslan, “2014 yılında bizim mobil 
bankacılığımızı kullanan müşterilerin 
oranı yüzde 15 iken bugün yüzde 
65’lere geldi. Biz bu tarafın çok hızlı 
büyüyeceğini düşünüyorduk ama 
beklentilerimizin de ötesinde hızlı 
bir gelişim gösterdi. Özellikle belli 
yaş gruplarının mobil bankacılık ya 
da dijital platformlarını kullanma 
rakamlarına gerçekten inanamazsınız 
ama çok enteresan sonuçlar var. 
Şimdi müşterilerimiz dijitalleşiyor. 
O zaman finans sunucular olarak 
bizlerin de daha çok dijital çözümler 
sunma noktasında aksiyonlar alması 
gerekiyor diye düşünüyoruz” diyerek, 
dijitalleşen müşteri çehresinde aynı 
dili konuşmak için gereken hazırlığın 
yapılmasının önemini söylemiş oldu.  

2020 yılı için de dijitalleşme üzerine 
neler yapılabilirin cevabını Yapı Kredi 
olarak aradıklarını söyleyen Alpaslan 

alınan ilk aksiyonlar için de rehin 
sözleşmeleri gibi belgelerin dijital 
platforma dökülmesi yönünde ciddi 
adımlar olduğunu da vurguladı. 

“Hala bazı regülasyonlar var mesela 
rehin sözleşmelerinde mutlaka 
ıslak imza alınması gibi. Ama onun 
haricindeki bütün evrakları bayideki 
kredi kullandırma evraklarını dijital 
platforma dökeceğiz ve dijital imzayla 
halledeceğiz. Yani artık bayilerinizde 
kağıtsız kredi kullandırım sağlamaya 
yönelik aksiyonlarımızı alıyoruz. 
Özellikle dijital platformlar bizim 
çok önemsediğimiz yerler online 
platformlar. Buradan ikinci el 
satışlarının çok ağırlıklı yapıldığını 
görüyoruz. Bizler de Yapı Kredi 
olarak buralara entegre olmak için 
çalışıyoruz.”

Müşterinin araç başvurusu ile beraber 
kredi onayının da online platformda 
etkinleşmesi yönünde çalışmaları 
olduğunu dile getiren Alpaslan, konuya 
ilişkin dikkatleri şu sözleriyle topladı:

“Yapı Kredi bu yıl içerisinde online 
platformlara entegre olarak şöyle bir 
tasarı durumunda. Mesela müşteri 
arabayı beğendi diyelim, satın almak 
istedi ve fiyat bilgisini aldı. Anında 
aynı platformdan ayrılmadan kredi 
başvurusunda bulunacak ve hatta kredi 
kullandırımına kadar gidilebilecek. Bu 
kısım belki 2021 bulabilir ama başvuru 
ve kredi onayı 2020 yılı içerisinde 
halledeceğimiz aksiyonlarımızdan bir 
tanesi.”

Katılımcılardan gelen kredi onay 
süreçlerindeki kolaylığın ne şekilde 
olabileceği sorusuna “2020 yılı için 
bir onay oranı buradan telaffuz 
etmem doğru olmayacaktır ama kredi 
politikamızın değişmeyeceğini yine 
sizlere, tüketicilere ve müşterilerimize 
mümkün olduğunca destek olacağımızı 
rahatlıkla söyleyebilirim” diyen 
Alpaslan, ikinci el araç kredilerinde 
Pazar payında hızla büyüdüklerini ve 
sıfır araçlar için 12 ay vade ile 0 faiz 
uygulamasının ikinci el piyasasında da 
bayiler özelinde aktif hale geleceğinin 
vurgusunu yaptı. 

Sözlerine Petrol Ofisi olarak olarak 
Türkiye’nin 81 ilinde 1700’e aşkın 

istasyon ve 11 akaryakıt madeni yağ 
terminali ile hizmet verdiklerini dile 
getirerek başlayan Arıkan, madeni yağ 
teknolojisinin hızla değişen dünyasın 
tetikleyen faktörler üzerinde durdu. 

“Madeni yağ teknolojisi hızlı 
değişen bir dünyası var. Kabaca 
bunu tetikleyen faktörleri göz 
atacak olduğumuzda ilk olarak 
karşımıza çevre emisyonları 
çıkıyor. Euro 4-5-6 geçişlerinde 
motor yağı regülasyonlarına uygun 
hale getirmeye çalışıyoruz. Yine 
yakıt tasarrufu ve sürtünmenin 
azaltılması motor yağında hayati 
bir önem gösteriyor. Daralan motor 
hacimleri ve buna bağlı olarak 
performansı arttırmak için yükselen 
motor basınçları da motor yağının 
gelişmesini tetikleyen önemli 
faktörlerden biri.

Petrol Ofisi olarak otomotiv 
sektörüne yönelik gerçekleştirdikleri 
iyileştirmelerinden bahseden Arıkan, 
Türkiye’de bulunan tüm binek ve hafif 
ticari arç motor yağlarında pazarın 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri 
otomotiv bayilerinin hizmetine 
sundukları teknik plandaki detayı şu 
sözleriyle dile getirdi. 

“Bugün Petrol Ofis’i olarak binek araç 
ve hafif ticari araçlar için 13 farklı 
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spekte motor yağı üretiyor ve sizlerin 
kullanımına sunuyoruz. 2019’un 
başında piyasaya sürdüğümüz 
maxima hibrit 0 ürünümüz Pazar 
payı hızla artmakta olan hibrit araçlar 
için özel olarak geliştirdi. Yakıt 
ekonomisinin tasarrufu yanında 
yüksek motor performansını da 
kullanıcılarına sağlamakta.”

Sektör bazında kendilerine Pazar payı 
kazandıran ürün grubu maxima motor 
yağlarının olduğu vurgusunu yapan 
Arıkan, “Siz değerli OYDER’e kayıtlı 
yetkili servislerimizin yaklaşık yüzde 
19’unda hali hazırda çalışmaktayız, 
2020 yılı için bu rakamı yüzde 25’lerin 
üzerine çekmek sizlerin de desteği 
ile hedefimiz olacak. “POTEM” Petrol 
Ofisi Teknoloji Merkezi’miz bu noktada 
birçok farklı formülasyon ve testlerle 
uluslararası testlerle yeni ürün 
geliştirme ve yeni motor yağlarını 
piyasaya sunmak için hazırlıklarımızı 
yapıyoruz” diyerek, Petrol Ofisi’nin 
güçlü terminal ve lojistik ağının 
otomotiv sektörüne hızlı hizmet verme 
noktasında avantaj sağladığını dile 
getirdi. 

“Türkiye’nin farkı noktalarına yayılmış 
8 adet terminalimizle normal şartlarda 

5 iş günü olan teslimat süremizi 2019 
yılı içerisinde 3,2 gün gibi bir rakama 
indirdik. 2020 için hedefimiz bunu çok 
daha aşağılara 3’ün altına çekebiliyor 
olmak. Çünkü genelde servislerin hep 
ihtiyacı acil durumda olduğundan hızlı 
hizmet verebiliyor olmak bize burada 
farklılık kazandırıyor güç veriyor 
diyebiliriz” diyerek bahsettiği lojistik 
ağının sektöre olan ciddi desteğindeki 
hıza da yine ayrıca değinmiş oldu. 

Sözlerini bitirmeden önce 
katılımcılardan gelen, hibrit aracın 
yakın planda pazardaki etkisiyle 
beraber motor yağlarındaki olası 
azalışın ne derece sonuca götüreceği 
sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“Yaklaşık yüzde 85’inin pazarı gene 
2035 yılına geldiğimizde içten yanmalı 
motorlu araçlar oluşturacak gibi. Bu 
sebeple hala madeni yağ ve motor 
yağı devam ediyor olacak. Sektörde 
pazara uyumlu olarak hızlı bir 
gelişim gösteriyor. Bugün 0.20 leri 
konuşuyoruz hatta bazı modellerde 
0.16-0.12 gibi yağlara geçiş var. Hibrit 
modellerle birlikte özellikle yakıt 
tasarrufu burada çok önemli, çevreye 
emisyon etkileri çok önemli pozisyona 
geliyor burada da yine trendin bir 
adım önünde olmaya Petrol Ofisi 
olarak her zaman devam ediyor 
olacağız.”
  

“KOŞULSUZ BİR ŞEKİLDE MÜŞTERİYİ 
MEMNUN ETMEKTEN SORUMLUYUZ!”

Sözlerine müşteri memnuniyetinin 
önemine değinerek başlayan Renault 
Mais Genel Müdürü ve CEO’su 
Sn. İzzet Berk Çağdaş, koşulsuz 
bir şekilde müşteriyi memnun 
etmenin sorumluluğunu taşıyarak 
işe sarılmanın sektör içerisindeki 
yapılanmalar ve sonuca giden yollar 
üzerinde çok ciddi yeri olduğunun 
vurgusunu yaptı. 

“Koşulsuz bir şekilde müşterileri 
memnun etmekten sorumluyuz, 
yükümlüyüz çünkü o varsa varız, 
evimize ekmeği onlar sayesinde 
götürüyoruz. Servis satabiliyorsak 
yedek parça satabiliyorsak varız. 
Tekrar o showrooma müşteriyi 
getirebiliyorsak araba satabiliyorsak 
varız. Markanın imajını müşterinin 
gözünde arttırabiliyorsak varız. 
Dolayısıyla müşteri önemli ve 
memnun olacak, dükkanıma giren 
adam memnun çıkacak bu kadar 
basit. Bunun için ne gerekiyorsa biz 
yapmaya hazırız. Ama nelerin gerekip 
gerekmediği de bilmemiz gerekiyor.”

Zaman zaman işletmeler üzerinde 
beliren işletme körlüğü ve marka 
beğenmişliğinin son derece hayati 
bir risk taşıdığını daha önceki 
tecrübelerinden de örnek vererek 
dile getiren Çağdaş, hiçbir şeyin 
daim olmadığını ve günden güne 
değişen dünya üzerinde hiçbir şeyin 
hiçbir şekilde sabit kalmadığının 
da vurgusunu sektör paydaşları 
üzerinden yapmadan geçmedi. 

“BAKİ OLAN MÜŞTERİDİR.”

“Baki olan müşteridir. Müşterinin 
gözünde yarattığınız değerdir. Benim 
bu kritik yolumdaki birinci unsur 
her zaman için müşteri oldu. Öyle 
de olmaya devam edecek ben bu 
görevi yaptığım sürece. Onun için 
herkesin mailini açıyorum bakıyorum 
herkesin mailini okuyorum bana mail 
yazan linkedin’den, whatsapp’tan, 
instagram’dan çünkü artık dijital 
bir çağda yaşıyoruz yalnız değiliz. 
Dünyanın her tarafından Türkiye’nin 
her tarafından müşteri bize 
ulaşabiliyor ulaşmalı da, ne kadar 

OYDER
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dokunabilirseniz müşteriye o kadar 
iyisiniz demektir.”

Otomotiv sektöründeki bayi 
yapılanmasına değinen Çağdaş, 
bayilerin müşteri nezdindeki 
duruşunu şu sözleriyle dile getirdi: 
“Bayi olmadan hiçbir yere adım 
atamazsın. Sen istediğin kadar yatırım 
yap genel müdürlük binaları yap 
şaşalı, girerken 50 tane kapılardan 
geçilsin, hiç önemli değil. Müşterinin 
gidip kapıdan içeri girdiği yerdir senin 
olduğun yer. Markanın imajı da orada 
başlar, güneş orada doğar, orada 
batar. Müşterinin aracını tamir etmeye 
götürdüğü yerdeki servis temsilcisidir 
senin en güçlü noktan. Eğer en güçlü 
noktan en zayıf halkansa geçmiş 
olsun. Yaptığın hiçbir şeyin anlamı 
yoktur o tekerlekler seni bir yerden 
bir yere götürür. O tekerlekler seni 
adam eder vezir eder ya da rezil eder. 
Dolayısıyla bayi önemli olacak, bayi 
para kazanacak.”

 “ÇALIŞANLAR MUTLU OLMALI.”

Marka imajının müşterinin gözündeki 
pozisyonlamanın çalışanı memnun 
etmekten geçtiğini dile getiren Çağdaş, 
“Müşterinin gözünde markanızı öyle 
bir yere pozisyonlarsınız ki siz en 
büyük kötülüğü yapsanız bile müşteri 
sizi oradan alıp indirmez aşağı. Yani 
bunlar otomotiv piyasasının bu 
sektörün gerçekten ayet niteliğindeki 
kurallarıdır bence. Çalışanlar mutlu 
olacak. O kadar küçük şeylerden o 
kadar değerli insanları kaybettiklerine 
şahit oluyorum ki gerçekten insan 
şöyle bir durup düşünüyor. Gerçekten 
bu kadar statik mi metalik mi biraz 
insan faktörünü kalbi ön plana 
getirsek bir an için empati halkası 
içine girsek ve kendimizi onun yerine 
koyup baksak patronlar olarak, üst 
yöneticiler olarak. Olayın çok daha 
farklı boyutta değiştiğini göreceğiz 
ve anlayacağız” diyerek çalışanlar ile 
kurulan empatinin olumlu olmasının 
muhtemel bir süreci farklı boyutla 
ele alma imkanı getireceğinin de yine 
ayrıca vurgusunu yaptı.   

Önümüzdeki yıllarda otomotiv 
talebinin yıllık en az yüzde 5 ortalama 
büyüme oranıyla artması beklentisinin 
olduğunu dile getiren Çağdaş “500 

bin adet Türkiye’de araba satılması 
nedir? aslında hiçbir şey çünkü 
bizim sektörümüz şu an itibariyle 
sektörde yer alan markalar ve onların 
şebekeleri minimum 750-800 bin 
araç satılmasına göre dizayn edilmiş 
durumda. Dolayısıyla bunun altında 
bir adetle karşılaştığımız zaman 
başta bayiler, sonra distribütörler 
ve üreticiler bir zorlanma noktasına 
geliyorlar, peki neden? ciddi bir sabit 
maliyet birikimi olduğu için. Şimdi 
bu şekilde bakıldığında neden bu 
tahmini yapıyorlar bu kuruluşlar yurt 
dışından bize bakıyorlar da bu tahmini 
yapıyorlar.”

“Bir Türkiye’de araç sahipliği bütün 
Avrupa Amerika dünya ortalamasına 
göre bakıldığında tabii ki üçüncü 
dünya ülkeleri alt gelişmiş ülkeler 
vs bunları çıkartıp bakmamız lazım 
baktığınızda şunu söylüyor her bin 
kişiye 160-165 tane araç düşüyor 
Türkiye’deki tarım makineleri vs falan 
bu ODD hesabı yaparken koyduğu 
birtakım segmentleri de çıkarın 150-
160 tane araba düşüyor her bin 
kişiye. Ama aynı hesabı atıyorum 

Romanya’ya uyguladığınızda 330 tane 
düşüyor işte Bulgaristan 315 falan 
düşüyor. Yunanistan’da 420 tane 
düşüyor. Amerika’da 900 tane düşüyor 
Almanya’da 650 tane düşüyor şimdi 
dolayısıyla nüfusun genç nüfusun 
iş gücüne katılım oranı Türkiye’nin 
demografik yağısı bölgeler arasındaki 
homojanite farkı yani heterojen bir 
toplum Türkiye toplumu.”  

“GENÇ NÜFUSUN BERABERİNDE 
GETİRDİĞİ…”

Ülkeler arasındaki genç nüfus 
oranlarına bakılacak olursa Avrupa 
ülkelerine nazaran kendi ülkemizdeki 
mevcut genç nüfus, otomotiv 
pazarındaki araç satın alma isteği 
üzerinde çok ciddi bir etkisi var. 
Verdiği örnekleri rakamlarla da 
destekleyen Çağdaş, sözlerine şu 
şekilde devam etti.

“Ülkemiz genç bir nüfusa sahip ve 
bu nüfus ekonomik büyümenin 
beklediğimiz standartlarda olması. 
Özellikle sanayi üretiminin katma 
değer yaratıcı şekilde bu gayrisafi milli 
büyümeye etkisi ve katkısı, paralelinde 
yeni iş sahaları ile desteklenmesi 
durumunda, bu genç nüfus 
otomatikman iş gücüne katılıyor. Ve 
akabinde maalesef bir açlık da olduğu 
için ve şehirleşme hızı gibi diğer 
demografik unsurlar da etki ettiği için 
bir araç sahibi olmak istiyor.”   
“Bu parametre bütün diğer dünya 
ülkelerine göre çok daha farklı ve 
yüksek. Bu sebeple diyorlar ki en az 
yüzde 5 büyümesi lazım. Bir başka 
faktör biraz evvel saydım şehirleşme 
hızı. Bunu toplantılarda anlatıyorum 
biz bir çalışma yaptırdık 25 yıl 
evvel İstanbul haritası yani bütün 
bu yerleşik alanlar işte Anadolu 
yakası Avrupa yakası vs bakıldığında 
atıyorum 100 metrekare ise şu anda.” 

“ŞEHİRLEŞMENİN OTOMOTİVE OLAN 
ETKİSİ NE DERECEDE?” 

Şehirleşme hızının otomotiv sektörüne 
olan etkisi üzerinde de duran Çağdaş, 
yaptıkları bir çalışmada İstanbul’daki 
25 yıl önce yerleşik alan miktarı 100 
metrekare iken, günümüzde 300 
metrekare dolaylarında olduğunu dile 
getirdi. Yeni yerleşimlerin beraberinde 
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getirdiği ulaşım ihtiyacının 
otomotivde bir talep parametresi 
olduğu vurgusunu yapan Çağdaş, 
çalışmalarını şu sözleriyle destekledi. 
“Yeni konutlar yapılıyor, yeni siteler 
inşa ediliyor oralara ulaşım gerekiyor. 
Bazen yol, su, elektrik gitmeden 
de yerleşim yerlerinin yapıldığını 
görüyoruz. Oralar da bir gün 
yollanıyor, elektrikleniyor, sulanıyor 
metro geliyor, toplu ulaşım gidiyor vs. 
İşte bunların her birisi otomotiv talebi 
için birer parametre”

“İŞÇİLİK FAKTÖRÜ”  

Sektörün en önemli unsurlarından 
biri olan işçilik faktörüne de değinen 
Çağdaş, Avrupa’daki araç üretimindeki 
işçilik miktarı üzerinden kendi mevcut 
rakamlarımızı karşılaştırarak, diğer 
ülkelerin kendi ülkemizde istihdam 
yaratma taleplerinin de detaylarını 
paylaştı. 

“Bir de üretim faktörlerinin en önemli 
unsuru olan işçilik faktörü var. Buna 
bir olumlu nokta olarak baktığımı 
zannetmeyin sakın. Sadece şu an dış 
üretim gücüne yatırım yapmak isteyen 
ve Türkiye’de istihdam yaratmak 
isteyenlerin neden böyle bir isteği var, 
neden böyle bir talebi var? Türkiye’de 
her full time equal’in bir saat işçi 
ücreti bütün bu sendikalar vs hepsini 
katarak konuşuyorum yaklaşık 8 ile 
10 euro civarında. Aynı rakam örneğin 
Almanya’da 65 Euro. Aramızda böyle 
bir fark var onun için Volkswagen gelip 
burada ticari araç üretmeye çalışıyor.

Ayrıca Çağdaş, Türkiye’deki otomotiv 
sektörünün mevcut sıkıntısındaki en 
önemli duraklardan birinin vergiler 
olduğunu dile getiren Çağdaş, 
otomobil satışlarındaki gerilemenin 
önemli bir payı olduğunun vurgusunu 
yaptı. 

“Birinci faktör vergiler çok yüksek 
ve çok karmaşık. Bizim de otomotiv 
sektöründe bir sade vergi sistemimiz 
yok. Bu sebeple üreticisiyle, 
distribütörüyle, bayisiyle çok çok 
daha iyi noktada olabileceğimiz bir 
durumun avantajını kaçırıyoruz. 
Bu keyfe keder bir şey değil tabiki, 
devletin de bize ihtiyacı var onu da 
göz önünde bulundurmak lazım. Ama 

şu da bir gerçek ki, bugün ortalama bir 
aracı banka kredisiyle alıp örneğin 24 
ay vadeli bir kredi ile alıp kullanmak 
isteseniz, bir tane hatta modeline göre 
iki tane devlete alıyorsunuz ortalama 
olarak, 1 tane de bankaya alıyorsunuz, 
ki bu bir gerçek.”

“OTOMOBİL BAKANLIĞI?” 

Yine sektörün mevcut zorluklarından 
bir diğerinin de bürokratik koldan 
olduğunu söyleyen Çağdaş, 
açıklamalarında bürokratik ayrışımı 
bir araya toplayacak bir tepe örgütün, 
mesela bir otomobil bakanlığının 
olmasının fayda sağlayacağının da 
fikrinnmi izleyicilerle paylaşmış oldu. 
“Bürokratik sıkıntılar var sektörde, 
önemli bir sıkıntı bu. Yani şöyle 
açıklayayım, sanayi ve ticaret 
bakanlığının ön gördüğü bir gümrük 
tarife pozisyonuyla ithal edilen bir 
aracı, maliye bakanlığı binek olarak 
değerlendirip sanayi bakanlığı 
ticari olarak değerlendirebiliyor. Siz 
sanayi bakanlığından ticari kaydı 
ile ithal ettiğiniz bu aracın vergisini 
ticari olarak yatırıp ilerde maliye 
bakanlığından bir ceza riski ile karşı 
karşıya kalabiliyorsunuz mesela. 
Demek ki sektörümüzün en önemli 

ihtiyaçlarından bir tanesi bütün 
bu bürokratik ayrışımı bir araya 
toplayacak bir otomotiv bakanlığı 
olsa.”

“HURDA TEŞVİKİ DEVAMLI OLMALI” 

“Türkiye’deki en önemli sıkıntılardan 
bir tanesi yine sektörle alakalı. Araç 
parkının yaşı çok yüksek, bakın 
ODD’nin yaptığı çalışmaya göre 
Türkiye’de 16-17 yaşın üstündeki araç 
parkının toplam araç parkına oranı 
yüzde 33. 16 milyon araç olduğunu 
düşünürseniz minimum 5 milyon 
adet araç var hurda statüsünde. Biz 
gidiyoruz diyoruz ki sayın bakanlıklara; 
bakın hurda teşvikini kalıcı hale 
getirin uzun vadede çok iyi bir şey 
bu sektör ve ülke için. Çünkü bu 5 
milyon adet araç nereden baksanız 
en az on senede yenilenir zaten. 
Dolayısıyla sektörün satış kapasitesi 
hacmi 700-800 ortalama deseniz 10 
yıl sürer belki de daha fazla sürer 
tamamının hurdayla olmayacağını 
düşündüğümüzde.”

Araç satışlarında ve pazarlamalarında 
yenidünya trendinin büyük 
showroomlara gerek kalmadan 
ilerleyeceğinin sinyalini veren Çağdaş, 
satış ve pazarlamadaki dijitalleşme 
oranını yüzde 50 civarında olacağını 
söyledi. 

“Bana göre önümüzdeki 10-15 yıl 
içerisinde araç satış ve pazarlaması 
dijitalleşme oranı yüzde 50’ler 
civarında olacak. Yani bu şu demek 
herhangi bir alım satım kararı önce 
dijital bir elekten geçecek insanlar, 
dijital showroomlarda o aracı 
beğenecekler ve satın almaya karar 
verecekler. Satın alma noktasında 
yetkili satıcı müteşebbislerle yüz yüze 
gelecekler. Trend bu tarafa doğru 
gidiyor. Birçok Avrupa ülkesinde 
Amerika’da bunu canlı bir şekilde 
görmek mümkün, uzak doğu’da daha 
yüksek oranlar. Yani araç satın almak 
için illa büyük showroomlar kurmanız 
gerekmeyecek yeni nesil araçlarda.”

“DİJİTAL DÖNÜŞÜME HAZIRLIKLI 
OLUN!”

Satışlarda ve pazarlamalardaki 
dijitalleşmenin araçlar üzerinde aynı 
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telefon gibi olacağının benzetimini 
yapan Çağdaş, mobilite üzerinden 
bundan 20-30 sene sonra sanal 
gerçeklik uygulamalarıyla müşterinin 
aracını beğeneceğini dile getirdi. 
“Araçlar aynen telefon gibi olacak. 
Bu telefon, bir Iphone olabilir, Sony 
olabilir, Samsung olabilir değil mi 
belirli bir kullanımdan sonra bir 
önemi var mı markanın ne olduğunun. 
Önemli olan nedir, hangi servis sistemi 
üstüne çalışıyor her birinin değişik bir 
hizmeti var. İşte mobilite hizmetleri de 
bu hale dönüşüyor. Yani siz dijital bir 
şekilde bundan 20-30 sene sonra dev 
bir showroomlara gidip visual reality 
yani sanal gerçeklik kullanarak aracı 
deneyimleyip içini-dışını-tekerleğini-
direksiyonu-rengini vs.. hepsini görüp 
aracı deneyip siparişi verecek hale 
geleceksiniz ve o araç sizin kapınıza 
gelecek. Bu dijital dönüşüme hazırlıklı 
olun.”

Yukarıda bahsi geçen durumun 
kendi ülkemizdeki aktifliğinin diğer 
gelişmiş ülkelere nazaran biraz daha 
geç olacağını da ayrıca hatırlatan 
Çağdaş, “Dolayısıyla Türkiye’de 
bunun dönüşüm hızı tabii ki Avrupa 
ülkelerine ve Uzakdoğu’ya göre 
daha yavaş olacak. Çünkü Türkiye’de 
doyurulmamış bir talep var. Bin 
kişiye 160 araç diyorum. Ama bir 
Japonya’da böyle değil. Dolayısıyla 
bu artık hayatımıza farklı bir şekilde 
girecek” diyerek yeni dijital dönüşüme 
hazırlığın ülkemiz üzerindeki mevcut 
durumunu katılımcılarla paylaştı. 

“BAYİ NİTELİĞİ NE KADAR ÖNEMLİ?” 

Müşterinin araç alırken kontak 
kurduğu süreç üzerinden de ayrıntılar 
paylaşan Çağdaş, servis elemanlarının 
iyi eğitilmesinin ve bayi niteliğinin 
öneminin vurgusunu yaptı. 
“Herhangi bir kişi araç almak istiyorsa 
en az 2.5 tane bayi geziyor. En az 
ortalama bu. Her 5 müşteriden 4’ü 
kişisel olarak “bunu dijitalleşmenin 
önemini anlatmak için söylüyorum” 
Herhangi bir şekilde iletişim kurduğu 
kişi ya da satış elemanından yine 
aynı hizmeti almak istiyor. Dolayısıyla 
bağlı müşteri dediğimiz noktada o 
satış elemanının, servis ekiplerinin 
eğitilmesinin ne kadar önemli 
olduğunu görüyorsunuz. Otomobil 

talebinde, araç talebinde fiyat ve 
markadan sonra benim hizmet 
aldığım satış ekibi, bayinin niteliği, 
showroom’un temizliği albenisi vs.. 
bunlar benim kararlarımda yüzde 30 
etkilidir diyor. Önce markaya bakıyor, 
fiyata bakıyor ondan sonra da bayide 
konuştuğu kişiye bakıyor.”

“SATIŞLARDA ONLİNE TEKLİF KAPIDA.”

Satışlarda müşterilerin aldığı online 
teklif oranlarına da değinen Renault 
Mais CEO’su Berk Çağdaş, sektördeki 
yeni trendin hala gerisinde kalan 
satıcılara uyarılarda bulundu. 
“Önümüzdeki 2-3 yıl itibariyle online 
ve dijital yatırımlarını genişletmek 
istemeyen herhangi bir şekilde para 
ayırmak istemeyen bayilerin oranı 
yüzde 85. Yani trendin gerisinde 
kalmaya namzet halde. Ortalama 
bir kişi araç talebi yapacaksa asgari 
on saat internette geçiriyormuş gün 
itibariyle. Eğer orada yoksanız nasıl bir 
riskle karşı karşıya olduğunuzu görün 
diye söylüyorum. Toplam müşterinin 
şu anda yüzde 50’si “ilginç bir oran 
bu”, bu kadar yüksek olacağını 
beklemezdim, online teklif alıyor bir 
şekilde.”

“2020 YILINDAN BEKLENTİLER 
OLUMLU.” 

2020 yılından 2019 yılındaki gibi büyük 
bir türbülans beklemediğini ifade eden 
Çağdaş, markaların bütçelemelerinin 
de bu öngörü üzerinde yapıldığını 
açıkladı. Otomotiv sektöründeki 
yetkililerin hazırlayacakları iyi bir 
bilanço çalışmasıyla yeni senenin 
getirecekleri karşısında hazırlıklı 
olabileceklerini söyledi.
 
“2019 yılında öyle zor dönemeçlerden 
döndük ve ülke olarak sektör olarak 
öyle sıkıntılı zamanlar yaşadık ki iyi 
bir bilanço yapmak zorundayız. Aynı 
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durumun 2020 yılında çok radikal 
sınır ötesinde birtakım sıkıntılar 
yaşanmadığı sürece, jeopolitik 
olarak bir riskle karşılaşmadığımız 
sürece, herhangi bir seçim vs 
atmosferi olmadığı sürece her 
hâlükârda 2019’dan daha sakin ve 
daha verimli geçeceğine inanıyorum. 
Markalarımızın bütçelerini de buna 
göre yaptık. Bayilerimizin de iş 
ortaklarımızın da daha rahat edeceği 
bir yıl olacak düşüncesindeyim.”
 Dijitalliğin hayatımızda çok 
belirgin bir yapısından olduğunu 
yaşanan olayların aynı zamanda 
bütün dünyada küresel bir 
etki oluşturmasıyla örnekleyen 
Çağdaş, bilanço standartlarındaki 
yapılanmalarla değişen trendlere 
sektör bazında hazırlıklı olabileceğinin 
sinyalini verdi. 

“Ama kesinlikle tavsiyem şudur, 
dikkatli olmamız lazım. Zor bir 
dönemde yaşıyoruz. Zor bir periyotta 
yaşıyor dünya her açıdan. Siyasi 
standartlar alışılagelmiş şekilde 
tezahür etmiyor. Örneğin dijital o 
kadar hayatımıza girdi ki Trump 
çıkıyor bir tane tweet atıyor ve bütün 
dünya konjektürü birden tersine 
dönüyor. Yani olayların içinde 
yaşıyoruz, çok hızlı yaşıyoruz bir yere 
bomba atılıyor saniyesi saniyesine 
evlerimizin içine kadar giriyor 
görüntüler. Bunları görüyoruz, dikkatli 
olmak lazım. Bilanço standartlarımıza 
dikkat etmemiz lazım. Ne kadar 
stok taşımalıyız, ne kadar sermaye 
finansmanımız olmalı, ne kadar dış 
kaynak kullanmalıyız dış kaynak 
karşılama kat sayımız nedir firma 
olarak bunları bilebilmeliyiz.” 

“BUGÜN BİR LİRA KAYBETME 
LÜKSÜNÜZ YOK!”

Firmaların ve bayilerin 
standartlarındaki yeniliklerde, 
finansal kaynaklara etkin bir şekilde 
ulaşabilme konusunda, artan nitelikler 
karşısında dersine çalışmış olmasının 
herkes açısından çok önemli bir adım 
olduğunun vurgusunu yaptı.

“Finansal kaynaklara ulaşırken sahip 
olmanız gereken nitelikler artacak 
ve o nitelikler sizden beklenecek. 
Bu sebeple yarınlara daha güvenli 

bakabilmek için bugünden bu 
hazırlıkları yapar daha yalın, daha 
kaslı ama yağlardan arınmış şirketler 
oluşturursanız çok hızla ve radikal 
şekilde değişen durumlarda da rahat 
edersiniz diye düşünüyorum. Eğer 
işlerinizin başına sizden sonraki 
kuşaklar olan çocuklarınız geçecekse 
onları bu yönde yetiştirmenizi salık 
veririm. Ama profesyonel üretimlere, 
profesyonel kontrol mekanizmalarına, 
denetim mekanizmalarına da 
işletmeleriniz içinde yer vermeniz 
gerekiyor. Bugün bir lira kaybetme 
lüksünüz yok.”

Katılımcılardan gelen sorulara da 
ayrıca cevap vermeye çalışan Çağdaş, 
önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde 
müşterilerin bayilerden araç alma 
sıklığı artacakken bayiler üzerinden 
satın alınan araçlarda yüzde 58’e kadar 
düşüşler yaşanacağı konusundaki 
çelişkiye şu şekilde açıklık getirdi.

“Bundan 10 yıl evvelki teknolojik 
imkanlarla şimdiki teknolojik imkanlar 
nasıl mukayese edilemeyecek 
derecede farklıysa, bundan 10 sene 
sonraki teknolojik dijital devrimle veya 
durumla şimdiki mukayese edilebilir 
olmayacak o açıdan. Bu perspektifte 
baktığınızda insanların görmek 
istediği şey şu. Anketin söylediği, 
ben her ne kadar bir aracı tanımak 
için şimdi bayiye gidiyorum orada 
bir satış temsilcisi ile görüşüyorum, 
çeşitli bayilere gidiyorum, geziyorum 
araca dokunuyorsam bile ben 10 
sene sonra belirli bir süre sonra 
bütün bu hazırlıklarımı dijital ortamda 
yapacağım.  Bunun için söz konusu 
bayi veya kontak ya da satış noktasının 
dijital olarak bana hizmet vermesi 
lazım. Ve dijital olarak konuşmaya 
başladığın bu örgütlerle gideceğim 
aracımı alacağım. Yüzde 70’i insanların 
başladığı noktada işini bitirmek istiyor.”

Bir başka katılımcıdan gelen 
“Önümüzdeki 5 yılda neler olacak?” 
sorusuna ise jeopolitik olarak sıkıntılı 
bir bölgede otomotiv işi yapıldığını 
ve bunların yarattığı force majörler 
olmazsa bu sektörün toplam talebinin 
900 Bin ile 1 milyonların altına 
düşmemesi gerektiğine inandığını 
söyledi.

OYDER

MODER, Mersin ilinde otomotiv sektöründe satış , servis, yedek parça ve sigorta konusunda faaliyet 
gösteren otomotiv yetkili satıcılarının oluşturduğu bir güç birliğidir. MODER 2006 yılında kurulmuş 

olup 1.000 kişiye istihdam sağlayan 800 milyon TL cirosu , 4 milyon TL’ye yakın kurumlar vergisi 
ödentisi olan ve Mersin ilinde 100 milyon TL fiziki yatırım yapmış olan üyelerden oluşmaktadır. 

Mersin ili otomotiv yetkili satıcılarının tamamının onayı ile kurulmuş olan MODER, bu yetkili 
satıcılardan hizmet alan tüketicileri kucaklayan bir yapıdadır.

"Moder'e katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz"
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NISSAN NAVARA İLE 
ÖNE GEÇ

www.nissan.com.tr  |  NISSAN GÜLÜMSEME HATTI 0216 651 84 20/NissanTurkiye

Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir. Navara’nın ortalama CO2 emisyon değeri 
184-194 gr/km ve ortalama yakıt tüketimi 7,0-7,4 lt/100 km arasında versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri 715/2007/
EC’ye göre belirlenmiştir. Hava şartlarına, sürüşe ve bakımlarına göre sonuçlar değişebilir. Nissan Otomotiv A.Ş. aracın şekil ve 
donanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi: www.nissan.com.tr

Intelligent
4x4

24x31.indd   1 25.02.2020   17:12
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Alman spor otomobil üreticisi Porsche, yeni 911 modelinin şimdilik en hızlı versiyonu olan 
Turbo ve Turbo S versiyonlarını tanıttı. Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanan 
otomobil, Corona virüsü sebebiyle iptal edilen organizasyondan dolayı internet üzerinden 
canlı yapılan bir yayınla tanıtıldı!

Yeni Porsche 911 Turbo 
daha hızlı geldi!

Coupé ve Cabriolet modelleriyle lanse 
edilen 911 Turbo S, kaputun altında 
yer alan 3.8 litre çift VTG turboşarjlı 
boxer motoru ile 650 hp güç üretiyor. 
Yeni otomobilin ürettiği bu güç bir 
önceki nesle göre 70 beygir daha fazla 
anlamına geliyor. Ayrıca otomobil 800 
Nm’lik tork değeriyle de oldukça iddialı. 
Turbo S bu gücünü markanın yeni 8 ileri 
PDK şanzımanla tekerlere aktarıyor ve 
aracın sıfırdan 100 km/s’ye hızlanması 
2.7 saniye sürüyor.

911 Turbo S modelinin boyutları, gelişmiş 
sürüş dinamikleri ile paralel olarak 
önemli ölçüde artırılmış: gövde, bir önceki 
nesle göre 45 mm daha geniş 1.840 
mm’lik ön aksla, bir önceki nesle göre 20 
mm artırılmış, 1.900 mm’lik arka aksın 
üzerinde bulunuyor. Yine bir önceki nesle 
göre, ön aksta 42 mm, arka aksta 10 mm 
daha fazla genişlik ve karma boyutlu 
jantlar, yeni modelin daha aerodinamik 
olmasına, çevikliğine ve sportifliğine 
katkıda bulunmuş.

911 Turbo S, ilk kez iki farklı boyutta 
jantlarla sunuluyor: Önde 255/35 boyutlu 
20 inç’lik jantlar, arkada ise 315/30 ebatlı 
21 inç’lik jantlar bulunuyor. Yeni donanım 
seçenekleri, dört çeker 911’in çok daha 
sportif bir görünüme sahip olmasını 
sağlamış. Bu seçenekler arasında 10 mm 
alçaltılmış Porsche Aktif Süspansiyon 
Yönetimi (PASM) spor şasisi ve ayırt edici 

bir sesi garanti eden ayarlanabilir kanatlı 
spor egzoz sistemi bulunuyor.

SPORTİF İÇ MEKAN

Standart donanım listesinde deri iç mekan 
ve karbon trim Açık Gümüş detaylarla 
birlikte sunuluyor. Yeni tasarlanan iki tonlu 
iç mekan Porsche Exclusive Manufaktur 
tarafından opsiyonel olarak sunulacak. 
18 yönlü ayarlanabilen spor koltuklarda, 
Porsche 930 olarak bilinen ilk 911 Turbo’yu 

anımsatan dikişler bulunuyor. Gösterge 
panelindeki kaliteli grafik unsurlar ve 
logolar karakteristik Turbo S özelliklerini 
tamamlıyor. Ortadaki PCM ekranı artık 
10,9 inç büyüklüğünde ve yeni yerleşimi 
sayesinde dikkat dağıtmadan hızlı bir 
şekilde kullanılabiliyor. Otomobildeki diğer 
fabrika çıkışı özellikler arasında GT spor 
direksiyon simidi, yeni entegre Porsche 
Track Precision uygulaması ve BOSE 
Surround Sound ses sistemini içeren Sport 
Chrono paketi bulunuyor.

Haber
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Elektrikli Araç hikayesi, olumlu birçok faktörü içermekte. Satışlarındaki güçlü büyümenin 
devam etmesi, analistlerin bu konuda daha iyimser olmalarına neden olmakta. Otomotiv 
endüstrisindeki son 10 yılda  hızlı  gelişim,  Elektrikli Araçların  kalitesine ve performansına da 
yansıdı.  Ne var ki satışlardaki bu artışlar, beklenilen fiyat düşüşünü henüz sağlamamakta.  

Elektrikli Araç fiyatları son 8 
yılda yükselişe geçti

Haber

Elektrikli Araç satışları SUV’ları geçti

On yıl önce, SUV’ler popülerlik ve karlılık 
açısından oldukça ilgi odağıydı. Ancak 
şimdi, Elektrikli Araçlar satışlarda ön 
plana çıktı. JATO verileri 2011 ve 2018 

yılları arasında Elektrikli Araç satışlarının 
yaklaşık beş kat arttığını ve 1,13 milyon 
adetten 5,11 milyon adede yükseldiğini 
gösteriyor. ABD, Çin ve Avrupa’daki 
olumsuz piyasa koşullarına rağmen, 
2019 yılın Ocak ve Ekim ayları arasında 

4.89 milyon elektrikli araç satıldığını 
gösteriyor, bu da geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre %20 artış demek.

Bununla birlikte hikayenin farklı bir 
yanı da var.  Toplam  otomotiv satışı ile 
karşılaştırıldığında  Elektrikli Araçlar hala 
Niş bir segmenti temsil etmekte.
2019 yılı Ekim ayına kadar Elektrikli Araç 
pazar payı %7,2 olarak gerçekleşmiş 
olmasına ve 2011 yılında kaydedilen 
% 1,7’lik payda belirgin bir iyileşmeye  
rağmen, içten yanmalı motorlu  araçların 
% 89’luk payı ile kıyaslandığında 
dünyadaki çoğu sürücünün hala benzinli 
araçlara bağlı olduğunu göstermekte. 

Elektrikli Araçların genel pazardaki 
sınırlı rolü, dünyanın en büyük otomobil 
üreticileri arasındaki satış paylarına 
bakıldığında daha da belirgindir. 
Otomobil üreticileri tarafından 
önümüzdeki yıllarda açıklanan iddialı 
planların aksine, bugünün gerçekliği çok 
farklı ve hatta bazı durumlarda endişe 
verici. En büyük 18 üreticiye göre (GM 
ve Volkswagen Grubu dahil), Elektrikli 
Araçlar küresel satışların %10’undan 
daha azına karşılık gelmektedir. Öte 
yandan, Elektrikli Araç konusunda en 
iyi sonuçları veren otomobil üreticileri 
küresel satışların sadece %5’ini temsil 
etmekte.

Tüketiciler Elektrikli SUV istiyor

Elektrikli Araçların satışlarına bir 
başka etken de yine SUV’lerden 
kaynaklanmakta. SUV’lerin hala popüler 
olması ve bununla birlikte artan çevre ile 

*BEV (Elektrikli Araç-Batarya), HEV (Elektrikli Araç-Hybrid), PHEV (şarjlı hibrit elektrikli 
araç), EREV (uzatılmış menzilli elektrikli araç), CEV (yakıt hücreli elektrikli araç)
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ilgili endişeler, tüketicilerin elektrikli SUV 
talebini ortaya çıkarmakta.

Ancak pazarda, bu talebi karşılayacak 
yeterli arz olmamakla birlikte, 
elektrikli araç dünyasındaki varlıklarını 
genişletmek isteyen çoğu otomobil 
üreticisi SUV popülerliğinden 
faydalanamıyor.

Elektrikli Araçlar için şu ana kadar 
yapılan çalışmalar; ABD’deki sedanlar, 
Çin ve Avrupa’daki küçük arabalar 
gibi çoğu geleneksel arabalar üzerine 
yapılmakta. Elektrikli SUV’ler sadece 100 
model/versiyonla sınırlı iken benzin veya 
dizel tarafında  400’den fazla model/
versiyon mevcut. 

Aynı doğrultuda fiyatlandırma 
konusunda da benzer bir farklılık 
mevcut, şöyle ki içten yanmalı 
motorlu (ICE)  araçların pazardaki 
fiyat tekliflerinin çoğu 10.000 - 40.000 
Euro (Fransa’daki durum) aralığında 
yoğunlaşırken, Elektrikli Araçların 
çoğu 30.000 - 60.000 Euro arasında 
fiyatlandırılmakta. 

Elektrikli Araçların fiyatı düşmüyor

Elektrifikasyona geçişte belki de 
en endişe verici bulgu, fiyatların 
beklendiği gibi düşmemesi. Çin; son 
yıllarda  Elektrikli Otomobillerin daha 
uygun fiyatlı olduğu tek Pazar. Buna 
karşılık, ABD ve Avrupa’daki durum 
daha az umutlu görünmekte. Otomobil 
üreticileri ve hükümetler bu konuyu 
ele almazlarsa, Elektrikli araçlar içten 
yanmalı motorlu araçlara karşı ikinci 
sırada yer almaya devam edecek. 

Bu çerçevede, Çin’de merkezi hükümet 
tarafından verilen teşviklerle, elektrikli 
şehir otomobillerinin ve çok ucuz 
modellerin piyasaya sürülmesi ile 2011 
yılında örnek olarak 1 USD’ye  eşdeğer 
bir Elektrikli Araç Bataryası şimdilerde 
0,52 USD’ye mal ediliyor. Buna ek olarak, 
Çin’deki üreticilerin Avrupa ve ABD’deki 
üreticilere uygulanan zorlayıcı güvenlik 
düzenlemelerini de karşılamaları 
gerekmiyor.

Ancak, Avrupa ve ABD’deki bu durum 
tam tersi. 2011 yılında örnek olarak 1 
USD fiyata eşdeğer satılan Elektrikli Araç 
Bataryası fiyatı şimdilerde Avrupa’da 
1,42 USD ve ABD’de 1,55 USD. Çin’de 
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son sekiz yılda Elektrikli Araç Bataryası 
fiyatları yarıya düşerken, Batı’da% 42-% 
55 oranında artmış durumda.. Buna 
istinaden Batı’daki üreticilerinin odağı 
premium araçlar yani daha pahalı 
otomobiller oldu.

JATO veritabanındaki geçmiş veriler 
de bu eğilimi doğrulamakta. Temsili 
örnekler (modeller ve pazarlar) seçerek 
yaptığımız çalışmalar genel olarak, belirli 
modellerin fiyatının düşmediği sonucunu 
çıkarıyor. Fransa’da Renault Zoe’nin (80 
hp’lik Intens versiyonu) perakende fiyatı 
2012’de 22.500 Euro iken şarj süresinde 
yapılan bir iyileşme ile 2019’da 26.580 
Euro’ya yükseliyor. Bu aynı zamanda 
Almanya’daki e-Golf ve İngiltere’deki 
Leaf için de geçerli. Güç, şarj süresi ve 
menzildeki iyileşmelere rağmen, Elektrikli 
Araç Bataryalarının yüksek fiyatı hala 
tüketicilerin benimseyeceği seviyelerde 
değil.

ABD’de 107 hp gücüne sahip Nissan Leaf 
SL, 2011 yılında 33.720 USD iken 2017 
yılında 36.790 USD fiyatla satışa sunuldu. 
147 hp gücünde ikinci neslin fiyatı  ise 
36.250 USD. Tesla Model S’de ise durum, 
marka yeni bir araç neslini tanıtmak 
yerine her yıl otomobilin özelliklerini 
geliştirmeye  odaklandığından kesin 
bir değerlendirme yapmak zor olsa da  
2012’de 77.400 USD olan fiyatı   2019’da 
76.000 $’a düştü.

Elektrikli Araçlar sadece Norveç’te daha 
ucuz

Elektrikli Araç Batarya fiyatları düşmediği 
için, içten yanmalı motorlu (ICE) araçlar  
ile arasındaki satış adeti makası açıyor. 
Özellikle ABD’de Tesla premium sedan ve 
SUV’ların bu fiyat farkı üzerinde etkileri 
muazzam 2019 Eylül ayında satılan 
benzinli / dizel otomobillerin ortalama 
perakende satış fiyatı 35.970 USD iken, 
elektrikli rakiplerinin fiyatı 51.691 USD 
veya % 44 daha fazla. Bununla birlikte, 
Avrupa’da Opel Corsa-e, Peugeot 208-
e , BMW Mini elektrikli ve Fiat 500 
gibi daha küçük otomobillerin Pazara 
çıkması ile  fiyatların düşmesi muhtemel 
gözükmekte.

Haber



23

Ancak bir istisna var ki: Norveç. 

JATO verileri; 2019 Eylül ayına kadar 
tescil edilmiş bir benzin / dizel 
otomobilin ortalama perakende satış 
fiyatının, tam elektrikli bir otomobilin 
eşdeğer fiyatından 2.257 Euro daha 
pahalı olduğunu gösterdi. Muhtemelen 
bunun gerçekleştiği dünyadaki tek pazar 
ve Elektrikli Araçların Norveçli tüketiciler 
tarafından neden bu kadar popüler 
olduğunu da açıklıyor.

azaltmak yönünde hükümetlerin daha 
fazla desteği olmalıdır. Otomobil 
üreticileri, tüketicileri  Elektrikli Araç 
satın almaya motive etmek amacıyla  
dinlemeli ve araç modellerindeki en 
son trendlerden faydalanmalıdır. Bu tür 
değişiklikleri yapmadan, tüketicilerin 
davranışlarını değiştirmeleri ve daha 
çevre dostu seçenekler seçmelerini 
sağlamaları olası gözükmemekte.
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COVID-19 Salgını Tüm Ticari 
Faaliyetleri Kökünden Değiştirecek
YENİ DÖNEM 
BEKLENENDEN HIZLI GELDİ

Son birkaç yıldır, gerek teknolojik 
gelişmeler gerekse de kanuni zorlamalar 
nedeniyle pek çok sektörde değişim 
sinyalleri geliyor, ticari aktörlere yeni 
döneme hazırlıklı olmaları yönünde 
uyarlılar yapılıyordu. Biz de OYDER 
olarak geçmiş yıllarda otomotiv 
perakendeciliğinde yeni dönemin etkilerini 
ve nasıl hazırlıklar yapılması gerektiğini 
anlatan kongreler düzenleyerek süreci 
aydınlatmaya çalışıyorduk.

Ancak hiç beklenmeyen bir gelişme 
yaşandı. Bütün dünya, COVID-19 salgını ile 
hayal dahi edemediği bir süratte hem de 
gönüllü olarak ticari faaliyetleri durdurup 
10 gün gibi kısa bir sürede tüm süreci 
tepetaklak eden gelişmelere teslim oldu.

Salgının çok hızlı yayılması nedeniyle 
sağlıklarından endişe eden insanların 
bırakın ticari faaliyetleri askıya almasını 
birbirleriyle ilişkiyi dahi kesmesi 
öngörülemez bir döneme adım atmamıza 
neden oldu. Matematiksel modellemeler 
bu sürecin en az 2 ay en fazla 6 ay 
sürmesini öngörüyor. 

Bu durumda yeni bir ticari modelin, 
yaşamın devamını sağlayabilmek için 
hızlıca yerleştirilmesi ve yeni dönem 

Köşe Yazısı

– kendi doğruluğuna inandıkları – dijital 
kaynaklardan oluşuyor. Bu durumda 
eskiye dönmek ve ana akım kaynaklardan 
beslenmek pek mümkün gözükmüyor. 
Dijital dünyada var olmayan işletmelerin 
yaşam şansları ortadan kalkıyor.

• Toplu taşıma, günlük/saatlik araç 
kiralama, araç paylaşımı gibi son dönemde 
hızla trend olan yeni ulaşım çözümleri, 
paylaşımın kısıtlanması ile yeniden 
bireysel sahipliği değerli hale getiriyor. Bu 
durumda uzun vadede araç sahipliğinin 
artması, bireysel müşteri taleplerinin 
çoğalması öngörülebilir. Ancak bu noktada 
tüketicisinin durumunu sağlıklı şekilde 
değerlendirebilen ve çözüm sunabilen 
firmaların/markaların öne çıkacağı 
söylenebilir. Uzmanlık, işini sahiplenme, 
müşteriyi dinleme/anlama, yaratıcı 
çözümler sunma gibi pek çok yeti, satıcılar 
arasında ön plana çıkacak.

Toplumsal yaşamı temelinden değiştirecek, 
iş yapma alışkanlıklarımızı kökünden 
sallayacak yeni bir dönem başlamış 
bulunuyor. Bu dönemin yavaş yavaş 
geleceğini beklerken bir anda kendimizi 
içerisinde bulduk. Dünyanın, hızla ve 
belki de biraz kendini koruma duygusuyla 
insanlığı değişime zorladığını söyleyebiliriz.

gerçekleri ile uyumlu hale getirilmesi 
gerekiyor. Peki bu durumda yeni 
dönem gerçekleri nelerdir, onu 
inceleyelim:

• Tüm insanlığa, geçirmekte olduğumuz 
süreçte sosyal mesafeyi korumaları 
salık veriliyor. Paranoya derecesinde 
teması kesmek sosyal alışkanlıklarımızı 
da etkileyecek. Eskiden olduğu gibi 
karşılıklı sosyal ilişki bazlı satış, yerini 
uzaktan fayda temelli satışa bırakacak.

• Kapitalizmin temel öğretisi olan kar 
maksimizasyonun kriz dönemlerinde 
fayda getirmediği, sosyal adaletin 
toplumun temel taşı olması gerektiği 
anlaşıldı. Bu durumda yeni dönem 
işveren/çalışan ilişkilerinde değişikliğe 
neden olacak gibi duruyor. Çalışan 
talepleri, eski döneme göre farklılıklar 
gösterecek ve buna uyum gösterebilen 
işverenler nitelikli iş gücüne sahip 
olabilecek.

• Dijital dünyanın tüm iletişim 
kanallarının önüne geçtiği kesin. 
Bugün evlerinde oturan herkes 
yapmak zorunda kaldıkları işleri dijital 
dünyanın nimetleri ile aksatmadan 
yürütebiliyor. Tüm haber kaynakları 

MFG Danışmanlık Kurucu Ortak
ÇINAR NOYAN

Salgının çok hızlı yayılması nedeniyle sağlıklarından 
endişe eden insanların bırakın ticari faaliyetleri askıya 
almasını birbirleriyle ilişkiyi dahi kesmesi öngörülemez 
bir döneme adım atmamıza neden oldu. Matematiksel 
modellemeler bu sürecin en az 2 ay en fazla 6 ay 
sürmesini öngörüyor. 
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Dijital dünyada 
farklı, dinamik ve 
günün şartlarına 
uygun iz bırakacak 
şekilde yapılanmak 
gerekmektedir. Online 
satış kanallarını 
oluşturmak, burada 
çıkması muhtemel 
sorunları belirleyip 
bugünden yok etmek, 
online satış kanalı 
üzerinden gelen 
talepleri hızlı ve 
ciddi şekilde takip 
etmek yeni dönemin 
en önemli zorluğu 
olacaktır.

Bu durumda özellikle otomotiv 
sektöründe ticaret erbaplarının 
değişime ayak uydurması için yapması 
gerekenler nelerdir?

1. İş gücü niteliği bundan sonra en 
önemli değer olacak. Tüm işverenlerin 
çalışanlarına gerek sosyal anlamda 
gerek mesleki anlamda yatırım yapması 
gerekiyor. Bundan sonra “bir deneyelim, 
ona göre karar veririz” diyerek personel 
alımı tarihe karışmıştır. İşin gerektirdiği 
niteliklerin doğru tanımlanması ve yeni 
alımların bu niteliklere haiz kişilerden 
yapılması gerekmektedir. Var olan 
personeli de belirlenen niteliklere 
kavuşturmak üzere yatırım yapılması 
şarttır.

2. Dijital dünyada farklı, dinamik ve 
günün şartlarına uygun iz bırakacak 
şekilde yapılanmak gerekmektedir. 
Online satış kanallarını oluşturmak, 
burada çıkması muhtemel sorunları 

belirleyip bugünden yok etmek, online 
satış kanalı üzerinden gelen talepleri 
hızlı ve ciddi şekilde takip etmek yeni 
dönemin en önemli zorluğu olacaktır. 
Bugün işyeri standartları veya hacmine 
yapılacak yatırımın çok daha büyüğü 
sanal ortamın hareketlendirilmesi için 
harcanmalı, tüm yatırımlar bu noktaya 
kaydırılmalıdır.

3. İşverenlerin, yeni dünya düzeninde 
sosyal ağların etkinliğini daha yakından 
deneyimlemesi, dijital dünyada da 
bir kimlik ve etki alanı oluşturması 
gerekmektedir. Teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden, dijital hayatın 
gerekliliği olan yüksek tepki hızına 
uyumlu, tabiri caizse kulağının üzerine 
yatmadan pro-aktif davranan işverenler, 
geleceğin başarılıları olacaklar. Bu 
nedenle, kendilerine dijital danışmanlar 
belirleyerek, teknoloji dünyasına 
hazırlanmaya başlamaları çok değerli 
olacaktır.

4. Bir küçük öngörü de yeni satılacak 
modeller üzerine yazabilirim; haftalarca 
aylarca evinde oturup dünya ile ilişkisini 
dijital kanallardan yapan insanlar, 
mutlaka normal hayata döndüklerinde 
yaşamın her alanında alıştıkları dijital 
kolaylığı talep edecekler. Bu durumda 
bağlantılı araçlar, geleceğin en önemli 
yeniliği olacak gibi görünüyor. Bundan 
sonra basit Bluetooth teknolojilerinden 
ziyade çevresi ile bilgi alışverişi 
yapabilen, kullanıcısını evinden 
internete bağlıymış gibi rahat ve kolay 
hissettiren araçlar ön plana çıkacak. 
Teknolojik beklentileri karşılamayan 
araçların hiçbir geleceği olamayacak. 
Hepimiz yeni döneme kendimizi 
hazırlamak zorundayız. Artık yeni 
dönem yarın değil, bugün. Bekleyecek 
zaman kalmadı, dünya bizi tedbir 
almaya zorladı.
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Türkiye'nin ocak ayı 
otomotiv ihracatının 
yüzde 25,4'ünün yapıldığı 
Sakarya'da bu ayda üretilen 
28 bin 329 aracın yüzde 
82,2'si ihraç edildi.

Sakarya’da üretilen otomobiller 
dünya yollarında

Haber

Türkiye’nin ocak ayı otomotiv ihracatının 
yüzde 25,4’ünün gerçekleştirildiği Sakarya, 
ürettiği 28 bin 329 aracın yüzde 82,2’sini 
yurt dışına satarak 2020’ye hızlı bir başlangıç 
yaptı.

Otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı 
metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi 
maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik, 
çelik ve çimento endüstrisiyle ihracat 
sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, 
İzmir, Ankara ve Gaziantep’in ardından 7. 
sırada bulunan Sakarya’dan, yılın ilk ayında 
108 ülkeye 509 milyon 968 bin dolarlık 
ihracat gerçekleştirildi.

Ocak ayında, taşıt araçları ihracatındaki 
payını geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 25 artırmayı başaran kentte, en çok 
ihracat 474 milyon 315 bin dolarla otomotiv 
endüstrisinde kayıtlara geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine 
göre, Türkiye’de yılın ilk ayında üretilen 112 
bin 298 aracın 91 bin 430’u ihraç edildi.

Bu alanda söz konusu ayda yüzde 25,4 payı 
bulunan Sakarya, ürettiği 28 bin 329 aracın 
yüzde 82,2’sine denk gelen 23 bin 314 aracı 
dünyaya sattı.

Günlük 944 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi 
üreticilerin bulunduğu Sakarya’da, bu yılın 
ilk ayında 25 bin 906 otomobil, 5 otobüs, 
33 midibüs, 2 bin 385 traktör olmak üzere 
toplam 28 bin 329 araç üretildi.

Bu rakamla, söz konusu dönemde 
Türkiye’nin toplam araç üretiminin yüzde 
25,4’ünün yapıldığı kentte, günde 944 araç 
banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak ayında 
üretim ve ihracatta Toyota liderliğini 
korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise 
üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv 
firmalarından Toyota, yılın ilk ayında 
Arifiye’deki fabrikasında 25 bin 906 
otomobil üretti.

Geçen yıl global pazarda 8 milyon 683 bin 
49 adetlik satış ve yüzde 10’u aşan pazar 
payıyla dünyanın en çok tercih edilen 
otomobil markası olan Toyota, Arifiye 
ilçesinde kurulu fabrikasında ocak ayında 
binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR 
ve Corolla Hybrid modellerinin yüzde 

84,5’ine denk gelen 21 bin 910’unu ihraç 
etti.

Toyota, geçen yılın ilk ayında 17 bin 479 
adet olan ihracat rakamını bu senenin ilk 
ayında yüzde 25,3 artırdı.

TürkTraktör’ün ihracatı arttı

Türkiye’nin öncü savunma sanayisi 
şirketlerinden Otokar, ocak ayında 5 
otobüs ve 33 midibüs olmak üzere toplam 
38 araç üretti. Geçen yıl ocak döneminde 
112 araç ihraç eden Otokar, bu yıl 56 aracı 
yurt dışına sattı.

TürkTraktör, yılın ilk ayında 2 bin 385 
traktör üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla 
bu yıl ocak döneminde 23 bin 314 traktör 
ihracatı gerçekleştiren Türk Traktör, ülke 
ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladı.
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Ocak ayında Mersin’de gerçekleşen bölge toplantısında 
duyduğum rakamları ve konuşmacıların değerlendirmelerini 
sizler için yorumladım …

NOT DEFTERİMDEN… 
MERSİN BÖLGE 
TOPLANTISI 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BANKALARIN 
AYAK SESLERİ

Bankaların verdiği tüketici kredilerinin 
sadece %2’sinin taşıt kredilerinden 
oluştuğunu biliyor muydunuz? Rakam çok 
düşük, buna iyi açıdan bakarsak; bankalar 
taşıt müşterilerini ihmal ettiklerinin farkına 
varmış ve çalışmaya başlamışlar.  

İlginç bir veri daha, kredi kullanım 
taleplerinin %60’ının dijital kanaldan 
bankalara ulaşıyormuş. Müşterilerin taşıt 
kredisi başvurularını plazalarda bizler 
yapıyoruz sananlarınız varsa yanıldınız, 
müşteriler artık plazalarımıza gelmeden 
hazırlıklarını yapıyorlar. Artık sadece 
arabayı çalışıp gelen müşterilerin değil 
hem arabayı bilen hem de kendi kredi 
süreçlerini halledip gelen müşterilerimiz 
var, hazır olalım.

Öte yandan, bankalar hazırlıklarını sadece 
sıfır araç alıcısı müşteriler için değil ikinci 
el araç alıcısı müşteriler içinde yapıyorlar. 
Konuya odaklanan bayiler ise kendilerini 
diğer yetkili satıcılardan ayrıştırabilecek 
kampanyalar hazırlayabilecek. İkinci ele 
yönelik internet sitelerinden ve kendi 

Köşe Yazısı

sitelerimizden müşterilerin onaylanmış 
kredilerini takip edebilecekleri entegre 
yapılar 2020 yılında ya tehdidimiz olacak 
ya da fırsatımız.
 
Yapı Kredi Bankası Tüketici Kredileri 
Kanal ve Ürün Yönetim Müdürü Alper 
Arslan’ın sunumunun ardından kahve 
molasında kendi kendime sormaya 
başladım.

Bankaların farkındalığı yüksek ve 
çalışıyorlar, peki ben bu değişim için 
hazır mıyım ? 

• En son internet sitemi ne zaman 
güncellemiştim ?
• İkinci el araçlarım şirketimin internet 
sitesinde her gün güncelleniyor mu, 
yoksa ikinci el ekibimin veri yüklemeye 
yönelik angaryalarına çözümü yeteri 
kadar sorgulamamış olabilir miyim?
• İnternet sitemdeki sayfaların 
verimliliğine ara sıra bakıyorum ama 
yöneticilerim ile rakamlara dayanarak 
hiç tartışmadım ki ?

DİSTRİBÜTÖR BAKIŞ AÇISIYLA YETKİLİ 
SATICILAR

Bu soruları kendime sorarken, Renault 
Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş çıktı 
kürsüye.

Değerleri anlatarak başladı 
konuşmasına;
• Müşterinin gözündeki markanın 
değeri,

• Yetkili satıcının gözündeki markanın 
değeri,
• Çalışanın gözündeki yetkili satıcının 
değeri

Eğer bu üç temel faktöre sahip çıkar 
ve her üç satırdaki özneleri mutlu 
ederseniz, yetkili satıcılık sisteminin 
işleyeceğini aktardı. Başarının sırrı 
karşınızdakine “doğru” dokunmak, 
karşılığında ise mutluluk ve sürdürülen 
ilişki, ne dersiniz … tuttum formülü !

Berk Bey’in verdiği rakamsal bilgiler ise 
dikkat çekici …

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde (mevcut 
kriz ortamından bağımsız düşünerek) 
otomotiv sektörünü her yıl % 5 büyüme 
potansiyeli barındırıyormuş. Nasıl mı ?

• Demografik yapımız (hem genç, 
hem tüketim arzumuz var, üstelik 
şehirleşiyoruz),
• Her 1.000 kişinin en azından 350 
– 400’ü araç sahibi olasıncaya kadar 
ülkemizde potansiyel var olacakmış 
(2019 TC ortalaması ise 129 imiş).

Müşterilerimiz dijitalleşmesine bankacı 
gözünden farklı bir bakış açısı daha 
ekledi …

• Müşterilerin ilk gittikleri noktadan araç 
satın alma oranı % 70 imiş,
• Bir kişi satın alma karar aşamasında en 
az 2,5 adet yetkili satıcı geziyormuş,
• Her beş kişinin dördü, iletişim kurduğu 

Nazer Otomotiv  Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN
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danışmandan hizmeti almaya devam 
etmek istiyormuş,
• Satın alma kararında ilk önce fiyat, 
ikincil olarak marka, üçüncü sırada 
ise yetkili satıcı çalışanı (etkisi %30) 
geliyormuş,
• 5 yıl önce insanların %85’inin yetkili 
satıcıya gitme ihtiyacı varmış (aracı 
tanıyan satış danışmanından bilgi alma 
ihtiyacı var), şimdi ise bu oran %58’e 
inmiş … 5 yıl sonra bu tempoda gidip 
%25’e inerse hazırlanmak için fazla 
vaktimiz kalmamış olabilir,
• Müşterilerin günde 10 saati internette 
geçiyor ve araç satın alma tekliflerinin 
%50’si internet üzerinden alınıyormuş,

Yukarıdaki tüm bu bilgiler o kadar çok 
konuşuluyor ki, ne var bunda, biliyoruz 
diyebilirsiniz. 

En ilgincini en sona sakladım; 
• yetkili satıcıların %85’i online’da 
gelişmek istemiyormuş ,
• yetkili satıcıların %78’i saha aktivitesi 
yapmaya çalışıyor ancak dokundukları 
müşterilerin 2/3’ü bunu çekici 
bulmuyormuş.

Tüm bunları dinledikten sonraki 
farkındalığım, değişim ya bizim 
davranış biçimimizi değiştirecek ya da 
değişmeyenlerimiz, değişenlerimiz ile 
değişecek.

Farkındalık demişken; bizlerin gelişim 
göstermemiz gereken kaslarımıza da 
vurgu yaptı.

• Tüm bunları yönetirken bir 
yetkili satıcının mutlaka kendisini 
ÖLÇÜMLEMESİNİ ve DENETİME yönelik 
sistemler kurmasını şiddetle tavsiye etti. 
• Sermaye alt yapısının ülkemiz yetkili 
satıcılarında dış fonlama odaklı olduğunu, 
ancak otomotiv sektörünün uzun vadeli 
sermaye yatırımı gerektirdiğinin altını 
anlatırken kalın kalın çizdi. Türkiye 
de yetkili satıcıların sermaye yeterlilik 
oranının % 12’ler seviyesinde olduğunu, 
oysa işin sürdürülebilirliği için bu oranın 
en az %65 ve üzerinde olması gerektiğini 
belirtti.

Dinledim , dinledim … Kafamda yine 
sorular;

• Müşterinin satın alma kararında 
kişinin etkisi %30, peki acaba ekip 
arkadaşlarımın, yöneticilerimin niteliği 
nasıl, gelişim fırsatlarımız neler ? 
• IK yönetimi için nasıl aksiyon almalıyım ?

• Güçlü sermaye = güçlü yetkili satıcı 
, gayet doğru … (cümlenin devamını 
“ama” ile sürdürürseniz farklı, “ve” 
ile sürdürseniz farklı yorum çıkar, ne 
dersiniz?)
• Müşterilerin bu kadar kişisel dokunuş 
beklediği bir dünyada KVKK mevzuatına 
uyum sağlayarak pazarlama yapabilme 
hususunda hazır mıyım ?

KVKK ve değişim demişken, internette 
gördüğüm bir fıkrayı paylaşayım.

"Adamın biri pizza sipariş vermek için 
telefon açar. Karşısına bir teknoloji 
şirketinin müşteri temsilcisi çıkar. Yanlış 
aradığını düşünürken, 'Hayır efendim, 
doğru aradınız. Biz satın aldık pizza 
şirketini' cevabını alır. Bunun üzerine, 
'Tamam o halde ben sipariş vermek 
istiyorum' der ve diyalog şöyle ilerler.

• Her zamankinden mi istiyorsunuz?
• Her zamankini nerden biliyorsunuz?
• Son iki aramanıza göre, peynirli, soslu, 
ince kenar istemişsiniz.
• Evet,doğru.
• Ancak fesleğenli, güneşte kurutulmuş 
domatesli pizza yemelisiniz. 
• Hayır,teşekkür ederim. Ben sebzeli 
sevmiyorum.
• Fakat kolestrolünüz çok yüksek.

• Bunu nerden biliyorsunuz?
• Günlük mesajlarınıza baktım. Son 7 
yıllık kan sayımlarınızı gördüm.
• Tamam ama sebzeli istemiyorum. 
Bununla ilgili tedavi gördüm.
• Doğru söylüyorsunuz ancak ilaçlarınızı 
da düzenli almıyorsunuz. En son 4 ay 
önce 30'luk bir kutu almışsınız.
• Başka bir tedarikçiden aldım, siz 
görememiş olabilirsiniz!
• Kredi kartlarınızda da görünmüyor.
• Nakit ödedim kardeşim!
• Banka ekstrenize göre para çekimi de 
yapmamışsınız. 
• Başka nakit kaynağım var, size ne!
• Yalnız bu gelir beyannamenizde de 
görünmüyor. Elbette vergi kaçakçılığı 
yapmıyorsanız..!
• Yeter artık kardeşim! Ben internetin 
ve telefonun olmadığı bir adaya 
yerleşmeye karar verdim! 
• Anlıyorum efendim ama 
pasaportunuzun süresi 5 ay önce 
bitmiş!"

İçinde bulunduğumuz sektör ve yaşam 
biçimlerimizin değişim hızı inanılmaz, 
soru çok yanıtlar sizlerde. Gelecek bölge 
toplantılarında görüşelim. Lütfen fikir ve 
görüşlerinizi aykut.pektekin@oyder-tr.
org eposta adresi üzerinden bana yazın.
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Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Slater, "Türkiye, AB Gümrük Birliği'nin bir parçası. 
Türkiye ile yaptığımız şey önemli ve aynı zamanda AB ile yaptığımız şeyle de bağlantılı." dedi.

Birleşik Krallık İstanbul 
Başkonsolosu Slater: Türkiye 
ile 2020’de STA yapmakta 
kararlıyız

Haber

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa 
ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı
 JUDITH SLATER

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, 
Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) 
Ticaret Müsteşarı Judith Slater, 
Türkiye’nin, Gümrük Birliği’nin bir 
parçası olduğunu belirterek, “Türkiye ile 
yaptığımız şey önemli ve aynı zamanda 
Avrupa Birliği ile yaptığımız şeyle de 
bağlantılı. Türkiye ile 2020 yılı içerisinde 
Serbest Ticaret Anlaşması’nı yapmakta 
kararlıyız. Bu müzakereyi Avrupa Birliği 
ile yapılacak bir müzakereye paralel 
olarak yürüteceğiz.” dedi.

Slater, yaptığı açıklamada, Birleşik 
Krallık’ın, iki hafta önce Avrupa 
Birliği’nden ayrıldığını ve 2020 yılı 
boyunca sürecek geçiş dönemi 
içerisinde olduklarını söyledi.

Slater, geçiş dönemi içerisinde 
çözmeleri gereken önemli şeylerin 
olduğunu ve bunlar içerisinde ilk ve en 
önemlisinin, Avrupa Birliği ile ticaret 
düzenlemelerinin şeklinin seyrine dair 
çözüme yönelik olacağını dile getirdi.

Blok olarak en büyük ticaret ortakları 
olan AB ile bir anlaşma üzerinde 
çalışacaklarını ve bunu 2020 yılı 
boyunca bitirmeyi taahhüt ettiklerini 
aktaran Slater, AB’den ayrılmanın bir 
sonucu olarak, artık bağımsız bir ticaret 
politikası uygulayabildiklerini ifade etti.

Slater, AB’nin bir parçasıyken 
yapamadıkları diğer ülkelerle de 
serbest ticaret anlaşmalarını müzakere 

etmeye çalışacaklarının 
altını çizerek, “Daha önce 
de belirttiğimiz üzere, 
önceliğimiz en büyük ticaret 
ortağımız ABD ve Avustralya, 
Yeni Zelanda, Japonya ve 
Türkiye’den yana.” diye 
konuştu.

“2020 içerisinde Serbest 
Ticaret Anlaşması’nı 
yapmakda kararlıyız”

Türkiye’nin, Gümrük 
Birliği’nin bir parçası 
olduğunu anımsatan Slater, 
“Türkiye ile yaptığımız şey 
önemli ve aynı zamanda 
Avrupa Birliği ile yaptığımız 
şeyle de bağlantılı. Türkiye 
ile 2020 yılı içerisinde 
Serbest Ticaret Anlaşması’nı 
yapmakta kararlıyız. Bu 
müzakereyi Avrupa Birliği 
ile yapılacak bir müzakereye 
paralel olarak yürüteceğiz.” 
şeklinde konuştu.

Slater, Türkiye ve İngiltere 
arasındaki ikili ticaret 
hacminin 17 milyar sterlin 
civarında olduğunu 
hatırlatarak, “Birkaç yıl 
önce Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve eski 
Başbakan Theresa May’in 
hedef koyduğu 20 milyar 

dolarlık ticaret hacmini yakaladık. Dolayısıyla ticaret 
yukarı yönlü bir seyir izlemiştir.” açıklamasını yaptı.

Son 5-10 yılı içerisinde geçen yıllara göre ticaret 
hacminde küçük bir düşüş olduğuna dikkati çeken 
Slater, “Bu da lira ve küresel ekonomi göz önüne 
alındığında, Brexit sürecinden kaynaklanan belirsizlik 
düşünüldüğünde oldukça anlaşılabilir bir durum. 
Büyüme trendini yukarı yönlü devam ettireceğimize 
güvenimiz tam. Çok önemli sektörler var. İngiltere, 
teknoloji konusunda dünya lideri bir ülke. Teknoloji, 
birçok sektörü etkiliyor. Birleşik Krallık, teknolojinin 
gerçek bir kalbi. Çok yaratıcı bir ülkeyiz.” ifadelerini 
kullandı.
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“İngiltere, Türkiye’nin en büyük ikinci 
ihracat pazarı” 

Slater, İngiltere ve Türkiye’nin güçlü 
bağları olduğunu ve birlikte çalışılan 
başka alanların ise savunma ve güvenlik 
olduğunu ifade ederek, üretim, sağlık 
hizmetleri alanlarında da daha fazla iş 
birliği yapmak istediklerini belirtti.

İngiltere’nin, Türkiye’nin en büyük ikinci 
ihracat pazarı olduğunu anımsatan 
Slater, “Türkiye, İngiltere’ye ihracat 
yapıyor. Otomotiv sektörü, o alandaki 
tedarik zincirinin her iki yönde de 
gitmesinin gerçekten büyük bir parçası. 
Birleşik Krallık’ta beyaz eşya ürünleri 
ve tekstil ürünleri çok fazla talep gören 
ürünler. Birçok sektörde iş birliğimiz 
var fakat teknoloji, bir şemsiye gibi. 
Bu şekilde bakmak önemli. Gelecekte, 
teknoloji bir sürü sektörü etkileyecektir. 
Teknoloji, ileride daha fazla çalışmak 
istediğimiz bir alan. Bu yüzden, 
Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı’nı 
düzenliyoruz.” dedi.

Slater, Birleşik Krallık’ta teknoloji 
alanında yatırım yapmak isteyen 
Türk firmalar için fırsatlar olduğuna 
işaret ederek, “Birleşik Krallık’a gelen 
birçok Türk firmasını görüyoruz 
halihazırda. Birleşik Krallık, düşük vergi 
tabanına sahip olması nedeniyle fırsat 
barındırıyor.” şeklinde konuştu.

Birleşik Krallık’ın, girişim sermayesi, fon 
bulma, yetenekli iş gücü barındırması 

dolayısıyla da önemli bir merkez 
olduğuna değinen Slater, Birleşik 
Krallık’ta iyi çalışma düzenlemelerinin 
olduğunun bilgisini verdi.

“Türk işletmeler, 21. yüzyılda başarılı 
olmak için doğru zihniyete sahip” 

Slater, araştırma ve geliştirme 
alanlarında yatırım yapmak isteyenler 
için harika üniversitelerinin olduğunu 
ifade ederek, “En iyi 10 üniversite 
arasındaki 4 üniversite Birleşik 
Krallık’tan. İlk 100 üniversite arasında 
çok üniversitemiz var. İngiltere’de 
Türk girişimciler için gerçekten iyi bir 
ekosistem var.” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ortaklıkların çeşitli 
modeller üzerinde güçlendirilebileceğine 
dikkati çeken Slater, “İşletmeler 
kendi başlarına bir araya gelebilir. 
Hükümetler, birey ve şirketleri bir araya 
getirebilir. Birkaç yıldır devam eden 
Newton - Katip Çelebi iş birliği projesi 

var. Her iki ülke de 10 milyonlarca 
dolar para yatırdı bu projeye. Bu proje 
kapsamında araştırmacılar bir araya 
geliyor. Araştırma daha sonra şirketlere 
dönüşüyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Slater, Türk firmaların, çok pozitif, 
girişimci, esnek yapıya sahip, çok çevik 
olduğuna ve farklı koşullara uyum 
sağlayabildiğine dikkati çekerek, şunları 
kaydetti:

“Türk işletmelerinin 21. yüzyılda başarılı 
olmak için zaten doğru zihniyete sahip 
olduğunu düşünüyorum. İlişkilerin 
ticaretten çok daha geniş olduğunu 
düşünüyorum ancak ticaret bunun 
büyük bir parçası. Artık Avrupa 
Birliği’nin dışındayız. Avrupa Birliği 
dışında olduğumuza göre, ilişkimizi 
daha da büyütmek için birçok fırsat 
olduğunu düşünüyorum. Ve bunu 
önümüzdeki yıllarda çok fazla yapmak 
için sabırsızlanıyoruz.”
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TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "TOGG ile iş birliğimiz çok iyi gidiyor. Bizim 
TOGG’la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında firmamız var. 
TOGG, bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladı." dedi.

Türkiye otomotiv tedarik 
sanayisi TOGG ile yakın 
temasta

Haber

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, TOGG ile iş 
birliğinin çok iyi gittiğini belirterek, “Bizim TOGG’la 
şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da 
parça üreten 60 civarında üyemiz var. Bunlar 
arasında 25 firmayla iş birliğine başladılar. Ama 
hedefleri 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek.” dedi.

Kanca, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (TOSB), AA muhabirinin Türk otomotiv 
tedarik sanayisinin yeni teknolojilere entegrasyonu 
ve Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin sorularını 
yanıtladı.

TAYSAD’ın 42’nci yılını doldurduğunu ve 
otomotiv sektöründe tedarikçileri temsil 
eden tek dernek olduğunu dile getiren 
Kanca, “460 civarında üyemiz var. Üyelik 
şartlarımız oldukça yüksek beklentili. 
Her üyemiz mutlaka ihracat yapmak 
zorunda. Bir de otomotiv ana sanayiye 
mal veriyor olması lazım.

Yedek parça veya merdiven altı değil, 
doğrudan üreticiye orijinal mal veriyor 
olması lazım. Ayrıca, her üyemizde 
aradığımız uluslararası kalite belgesi 
şartı var. Tüm bu üyelik şartlarını bir 
araya getirdiğiniz zaman üyelerimiz 
genellikle yüksek seviye firmalar” 
ifadelerini kullandı.

TAYSAD üyesi 460 firmanın yüzde 70’inin 
yüzde 100 Türk sermayeli, geri kalanının 
yarısından fazlasının da yabancı ortaklı 
olduğunu aktaran Kanca, bu yerli 
sermaye ağırlıklı yapının otomotivin 
yoğun ve yaygın olduğu ülkelerde kritik 
öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Volkswagen’i Türkiye’ye getiren şey 
verilen teşvik değil”

Türkiye’nin 50 yıllık bir zamanda ciddi 
sayıda kaliteli Türk tedarik sanayicisi 
yetiştirdiğini dile getiren Kanca, şunları 
söyledi:

“Mesela sadece içinde bulunduğumuz 
TOSB’da 90 tane firma var. Bentley’den 
Porsche’ye, Audi’den Mercedes’e, 
Ford’dan BMW’ye ve Toyota’ya kadar en 

Renault MAİS Genel Müdürü / CEO
Dr. İZZET BERK ÇAĞDAŞ
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nitelikli, üst seviye araçların parçaları 
üretiliyor. Üyelerimizin ürettiği 
parçaların yüzde 50’si ihracat zaten. Bu 
parçalar Avrupa’ya, ABD’ye, Japonya’ya, 
Güney Kore’ye gidiyor. Dünyanın hiçbir 
yerinde otomotiv tedarikçisi bu kadar 
yoğun ve iç içe yer almıyor.

Bu, Türkiye’ye has bir şey. Volkswagen’i 
Türkiye’ye getiren şey sadece bazılarının 
iddia ettiği gibi verilen teşvik değil. Böyle 
güçlü bir tedarik ağınız olmasa, lastiğini, 
koltuğunu, motordaki dişliyi, aynasını, 
camını, plastik parçasını imal eden ve 
bunların hepsini yüksek kalitede üreten 
bir tedarik sanayi olmasa niye gelsin 
buraya yabancı yatırımcı? Herhangi bir 
ülkeye gider. Türkiye’ye asıl bunu çeken 
bizim hem kalitemiz hem de rekabetçi 
yani ekonomik olmamız.”

“Dönüşüm konusunda Avrupa’ya göre 
daha erken uyandık”

Kanca, TAYSAD üyelerini yeni teknolojiler 
konusunda bilgilendirdiklerini dile 
getirdi.

Geçen yılın şubat ayında OSD ve sektör 
temsilcileriyle bir araya geldiklerini 
anlatan Kanca, otomotiv teknolojisinin 
küresel olarak gidişatını ve bu gidişatta 
nasıl konumlanmaları gerektiği 
konularını ele aldıklarını ifade etti.

Türkiye’deki tedarikçiler olarak bir 
elektrikli aracın yüzde 25 ile yüzde 
30’unu ancak sağlayabildiklerini aktaran 

Kanca, “Bu aslında yetersiz ama çok 
da düşük bir oran değil. Çünkü zaten 
batarya, elektronik aksam, yazlım 
vs. dediğimizde elektrikli bir araçta, 
maliyetin büyük bir kısmı bildiğimiz 
klasik yelpazenin dışına taşıyor. Türkiye 
ile rakip olacak ülkelerde de durum aynı 
veya daha kötü. Biz Türkiye’deki firmalar 
olarak dönüşüm konusunda Avrupa’ya 
göre daha erken uyandık. Uyandık 
ama geldiğimiz yola baktığımızda 
Almanya’nın, Fransa’nın bazı şirketleri 
var ki onlar somut adımlar atmışlar, 
onların gerisindeyiz.” dedi.

“Türkiye’nin Otomobili fikrini en 
başından beri destekliyoruz”

Alper Kanca, Türkiye’nin Otomobili 
fikrini en başından beri desteklediklerini 
belirterek, şunları kaydetti:

“İşin ilginç tarafı 1,5-2 sene önce 
Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu’ndaki (TOGG) arkadaşlar hibrit 
yerine tamamıyla elektrikli araç 
üreteceklerini söyleyince ben kendi 
adıma biraz şüpheyle bakmıştım. Erken 
diye düşündüm. Ama geçen 1,5 senede 
onlar haklı çıktı. Mesela Volkswagen bir 
anda hibrit yerine elektriğe öncelik verdi. 
TOGG ekibi de bu geçişi ön gördüler. 
Tarih onları haklı çıkardı. Bu haklılığın 
kredibilitesi var onlarda ve bu sayede 
kamuoyu daha çok güvendi, inandı.”
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TAYSAD’ın TOGG ile görüşen, aralarında 
elektrikli araçlara da parça üreten 60 
civarında firmanın olduğu bilgisini 
paylaşan Kanca, “TOGG ile iş birliğimiz 
çok iyi gidiyor. Bizim TOGG’la şu an 
görüşen 60 civarında üyemiz var. 
Bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine 
başladılar. Ama hedef 60 firmanın 
tamamıyla çalışabilmek. Gürcan Bey de 
bizim içimizden çıkan birisi. Bu iş birliğini 
kolaylaştırıyor. Birbirimizi kolay anlıyoruz. 
Kolaylıkla iletişimde bulunuyoruz ve 
bizim içimizde birçok firma TOGG’un 
projesini normal bir ticari iş olarak 
görmüyor, sahipleniyor. Bu memleketin 
bir işi diye teklif veriyor.” dedi.

“TOGG bizim için bir motivasyon 
unsuru”

TOGG projesinin varlığının bile kendileri 
için bir motivasyon unsuru olduğunu 
dile getiren Kanca, “Sadece bizim için 
değil herkes için de öyle. Siyasetçi için, 
bürokrat için ve sanayici için de öyle. 
İşin bir tarafı bu. Bir tarafı uluslararası 
pazarlar değişiyor. Oralarda Türkiye’nin 
iyi olduğu içten yanmalı motorlar konusu 
git gide zayıflayacak gibi görünüyor. 
Ama bu da o kadar hızlı değil. Yani bunu 
gerçekçi görmek gerekiyor. Bir anda 
hemen olmayacak. Bu geçişi dengeli 
yapmak lazım” değerlendirmesinde 
bulundu.

Otomotiv için devletin son 1-2 senedir 
olabilecek en iyi teşvikleri verdiğini 

aktaran Kanca, ancak yeni teknolojilerin 
ülkemize gelmesi ve araçlarda 
kullanılması amaçlı olarak, teşviklerin 
daha fazla yeni teknoloji ürünlerine 
odaklanması gerektiğini bildirdi.

“Çin’de tatilinin uzaması, oradaki 
fabrikaların üretime ara vermeyi 
uzatması Avrupalıları çok etkiler”

Kanca, küresel gelişmelerin otomotiv 
endüstrisine etkilerine ilişkin de 
açıklamada bulundu. Çin’deki virüs 
salgının olası etkilerine değinen Kanca, 
şunları kaydetti: 

“Çin ile ilgili bu konu çıktığında 
istatistiklere baktık. Türkiye’nin geçen 
sene Çin’den yaptığı ithalatın çok küçük 
bir miktarı araç üretiminde yani araba 
fabrikalarında kullanılıyor. Büyük kısmı 
yedek parçada aksesuarda kullanılıyor. 
Satış sonrası tamir-bakım kısmında 
kullanılıyor. Yani ana sanayi 50 milyon 
dolar civarında bir alım yapmış Çin’den. 
Bu çok düşük bir rakam. Dolayısıyla bu 
hepten dursa da çok büyük bir sıkıntı 
oluşturmaz.

Ama yedek parça ve tamir bakım 
piyasasına biraz etkisi olur, orada 
fiyatlar biraz oynar belki. Ama bizden 
ziyade Çin’de tatilinin uzaması, oradaki 
fabrikaların üretime ara vermeyi 
uzatması Avrupalıları çok etkiler. Bu 
durum dolaylı yönden bizim otomotiv 
sanayimizi de etkiler.”

“2020’de 10,6 milyar dolarlık ihracat 
hedefliyoruz”

2019 yılının bekledikleri kadar iyi 
geçmediğini aktaran Kanca, bunun 
bir nedeninin yurt içindeki satışlar, 
diğer nedeninin de küresel gelişmeler 
olduğunu söyledi.

İhracatın büyük kısmının Almanya, 
Fransa, İngiltere ve İtalya’ya yapıldığını 
ifade eden Kanca, toplamda 
2019’da 10,6 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ama bu 
bir önceki seneye göre yüzde 2-4 gibi 
düşüş gösterdi. Bunun temel nedeni 
Avrupa’daki otomotiv sanayisinin azalışı. 
Bu yıl da hemen hemen aynı ihracat 
rakamlarını bekliyoruz. 

Biz otomotiv tedarikçilerinin doğrudan 
ihracatı 10,6 milyar dolar. Ama 
Türkiye’nin toplam otomotiv ihracatı 31,2 
milyar dolar. Bizim bu toplamda önemli 
payımız var. Çünkü her yurt dışına 
ihraç edilen araçta bizim ürettiğimiz 
parçalar var. Dolayısıyla biz toplam 
tutara bakıyoruz. 2020 hedefimiz bu 
anlamda toplamda 32 milyar dolar.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Elektrikli araçlarda maliyetler düşecek”

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kemal Yazıcı ise dernek olarak 
yıllık 25 milyar dolar ciro yaptıklarını 
ve dernek üyesi firmaların bünyesinde 

Haber
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200 binden fazla çalışan bulunduğunu 
söyledi. 

Üreticilerin hibrit ve elektrikli araçlara 
yöneliminin emisyon regülasyonları 
nedeniyle bir seçenek değil zorunluluk 
olduğunun altını çizen Yazıcı, menzil 
ve maliyet konularının eskiden olduğu 
gibi bugün de bu araçların önündeki en 
büyük engel olduğunu ifade etti.

Elektrikli ve hibrit araçlara ilişkin bazı 
araştırmaları paylaşan Yazıcı, “2025 
yılında ön görülen her 2 arabadan birinin 
ya elektrikli ya da hibrit olması yönünde. 
2030 yılına gelindiğinde ise her 2 araçtan 
1’i sadece elektrikli olacak. 2030 yılında 
içten yanmalı araçların oranı yüzde 20 
seviyelerinin altında kalabilir. Elektrikli ve 
hibrit araç sayısı arttıkça, bunun etkisiyle 
herkes o teknolojilere yoğunlaşacağından 
maliyetler de azalacak.

Batarya veya elektrik motorunun maliyeti 
hızlı bir şekilde düşüyor. Bu düşüş 
gelecek dönemde daha da hızlanacak. 
Araştırma ve hesaplara göre C segment 
ve altı araçlarda 2025 yılında elektrikli 
araç fiyatı ile içten yanmalı motorlu 
araçlar aynı fiyat seviyesinde olacak. 
Büyük araçlar için daha büyük batarya ve 
motor gerektiğinden D segment ve üstü 
araçlarda maliyetlerin eşitlenmesi 2030 
yıllarına yaklaşabilir. Yani regülasyonların 
getirdiği zorlama bir süre sonra elektrikli 
araçların lehine maliyet düşüşü olarak 
karşımıza çıkacak. Elektrikli araç belki de 
daha ucuz olacak.” şeklinde konuştu.

“Otomotiv Teknoloji Platformu, 
çalışmalarını bakanlığa sunacak”

Tedarik sanayisinin teknolojik değişimin 
farkında olduğunu ve bazı ön çalışmalar 
yapıldığını anlatan Yazıcı, şöyle devam 
etti:

“Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) 
diye bir yapılanmamız var. İçerisinde 
TAYSAD, OSD, Otomotiv İhracatçıları 
Birliği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
de var işin içerisinde. O grup içerisinde 
TÜBİTAK var, bakanlık var. Onlarla 
beraber bu konuyu sürekli tartışıyoruz. 
Hem batarya açısından hem elektrikli 
aracın diğer komponentleri açısından 
tartışıyoruz. Hedefimiz 1-2 ay içerisinde 
bir belge ortaya çıkarmak ve strateji yol 
haritası çizmek. Bu çalışmayı da Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na sunacağız.”

“Görevimiz TOGG’un istediği her parçayı 
Türkiye’de yapabilmek”

Yazıcı, Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin 
de değerlendirmelerde bulundu. 
Türk otomotiv tedarik sanayi olarak 
otomobilin çıkacağı 2022 sonunu 
beklemeden işe koyulduklarını belirten 
Yazıcı, “Bizim de hızlı bir şekilde ayak 
uydurmamız gerekiyor dönüşüme. 
Bu konuda şirket sahipleri istekli 
ama merkezi yönlendirme ve sektör 
olarak ortak hareket etmek şart. TOGG 
konusunda hepimiz pozitifiz. Türkiye’nin 
Otomobili projesini Türkiye otomotiv 
tedarik sanayinin gelişimi için en önemli 
projelerden birisi olarak görüyoruz. 

TOGG’un görevi aracı belirtilen sürede 
üretmek, bizim de görevimiz onların 
istediği her parçayı Türkiye’de geliştirip 
üretmek için ne gerekiyorsa yapmak. 
Onların varlığı bizim teknolojimizi 
geliştirme sürecimizi hızlandıracak. 
Çünkü onlarda ihtiyaç var bizde de istek 
var. İkisini bir araya getireceğiz. Biz 
elimizden ne geliyorsa yapacağız.” dedi.

“Batarya ile ilgili çalışma yapan 
arkadaşlarımız var”

Batarya üretimi konusuna da değinen 
Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Batarya ile ilgili çalışma yapan 
arkadaşlarımız var. Ama TOGG’un 

ilk aracı için yerli bataryanın hazır 
olması gerçekçi değil, TOGG şu an 
bu bataryayı hazır almak zorunda. 
Türkiye’de bataryayı yapmaya çalışan, 
bunun paketleme işini yapan alt 
komponentlerini yapmaya çalışan 
şirketler var. Ama TOGG’un birinci görevi 
bu aracı yapmak ve rekabet edebilir 
şekilde satabilecek hale getirmek.

‘Türkiye’de birisi batarya yapsın da ben 
de ondan alayım’ şeklinde bekleyemez. 
Bu süreçte TOGG tedarik sanayinin 
gelişimine katkıda bulunacak ve tedarik 
sanayi de o bataryayı yapar hale gelmeye 
çalışacak. TOGG, akü geliştirmekle 
uğraşırsa, yazılım geliştirmeyle uğraşırsa 
bu doğru olmaz. Bizler bütün bu 
beklentiyi bir tek TOGG’a yüklersek bu 
iş yürümez. TOGG bu arabayı sorunsuz 
bir şekilde üretsin ve satsın, bu arada 
da bizler de diğer ürünleri geliştirmeye 
bakalım. Bu bir süreç ve hepimizin 
zamana ihtiyaç var.”
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Otomotiv 
Bayilerinin Sosyal 
Medya Yönetimi 
İçin 8 İpucu

İyi bir Facebook ve Instagram yönetimi 
sayesinde bayinizin satış ve servis 
alanında hacmini genişletebilir, marka 
bilinirliğinizi artırabilirsiniz. Nasıl mı? 
Sizleri yazımızın devamını okumaya davet 
ediyoruz. 

1) Soru Sorun

Sosyal medyayı etkili biçimde kullanmak 
aslında zor değil. Sosyal medyanın 
gerçek hayatın ilerleyişinden bir farkının 

olmadığını söylersek şaşırır mısınız? 
Tek yapmanız gereken takipçilerinizle 
etkileşim halinde olmanız. 

Bunu sosyal medyada hayata 
geçirebilmenin en önemli yolu soru 
sormaktır. Bu sorular, herhangi bir 
formatta olabilir. Instagram/Facebook 
Hikayeleri bunun için ideal platformlardır. 
İçerisinde bulunan anket, quiz seçenekleri 
sayesinde potansiyel müşterilerinizle 
etkili bir biçimde iletişime geçebilirsiniz.

Makale

dealerdoping -  Sosyal Medya Yöneticisi
NİLSU ALANYALI

Günümüz koşulları herkes için zor olsa da, otomotiv 
sektörü için bu zorluğun katlanarak arttığını maalesef ki  
gün geçtikçe görüyoruz.  Çözüm için birçok şeyi deneyen 
meslektaşlarımızın çok da uzaklara bakmasına gerek yok. 
Aslında çözüm avcunuzun içinde! 
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Örneğin, iki farklı modelden hangisini 
tercih edeceklerini sorun. Hangi model 
daha çok onayı alırsa alsın modelleri 
satan bayiler olarak kazanan her zaman 
siz olacaksınız! 

Bir başka soru ise elinizde bulunan 
kitlenin istek ve önerilerine yönelik 
olabilir. Örneğin, takipçilerinize 
bayinizden ne gibi teklif veya isteklerinin 
olabileceğini sorabilir, cevaplara göre 
aksiyon alabilirsiniz. Ya da yaklaşan bir 
lansmanda ne gibi bir catering hizmeti 
sunacağınız konusunda takipçilerinizin 
fikrini alabilirsiniz. Bu, onları daha 
kıymetli hissettirecek ve yapacağınız 
lansmana mutlaka katılımı artıracaktır. 

2) Cevap Verin

Kendinizi bir toplantıda hayal edin. 
Cevabını merak ettiğiniz bir soru 
sorduktan sonra sessizce toplantı 
odasını terk etmezsiniz, öyle değil 
mi? Sosyal medyada da işler tıpkı 
bu şekilde yürüyor. Sorduğunuz 
soruların cevaplarını dikkatlice okumalı 
ve bu cevaplara karşı tutumunuzu 
paylaşmalısınız. Cevap veren kişi 
zamanını size harcadıysa, bunun 
kıymetini bilip onunla iletişime geçmeli, 
söylediğinin önemli olduğunu ona 
mutlaka hissettirmelisiniz. 

Sadece sorunuza cevap veren 
takipçilerinizle değil, paylaşımlarınıza 
yorum yapan takipçilerinizle de iletişime 
geçmelisiniz. İdeal olan yaklaşım ise 
onlardan telefon numaralarını alıp, 
telefon kanalıyla iletişime geçmenizdir. 
Ancak unutmayın ki, kimse telefon 
numarasını açık bir şekilde paylaşmaz. 
Bunun için direkt mesaj kısmını kullanın.

3) Ne Yapacaklarını Söyleyin (Call to 
Action)

Call to Action, ya da bilinen adıyla 
CTA, görsel ve kısa metinler içeren 
reklam kampanyaları için en ideal 
yaklaşımdır. Takipçilerinizin belirlenen 
aksiyona dönük hareket etmesi için 
yönlendirilmesi prensibi ile çalışır 
ve günümüz dijital dünyasında da 
oldukça etkilidir. Kitlenizle etkileşime 
girmenizin ne kadar önemli olduğunu 
belirtmiştik. Bunu, ancak onları 
yönlendirerek başarabilirsiniz. Haftalık 
paylaşımlarınızda mutlaka “Takip 
et, beğen, yorum yap” gibi ifadelere 

yer verin. Bu etkileşiminizi oldukça 
artıracaktır. 

4) Kısa Tutun

Sosyal medyada bir paylaşıma ortalama 
sadece 1,5 saniye bakıldığını biliyor 
muydunuz? Bu yüzden paylaşımlarınızı 
kısa tutmalı, ilk cümlesinden 
takipçilerinizi yakalamalısınız. Sosyal 
medyada ideal karakter sayısı 80-160’tır. 
Bu sayıyı geçen içerikler kullanıcıların 
paylaşıma bakmadan geçmelerine sebep 
olabilir.  

5) Pozitif olun

Paylaşımlarınızda her zaman heyecanınızı 
ve olumlu yaklaşımınızı koruyun. Bu 
takipçilerinize de sirayet edecektir. 
Yaptığınız paylaşımlarda monoton 
cümleler kurmak yerine daha enerjik 
ve heyecanlı olun. Bunu sadece biz 
söylemiyoruz Facebook da söylüyor! 
Pozitif paylaşımların diğerlerine göre çok 
daha fazla etkileşim aldığını Facebook 
doğruladı. 

6) Paylaşım yapın

Facebook ve Instagram’ın algoritmaları 
sonucu paylaşımlarınız arka planda 
kalıyor, çoğu takipçilerinize ulaşamıyor 
olabilir. Bunu doğru sıklıkta paylaşım 
yaparak azaltmanız mümkün.
Markanın sizlere sunduğu görselleri 
kullanmak maalesef ki yeterli değil. 
Bununla beraber takipçilerinizin 
istediği araba görsellerini kullanmaktan 
kaçınmamalısınız. 

Sosyal medyanın en önemli 
amaçlarından birinin kimlik oluşturmak 
olduğunu unutmayın. Bu konuda 
hayal gücünüzü sınırlamayın. Örneğin, 
bayinizin doğum gününü kutlayabilir ve 
bunu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. 

Günde bir paylaşım ise oldukça yeterli 
olmaktadır. 

7) Planlayın

Biliyoruz ki hepimizin çok işi var. Bu 
sebeple sosyal medya paylaşımları 
hep erteleniyor ve çoğu zaman uygun 
olmayan bir gün, uygun olmayan bir 
vakitte yapılıyor. Bunun önüne geçmek 
için kendinize bir takvim oluşturun 
ve ona sadık kalın. Bu planı yaparken 
unutmayın Hangi görseli hangi metinle 
paylaşacağınız kadar ne zaman 
paylaşacağınız da çok önemli. 

Sosyal Medya kullanıcıları genellikle 
Salı, Perşembe ve Cuma günleri diğer 
günlere göre çok daha aktif oluyor. 
Özellikle akşamüstü vakitleri ise en ideal 
zamanlar. 

Fakat daha öznel bir harita isterseniz de 
bunu bulmak mümkün! Tek yapmanız 
gereken işletmenizin Facebook hesabına 
girip Facebook Trendleri kısmına 
tıklamanızdır.

8) İnceleyin

Önceki paylaşımlarınızın raporlarını 
mutlaka inceleyin. Bu sizlere doğru 
yolda olup olmadığınızı gösterecek 
bir pusuladır. Takipçilerinizin sizden 
beklediği paylaşımlar mutlaka daha 
fazla etkileşim almıştır. Bunları göz ardı 
etmeyin ve benzerlerini takviminize 
ekleyin. Hatta bazen yüksek etkileşim 
alan paylaşımları tekrar paylaşabilirsiniz 
fakat bunun için belirli bir zaman 
geçtiğinden emin olun ve çok tekrar 
etmeyin. 

Söylediğimiz gibi, sosyal medyanın 
aslında gerçek hayattan hiçbir farkı 
yoktur. Bunu göz önünde bulundurup, 
üzerinde durduğumuz 8 ipucunu dikkate 
alırsanız, kazanan dijital dünyada da siz 
olacaksınız! 
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Küresel otomotiv üreticileri, salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla insan 
hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen otomotiv yerine, ihtiyaç duyulması 
halinde solunum cihazı gibi tıbbi ürünler üretebileceklerinin mesajını veriyor.

Otomotiv üreticileri salgınla 
mücadelede ‘nefes’ olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle üretime ara vermek 
zorunda kalan büyük otomotiv 
üreticileri, bu dönemde salgınla 
mücadeleye destek amacıyla 
solunum cihazı (vantilatör) ve 
medikal ürün üretmeye sıcak 
bakıyor.

Çin’de ortaya çıkan ve hızla 
dünyaya yayılan yeni tip 
koronavirüs salgını, dünya 
genelinde binlerce insanın 
hayatını kaybetmesine neden 
olurken, virüsün etkileri gündelik 
hayatın yanı sıra küresel 
ekonomide de etkisini gösteriyor.

Virüsün merkezi haline gelen 
Avrupa’da, birçok ülkede serbest 
dolaşım yasaklanırken, alınan 
katı tedbirler hayatın her alanına 
yansımaya başladı. Küresel 
piyasalardaki dalgalanmaların 
artırdığı finansal riskler, tedarik 
zincirlerine ve ihracata yansıyan 
olumsuz etkiler ve salgınla 
mücadele tedbirlerinin iç talebe 
etkileri ülke ekonomilerini zor 
durumda bırakıyor.

Dünya genelinde borsaları ve 
neredeyse tüm ekonomik faaliyet 
alanlarını etkileyen virüs, otomotiv 
sektörüne de darbe vurdu. Bu 
dönemde dünyaca ünlü birçok 
otomotiv üreticisi, üretime ara 
vermek zorunda kaldı.

Üreticiler, salgınla mücadeleye 
destek olmak amacıyla insan 

hayatının vazgeçilmez bir parçası 
haline gelen otomotiv yerine, 
ihtiyaç duyulması halinde virüsle 
mücadelede hayati öneme sahip 
solunum cihazı gibi tıbbi ürünler 
üretebileceklerinin mesajını 
veriyor.

Avrupa’da salgının en çok vurduğu 
İtalya’da bu konuda önemli 
adımlar atıldı. Dünyada otomotiv 
üretiminde büyük paya sahip olan 
İtalyan otomotiv üreticileri, virüs 
nedeniyle solunum zorluğu çeken 
hastalarda kullanılan solunum 
cihazı gibi bazı önemli medikal 
cihazları üretebileceğini belirtti.

Uluslararası medyada yer alan 
haberlerde, Ferrari, Fiat ve İtalyan 
otomotiv parçaları üreticisi 
Magneti Marelli’nin koronavirüsle 
mücadele için İtalya’da vantilatör 
üretim çalışmalarına destek 
vereceği aktarıldı.

ABD’li üreticiler de ellerinden 
geleni yapmaya hazır 

Salgının etkisini artırdığı ABD’den 
de benzer sinyaller geldi. ABD’li 
Ford ve General Motors’un 
salgınla mücadelede tıbbi cihaz 
üretebileceği bildirildi.

Ford yetkilileri, ABD’deki 
televizyon kanalına yaptıkları 
açıklamalarda, vantilatörler ve 
diğer ekipmanların üretilmesi 
de dahil olmak üzere ellerinden 
gelen her şeyi yapmaya hazır 
olduklarını, ABD yönetimiyle ön 
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görüşmeler yaptıklarını ve üretim için 
fizibiliteyi araştırdıklarını belirtti.

Bu arada, New York Times’ta yer alan 
haberde, 13 Mart 2020 tarihli 100 
sayfalık “ABD Hükümeti Kovid-19 
Müdahale Planı” başlıklı çalışmanın 
detayları paylaşıldı. Geçen hafta, 
ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal 
düzeyde acil durum ilan ettiği günün 
tarihini taşıyan çalışmada, virüse 
karşı müdahale için resmi kurumların 
harekete geçirilerek özel sektörün de 
başkanlık yetkileri çerçevesinde mobilize 
edilebileceği kaydedildi.

Planda Trump’ın, Amerikan 
endüstrisinde vantilatör, solunum cihazı, 
koruyucu giysi gibi kritik sağlık ekipman 
üretimini hızlandırmayı zorlamak için 
olağanüstü bir adım atma yetkisi veren, 
Kore Savaşı döneminde çıkarılan 1950 
Savunma Üretim Yasası’nı devreye 
sokabileceği ifade edildi.

Elon Musk’tan solunum cihazı üretme 
teklifi

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi (CEO) 
Elon Musk da koronavirüs salgınıyla 

mücadele için suni solunum cihazı 
üretmeyi teklif etti. Musk, Twitter 
hesabından ‘’İhtiyaç varsa suni 
solunum cihazları üreteceğiz.’’ 
paylaşımında bulundu.

İhtiyaç duyan hastaneler için suni 
solunum cihazları yapabileceklerini 
ancak bu üretimin hemen mümkün 
olmadığını belirten Musk, ‘’Tesla, ileri 
HVAC sistemlerine sahip arabalar 
üretiyor. SpaceX, yaşam destek 
sistemleri olan uzay aracı yapıyor. 
Suni solunum cihazları zor değil 
ancak hemen üretilemez.” ifadelerini 
kullandı.

New York Belediye Başkanı Bill de 
Blasio ise Twitter’dan Musk’a yanıt 
verirken, New York’un suni solunum 
cihazlarına ihtiyaç duyduğunu ve teklifi 
kabul ettiğini belirtti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde 
de Başbakan Boris Johnson’ın 
ülkesindeki Rolls-Royce, Honda, 
Peugeot, Ford, Jaguar ve Toyota gibi 
otomobil üreticileriyle vantilatör 
üretimi konusunda görüşmeler 
yapacağı kaydedildi.

AB, solunum cihazı stoklayacak
Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu da koronavirüs nedeniyle 
koruyucu maske ve solunum cihazı gibi 
stratejik tıbbi malzemeleri stoklamaya 
karar verdi.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, 
üye ülkelerin tıbbi malzeme stokunu acil 
durumlarda kullanabilecekleri belirtildi.

Stokta, solunum cihazı gibi yoğun 
bakım ekipmanları ile maske gibi kişisel 
koruyucu ekipmanların yer alacağı 
bildirilen açıklamada, ayrıca aşı ve 
çeşitli laboratuvar malzemelerinin de 
depolanacağı aktarıldı.

Uzmanlar, otomobil üreticilerinin 
solunum cihazının tamamını kendi 
başlarına üretmesinin mümkün 
olmadığını, bunun yerine yerleşik 
tıbbi ekipman üreticileriyle iş birliğine 
gidilebileceğini belirtiyor.
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Ford Otosan’dan Tofaş’a, Toyota’dan TT Motors’a kadar birçok 
otomotiv şirketi tıbbı cihaz ve maske üretmeye başlarken, 
otomotiv şirketlerinin sayısı hızla artıyor.

Otomotiv şirketleri tıbbı cihaz 
üretmek için sıraya girdi

Corona virüsü salgınıyla mücadele 
konusunda herkes elinden gelen desteği 
vermeye çalışırken, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de en başta otomotiv 
şirketleri elini taşın altına sokuyor.

Ford Otosan’dan Tofaş’a, Toyota’dan TT 
Motors’a kadar bir çok otomotiv şirketi 
tıbbı cihaz ve maske üretmeye başlarken, 
bu konuda ilk hareketi ise Fransız 
Renault’un Dünya Başkan Yardımcısı 
Hakan Doğu, sosyal medya üzerinden 
başlattı. Aynı zamanda Türkiye’de kurulan 
‘Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi’nin 
(SMI) de başkanı olan Doğu, dünyadaki 
örnekleri göstererek, “Hadi biz de yapalım. 
3D yazıcısı olan var mı?” çağrısı yaptı. 
Bunun için Renault’un İspanya Palancia 
fabrikasındaki arkadaşlarından sağlık 
çalışanlarını için yüz kalkanlarının 3D 
yazıcı datalarını ve nasıl üretileceğine 
ilişkin bilgileri alan Hakan Doğu, tüm 3D 
dosyalarını Google Drive ile paylaşıp, 
sosyal medyada herkesin kullanımına açtı.

İHRACATÇILAR: Hakan Doğu’nun bu 
girişimi sonrası Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) sponsorluğunda 
İTÜ Arı Teknokent’te doktorların test 
yaparken kendilerini korumak için 
kullandığı bu yüz kalkanlarından ilk etapta 
2 bin 500 adet üretilip, bakanlığa teslim 
edileceği bilgisi paylaşıldı.

TT MOTORS: Otomotiv ihracatçılar 
birliğiyle eş zamanlı dönemde, TT Motors 
markasıyla el yapımı özel motosiklet 
üretip dünyaya ihraç eden Tarhan 
Telli, son teknolojik makinalarla maske 
üretmeye başladı. Telli, 4 haftada 7 milyon 
adetlik üretime ulaştı.

FORD OTOSAN: Bu gelişmeler sonrası 
Türkiye’nin en büyük otomotiv 

şirketlerinden biri olan Ford Otosan, 
Corona virüsle mücadelenin temel 
dayanağını oluşturan sağlık çalışanları için 
tasarımını tamamladığı yüz maskelerini 
üreteceğini duyurdu. Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Yenigün, ilgili 
bakanlıklarla ihtiyaca yönelik yaptıkları 
görüşmelerin sonucunda; 3D (üç boyutlu) 
yazıcı ve basit kalıplarla komponent 
ve prototip üretimine başladıklarını, 
yüz maskelerinin seri üretimine hazır 
olduklarını açıkladı.

TOFAŞ: Türkiye’nin yine büyük otomotiv 
şirketlerinden biri olan Tofaş da, Corona 
virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 
sağlık çalışanlarına için tıbbi destek 
ekipmanları üretmeye başladı. Sağlık 
personelini ve hastane ortamını virüsten 
korumak amacıyla geliştirilen “Biyolojik 
örnek alma kabini ve entübasyon kabini” 
Bursa Şehir Hastanesi hekimlerine teslim 
edildi. Ayrıca firma bu ekipmanlara ek 
olarak “siperlikli maske”nin seri üretimine 
başlayarak, sağlık çalışanlarına destek 
sağlayacağını belirtti.

TOYOTA: OİB, TT Motors, Ford Otosan 
ve Tofaş’tan sonra son olarak Toyota 
da sağlık çalışanları için Türkiye’de 
ekipman üretmeye başladı. Japon şirketin 
bünyesindeki tedarik şirketi Toyotetsu 
Otomotiv, Şekerpınar fabrikasında 3D 
Printer ile ‘siperli maske’ üretip, sağlık 
kuruluşlarına ulaştırmayı hedefliyor.

Haber
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Koronavirüs salgını nedeniyle üretimin durduğu Türkiye otomotiv ana sanayisinde, sağlık 
ekipmanı üretimine başlayan firma sayısı her geçen gün artıyor. Ford Otosan ve Tofaş'tan sonra 
Oyak Renault da sağlık personeli için ekipman üretimine başladığını duyurdu. Şirketin Bursa İl 
Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, salgın ile mücadele eden sağlık 
personelinin virüsten korunması amacıyla hastanelerde kullanılan mobil test ve numune alma 
kabini, entübasyon kuvözü ve ateş ölçüm ünitesi gibi tıbbi ekipmanları üretildiği bildirildi

Sağlık ekipmanı üreten otomotiv 
üreticilerine Oyak Renault da 
katıldı

Türk otomotiv sanayisinde sağlık ekipmanı 
üreten firmalar arasına Oyak Renault 
da katıldı. Şirketten yapılan açıklamada, 
sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına 
karşı verdikleri özverili mücadelede, onlar 
için koruyucu ekipman üreterek destek 
olunacağı kaydedildi.

Şirketin Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile 
ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, 
salgın ile mücadele eden sağlık personelinin 
virüsten korunması amacıyla hastanelerde 
kullanılan mobil test ve numune alma 
kabini, entübasyon kuvözü ve ateş ölçüm 
ünitesi gibi tıbbi ekipmanları üretildiği 
bildirildi.

Oyak Renault tarafından üretimi 
gerçekleştirilen tıbbı ekipmanların ilk 
partisinin, Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa 
Yüksek İhtisas Hastanesi’ne teslim edildiği 
açıklanırken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile 
koordineli olarak sağlık sektörüne yönelik 
destek çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Bursa’da üretim yapan bir diğer yerli 
üretici Tofaş da, sağlık çalışanlarının 
kullanımı için ekipman üretimine 
başladığı açıklamıştı. Ford Otosan da, 
sağlık çalışanlarının kullanımı için maske 
üretiyor.
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Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana 
sponsorluğunda düzenlenen geleneksel CEO Club Buluşmaları kapsamında 
“Otomotivin Geleceği” zirvesi gerçekleşti. Zirvede otomotiv dünyasının önde gelen 
isimleri sektörün bugününü, ekonomiye katkılarını ve teknolojik gelişmeler ışığında 
dönüşümünü değerlendirdi. Buluşmada performansıyla öne çıkan otomotiv şirketleri 
de ödüllendirildi.

Aytemiz, Koç Sistem ve Moto Guzzi co-sponsorluğunda, 
Sarkuysan destek sponsorluğunda Shangri La 
Bosphorus’ta gerçekleştirilen “CEO Club Otomotivin 
Geleceği Buluşması”, Capital Yayın Yönetmeni Sedef 
Seçkin Büyük ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in açılış 
konuşmalarıyla başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 
her şeyin akıllandığı ve birbiriyle bağlantı kurduğu 
günümüz dünyasında otomobillerin bu teknolojiden 
uzak olmasının düşünülemez olduğunu dile getirdi.

Otomotivin dönüşümün en hızlı yaşandığı sektörlerin 
başında geldiğini ve araştırmaların da bunu 

desteklediğini aktaran Şahin, 
şunları söyledi:

“Forbes’un araştırmalarına göre 
2030 yılında 700 milyon bağlantılı 
araç, 90 milyon otonom araç 
ve 250 milyon da elektrikli ve 
hibrid otomobil yollarda olacak. 
McKinsey Center for Future 
Mobility’nin yaptığı araştırmaya 
göre ise; 2030 yılında otonom 
yani sürücüsüz araçlar, küresel 
ölçekte yıllık 1,6 trilyon dolar 
değer yaratacak potansiyele 
sahip olacak Gartner, 5G ile 
birbirine bağlanan otomobil 

sayısı hali hazırda yüzde 15 
seviyesindeyken bu oranın 2023’te 
yüzde 74’e, 2028’de ise yüzde 94’e 
yükseleceğini öngörüyor.”

Şahin, tüketicilerin de bu 
değişime seyirci kalmadığını 
belirterek, “Yine McKinsey’nin 
bir araştırmasına göre bugün 
otomobil sahiplerinin yüzde 
40’ının yani yarıya yakını, ‘daha 
fazla bağlanabilirlik sunan 
bir alternatif varsa; mevcut 
otomobilimi, otomobil markamı 
değiştiririm’ diyor.” ifadelerini 
kullandı.

CEO Club’ta ‘Otomotivin Geleceği’ 
masaya yatırıldı
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BAĞLANTILI ARAÇ KONSEPTİ

Vodafone olarak, teknoloji üreten, 
teknolojide inovasyon yapan bir kurum 
olmayı hedeflediklerini dile getiren 
Şahin, müşterilere sundukları terzi usulü 
çözümlerin beraberinde, kendilerini 
özel hissettiren farklı çözümler sunarak 
memnuniyeti daima ilk sırada tuttuklarını 
söyledi.

Gelecek heyecanının en fazla yaşandığı 
sektörlerden otomotiv ile de önemli 
projeler geliştirdiklerini anlatan Şahin, 
şunları kaydetti:

“En güzel örneklerden biri Bağlantılı Araç 
Çözümlerimiz. Bağlantılı Araç Çözümleri 
ile otomobillerdeki tüm veriler anlık olarak 
raporlanıyor. Araç içerisindeki konum, 
hız, motor devri, fren pozisyonu, yakıt 
seviyesi gibi tüm bilgileri topluyor. Ve 
bu verilerin insan müdahalesine gerek 
kalmadan uzaktan indirilmesini sağlıyor. 
Alınan verileri gerçek zamanlı işleyerek 
sürüş performansını ölçümlüyor, zamanla 
biriken verileri anlamlandırılıyor ve böylece 
sürücünün aracı kullanım performansı da 
ortaya çıkmış oluyor.”

“OTOMOTİV EKONOMİDEKİ 
LOKOMOTİF ROLÜNÜ TEKNOLOJİDE DE 
SÜRDÜRÜYOR”

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali 
Akarca ise yaptığı konuşmada, otomotiv 
sektöründeki dijitalleşme ve sektörde bu 
anlamda yaşanan yeni gelişmeler hakkında 
bilgi verdi.

Otomotiv sektörünün ekonomideki 
lokomotif rolünü teknolojide de 
sürdürdürdüğüne dikkati çeken Akarca, 
“Bugün şirketlerin ve genelde sektörün 
etkili bir dönüşüm kültürü oluşturmak, 
bakış açısı değişikliğine gitmek gibi 
görevleri olduğu kanısındayız. Bu alandaki 
yoğun rekabet şirketlerin dijitalleşme 
endeksindeki konumuna bağlı olarak 
zorlu ve etkili rotalar takip etmelerini 
gerektirebiliyor.” dedi.

Akarca, KoçSistem olarak otomotiv 
sektörünü, toplam değer zincirine 
odaklanan yenilikçi çözümlerle 
desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Sektör liderlerinin geleceğe ilişkin 
vizyonlarını destekliyoruz. Örneğin, 
Nesnelerin İnterneti ya da Dijital İkizler 
konsepti çerçevesinde üretim süreçlerinin 
iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve 

maliyetlerin azaltılmasını sağlarken bu 
alandaki çözüm ve önerilerimiz kurumların 
dijitalleşme süreçlerini hızlandırıyor. 
Güçlü veri analitiği ile iş yönetiminin tüm 
segmentlerinde daha kesin ve doğru 
sonuçlar alınmasına katkı sunuyoruz.

Yapay zeka, talep tahminleme, video 
analitik ve robotik iş gücü gibi yenilikçi 
teknolojiler ile insan kaynaklarından, 
iş sağlığı ve güvenliğine, kalite kontrol 
süreçlerinden satış sonrası hizmetlere 
kadar birçok alanda şirketlerin karar 
destek ve yönetim sistemlerine sürat 
kazandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de 
Türk otomotiv sektörünün dijital oyuncu 
kimliği ile küresel pazarlarda yerini alması 
hedefi doğrultusunda var gücümüzle 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

CEO oturumunda düzenlenen ve Doğan 
Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü 
Kağan Dağtekin’in moderatörlüğünü 
yaptığı “Yeni Trendler&Gelecek Vizyonu” 
başlıklı panelde Yazaki Türkiye’nin Ülke 

Başkanı ve Genel Müdürü Ali Rıza Alptekin, 
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat 
Berkel, Mercedes Benz Türk Başkanı ve 
CEO’su Süer Sülün ve Koçfinans CEO’su 
Yeşim Pınar Kitapçı teknolojik gelişmelerin 
sektöre yansımasını ve geleceğe ilişkin 
öngörülerini paylaştı.

Başkanlar Oturumu’nda ise Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünü 
yaptığı “A’dan Z’ye Dönüşüm & Sonuçları” 
başlıklı panel düzenlendi. Panelde, 
Otomotiv Distribütörleri Derneği 
(ODD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar 
Bozkurt, Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran 
Çelik, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 
Başkanı Haydar Yenigün ile Otomotiv 
Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı 
Murat Şahsuvaroğlu, sektörde teknolojinin 
kullanımı, yüksek katma değerleri üretim, 
global rekabet gücünün artırılması için 
izlenmesi gereken stratejileri değerlendirdi.
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Haber

Otomotiv endüstrisi en zorlu yılını geçiyor. Özellikle Avrupa'da uygulanan yeni CO2 
salımı sınırları markaları en çok zorlayan durum. 2019 yılında yeni düzenlemelere 
rağmen CO2 salımı ise artış gösterdi. İşin en garip yanı ise 2010 yılından itibaren düşen 
egzoz gazı salımının 2018'den itibaren tekrar yükselmeye başlaması!

Avrupa’daki emisyon değerleri son 
6 yılın en yüksek seviyesinde!

Avrupa’da bu yüzden tüm markalar sıfır emisyona 
sahip elektrikli otomobil üretmek için savaşıyor. 
Aksi takdirde emisyon ortalamasını 2021’de 95 
gr/km’ye indiremeyenler büyük cezalar ödemek 
zorunda. Bu ceza da araç başına her fazla grama 95 
Euro olarak ödenecek.

2019 yılındaki CO2 emisyon salımı değerleri Avrupa 
otomotiv pazarı da bundan tam 5 yıl öncesine 
yani 2014 yılındaki değerlere yaklaştı. Avrupa’da 
2014 yılında km başına 123.3 gr CO2 salımı 
gerçekleşirken 2019’da bu rakam 121.8 g/km olarak 
ölçüldü.

Jato Dynamics yayınladığı verilerle ilgili 
açıklamalarda bulunarak durumun markalar 
tarafından elde kalan dizel motorlu araçların 
satışlarının devam etmesinden dolayı bu noktada 
olduğunu açıkladı. Dizel motorlu araçlara ek olarak 

SUV satışlarının artması ve bu 
otomobillerin CO2 salımının da 
ortalamaya yukarı yönlü katkısının 
bulunduğu belirtildi.

2018 yılına baktığınızda ise 
2019’un ortalaması 1.3 g/km 
artmış durumda ama en dikkat 
çeken oran 2017 ve 2018 yılları 
aralığında. Elektrikli ve hibrit 
motorlu otomobillerin satışlarının 
artması bu ortalamayı aşağıya 
çekerken, dizel motorlu araçların 
satışı da yukarıya itmeye devam 
ediyor. Hibrit ve elektrikli 
otomobillerin CO2 salımı 63.2 
g/km oranıyla içten yanmalı 
motorlu araçlara göre neredeyse 
yarı yarıya daha az. Ancak bu 

ortalamanın istenilen oranda 
azalmamasının en büyük sebebi 
EV yani elektrikli otomobillerin 
satışlarının düşük olması. Avrupa’da 
2019 yılında sadece yüzde 6’lık 
oranda elektrikli otomobilin trafiğe 
kaydı yaptırılmış.

Avrupa’daki ülkelerin CO2 emisyon 
ortalamalarına bakıldığında 
ise Almanya, İngiltere, İtalya ve 
İspanya’da ortalamalar yükselmiş. 
Almanya’daki artış bir önceki yıla 
göre 0.8 g/km iken İtalya’da bu 
rakam 3.0 g/km olmuş durumda. 
Fransa’da ise durumlar tam 
istenildiği gibi. 2018 yılında 112.0 g/
km olan ortalama 2019 yılında da 
111.1 g/km olarak ölçülmüş.

Fransa otomobil pazarının yüzde 2’si 
sadece tam elektrikli otomobillerden 
oluşuyor ve bu da Avrupa’nın en 
büyük 5 otomotiv pazarındaki en 
yüksek oran. Fransa bu sayede 
içten yanmalı motorlu otomobiller 
yerine elektrik motorlu otomobillerin 
kullanılmasının CO2 salımına nasıl 
etki ettiğini doğru bir biçimde 
ölçebiliyor. Fransız markaların 
ürettiği şehir içi elektrik motorlu 
otomobiller de bu işi hızlandırıyor. 
Örneğin Renault Zoe, Peugeot e-208 
gibi.

İsveç ve Hollanda’daki rekor düşüş 
ise tabloda hemen göze çarpıyor. 
Hollanda’daki ortalama 5.9 g/km 
iken İsveç’te 3.6 g/km olarak ölçüldü. 
Norveç ve Portekiz ise listede 



ortalamasını en çok düşüren 
ülkeler arasında. Portekiz -22.2, 
Norveç -12 g/km CO2 salımı 
ortalamasını azaltmış.

Avrupa’da işte bu yüzden tüm 
markalar panikle sıfır emisyona 
sahip elektrikli otomobil 
üretmek için savaşıyor. Aksi 
takdirde emisyon ortalamasını 
2021’de 95 gr/km’ye 
indiremeyenler büyük cezalar 
ödemek zorunda. Bu ceza da 
araç başına her fazla grama 95 
Euro olarak ödenecek.

Markalara ise bu durumda çok 
büyük işler düşüyor. Özellikle 
gelecek yıl 95 gr/ km’ye 
gerilemesi gereken CO2 salımı 
ortalamaları eğer bu rakamlar 

yakalanmazsa araç başına her 
fazla grama 95 Euro olacak!

Çevreci olma konusunda 
birbiriyle yarışan markalara 
bakınca en çevreci olarak tüm 
ürün gamını hibrit motorlu 
olarak değiştiren Toyota 
listenin başında geliyor. Japon 
marka 2018 yılında 99.8 olan g/
km CO2 salımını 2019’da 97.5 
g/km’ye düşürmeyi başarmış. 
Hemen arasından ise Fransız 
otomotiv üreticisi PSA Grubu 
üyesi Citroen geliyor. Citroen 
ise -1.7 g/km CO2 azaltarak 
106.4 gr/km CO2 oranında 
hayatına devam ediyor. Bir 
diğer Fransız marka Peugeot 
ise 108.2 gr/km CO2 salımıyla 
3. sırada yer alıyor.
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Haber

Ford Otosan, tarihinde iz bırakan çalışanlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllendirdi. 
“Altın İz Hizmet Ödülleri” töreninde, Ford Otosan’ın 10, 20, 25, 30 yılı geride bırakan 
çalışanları onurlandırıldı. Törende konuşma yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, “Her birinizin yarattığı katma değerin ve geleceğe doğru attığımız her 
adımdaki emeklerinizin farkındayız. Bu nedenle, siz değerli çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Ford Otosan’da ‘altın iz’ler 
bırakanlar ödüllerini aldı

Ford Otosan, 10, 20, 25, 30 yılını tamamlayan 366 
çalışanını ödüllendirdiği ‘Altın İz Hizmet Ödülleri’nin 
bu yıl beşincisini gerçekleştirdi. Törende Ford 

Otosan çalışanlarına üst düzey 
yöneticiler tarafından plaketleri 
takdim edilirken, ödül olarak 
kıdem yılına bağlı olarak çeyrek 
altın verildi. Ford Otosan üst 
düzey yöneticileri, Türk Metal 
Sendikası temsilcileri ve Ford 
Otosan çalışanlarının katıldığı 
törende, özel sahne gösterileri ile 
işitsel ve görsel bir şölen yaşatıldı.

Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, ödül törenindeki 
konuşmasında şunları kaydetti:

“Her geçen yıl sizlerin üstün gayret 
ve emekleriyle Ford Otosan’ı 
zirveye doğru hep birlikte taşıyoruz 
ve taşımaya da devam edeceğiz. 
Sizler Ford Otosan’da altın ‘iz’ler 
bırakırken, deneyimlerinizi diğer 
arkadaşlarımızla paylaşıyorsunuz 
ama bunu yaparken çok daha 
önemli bir görevi daha yerine 
getiriyorsunuz. Farkında olmasanız 
bile davranışlarınız, hareketleriniz 
ile Ford Otosan’lı olmanın ne 

demek olduğunu, değerlerimizi tüm 
arkadaşlarımıza aktarıyorsunuz. 
Her birinizin birey olarak yarattığı 
katma değerin ve geleceğe doğru 
attığımız her adımdaki emeklerinizin 
farkındayız. Bu nedenle, siz 
değerli çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. Her 
birinizin Ford Otosan’daki izi, derin ve 
eşsiz.”

Törende konuşma yapan Türk Metal 
Sendikası Genel Mali Sekreteri Uysal 
Altundağ ise “Bugün burada ödül 
alanlar yani sizler, emek ve tecrübeyi 
bir hayata sığdırmış, bir vücutta bir 
araya getirebilmiş kişilersiniz. Bugün 
Ford Otosan, tüm dünyanın gıpta ile 
baktığı bir otomotiv devi olarak güçlü 
ve ayakta ise, burada en büyük pay 
sizlerin yıllarınızı vererek edindiğiniz 
tecrübelerin üretime, Ar-Ge’ye 
yansımasından kaynaklanıyor. Başarı 
başkalarının geçirdiği tecrübelerden 
faydalanmaktır. İşte Ford Otosan’ın 
başarı öyküsünün temelinde bu 
gerçek yatıyor” dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü
HAYDAR YENİGÜN
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İsveçli marka Belçika Ghent'te yeni bir pil montaj hattı açtı. Markanın ilk tam elektrikli 
otomobili olan XC40 Recharge P8'in üretimi de bu yıl, yine bu tesiste gerçekleştirilecek.

Volvo Cars, 2040 yılına kadar 
iklim-nötr bir şirket olma hedefine 
doğru ilerliyor. Ayrıca marka 2018-
2025 yılları arasında otomobil 
başına karbon ayak izini yüzde 40 
azaltmayı hedefliyor.

Marka 2025 yılında küresel 
satışlarının yüzde 50’sinin tam 
elektrikli, kalanının ise hibrit 
otomobillerden oluşmasını 
planlıyor. Bu hedefler 
doğrultusunda marka her yıl 
aslında 2025 yılına kadar yeni 
bir elektrikli otomobil modeli 
tanıtacak.

Global üretim operasyonları 
başkanı Geert Bruyneel, “Bu 
önemli anı, burada Ghent’teki 
çalışanlarımızla birlikte 
kutlamaktan mutluluk duyuyorum. 
Pil montaj hattına sahip 
fabrikalarımızın ilki olan Ghent, 
üretim ağımızı elektrifikasyona 
hazırlama sürecinde öncü bir rol 
oynuyor” dedi.

Pil montajı, şirket önümüzdeki 
yıllarda tüm model yelpazesini 
elektriklendirmeye devam edeceği 
için Volvo Cars’ın küresel üretim 
operasyonlarının önemli bir 
parçası haline gelecek. Ghent 
tesisi, diğer üretim tesislerine 
süreç optimizasyonu ve verimliliği 
açısından önemli bilgiler 
sağlayacak.

Volvo pil üretimini genişletiyor
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Dünya çapında 3 bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve yaklaşık 95 bin 
kişiye bulaşan koronavirüsle ilgili son dakika haberlerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Peki 
Corona virüsü nedir? Corona virüsü belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? 

Dünyayı tehdit eden 
gizemli virüs: Corona

Haber

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insan ve kuşlar gibi 
memelilerde hastalıklara sebep olan 
virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi 
olmayan fakat ölüm riski bulunduran 
solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. 
İnek ve domuzlarda ise ishal, tavuklarda 
üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. 
Bilinen türleri arasında MERS-CoV, SARS-
CoV ve 2019-nCoV sayılabilir.

Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde 
bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, 
sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen 
virüs daha çok ilkbahar ve sonbaharda 
etkindir. Aslında Corona virüsü kedilerin 
sıklıkla karşılaştığı bir virüstür. Mutasyona 
uğramadan öldürücü olma riski neredeyse 

yok gibidir. Virüs kediden kediye temas 
yoluyla geçer, yayılma yoluysa genelde 
dışkıdır. Kedilerin neredeyse yarısı bu 
virüsle hayatlarında bir kez karşılaşırlar. 
Bu oran kedilerin toplu yaşadığı yerlerde 
daha da artar. Tanı testlerinde ise kedilerin 
metabolizmalarının virüse karşı oluşturduğu 
metabolik maddeler [antibody düzeyi 
(titer seviyesi)] ölçülebilir. Belirtiler genelde 
ateş, ishal ve halsizlik şeklinde olur. Ama 
neredeyse yüzde yüze varan oranlarda 
kediler bu virüsün hastalığını yenebilirler. 
Virüsün yayılması genelde “dışkılama > 
dışkıyla temas > tüy yalama” şeklinde 
olur. Düşük bir olasılık da olsa hava yolu 
da bulaşma yolları arasındadır. Corona 
virüsünün kedilerin rahatça atlattığı bu 
hastalığı, virüsün mutasyon geçirmesiyle 
ölümcül FIP’e dönüşür.

Bilimsel görüşlere göre Corona virüsü %2 ila 
%10 oranlarında FIP virüse dönüşür (FIPV). 
Bu mutasyonun nasıl gerçekleştiğine dair 
viroloji bilimi kesin veri sunamamaktadır. 
Şu halde Corona virüsünü kapan kedilerin 
%92-%98’i basit belirtilerle hastalığı 
atlatırken geri kalanlarda hastalık öldürücü 
FIP’e çevirmektedir. Corona virüsünün 
mutasyon geçirmiş hali olan FIP virüsü, FIP 
hastalığına neden olur.

Hayatı felç eden ve dünyaya diz çöktüren 
virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
sayısı 3 bin 200’ü aştı. Dünya çapında 
hastalık bulaşanların sayısı ise 95 bine 
yaklaştı. Virüsün görüldüğü ülke sayısı ise 
80’e dayandı. California, Irak ve İspanya’da 
koronavirüs nedeniyle ilk ölümler 
gerçekleşti. Avrupa’da virüsten en fazla 
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etklienen ülke olan İtalya’da hayat durma 
noktasına geldi.

Yetkililer, çaresizce virüsün yayılmasını 
önlemeye çalışırken, ülkede tüm okullar ve 
üniversitelerde ay ortasına kadar eğitime 
ara verildi. İtalya’da koronavirüs nedeniyle 
hayatını kaybedenlerin sayısında korkutan 
bir artış gözlendi. Ölü sayısı 107’ye, toplam 
vaka sayısı da 3089’a yükseldi. Okulların tatil 
edilmesi kararı, Başbakan Giuseppe Conte 
ve Eğitim Bakanı Lucia Azzolina tarafından 
Çarşamba akşamı düzenlenen ortak basın 
toplantısında duyuruldu.

Avustralya’da ayrıca Queensland 
eyaletindeki Brisbane’de tuvalet kağıdı 
taşıyan bir kamyon alev alev yandı. 
Koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerde 
tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanıyor. 
ABD’nin California eyaletinde, ilk kez bir 
kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını 
kaybetmesinin ardından eyalette acil durum 
ilan edilirken, ABD’de hastalıktan ölenlerin 
sayısı 11’e yükseldi.

Ayrıca toplam 39 vaka ve 10 ölümle ülkenin 
virüsten en kötü etkilenen eyaleti olan 
Washington’da da bazı okullarda eğitime 
ara verildi. Öte yandan bir koronavirüs 
hastasının köpeğinin de virüs kapması 
büyük endişe yarattı. Dünyayı şoke eden 
olan sonrasında köpek karantinaya alındı. 
İlk “insandan hayvana bulaşma vakası” 
olabileceği düşünülen olay araştırılıyor. 
Hong Kong’da gerçekleşen olay sonrasında 
uzmanlar evcil hayvan sahiplerini uyardı; 
hayvanlarını terk etmemelerini ve sakin 
olmalarını istedi.

Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi, 
köpeğe koronavirüs bulaşıp bulaşmadığını 
doğrulamak için daha fazla test yapılacağını 
ve evcil hayvanların enfeksiyon kaynağı 
olabileceğine dair bir kanıt bulunmadığını 
söyledi.

CORONA VİRÜSÜ OLAN ÜLKELER

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki 
yeni vakalara ilişkin güncel verilerin 
derlendiği “Worldometer” internet sitesinde 
yer alan bilgiler şöyle:

“Güney Kore 5 bin 766, İtalya 3 bin 89, İran 2 
bin 922, Japonya 317, Fransa 285, Almanya 
262, İspanya 228, ABD 160, Singapur 112, 
İsviçre 93, İngiltere 87, Norveç 59, Kuveyt 56, 
Avustralya 52, Bahreyn 52, İsveç 52, Malezya 
50, Tayland 47, Hollanda 38, Irak 35, Kanada 
34, Avusturya 29, Hindistan 29, Birleşik Arap 
Emirlikleri 28, İzlanda 26, Belçika 23, Cezayir 
17, Vietnam 16, San Marino 16, Danimarka 
15, İsrail 15, Lübnan 15, Umman 15

Hırvatistan 10, Ekvador 10, Yunanistan 9, 
Katar 8, Çekya 8, Finlandiya 7, Meksika 6, 
Belarus 6, Portekiz 6, Romanya 6, İrlanda 
6, Pakistan 5, Senegal 4, Rusya 3, Filipinler 
3, Azerbaycan 3, Gürcistan 3, Brezilya 3, 
Yeni Zelanda 3, Şili 3, Endonezya 2, Mısır 2, 
Estonya 2, Suudi Arabistan 2, Macaristan 
2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, 
Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 
1, Litvanya 1, Letonya 1, Lüksemburg 1, 
Lihtenştayn 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, 
Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Arjantin 1, 
Ukrayna 1, Polonya 1, Slovenya 1.”
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Türkiye otomotiv pazarında 2020 Şubat ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış 
adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113,75 artış gösterdi.

Otomatik vites otomobil satışları 
yüzde 113 arttı

Otomotiv Distribütörleri 
Derneği’nden (ODD) derlediği 
verilere göre, Türkiye 
otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı, yılın 
ilk 2 ayında 2019’un aynı 
dönemine kıyasla yüzde 89,55 
artarak 74 bin 395 adet oldu. 
2019’un 2 aylık döneminde ise 
toplam pazar 39 bin 248 adet 
gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, bu yılın 2 
aylık döneminde geçen yıla 
göre yüzde 97,93 artarak 
59 bin 743 adet olarak 
kayıtlara geçti. Geçen yıl 
aynı dönemde 30 bin 184 
adetlik satış olmuştu. Hafif 
ticari araç pazarı da bu yılın 
şubat sonunda 2019’un aynı 
dönemine göre yüzde 61,65 
artarak 14 bin 652 adet oldu.

En çok sedan tercih edildi

2020 Şubat ayı sonunda 
otomobil pazarı kasa tiplerine 
göre değerlendirildiğinde, en 
çok tercih edilen gövde tipi 
yüzde 47,7 pay ve 28 bin 300 
adetle yine sedan otomobiller 
oldu. Sedan otomobilleri, 
yüzde 29,6 pay ve 17 bin 
685 adet satış ile SUV ve 
yüzde 19,5 pay ve 11 bin 
626 adet satış ile Hatchbeck 
otomobiller takip etti.

Şubat ayı sonunda otomobil 
pazarı segmentinin yüzde 
85,1’ini vergi oranları düşük 
olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu. 

Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en 
yüksek satış adedine yüzde 
63,8 pay alan C segmenti ve 
yüzde 20,9 pay ile B segmenti 
ulaştı.

Benzinli otomobil satışları ilk 
sırada

Söz konusu dönemde, 
otomobil satışları motor tipine 
göre incelendiğinde benzinli 
otomobil satışları yüzde 47,18 
pay ile birinci sırada yer aldı. 
Dizel otomobil satışları yüzde 
43,45 payla ikinci sırada, 
oto gazlı yüzde 5,67 pay ile 
üçüncü, hibrit yüzde 3,56 
pay ile dördüncü ve elektrikli 
otomobiller ise 0,13 pay ile 
beşinci sırada yer aldı. Bu yılın 
ilk 2 aylık döneminde 80 adet 
elektrikli, 2 bin 128 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde otomatik 
şanzımanlı araç satışlarındaki 
yükseliş dikkati çekti. Şubat 
ayı sonunda otomatik 
şanzımanlı otomobil 
satış adetleri geçen yılın 
şubat sonuna göre yüzde 
113,75 arttı. 2020’nin 2 
aylık döneminde otomobil 
satış adetleri geçen yıl aynı 
dönemi ile kıyaslandığında, 
otomatik şanzımanlı otomobil 
satışlarının payı yüzde 
65,94’den yüzde 71,21’e 
yükseldi.
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Ocak ve Şubatta yaklaşık yüzde 90 artış gösteren otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 
mart ayında hız keserek sadece yüzde 1.6 arttı. Ticari araç pazarı ise yüzde 4.46 daraldı. 
Sektör temsilcileri nisanda yüzde 50 kayıp öngörüyor, hazirana kadar da toparlanma 
beklemiyor.

Otomotiv satışları 
Mart’ta frene bastı

Bu yılın ocak ve şubat aylarında yaklaşık 
yüzde 90 artış gösteren otomobil ve 
hafif ticari araç pazarı, mart ayında hız 
keserek sadece yüzde 1.6 arttı. Ticari 
araç pazarı ise yüzde 4.46 daraldı. 
Sektör temsilcileri asıl kaybın nisanda 
yaşanacağını öngörüyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 
Mart 2020 otomobil ve hafif ticari 
araç satış rakamlarını açıkladı. Mart 
ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
1.6 artarak 50 bin 8 adet oldu. Yılın ilk 
üç ayında ise otomobil ve hafif ticari 
araç satışları yüzde 40.62 artarak 124 
bin adet olarak gerçekleşti. Otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3.26 arttı ve 39 bin 887 adet 
oldu. Hafif ticari araç pazarı 2019 Mart 
ayına göre yüzde 4.46 azaldı ve 10 bin 
121 adet olarak gerçekleşti. Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, mart sonunda bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 40.62 artarak 
124 bin 403 adet olarak gerçekleşti. 
2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 
adet toplam pazar gerçekleşmişti. 
Otomobil satışları, 2020 yılı ilk üç aylık 
dönemde geçen yıla göre yüzde 44.79 
oranında artarak 99.630 adet oldu. Hafif 
ticari araç pazarı, ilk üç aylık dönemde 
geçen yıla göre yüzde 26.03 artarak 24 
bin 773 adet oldu.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 
geçtiğimiz hafta satışlara yönelik yaptığı 
açıklamada otomotiv sektöründe 2020 
yılı başından bu yana talebin arzdan 
fazla olduğu bir dönem yaşandığını 

ancak koronavirüs salgını nedeniyle 
mart ayının üçüncü haftası itibarıyla 
servis girişlerinde yüzde 60’a yakın 
daralma yaşandığını belirtmişti. 
Şahsuvaroğlu, nisan ayının satışların en 
durgun ay olmasını öngördüklerini dile 
getirmişti.

Hazirana kadar toparlanma 
beklenmiyor

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı 
Haydar Yenigün, haziran ayına kadar 
satışlarda toparlanma beklemediklerini 
dile getirerek, pazara yönelik şu 
açıklamalarda bulundu. “Koronavirüs 
salgınından önce mart ayının 68 bin 
adetle kapanmasını bekliyorduk. 50 
bin adet olarak gerçekleşti. Devamında 
yani Nisan ayında yansımayı tam 
olarak göreceğimizi düşünüyorum. 
Satışlar anlamında ciddi bir daralma 
yaşayacağız. Mart ayında telaffuz 
ettiğimiz rakamların yarısı olursa 
şaşırmıyor olmamız lazım. Mayıs ayında 
da aynı şekilde düşük olacak diye 
tahmin ediyorum. Haziran ayı sonu 
itibarıyla artık yavaş yavaş bir normale 
dönüşün olacağını umuyoruz. Bu tabi şu 
anki öngörümüz. Eğer ekonomide çok 
büyük sıkıntılar olmazsa 3. ve 4. çeyrek 
daha canlı geçer diye düşünüyorum” 
dedi.

“Nisanda yüzde 50 düşüş olabilir”

Autofocus Otomotiv Yönetim 
Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, 
nisan ayında pazarda yüzde 50 düşüş 
olabileceğini dile getirerek, “İtalya’da ve 
Fransa’da mart ayında satışların yüzde 

70-80 seviyesinde düşmüş olması ve 
Türkiye’de sosyal hayata dair her gün 
artan önlemleri göz önüne alınca bizde 
de nisan ayında pazarda kesinlikle büyük 
düşüş olacak. İtalya gibi yüzde 86 olmasa 
da yüzde 50 düşüş olması muhtemel. 
Mayıs ayı da nisan’a yakın düşüşle geçer. 
Çin’de mart ayında satışların nispeten 
toparlamış olması Türkiye otomotiv 
pazarının da Haziran’dan itibaren 
kademeli olarak toparlayacağı umudunu 
veriyor bize” dedi.

Honda da ara verme süresini uzattı

Öte yandan, koronavirüs salgını nedeniyle 
Türkiye’de otomotiv fabrikalarının tamamı 
üretime ara verme kararı alırken, tarihler 
de ötelenmeye başlamıştı. Mercedes-
Benz Türk, Hoşdere Otobüs fabrikasında 
ve Aksaray Kamyon fabrikasında üretime 
ara verilme tarihini 20 Nisan’a kadar 
uzattığını açıklamıştı. Ardından Ford 
Otosan Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 
üretim arasını 13 Nisan’a uzattı. Son 
olarak dün Honda, 6 Nisan olarak 
belirttiği üretime başlama tarihini 13 
Nisan olarak güncelledi.

Renault da tıbbı malzeme üretmeye 
başladı

Ford Otosan ve Tofaş’ın ardından Oyak 
Renault da sağlık çalışanları için koruyucu 
ekipman üretimine başladı. Bursa İl 
Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliği 
kapsamında hastanelerde kullanılan 
mobil test ve numune alma kabini, 
entübasyon kuvözü ve ateş ölçüm ünitesi 
gibi tıbbi ekipmanların üretildiği açıklandı.
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Tesla'nın CEO'Su Elon Musk, şirketin 1 milyonuncu elektrikli otomobili ürettiğini 
açıkladı. Tesla 1 milyon elektrikli araç üreten ilk firma oldu.

Tesla, 1 milyon 
elektrikli araba 
üreten ilk 
şirket oldu

Son yıllarda elektrikli otomobil 
sektörü oldukça büyüme gösterdi. 
Özellikle Tesla’nın öncülük ettiği 
elektrikli otomobil akımı, daha güçlü 
bataryaların kullanılması ve otomatik 
pilot yazılımının geliştirilmesiyle daha 
da büyüdü.

Her ne kadar elektrikli otomobiller, 
şu anda otomobil pazarının yalnızca 
yüzde 2’sini oluştursa da satışların 
her yıl katlanarak artması, bu pazarın 

gelecekteki önemini gözler önüne 
seriyor.

TESLA 1 MİLYON ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 
ÜRETTİ

Elektrikli otomobil sektörüne liderlik 
eden Tesla, 1 milyon elektrikli otomobil 
üreterek bunu başaran ilk şirket oldu ve 
tarihe geçti. Şirketin CEO’su Elon Musk, 
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 
ekibini tebrik etti.

1 milyonuncu elektrikli otomobilinin 
kırmızı renkteki Model Y olduğu gösteren 
bir fotoğraf paylaşan Elon Musk, ayrıca 
ekibin araçla poz verdiği aşağıdaki 
görüntüyü de yayınladı.

Elektrikli otomobil sektöründe hızlı 
bir büyüme gösteren Tesla, 2020 yılı 
sonuna kadar yüzde 50’lik bir büyüme 
gerçekleştirmeyi planlıyor.
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Corona virüsün etkileri Çin'de sert şekilde görülmeye başlandı. Otomobil satışları Çin'de 
yüzde 79.1 oranında düştü.

Çin’de tarihin en büyük düşüşü: 
Satışlar yüzde 79 geriledi

Çin’de otomobil satışları şubat ayında 
corona virüs salgını nedeniyle gerileyen 
talep sonucu yüzde 79.1 düşerek şu 
ana kadarki en büyük aylık daralmayı 
kaydetti.

Çin otomobil üreticilerini temsil eden 
Çin Otomobil Üreticileri Derneği 
(CAAM), satışların art arda 21. ayda 
daralarak Şubat ayında 310,000’e 
düştüğünü bildirdi.

Böylece düşüş 20. ayda da devam 
etti. Birliğin yetkililerinden olan Chen 
Shihua “otomobil satışları 2005’ten beri 
görülmeyen seviyelere döndü” diye 
konuştu.

Birliğin yetkili isimlerinden biri geçen 
ay Reuters’a verdiği mülakatta yılın ilk 
yarısında satışların yüzde 10’dan fazla 
gerileyebileceğini belirtmişti.

Donfgeng Motor Group ve ortakları 
Honda Motor, Renault, Peugeot gibi 
otomobil üreticileri virüs nedeniyle 
fabrikalarının üretime yeniden 
başlamasını ertelemişti. Tesla da 
Şanghay’daki üretim planlarını 
ertelemişti.

Wuhanlı yetkililerin bazı sektörlere 
yasakları kaldırmasıyla Honda 
bölgedeki fabrikasında sınırlı 
üretime başlamıştı, Nissan Motor 
da Xiangyang’da üretime kısmen 
başlayacağını bildirmişti.  



54

Haber

Katılaşan emisyon yönetmelikleri, hükümet teşvikleri, düşen maliyetler, sürüş menzili 
ve şarj süresindeki iyileştirmeler sayesinde, 2025 yılına kadar küresel araç üretiminin 
yüzde 45'e varan seviyelerde elektrikli olacağı öngörülüyor.

Elektrikli araçlar, otonom sürüş, içten 
yanmalı motorlu araçların geleceği ve 
satış sonrasındaki yeni trendler gibi 
alanlarda çalışmalarını sürdüren Delphi 
Technologies, 2020 yılı ve sonrası için 
öngördüğü etkenleri sıraladı.

Katılaşan emisyon yönetmelikleri, 
hükümet teşvikleri, düşen maliyetler, 
sürüş menzili ve şarj süresindeki 
iyileştirmeler sayesinde, 2025 yılına 
kadar küresel araç üretiminin yüzde 
45’e varan seviyelerde elektrikli olacağı 
öngörüldü.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR ÖNEMİNİ 
KORUYACAK

Şirketin 2020 ve sonrası vizyon ve 
öngörülerini açıkladığı çalışmasında; 
elektrikli araçlarla birlikte içten yanmalı 
motorlu araçların da özellikle hibrit 
sistemli olmak kaydıyla geleceğin 
dünyasında yer almaya devam edeceği 
belirtildi. Bu açıdan bakıldığında 2030 
yılında satılan hafif ticari araçların yüzde 
80’inden fazlasının içten yanmalı motora 
sahip olması bekleniyor. Benzinli direkt 
enjeksiyonlu GDi sistemlerin ise emisyon 
ve yakıt ekonomisi avantajlarıyla, binek 

otomobillerde en öncelikli içten yanmalı 
motor teknolojisi olarak öne çıkacağı 
tahmin edildi. Dizel motorların ise 
yakın gelecekte ticari araçların öncelikli 
çözümü olmaya devam edeceği ancak 
çevresel etkilerini azaltmak üzere 
gelişmiş yazılımlar, kontrol sistemleri ve 
elektronik çözümlerle destekleneceği 
ifade ediliyor. Dolayısıyla servis ve 
tamirhanelerin, giderek karmaşıklaşan 
yakıt sistemli araçlara hizmet vermek 
için hazırlıklı olması gerekiyor.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR ÖNEMİNİ 
KORUYACAK

Şirketin öngörüsüne göre, geleceğin 
sürüş deneyiminin en büyük devrimi 
olan sürücüsüz araç teknolojileri ise 
birçok otomobil üreticisinin üzerinde 
çalıştığı bir alan olarak öne çıkıyor. 
Bununla birlikte otonom teknolojilerin 
yer aldığı araçlar için, önümüzdeki 
10 yılda yaygın ticari kullanılabilirlik 
beklenmiyor. Yine de satılan yeni 
araçların yüzde 40’ından fazlasının 
standart olarak en az iki tür gelişmiş 
sürücü destek sistemi veya ADAS 
(Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) ile 
donatılmış olması bekleniyor.

KÜRESEL ARIZA TESPİT PAZARININ 1,5 
MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

Şirket, daha karmaşık teknolojileri 
barındıran bu araçlarla birlikte, bakım-
onarım yönteminin de değişeceğini 
ve kalibrasyon kavramının en önemli 
unsurlardan biri haline geleceğini 
vurgulandı. Örneğin teknisyenlerin 
kameranın konumunu etkileyebilecek 
herhangi bir işlem veya darbe 
sonrasında, sistemi yeniden kalibre 
etmesi gerekiyor. Böylece teknoloji, her 
servis veya tamirhane için daha kazançlı 
bir iş fırsatı haline gelecek.

Yine günümüz teknolojisi ile üretilen 
araçlarda yer alan ve on milyonlarca 
satır kod ile birbirleriyle iletişim 
kuran bilgisayar donanımlarının, 300 
milyon satıra yakın kodlara çıkılacağı 
öngörüldü. Bu gelişim, arıza tespitlerini 
nokta atışı derecesinde doğru ve 
kolay hale getirerek her bir işletme 
ve teknisyenlere büyüme fırsatı 
oluşturması anlamına geliyor. 2024 
yılına kadar ise küresel arıza tespit 
pazarının 1,5 milyar doları aşması 
bekleniyor.

2025 yılına kadar 
küresel araç 
üretiminin yüzde 45’i 
elektrikli olacak
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Ünlü İtalyan 
spor otomobil 
üreticisi Ferrari'nin 
ilk kablolu 
şarj edilebilen 
elektrik motorlu 
otomobili olan 
SF90, iF Tasarım 
Ödülleri’nde (iF 
Design) Altın 
Ödül’e layık 
görüldü.

Ferrari’ye altın ödül!

Ferrari, iF Design Ödülleri 
2020’de biri Altın Ödül 
olmak üzere toplamda üç 
ödül aldı. Ferrari’nin ilk 
seri üretim PHEV modeli 
SF90 Stradale, 75 tasarım 
arasından Altın Ödül’e layık 
görüldü.

TAM 1000 HP GÜCÜNDE!

SF90 Stradale, Ferrari’nin 
içten yanmalı motorla üç 
adet elektromotoru bir 
arada kullanan ilk PHEV (Şarj 
edilebilir Hibrit Elektrikli 
Araç) aracı.

Elektromotorlardan ikisi ön 
aksta konumlandırılırken 
bir tanesi ise içten yanmalı 
motor ile sekiz vitesli 
çift kavramalı otomatik 
şanzımanın arasına entegre 
ediliyor. İçten yanmalı 
motor ve elektromotorlar 
1000 HP değerinde toplam 
sistem gücü üretiyor. SF90 
Stradale’da görev yapan 
90 derece açılı V8 silindirli 
turbo beslemeli motor 780 
HP ile Ferrari tarihinin en 
yüksek güç üretimine sahip 
sekiz silindirli motoru olarak 
öne çıkıyor. Diğer 220 HP’lik 
güç ise üç adet elektromotor 
tarafından sağlanıyor.

SF90 Stradale ayrıca, dört 
tekerlekten çekiş sistemi 
bulunan ilk Ferrari spor 
otomobili olmasıyla dikkat 
çekiyor.



56

Markanın yenilikçi konsept otomobili 
“Sensuous Sportiness” yani “Duygusal 
Sportiflik” tasarım felsefesini simgeliyor. 
Prophecy, geçtiğimiz yıl tanıtılan 45 EV 
Concept’in takipçisi olarak öne çıkıyor. 
Özellikle aerodinamik açıdan oldukça 
başarılı bir silüete sahip olan otomobil, 
genişletilmiş dingil mesafesinden daha 
kısa ön ve arka çıkıntılarla da oldukça 
dikkat çekiyor.

Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı 
SangYup Lee ise hazırladıkları konsept 
hakkında, “Elektrikli otomobiller arasında 
farklı ve ilgi çekici bir otomobil üretmek, 
Hyundai’nin gelecekteki vizyonu açısından 
son derece önemli bir karardı. Bizi daha 
geniş ufuklara iten bir başka konsepti 
daha hayata geçirdik. Optimistik Fütürizm 
olarak adlandırdığımız bu ilerleyişteki 
amacımız, insanlar ve otomobiller 
arasında duygusal bir bağ kurmaktı” diyor.

Prophecy aynı zamanda otonom 
sürüş teknolojisini de sahip. Standart 
bir direksiyon simidi yerine, joystick 
kullanarak sezgisel bir sürüş deneyimi 
sunuyor. Biri orta konsolda ve diğeri de 
kapı döşemesinde yer alan joystickler, 
sağa ve sola hareket ederek pratik kontrol 
olanağı sunuyor. Ayrıca, sürücüler, 
entegre düğmeler aracılığıyla diğer 
fonksiyonlara da erişebiliyor.

Joystick kullanımıyla beraber iç mekanda 
daha fazla alan elde edilebiliyor. Bir 
uçağın kokpitindeki gibi bir his uyandıran 
bu özellik aynı zamanda araca daha fazla 
görsellik de katıyor. Konfor modunda, 
araç içindekilere herhangi bir görsellik 
sunulmuyor. Yolcuların gördüğü tek şey, A 
sütunundaki ekranlar ve kanat şeklindeki 
gösterge paneli.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, son günlerde Corona virüsünden dolayı pek güzel 
zamanlar geçirmiyor. Marka, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemeyi planladığı gelecek 
yıllardaki modellerinin neye benzeyeceğini yansıtan konsept otomobili Prophecy EV Konsept'i 
internet üzerinden yaptığı tanıtımla gösterdi. Konsept modelin en önemli özelliği ise 
direksiyonun yerine bir joystick bulunması...

Direksiyonu olmayan otomobil!

Haber
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Türkiye’de ve tüm dünyada corona virüs salgını devam 
ederken, uzmanlara göre virüse karşı en önemli 
korunma yöntemlerinin başında sosyal izolasyon 
geliyor. Bu dönemde evde kalmak ve dışarı ile 
bağlantıyı kesmek hayati önem taşıyor. 

Alman otomobil üreticisi Audi, logosu üzerinden 
paylaştığı mesajla sosyal izolasyonun ne kadar önemli 
olduğunu vurgularken, evde kalanlara yönelik ücretsiz 
bir boyama kitabı çıkardı.  

Ücretsiz olarak sunulan kitabı indirenler en sevilen 
Audi modellerini boyama şansı buluyor.

VOLKSWAGEN’DEN UYARI

Volkswagen ise logosu üzerinden yaptığı paylaşımla 
salgın sürecince tedbirin ne denli önemli olduğunun 
altını çiziyor.

Corona virüse karşı insanların sosyal izolasyon nedeniyle evde kalmaya başladığı günlerde, 
Alman otomotiv devi Audi'den destek geldi. Audi evde canı sıkılanlar için 'Tutkunu 
renklendir' başlığıyla ücretsiz bir boyama kitabı çıkardı.

Audi ve VW’den sosyal mesafe 
uyarısı ve evde kalanlara destek
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Sanat

Aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden 
halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 
47'nci yılında anılıyor. 

Londra’da bulunan Royal Opera House 
(Kraliyet Operası), corona salgını 
nedeniyle evde bulunanlar için arşivinde 
bulunan opera ve bale gösterilerinin 
kayıtlarını ücretsiz olarak erişime 
açtığını duyurdu.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı corona 
virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu etkinlikler, 
festivaller ve konserler iptal ediliyor.

Tüm etkinliklerini iptal ederek kapılarını seyircisine 
kapatan Kraliyet Operası da bu süreçte evde 
bulunanlar için arşivini ücretsiz olarak erişime açtı.

Kraliyet Operası’ndan yapılan açıklamada şöyle 
denildi: “Royal Opera House’da sahneleyeceğimiz 
prodüksiyonlar ve etkinlikler belirsiz bir süre 
ertelendiğinden dolayı dünyanın her tarafında 
bulunan seyirciler için ücretsiz olarak erişebilecekleri 
bir etkinlik programı oluşturduk. Her eve ve her 
cihaza opera.”

Kraliyet Operası’nın ücretsiz olarak erişime açtığı 
şu an için 14 gösteri var. Yeni gösteriler de ilerleyen 
günlerde programa eklenecek.

Aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel 
Şatıroğlu, vefatının 47'nci yılında anılıyor.

"Uzun ince bir yoldayım/Gidiyorum gündüz gece/Bilmiyorum ne 
haldeyim/Gidiyorum gündüz gece" dizeleriyle hafızalara kazınan 
halk ozanı, 25 Ekim 1894'te Sivas'ın bugün Şarkışla ilçesine bağlı olan 
Sivrialan köyünde dünyaya geldi.

Annesi Gülizar, babası Ahmet adında bir çiftçiydi. Asıl adı 
Veysel Şatıroğlu olan Aşık Veysel, çocukluğunu ve gençlik 
yıllarını köyünde geçirdi. Bölgede yaygınlaşan çiçek hastalığına 
yakalanmasıyla 7 yaşında iki gözünü de kaybeden Aşık Veysel, 
babasının teşvikiyle 10 yaşındayken saz çalıp şiir söylemeye 
başladı. Büyük ozan, o dönemde saz ustaları Çamşıhlı Ali ve Molla 
Hüseyin’den ders aldı.

İlk evliliğini 1919’da Esma Hanım ile yapan, annesini ve babasını 
bundan bir yıl sonra kaybeden Veysel Şatıroğlu, eşinin kendisini 
terk etmesi üzerine 1928’de ikinci evliliğini Gülizar Hanım ile 
yaptı. Veysel’in bu evlilikten Zöhre, Ahmet, Hüseyin, Menekşe, 
Bahri, Zekine ve Hayriye adlarında 7 çocuğu dünyaya geldi ancak 
çocuklarından Hüseyin birkaç aylıkken hayatını kaybetti.

Aşık geleneğinin 
büyük temsilcisi: 
Aşık Veysel (47. 
ölüm yıldönümü)

Kraliyet Operası, 
arşivini ücretsiz 
olarak erişime 
açtı
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Türkiye ve dünyadan pek çok müze, Kovid-19 
önlemleri kapsamında, ağırlayamadıkları 
ziyaretçilerine online tur imkanı sağlıyor.

Gördüğünüz Game of Thrones 
dizisinden bir sahne değil, Bangkok'un 
40 km uzağında bulunan ve sırrı hala 
çözülememiş bir tapınak.

Budist tapınaklar egzotik ve mistik atmosferleriyle, 
köklü tarihleri ve zengin bir kültürü temsil 
etmeleriyle, turistleri büyüleyen yerler. Birçok ünlü 
turistik noktaya sahip Tayland'da, şimdiye dek 
daha az bilinen ancak fotoğraflarının internette 
yaygınlaşmasıyla yakın zamanda turist çekmeye 
başlayan bir tapınak var: Wat Samphran.

Bu tapınak resmi kayıtlara 1985 yılında geçti. 
Yakın zamana kadar ilgi görmemesinin sebebi 
ise Bangkok’un sadece 40 km uzağında olmasına 
rağmen, popüler turist rotalarının uğramadığı bir 
konumda bulunması.

Ancak 17 katlı bu tapınağın fotoğraflarını gören 
birinin yolu Bangkok’a düşerse burayı ziyaret 
etmemesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü Wat 
Samphran Tapınağı’nın çarpıcı mimarisi insanı ilk 
bakışta etkiliyor.

Corona önlemleri kapsamında geçici bir süreliğine kapılarını kapatan 
müzeler, online olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Sanal gezinti uygulamalarıyla sadece Türkiye'deki değil dünyadaki 
birçok müze ziyaret edilebilirken, müzelerdeki eserler yakından 
incelenip haklarında bilgi alınabiliyor.

Sanal gezinti uygulamalarıyla aynı zamanda saray, cami, 
kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekanlar da 
gezilebiliyor.

Sanatseverlerin bilgisayar ve telefon gibi teknolojik cihazlarla erişim 
sağlayabileceği online müzeler, eğitimlerine bir süre ara verilen 
çocuklara da eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, saray, cami, kilise, manastır 
ve kalelere https://www.ktb.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Sanatseverlerin bu siteden sanal gezinti yapabileceği müzeler 
arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel 
Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta 
Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars Müzesi, Konya Mevlana 
Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik 
Müzesi yer alıyor.

Dolmabahçe ve Topkapı Sarayları'nın da online olarak gezilebileceği 
platformda, Ankara, Bursa, Sivas, Gaziantep ve Eskişehir gibi 
şehirlerin önemli mekanları da ziyaret edilebiliyor.

Müzeler 
sanatseverleri 
‘online’ ağırlıyor

Sırrı 
çözülemeyen 
tapınak: Wat 
Samphran
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2020 yılı Mart sonunda 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %40,62 artarak 124.403 adet 
olarak gerçekleşti. 2019 yılı üç aylık 
dönemde 88.469 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk üç aylık 
dönemde geçen yıla göre %44,79 
oranında artarak 99.630 adet oldu. 
Geçen yıl aynı dönemde 68.812 adet 
satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk 
üç aylık dönemde geçen yıla göre 
%26,03 artarak 24.773 adet oldu. 2019 
yılı aynı dönemde 19.657 adet satış 
gerçekleşmişti.

2020 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 50.008 adet oldu. 49.221 
adet olan 2019 yılı Mart ayı otomobil ve 
hafif ticari araç pazar toplamına göre 
satışlar %1,6 oranında arttı.

2020 yılı Mart ayında otomobil satışları 

bir önceki yılın aynı ayına göre %3,26 
arttı ve 39.887 adet oldu. Geçen sene 
38.628 adet satış gerçekleşmişti.

2020 yılı Mart ayında hafif ticari araç 
pazarı 2019 yılının Mart ayına göre 
%4,46 azaldı ve 10.121 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 10.593 adet 
satış yaşanmıştı.

2020 yılı Mart ayı sonunda 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %45,1 
artarken, 1600-2000cc aralığında motor 
hacmine sahip otomobil satışlarında 
%8,4 ve 2000cc üstü otomobillerde 
%29,8 azalış izlendi. 2020 yılı Mart 
sonunda 107 adet elektrikli ve 3.503 
adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2020 yılı Mart ayı sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon 
değerlerine göre en yüksek pay %41,56 
oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller 41.408 adet ile sahip oldu.

2020 yılı Mart ayı sonunda dizel 
otomobil satışlarının payı %44,86’ya 

gerilerken, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %71,51’e yükseldi.

2020 yılı Mart sonunda otomobil pazarı 
segmentinin %83,4’ünü vergi oranları 
düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere 
göre değerlendirildiğinde, en yüksek 
satış adetine %61,3 pay alan C (61.055 
adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine 
göre değerlendirildiğinde ise en çok 
tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%47,9 pay, 47.709 adet) 
oldu.

2020 yılı Mart sonunda Hafif Ticari 
Araç Pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %75,20 pay ile Van (18.629 
adet), ardından %11,92 pay ile 
Kamyonet (2.952 adet), %6,73 pay ile 
Minibüs (1.668 adet) ve %6,15 pay ile 
Pick-up (1.524 adet) yer aldı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2020 Yılı İlk Çeyrekte %41 Arttı

Sektör
Analizi
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı, 
2020 yılı Ocak-
Mart döneminde 
bir önceki yıla 
göre %26,03 
artarak 24.773 
adet oldu. 2019 
yılı aynı dönemde 
19.657 adet satış 
gerçekleşmişti.

2020 yılı Mart 
ayında hafif ticari 
araç pazarı 2019 
yılının Mart ayına 
göre %4,46 azalarak 
10.121 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen 
sene 10.593 adet 
satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Mart ayı ortalama 
satışlara göre 
%41,32 azaldı.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK  2020        

ALFA ROMEO 2 2 0 0 2 2
ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 461 461 0 0 461 461
BENTLEY 0 0 0 0 0

BMW 251 251 0 0 251 251
CITROEN 584 584 250 250 0 834 834

DACIA 2.261 2.261 271 271 0 2.532 2.532
DS 10 10 0 0 10 10

FERRARI 1 1 0 0 1 1
FIAT 2.014 7 2.021 1.039 176 1.215 3.053 183 3.236

FORD 140 206 346 1.789 50 1.839 1.929 256 2.185
HONDA 1.000 101 1.101 0 1.000 101 1.101

HYUNDAI 293 950 1.243 55 55 293 1.005 1.298
INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 37 2 39 37 2 39
IVECO 0 64 64 0 64 64

JAGUAR 0 0 0 0 0
JEEP 196 196 0 0 196 196

KARSAN 0 48 48 48 0 48
KIA 325 325 5 5 0 330 330

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0
LAND ROVER 8 8 0 0 8 8

LEXUS 0 7 7 0 0 7 7
MASERATI 0 0 0 0 0 0

MAZDA 11 11 0 0 11 11
MERCEDES-BENZ 504 504 219 219 0 723 723

MINI 28 28 0 0 28 28
MITSUBISHI 29 29 0 99 99 0 128 128

NISSAN 757 757 66 66 0 823 823
OPEL 554 554 51 51 0 605 605

PEUGEOT 1.338 1.338 418 418 0 1.756 1.756
PORSCHE 11 11 0 0 11 11
RENAULT 2.558 185 2.743 171 171 2.558 356 2.914

SEAT 578 578 0 0 578 578
SKODA 884 884 0 0 884 884
SMART 12 12 0 0 12 12

SSANGYONG 23 23 19 19 0 42 42
SUBARU 17 17 0 0 17 17
SUZUKI 22 22 0 0 22 22
TOYOTA 2.321 30 2.351 25 25 2.321 55 2.376

VOLKSWAGEN 3.292 3.292 403 403 0 3.695 3.695
VOLVO 44 44 0 0 44 44

TOPLAM: 8.326 13.690 22.016 2.913 2.344 5.257 11.239 16.034 27.273

Sektör
Analizi
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK  2020        PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT  2020

ALFA ROMEO 0 0 0 0 0 0
ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2

AUDI 733 733 0 0 733 733
BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 815 815 0 0 815 815
CITROEN 1.534 1.534 341 341 0 1.875 1.875

DACIA 1.851 1.851 352 352 0 2.203 2.203
DS 101 101 0 0 101 101

FERRARI 3 3 0 0 3 3
FIAT 3.886 22 3.908 1.636 350 1.986 5.522 372 5.894

FORD 216 862 1.078 3.306 71 3.377 3.522 933 4.455
HONDA 1.266 172 1.438 0 1.266 172 1.438

HYUNDAI 525 1.385 1.910 96 96 525 1.481 2.006
INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 80 3 83 80 3 83
IVECO 0 83 83 0 83 83

JAGUAR 47 47 0 0 47 47
JEEP 330 330 0 0 330 330

KARSAN 0 28 28 28 0 28
KIA 1.140 1.140 4 4 0 1.144 1.144

LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1
LAND ROVER 151 151 0 0 151 151

LEXUS 0 7 7 0 0 7 7
MASERATI 2 2 0 0 2 2

MAZDA 7 7 0 0 7 7
MERCEDES-BENZ 1.239 1.239 480 480 0 1.719 1.719

MINI 82 82 0 0 82 82
MITSUBISHI 21 21 0 146 146 0 167 167

NISSAN 275 275 92 92 0 367 367
OPEL 1.768 1.768 33 33 0 1.801 1.801

PEUGEOT 2.440 2.440 555 555 0 2.995 2.995
PORSCHE 36 36 0 0 36 36
RENAULT 6.524 727 7.251 228 228 6.524 955 7.479

SEAT 1.199 1.199 0 0 1.199 1.199
SKODA 1.570 1.570 0 0 1.570 1.570
SMART 16 16 0 0 16 16

SSANGYONG 33 33 21 21 0 54 54
SUBARU 59 59 0 0 59 59
SUZUKI 124 124 0 0 124 124
TOYOTA 2.740 90 2.830 34 34 2.740 124 2.864

VOLKSWAGEN 3.469 3.469 1.456 1.456 0 4.925 4.925
VOLVO 256 256 0 0 256 256

TOPLAM: 15.157 22.570 37.727 5.050 4.345 9.395 20.207 26.915 47.122
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: MART  2020

ALFA ROMEO 5 5 0 0 5 5
ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 995 995 0 0 995 995
BENTLEY 0 0 0 0 0

BMW 1.168 1.168 0 0 1.168 1.168
CITROEN 1.126 1.126 434 434 0 1.560 1.560

DACIA 1.245 1.245 474 474 0 1.719 1.719
DS 38 38 0 0 38 38

FERRARI 2 2 0 0 2 2
FIAT 4.663 79 4.742 1.853 252 2.105 6.516 331 6.847

FORD 325 2.042 2.367 3.922 63 3.985 4.247 2.105 6.352
HONDA 1.148 160 1.308 0 1.148 160 1.308

HYUNDAI 486 1.261 1.747 54 54 486 1.315 1.801
INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 48 1 49 48 1 49
IVECO 0 104 104 0 104 104

JAGUAR 24 24 0 0 24 24
JEEP 504 504 0 0 504 504

KARSAN 0 62 62 62 0 62
KIA 565 565 144 144 0 709 709

LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2
LAND ROVER 206 206 0 0 206 206

LEXUS 0 7 7 0 0 7 7
MASERATI 0 0 0 0 0 0

MAZDA 10 10 0 0 10 10
MERCEDES-BENZ 1.170 1.170 372 372 0 1.542 1.542

MINI 168 168 0 0 168 168
MITSUBISHI 16 16 0 160 160 0 176 176

NISSAN 548 548 59 59 0 607 607
OPEL 2.726 2.726 298 298 0 3.024 3.024

PEUGEOT 2.540 2.540 495 495 0 3.035 3.035
PORSCHE 19 19 0 0 19 19
RENAULT 4.797 968 5.765 117 117 4.797 1.085 5.882

SEAT 1.036 1.036 0 0 1.036 1.036
SKODA 1.303 1.303 0 0 1.303 1.303
SMART 8 8 0 0 8 8

SSANGYONG 1 1 36 36 0 37 37
SUBARU 84 84 0 0 84 84
SUZUKI 173 173 0 0 173 173
TOYOTA 2.228 479 2.707 70 70 2.228 549 2.777

VOLKSWAGEN 5.164 5.164 1.103 1.103 0 6.267 6.267
VOLVO 397 397 0 0 397 397

TOPLAM: 13.647 26.240 39.887 5.885 4.236 10.121 19.532 30.476 50.008

Sektör
Analizi



65

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK- MART 2020         

ALFA ROMEO 0 7 7 0 0 0 0 7 7
ASTON MARTIN 0 4 4 0 0 0 0 4 4

AUDI 0 2.189 2.189 0 0 0 0 2.189 2.189
BENTLEY 0 1 1 0 0 0 0 1 1

BMW 0 2.234 2.234 0 0 0 0 2.234 2.234
CITROEN 0 3.244 3.244 0 1.025 1.025 0 4.269 4.269

DACIA 0 5.357 5.357 0 1.097 1.097 0 6.454 6.454
DS 0 149 149 0 0 0 0 149 149

FERRARI 0 6 6 0 0 0 0 6 6
FIAT 10.563 108 10.671 4.528 778 5.306 15.091 886 15.977

FORD 681 3.110 3.791 9.017 184 9.201 9.698 3.294 12.992
HONDA 3.414 433 3.847 0 0 0 3.414 433 3.847

HYUNDAI 1.304 3.596 4.900 0 205 205 1.304 3.801 5.105
INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 0 0 165 6 171 165 6 171
IVECO 0 0 0 0 251 251 0 251 251

JAGUAR 0 71 71 0 0 0 0 71 71
JEEP 0 1.030 1.030 0 0 0 0 1.030 1.030

KARSAN 0 0 0 138 0 138 138 0 138
KIA 0 2.030 2.030 0 153 153 0 2.183 2.183

LAMBORGHINI 0 3 3 0 0 0 0 3 3
LAND ROVER 0 365 365 0 0 0 0 365 365

LEXUS 0 21 21 0 0 0 0 21 21
MASERATI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

MAZDA 0 28 28 0 0 0 0 28 28
MERCEDES-BENZ 0 2.913 2.913 0 1.071 1.071 0 3.984 3.984

MINI 0 278 278 0 0 0 0 278 278
MITSUBISHI 0 66 66 0 405 405 0 471 471

NISSAN 0 1.580 1.580 0 217 217 0 1.797 1.797
OPEL 0 5.048 5.048 0 382 382 0 5.430 5.430

PEUGEOT 0 6.318 6.318 0 1.468 1.468 0 7.786 7.786
PORSCHE 0 66 66 0 0 0 0 66 66
RENAULT 13.879 1.880 15.759 0 516 516 13.879 2.396 16.275

SEAT 0 2.813 2.813 0 0 0 0 2.813 2.813
SKODA 0 3.757 3.757 0 0 0 0 3.757 3.757
SMART 0 36 36 0 0 0 0 36 36

SSANGYONG 0 57 57 0 76 76 0 133 133
SUBARU 0 160 160 0 0 0 0 160 160
SUZUKI 0 319 319 0 0 0 0 319 319
TOYOTA 7.289 599 7.888 0 129 129 7.289 728 8.017

VOLKSWAGEN 0 11.925 11.925 0 2.962 2.962 0 14.887 14.887
VOLVO 0 697 697 0 0 0 0 697 697

TOPLAM: 37.130 62.500 99.630 13.848 10.925 24.773 50.978 73.425 124.403
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2019'Mart Sonu 2020'Mart Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 64.921 94,35% 94.224 94,57% 45,1% 45, 50, 60

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 1.789 2,60% 1.638 1,64% -8,4% 100, 110

≥ 2001 cc B/D 225 0,33% 158 0,16% -29,8%

300,0%

59,3%

160

≤ 85 kW ELEKTRİK 16 0,02% 64 0,06% 3

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

≥ 121 kW ELEKTRİK 27 0,04% 43 0,04% 15

<=1600 cc HİBRİT 42 0,06% 39 0,04% -7,1% 45, 50, 60

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

1601 cc - <= 1800 cc (>50 KW) HİBRİT 1.731 2,52% 2.950 2,96% 70,4%

1300,0%

45, 50, 60

1801 cc - <=2000 cc HİBRİT 30 0,04% 420 0,42% 110

2001 cc - <= 2500 cc (<=100 KW) HİBRİT 0 0,00% 82 0,08% 160

2001 cc - <= 2500 cc (>100 KW) HİBRİT 30 0,04% 11 0,01% -63,3%

0,0%

110

>2500 cc HİBRİT 1 0,00% 1 00,0% 160

Toplam 68.812 100,00% 99.630 100,00% 44,8% Vergi Oranları
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CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km) Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 12.089 17,57% 13.533 13,58% 11,94%

≥ 100 - < 120 gr/km 24.330 35,36% 41.408 41,56% 70,19%

≥ 120 - < 140 gr/km 20.559 29,88% 28.111 28,22% 36,73%

≥ 140 - < 160 gr/km 9.559 13,89% 14.458 14,51% 51,25%

≥ 160 gr/km 2.275 3,31% 2.120 2,13% -6,81%

44,79%Toplam 68.812 100,00% 99.630 100,00%

MOTOR TİPİ Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

Dizel 39,57% 46.381 46,55%

19,55%

70,35%

Benzin 37.384

27.227

54,33% 44.694 44,86%

112,78%Otogaz 2.324 3,38% 4.945 4,96%

91,00%Hibrit 1.834 2,67% 3.503 3,52%

148,84%Elektrik 43 0,06% 107 0,11%

44,79%Toplam 68.812 100,00% 99.630 100,00%

2019'MartSonu 2020'Mart Sonu

2019'MartSonu 2020'Mart Sonu
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2020 Mart ayı sonunda otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %94,57 oranıyla 1600cc altındaki 
otomobiller 94.224 adet ile sahip oldu. Ardından %1,64 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,16 pay ile 2000cc 
üstü otomobiller yer aldı. 2019 Mart sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışları %45,1 oranında artarken , 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobillerde%8,4 ve 2000cc üstü otomobillerde %29,8 oranında azalış görüldü. 2020 yılı ilk 
çeyreğinde 107 adet elektrikli, 3.503 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
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cozummerkezi@ikinciyeni.com    0850 22 44 222 /ikinciyenicom 

• İstediğiniz otomobile kolaylıkla sahip olabilmenizi sağlayan Otomatik Teklif butonu
• Satmak istediğiniz otomobilin değerini ücretsiz belirleyen Carwizz Otomobil Değerleme hizmeti

• TSE belgeli, profesyonel ve ücretsiz Ekspertiz hizmeti

ikinciyeni .com’u ziyaret edin, birbirinden farklı ve 
avantajlı hizmetleri siz de keşfedin!

ikinciyeni.com dünyasının birbirinden avantajlı özellikleriyle tanışın. 
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