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Model yılı değişikliği için önlemleri almak gerekiyor

Değerli Meslektaşlarım,

Öncelikle Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın H. Şükrü ILISAL’a geçirdiği 

ameliyat sebebi ile geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Bizi sevindiren en 

önemli nokta ise ameliyat neticesinde kendisinin sağlığına tam olarak kavuşma-

sıdır. 

Her zaman kendisinin yanında olan ailesi ve sevenlerine de geçmiş olsun diyo-

rum.

Temmuz ayında beklendiği gibi toplam araç satışı 62.400 adet ile kapanmıştır. 

Dergimizin geçen sayısında Bursa İletişim Toplantısı bölümünde de beklentile-

rimizi paylaştığımız gibi yılın 2. yarısı bir önceki yıl ile paralel gidecek gibi görü-

nüyor. Ancak Avrupa’da yaşanan krizin derinleşerek devam etmesi sebebi ile ta-

şıt araçları üretimimiz 7. ay sonunda 757 bin’den 688 bin’e gerilemiş ve bir önce-

ki yıla göre yüzde 10 azalmıştır, sadece otomobil üretimimiz ise yüzde 18 oranın-

da daralma göstermiştir.

Bununla beraber TÜİK 2012 Mayıs verilerine göre işsizlik oranımız yüzde 8,2 ola-

rak açıklanmıştır. Bu rakam ABD’de açıklanan yüzde 8,3 oranının da altındadır an-

cak Mayıs ayında, Nisan ayına göre tarımda 352 bin, hizmetlerde 135 bin, inşaat-

ta 197 bin istihdam artışı yaşanırken sanayide çalışan sayısı 32 bin azalmıştır. Yu-

karıdaki paragrafta da bunun nedenlerinden biri görülmektedir.

Değerli dostlarım tekrar hatırlatmak isterim ki, model yılı değişikliği bu sene yıl 

sonunda yapılacaktır ve önlemlerimizi buna göre almamız gerekmektedir. Bu ko-

nuda ekiplerimizi bilgilendirmeli ve onların da tüketiciler ile bunu paylaşmaları-

nı sağlamalıyız. 

Bu vesile ile tüm değerli sektör işveren ve çalışan dostlarımızın geçmiş mübarek 

Ramazan Bayramını kutluyorum. 

Bu bayramda ülkemizde yaşanan acı ve elim terör olayları sebebi ile hayatlarını 

kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. 

Şehitlerimizin ruhları şad olsun.

Saygılarımla,
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın H. Şükrü Ilısal’a 
yaşadığı geçici sağlık sorunu nedeniyle geçmiş 
olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kendisinin en yakın 
zamanda görevinin başında olacağına inanıyor, tüm 
OTOBAN Ailesi olarak acil şifalar diliyoruz.

Geçmiş olsun
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OYDER
Yüksek İstişare Kurulu

Genel Kurul’umuzda, sektörün ihtiyaçlarına cevap 
vermek üzere âkil kişilerden meydana gelecek bir yapı 
oluşturulması kabul edilmişti.

Bu yapıya  “Yüksek İstişare Kurulu”  adı verilmesi sureti 
ile sektöre bugüne kadar emeklerini, bilgi birikimlerini 
ve yıllarını veren aşağıda isimleri yazılı çok değerli 
dostlarımız davet edilmişlerdir.

Davet edilen dostlarımız büyük bir nezaket göstermek 
sureti ile son derece değerli zamanlarını OYDER aracılığı 
ile sektöre harcamaya kabul göstermişlerdir.

OYDER İstişare Kurulu Üyeleri

Sektörümüz için yapacakları çalışmalar için şimdiden 
kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Yönetim kurulu olarak tüm tavsiyeleri önemle dikkate 
alacağımızı ve yapacakları çalışmalar ile alakalı her 
zaman yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum.

Yüksek İstişare Kurulu’muzun toplanma günleri 
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı’nın yönlendirmeleri ile 
başlayacaktır.

H. Şükrü Ilısal
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet SAĞIROĞLU
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 

Özsa / Ersa / Sağıroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

5 Aralık 1951 tarihinde Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Kayseri’de, lise öğrenimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde ve 
yüksek öğrenimini de 1669 – 1974 yılları arasında İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Uzun yıl-
lar mesleği ile ilgili mimarlık, inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşır-
ken 1995 yılında otomotiv sektörüne girmiştir. VW – AUDİ – SEAT 
markalarının Kayseri Bayisi ÖzSa Otomotiv’in; Scania – Krone – 
Meiller markalarının Kayseri Bayisi Sağıroğlu Otomotivin; Citro-
en markasının bayisi Ersa Otomotivin Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğını yapmaktadır. Ayrıca inşaat,inşaat ekipmanları, orman ürün-
leri ve özel öğretim alanlarında da faaliyet göstermektedir. 2004 
yılından beri OYD yönetim kurulu üyeliği, OYDER in ku- ruluş 
aşamasında başkanlık görevini de ifa eden ve halen oyder baş-
kan yardımcılığı görevini yürüten Mehmet SAĞIROĞLU, evli ve 2 
çocuk babasıdır.
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Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili
DRD/Derindere Filo Kiralama CEO’su

9 Şubat 1957 İstanbul doğumlu olan 
Aytekinhan YILDIRICI bir yandan eğitim 
hayatını sürdürürken, diğer yandan da 
zorunlu nedenlere 13 yaşından itibaren 
iş yaşamına adım attı. 1975 yılında Esin 
Şirketler Topluluğu bünyesine katıldı. 1976 
yılında Europcar’ın Türkiye’ye gelmesini 
takiben oto kiralama alanında çalışmaya 
başladı. Yaklaşık 23 yıl süre ile Esin Turizm 
A.Ş.'de her kademede görev yaptı. 

1988 yılında, Türkiye’de belki de 
ilk sayılabilecek filo kiralama işini 
geliştirebilmek için çok uğraştı ancak 
o günün şartlarında istenilen netice 
alınamadı. 1994 yılında ülke dışındaki 
örneklerden esinlenerek gerçek anlamda 
Filo Araç Kiralama ile daha da yakından 
ilgilendi, bu alanda gelişimi sağlayacak 
önemli girişimlerde bulundu, ancak 
mensubu olduğu Esin Turizm A.Ş. - 
Europcar bünyesinde buna muvaffak 
olamadı. 1998 yılında projelerine destek 
veren Derindere Ailesi’nin iş teklifini kabul 
etti. Onüç yıldan bu yana Derindere Çatısı 
altında Toyota Bayiliği ve Filo Kiralama 
alanlarında çalışmalarını sürdürmekte, 
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi / CEO 
olarak görev yapmaktadır.

Geride kalan bu süreç içerisinde, 2003 
yılının sonunda Esas Holding ve Derindere 
ile ortak olarak, Ticari Araç Kiralama 
alanında faaliyette bulunan DESAS A.Ş. 
- Renty firmasını kurdu. Çok kısa sürede 
tahminlerinde ötesinde bir başarı elde 
ederek gelişen ve 3.520 adet araçlık bir 
filoya ulaşan bu şirketin % 100 hisselerini 
TII unvanlı Kuveytli yatırım gurubuna 
satarak farklı bir alanda da tecrübe 
edinmiş oldu.

AYTEKİNHAN YILDIRICI
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Aslan Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi Üyesi)

1959 Üsküdar doğumlu olan Enver 
Taçbaş, Çankırı'nın Çerkeş kütüğüne 
kayıtlıdır. 1975 yılından bu yana Aslan 
Ticaret Trafik Müşavirliği Limited Şirketi 
ile trafik müşavirlik, II. El Oto Alım Satım 
işleriyle otomotiv sektörünün içinde olan 
Taçbaş, İstanbul Motorlu Taşıtlar  Derneği 
başkan yardımcısıdır.

Ayrıca TOBB  meclis üyesi , Anadolu Yakası 
İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı,  
İstanbul Samandıra da  bulunan  624 adet 
işyerine sahip Anadolu Yakası Galericiler 
Sitesi  Yönetim Kurulu  Başkanıdır.

ENVER TAÇBAŞ
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirk. Bir. 
Genel Sekreteri
Türk Loydu Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

1961 yılında Adana'da doğan Erhan 
Tunçay, Özel Saint Joseph lisesi, ardından 
Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 
mezun oldu.

1988 yılında Garanti Bankası Pazarlama 
Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak 
göreve başlayan Tunçay, 1993-1998 
yılları arasında Muhabir İlişkiler Müdür 
Yardımcılığı, Pazarlama Müdürlüğü, 
Finansal Kurumlar Müdürlüğü ve son 
olarak Kurumsal Krediler Müdürlüğü 
görevini üstlenmiş ve 1999-2004 yılları 
arasında Garanti Sigorta gurubu Genel 
Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

2001-2004 yılları arasında Yönetim Kurulu 
Üyesi olduğu Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliği'nde, 2004 yılından itibaren 
Genel Sekreterlik görevini sürdürmektedir.

Bunun yanı sıra, Türkiye Kalite Derneği, 
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, Tarım 
Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 
Halen, Güvence Hesabı, Sigortacılık 
Eğitim Merkezi, DASK, Sigorta Tahkim 
Komisyonu, Türk Loydu Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyelikleri ve Sigorta Bilgi Merkezi 
Koordinasyon Komitesi Üyeliği görevine 
devam etmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca 
bilmektedir.

ERHAN TUNÇAY
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Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
MBCO Strateji ve Yatırım Danışmanlığı 
Yönetim Kurulu Başkanı
Temsa Eski CEO’su

1954 Adana doğumlu olan Mehmet 
Buldurgan orta öğrenimini Tarsus 
Amerikan Koleji, lise öğrenimini 
Ankara Fen Lisesi’nde bitirdikten sonra 
yükseköğrenimini 1977 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 
tamamladı.

Mezun olmasının hemen ardından 
profesyonel iş hayatına 1977 yılında 
çeşitli şirketlerde yöneticilik pozisyonları 
ile başladı. 27 yaşında Çukurova Elektrik 
A.Ş.’ de Ticaret Müdürü olarak göreve 
başlayınca şirket tarihindeki en genç 
müdür oldu. Daha sonra kariyerini 
1984 yılında Temsa A.Ş.’ye katılarak 
1993 yılına kadar Mali İşler Müdürü, 
Direktörlük ve Genel Müdür Yardımcılığı 
gibi çeşitli pozisyonlarda devam ettirdi. 
Temsa’da bu görevlerde bulunduktan 
sonra 1993-1999 yılları arasında çeşitli 
şirketlerde (Berdan Tekstil – Altınyıldız 
) farklı yöneticilik pozisyonlarında 
bulunarak Ocak 2000 itibari ile tekrar 
Temsa A.Ş’ye, Genel Müdür olarak katıldı 
ve 10 yılı aşkın bir süre görev yaptıktan 
sonra Ekim 2010 tarihinde CEO olarak 
görev yaptığı şirketten ayrıldı. Şu anda 
İstanbul ve Adana’da ofisleri bulunan 
kurucusu olduğu mbco Strateji ve Yatırım 
Danışmanlığı şirketini yönetmekte, aynı 
zamanda Belçika sermayeli Koramic Yapı 
Kimyasalları San.ve Tic. A.Ş. ‘nin Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Sn. Şevket Sabancı’ ya 
ait olan Esaslı Gıda San.ve Tic.A.Ş. ‘ de 
Yönetim Kurulu Murahhas Azası olarak 
görev yapmaktadır. Mehmet Buldurgan 
evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

MEHMET BULDURGAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
KT Consulting Danışmanlık – Otoworks  
Yönetim Kurulu Başkanı
 Hyundai Eski Genel Müdürü)

1965 yılında Ankara’da doğan Tarakçıoğlu, 
ilk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde 
tamamladıktan sonra 1987 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu. İş hayatına 1988 yılında Sabancı 
Holding'in Olmuksa Oluklu Mukavva Üretim ve 
Pazarlama şirketinin İzmir fabrikasında Üretim 
ve Planlama Şefi olarak başlayan Tarakçıoğlu, 
1991-94 yılları arasında serbest olarak çalışmış 
ve 1994 yılında Satış Sonrası Bölge Müdürü 
olarak Opel Türkiye’de görev almıştır. Sonraki 
yıllarda Satış Sonrası Türkiye Saha Operasyonları 
Müdürlüğü görevini alan Tarakçıoğlu, ekonomik 
krizin patlak verdiği 2001 yılı başında Opel'in 
yeniden yapılanma stratejileri doğrultusunda 
araç ve yedek parça olmak üzere tüm ürün 
unsurlarının satışından ve bayi ağının genel 
koordinasyonundan sorumlu Satış Müdürlüğü 
görevine atanarak sonraki iki yıl boyunca Opel ve 
Saab markalarının Türkiye Satış Operasyonundan 
sorumlu olmuştur.

Hyundai’nin 2010 yılında dünyanın ilk beş 
üreticisinden biri olma hedefine ulaşmak 
amacıyla ürüne yatırımın yanı sıra insana olan 
yatırımın göstergesi olarak geçmişteki başarılı 
çalışmalarından dolayı Hyundai Assan’a transfer 
edilen Tarakçıoğlu, otomotiv sektöründeki 
tecrübelerini Hyundai Assan’ın Türkiye otomotiv 
pazarında daha da gelişmesi için kullanmak üzere 
Temmuz 2003 tarihi itibariyle Hyundai Assan 
Yurtiçi Satış ve Pazarlama operasyonlarından 
sorumlu Genel Müdür görevine getirilmiştir.

Tarakçıoğlu, 2010 senesi Mayıs ayında görevinden 
ayrılmış ve bir Anadolu Kaplanı olarak sektörün 
perakende, distribütörlük ve üretim olmak üzere 
tüm kanallarında iş yapmakta olan  İsotlar 
Grup'ta yönetici ortak olarak sonraki 12 ay 
boyunca grubun CEO'luğunu yapmıştır. Kendi 
yolunu çizmeye 2011 senesinin ikinci yarısında 
karar veren Tarakçıoğlu, bundan böyle bilgi ve 
birikimini kurduğu danışmanlık şirketi yoluyla 
sektöre transfer etmeyi amaçlamaktadır.

KURTHAN TARAKÇIOĞLU
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
DOD Genel Müdürü

1958 doğumlu İlhami Eksin, 1985 
yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına 
Çukurova İthalat AŞ.’de başladı. Sırasıyla 
İktisat bankası, ToyotaSa-Sabancı 
Otomotiv AŞ, Hyundai Assan Otomotiv 
AŞ. ve Doğuş Otomotiv Holding AŞ’de 
çalışmış olan Eksin Haziran 2007’den 
bu yana DOD Marka Genel Müdürlüğü 
görevini yürütmektedir.

İLHAMİ EKSİN
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Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Asir Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Başkan 
Yardımcısı) 

1954 Giresun doğumlu olan Mustafa 
Karayılan Marmara Üniversitesi İşletme 
Fakültesi'ni bitirdi. 1980 yılından bu yana 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
Mustafa Karayılan TOBB Otomotiv 
Ticaret Meclisi Başkan Yardımcılığı 
görevini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra 
İstanbul Ticaret Odası'nda meclis üyeliği 
yapan Karayılan, İstanbul Otomobilciler 
ve Galericiler Derneği Başkanlığını 
da yürütmektedir. MÜSİAD Otomotiv 
Komitesi Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı 
sıra çeşitli STK'lar üyelikleri bulunan 
Mustafa Karayılan, evli ve 3 çocuk 
babasıdır.

MUSTAFA KARAYILAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Okar Otomotiv ve İkincielotomobilim.
com  Yönetim Kurulu Bşk. – Nissan Eski 
Genel Müdürü)

Wisconsin Üniversitesi, Madison USA’de Üretim 
Teknolojisi ve Yönetimi alanında yüksek lisans yapan 
Sami Nacaroğlu, otomotiv sektöründeki kariyerine 
ABD’de 1981 yılında Cummins Motor’da planlama 
uzmanı olarak başladı. 1984 yılında Türkiye’ye dönerek 
Sabancı Grubu’na bağlı Temsa Mitsubishi’de önce 
Planlama Müdürü, daha sonra Satış ve Pazarlama 
Müdürü olarak dört yıl görev yaptı. Daha önce çalıştığı 
Cummins Motor şirketine 1987 yılında yeniden geçen 
Nacaroğlu, 1993 yılına kadar şirketin Belçika’daki 
merkezinde Doğu Akdeniz ve Türkiye’den sorumlu Bölge 
Müdürü, son iki yılında da Orta Doğu Pazarları Genel 
Müdürü olarak görev yaptı.

1993 yılında Nissan Türkiye’de kurucu Genel Müdürü 
olarak kariyerine devam etti ve 2000–2002 yılları 
arasında aynı şirketin Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ayrıca 
bu dönemde Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
2. Başkanlığı görevini de üstlendi.2002 yılında Ford 
Avrupa bünyesinde oluşturulan, Kuzey Afrika, Orta 
Doğu ve Türki Cumhuriyetlerini içeren, Euromed & Stan 
Markets Genel Direktörlüğü’nün başına getirildi. 

2004 yılında, Ford’un Türkiye ve Macaristan merkezli 
Avrupa Direkt Pazarları’na 28 ülkeden sorumlu 
Genel Direktör olarak atandı. Eylül 2005’te Bayraktar 
Holding bünyesindeki, Citroen Türkiye distribütörü 
Baylas Otomotiv A.Ş., Subaru ve Yokohama 
Türkiye distribütörü Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. 
A.Ş. şirketlerinden oluşan Otomotiv Grubu’nun 
Başkanlığına getirildi, ayrıca grubun otomotiv yan 
sanayi şirketleri Ege Endüstri ve Ege Fren’de Yönetim 
Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 

Sami Nacaroğlu, Haziran 2004’ten bu yana Amerika 
Rhode Island’daki Roger Williams Üniversitesi’nde 
üniversitenin Geleceğini Yönlendiren Yönetim 
Kurulu üyesi olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde 
çalışmalarını sürdürmüştür, 2007 ağustos ayından 
itibaren aynı üniversitenin mütevelli üyeliğine 
seçilmiş ve halen bu üyeliğine devam etmektedir.  
Sami NACAROĞLU aynı zamanda Genç Yönetici ve 
İş Adamları Derneği (GYİAD) Haysiyet Divanı üyesi. 
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Onur üyesi. 
The Propeller Club of  the U.S. üyesi, Ocak 2007’den beri 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesiolup 
temmuz 2006’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) bünyesinde oluşturulan Türkiye Otomotiv 
Ticaret Meclisi’ne seçildi. 56 yaşında olan Sami 

Nacaroğlu, bir erkek ve iki kız çocuk babasıdır.

SAMİ NACAROĞLU
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Grup Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
OYDER Eski Başkanı

O.Müfit Metin 1957 yılında Eskişehir'de 
doğmuştur. İlk öğretimini Ankara’da, orta 
ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde 
yapmıştır.

ODTÜ Mimarlık Bölümü'nü 1980 yılında 
bitirmiş, 1983 senesinde Yüksek Lisans 
çalışmasını tamamlamıştır.

Sırasıyla ODTÜ de asistan, TOBB ve İş 
Bankası Genel Müdürlüğü’nde uzman 
mimar olarak görev yapmış, Koç Grubu 
şirketlerinde üst düzey yöneticilik 
yaptıktan sonra, Oyak İnşaat Genel 
Koordinatörü olarak çalışmıştır. Kendi 
şirketini kurarak, Volvo otomobillerinin 
Türkiye’deki ilk yetkili satıcısı olarak 1990 
yılında  otomotiv sektörüne girmiştir. 
Halen kendisine ait 6 şirketin yöneticiliğini 
yapmaktadır.

Otomotiv sektörüne  satış ve servis 
hizmetleri haricinde de çok önem vermiş, 
bu iş kolunun ekonomik  ve sosyal 
gücünün farkında olarak, 2 dönem 
OYDER Yönetim Kurulu başkanlığı, 2 
dönem MAİS Bayi Konsey Başkanlığı ve 
2 dönem de TOKKDER Yönetim Kurulu 
üyeliği yapmış, tüm bu görevlerini kendi 
isteği doğrultusunda yeni meslektaşlarına 
devretmiştir. Halen bazı uluslararası 
sivil toplum kuruluşlarında aktif görev 
yapmaktadır.

Evli ve bir erkek, bir kız babası olup, iyi 
derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.  
Çeşitli konularda yayınlanmış çok sayıda 
makale ve kitabı vardır.

MÜFİT METİN
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OYDER’DEN HABERLER

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Otomotiv Ticaret  Meclisi Üyesi)

25 Mart 1964 yılında Üsküdar'da doğan 
Alp Gülan, 1981-1985 yılları arasında 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Bölümü'nde okudu. 1987-1988 yılları 
arasında İstanbul Üniversitesi'nde İşletme 
İktisadı ve 1989-1992 yılları arasında 
ise Boğaziçi Üniversitesi'nde İnşaat 
Mühendisliği'nde yüksek lisansını yaptı.

Ziya Alp Gülan, 1991 yılında Gülan 
Otomotiv Ltd. Şirketiyle Altunizade'de 
Nissan Yetkili Satıcılığı yapmaya başladı. 
1991 yılında Mazda Yetkili Satıcısı olarak 
başladığı Yetkili Satıcılığını 1996'dan bu 
yana Nissan Bayisi olarak sürdürmektedir.

Özel Doğan Koleji, Sefine Tersanesi ve 
Türkol Turizm'de kurucu ortaklığı bulunan 
Ziya Alp Gülan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

OYDER'in yanı sıra Beşiktaş Spor Kulübü, 
Özel Okullar Derneği, Mühendisler Odası, 
Tenis Eksrim Dağcılık Kulübü, Boğaziçi 
Mezunlar Derneği ve İTÜ Mezunlar 
Derneği'nde üyelikleri vardır.

ZİYA ALP GÜLAN

OYDER yönetim kurulu adına başkanın davetinden onur duydum ancak konuya gelecek 
olursak sektöre fayda yaratabilmek için katıldım. Büro ve saha olmak üzere önemli 
birikim ve donanımlarımız var. Kurula verecek olduğumuz zamanın bir işe yaramasını 
ve istişare edilen konuların eyleme dönüştürülebilmesini bekliyorum. Yapılacak bir çok 
iş olduğuna, sektörün bir anlamda “sözün bittiği yerde olduğuna” inanıyor ve doğru 
aksiyonların alınmasını ümit ediyorum. Anlayacağınız; beklentilerim istişare kurulundan 
ziyade OYDER yönetim kurulunun icra kanallarından. Herkese bol şans ve başarılar 
diliyorum.

Kurthan Tarakçıoğlu

Otomotiv sektörümüzün gelişmesi, AB uyumlu yasa mevzuatların düzenlenmesi, 
rekabetçiliğin kırmadan yıkmadan geliştirilmesi, çalışanların daha verimli, mesleki  
bilgiler ile donanımlı olmaları için katkı sağlamayı amaçlıyorum.

Yüksek istişare kurulundan beklentilerim

a) Piyasa oyuncuları arasında uyum sağlamak distribütör -yetkili satıcı-tüketici  
üçlüsünden tarafların hem maddi hem de manevi menfaatleri kollanmalı.

b) Tüketici hakları ile ilgili çalışmalar yapmalı. Tüketiciye OYDER’in varlığını ve 
etkinliğini hissettirmeli

c) Yasal mevzuatlarda gerekli değişikliklerin yapılmasına öncülük edilerek AB ile 
uyum sağlanmalı.

d) Üniversitelerle iş birliği yapılarak kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasının 
sağlanmasına önderlik yapılmalıdır.

Mustafa Karayılan

OYDER bünyesinde  Yüksek İstişare Kurulu oluşturulması  fevkalade duyarlı ve yararlı bir 
girişim olmuştur. Öncelikle bu kararın alınmasını sağlayan OYDER Başkanı Şükrü Ilısal ve 
Yönetim kuruluna şahsım ve sektörümüz adına teşekkür ederim. Ülkemizde tecrübenin 
paylaşımı ve bundan yaralanma arzusu pek yüksek seviyede değildir. Bu açıdan da 
OYDER ‘in bu girişimi  takdir edilmelidir.

Kurulu oluşturan meslektaşlarımızın hepsi otomotiv sektöründe önemli geçmiş ve 
deneyime sahip, kendi işlerinde üstün başarıyı yakalamış  kişilerdir. Dolaysıyla bu 
kurulun çalışmalarından çıkacak ve ortak aklın ürünü olacak   sonuçlar ve önerilerden,  
sektörde görev yapan herkes, istediği oranda ve çerçevede yararlanabilecektir. Bu 
yaklaşımın ve sürecin sektörümüzde doğrudan ya da dolaylı olarak bulunan tüm kişi 
ve organizasyonlara pozitif katkı sağlayacağı muhakkaktır.  Tüm Yüksek İstişare Kurulu 
Üyeleri’ne ve  sektörümüz mensuplarına başarılı çalışmalar diliyorum.   

Müfit Metin

OYDER bünyesinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu’nda görev almaktan onur 
duydum. Benim gözümde, otomotiv sektöründe OYDER çok önemli bir yer tutuyor. 
Kariyerimde hem üretim hem dağıtım hem de perakendecilik işinde çalışmış bir kişi 
olarak perakende sektörünü çok önemsiyorum. Çeşitli tecrübelerin birleşimi olan bu 
yeni Kurul’un OYDER’i daha da etkin ve tanınır hale getirecek politikalar üreteceğine 
inanıyorum.

Perakendeciliğin tüketici geri bildiriminin oluştuğu nokta olduğu gerçeğinden 
hareketle sektörün tüm elementlerini yönlendirecek kararlar ve öneriler alabileceğimizi 
düşünüyorum. Bu ülkeye ve bu sektöre gönül vermiş kişiler olarak bu oluşumun içinde 
yer almak ve tecrübelerimizi aktarma fırsatı bulmak bizim için çok değerli.

Sami Nacaroğlu
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İŞ GÜVENLİĞİ

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ 
YASASINA UYMAYANIN 
CEBİ YANACAK!

7
5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren yeni yasada sadece 
güvenlik güçleri, afet ve acil durum birimleri, ev hizmet-
leriyle esnaf işyerleri yasanın dışında kalacak.

İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83. maddesine 
göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikka-

te alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlı-
ğında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrul-
tusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir. İşyeri tehli-
ke sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

Tehlike derecesi Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli olarak 
üç sınıfa ayrılıyor. Çok tehlikeli işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli iş-
yerlerinde (B) sınıfı, az tehlikeli işyerlerinde (C) sınıfı belgeye sa-
hip İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılacak. Ayrıca bütün tehlike sınıf-
larındaki işyerleri işyeri hekimi istihdam edecek.

Şu anki uygulamada sanayiden sayılan ve 50’den fazla işçi ça-
lıştıran işverenler İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştır-
mak zorunda. İsteyen işveren bu hizmetleri dışarıdan da alabi-
liyor. Fakat yeni İSG yasasına göre, 50 işçi sınırı kaldırılıyor ve 
bütün işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi zo-
runlu hale geliyor. Yani 3 işçi çalıştıran bir işyeri dahi bir İş Gü-
venliği Uzmanı ile İşyeri Hekiminden hizmet alacak.

 Yeni İş Güvenliği 6331 Sayılı yasa öncesinde, 
4857 sayılı İş Kanunu içerisinde irdelenen iş sağlığı 
ve güvenliğinde çeşitli önlemler işverene aldırılmış 
fakat yaşanan kazaların önüne geçilememesi yeni 
yasayı zorunlu hale getirmiştir. 

M. Levent KÜTÜK 
İş Güvenliği Uzmanı
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Yapılan düzenleme ile küçük işletmelere ek maliyetler gelmesi 
söz konusudur Ancak yeni yasada bu konuda da destek sağlana-
cağı aşağıda yer alan madde ile belirtilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

MADDE 7- (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getiril-
mesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunan-
lardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydala-
nabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan 
az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar 
verebilir.

b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli 
sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak sure-
tiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.

Yeni yasa ile İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma ya 
da dışarıdan hizmet alma şartı;

l Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden 10 çalışandan az ki-
şinin istihdam edildiği işyerlerinde yasanın yayım tarihinden 
iki yıl sonra,

l 10 kişiden az çalışanın olduğu tehlikeli ve az tehlikeli işyerle-
ri için yasanın yayım tarihinden üç yıl sonra,

l 10 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinden tüm tehlike sınıfla-
rı için yasanın yayım tarihinden bir yıl sonra başlayacak.

Bu geçiş sürecinde, tüm işyerleri için ihtiyaç duyulacak İş Güven-
liği Uzmanı ve İşyeri Hekimleri belgelendirilecek. 

İşverenlerin karşılaşacağı bir diğer konu da çalışanlarının mesle-
ki eğitim belgeli olması.

İSG yasasıyla birlikte, mesleki eğitim gerektiren işlerde, eğitim 
belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacak. Bunun için öncelikle 
yapılması gereken konulardan birisi de çalışanların mesleki eği-
timlerinin aldırılmasıdır.

Yasaya uymayanlara yaptırımlar tam anlamıyla cep yakacak tür-
den;

Bakanlıkça yapılan olası denetimlerde karşılaşılan İş Sağlığı 
ve Güvenliği ihlalleri için idari para cezası verilebilecek, ceza-
lar 80 bin liraya (Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri, 
işe başlamadan önce Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi veya 
Güvenlik Raporu hazırlayacak. Bu belgeler Bakanlıkça incelen-
dikten sonra faaliyet başlayacak. Büyük Kaza Önleme Politika 
Belgesi hazırlamayan işverene 80 bin lira, Güvenlik Raporu hazır-
lamayan işverene 50 bin lira ceza kesilecek.) kadar çıkabilecek.

l İşyerinde işin tamamı veya bir kısmı durdurulabilecek. İşveren 
eksiklikleri giderince faaliyet devam edecek.

İş verenin yapması gerekenler sadece yukarıda yazılanlar ile kı-
sıtlı değil tabiî ki.

l Öncelikle tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı ve iş yeri 
hekimi bulundurulacak,  

l Personel iş güvenliği konusunda eğitilecek,

l Çalışana yaptığı işin niteliğine göre Kişisel koruyucu dona-
nımları (KKD)dağıtılacak ve 
kullanılıp kullanılmadığı iş 
güvenliği uzmanları tarafın-
dan kontrol ettirilecek,

l Acil durum planları, risk de-
ğerlendirmeleri hazırlanıla-
cak veya hazırlattırılacak ve 
uygulamaya koydurulacak.

Anlaşılan bu yeni Yasa ile İşve-
ren çok çalışacak veya cebi ya-
nacak ama en azından iş kazala-
rımız ve can kayıplarımız azala-
cak diye düşünüyorum.  

Yeni yasa, iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarında 50 işçi sınırını 
kaldırdığından, küçük işyerleri için yeni 
maliyetler söz konusu olacak. Fakat 
yasaya konulan bir hükümle, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10'dan 
az işçi çalıştıran işverenlere destek 
sağlayabilecek.

İSG yasasıyla birlikte, mesleki eğitim 

gerektiren işlerde, eğitim belgesi 

olmayan kişiler çalıştırılamayacak. 

İşverenlerin bu konuda sıkıntı 

yaşamaması için, önümüzdeki süreçte 

mesleki eğitim ve yetiştirme kurslarının 

hız kazanması gerekiyor.

Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek 
işyerleri, işe başlamadan önce Büyük 
Kaza Önleme Politika Belgesi veya 
Güvenlik Raporu hazırlayacak. Bu 
belgeler Bakanlıkça incelendikten 
sonra faaliyet başlayacak. Büyük Kaza 
Önleme Politika Belgesi hazırlamayan 
işverene 80 bin lira, Güvenlik Raporu 
hazırlamayan işverene 50 bin lira ceza 
kesilecek.
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Türkiye ekonomisinin 
ikinci yarıyıl fotoğrafı

 Ekonomide ikinci yarı yine ılımlı seyredecek. 
2012 yılı için yüzde 4 büyüme ihtimali güçleniyor. 
Cari açıkta da yüzde 8 hedefi tutacak gibi. Yıllık 
enflasyon için yüzde 7, işsizlik oranı içinse yüzde 
9.5 beklentisi hakim...

T
ürkiye ekonomisinde geleceği tahmin etmek her zaman 
zor bir iş olmuştur. Ekonomideki yapısal sorunlara ba-
kıp dışarıdan yorum yapanların tahminleri çoğunluk-

la karamsardır. Ancak girişimcilerin dinamizmini ve ekonominin 
kendini hızla toparlama yeteneğini dikkate almayanların tah-
minlerinde yanılması kaçınılmazdır. Ekonominin yakın tarihinde 
bu tür yanılma örnekleri çoktur.

Karavana tahminler konusunda bir uç örnek 2003 yılında ortaya 
çıkmıştı. İngiltere’de yayınlanan The Economist dergisinin araş-
tırma birimi Economist Intelligence Unit’in (EIU) 2003 yılının or-
tasında yaptığı Türkiye ekonomisi tahminlerinde isabetsizlik re-
koru kırılmıştı. EIU’ya göre Türkiye ekonomisi 2003 yılında yüz-
de 3.3 büyüyecek, 2004’te ise yüzde 5.9 daralacaktı. Oysa ekono-
mi 2003 yılında yüzde 5.9 ve 2004’te yüzde 9.4 büyüdü. EIU’nun 
2012 büyüme tahmini ile gerçekleşme arasında tam 15.3 puan-
lık fark vardı...

TAHMİN KARMAŞASI

Benzer bir tahmin karmaşası son bir yıl içinde de yaşandı. IMF, 
2011’in Temmuz ayı ortasında Türkiye’nin 2012 yılı büyüme ora-
nının yüzde 2.5 düzeyinde kalacağını tahmin etti. Eylül ayın-
da yüzde 2.2’ye düşürülen bu tahmin geçen Nisan ayında sa-
dece binde 1’lik bir artışla ancak yüzde 2.3’e yükseltildi. Dünya 
Bankası’nın geçen Ocak ve Haziran ayındaki tahmin düzeyi ise 

yüzde 2.9’du. Özel finans kuruluşlarının ilk tahminleri ise yüzde 
2’nin bile altında kalıyordu.

Hükümet 2011 Ekim ayı ortasında 2012 için yüzde 4’lük bir bü-
yüme hedefi belirlemişti. Bu farklı oranlar 2012’nin ekonomik ka-
deri konusunda belirsizlik ortaya çıkardı. Bunlar yetmezmiş gibi 
derecelendirme kuruluşlarının notları da farklıydı. Standard & 
Poor’s olumsuz yönde not verirken, Moody’s’in notu olumluydu. 
Esasında, Avrupa Birliği’ndeki borç krizi ve dünya ekonomisin- 
deki aşağı doğru risklerin artışı, büyüme ve diğer makroekono-
mik göstergelerde sağlıklı tahminler yapmayı her geçen ay biraz 
daha zorlaştırıyordu. Bu ortamda Para dergisinin ekonomik araş-
tırma ekibi ekonomik konjonktürün yönünü mümkün olduğu 
kadar açıklığa kavuşturmak için tüm ekonomik göstergeleri bü-
yüteç altına aldılar. Reel ekonominin nabzını tutmak için göster-
gelerin analizi ile elde edilen sonuçları, sektör yetkililerinin gele-
cekle ilgili görüş ve beklentileri ile karşılaştırıldı, büyüme konu-
sunda ekonomistlerin tahminleri istendi.

TAHMİNLER YÜZDE 4 DOLAYINDA

Yabancı uzmanların yüzde 3’ün altındaki büyüme tahminlerine 
rağmen ekonomi yönetimi, 2012 yılının yüzde 4’lük hedefinde 
henüz bir revizyona gitmedi. İş dünyasında yapılan tahminler de 
çoğunlukla yüzde 4’e yakın düzeylerde kalıyor: YASED (Yaban-
cı Sermaye Derneği) Başkanı Adnan Nas, üyelerinin 2012 yılı için 

Para Dergisi’nin katkılarıyla yayınlanmıştır.

Faruk TÜRKOĞLU / Erkan KIZILOCAK
Para Dergisi 
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yüzde 4.3 büyüme tahmini yaptığını açıklıyor. Merkez Bankası 
Beklenti Anketi’nin Temmuz ayı ikinci anketinde yapılan tahmin-
lerin ortalaması yüzde 3.6 olarak hesaplanıyor.

EFG Menkul Değerler Başekonomisti Haluk Bürümcekçi ise daha 
önce yaptıkları yüzde 4’lük büyüme tahminini aynı düzeyde tut-
malarının gerekçesini şöyle açıklıyor: “Bu yılın ilk çeyreğinde zor-
lu kış koşulları ve aleyhte baz etkisine rağmen önceki yılın ilk 
çeyreğine göre yüzde 3.2 büyüme gösteren Türkiye ekonomi-
sinin takip eden çeyreklerde daha iyi performans göstermesi 
bekleniyor. Büyümenin en önemli öncü göstergelerinden sana-

yi üretiminin Mayıs’ta yıllık yüzde 5.9 artış göstermesi ve Avru-
pa pazarlarındaki daralmaya rağmen ihracatın halen pozitif böl-
gede seyrediyor olması bu yöndeki beklentinin destekleyicile-
ri olarak görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde ağırlıklı olarak net dış ta-
lep katkısıyla gerçekleşen büyümenin bu kompozisyonunu ikin-
ci çeyrekte de korumasını bekliyoruz. İkinci yarıda lokomotif gö-
revini ise ilk yarıda baskı altında kalan iç talebin yerine getirme-
sini öngörüyoruz.”

SANAYİCİ DİRENİYOR

10 Eylül’de açıklanacak ikinci çeyrek büyüme oranının, ilk çey-
rekteki yüzde 3.2’nin üstünde olacağı tahmin ediliyor. Sanayi 
dallarında üretim artışının da etkisi ve baz etkisinin de katkısıy-

la bu oranın yüzde 5’i aşması söz konusu olabilecek. Ekonomi-

nin ikinci yarısındaki performansı konusunda da sanayi dalları 

belirleyici rol oynayacak. Otomotiv, tekstil-konfeksiyon ve me-

talürji gibi sanayi dallarında, geçen yılki üretim düzeylerini ya-

kalamak ve geçmek için uğraş veriliyor. Otomotiv sanayiinde yı-

lın ilk yarısındaki üretim düzeyi geçen yılın aynı döneminin ge-

“Durgun suda herkes kaptan” atasözünde de vurgulandığı gibi 
fırtınalı dönemler yöneticiler için bir sınav gibidir. Aşağıdaki ko-
nularda gerekli önlemleri alan yöneticiler bu sınavı başarıyla at-
latabilir:

n Avrupa’daki ekonomik durumun normalleşmesi en az iki-üç 
yıl alabilecek. Bu nedenle iş insanları belirsizlik ve stresiyle 
bir arada yaşamaya alışmalı.

n	Çalkantılı dönemlerde ihtiyatlı bir cesaretle manevra ala-
nı mümkün olduğu kadar geniş tutacak önlemler alınmalı. 
Farklı olasılıklara göre değişik senaryolar geliştiren iş insan-
ları geleceğin tatsız sürprizlerine karşı daha hazırlıklı olabilir.

n	Dünya ve Türkiye ekonomisindeki değişen koşulları zama-
nında algılamak için her girişimci kendi çapına göre bir erken 
uyarı sistemine sahip olmalı.

n	Nakit akımının iyi planlanması şirketin dış şoklara karşı kırıl-
ganlığını azaltabilir.

n		Üretim ve fiyat politikası belirlenirken, mevcut pazar payının 
korunmasına öncelik verilmeli.

n	Dış pazarlarda geliri azalan kitlelere, standart özelliklere sa-
hip kompakt ürünleri hesaplı fiyatlarla sunmak ihracatın kri-
ze rağmen artmasını sağlayabilir.

n	Zor dönemlerde acele alınmış kararlarla üretim daralmasına 
ve çalışanlar arasında tensikata gitmek şirketin ilerdeki bü-
yüme potansiyeline zarar verebilir. Şirketin entelektüel ser-
mayesini koruyanlar geleceğe daha güvenle bakabilir.

n	Araştırma gelişme (Ar-Ge) çalışmalarında ve reklam tanıtım 
bütçesinde aşırı ölçüde yapılan kısıntılardan kaçınmak şir-
kette sürdürülebilir bir büyüme ivmesi ortaya çıkarır.

Zor dönemler için yönetim önerileri

YASED (Yabancı Sermaye 

Derneği) Başkanı Adnan Nas, 

üyelerinin 2012 yılı için yüzde 

4.3 büyüme tahmini yaptığını 

açıklıyor. Merkez Bankası Beklenti 

Anketi’nin Temmuz ayı ikinci 

anketinde yapılan tahminlerin 

ortalaması yüzde 3.6 olarak 

hesaplanıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 

İhracatçıları Birliği Başkanı 

Orhan Sabuncu, ikinci yarıyla 

ilgili ihracat beklentilerini şöyle 

anlatıyor: “Yılın ikinci yarısı için 

Temmuz ve Ağustos döneminde 

düşüşlerin devam edeceğini 

tahmin ediyoruz. Özellikle 

Ağustos ayı otomotiv endüstrisi 

için üretime ara verilen, ihracatın 

en düşük olduğu ay oluyor." 
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risinde kaldı. Ancak Nisan ayından itibaren aylık iç satış miktar-
ları geçen yılki düzeylerine yaklaşmaya başladı. Sektör, AB ülke-
lerinden gelen talebin azalmasını diğer ülkelere yapılan ihraca-
tı artırarak telafi etmeyi amaçlıyor. Uludağ Otomotiv Endüstri-
si İhracatçıları Birliği Başkanı Orhan Sabuncu, ikinci yarıyla ilgili 
ihracat beklentilerini şöyle anlatıyor: “Yılın ikinci yarısı için Tem-
muz ve Ağustos döneminde düşüşlerin devam edeceğini tah-
min ediyoruz. Özellikle Ağustos ayı otomotiv endüstrisi için üre-
time ara verilen, ihracatın en düşük olduğu ay oluyor. Ancak yı-
lın son dört ayında yakalanacak ivmeyle 20 milyar dolarlık he-
defe ulaşılacağına inancımız devam ediyor. Euro bölgesinde de-
vam eden krizi dikkate aldığımızda yılın ikinci yarısında AB ülke-
lerinde ciddi bir toparlanma beklemiyoruz.”

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, sanayinin ikin-
ci yarıdaki performansı konusundaki beklentilerini şöyle özetli-
yor: “Konfeksiyon ve genel olarak perakende sektörü 2011 yılını 
başarılı bir ivmeyle kapattı. Organize perakende sektörü 2011’i 
yüzde 25 civarında bir büyümeyle yani başarıyla tamamladı. 
2011’in büyüme ivmesi 2012’nin ilk çeyreğine de yansıdı. Ancak 
Avrupa’da derinleşen krizin etkisi ve komşu ülkelerde yaşanan 

olaylardan ötürü, gerek hükümet gerekse de perakende sektö-
rü, 2011’e göre 2012’de büyümenin daha yavaş olacağını öngör-
müştü. Bu nedenle de alım ve yatırımlarını buna göre planlamış-
tı. İlk çeyrekten sonraki büyüme rakamları öngörüye paralel gi-
diyor. Bir sürpriz olmadığını düşünüyorum” ING Bank Başekono-
misti Şengül Dağdeviren, sanayi dallarındaki son durumu şöy-
le yorumluyor: “Son sanayi üretimi verileri yavaşlamada bir dip 
noktasına gelinmiş olabileceğine işaret ediyor. 2011 ortasından 
bu yana GSYH büyümesine negatif etki yapan stoklardaki erime, 
önümüzdeki dönem de talebin üretimle karşılanacağını düşün-
dürüyor. Yılın ikinci yarısında dış gelişmelerin özellikle özel yatı-
rımları sınırlandırma ihtimali güçlü ama uluslararası finans piya-
salarında beklenmedik negatif bir gelişme olmazsa dış dengede 
devam eden iyileşme ve enflasyon riskinin de azalmasıyla birlik-
te artan güven ortamı büyümeyi destekleyici olacaktır.”

İHRACATIN BİLEŞİMİ

Yerli ve yabancı ekonomistlerin tahminleri arasındaki yaklaşık 2 
puanlık farklılığın başlıca nedeni, dünya ekonomisinde durgun-
luğun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda ortaya 
çıkıyordu. Yabancı uzman ve ekonomistler, AB’deki sorunlar ne-

Mali politikalarda istikrar

Geçen yüzyılda maliye alanında en çok 
tartışılan konular olan “kamu sektörü 
borçlanma gereksinimi” ve “faiz dışı fazla” 
gibi teknik terimler, mali istikrar sayesinde 
artık eskisi kadar önemli görülmüyor. Bu 
ekonomik büyüklükler bu kez Avrupa 
ülkelerinin ekonomi gündemine girdi. 
Yunanistan ve İspanya’ya gelen troyka 
heyetleri önce bu göstergelerin düzeyine 
bakıyor.

Mali istikrar dış şoklara karşı bir 
otomobildeki emniyet kemeri veya hava 
yastığı gibi önemli bir koruma sağlıyor. 
Bütçe açığının ve faiz ödemelerinin makul 
düzeylere indirilmesi, olası bir dış şok 
durumunda ekonomi yönetimine daha 
geniş bir hareket alanı sağlıyor. Yılın ilk 
beş ayında merkezi yönetim bütçesinde 
dengeli bir görünüm ortaya çıktı ve faiz 
dışı fazlada yıl sonu hedefinin yüzde 
82’sine ulaşıldı. Ekonomik faaliyette 
yavaşlama vergi gelirlerinin artış hızını 
geçen yıla göre düşürürken, alacakların 
yapılandırılması ve memur maaşlarındaki 
artış gelir gider dengesinde bir miktar 
bozulmaya yol açtı. Bu bozulmanın 
sonbahar aylarında telafi edilmesi 
bekleniyor.

Temel makroekonomik hedeflerde son durum

Göstergeler Hükümetin hedefi 
(2012 yılı)

Son durum ve yılsonu beklentileri

GSYH büyüme oranı Yüzde 4 Yüzde 4 ile yüzde 5 arasında 
gerçekleşebilir

Sanayi üretiminde artıs Yüzde 3.5 Yüzde 4’ü aşabilir

Tarımsal üretim artışı Yüzde 3 Olumsuz hava koşullarına rağmen 
hedefe ulaşmak mümkün

Yurtiçi nihai talep artışı Yüzde 3.9 İç talepteki kısmi canlanma sayesinde 
yüzde 4.5’e yükselebilir 

İşsizlik oranı Yüzde 10.4 Yüzde 10’da tutmak mümkün olabilir

Enflasyon (TÜFE, yılsonu) Yüzde 6.2 Yüzde 7’nin altında kalabilir

Sabit sermaye yatırımlarındaki 
artış (Özel sektör)

Yüzde 7.7 Teşvik paketi sayesinde hedefi tutturma 
imkanı var

İhracat 148.5 milyar $ Zorluklara rağmen hedefe ulaşmak 
mümkün

İthalat 248.7 milyar $ Büyümedeki yavaşlama sayesinde 250 
milyar doların altında kalabilir

Cari işlemler açığının GSYH’ya 
oranı

Yüzde 8 Makul düzeydeki bu hedefe ulaşılabilir

Turizm gelirleri 26 milyar $ Gelir düzeyi 24 milyar dolara yaklaşabilir

Devlet gelirlerinin GSYH’ya 
oranı

Yüzde 36.8 Hedefe ulaşmak mümkün

Devlet harcamalarının 
GSYH’ya oranı

Yüzde 37.6 Son dönemdeki harcama artışına 
rağmen hedefin aşılması önlenebilir

Kamu kesimi borçlanma 
gereksiniminin GSYH’ya oranı

Yüzde 1.1 Hedefe ulaşmak için gerekli önlemler 
alınabilir

Borç stokunun GSYH’ya oranı Yüzde 37.0 Yüzde 40’ın altında tutmak mümkün 
olabilir
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deniyle Türkiye’nin ihracatının önemli ölçüde azalacağını ve bu-
nun da büyüme oranında ciddi bir düşüşe yol açacağını düşünü-
yorlardı. Yabancıların tahmininin ilk bölümü doğru çıktı ve yılın 
ilk altı ayında Türkiye’nin ihracatı içinde AB üyelerinin payı yüzde 
39.7’ye kadar geriledi. Ancak ihracatçılarımız AB dışındaki pazar-
lara yönelince, toplam ihracatta bir gerileme ortaya çıkmadı. Çi-
zelgede görüldüğü gibi başta Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ol-
mak üzere AB dışında kalan ülkelere ihracatın artması özellikle 
ilk çeyrekte büyüme hızının yüzde 3.2’nin altına düşmesini ön-
ledi.

Bu arada ihracat değerleri konu- sundaki bir tartışma kafaları ka-
rıştırdı. Bazı ekonomistler İran’dan yapılan petrol ithalatının kar-
şılığının altınla ödenmesinin ihracat sayılamayacağını belirtti. 
Haziran ayı sonu itibariyle TÜİK’in ve TİM’in (Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi) açıkladığı ihracat değerleri arasında 1 milyar 386 mil-
yon dolarlık bir fark ortaya çıkması da bu savı güçlendirdi. Ayrı-
ca İran’a yapılan ihracatın değeri TÜİK’te 5 milyar 891 milyon do-
lar olarak verilirken, bu değer TİM istatistiklerinde 1 milyar 545 
milyon dolarda kalıyordu. Ancak altın ihracatı dışta tutulsa da 
AB’den kaynaklanan dış talep duraklamasının, diğer pazarlarda-
ki artış ile telafi edildiği görülüyordu. TİM’in açıkladığı Temmuz 
ayı verilerinde ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 
oranında düşmesi ihracatta yeni pazar lar arayışının sürmesi ge-
rektiğini ortaya koyuyordu.

SORUN DA VAR FIRSAT DA...

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yılın ikinci yarısının zorlu geçe-
ceğini düşünüyor. Ancak başta otomotiv ve hazır giyim olmak 
üzere büyük ihracatçı sektörlerde yıl sonuna doğru toparlanma 
bekliyor. Büyükekşi, “Bu doğrultuda yıl sonu için belirlediğimiz 
150 milyar dolar ihracat hedefine adım adım ilerliyoruz” diyor. 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle de komşu ülkelerdeki ciddi sorunla-
ra rağmen ihracatta bu yıl için belirlenen yüzde 10 artış hedefi-
ne ulaşılacağına inanıyor. Ocak-Haziran döneminde yüzde 11.3 
artışla 73 milyar dolara ulaşıldığını hatırlatan Gülle, alternatif pa-
zarlarla Euro bölgesindeki kayıplar telafi edildiğini vurguluyor. 
Ardından da söz konusu pazarlarla ilgili şu değerlendirmeyi ya-
pıyor: “Arap baharı yaşayan Libya, Mısır ve Tunus’un değişen yö-
netimleriyle birlikte ihracat sanılanın aksine hızla arttı. Türkiye bu 
anlamda Ortadoğu’da gittikçe güçlenen bir isim olarak öne çıkı-
yor. 2012’nin ilk çeyreğine bakıldığında Libya, Tunus ve Mısır’a 
yönelik toplam ihracatın yüzde 84 artışla 1.6 milyar dolara ulaş-
ması Türkiye’nin Arap baharından en karlı ülke ola- rak çıktığı-
nın ispatı. Suudi Arabistan ve Cezayir pazarlarıyla ilgili de olumlu 
işaretler var. Ancak tekstil ve hammaddeleri ihracatında önem-
li pazarlarımızdan olan ve bölge ülkelerine yapılan ihracatta da 
önemli transit geçiş noktası konumunda bulunan İran’ın ambar-
golar nedeniyle çektiği sıkıntı bize de yansıyor. ABD’nin öncülük 
ettiği ek mali yaptırımlara AB’nin de destek vermesi, Türk banka-
cılık sistemi üzerindeki baskıyı daha da artırdı. İran’la ticaret ya-

İhracatın coğrafyasındaki değişim durgunluk riskini azalltı

Ülkeler ve
ülke grupları

Toplam ihracat içindeki 
oranı (%)

İhracatın ithalatı 
karşılama oranı (%)

İhracatın 
yıllık 
ortalama 
artış orası (%)2007 2012 2007 2012

AB -27 57,4 39,6 89,1 68,5 0,7

Almanya 11,4 9,0 71,7 64,7 3,4

Orta Doğu Ülkeleri 13,3 26,7 121,5 167,4 24,7

Afrika Ülkeleri 5,6 9,2 90,1 150,4 20,2

Rusya 4,3 4,3 20,3 25,1 8,5

ABD 4,2 3,9 55,6 38,2 6,6

Türk Cumhuriyetleri 2,6 3,7 109,9 148,7 12,4

Çin 0,9 1,7 7,9 12,2 22,8

Kaynak: TÜİK, Hesaplamalar Ocak-Haziran dönemleri itibariyle yapılmıştır.
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pan Türk firmalarının tahsilat seçenekleri gi-
derek sınırlanıyor. Peşin ticaret olursa başı-
nız ağrımaz. Ancak firmalarımız İranlı firma-
lara çok ciddi krediler açıyor. Haliyle krizin 
getirdiği devalüasyon gibi durumlardan et-
kileniyorlar. Ama bu geçici bir sıkıntı. Uzun 
süreli olmaz. İran’la ticareti daha net çizgi-
lerle yapmakta fayda var. İran kapalı eko-
nomiye sahip. Bir müddet kur böyle devam 
eder. Alışıldıktan sonra yavaş yavaş her şey 
rayına girecektir.”

FAİZ İNDİRİMİ DIŞ KOŞULLARA BAĞLI

Geçen yılın yaz aylarında yurtiçi kredi hac-
mindeki 12 aylık artış yüzde 40’ları bulmuş 
ve ekonominin aşırı ısındığı yönündeki eleş-
tiriler yaygınlaşmıştı. Bunun üzerine Merkez 
Bankası, geçen kasım ayında uygulamaya 
başladığı sıkılaştırma politikası ile kredi ar-
tışını denetlemeyi amaçlayan politikalar de-
metini uygulamaya sokmuştu. İstatistikler, 
bu politikaların amacına ulaştığını ve bir yıl 
öncesine göre kredi artış oranlarının sürekli 
olarak düştüğünü gösteriyor.

Geçen yılın Haziran ayında toplam yurtiçi 
kredilerde yüzde 41.2 olan 12 aylık artış ora-
nı bu yılın aynı ayında yüzde 23’e kadar ge-
riledi. Tüketici kredilerindeki artış oranı gra-
fikte görüldüğü gibi son bir yıl içinde yüzde 

42’den 13.1’e düştü. Kredilerdeki sıkılaştırma fiyat artışlarının hı-
zını kaybetmesine ekonominin soğutulmasına katkıda bulundu. 
Ancak göreceli olarak yüksek faiz oranları hem tüketimde hem 
de yatırımlarda artış hızını düşürdü.

Merkez Bankası, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın isteğine ve 
piyasaların beklentisine rağmen son aylarda bir faiz indirimine 
gitmedi. Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi De-
kanı Durmuş Dündar, Merkez Bankası’nın faiz politikasını doğ-
ru buluyor ve bu görüşünün gerekçesini şöyle açıklıyor: “Mer-
kez Bankası hepimizin bildiği gibi ihtiyatlı maliye politikası uy-
guluyor ve Temmuz ayının Para Politikası Kurulu toplantısı sonu-
cu açıkladığı kararda da belirttiği üzere, bu tavrını sürdürmeye 
kararlı görünüyor. Küresel ekonomideki belirsizlik ve kırılganlık-
lar karşısında bu politikanın uygulanması doğru bir yaklaşımdır. 
Üçüncü çeyrek makroekonomik göstergeler netleştiğinde, küre-
sel ekonomik gelişmeler de dikkate alınarak yeni bir faiz kararı 
oluşturmak en doğru tavırdır.” Bahçeşehir Ekonomik ve Toplum-
sal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Uzman Araştırmacısı Zümrüt 
İmamoğlu ise piyasadaki genişlemeci politika beklentileri konu-
sundaki görüşünü şöyle özetliyor:

“Şahsi kanaatim Merkez Bankası’nın faiz indirmesini beklemek 
için henüz çok erken olduğu. Tabii burada faiz indiriminden kas-
tım faiz koridorunun tavan faizinde indirime gidilmesi. Bilindi-
ği gibi Merkez koridor içerisinde zaten gerektiğinde parasal sıkı-
laştırma ya da gevşemeye gidebiliyor. Dolayısıyla Merkez’in kü-
resel koşullar değişmediği sürece 2012’nin geri kalanında da bu 
esnekliği kullanmaya devam edeceğini ve tavan ya da taban fa-
izde bir değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyorum.”

İmamoğlu, faiz indiriminin ancak Euro bölgesindeki krizin ağır-
laşması durumunda bankaların rahatlaması için veya dışarıdan 
sermaye girişinin artması durumunda gündeme gelebileceğini 
vurguluyor. İmamoğlu, bu iki olayın da 2012 içinde gerçekleşme 
ihtimalinin zayıf olduğunu vurguluyor.

TARIMDA İHRACAT ARTIŞI

Tarımsal üretim geçen yıl yüzde 5.3 gibi yüksek bir oranda art-
tıktan sonra ekonomi yönetimi bu yıl için yüzde 3 büyüme he-
deflemişti. Yılın ilk yedi ayında bazı bölgelerdeki olumsuz hava 
koşullarına rağmen bu hedefe ulaşmak mümkün görünüyor. Ta-
rımsal üretim artışı büyüme oranına 0.3 puan katkı yapacak ve 

TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, yılın ikinci 
yarısının zorlu geçeceğini 
düşünüyor. Ancak başta 
otomotiv ve hazır giyim 
olmak üzere büyük 
ihracatçı sektörlerde yıl 
sonuna doğru toparlanma 
bekliyor.
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hem ihracatın artmasına hem de gıda fiyatlarının makul düzey-
lerde kalmasına imkân verecek. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Baş-
kanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimde ürün bazındaki beklen-
tilerini şöyle açıklıyor: “Pamuk yerine mısır ekildiği için mısır üre-
timi yüzde 25 artacak. Pirinçte ve var yılı nedeniyle zeytinde üre-
tim artışı bekleniyor. 2011-2012 döneminde İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu bölgelerinin bazı yörelerinde kış aylarında yaşanan don 
ile Haziran ve Temmuz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle hu-
bubat rekoltesinde geçen yıla göre, bir miktar azalma bekleni-
yor. Ancak, diğer bölgelerimizdeki üretimin yeterli olması nede-
niyle ülkemizin ihtiyacı karşılanabilecek. Üzüm üretiminin, aşırı 
yağış, dolu ve aşırı sıcaklıklara maruz kalsa da geçen yılın seviye-
sinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Domates ve diğer seb-
ze üretiminde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ayçiçeği üretim 

bölgelerinde hava şartlarının uygun olması nedeniyle ayçiçeği 
üretiminde artış bekleniyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı meyve 
ve sebzelerde ortaya çıkan güneş yanığının verdiği hasarın bo-
yutu ise yaz sonunda ortaya çıkacak.

ENFLASYONDA YENİ HEDEF

Hükümet, geçen yılın sonbaharında 2012 yılı için yüzde 5.2 enf-
lasyon hedefi belirlemişti. 2011 sonunda yıllık enflasyonun yüz-
de 10’u aşması üzerine hedef yüzde 6.5’e yükseltildi. Bu reviz-
yonda varil başına ham petrol fiyatının 120 dolar olarak tahmin 
edilmesi de önemli rol oynadı. Durgunluğun kalıcı olduğu anla-
şılınca petrol fiyatları gevşedi ve Merkez Bankası ham petrolde 
varil fiyat tahminini 110 dolara düşürdü. İşlenmemiş gıda fiyatla-
rının ilk yarıdaki olumlu seyrini de dikkate alan Merkez Bankası, 
geçen temmuz ayında 2012 enflasyon hedefini yüzde 5.3 ile 7.1 
arasına indirdi. Yılsonu enflasyon hedefi ise 0.3 puanlık düşüşle 
yüzde 6.2 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu tahminleri daha çok yüz-
de 7 dolayında bir gerçekleşme üzerinde yoğunlaşıyor.

TURİZMDE AB ETKİSİ

Yılın ilk yarısında turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 1.1 oranında azalarak 8 milyar 376 milyon dolar oldu. Ak-
deniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Sururi Ço- 
rabatır, bu azalmanın nedenlerini şöyle açıklıyor: “Antalya’da tu-

rizm sezonuna yüzde 15 eksilerde girdik. Türkiye de eksideydi. 
Bu düşüşe sadece bu yılla bakarsak hata yaparız. Çünkü 2011’de 
olağandışı bir süreç yaşanmıştı. 2012’nin gelişme seyrini 2010’la 
karşılaş- tırdığımızda, Türkiye’nin 2011’in 4 aylık döneminde yüz-
de 21 yükseldiği, 2012’nin 4 aylık döneminde yüzde 6 gerilediği, 
buna karşın 2010’a göre yüzde 13 artıda olduğunu görüyoruz. 
Yılın ilk aylarındaki düşüş esas olarak iki nedenden kaynaklandı. 
Birincisi, etkileri hala devam eden ekonomilerdeki bozulmalar, 
ikincisi tur operatörlerinin bozulan mali yapıları. Örneğin, TUI ve 
Thomas Cook gibi büyük grupların içinde bulundukları zor du-
rumla birlikte uçuş planlarında ve kapasitelerinde ciddi daralma-
lar oluştu.” Çorabatır, sonraki aylarda bu azalmanın telafi edilebi-
leceğini ve geçen yılki 23 milyar dolarlık turizm gelirine bu yıl da 
ulaşma hatta aşma imkânının bulunduğunu düşünüyor.

Para dergisi ekonomik araştırma ekibi eldeki tüm göstergeleriy-
le iş insanların gözlemlerini ve gelecek aylar hakkındaki görüş-
lerini harman ettiğinde şu sonuçlar ortaya çıkıyor:

n Bugünkü koşullarda olağanüstü bir kötüleşme olmadığı tak-
dirde 2012 yılını yüzde 4 ile 4.5 arasında bir büyüme oranıy-
la kapatabiliriz.

n		Büyümenin bu düzeylerde tutulması durumunda cari işlem-
ler açığının hükümetin hedeflediği yüzde 8 oranına ulaşma-
sı zor olmayacak.

n	İşsizlik oranında hedeflenen yüzde 10.4’lük 2012 oranının 
biraz altına inmek mümkün görünüyor. İkinci yarıda bu oran 
yüzde 9.5 ile 10 arasında dalgalanabilir.

n		Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası ılımlı bir dış şoku karşı-
layabilecek ve hasarı asgariye indirecek politikalara ve araç-
lara sahip görünüyor. Ancak Yunanistan’ın euro bölgesinden 
ayrılması gibi bir olay ortaya çıktığında tüm hesapları yeni-
den yapmak ve yeni politikalar belirlemek zorunlu olacak.

n		2013’ün bir büyüme ve istikrar yılı olması için orta vadeli 
programın mevcut hedef ve politikaları yetersiz kalabilir. Bu 
nedenle yapısal değişime ve yeni reformlara öncelik veren 
yeni bir programa duyulan ihtiyaç artacak.

Ekonomik konjonktürün yönü
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Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Veysi Öncel ise yılı artı-
da kapatmanın mümkün olduğunu vur- guluyor. Öncel, bu iyim-
ser tahminin gerekçelerini şöyle sıralıyor: “Ege’de bir toparlanma 
hareketi başladı. Başta Polonya ve Almanya’dan olmak üzere ge-
len talepler çoğalıyor. Bu hareket- lenmeye bağlı olarak, kayıp-
larımızın ta- mamını eylül ayında kapatacağımıza ina- nıyorum. 
Türkiye’ye Rusya’dan turist getiren tur operatörlerinin yönünü 
Ege’ye çevirmesi, önümüzdeki 5 ayın iyi geçeceğine dair umut-
larımızı artırıyor. Her şeye rağmen yılı artıda kapatacağımızı tah-
min ediyorum.”

YATIRIMLARDA DURAKLAMA

Yatırımlar ekonominin hem bugününü hem de geleceğini kurta-
rır. Temeli atılan bir yatırım hem inşaat aşamasında hem de üre-
time geçildikten sonra gelir ve istih- dam artışı sağlar. Nitekim 
2010 ve 2011 yılında gerçekleşen yüksek büyüme oranlarında 
yatırımlardaki hızlı artış önemli bir rol oynamıştı. Özel sektör sa-
bit sermaye yatırımları 2010’da yüzde 33.6 ve 2011’de yüzde 22.8 
oranında artmıştı. Makine teçhizat yatırımlarındaki artış oranı ise 
2010’da yüzde 42.8 ve 2011’de yüzde 25.8 gibi çok yüksek oran-
lara ulaşmıştı. 2012’nin ilk çeyreğinde ise özel sektör makine 
teçhizat yatırımları ancak yüzde 0.9 oranında arttı. Bu durakla-
ma dünya ekonomisindeki belirsizlikten ve Türkiye’deki yüksek 
faiz oranlarından kaynaklandı. Yılın ikinci yarısında yatırımların 
bir ölçüde canlanması hükümetin artış hedefi olan yüzde 7.7’ye 

ulaşılmasını sağlayabilir. Ancak gelecek yıllarda yatırım- lar tek-
rar artırılamazsa, yeni teşvik paketinin amaçladığı yapısal deği-
şim gecikebilir. Bu durumda son aylarda çok konuşulan “orta ge-
lir tuzağı”na düşme ihtimali yükselebilir.

İNŞAAT SEKTÖRÜ BEKLEMEDE

Konut inşaatıyla ilgili göstergeler ekonomik konjonktür için bir 
erken uyarı sinyali gibidir. Kriz veya durgunluk önce konut satış-
larını ve inşaatını etkiler. Durgunluktan en son çıkan da yine ko-
nut sektörüdür. 2010 yılında inşaat ruhsatı alınan 800 bin aşkın 
dairenin son aylarda satışa sunulmaya başlaması konut piyasa-
sında bir arz artışı ortaya çıkardı. Ekonomik faaliyetteki yavaşla-
ma ve konut kredisi faizlerinin göreceli olarak yüksekliği konut 
talebinin artışını önleyince, ruhsat sayısındaki artış da durakladı. 
Yılın ilk çeyreğinde inşaat ruhsatı verilen daire sayısı sadece yüz-
de 5 oranında arttı.

Türkiye’de konut stokundaki ve arzındaki artış, İspanya’da oldu-
ğu gibi finans piyasasında sıkıntı yaratacak düzeylerde bulun-
muyor. Merkez Bankası’nın düzenlediği istatistiklere göre konut 
satış fiyatlarının enflasyon oranında artış göstermesi ve reel de-
ğerlerde bir düşme görülmemesi de sorunun geçici olduğunu 
düşündürüyor. Kentsel dönüşümle ilgili planlar gelecek aylarda 
uygulamaya sokulduğu takdirde hem konut inşaat sektörü hem 
de bu sektöre girdi veren ana metal, çimento, cam, seramik ve 
boya gibi sanayi dallarında ek talep yaratabilecek.

ÇELİKTE DÜNYA SEKİZİNCİSİ OLDUK

Türkiye çelik sektörü, 2000’li yıllarda başladığı atılımı sürdürüyor. 
Fiili ham çelik üretimimiz 2011’deki 14.3 milyon tondan 2011’de 
34.1 milyon tona yükseldi. Böylece Türkiye, 2011 sonu itibariyle 
Almanya’dan sonra Avrupa’nın ikinci büyük çelik üreticisi oldu. 
Ocak 2012 verileri ise Türkiye’nin Ukrayna ve Brezilya’yı geride 
bırakıp dünya sekizinciliğine yükseldiğini gösteriyor.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, bu yılın ilk yarısın-
da geçen yıla göre yüzde 9.3 artışla 17.9 milyon ton olan ham 
çelik üretiminin yıl sonunda 37.5 milyon tona ulaşacağını öngö-
rüyor. Bu da büyük olasılıkla dünyü sekizinciliğinin korunacağı-
nı gösteriyor. Çelik, bu yıl yine yüzde 10 artışla 20 milyon ton çe-
lik ihracatı beklediklerini söylüyor. Değer olaraksa yüzde 7 artış-
la 16.5 milyar dolarlık ihracat geliri bekliyor. Ardından da ihra-
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cat pazarlarıyla ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “Hedeflerimizi belir-
lerken önemli ihracat pazarlarımızdaki güncel durumu ve yeni 
pazarlara yönelik çalışmalarımızı göz önünde bulunduruyoruz. 
Bu anlamda çelik sektörü için en önemli ihracat pazarları Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu’da ülkeleri. Arap baharı olarak nitelendirilen 
bu ülkelerde yaşanan protestolar azaldıkça ve demokratikleşme 
ivme kazandıkça bu ülkelere ihracatımız olaylar öncesi seviye-
lere dönme eğilimi gösteriyor. 2011’in ilk yarısında bahsettiği-
miz ülkelere 2.8 milyon ton ve 2.1 milyar dolar olan ihracatımız, 
toplam çelik ihracatımızın miktarda ve değerde yaklaşık yüzde 
30’unu oluşturuyordu. 2012’nin ilk yarısında söz konusu ülke-
lere ihracatımız miktarda yüzde 53 artış göstererek 4.2 milyon 
tona çıktı. Değerde ise yüzde 46 artış- la 3.1 milyar dolara ula-
şıldı. İhracatımızda ülke bazında ikinci sırada olan Irak, 2013 için 
de olumlu sinyaller veriyor. Libya ve birleşik Arap Emirlikleri de 
önemli pazarlarımız.”

İÇ TALEPTE KISMİ CANLANMA

Durgunlukla boğuşan ülkelerde hükümetler, ailelerin daha faz-
la tüketim harcaması yapması ve ekonomiyi canlandırması için 
her yolu deniyor. Japonya’da iç tüketimi canlandırmayı amaçla-
yan paketler 20 yıldır kalıcı bir sonuç vermiyor. ABD’de ekono-
mi yönetimi iç talebi canlandırmak için çeşitli önlemler alıyor. 
Türkiye’de ise tüketim ve iç talep en olumsuz koşullarda bile ar-
tışa geçmek için fırsat kolluyor. Tüm olumsuz koşullara rağmen 
özel tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde gerilemedi ve ya-
tay bir seyir izledi.

Tüketici talebinin canlı olması etkisini ticaret, finans, inşaat ve bi-
lişim gibi ekonomik faaliyet dallarını içeren hizmetler sektörün-
de gösteriyor. Bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 3.2’lik büyüme-

nin 2 puanı hizmetler sektörünün katkısı ile sağlandı. Yılın ikinci 
çeyreğinde ise iç talebin ve tüketim harcamalarının, ilk çeyreğe 
göre arttığı gözlemleniyor.

TÜİK’in hazırladığı sanayi sipariş endeksinin geçen mayıs ayın-
da nisana göre yüzde 10, geçen yılın Mayıs ayına göre ise yüz-
de 19.1 oranında artışı iç talepteki kısmi canlanmanın sonbaha-
ra kadar süreceğini düşündürüyor.

Yılın ikinci yarısı ile ilgili göstergeler iç talepte bir gerileme işa-
reti vermiyor. OECD ile Merkez Bankası’nın hazırladığı öncü gös- 
tergeler endeksi değerleri de üçüncü çeyrekte iç talepteki kıs-
mi canlanmanın süreceğini gösteriyor. Koton Mağazacılık ve Bir-
leşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz 
Yılmaz’ın perakendecilik hakkında verdiği şu bilgiler de iç talep-
te- ki kısmi canlanma teşhisini doğruluyor:

“Haziran ayı sonu itibarıyla Nielsen Perakende Endeksi rakam-
larına baktığımızda, bir önceki aya göre yüzde 13, 2011 yılının 
Haziran ayına göre ise yüzde 7 büyüme görüyoruz. 2011 Hazi-
ran ayında yıllık büyüme yüzde 5 olarak gerçekleşmişti. 2012 yı-
lının geçmiş 6 aylık döneminde perakende sektörünün çok ba-
şarılı bir performans gösterdiğini görüyoruz. Toplam cirolarda-
ki yıllık yüzde 7 oranındaki artışın gıda dışı perakende kaynaklı 
olduğunu söyleyebiliyoruz. Hatta hazır giyim bunun içinde çok 
daha yüksek bir pay taşıyor.”

DIŞSAL FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Türkiye ekonomisi örneğin bir Brezilya ve Norveç gibi ülkele-
rin aksine çevre ülkelerdeki gerilimlerden büyük zarar gördü. 
Ortadoğu-Balkanlar-Kafkasya gerilim üçgeninin tam ortasında 
bulunan Türkiye, komşu ülkelerle istikrarlı ve gelişen ekonomik 
ilişkiler kurmakta zorlandı. Mevcut siyasi ve askeri sıkıntılara son 
dört yılda AB’deki borç ve finans krizi de eklendi. Yılın son beş 
ayında Türkiye ekonomisi ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin, dış-
sal faktörler alınacak sonuç üzerinde önemli bir etki yapacak. 
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“Verimliliği arttırarak 
sürdürülebilirliği sağlamak 
imkansız değil”

Kurthan Tarakçıoğlu:

 Kurthan Tarakçıoğlu, yetkili satıcıların 
verimliliklerini artırıp kayıpların önüne geçerek 
sürdürülebilirliğin sağlanmasının mümkün 
olabileceğini söylüyor. Bunun kolay olmayacağını 
ifade eden Tarakçıoğlu, otomotiv işinin prestij ve 
ciro anlamında kredisi yüksek bir iş olmasının 
yanı sıra yetkili satıcının sonuçta kâr elde ederek 
sermayesini büyütmesinin öncelikli amacı olması 
gerektiğine işaret ediyor.

Yeni kurmuş olduğunuz danışmanlık firmasıy-
la ne amaçlıyorsunuz?

2
012 senesinin Ocak ayında “Kurthan Ta-
rakcıoğlu Otomotiv Danışmanlık” adıy-
la kurmuş olduğum şirketin genel işti-

gal konusunu  “otomotiv sektörüne odaklı strate-
jik ve pratik danışmanlık” olarak belirledim. Elle-
rimiz işin içerisinde çalışma kültürüyle geçirdiği-
miz orta ve üst düzey yöneticilikler süreçlerinde 
elde ettiğimiz sektör uzmanlığı, itibarlı bir profes-
yonel ilişki ağı ve başarılı örneklerle dolu icra geç-
mişimiz nedeniyle; bundan böyle bilgi ve biriki-
mimi “KTDanışmanlık” yoluyla sektöre transfer et-
meyi  amaçlamaktayım. Okuyucularınız daha de-
taylı bilgiyi “ www.ktconsulting.com.tr/” internet 
sitesinden de elde edebilirler. 

Peki, firmanızın iş modeli nedir, daha çok hangi 
konularda hizmet vereceksiniz? 

KTDanışmanlık; otomotiv sektörüne bilgi ve de-
neyim transferi yaparak somut fayda yaratmak 
üzere, güçlü işbirliklerini de devreye alarak üç ana 
kolda yapılanmıştır. 
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Bunlardan ilki uzun süreli hizmetler olarak tanımlayabileceğim 
“Otomotiv Strateji Danışmanlığı”dır. Sektör içi veya sektöre teda-
rik yapan firmalara kendi şahsımda dışarıdan yönetim veya icra 
kurulu üyeliği ve sektör danışmanlığı hizmeti vermek bu alan-
daki iştigal konumuzdur. Özellikle yeni iş alanları geliştirerek şir-
ket performansı arttırma ve kurumsallığa geçiş süreçlerine des-
tek verme bu alandaki çalışma odağımdır. Bu alanda ilk müşte-
rim Prista-Oil oldu. Chevron/Texaco dünyanın tüm şirketler sı-
ralamasında 6. ve petrol şirketleri arasında da 4. olan bir dün-
ya devi olmakla birlikte, Orta, Doğu Avrupa, Türkiye, Ukrayna ve 
STAN ülkelerinde kendisine, madeni yağ pazarında en hızlı bü-
yüme sergileyen Prista Oil ’ i ortak seçmiştir. Biz ise Prista-Oil ile 
birlikte Texaco’yu ülkemiz otomotiv pazarında daha da büyüt-
mek üzere işbirliğine girdik.  

KTDanışmanlık iş modelinin ikinci kolunu ise; belirli süreli hiz-
metler olarak tanımlanabilecek  “Otomotiv İş Danışmanlığı” ola-
rak belirledim. Bu alanda özellikle sektöre girmek isteyen yatı-
rımcılara, birleşerek büyümek isteyen iş adamlarına veya işleri-
ni devrederek sektörü terk etmek isteyen girişimcilere başarılı 
hisse devirleri gerçekleştirmeleri konusunda yönlendirici danış-
manlık veriyoruz. Okuyucularınız bu konuda da daha detaylı bil-
giyi www.otomotivortagim.com/ internet sitesinden elde ede-
bilirler. 

Bu iki temel danışmanlık fonksiyonlarının yanına bir de “yeni iş-
ler” olarak tanımlayabileceğim gelecek projelerini koyuyorum. 
Bu kapsamdaki ilk girişimime karar verirken; otomotiv sektörüy-
le bağlantılı internet teknolojileri dünyasında gördüğüm potan-
siyeli dikkate alarak girişim kararı verdim. Bu yolda iki çok ye-
tenekli arkadaşımla, onların bir kaç yıl önce başlattığı bir yapı-
ya ortak olarak “Otoworks” firmasını kurmaya karar verdik. Sek-
törün çekirdeğinde yetişmiş ve her biri kendi alanlarında uz-
man olan otomotiv profesyonelleri tarafından kurulmuş olan 
OTOWORKS otomotiv bilişim firması, sektörümüzün distribütör, 
bayi, özel servis, tedarikçi, filo kiralama gibi tüm taraflarını bir 
araya getirecek internet temelli platformlar oluşturarak sektöre 
bütünsel fayda yaratmayı amaçlamaktadır. Özetle, otomotiv sek-
törü için internet teknolojileri üreten bir firmayız. Otoworks’ün 
varoluş sebebi ve anlamı; “Otomotiv Dünyası aktörlerinin birbir-
leriyle daha etkin çalışmasını sağlamak”tır. Kısacası OTOWORKS, 
“otomotiv işini kolaylaştırır” dedik ve okuyucularınız bu konuda 
da detaylı bilgiye www.otoworks.com/ internet sitesinden ula-
şabilirler. 

Otoworks’de ne gibi ürünler sunuyorsunuz? 

Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi kiralama sektörünün önünün 
çok açık olmasında dolayı bir çok fırsatla karşı karşıya olmasının 
yanında en az bu fırsatlar kadar riskler de içermektedir. Bu risk-
lerin çoğu iyi düzenlenmiş operasyonlar ve sağlam bir altyapıy-
la bertaraf edilebilir durumdadır. Bu bağlamda dikkat edilecek 
en önemli konunun; sektör oyuncularının iyi bir sistem altyapı-
sına ihtiyaç duymakta olduğu ve özellikle maliyet parametrele-
rini doğru kurgulamaları gerektiğine inanıyorum. Otoworks’ün 
ürünler yelpazesinde bu amaca hizmet eden yeni nesil iki ayrı 
altyapı çözümü oluşturduk. Bunlardan “Filosis”, bir kiralama fir-

masının tüm operasyonlarını yönetebileceği ERP platformudur 
ve rakipleriyle karşılaştırılınca bir çok yenilikçi özelliğe sahiptir. 
Aslında rakipsizdir bile diyebilirim. 

Diğeri ise “Filoline.net” ismiyle sektöre sunmakta olduğumuz 
ürünümüzdür ve kapsamlı bir e-ticaret portalı olma özelliğiyle 
sektör oyuncularının özellikle maliyetlerine ve verimliliklerine 
direkt fayda yaratacak olan eşi olmayan bir üründür. Filoline.net, 
kiralama firmalarının anlaşmalı servisleriyle arasındaki işlemleri 
en verimli şekilde gerçekleştiren Türkiye’nin bu konudaki ilk ve 
tek ticaret platformudur.

Bu ürünlerimize ek olarak otomotiv alanında e-ticaret mekaniz-
masına yönelik bir dizi çalışmamız da devam etmektedir. Tüm bu 
çalışmaların ana odağı otomotiv işinde maliyetlerin daha doğru 
yönetilmesidir.

Peki bu yeni işler alanında başka bir girişiminiz olacakmı? 

Evet, güncel yeni bir girişim planım daha var ve bu da yine bir 
teknoloji işi olacak. Pek tabii ki otomotivi yine merkeze alaca-
ğımız bir iş olacak. Pek yakında bunun da bilgisini veriyor ola-
cağım size. Ayrıca şunu eklemeliyim ki; iyi bir ekip, iyi bir plan 
ve büyüme olasılığının içerisinde büyük veya küçük diye bak-
madan daima olmak isterim. Girişimcilik alanında işlere bu gözle 
bakıyor ve vizyonumu bu parametrelere göre belirliyorum.

Otomotiv iş danışmanlığı alanında bahsetmiş olduğunuz bir-
leşme ve devirlerle ilgili beklenti ve görüşlerinizi okuyucu-
larımız için biraz daha açabilir misiniz? 

Günümüz koşullarında otomotiv sektöründe; rekabetin derin et-
kisi altında kârlar minimize olmuş, gerek marka distribütörleri ve 
gerekse onların yetkili satış ve servis ağları geçen zaman içerisin-
de bu trendin etkisi altında önemli kayıplara uğramıştır. Ortaya 
çıkan bu kayıpların tazmini, markalar açısından göreceli olarak 
daha kolaydır. Yeni ürün, yeni fiyat veya yeni satış kanallarını or-
taya çıkartarak kaybı geri alabilme yetisi esas olarak markaların 
ve onlara birincil kanal olan distribütörlerinin elindedir.

Pazarın büyüdüğü, hacimler artarken de rekabetin etkisinin 
ağırlaştığı ve dolayısıyla azalan kârlar trendinin artarak devam 
edeceği güncel ortamda yetkili satıcı veya servisler için ise; klişe 
bir tanımlamayla “verimliliği arttırıp” kaybın önüne geçerek sür-

 Mevcut profesyonel işletmeler 
bu kârsızlık makasından çıkabilmek 
için öncelikle ve elzem olarak 
maliyetlerini sıkı kontrol altına alacak 
ve güncel operasyonlarında verimliliği 
iyileştirecek operasyonel yollar 
bulmak zorundadır. 
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dürülebilirliği sağlamak imkansız değildir ancak o kadar da ko-
lay olmayacaktır. Otomotiv işi prestij ve ciro anlamında kredisi 
yüksek bir iş olmakla birlikte, orta ölçekli yatırımcı olan yetkili 
bayiler açısından nihayetinde kâr elde edebilmek veya sermaye-
yi büyütebilmek öncelikli amaç olmalıdır. 

Çünkü; basiretli bir iş adamı günün sonunda şu üç hedef için iş-
letme kurar ve yürütür; 1-kâr , 2-büyüme , 3-devamlılık

Mevcut profesyonel işletmeler bu kârsızlık makasından çıkabil-
mek için öncelikle ve elzem olarak maliyetlerini sıkı kontrol al-
tına alacak ve güncel operasyonlarında verimliliği iyileştirecek 
operasyonel yollar bulmak zorundadır. Bu iki konuda da tam za-
manlı, meşakkatli ve etkin bir mesai verilerek daha iyiye ulaşıla-
bilir, ancak bir süre sonra bunlar da yeterli olamayabilecektir, zira 
diğer işletmeler de uyumamaktadır. Bu noktada ise ya dikey bü-
yüme (daha fazla satarak ölçek ekonomisi yaratma) ya da yatay 
büyüme (işletmeye ilgili marka merkezli yeni işler ekleyerek) yo-
luyla iş hacminin büyütülmesi yoluna gidilmelidir. Bu her iki yol 
ise daha fazla sermaye, daha yoğun mesai ve veya yatırım anla-
mına gelmektedir. 

Günümüz iş adamları daima büyüme odaklı, yani yatırım amaçlı 
olmalıdır. Bunun aksi bir tavır firmaları önceleri fark edilemez ve 
fakat önüne geçilemez bir şekilde kaybetme trendine sokacak-
tır. “Mevcudu koruma kaygısı” bundan böyle çalışmayacaktır...

Yukarıda bahsi geçen tüm yollar “organik büyüme” olarak adlan-
dırılır ve iyi iş adamlığının önemli bir göstergesidir. 

Vizyoner firmalar için büyümenin diğer bir yolu ise “inorganik 
büyüme”dir. İnorganik büyüme; mevcut faaliyet kârlılığı yani 
ebitda’sı iyi veya iyileştirilebilir olan, büyüme potansiyeli bulu-
nan ve sürdürülebilirlik riski düşük olan, tercihen aynı sektörde 

yer alan işletmeleri devralmak veya onlarla birleşmek demektir. 
İnorganik büyüme için de aynen organik büyümede söz konu-
su olan yatırımcı tavır söz konusudur. Ancak diğerinden ana far-
kı akıllı bir öngörü ve bilge bir cesarettir.

Güçlü bir sermaye yapısının günümüz ticari hayatında ana be-
lirleyici unsurların en önemlilerinden biri olduğunu düşünecek 
olursak; sektördeki fırsatları öngörerek büyüyebilmek için ek 
sermayeye ihtiyaç duyan bir işletmeyle, inorganik büyüme ama-
cıyla elindeki sermayeyi doğru bir yatırıma çevirmek isteyen di-
ğer bir işletme arasında yapılacak olan adil ve akıllı ortaklıklar 
veya komple devirler, güçlendirilmiş yepyeni işletmeleri ortaya 
çıkarma potansiyeline sahip yüzyılın iş şekli olmaktadır. Doğru 
yapılandırılmış böylesine birleşmeler, sermaye ihtiyacının daha 
da elzem olacağı önümüzdeki süreçte sık görülecektir ve bizler 
de sektörümüzde önemli güç odaklarının ortaya çıkmasına şa-
hitlik ediyor olacağız.

Günümüz otomotiv pazarının koşulları; duygusal davranan veya 
kararsız yöneticilere soluk aldırmayarak uzun vadede daha da 
kaybetmelerine bir zemin olacaktır. Ancak; bölgesel hakimiye-
tini arttırarak sürdürülebilirliğini iyileştirmek üzere akıllı yatırım-
lar yapan büyüme tavırlı girişimciler veya küçülerek tipik aile iş-
letmesi formuna bürünen makul işletmeciler veya gerektiğinde 
rasyonel kararlar alarak sektörü zamanında terk eden kararlı iş 
adamları doğru adımları atmış olacaktır. 

Bu üçünden farklı olarak eski oyunu oynamaya çalışan, ne yar-
dan ne de serden vazgeçemeyen tereddütlü iş adamlarının işi 
ise bundan sonra daha zor olacaktır. 

KTDanışmanlık’ın otomotiv yatırım danışmanlığı kapsamında; 
büyüme ve yatırım tavırlı veya çıkış kararı almış akil iş adamları-
na inorganik işlemlerin yolunu açmayı amaçlıyoruz. İlgilenenler 
için doğru bir adım olacağına inandığımız birleşme veya devir iş-
lerinin ilk analizinin hemen akabinde talep edildiği takdirde ta-
raflarca bir “gizlilik sözleşmesi” imzalanması kaydıyla firma yetki-
lilerini daha detaylı görüşmelere geçmek üzere buluşturuyoruz. 
Yatırımın, devirin veya birleşmenin her iki taraf için de doğru bir 
adım olacağına biz ikna olmadığımız sürece, gelecek olan talep-
lere alıcı/satıcı bulma süreçlerini zorlamamaktayız.

Profesyonel yöneticiliğe dönmeyi düşünüyor musunuz? 

Hayır, aslında düşünmüyorum. Bazı öneriler aldım fakat kurmak-
ta olduğum bu iş modelinin orta ve uzun vadede benim için 
doğru yol olduğuna inanıyorum. Ancak 47 yaşındayım ve her 
şeye rağmen bazen insanın karşısına ret edemeyeceği konular 
çıkabilir, böyle bir durumla karşılaştığım takdirde sanırım zorla-
nırım fakat belki de profesyonel hayata dönerim, kim bilir. Ay-
nen girişimcilik alanında olduğu gibi profesyonel hayatta da; bü-
yüme olasılığı, iyi bir ekip ve iyi bir plan benim için daima iyi bir 
seçenektir. Her şeyden önemlisi kim için ve hangi amaç için ça-
lışacağım önem taşıyacaktır. İyi bir amaç ve doğru bir sermaye-
dar planlarımızı bozabilir ama beyaz atlı prensi bekleme yaşları-
nı çoktan geçtik. KTDanışmanlık’ta değer yaratmak, doğru adım-
ları doğru zamanda atıyor olabilmek benim için en büyük önce-
lik, sonrası zamana kalmış bir konu. 
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İÇİMİZDEN BİRİ

B
ayram Otomotiv, Peugeot markasının yenilikçi gücü ile 
15 yıl önce 1997 yılında Trabzon’da satış ve servis hiz-
metlerini sunmaya başladı. 

Sektörde henüz yeni olmamıza rağmen markamızdan aldığımız 
cesaret ve müşterilerimizin güveni ile geleceğe yatırım kararı al-
dık.

2000 yılında belirlediğimiz 5 yıllık hedeflerimiz şöyle idi:

1 - Sektördeki en güçlü insan kaynaklarına sahip olmak, 

2 - Sunduğumuz Peugeot satış, servis ve yedek parça hizmetleri-
ni Karadeniz Bölgesine yaymak,

3 - Kurumsallaşmak.

5 yılın sonunda belirlediğimiz hedeflere ulaşarak 2005 yılında 
Türkiye’de tüm Peugeot bayileri arasında düzenlenen yarışma-
da Türkiye 1. si olduk... Aynı yıl 2 yeni plazamızı Bayram Trabzon 
Plaza’yı ve Bayram Ordu Plaza’yı da hizmete açtık. 

Bugün otomotiv sektöründeki toplam yatırımlarımız 13 milyon 
TL civarındadır. 

Trabzon Bayram Plazamız 700 m² satış showroom alanı ve 1.200 
m² servis alanı ile birlikte toplam 2.500 m²’de, 2005 yılında faali-
yete başlayan Ordu Bayram Plazamız ise 500  m² satış showroom 
alanı ve 2.095 m² servis alanı olmak üzere toplam 2.595 m² kapa-
lı alanda faaliyet göstermekteyiz.

Otomotiv’in 2001-2002 kriz yıllarında Bayram Otomotiv’i ve faa-
liyet gösterdiğimiz pazarımızı büyük bir özen ve dikkatle yönet-
tik. Özellikle verimlilik üzerine yoğunlaşarak bu yönde yatırım-
larımızı artırdık ve kriz ortamının  yatırım heyecanımızın önünü 
kesmesine izin vermedik.

Trabzon ve Ordu’da Bayram Otomotiv, Bayram Motorlu Araçlar, 
Bayram 2. El ve Bayram Sigorta şirketlerimizde yüksek seviyede 
eğitimli 100’e yakın çalışanımız ile müşterilerimize hizmet veri-

yoruz. Ve yılda yaklaşık 1.000 adet yeni araç satışı, 300 adet 2. el 
araç satışı, 13.000 araçlık servis girişi ve yaklaşık 4 milyon TL’lik 
yedek parça cirosuna sahibiz. 

2010 yılında başladığımız enerji sektöründeki yatırımlarımız ve 
HES projelerimizde yaklaşık 250 çalışan istihdam ediyoruz. Yatı-
rımlarımızın tümünde amacımız; ekonomiye ve istihdama daha 
fazla katkı sağlamaktır. 

Bayram Otomotiv olarak Karadeniz Bölgesi’nde Peugeot’nun 
geniş ürün yelpazesi ile binek araç ve hafif ticari araç otomotiv 
sektörünün tüm ana segmentlerinde yer almaktayız. Filo müş-
terilerine özel oluşturulan Peugeot Professionnel birimimiz de 
aktif olarak çalışmakta, Profesyonel B2B çözümler üretmektedir.

“Müşteri memnuniyetinden
ödün vermiyoruz”

Ali Yaşar Bayram:

 Bayram Otomotiv,15 yıldır Karadeniz Bölgesinin 
öncü kuruluşları arasında varlığını sürdürüyor. 
Şirket ortakları Ali Yaşar BAYRAM ve Adnan 
BAYRAM bu 15 yıllık süreci özetledi.
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Ayrıca bölge genelinde Peugeot marka araçlar için yol yardım 
hizmeti, servis hizmeti, yedek parça ve sigorta hizmetleri de sun-
maktayız. 

Özellikle bölgemizde gerçekleştirdiğimiz Pazarlama faaliyetleri-
mizle farklılaşarak iç müşteri, mevcut müşteri ve potansiyel müş-
terilerimizle güçlü iletişimler kuruyor, pazardaki satış gücümü-
zü yönetiyoruz. 

Satış, servis ve sigorta hizmetlerimizi sunmak üzere belirlediği-
miz potansiyel gruplarımıza yaptığımız pazarlama çalışmaları-
mızı şöyle özetleyebiliriz:

En son Peugeot 208 için düzenlediğimiz basın test sürüşleri, yeni 
ürünlerin karakterine özel planladığımız lansmanlar, facebook 
ve twitter gibi sosyal ağlarda ürün ve kampanya duyuruları ve 
ödüllü anketler, her yıl 23 Nisan haftasında düzenlediğimiz, bu 
yıl 7.’si tamamlanan Bayram Çocuk Resim Sergisi gibi sosyal so-
rumluluk projeleri, Tan Sağtürk Akademi Bale Gösterileri spon-
sorluğumuzla sanata destek, bölge insanını bir araya getiren et-
kinliklerde (festivaller, sergiler) ürün tanıtımları, promosyonel ve 
mobil pazarlama, kişiselleştirilmiş iletişim araçları ile niş pazar-
lama, TV ve radyo kanallarında dönemsel yayınlatılan sektör ve 
kampanya röportajları..

Pazarlama çalışmalarımızın bir bölümü de mevcut müşterileri-
mizin sadakatine odaklı yürütülmektedir. Memnuniyet ölçüm-
leri, satış anından başlayan periyodik telefon ve yazılı iletişim-
ler, referans görüşmeleri, yeni ürünler hakkında bilgilendirmeler, 
tüm müşteri geri bildirimlerinin çözüm odaklı cevaplandırılma-
sı için oluşturulmuş iletişim prosesi, yeni araç satın alımları için 
planlanan özel teslimat programımız..

Ve tüm çalışmaların yürütülmesinde görevli ekiplerimizin mo-
tivasyonunu tazeleyecek iç müşteri aktivitelerimiz de pazarla-
ma çalışmalarımızın en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bun-
lar da özetle; doğum günü kutlamaları, hizmet yılı ödülleri, özel 
günlerde toplu tebrik, başarılı sonuçlar için yemek organizas-
yonları, spor ve eğlence aktiviteleri, yıl başı kutlamaları..

Geleceğe dair hedeflerimiz hizmet kalitemizi daha da arttırıp, 
müşterilerimizin sunduğumuz hizmetlerden çok memnun kal-
malarını sağlamaktır. Bunun için yatırımlarımıza devam ediyo-
ruz ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeksizin çalışıyoruz.

Kurumsal Değerlerimiz

1. Kaliteli Hizmet Sunmak: İşimizin garantisi, çalışanımızın ve 
hizmetimizin kalitesidir.

2. Dürüstlük ve Eşitlik: Doğru ürünü ve hizmeti, doğru fiyattan, 
doğru zamanda, doğru satış ve hizmet kanalından sunmayı ve 
satış sonrası kesintisiz hizmet sağlamayı amaçlarız.

3. Başarılı Olmak: Başarımızın sırrı, rekabet gücümüzü arttırma-
da süreklilik sağlamaktır.

4. Müşterilerimizin Memnuniyetini Sağlamak: Görevimiz, müş-
terilerimizin memnuniyetini sürekli olarak sağlamaktır ve bunun 
için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız.

5. Sürekli Öğrenmek: Her çalışanımızın, kendini, işini ve sistem-
lerimizi sürekli geliştirmesi için uygun ortam hazırlar ve bu ko-
nuda ödün vermeksizin çalışmasını bekleriz.

Kuruluşumuzun 15. yılında müşterilerimizin sürekli memnuni-
yetini sağlamak için durmaksızın çalışan Bayram çalışanlarına ve 
bizlerden güvenini ve desteğini esirgemeyen tüm müşterileri-
mize teşekkür ediyoruz. Adımıza duyulan güven en önemli var-
lığımızdır. 
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 Barometre 
Araştırması

YASED üyesi uluslararası yatırımcıların nabzının tutulduğu 
2012 yılı 2. Barometre Anketi sonuçları açıkland. Yılın ilk 

anketinde dünyada ve Türkiye’de ekonomik büyümenin 
yavaşlayacağını öngören uluslararası yatırımcılar, Türkiye 

için düşüncelerini olumluya çevirdi. YASED üyelerinin 
%65’i “Türkiye’de ekonomik büyüme sabit kalacak veya 

hızlanacak” şeklinde görüş bildirdi.  YASED üyeleri, 
uluslararası doğrudan yatırımlar için dünyadaki ekonomik 
ortamın daha kötüye gideceğini belirtirken, Türkiye’de ise 

iyileşme yaşanacağına inanıyor. 

değişiklik olması
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Temmuz ayında yapılan ve 100’ün üzerinde YASED üyesinin ka-
tıldığı araştırma sonuçlarına göre, 2011 yılı sonuna kadar en faz-
la yatırım yapılması beklenen sektör geçen araştırmada olduğu 
gibi yine enerji sektörü oldu.

YASED Başkanı İzzet Karaca, 2011 yılında dünyada 1.4 trilyon do-
larlık bir doğrudan yabancı yatırım akışının söz konusu olacağı-
nı belirterek, “Bu rakam geçtiğimiz yıl 1.2 trilyon dolardı. Bu raka-
mın artması Türkiye’ye gelebilecek rakamın da artacağı anlamı-

na geliyor. YASED olarak 2011 yılı sonunda Türkiye’ye 12 milyar 
dolar civarında uluslararası doğrudan yatırımın gelmesini bekli-
yoruz” dedi.

Ankette çıkan sonuçları da değerlendiren Karaca, “Bu anket-
teki sonuçlara göre ben dünyadaki bir küresel çalkantıdan 
Türkiye’nin daha az etkileneceğini anladım. Fakat cari açık ile il-
gili sorunları muhakkak çözmemiz, bu oranı hep beraber düşür-
memiz gerekiyor” diye konuştu.
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Günay Motorlu Araçlar
İskenderun yolu üzeri 7 km.  Bereket Günay İş Merkezi Antakya - HATAY

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

GÜNAY MOTORLU ARAÇLAR

FRİGOFRİK KASA SATIŞI
1 Saat İçinde -18 C’ye Kadar Düşürebilme Kapasiteli Kasa
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EKONOMİ - ANALİZ

Kişisel olarak da Türkiye’nin en büyük sorununun cari açık oldu-
ğunu düşündüğünü ifade eden Karaca, “Bir takım mali tedbir-
ler alındı ama asıl alınması gereken tedbirlerin ticaretle ilgili ol-
duğunu düşünüyorum. Biz de cari açık ile ilgili bir rapor hazırlı-
yoruz ve çıkan raporu Kasım ayında hükümete sunacağız” diye 
konuştu.

EN BÜYÜK ENGEL VERGİ VE TEŞVİK POLİTİKALARI

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre, ankete katılanla-
rın yüzde 72’si dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırım-
lar için ekonomik ortamın daha kötüye gideceğine inanırken; 
Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırımların önündeki en bü-
yük engel olarak ise, yüzde 68 oranında vergi ve teşvik politika-
ları gösterildi.

Hükümetin önümüzdeki dönemde öncelik vermesi gereken ko-
nular arasında en önemli konuyu cari işlemler açığı olarak görü-
lürken, bunu yapısal reformlar, kayıt dışı ekonomi, sürdürülebilir 
büyüme ve işsizlik izledi.

Ankete katılanların yüzde 83’ü dünyadaki büyümenin yavaşla-
masını beklerken, Türkiye’de büyümede yavaşlama beklentisi ise 
yüzde 55’te kaldı. Enflasyonun Türkiye’de önümüzdeki dönem-
de yükseleceğini düşünenlerin oranı yüzde 55’te olurken; yüzde 
49 faiz oranlarının sabit kalacağını, yüzde 39’u ise artacağına işa-

ret etti. Döviz kurunun enflasyona paralel seyredeceğini düşü-
nenlerin oranı yüzde 38 iken, artacağını düşünenlerin oranı ise 
yüzde 40 oldu.

Yatırımcılar, ekonomik ve finansal ortamda genel olarak önü-
müzdeki 6 ayda daha da kötüleşme beklediğini ifade etti.

Anketteki 2011 sonuna ilişkin beklentilere göre, yabancı yatırım-
cılar GSMH’nin yüzde 5.86, faiz oranının yüzde 8.65, TL/dolar ku-
runun 1.73, TL/Euro kurunun 2.47, TEFE’nin yüzde 8.02, TÜFE’nin 
yüzde 7.47 olacağını tahmin ediyor. Yatırımcılar, yılsonu ihraca-
tı 127.4 milyar dolar, ithalatı 200.8 milyar dolar, cari açığı ise 69.2 
milyar dolar olarak bekliyor.
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İŞ ORTAKLARIMIZ

Günümüzde otomotiv sektöründe kar marjları oldukça düşük 
seviyelere gerilemiş, rekabetçi ortamda sadece yeni araç satı-
şı ile ticari faaliyeti sürdürmek oldukça güç bir hal almıştır. Satış 
sonrası hizmetlerde ise periyodik bakım aralıklarının uzaması, si-
gorta firması -özel servis ilişkisinin güçlenmesi servis girişlerini 
de olumsuz yönde etkilemektedir. 

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

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

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

YENİ ARAÇ SATIŞINDA BAYİ KARLILIĞI

2009 2010 2011 

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

DOĞU AVRUPA 2,90% 2,10% 1,70% 

İKİNCİ EL SATIŞINDA BAYİ KARLILIĞI

2009 2010 2011 

BATI AVRUPA 3,50% 3,80% 4,50%

DOĞU AVRUPA 7,10% 6,50% 6,20%

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

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

Yıl Otomobil Hafif Ticari

2010 2.631.721 766.617

2011 3.281.721 934.945

2012 (İlk 4 ay) 1.049.907 309.099

İkinci El’de Garantili Satış 

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

Neden Garanti?

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

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

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

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

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

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

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

Sinan LEVENT
Turassist Satış Müdürü (Otomotiv)
DÜZELTME VE ÖZÜR
Geçen sayımızda yayımlanan makalede grafikler hatalı basılmıştır. 
Düzeltir özür dileriz.

Otomotivin 
Olmazsa Olmazı: 
2. El Satışları  
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Değer Katan Hizmetler
Satış sonrası hizmet departmanlarının önemi anlaşılınca 
boya atölyelerinde değişim başladı

BASF Coatings Otomotiv Tamir Boyaları Müşteri Projele-
ri Müdürü Serdar Gürses ve BASF Coatings Otomobil Ta-
mir Boyaları Kurumsal Müşteriler Müdürü Alphan Altın 
dergimizin sorularını yanıtladı. Serdar Gürses, otomotiv 
sektörünün dinamik yapısı olan “Satış Sonrası Hizmet-
ler” bölümlerine nasıl destek verdiklerini ve boyahane-
lerin gelecekte gelinmesi gereken çizgiyi anlattı.  Tamir 
atölyeleri ile iş sağlayıcıların mükemmel işbirliğini des-
teklemek amacıyla Avrupa’da geliştirilen kavramı ise, 
Alphan Altın’dan dinledik. 

Türkiye otomotiv satış sonrası hizmetlerinin durumunu na-

sıl değerlendiriyorsunuz?

Serdar Gürses: Geçmiş yıllar göz önününe alındığında satıştan 
elde edilen kâr’ın artık eskisi gibi olmadığı gerçeği ortadadır, do-
layısıyla bu durum satış sonrasının önemini bir kat daha arttır-
maktadır. Eğer firmalar kâr etmek istiyorlarsa içerideki düzene 
biraz daha çok önem vermek, çıkan işleri hızlandırmak ve tabi ki 
kaliteyi en üst düzeye taşımak durumundalar. 

Alphan Altın - BASF Coatings Otomotiv Tamir Boyaları Kurumsal Müşteriler Müdürü  ve Serdar Gürses - BASF Coatings Otomotiv Tamir 
Boyaları Müşteri Projeleri Müdürü
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Sizce firmalar kâr’larını arttırmak için nasıl bir tutum içeri-
sinde olmalı? 

Serdar Gürses: Son yıllarda işçiliğin ve işçilik saat ücretinin öne-
mi gözler önüne serildi. Şöyle 20 yıl geriye giderek durumu in-
celediğimizde, yedek parçanın, boya ve boya harici ürünlerin fi-
yatları yükseldi, tabi işçilik saat ücretleri kavramı tam oturma-
dığı için ve sektörde yaşanılan parça başı maliyet baskılarından 
dolayı istenilen/alınması gerekilen tamir ücretleri hiçbir zaman 
alınamadığı görülüyor. Bu durumu aşabilmek için önce servisin 
al-beni’si olmalı, boyahanesi gerçekten düzenli ve kontrol altın-
da olmalı, serviste gerçek performansı ölçebilmek için sistemler 
kurulmalı, aksi takdirde yapılan tüm çalışma kağıt üzerindeki ra-
kamlara döner ve istenilen noktaya hiçbir zaman gidilemez.

Peki sizin servislere bu konuda desteğiniz oluyor mu?

Serdar Gürses: Tabi ki, BASF Coatings Türkiye olarak çalış-
ma prensibimiz olan “Çözüm Ortaklığı” mantığını bu bağlam-
da tüm piyasaya yansıtmaya çalışmaktayız. Çözüm Ortaklığını 
tam manâsıyla yansıtabilmek ve satış sonralarına destek verebil-
mek adına 2010 yılının başı itibariyle kurulmuş olan “Değer Ka-
tan Hizmetler Departmanımız”, Türkiye’nin tüm noktalarında bo-
yahaneleri geliştirmek, yönetici eğitimleri yapmak, boyahane-
lerde kontrolü sağlamak adına çalışmalarını sürdürmektedir. Bil-
diğimiz bir şey var ki; “Ölçemediğin hiçbir şeyi, yönetemezsin.” 
Biz, bu ölçümün yapılmasına yardımcı olmayı kendimize misyon 
edinmiş durumdayız.

Şimdiye kadar BASF Coatings Oto Tamir Boyaları tarafından de-
netlenmiş ve gelişim yönleri müşteriye aktarılmış 60’ın üstünde 
yetkili otomotiv servisi var (Türkiye’de). Her bir nokta bir birin-
den farklı gereksinimlere sahip ve dolayısıyla her birinin çözü-
mü birbirinden farklı. Kontroller sonrasında ortalama bir servi-
sin tassaruf edebileceği rakam yıllık 40.000TL olarak karşımıza 
çıkmıştır. Bu kaybedilen rakamları şu şekilde yorumlamak lazım; 
Bu kayıp, milli servetimizden, o serviste çalışanların maaşından, 
servisin büyüme projelerinden gitmektedir. Buna izin veremeyiz 
ve vermemeliyiz, bundan dolayı çözüm odaklı çalışmayı pren-
sip edindik ve servislerin satış sonrası hizmetlerinin daha verim-
li, kârlı, kontrollü ve bilinçli çalışmasına yardımcı oluyoruz. 

Bu kaybı önlemek adına ne tür hizmetler sunuyorsunuz? 

Serdar Gürses: Değer Katan Hizmetler, BASF Coatings Oto Ta-
mir Boyalarının pazar yaklaşım stratejisi olan “Çözümsel Satış 
Yaklaşımı”’ın 3 kolundan birini oluşturuyor. Diğer ikisinden de 
bahsedecek olursak onlar; “Teknolojik Ürünler ve Renk” ve “Tek-
nik Eğitimler”. Biz bu üç koldan piyasada çalışmalarımızı yürütü-
yoruz. 

Değer katan hizmetler olarak, bir servisin kurulum aşamasındaki 
2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimlerinden iş akışına, servis hizmetle-
rinin pazarlanmasından boyahanedeki ihtiyaçların tespitine, ça-
lışan eğitiminden yönetici eğitimine kadar bir çok konuda çalış-
malar yapıyoruz. Ayrıca bunu bir tek kişi değil tüm ekip olarak 
yapıyoruz, bu da bizi rakiplerimizden ayıran ve başarıya taşıyan 
en büyük farklılık. 

Servislerin Geleceğini Nasıl Görüyorsunuz?

Serdar Gürses: Biraz acımasız olacak ama kurumsallaşmayan ve 
kendine çeki düzen vermeyen servisler ilerleyen dönemde zor-
lanacaktır. Servislerin kendi güçlü ve zayıf yanlarını biliyor olma-
sı gerekiyor ki aksiyon alabilsin, diğer taraftan çalışan kalitesinin 
yükseltilmesi ve çalışanların yedeklenmesi gerekiyor ki hem işin 
sürdürülebilirliğini hemde kalite stabilitesini sağlayabilsinler, en 
son olarakta teknolojiden faydalansınlar ki, yapılan işi daha kısa 
sürede ve daha doğru şekilde bitirebilsinler. Özelliklede subaz-
lı sistem kullanmayan veya VOC (Uçucu Organik Bileşik) regülas-
yonlarına uygun ürün kullanmayan servislerin işi gelecek yıllar-
da daha da zorlaşacak. BASF Coatings Otomotiv Tamir Boyaları 
olarak biz bu üç başlığı hedefleyen hizmetlerimizle servislerdeki 
performansı en üst seviyeye taşıyoruz.

Servislerin verimliliği arttıracak bazı örnekler verebilir misi-
niz?

Serdar Gürses: Tabi, örnek olarak denetlemeleri ele alacak olur-
sak, son yıllarda gördüğümüz ve gelecekte karşımıza çıkacak 
kanuni düzenlemeler, merkezi standardizasyonlar ve müşteri 
memnuniyet kriterlerin hep bu denetleme ve kontrol mekaniz-
masının üzerine kurulmaktadır. Şimdiden tüm yetkili servislerin 
bu konuda çalışma yapmasını öneriyorum. Kendilerini gelece-
ğe hazırlamalılar. 

Şimdiye kadar yapmış olduğumuz denetlemelerde, zaman ka-
yıplarıyla geçen sürenin fazlalığına, yanlış ürün kullanımına 
yada doğru ürünün yanlış kullanıldığına defalarca şahit oldum. 
Türkiye’de ve Avrupa yaptığımız denetlemelerin özünde hep 
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aynı şey var, “bilinçsizlik”. Bunun önüne geçildiğinde, şeffaflık 
sağlandığında, bilgisayar destekli tartım programları kullanılma-
ya başlandığında, teknolojiden faydalanıldığında, yönetici eği-
timleri ve boya eğitimleri tamamlandığında servislerin olaya ba-
kış açısı değişiyor, servis gelişmeye başlıyor. Bence servislerin 
bunlara eğilmesi lazım. Örneğin yapılan denetlemelerin yıllık ta-
kibi süresince karşımıza çok ilginç rakamlar çıkıyor ve bunlar ser-
visin büyüklüğü ile yada araç giriş sayısıyla ilgili de değil. Kimi za-
man küçük bir servis daha fazla araç giriş sayısına sahip bir ser-
visten çok daha fazla para veya zaman kaybedebiliyor.

Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bazı alanlardaki ka-
yıplar 50% oranında düşmüştür ve bunu servisin yöneticileri 
bize aktarmaktadırlar. Bu durum bizi servislerin kârlılığının ge-
liştiğini görmemiz açısından çok memnun etmektedir. Diğer ta-
raftanda aynı sürede daha çok iş çıkartan, tüketim oranları düş-
müş, daha bilinçli servis yöneticilerine sahip servislerin oluşma-
sı; servislerdeki bir kenara atılmış şekilde duran boyahanelerin 
masraf merkezi olmaktan çıkmasını ve Kâr merkezi haline gel-
mesi sağlıyor. Bize de ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu net 
şekilde gösteriyor. 

Son olarak aktarmak istediğiniz bir konu var mı?

Serdar Gürses: Yetkili servisler artık satış sonrasının öneminin 

farkında, olması gerekende bu. Geriye sadece satış sonrasının 
ayaklarının üzerinde durması ve gerçektende kârlılığı destekli-
yor olması lazım. Tam da bu noktada sorulacak soru basit: “Boya-
hanelerinizin Kâr Ettiğini Düşünüyor musunuz?” Eğer cevabınız 
emin değilim ise, Gelin Çözüm Ortağınız olarak bu sorunun ce-
vabını birlikte verelim!

Glasurit, tamir atölyeleri ile iş sağlayıcıların mükem-
mel işbirliğini desteklemek amacı ile Avrupada bir kav-
ram geliştirdi. Kurumsal Müşteriler Müdürü Alphan AL-
TIN kavramın nasıl çalıştığını ve katılan tamir atölyeleri 
ile kalite yönelimli iş sağlayıcıların bundan nasıl yararla-
nabileceklerini anlatıyor.

Alphan Altın: Basitçe anlatmak gerekirse, özellikle kalifiye olmuş 
tamir atölyelerinden bir ağ oluşturuyor ve bunları iş sağlayıcılara 
öneriyoruz. Aynı zamanda, kalite yönelimli büyük sigorta firma-
ları ve filoları ikna etmek için onlarla iletişim kurup tamir atölye-
leri ağımızın faydalarını anlatıyoruz. 

“Özellikle kalifiye olmuş” derken ne kastediyorsunuz?

Alphan Altın: Kendi müşterileri ile uzun dönemli, iyi ilişkilere de-
ğer veren iş sağlayıcılar genelde daha geniş kapsamlı kalite ça-
lışmalarına da değer verirler. Boya işi gerektiğinde, kendi birin-
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ci sınıf imajlarına uyan ve yüzde 100 güvenebilecekleri bir boya 
atölyesi ile çalışmak isterler. Biz de atölyeleri bunun için hazır-
larız. Onların, tüm boya tamir süreci boyunca, kaliteyi yükseğe 
taşımasına yardım ederiz. Bu, tamir işinin kaydedilmesinden, iş-
lemin otomotiv üreticilerinin yönergelerine tam uyum sağlana-
rak yapılması, arabanın müşteriye teslimine kadar tüm işleri kap-
sar. Bilgisayar destekli sipariş işlemi ile sabit kriterli, şeffaf ma-
liyet tahmin hesaplarının yapılması da kavramın bir parçasıdır.

Bir tamir atölyesi kalite kriterlerine ulaşınca ne olur?

Alphan Altın: bir tamir atölyesi istenen yeterliliği sağlayınca biz 
onu ağın içine dahil ederiz ve iş sağlayıcılara güvenilir iş ortağı-
mız olarak öneririz. Iş sağlayıcılar önerdiğimiz her tamir atölyesi-
nin standartlarının çok yüksek olduğunu bilirler. Buna ek olarak, 
iş sağlayıcılar için çok önemli bir etken de, yüksek kalite tamir 
atölyelerinin yaygın ağından yararlanabileceklerini bilmeleridir. 

Gelelim kalite kriterlerine. Bir tamir atölyesi Glasurit tarafın-
dan önerilmek için ne yapmalıdır?

Alphan Altın:Tamir atölyesi boya tamir sürecinin kalitesini arttır-
mak için Glasurit ile işbirliği yapar. Her tamir atölyesinin belli ka-
lite kriterlerini karşıladığından emin olmak için tamir atölyeleri-
ne standart analizler uygularız. Bazı kriterler ülkeye göre deği-
şiklik gösterse de hepsi, araç üreticilerinin standartlarına uygun 
boya sistemleri, yüksek verimli çalışma ve teknolojideki son ge-
lişmeleri takip amacıyla çalışanlara verilen eğitimleri kapsar. Ge-
liştirilmesi gereken diğer alanlar için de tamir atölyesi ile çalışıp 
bir hareket planı çıkartırız. Tamir atölyesi bu planı gerçekleştirip 
kalite standartlarına ulaşır ulaşmaz da onu ağımıza dahil eder ve 
iş sağlayıcılara önermeye

Yani Glasurit katılımcı tamir atölyelerinde uygulanan boya 
işlerinin en yüksek kalitede ve en verimli şekilde tamamlan-
dığını garanti eder diyebilir miyiz?

Alphan Altın: Evet. Ama bundan fazlası da var. Önerdiğimiz ta-
mir atölyeleri kalite ve verimliliklerini sadece varolan tamir işleri 
ile sınırlandırmıyorlar. Siparişin tüm sürecini şeffaf ve profesyo-
nel şartlarda uyguluyorlar. Biz de bu amaçla, tamir atölyelerine, 
iletişim, websitesi ve dokümantasyon gibi alanlarda destek veri-
yoruz. Hiç kuşku yok ki, iş sağlayıcılardan iş ortağı elde etmek is-
teyen tamir atölyelerinin maliyet tahmini için standart bir mali-
yet hesaplama sistemi bulunmasının önemi çok büyüktür.

Glasurit’in tamir atölyeleri için bilgisayar destekli sipariş ta-
kibi çözümü de var mı acaba?

Alphan Altın: Tabii ki var! Sigorta, leasing firmaları ve filoların 
genelde çalıştığı AUDATEX veya LACOUR gibi tanınmış yazılım 
çözümleri ile çalışıyoruz. Yazılım çok şeffaf olduğundan iş sağla-
yıcılarına güven veriyor. Kullanımın kolay olması da tamir atölye-
leri için önemli. Üstelik te yazılımı ilk kez kullanan tamir atölyele-
ri için özel eğitim programı geliştirdik.

Glasurit, iş sağlayıcıları için de eğitim kursları hazırladı.

Alphan Altın: Bu fikrimizle, tamir atölyeleri ile iş sağlayıcılar ara-
sında en iyi şartlarda kusursuz işbirliğini sağlamayı istiyoruz. 

Bu yüzden de iş sağlayıcılarda görevli karar vericiler için eğitim 
programları geliştirdik, burada katılımcılara Glasurit ürünleri ile 
boya / tamir işini derinlemesine anlatıyor ve boya atölyelerinin 
işlerini nasıl yüksek kalitede yaptıklarını anlamalarını sağlıyoruz.

Glasurit iş sağlayıcılar ile oto tamir atölyelerini biraraya geti-
riyor. Peki sonra ne oluyor?

Alphan Altın: Tamir atölyelerini eğitiyoruz, iş sağlayıcılar ile an-
laşıyoruz ve ağımız sayesinde her iki tarafın biraraya gelmesini 
sağlıyoruz. Ortakların işlerini birlikte nasıl yürütecekleri ise ta-
mamen oto boya atölyeleri ile iş sağlayıcılara ait.

Proje nerede ve ne zaman başlıyor?

Alphan Altın: Bu ülkeye göre değişiyor. Aslında kavram olduk-
ça ülke bazlı. Temeli oluşturmak için, eğitim çalışmalarını, dene-
timleri, yazılımları kullanarak merkezi sistemle çalıştık. Örneğin 
iş sağlayıcıları seçme için kullanılacak kriterler, boya atölyeleri-
nin sağlaması gereken kalite kriterleri, kalite ağına verilecek isim 
gibi kavramın içeriğini oluşturan tüm kararlar ülkeler tarafın-
dan alınır. Projemiz Almanya’da yürütülmektedir ve çok başarılı-
dır. Orada müşteri organizasyonu ColorMotion içerisine entegre 
edilmiştir. Projelerimiz Polonya ve İspanya’da da lanse edilmiştir. 
Fikir alışverişini desteklemek amacıyla farklı ülkelerdeki başarılı 
örnekleri topluyor ve bu bilgileri tüm diğer ülkelere sunuyoruz.

Iş sağlayıcı kavramı, tüm katılanların kazanan olmasını ga-
rantileyeceği fikrini veriyor ...

Alphan Altın: Doğru. boya atölyeleri yeni müşteri kazanır ve iş 
sağlayıcılar’da Glasurit’in pekçok ülkede hizmete sunduğu ka-
liteli oto tamir atölyesi ağından yararlanırlar. Glasurit’te kazanır 
tabii çünkü boya atölyelerinin boya ürünü ve ilgili hizmetlerini 
biz sağlarız. Sonuçta araba sahipleri de kazanır çünkü arabaları 
kısa zamanda ve en yüksek kalitede tamir edilir. 
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İŞ ORTAKLARIMIZ

Aktaş Holding, hafif ticari araçlarda 
konforu yüzde 100 yerli üretiyor 

D
ünyanın dört bir yanında üretim tesisleri bulunan, 
80’den fazla ülkede ürünleri satılan, bağımsız yedek 
parça grubunda dünyanın en geniş ürün gamına sa-

hip, küresel güveni, yerel samimiyetle birleştiren, hava süspan-
siyon körüğü sektöründe Türkiye’de lider, dünyada da ilk üç fir-
ma arasında bulunan Aktaş Holding, yerli otomotiv üretimi için 
önemli bir Ar-Ge projesi geliştirdi.

Türkiye’de özellikle hafif ticari araçlara yönelik hazırlanan bu Ar-
Ge projesi ile hedeflenen mevcut ticari araçların makaslı ya da 

helezon yay sistemine sahip süspansiyonlarını tamamen elekt-
ronik kontrollü bir hava süspansiyon körüğü sistemi ile değişti-
rerek daha konforlu bir yapıya taşımak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Aktaş Holding İcra Kurulu Baş-
kanı Burhan Kurt; “Aktaş Holding olarak her dönem Ar-Ge’ye bü-
yük önem verdik. Başarılı Ar-Ge projelerimiz sayesinde bugün 
hava süspansiyon körüğü üretiminde dünyanın ilk 3 firması ara-
sındayız. Geçtiğimiz aylarda dünya lansmanını yaptığımız ve Ak-
taş Newtone adını verdiğimiz renkli körüklerimiz ile de sektörü-
müzde önemli bir fark yarattık. Şimdi ise yerli otomotiv projesini 
de destekleyen yeni bir Ar-Ge projesini tamamlamış durumda-
yız. Mevcut hafif ticari araçların arka aksları, makaslı veya hele-
zon yaylı süspansiyonlara sahip. Ancak bu süspansiyonlar, kon-
forlu bir yolculuk sağlayamamakta ve aracın yüklenmesi duru-
munda aracın arka tarafının çökmesi, hatta tümsekli yollarda 
yere değmesi gibi olumsuzluklarla karşılaşılmasına yol açmak-
ta. Proje kapsamında hafif ticari araçlar için mevcut makaslı veya 
helezon yaylı süspansiyon sistemlerinin yerine, tamamen elekt-
ronik olarak kontrol edilen ve elektro-mekanik sensörler sayesin-
de aracın seviyesini hassas şekilde ölçerek araç seviyesini belirle-

 Hava süspansiyon körüğü üretiminde dünyanın 
en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding, 
yüzde 100 yerli otomotiv için başlattığı Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda hafif ticari araçlara özel bir 
elektronik süspansiyon sistemi geliştirdi. Aktaş 
Holding İcra Kurulu Başkanı Burhan Kurt, holdingin 
gelecek tasarımını ve yatırım planlarını anlattı.
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nen yükseklikte sabit tutan, dengesiz yüklemelerde bile yola pa-
ralel araç seviyesi sağlayan; daha yüksek yaylanma kabiliyeti ve 
sürüş konforu sağlayan havalı süspansiyon sistemi geliştirdik ve 
bu sistemin, hafif ticari araçlar üzerine entegre edilmesi üzerin-
deki çalışmalarımızı sona erdirdik. Bu noktada HTA projesi adını 
verdiğimiz bu proje ile dünya çapında ses getirecek bir çalışma-
yı tamamladığımızı söyleyebiliriz. Hafif ticari araçlarda hava süs-
pansiyon körüklerinin kullanılması kullanıcı konforu açısından 
önemli bir devrim yaratacak. Bu devrim ile birlikte bu sistemleri 
kullanana herkes farkı hissedecektir” dedi.

Ar-Ge Yatırımımız Devam Edecek

Aktaş Holding’in altı kıtada yayılmış bir üretim ve lojistik ağı ol-
duğunu ifade eden Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı Burhan 
Kurt; “2023 yılında dünya liderliği hedefliyoruz. Bu hedef doğ-
rultusunda en büyük farkımız Ar-Ge yatırımlarımız. Ar-Ge’ye her 
geçen gün yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyerek açıklama-
sını tamamladı.

Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı 
Burhan Kurt:
“Aktaş Holding geleceği tasarlıyor”
Kısaca Aktaş Holding’in hikâyesini anlatabilir misiniz?

S
ait Aktaş, 1938 yılında Bursa’da küçük bir lastik tamirat 
atölyesinde Aktaş Holding’in temellerini atmıştır. 

1972 yılında, şirkete genç kuşak olarak Şahap Aktaş’ın 
da katılımı ile Aktaş, hızlı bir büyüme sürecine girmiş ve 2000’li 
yıllara gelindiğinde, hava süspansiyon körüğü sektöründe dün-
ya markalarına sahip bir Holding’e dönüşmüştür.

Aktaş Holding bugün; Brezilya, Çin, Bulgaristan, Almanya ve 
ABD’de yerleşik 13 şirket ile ulaşım, yapı ve yeşil enerji ana faali-
yet gruplarında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Aktaş Holding, Ulaşım Grubu bünyesinde hava süspansiyon kö-
rüğü, Yapı Grubu bünyesinde EPDM membran ve Yeşil Ener-
ji Grubu bünyesinde de enerji verimliliğini sağlayan kauçuk te-
melli ürünleri üretmektedir.

Aktaş Holding’in bugüne gelişi nasıl oldu?

Küçük bir lastik atölyesinden bugünkü noktaya gelinen süreçte 
Aktaş Holding kendi alanında uzmanlaşmış ve müşterisine yö-
nelik yatırımlarını tamamlamıştır. 

Hava süspansiyon körüğü üretiminde belirli bir aşamaya geldik-
ten sonra markalarımızın bilinirliği üzerine çalışmalarımızı yo-
ğunlaştırdık. Airtech markamızı Turquality programına dâhil et-
tik. 

Müşterilerimize yakın olmanın pazarlama çalışmalarında büyük 
fayda getirdiğine inandığımız için 6 kıtada da aktif olarak faali-
yet göstermeye başladık. Fabrikalar ve lojistik merkezler kurduk. 

Yaptığımız bu coğrafi yayılım ile de hem marka bilinirliğinde 
hem de itibarda üst seviyelere ulaştık. 

Coğrafi olarak nasıl bir yayılım yaptınız?

2012 yılı itibari ile yurtiçinde; Bursa’da 3, Adıyaman’da 1 adet ol-
mak üzere 4 fabrikamız var. Yurtdışında ise; Bulgaristan, Çin, Bre-
zilya, Almanya ve ABD’de fabrika ve lojistik merkezlerimiz var.

Çin’de 2009’dan bu yana faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz kiralık 
olan fabrikadan, şimdi tamamen kendimize ait olan yeni fabri-
kamıza geçiyoruz. Çok kısa süre içerisinde bu fabrikanın inşaatı-
nı tamamlamış olacağız. Bu fabrikamız 15.000 metrekare kapalı 
alana sahip. Bu yatırım 20 milyon dolar seviyesinde. 

Buna ek olarak gelecek yıl Rusya’da 3 milyon Euro tutarında bir 
yatırımımız olacak. Rusya pazarına da giriş yapma hedefindeyiz. 
Ayrıca Almanya ve ABD’de bulunan lojistik merkezlerimize mon-
taj hattı kurma projemiz üzerinde çalışıyoruz. 

Ortadoğu ve Arap coğrafyasına yönelik çalışmalarımız da devam 
ediyor. Hedefimiz çok net. Aktaş Holding olarak yaptığımız stra-
teji belirleme toplantıları neticesinde 2023 yılında kendi sektö-
rümüzde dünya lideri olmayı hedefliyoruz. Bu bizim en önem-
li hedefimiz. Mevcut durumda hava süspansiyon körüğü sektö-
ründe dünyada 3. sıradayız. 

Bunun yanı sıra Aktaş Holding’i halka açmak gibi bir hedefimiz 
daha var. 2014 yılında gerçekleşmesini planladığımız bu hedef 
için gerekli altyapıyı oluşturuyoruz. 
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AKUT Başkanı Ali Nasuh Mahruki

17 Ağustos'u unutmayalım!

 Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Ali 
Nasuh Mahruki, 17 Ağustos 1999 depreminin 
ardından Türkiye'nin deprem önlemleri adına bir 
şeyler yaptığını, özellikle İstanbul'da okulların, 
köprülerin, viyadüklerin elden geçirildiğini 
ancak insanların yaşadıkları binaların elden 
geçirilemediğini söyledi.

T
ürkiye’de son 12-13 yılda çok ciddi bir arama kurtarma 
yapılanması gerçekleştirildiğini, bunun en iyi örneğini 
Van’da gördüklerini dile getiren Mahruki, ‘’17 Ağustos 

depreminde bütün Türkiye’nin enkaz arama kurtarma kapasitesi 
200-220 kişiydi. Yarısı bizdik, yarısı sivil savunmaydı. Van depre-
mine 4 bin 500 civarında kişi gitti. Türkiye 12 yılda ciddi bir ara-
ma kurtarma kapasitesi artışı sağladı. Yeni kurumlar oluştu. Bu 
kurumlara çok ciddi kaynak aktarımları yapıldı’’ diye konuştu.

Türkiye’de arama ve kurtarma konusunun dışında deprem konu-
sunda çok fazla yol alındığını söylemenin mümkün olmadığını 
ifade eden Mahruki, ‘’Türkiye’nin çok ciddi bir kentsel dönüşüm 
projesine ihtiyacı var. Deprem öldürmüyor, depreme uygun inşa 
edilmemiş binalar öldürüyor. Depreme dayanıklı olmadığı düşü-
nülen yapı stoklarının yıkılıp, yeniden yapılması lazım. Bu yapıl-
madığı sürece İstanbul’un ya da diğer şehirlerin depreme daya-
nıklı hale getirilmesi mümkün değil’’ diye konuştu.
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Mahruki, ‘’Türkiye’de artık çok büyük paralara sahip büyük yatı-
rımcılar var. Bu yatırımcılar mahalle mahalle buraları satın alıp yı-
karak, bunların yerine yukarıya doğru sağlıklı yaşam merkezleri 
oluşturabilirler’’ dedi.

‘ARAMA KURTARMAYLA ÇÖZÜLMEZ’

Olası İstanbul depreminde 50 bin binanın yıkılacağının söylen-
diğini anımsatan Mahruki, bununla hiç bir arama kurtarma yapı-
lanmasının başa çıkamayacağını belirterek, ‘’Bu iş arama kurtar-
ma ile çözülmez. Burada maharet arama kurtarmaya daha az ih-
tiyaç duyacak bir yapıyı oluşturabilmek. Depreme dayanıklı ol-
madığı düşünülen binaların yıkılarak, İstanbul’un mahalle ma-
halle yeniden yapılması lazım. Kenti bizim yeniden yapmamız la-
zım’’ şeklinde konuştu.

TERSİNE GÖÇÜ SAĞLAMALIYIZ’

İstanbul’un aşırı kalabalık olmasının bir başka problem olduğu-
na da işaret eden Mahruki, şunları kaydetti:

‘’İstanbul hala her yıl 300-400 bin göç alıyor. Türkiye’de yaşayan 
her 5 kişiden birisi İstanbul’da. Bu çok sağlıksız bir fotoğraf. Türki-
ye çok geniş arazileri, alanları olan bir ülke. Pekala oralarda sağ-
lıklı yaşam merkezleri oluşturulabilir. Yeni cazibe merkezleri ya-
ratılabilir ve göç tersine çevrilebilir. İstanbul’un gelecekte bir fi-
nans, kültür, kongre, turizm merkezi olmasından bahsediyoruz, 
o zaman bu kadar imalatın İstanbul’da ne işi var? Türkiye’nin ne-
redeyse bütün ağır sanayi yatırımı Kocaeli ve Marmara bölgesi-
ne konuşlandırılmış ama Marmara birinci derece deprem bölge-
si. Çok fazla yağış alan ve yem yeşil olabilecek bu bölgeyi sayfi-
ye yeri olarak konuşlandırmamız gerekirken biz buraya ağır sa-
nayi yatırımı yapmışız. 17 Ağustos 1999 depreminde bunun ne 
kadar yanlış bir strateji olduğunu gördük. Rafineri yangını hafta-
larca söndürülemedi. Bu tür yatırımların diğer bölgelere kaydı-
rılması, İstanbul’un aşırı kalabalıktan kurtulması lazım. Yeni ge-
len göçü durdurmanın ötesinde tersine göçü sağlamamız lazım.’’

17 Ağustos 1999 Marmara (Gölcük) Depremi Türkiye’nin son on 
yıllarda en hazırlıksız yakalandığı en büyük kriz süreçlerinden 
biriydi. Depremlere hazırlık konularında plansız ve büyük eksik-
leri bulunan ülkemizde, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana 
gelen deprem kitlesel bir afete dönüştü ve 45 saniye içerisinde, 
18.000 kadar cana mal olarak on milyarlarca dolarlık maddi za-
rara yol açtı. Bu krizde Türkiye’nin mevcut hazırlıklarının cevap 
verebilme süresi ve yeterliliği, pek çok sebebin bileşkesi olarak 
afetler ve depremler konularında etkili bir risk yönetimi sistemi-
ne sahip olamadığımız için, hem uzun sürmüş hem de çok ye-
tersiz kalmıştı.

17 Ağustos Depremi’nde yetkililerin bu ilk şoku atlatması, ya-
şanan afetin boyutlarının ulaşım, iletişim, elektrik gibi sistemin 
ana omurgaları üzerinde de ağır hasara ve bölgede bu sistemle-
rin neredeyse tamamen durmasına yol açtığı için, oldukça uzun 
sürmüştü. Aradaki bu boşluğu da, kriz anında kendi doğal ener-
jisiyle oluşarak kendini gösteren, Türk insanının eşsiz toplumsal 

1500 GÖNÜLLÜ VAR

AKUT’un faaliyetleri hakkında da bilgi veren Mahruki, AKUT’un 
1500 civarında gönüllüsü bulunduğunu, 30 bölgede ekipleri ol-
duğunu anlattı.

Mahruki, ‘’Geçen sene Temmuz ayında çok zor bir tatbikatı başa-
rıyla tamamlayarak Birleşmiş Milletler tarafından akredite edil-
miş bir arama kurtarma takımına dönüştük. Türkiye’de bir tek biz 
bu yetkiye sahibiz. Yurt dışındaki afetlerde Türkiye’yi temsil et-
menin yanı sıra artık Birleşmiş Milletleri de temsil ediyoruz. Bu 
Türkiye için çok önemli bir kazanım’’ dedi.

AKUT’un vakıf kurduğunu, spor kulübü ve yayın evi olduğunu 
anlatan Mahruki, toplumu bilinçlendirmek adına Türkiye’nin her 
yerinde seminer ve eğitimlere devam eden ekipleri bulunduğu-
nu sözlerine ekledi.

dayanışma ve yardımlaşma duygusu çözmüştü. O şartlarda ne 
kadar yapılabilirse. 100 kadar AKUT gönüllüsü, Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen, her yaş ve meslek grubundan 1000’in üze-
rinde gönüllüyle birlikte, en önemli ve kritik süreç olan ilk gün-
lerdeki arama ve kurtarma çalışmalarını organize etmiş, arka-
sından da yardım dağıtımı çalışmalarını yönetmişti.

Bu krizin en tehlikeli ilk günlerini elbirliğiyle atlatabilmiştik. İlk 
günlerin birinci önceliği olan can kurtarma çalışmaları, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri, Sivil Savunmacılar, İtfaiye Erleri, AKUT’lular, ül-
kenin dört bir yanından gelen gönüllüler, yurt dışından gelen 
çok sayıda arama kurtarma ekibi ile birlikte yapılmıştı. Herkes 
acılıydı, herkesin içi kan ağlıyordu, herkes korkuyordu ama an-
cak birlikte hareket edilirse bu acı daha kolay atlatılırdı. Bu ger-
çeği aklı başında herkes fark etti ve o günlerde Türk Milleti tıp-
kı eskiden olduğu gibi tek bir yürek, tek bir ses, tek bir yumruk 
oldu. Birlikte çalıştı, birlikte ağladı, birlikte yaralarını sardı...

KRİZİ DEĞİL RİSKİ YÖNETMEK GEREKİYOR
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SEAT’ın sportif modeli 
Leon FR
Performans ve ekonomiyi bir arada sunan Leon’un, sportif 
versiyonu Leon FR, SEAT Yetkili Satıcıları'nda yerini aldı. 1.4 
lt TSI motor 125 HP’lik Leon FR’lar, zengin donanımları ile de 
göz dolduruyor. Leon 1.4 lt TSI 125 hp FR modelinde; 17 inç 
alüminyum alaşım jant ve yağmur sensörü, dönüşe duyarlı 
Bi-xenon ön far sistemi, arka park sensörü, kararan dikiz aynası, 
alarm, Bluetooth, otomatik yanan farlar, ESC, EBA, Hillhold 
(yokuş kalkış sistemi), 8 hava yastığı, spor FR koltuk döşemesi, 
krom kaplı çift egzoz çıkışı ve arka led farlar, FR spor tamponlar 
gibi birçok ayrıcalıklı özellikler standart olarak sunuluyor.

Yeni Chevrolet Trax 
dünya prömiyerini Paris’te yapacak!
Chevrolet, 77 sene önce satışa sunduğu Suburban Carryall ile başlayan SUV geleneğindeki iddiasını Yeni 
Chevrolet Trax ile artırıyor. Trax, dünya prömiyerini 27 Eylül 2012 tarihinde Paris Otomobil Fuarı’nda 
yapacak. Hızla büyüyen küçük SUV segmentindeki Yeni Chevrolet modeli olacak olan Trax, başarısını 
kanıtlamış Captiva ile birlikte Chevrolet’nin sunduğu şık SUV araçlar arasındaki yerini alacak.

Yeni Chevrolet Trax’in 
kalbinde, 1.4L Turbo benzinli 
motor ve 1.7L Turbo dizel 
motor seçenekleri yer alacak. 
Altı ileri manuel şanzıman 
ile birlikte satışa sunulan 
1.4L turbo benzinli motor, 
140 hp gücünde ve 200 Nm 
maksimum tork üretiyor. 
130 hp gücündeki 1.7L 
Turbo dizel motor ise 300 
Nm maksimum tork değeri 
sunuyor. Start/Stop özelliği 
ise manuel şanzımanlı 
modellerde Yeni Chevrolet 
Trax sahiplerine ek yakıt 
ekonomisi sunuyor.

Mazda Takeri’ye
Tasarım Ödülü
İlk olarak 2011 yılının sonunda Tokyo Otomobil Fuarı'nda 
gösterilen Mazda Takeri, şirketin yeni tasarım dili olan KODO – 
Hareketin Ruhuna sahip olan ilk Mazda modellerinden biridir. 
Coupeye benzer, dört kapılı sedan araç yeni nesil Mazda 6 
serisinin nasıl görüneceği hakkında iyi bir fikir sağlıyor.  Yeni 
Mazda 6, 29 Ağustos’tan 9 Eylül 2012 tarihine kadar Moskova 
Otomobil Fuarında global prömiyerine çıkacak. Sadece yenilikçi 
SKYACTIV teknolojisini kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda 
fren enerjisi yenileme sistemi olan i-ELOOP ile donatılan ilk 
Mazda modeli olacak. Bu sistem, yeni Mazda 6’da da üretim 
lansmanını yapacak.
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2012 Ford Focus 1.0L 
EcoBoost Türkiye’de
Yeni Focus modeli ile satışa sunulacak Ford’un gelmiş geçmiş 
en verimli ve en düşük hacimli benzinli motoru yüksek çekiş 
gücü, düşük karbondioksit salımı ve ekonomik yakıt tüketimi ile 
segmentinin standartlarını bir kez daha belirliyor.

Ford’un ileri teknolojiye sahip küçük hacimli ve 3 silindirli yeni 
1.0 litrelik EcoBoost motoru Türkiye’de satışa sunuluyor. Bu yıl 
Avrupa’da ilk kez Focus’ta sunulmaya başlanan yeni motor yakıt 
ekonomisi, performans, yüksek çekiş gücü, sessizlik ve yumuşak 
çalışma karakteri ile 13 yıldır düzenlenen “Yılın Motoru – Engine 
of the Year” organizasyonu tarafından, gelmiş geçmiş en yüksek 
puanı alarak “2012 Yılın Motoru” ödülünü kazandı.

Toyota GT86
Özellikle spor otomobil meraklılarının sabırsızlıkla beklediği 
arkadan itişli Toyota GT86, Temmuz ayı içerisinde Türkiye'de 
satışa sunuldu. Dünyada sadece Toyota'da sunulan önden yatay 
(boxer) motor ve arkadan itiş özelliklerinin hayat bulduğu sürücü 
odaklı GT86, aynı zamanda dünyanın en kompakt 4 kişilik spor 
otomobili olarak tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

Peugeot 208 Eylül ayında geliyor
Kullanıcıya yaşam kolaylığı sağlayan ergonomisi ve tasarımı daha fazla modernliğe kapı açıyor. 
Peugeot’nun her açıdan ilham aldığı yeniden doğuş kavramını somutlaştıran 208, arzuları açığa çıkarıyor 
ve duyguları harekete geçiriyor. Markanın yeni tasarım kodlarını somutlaştıran Yeni Peugeot 208, 3 kapılı 
ve 5 kapılı olmak üzere iki farklı gövde tipi ile Eylül ayında Türkiye pazarına sunuluyor. 

Peugeot 208’ler şu an 
Peugeot Yetkili Satıcıları’na 
dağıtılıyor ve siparişler 
alınmaya başlanıyor. 1 Eylül 
2012 tarihi itibariyle satış 
ve teslimatlar başlayacak. 
Peugeot 208 3 dizel, 3 
benzinli olmak üzere 6 
motor seçeneği ve 
Access, Active ve 
Allure olmak üzere 
3 farklı versiyon 
ile pazara 
sunuluyor.
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Çalışanlar 
10 dakikada işe hazır

 Kimisi çay içmeden 
ayılamıyor kimi de direkt
e-postalarını kontrol 
etmekle mesaiye başlıyor.
İşte Türkiye’de iş 
dünyasının mesai öncesi
ve sırasındaki ilginç 
alışkanları...

TUĞÇE ALTINSOY
Para Dergisi

Sepetler işe yarıyor

Peki mesaiye başlamadan önce ne 
gibi hazırlıklar yapmalı? Çoğu çalışan 
kendince belirlediği rutinlerle 
mesaiye başlıyor. Bir ritüel haline 
gelen bir dizi eylem gerçekleştiriyor. 
Masasını düzenlemek, sabah 
pastaneden aldığı poğaçasını 
yemek, kendine sıcak bir içecek 
almak, e-postalarına bakmak, 
internette gezinmek gibi... Uzmanlar 
bu tip alışkanlıkların faydası olduğu 
kadar zihnin aktif hale gelmesini 
kısıtlayıcı bir etkisi bulunduğunu 
da belirtiyor. Bu nedenle zaman 
zaman alışkanlıkların sırasının, 
mümkünse bir kısmının tamamen 
değiştirilmesini tavsiye ediyor. Bu 
arada mesaiye başlarken düzenli 
bir masanın yaratacağı etkinin de 
tartışılmaz derece önemli olduğu 
gözden kaçmamalı. Akşam mesai 
bitiminde masada kalan işleri acil, 
miatlı, geleceğe yönelik önemli gibi 
kategorilere ayırarak ve hatta bunlar 
için birer sepet hazırlayarak işe 
başlanması da öneriliyor.

H epimizin kendine göre bazı 
sabah alışkanlıkları var. Kimi 

uyanır uyanmaz güne ıslık çalıp şarkı 
söyleyerek oldukça dinç başlıyor kiminin 
ise afyonu ancak öğle saatlerine doğru 
patlamış oluyor. Peki çalışan kesim evde 
kaç dakikada hazırlanıyor? İşyerinde 
mesaiye başlamadan önce en çok ne 
yapıyor? İK ve kariyer portalı Yenibiris.
com, çalışanların sabah evde ve iş 
yerindeki alışkanlıklarını araştırdı...

ÇAY İÇMEDEN İŞ YOK

Kimi çalışanın hazırlanması bir saat 
sürüyor, kimi de uyandıktan 10 dakika 
sonra evden çıkıyor. Çay içmeden 
çalışmaya başlayamayan da var, direkt 
mesaiye başlayan da... Yenibiris.com 
çalışanların işe başlamadan önce neler 
yaptığını anketlerle araştırdı. 

n Evde erkekler 10-15 dakikada 
hazırlanırken kadınlarda bu süre 30 
dakikayı buluyor.

n Çalışanların yarısı evde, yarıya yakını 
işyerinde kahvaltı ediyor.

n Çalışanlar işe başlamadan önce 
kahvaltı edip internette geziniyor.

n Katılımcıların sadece yüzde 22’si 
işe varır varmaz çalışmaya başlıyor. 
Geri kalan kısım 10 dakika boyunca 
kahvaltı ve internet gibi başka 
şeylerle ilgileniyor.

n İşe başlamadan önce en çok yapılan 
şey çay ve kahve içmek.

n Çalışanların yüzde 6’sı hiç kahvaltı 
etmiyor.

Çalışanların mesai öncesi 
alışkanlıklarının farklılık gösterebildiğini 
belirten Yenibiris.com Koordinatörü 
Burçak Pak Yılmaz, “Kimileri işe gelir 
gelmez çalışmaya başla yabilirken kimi 
de kahve içip günün gelişen olaylarına 
göz at- madan işe konsantre olamıyor.
İş aksamadığı sürece bu alışkanlıklar 
normal karşılanmalı” diyor.

DENGE ÇARKINA DİKKAT!

Araştırma sonuçlarını değerlendiren 
ICF akrediteli yaşam koçu Nuri Murat 
Avcı, çalışanların yaşam denge çarkının 
işleyişine yeterince önem vermediklerini 
söylüyor. Yaşam denge çarkının, sağlık, 
para, finans, aile, iş, kariyer, kişisel geli- 
şim, sosyal ve duygusal yaşam gibi 
bölümleri bulunan ve bireyin doyum 
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evde yapmayı tercih ederken,

Tercihleri evde kahvaltı

% 50% 44

% 6

Evde

Kahvaltı
etmiyorum

içinde bir hayat sürmesi için gerekli 
olan hususları içeren bir çark olduğunu 
anlatan Avcı, “Anket sonuçlarında tüm 
bir günün kalitesini belirleyen sabah 
periyodunun çok dengeli yaşanmadığını 
gözlemledim” diyor. Bunun için 
bireyin, “Bu durumumdan memnun 
muyum”?, “Gerçekte nasıl olması bana 
kendimi iyi hissettirir” gibi sorulara 
vereceği cevaplar paralelinde bir 
yaşam sürmesinin ve güne bu şekilde 
başlamasının uygun olacağını belirtiyor.

SANKİ SON GÜNMÜŞ GİBİ...

Soruların gücüne ve insanların 
kendi buldukları cevaplara uygun 
yaşadıklarında mutlu olduklarına 
inandığını söyleyen Nuri Murat Avcı’nın 
çalışan kesime motivasyon önerileri 
şöyle:

n Her gün işinize o gün son 
gününüzmüş ve yarın bir başka 
işe başlayacakmışsınız gibi gelin. 
Bu durumda halefinize nasıl bir 
iş bırakmak isterdiniz? Bunu tüm 
hayatınıza da uyarlayabilirsiniz... 
Geride kalan patronunuz, astlarınız, 
eş seviyedeki iş arkadaşlarınızın sizi 
nasıl hatırlamasını istersiniz? İşte bu 
sorulara vereceğiniz cevaplara uygun 
davranışlar sergilemek sizi mutlu 
edecektir.

n Aşırı ve diğer insanlara yönelik 
fazla beklenti, mutsuzluk doğurur. 
Kendinizden beklentileriniz olsun 
ama diğer insanlardan çok fazla bir 
beklenti içine girmeyin. Emin olun, 
herkesin dünyası farklı bir eksende 

döner.

n Şans, hazırlıkla fırsatın karşılaştığı 
köşe başıdır derler... Milli piyango 
ikramiyesinin çıkması için bile önce 
bilet almak gerekir. Çevrenizdeki 
fırsatları inceleyip onlara uygun 
hazırlıklar yapın.

n Pek çok insan çalıştığı işten, çevreden 
şikayet eder. Oysa daha iyisini bulana 
kadar en iyi imkan elimizdekidir. 
Bunu daha iyisini aramamak 
veya daha iyisi için çalışmamak 
anlamında söylemiyorum... Ama 
daha iyiye kavuşmak için geçecek 
süre içinde dünyamızı çekilmez hale 
getirmek, sadece enerjimizi tüketip 
geleceğimizi karartmamıza neden 
olur.

İYİ ŞEYLER DÜŞÜNÜN

Bir sonraki güne, yatmadan önce 
hazırlanması gerektiğini savunan Avcı, 

şunları söylüyor: “Yatmadan önce, ertesi 
gün size kendinizi iyi hissettirecek, 
sizi heyecanlandıracak bir iş yapmayı 
düşünün. Bu birine yardım etmek, 
yeni bir projeye başlamak, gelecek 
hayalleriniz için küçük bir girişimde 
bulunmak veya ses getirecek, herkesi 
eğlendirecek bir şaka bile olabiir. 
Yelpazeyi yaratıcı gücünüze bağlı 
olarak geniş tutabilirsiniz. Sorumuz şu: 
Yarın kendimi iyi hissetmek için neler 
yapabilirim”? Peki bunlar kişiye neler 
katıyor? Bu sorunun yanıtıysa şöyle: Tüm 
bu önerilerin uygulanması durumunda 
ertesi sabah yataktan kalkan kişinin 
zihninin düşündüğü şeye odaklanmış 
ve vücudunun da daha dinç olması söz 
konusu...

Unutulmaması gereken konu, 
herkesin seçimlerine uygun bir hayat 
yaşayacağının bilincinde olması 
gerektiği...
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DRD Derindere en büyük
500 şirket arasında
Türkiye’nin en büyük 500 
şirketini belirlemek amacıyla 
hazırlanan Fortune 500 ve 
Capital 500 listelerinin her 
ikisinde de yer alan DRD 
Derindere Filo Kiralama önemli 
bir başarıya imza attı.

1 5 bin adedin üzerindeki araç filosu, 
Türkiye çapında 800 adedi aşan 

yaygın servis ağı ve 2 bin adede varan 
kurumsal müşteri portföyüyle dikkat 
çeken ülkemizin tamamı yerli sermayeli 
en büyük operasyonel filo kiralama 
markası DRD, istikrarlı gelişimini yeni bir 
başarıyla taçlandırdı. DRD, iş dünyasının 
saygın yayın organları Capital ve 
Fortune dergilerinin, özel sektörde 
Türkiye’nin en büyük 500 firmasını 
belirlemek amacıyla hazırladığı  “Capital 
500” ve “ Fortune Türkiye 500” listesinde 
yer alarak önemli bir başarıya imza attı. 

Ülkemizde Operasyonel Filo Yönetimi 
sektörün öncü kuruluşları içerisinde 
yer alarak yıllar itibariyle istikrarlı bir 
biçimde büyümesini sürdüren DRD, 
güçlü finansalları ve yurtiçinin yanı 

sıra yabancı piyasalarda sahip olduğu 
yüksek kredibilite ile dikkatleri üzerine 
çekiyor. 2007 yılında 110 milyon ABD 
doları tutarında sendikasyon anlaşması 
yaparak “kategorisinde bir Türk şirketi 
tarafından gerçekleştirilen en büyük ve 
uzun vadeli finansman” değerine imza 
atan DRD, uluslararası derecelendirme 
kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından 
da “yatırım yapılabilir seviyede 
değerlendirilen ilk ve en büyük yerli 
sermayeli operasyonel filo kiralama 

şirketi” olma başarısı göstermişti.
Türkiye'de imalat, ticaret, hizmet ve 
inşaat sektörlerini kapsayan ve referans 
bir çalışma olan “Fortune 500 - 2011” 
araştırmasında Türkiye genelinde aktif 
toplamına göre en büyük 157’nci şirket 
olan DRD, operasyonel filo kiralama 
sektöründe istikrarlı bir biçimde 
büyümeye devam ediyor. 

Her geçen yıl listeye girme çıtasının 
daha üst seviyelere yükseldiği Fortune 
500 Türkiye listesindeki bu başarısı, DRD 
için ayrı bir önem arz ediyor. Fortune 
500 sıralamasında, 2007 yılında listedeki 
500’üncü şirketin net satış geliri 89,6 
milyon lira iken, bu rakam 2011 yılı 
itibariyle 178,3 milyon liraya yükselmiş 
bulunuyor.

DRD, Fortune 500’deki bu başarısını, 
Capital Dergisi’nin bu yıl 15’incisini 
hazırladığı ‘Capital 500’ Türkiye'nin en 
büyük 500 özel şirketi araştırmasında da 
sürdürdü. 2011 verilerine göre, ciro baz 
alınarak, özel sektörde Türkiye' nin en 
büyük şirketlerini belirlemek amacıyla 
hazırlanan "Capital 500” araştırmasında 
yer alan DRD, Türkiye genelinde 475’nci; 
İstanbul’da faaliyet gösteren şirketler 
arasında ise 267’nci en büyük şirket 
olma başarısı gösterdi.

Uzun yıllara dayanan sektör deneyimi, 
etkin maliyet yönetimi, uzun vadeli 
planlama ve doğru fiyatlandırma 
stratejileriyle operasyonel gelişimini 
sürdürülebilir kılan DRD’nin, son 3 
yılda gerçekleştirilen 550 milyon 
TL değerinde araç yatırımının yanı 
sıra, müşteri ihtiyaçlarına odaklanan, 
modern yönetim ve bilişim 
teknolojilerini kullanan, yaygın hizmet 
ağına sürekli yatırım yapılan iş modeli 
2011 yılında sonuçlarını göstermiştir. 
2011 yılında elde edilen performansla 
DRD Derindere, sektörde tamamı yerli 
sermayeli en büyük marka konumunu 
pekiştirmiştir. 
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Audi AG’ye Türk yetkili servis damgası!
AUDI AG’nin dünya çapında 
yetkili servisleri arasında 
gerçekleştirdiği “Twin Cup 
Dünya Finali”nde Türkiye 
Audi’yi temsil eden Doğuş Oto 
Maslak ikinci oldu. Böylece, bu 
yarışmada 4 yılda Türkiye’den 
3 yetkili servis ilk üçe girme 
başarısı elde etmiş oldu.

A UDI AG’nin 2006 yılından bu yana 
satış sonrası hizmetler alanında 

görev alan personelinin gelişimi ve yeni 
teknolojilere adapte olmasını sağlamak 
için küresel çapta düzenlediği Audi 
Twin Cup, bu yıl Berlin’de gerçekleşti. 
Yarışmaya 41 ülkeden 234 Audi 
teknisyeni katıldı. Yarışmada, ekipler, 
teknik bilgi ve müşteri memnuniyeti 
temelinde birçok servis yetenekleri 
yarıştı. 

Önceki yıllara oranla, halen Audi 
servislerinin tümünde mükemmel 
hizmet için bir ön koşul olan, teknisyen 
ve hizmet danışmanları arasındaki 

etkin işbirliğinin çok daha ön plana 
çıkarıldığı yarışmada tüm takımlar için 
ortak görevler hazırlandı. Katılımcılar, 
araçlardaki hataları teşhis ederek, 
optimum çözümleri bulmak ve 
müşteriyle iletişim becerilerini sergiledi.

2012 Audi Twin Cup’un kazananı 
Avusturyalı ekip olurken, Türkiye 
Audi’yi temsil eden Doğuş Oto 
Maslak ekibi ise ikinci sırada yer aldı. 

Üçüncü ise, Alman ekibi oldu. Doğuş 

Oto’nun ikinciliği, Doğuş Otomotiv-

Audi yetkili servislerinde çalışan Türk 

teknisyenlerinin, Audi Twincup’taki 

büyük başarısını ve bu başarının aslında 

tesadüf olmadığını gözler önüne seriyor. 

2008’den beri yapılan yarışmalarda, 

Türkiye’den katılan ekipler 3 kez ilk üçe 

girme başarısını gösterdi. 

Peugeot Citroen ve Toyota, 
Avrupa’da hafif ticari araç üretecekler

T oyota Avrupa ve PSA Peugeot 
Citroën Avrupa’da hafif ticari 

araçlar segmentinde yeni bir işbirliği 
anlaşmasını imzaladıklarını duyurdular. 
PSA Peugeot Citroën Grubu böylece 
Toyota’ya Avrupa’da Toyota markası 
altında ticarileştirilecek hafif ticari 
araçlar temin edecek.

İlk etapta, 2013’ün ikinci çeyreğinden 
itibaren, PSA Peugeot Citroën mevcut 
Peugeot Expert ve Citroën Jumpy 
gamlarından alınan hafif ticari araçlar 

temin edecek. Anlaşma aynı zamanda 
PSA Peugeot Citroën tarafından 
üretilecek yeni nesil araçlar konusunda 
da işbirliğini öngörüyor. Bu işbirliğinin 
2020 sonrasında da devam etmesi 
planlanıyor.

Toyota Avrupa’nın bu yeni nesil 
araçlarla ilgili geliştirmelere ve 
endüstriyel yatırımlara doğrudan 
katılması öngörülüyor. Bununla birlikte 
herhangi bir sermaye iştiraki veya 
ortak üretim öngörülmüyor. 
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Opel, Türkiye için özel sedan üretecek

Türkiye ve Rusya pazarının 
ısrarıyla tekrar geliştirilen 
Astra'nın yeni sedan modelinin 
ilk sevkıyatları İzmir Torbalı'daki 
merkeze ulaştı.

O pel, yeni Astra sedan modelini 
Türkiye’nin baskısıyla üretme 

kararı aldı. Önce Astra ailesinin sedan 
versiyonunun yenisini üretmeme kararı 
alan General Motors (GM), Türkiye ve 
Rusya pazarının ısrarıyla bu modelinin 
yenisini tekrar geliştirdi. Opel Türkiye 
Genel Müdürü Özcan Keklik yeni Astra 
sedanı baştan istemeyen Almanya 
ve Fransa gibi büyük pazarların 
da aracı görünce sıraya girdiğini 
söyledi. Türkiye ve Rusya pazarındaki 
potansiyel satışların GM’i ikna ettiğini 
kaydeden Keklik yeni Astra sedanın 
ilk sevkıyatlarının İzmir Torbalı’daki 
merkezlerine ulaştıklarını belirtti. Keklik, 
“Yeni Astra sedanın satışına ağustos 
ortasında başlayacağız. Lansman için 
özel bir ön satış paketi hazırladık. 140 
bg 1.4 lt benzinli manuel-otomatik 
şanzıman ve 95 Bg üreten 1.3 litre dizel 
manuel motor seçeneklerimiz var. 
Otomobilin fiyatı 45 bin liranın altından 
başlayacak. Bu yıl 4-5 bin adet, 2013’te 
ise 10 -12 bin adet satmayı hedefliyoruz” 
dedi.

Bu yıl otomotiv satışlarındaki daralmaya 
karşın pazar paylarını korumaya devam 

edeceklerini ifade eden Keklik, bu yıl 
da 2011 gibi 50 bin adetin üzerinde 
satışa ulaşacaklarını söyledi. Euro 
Bölgesi’ndeki daralmanın Türkiye’nin 
Opel pazarında basamak atlamasına 
neden olacağını vurgulayan Keklik, 
“Avrupa’da pazarlar geriye doğru 
gidiyor. Biz, 54 bin adetlik satışla 
Avrupa’da 7’nci büyük pazarız. Ancak 
bu yıl Hollanda ve İspanya’yı geçeriz 
ve ilk beşe gireriz. Almanya, İngiltere , 
Fransa ve İtalyaTürkiye’nin önünde” diye 
konuştu.

Ampera kobay gitti

Türkiye’de elektriklilere vergi teşviki 
uygulanırken, hibrit yani hem elektrikli 
hem de benzinli araçlarda aynı desteğin 

verilmediğini belirten Keklik, “Hibrit 
Opel Ampera’da kullanılan 1.4 lt benzinli 
motorun, batarya için sadece jeneratör 
görevi gördüğünü göstermek için 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
1 adet Ampera tahsis ettik. Daha 
önce Ankara’ya giderek, Ampera’yla 
ilgili bir sunum yapmıştık. Amacımız 
benzinli motorun bataryayı şarj etmeye 
yaradığını gözler önüne sermek” dedi. 
Ampera’nın sadece batarya yardımıyla 
40-80 km yol kat ettiğini kaydeden 
Keklik, ”Bakanlık yetkilileri Ampera’yı 
test ediyor. Hibrid araçların vergisinin 
elektriklilerle aynı olmasını talep 
ediyoruz. Hibridler, elektrikliler gibi 
çevreci özelliklere sahip”dedi.

Mokka Ekim ayında geliyor

Yılın son çeyreğinde yeni model atağına 
kalkacaklarını ifade eden Keklik yeni 
mini SUV Mokka’nın Opel markasına 
güç katacağını belirtti. Özcan Keklik, 
“Mokka ekim ayında Türkiye’ye gelecek. 
Nissan’ın Juke modeline rakip Mokka’da 
1.4 litre turbo benzinli motor var. Araç ilk 
etapta manuel şanzımanla donatılacak, 
kısa süre içinde otomatik şanzıman 
da ithal edilecek. Dizel versiyonu da 
2013’te Türkiye’de olacak. 2012’yi 1.500 
adet Mokka satışı ile kapatırız. 2013’ün 
tamamında yaklaşık 5 bin adetlik 
rakama ulaşırız” dedi.  

OPEL TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ÖZCAN KEKLİK
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Hyundai'nin Etkileyici Sporcuları 
Asphalt 7: Heat'de
Hyundai, günlük hayatta 
olduğu gibi oyun dünyasında da 
prestijini konuşturmaya devam 
ediyor.

H yundai, Gameloft firması 
tarafından hazırlanarak iOS 

ve Android tabanlı telefonlar ve  
tabletlerde sunulan ve en çok satılan 
oyunlar listesinde başı çeken Asphalt 
7:Heat oyununda hızlı ve etkileyici 
modelleri Veloster Turbo ve Genesis 
Coupe modelleriyle sahne aldı. 
Markanın etkileyici sportif modelleri 
olan Veloster Turbo ve Genesis Coupe, 
adrenalini seven hız meraklıları 
tarafından ilgiyle karşılanıyor. Aynı 
zamanda oyun tutkunları üzerinde de 
heyecan yaratan Hyundai, bir bakıma 
marka imajına da katkıda bulunmuş 
oldu. 

Haziran ayında Gameloft ve Hyundai 
arasında yapılan işbirliğinden sonra 
oyun dünyasında sadece Asphalt 
7:Heat ile sınırlı kalınmayacak ve yılın 
ikinci yarısında da yenilikler devam 
edecek. Oyun severler yine Gameloft 
tarafından hazırlanan GT Racing: Motor 
Academy’de Genesis Coupe ile birlikte 
markanın tasarım ödüllü konsepti 
fütüristik i-oniq’ini de tercih edebilecek.  

Tüm dünyada 50 milyon insan 
tarafından download edilerek büyük 
bir ilgiyle karşılanan Asphalt serisi, 
son versiyonu Asphalt 7: Heat’de de 
nefesleri kesiyor. Premium otomobil 
markalarından oluşan 60’dan fazla 
yüksek performanslı model oyunun 
içinde bulunuyor. Oyuncular 
Hyundai’nin hızlı ve çekici modelleriyle 
beraber süper spor otomobilleri 
de oyunda kullanabilecek. Üstün 
görüntü kalitesi sunan oyunda 15 farklı 
gerçek şehirlerden oluşan yollarda 
yarış imkanı söz konusu. Bu şehirler 
arasında Paris, Londra, Miami ve Rio 
gibi dünyaca ünlü yerler bulunuyor. 

Online oyunun yanısıra 6 kişiye kadar 
multiplayer seçeneği de var. 6 değişik 
modda toplam 150 yarışın yer aldığı 
Asphalt 7:Heat aynı zamanda 15 farklı 
şampiyonayı da oyunculara sunuyor. 
iOS ve Android kullanıcılarının her 
zaman büyük keyifle oynayacağı bu özel 
oyunda ayrıca bir okçunun hızla attığı 
ok ile yarışan makyajlı Genesis Coupe’un 
görsel şov içeren “Genesis Coupe ve bir 
ok karşı karşıya” adlı kısa filmini izleme 
şansı da bulunuyor. 

Hyundai Veloster Turbo, Güney Koreli 
üreticinin ürün gamında yer alan 
etkileyici modellerden birisi. Özellikle 
genç kullanıcılar tarafından rağbet 
gösterilen Hyundai Veloster Turbo, 
agresif tasarımıyla beraber 204 ps 
maksimum güç sunuyor. İlk kez 2012 
Uluslararası Kuzey Amerikan Otomobil 
Fuarı’nda görücüye çıkan Turbo, yenilikçi 
üç kapılı tasarımıyla dikkatleri üzerine 
çekiyor. Markanın arkadan itişli ilk spor 
coupe modeli olan Genesis Coupe’un 
3.8 litrelik V6 versiyonu ise 348 ps gibi 
asfaltı kazıyan yüksek bir güce sahip. 
Her iki model Hyundai’nin yeni tasarım 
felsefesine sadık kalınarak geliştirildi.
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Renault söz veriyor

Renault, 2012 yılını kalite 
yılı ilan etti. Marka, eğitim ve 
seminerler ile desteklediği tüm 
Renault Yetkili Satıcıları’nda, 
Türkiye’nin 7 bölgesinde 
kalite turu gerçekleştirdi. 
Sürekli gelişen ürün ve hizmet 
kalitesinin kanıtı olarak Müşteri 
Taahhüdü kapsamında “Renault 
Söz Veriyor!”

2012 – Renault Kalite Yılı

R enault, 2006 yılında başlattığı Satış 
ve Satış Sonrası hizmet kalitesine 

yönelik çalışmaları kapsamında , müşteri 
memnuniyeti ve kalite başlıklı 10 temel 
ilkeden yola çıkarak yetkili satıcı ve 
servislerinde iyileştirme çalışmaları 
başlattı.

Marka 2012 yılında, “Renault Müşteri 
Taahhüdü” adı altında,  hizmet kalitesi 
konusundaki çalışmaları ve hedefleri 
Yetkli Satıcı Ağı ile paylaşıyor. Tüm 
Renault Yetkili Satıcıların’da,, Türkiye’nin 
7 bölgesinde  gerçekleşen Kalite Turu, 
departman müdürleri ve yetkililerinin 
yanısıra yetkili satıcıda çalışan tüm 
satış ve satış personellerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Kalite Turu çerçevesinde 
eğitim ve seminerlerde kalite ve özellikle 
yetkili satıcı ile müşteri arasında olan 
hizmet kalitesi üzerine yoğunlaşıldı.. 

Renault Müşteri taahhüdü 
“Sözümüz Söz” 

Renault, ürün ve hizmet kalitesine 
güveniyor. Müşteri Taahhüdü olarak 
Satış ve Satış Sonrası dahilinde 8 önemli 
konuda müşterilerine söz veriyor.  Hızlı 
Yanıt, Deneme Sürüşü, Bilgilendirme, 
Sürpriz Yok, Sizden Onaylı, Garanti, Araç 
Tahsisi ve Avantajlı başlıkları altında 

verilen “söz”ler hizmet kalitesini en üst 
seviyeye taşımayı hedefliyor.  

1. HIZLI YANIT: www.renault.com.tr 
üzerinden gelen müşteri talepleri 12 
çalışma saati içinde yanıtlanıyor. 

2. DENEME SÜRÜŞÜ: Müşterinin deneme 
araç parkından seçeceği aracın deneme 
sürüşü, hemen veya uygun bir randevu 
ile gerçekleştiriliyor.

3. BİLGİLENDİRME: Müşteri, satın aldığı 
aracın siparişinden araç teslimine 
kadar yetklililer tarafından sürekli 
bilgilendiriliyor.

4. SÜRPRİZ YOK: Renault Yetkili 
Servisleri’nde müşteriye, aracı belirtilen 
zamanda ve onayladığı ödeme tutarıyla 
teslim ediliyor.

5. SİZDEN ONAYLI: Müşterinin onayı 
olmadan aracına yapılan işlemlerden 
ücret alınmıyor.

6. GARANTİ: Ücretli yapılan tüm bakım 
ve onarım işlemlerine 2 yıl garanti 
veriliyor.

7. ARAÇ TAHSİSİ: Garanti kapsamındaki 
işlemlerde, aracın hareketsiz kalmasına 
yol açan yedek parçanın 3 işgünü içinde 
temin edilememesi halinde, müşteriye 
araç tahsis ediliyor.

8. AVANTAJLI: Bakım ve mekanik onarım 
işlemlerinde araç yaşına göre artan 
indirim oranları sunuluyor.

Renault Hizmet Kalitesi

Renault markası için gelişmenin temel 
unsuru: Eğitim.  2012 yılına yönelik 
eylemler arasında yer alan Eğitim 
konusuna büyük önem veriliyor. Satış 
ve Satış Sonrası ekibine verilen eğitim 
gün sayısı 2 kat arttırılıyor ve interaktif 
eğitimlere ağırlık veriliyor.   

Pazar araştırma şirketleri tarafından 
yürütülen Yeni Araç Alım (QVN) ve Satış 
Sonrası hizmet kalitesi (QSA) anket 
sonuçları 2009’dan 2011’e sürekli bir 
gelişim gösterdi. 2012 yılı haziran ayı 
sonuçlarına göre satış ve serviste temel 
kriter olan “Arkadaşa Tavsiye” notu 
ortalaması % 96 oldu.

Sürekli Gelişen Ürün Kalitesi sayesinde 
son 3 yılda araç başı  garanti maliyeti 
%35  oranında azaldı.. 

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 
Gizli Müşteri Anketi Renault markasının 
hizmet kalitesini arttıran en önemli 
unsurlardan biri arasında yer aldı. 

RENAULT MAİS  SATIŞ SONRASI MÜDÜRÜ HÜSEYİN YUSUFOĞLU VE GENEL MÜDÜR İBRAHİM AYBAR
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Ford Otosan
Yeniköy'de 110 bin araç üretecek
Ford Otosan Genel Müdürü 
Yenigün, "2023'e giden 
yolda dolu dizgin gidiyoruz, 
kapasitemizi 400 bine 
çıkarıyoruz" dedi.

F ord Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, 2023'e giden yolda 

dolu dizgin ilerlediklerini, Yeniköy 
Fabrikası ile üretim kapasitelerini 400 
bine çıkaracaklarını belirterek, "Yeni 
yatırımımız, 2023'e hizmet edecek en 
önemli projelerden birisidir" dedi.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikası'nda 
gazetecilerle bir araya gelen Yenigün, 3 
yıl içinde yapacakları 1 milyar dolarlık 
yatırımın bir parçası olan Yeniköy 
Fabrikası'nın 70 bin metrekare kapalı 
alana sahip olacağını belirterek, yüksek 
teknolojiyle donatılacak fabrikada 
Ford dünyası için yeni hafif ticari araç 
üreteceklerini söyledi.

Yeni fabrikanın 110 bin araç üretim 
kapasitesiyle çalışacağını ifade eden 
Yenigün, Ford'un Türkiye'deki yıllık 
üretim kapasitesinin 400 bine çıkacağını 
kaydetti.

Yenigün, konusunda öncülük yapan 
bina ve ekipmanlara yönelik yatırımlara 
devam edeceklerine işaret ederek, "Bu 

konu bizim için çok önemli. Öneminin 
çıktığı nokta şu, yatırımlar, cari açık, 
vergiler, yatırım teşvikleri gibi bir 
sürü konu gündemde. Dış destek de 
beklemiyoruz. 19 Mart'ta temelini 
attığımız bu fabrikanın yatırım kararını 
teşvik paketleri açıklanmadan önce 
almıştık, yolumuza devam ediyoruz. 
Üretimde geldiğimiz noktayı daha 
ileri götürecek ve bunu mühendislikle 
destekleyecek projeleri devam 
ettiriyoruz" diye konuştu.

Yatırımlarını 2023 hedefiyle de 
ilişkilendirmek gerektiğini anlatan 
Yenigün, hükümetin 2023 yılında 500 

milyar dolarlık ihracat, 4 milyon araç 
üretimi ve 3 milyon aracın yurt dışına 
satılması hedefi bulunduğunu anımsattı.

"Yeniköy Fabrikası'nda 110 bin araç 
üreteceğiz"

"Sanayiciler ve profesyoneller mıknatıs 
gibi bu tür hedeflere yapışıyor" diyen 
Yenigün, hedefin nasıl başarılacağının 
ortaya çıkarılması gerektiğine dikkati 
çekerek, Yeniköy Fabrikası yatırımının 
2023'e hizmet edecek en önemli 
projelerden birisi olduğunu vurguladı.

Yenigün, Gölcük'te 2001 yılında devreye 
giren fabrikanın 670 milyon dolar 
yatırımla hayata geçen Türkiye'nin o 
dönemdeki en büyük projesi olduğunu 
belirterek, 140-150 bin araç üretim 
kapasitesiyle kurulan fabrikanın 2006 
yılına kadar 1,5 milyar dolara çıkan 
yatırımla kapasitesinin 320 binlere 
çıkarıldığını hatırlattı.

Gölcük'teki fabrika yatırımının 
Türkiye'de hala en büyük otomotiv 
yatırımı olduğunu kaydeden Yenigün, 
"O günden bu güne, kendi binasının 
içinde değişiklik yapmanın dışında bir 
otomotiv yatırımı yok, yalnızca Ford 
Otosan var. Yatırımlarımıza Yeniköy 
Fabrikası'nı da ilave ettik ve burada 110 
bin araç üreteceğiz" dedi.

FORD OTOSAN GENEL MÜDÜRÜ HAYDAR YENİGÜN
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Tofaş’ın performansına övgü

Tofaş CEO’su Kamil Başaran, 
ilk yarı yılda gösterdikleri 
performans ile Fiat Başkanı 
Sergio Marchionne’den tebrik 
geldiğini belirtti.

F iat dünyasında en kapasite 
açısından en verimli fabrikalardan 

bir tanesi olan Tofaş’a, Fiat Başkanı 
Sergio Marchionne’den övgü geldi. 
Geçtiğimiz aylarda yarıyıl değerlendirme 
toplantısına başkanlık yapmak üzere 
Türkiye’ye gelen Sergio Marchionne, 
Tofaş’ın yılın ilk yarısında gösterdiği 
performansı tebrik ettiğini belirten 
Tofaş CEO’su Kamil Başaran, söz konusu 
başarının proaktif hareket etmeleri 
sayesinde geldiğini ifade etti. 

Başaran, ilk altı ayda otomobil ve hafif 
ticari araçtan oluşan toplam pazar 
yaklaşık 340 bin adetle bir önceki yıla 
göre yüzde 19,2 daraldığını hatırlattı. 
Bu süreçte, binek otomobil pazarı 
yüzde 15,6, hafif ticari araç pazarının ise 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
27,2 gerilediğini ifade eden Başaran, 
“Geçen yıl pazar 865 bin seviyesinde 
kapanmıştı. Bu yıl ekonomideki büyüme 
hızının yavaşlaması ve ÖTV artışının da 
etkisiyle toplam pazarın 780-800 bin 
(545-560 bin adet otomobil, 255-240 
bin adet hafif ticari) adet seviyesinde 
gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Otomotiv sektörünün üretim ve ihracat 
açısından da geçen yılın altında bir seyir 
izlediğini ifade eden Başaran, bunda 
Avrupa’daki gerilemenin de önemli 
etkisi olduğunu vurguladı. Tofaş CEO’su 
Kamil Başaran şöyle devam etti: “İlk 
yarıda hem iç pazar hem de Avrupa 
pazarındaki daralmanın etkisi görüldü.

Avrupa (AB 27 + EFTA) otomobil pazarı 

ilk 6 ayda yüzde 6,3, hafif ticari araç 
pazarı ise yüzde 11,6 daraldı. Bunun 
etkisiyle Türk otomotiv sanayi taşıt aracı 
üretimi yüzde 9,2, ihracatı ise yüzde 5,7 
geriledi. Tofaş olarak bu yılın ilk yarısında 
başarılı bir performans sergiledik. 
Özellikle Türk otomotiv sektörünün en 
büyük ihraç pazarı olan Avrupa’daki 
krizi önceden görerek doğru hamleler 
yaptık. Proaktif davranarak ihraç 
pazarlarımızı çeşitlendirdik. Opel/
Vauxhall markalarına yaptığımız 
üretimle bu yıl Avrupa’daki önde gelen 
pazarlarımız arasına Fransa ve İtalya’ya 
ek olarak Almanya ve İngiltere’yi dahil 
ettik. Güney Amerika pazarına Doblo ve 
Fiorino ihraç etmeye başladık.

Ayrıca Rusya pazarındaki varlığımız 
ve ihracat hacmimizi artırmak için 
de çalışmalarımız sürüyor. Bu yılın ilk 
6 aylık döneminde 84 bin adetten 
fazla araç ihraç ettik. İhraç pazarlarını 
çeşitlendirme stratejimiz olumlu sonuç 
verdi. Daha önce ihraç pazarlarımız 
arasında bulunmayan Peru ve Şili’ye bu 
yıl Arjantin dahil oldu. Böylece geçen 
yıl toplam ihracatımız içerisindeki payı 
yüzde 0,8 olan Güney Amerika’nın bu 
payı, 10 katlık artışla % 8 seviyesine 

yükseldi. Yine Almanya ve İngiltere 
pazarlarının toplam ihracatımızdaki 
payı da Opel ve Vauxhall markalarına 
yaptığımız üretimle birlikte yüzde 20’ye 
yükseldi. Dolayısıyla yeni pazarların 
toplam ihracatımızdaki payı yüzde 28’i 
buldu. Böylece toplam ihracatımızın 
yaklaşık 3’te 1’ini yeni pazarlar 
oluşturdu.”

Kamil Başaran, Tofaş olarak güçlü 
bir finansal yapıya sahip olduklarını 
belirterek, yılın ilk yarısında 3.4 milyar 
liralık net satış yaptıklarını söyledi. 
Başaran, şunları söyledi: “Tofaş olarak 
yılın ilk yarısında 3,4 milyar TL’lik net 
satış gelirine imza attık. Net kârımızı 
ise yüzde 5,2’lik artışla 223 milyon 
TL’nin üzerine çıkarmayı başardık. Tofaş 
olarak hissedar ve yatırımcılarımıza 
değer yaratmayı sürdürdük. Bu 2011 
yılsonundan bugüne kadar İMKB 100 
endeksi yüzde 26,2 değer kazanmışken, 
Tofaş’ın hisse değeri yüzde 47,3 
oranında artış gösterdi. Tofaş’ın şirket 
değeri de bu başarılı grafiğe paralel 
olarak yaklaşık 4.4 milyar TL seviyesine 
yükseldi.” dedi. 

TOFAŞ CEO’SU KAMİL BAŞARAN
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ANALİZ

Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi
Ocak – Temmuz 2012

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

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

2012 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067 62.304

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

En Düşük 1.689 3.097 7.062 11.287 16.095 13.908 15.299 12.355 14.991 16.240 16.109 30.589
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BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

2011 2012 Ortalama En Düşük

Türkiye otomotiv pazarında, 2012 yılı  
Ocak-Temmuz dönemi otomobil ve hafif 
ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı  
dönemine göre yüzde 16,91 azalarak 402 
bin 936 adede geriledi.

O tomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD), raporuna göre 
Türkiye toplam  otomotiv pazarı yılın 7 aylık döneminde 

yüzde 16,91 gerileyerek 484 bin 916  adetten, 402 bin 936 ade-
de düştü.

Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 62 bin 304 
adet  oldu. 63 bin 44 adet olan geçen yılın temmuz ayı otomo-
bil ve hafif ticari araç  pazar toplamına göre satışlar yüzde 1,17 
oranında azaldı.

Otomobil satışları 2012 yılı 7 aylık dönemde bir önceki yılın aynı  
dönemine göre yüzde 13,28 azalarak 289 bin 21 adede gerile-
di. Geçen sene aynı  dönemde ise 333 bin 264 adet satışa ula-
şılmıştı.

2012 yılı Temmuz ayında ise otomobil satışları bir önceki yılın 
aynı  ayına göre yüzde 2,33 artarak 44 bin 531 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı 2012 yılı 7 aylık dönemde geçen yılın aynı  
dönemine göre yüzde 24,88 oranında düşerek 113 bin 915 adet 
seviyesinde  gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 151 bin 652 
adet satışa ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı temmuz ayında ise  geçen yılın aynı ayı-
na göre  yüzde 8,98 gerileyerek 17 bin 773 adet seviyesinde ger-
çekleşti.

2012 yılı 7 ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 
10,4,  1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil sa-
tışlarında yüzde 32,6 ve  2000cc üstü otomobillerde yüzde 57,9 
azalış görüldü. Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarı orta-
lama emisyon değerlerine göre  incelendiğinde, en yüksek paya 
36,6 oranıyla 120-140 gr/km arasında yer alan  otomobiller 105 
bin 706 adet ile sahip oldu. Bu yılın 7 aylık döneminin sonunda 
dizel otomobil satışlarının payı yüzde  58,9, otomatik şanzımanlı 
araçların payı ise yüzde 35,4 oldu.

2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarı segment 
dağılımının yüzde  84,8'ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve 
C segmentlerinde yer alan  araçlardan oluştu. Kasa tiplerine göre 
ise en çok tercih edilen gövde tipi yine  sedan otomobiller oldu, 
bu tip otomobillerin payı ise yüzde 45 olarak  gerçekleşti.

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

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

2012 8.468 12.135 17.614 17.304 20.403 20.218 17.773

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

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

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

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

2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460 50.849 44.531

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

En Düşük 737 1.524 3.755 6.612 9.385 8.275 9.959 7.619 9.114 9.842 10.178 17.899
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ANALİZ

Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Temmuz 2012

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 90 90 0 0 0 0 90 90

Aston Martin 1 1 0 0 0 0 1 1

Audi 0 1.059 1.059 0 0 0 0 1.059 1.059

Bentley 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 1.173 1.173 0 0 0 0 1.173 1.173

Chery 0 28 28 0 0 0 0 28 28

Chevrolet 0 1.703 1.703 0 0 0 0 1.703 1.703

Citroen 0 1.421 1.421 882 469 1.351 882 1.890 2.772

Dacia 0 1.933 1.933 0 54 54 0 1.987 1.987

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 89 89 0 89 89

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 3 3 0 0 0 0 3 3

Fiat 2.897 746 3.643 4.760 350 5.110 7.657 1.096 8.753

Ford 0 3.546 3.546 4.732 49 4.781 4.732 3.595 8.327

Geely 0 109 109 0 0 0 0 109 109

Honda 879 199 1.078 0 0 0 879 199 1.078

Hyundai 1.279 2.314 3.593 0 208 208 1.279 2.522 3.801

Infiniti 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Isuzu 0 0 0 31 171 202 31 171 202

Iveco 0 0 0 0 103 103 0 103 103

Jaguar 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Jeep 0 57 57 0 0 0 0 57 57

Karsan 0 0 0 151 0 151 151 0 161

Kia 0 957 957 0 68 68 0 1.025 1.025

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lancia 0 26 26 0 0 0 0 26 26

Land Rover 0 112 112 0 0 0 0 112 112

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mazda 0 54 54 0 23 23 0 77 77

Mercedes-Benz 0 736 736 0 547 547 0 1.283 1.283

Mini 0 185 185 0 0 0 0 185 185

Mitsubishi 0 85 85 31 163 194 31 248 279

Nissan 0 1.711 1.711 0 137 137 0 1.848 1.848

Opel 0 4.043 4.043 55 5 60 55 4.048 4.103

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 989 989 396 624 1.020 396 1.613 2.009

Porsche 0 34 34 0 0 0 0 34 34

Proton 0 34 34 0 0 0 0 34 34

Renault 4.384 614 4.998 0 1.140 1.140 4.384 1.754 6.138

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 470 470 0 0 0 0 470 470

Skoda 0 1.004 1.004 0 0 0 0 1.004 1.004

Smart 0 9 9 0 0 0 0 9 9

Ssangyong 0 34 34 0 69 69 0 103 103

Subaru 0 47 47 0 0 0 0 47 47

Suzuki 0 153 153 0 0 0 0 153 153

Tata 0 35 35 0 26 26 0 61 61

Toyota 1.451 1.636 3.087 0 169 169 1.451 1.805 3.256

Volkswagen 0 5.873 5.873 0 2.271 2.271 0 8.144 8.144

Volvo 0 414 414 0 0 0 0 414 414

Toplam 10.890 33.641 44.531 11.038 6.735 17.773 21.928 40.376 62.304 Ka
yn
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak-Temmuz 2012

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 537 537 0 0 0 0 537 537

Aston Martin 4 4 0 0 0 0 4 4

Audi 0 7.083 7.083 0 0 0 0 7.083 7.083

Bentley 0 8 8 0 0 0 0 8 8

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 7.853 7.853 0 0 0 0 7.853 7.853

Chery 0 514 514 0 0 0 0 514 514

Chevrolet 0 11.648 11.648 0 0 0 0 11.648 11.648

Citroen 0 7.223 7.223 4.627 3.450 8.077 4.627 10.673 15.300

Dacia 0 13.729 13.729 0 823 823 0 14.552 14.552

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 555 555 0 555 555

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Fiat 20.269 4.103 24.372 26.543 2.360 28.903 46.812 6.463 53.275

Ford 0 25.423 25.423 29.244 94 29.338 29.244 25.517 54.761

Geely 0 575 575 0 0 0 0 575 575

Honda 7.099 1.721 8.820 0 0 0 7.099 1.721 8.820

Hyundai 10.264 11.454 21.718 0 1.129 1.129 10.264 12.583 22.847

Infiniti 0 8 8 0 0 0 0 8 8

Isuzu 0 0 0 226 937 1.163 226 937 1.163

Iveco 0 0 0 0 889 889 0 889 889

Jaguar 0 36 36 0 0 0 0 36 36

Jeep 0 330 330 0 0 0 0 330 330

Karsan 0 0 0 1.428 0 1.428 1.428 0 1.428

Kia 0 5.953 5.953 0 469 469 0 6.422 6.422

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Lancia 0 121 121 0 0 0 0 121 121

Land Rover 0 905 905 0 0 0 0 905 905

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 8 8 0 0 0 0 8 8

Mazda 0 523 523 0 159 159 0 682 682

Mercedes-Benz 0 5.450 5.450 0 4.441 4.441 0 9.891 9.891

Mini 0 987 987 0 0 0 0 987 987

Mitsubishi 0 767 767 328 1.429 1.757 328 2.196 2.524

Nissan 0 9.431 9.431 0 833 833 0 10.264 10.264

Opel 0 24.046 24.046 177 242 419 177 24.288 24.465

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 6.597 6.597 3.195 4.723 7.918 3.195 11.320 14.515

Porsche 0 261 261 0 0 0 0 261 261

Proton 0 679 679 0 0 0 0 679 679

Renault 37.303 3.540 40.843 0 8.953 8.953 37.303 12.493 49.796

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 2.431 2.431 0 0 0 0 2.431 2.431

Skoda 0 4.908 4.908 0 0 0 0 4.908 4.908

Smart 0 72 72 0 0 0 0 72 72

Ssangyong 0 487 487 0 709 709 0 1.196 1.196

Subaru 0 274 274 0 0 0 0 274 274

Suzuki 0 847 847 0 0 0 0 847 847

Tata 0 315 315 0 246 246 0 561 561

Toyota 5.949 8.942 14.891 0 1.071 1.071 5.949 10.013 15.962

Volkswagen 0 35.521 35.521 0 14.546 14.546 0 50.067 50.067

Volvo 0 2.811 2.811 0 0 0 0 2.811 2.811

Toplam 80.884 208.137 289.021 65.768 48.147 113.915 146.652 256.284 402.936
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ANALİZ

Avrupa Otomotiv Pazarı

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

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

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

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

Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında İtalya, Fransa, Belçika, 

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

ayında geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını en çok 

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

ve Estonya %18,9 oranıyla yer aldı.

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

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

1.254.052 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2011 yılı Haziran 

ayında ise 1.275.734 adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 Haziran 

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

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

Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Portekiz, Finlandiya, 

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

2012 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en 

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

ve İzlanda %30,0 oldu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






