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“Otomotivin Geleceği” Kongresi 
çalışmaları başlıyor...
Değerli Otoban Dergisi okurları,

2011 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde sektörümüz tüm zorluklara rağmen 
yeni bir tarihi rekora imza atmaya hazırlanıyor.

Ocak-Ekim toplam pazarı 670.682 adet satış ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
24,5 üzerinde gelişiyor.

Günümüzde artık otomobilin bir ihtiyaç olduğunun benimsenmesi, otomobile sahip 
olmanın giderek daha kolay hale gelmesi ve kişi başına düşen gelirin 10 bin dolar 
seviyelerine ulaşmasıyla birlikte Türkiye’de otomobil satışları doğal olarak artmaktadır.

Küresel olarak bu kadar problemli bir dönem olmasına rağmen siyasi ve ekonomik 
istikrarın verdiği güvenle vatandaşlarımız otomobil almaya devam etmektedir. 

Bugün Türkiye’de, 1.000 kişiden 135’i otomobil sahibidir. Avrupa ortalamasının 600 
olduğu bu seviyenin giderek artması ve 2023 yılına ulaşıldığında en azından 2 kat ar-
tarak Avrupa ortalamasına yaklaşması beklenmektedir.

Yetkili satıcılık mesleğini gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir meslek haline getirme 
amacıyla yola çıkan OYDER’in 8. Bölge Toplantısı’nı 26 Ekim’de Eskişehir’de gerçek-
leştirdik. Toplantımıza değerli katılımlarıyla ve gerçekleştirdikleri renkli sunumlarla 
vizyonlarımızı zenginleştiren Sayın Ali BİLALOĞLU ve Sayın Orhan ARIKÇI’ya teşekkür 
ediyorum. 

Araçların tescil işlemlerinin yetkili satıcılarımızda elektronik ortamda gerçekleşmesi-
ni sağlayacak ASBİS sisteminin pilot uygulaması 21 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da 
başlıyor.

OYDER olarak ilk günden beri destek verdiğimiz ve proje ekibinde yer alarak tüm aşa-
maları yakından takip ettiğimiz bu projede Ekim ayı içerisinde Ankara’da 2 ayrı satış 
noktasında testler yapılmış ve başarıya ulaşılarak son aşamaya gelmiştir.

Türkiye’deki araç satışlarında önemli bir kilometre taşı olan bu uygulamanın sektörü-
müze bir ivme katacağına inanıyor ve yetkili satıcılarımızdan bu konu ile ilgili yapaca-
ğımız tüm duyurulara hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. 

OYDER olarak gelecekteki otomotiv ticaretinin nasıl olacağını tartışmak ve tarafı oldu-
ğumuz yetkili satıcılık mesleğini sağlam temellere yerleştirmek amacıyla başlattığımız 
otomotiv kongreleri dizisini önümüzdeki yılda da devam ettireceğiz.

Bu amaçla 2012 yılının Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığımız ”Otomotivin Ge-
leceği 4” kongremizin çalışmalarına Ekim 2011’den itibaren başladık. Otomotiv sektö-
rü ile ilgili tüm paydaşların ilgisini çekecek konu ve konuşmacıların yer alacağı kong-
remizin katılımcılara önemli faydalar sağlamasını bekliyoruz.

2011 yılının son günlerinde tüm yetkili satıcılarımıza bol kârlı satışlar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla...
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ
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Bizi 
diğerlerinden 
farklı kılan 
kalifiye 
personel 
yapımız olmalı

Sizin ve ailenizin otomotiv sektöründeki 
geçmişinizden söz edebilir misiniz?

1 973 yılında kurulan şirketimiz Oto Uzay, oto aksesuar 
alanında ithalat ve imalat yapmaktadır.  Sektörümüzde 

lider şirketimiz, Türkiye’nin her bir coğrafi bölgesine eksik-
siz servis sağlamak üzerine kurulu pazarlama stratejisiyle 
uzmanlaşarak günümüze gelmiştir.  Oto Uzay ürünleri; oto-
mobil, SUV, minibüs, kamyon, kamyonet, motosiklet gibi 
her türlü araca ve markaya uygun evrensel aksesuarlardan 
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oluşur.  İki binin üzerinde ürün kategorisiyle aksesuar sektö-
ründe, adı geçen her mamulü Space® markası altında bün-
yesinde barındırır.  Bu şirketimizin 40 yıllık aksesuar tecrü-
besinin arkasındaki en değerli varlığının çalışanlarımız, satış 
ağımızdaki iş ortaklarımızla kurduğumuz güvenilir işbirliği 
ve dürüst ticaret anlayışımız olduğuna inanıyoruz.  

Otomobil bayiliği girişimimiz 2006 senesinde başlamıştır.  
Kasımpaşa’da 17 bin metrekarelik kapalı alanı olan plaza-
mızda Volkswagen bayisi olarak hizmet vermekteyiz; İkinci 
El’de de DOD bayisiyiz.  Ben, ikinci el konusuna çok önem 
veriyorum ve ikinci el işinde de kurumsal çalışma sisteminin 
şart olduğunu düşünüyorum. İkinci el araç satın aldığı için 
tedirginliği bulunan müşteriye, aradığı güveni sağlayacak 
yapıda firmalar bundan sonra bu alanda başarılı olacaktır. 

Türkiye’de yetkili satıcı olmak nasıl bir duygu?

Türkiye’yi Avrupa’yla kıyaslarsak buradaki yetkili satıcılar çok 
daha büyük yatırımlar yapıp, çok büyük riskleri göze alarak 
bu işe girmek zorunda kalmışlar. Sektöre her yeni giren de, 
bugüne kadar var olanların da çıtayı yükseltmiş olması, on-
lardan daha fazla yatırım yapmak zorunda kalmış ve bu böy-
le büyüye büyüye devam etmiş.  

Artık, “bu pazara yeni oyuncu girmeyecek” dememizin sebe-
bi de bu çıtayı yükseltme mecburiyetinin ve artan yükünün, 
sektörün cazibesinden ağır basmasıdır.  Bu büyük yatırımla-
rın sonucunda beklenti de normal olarak yüksek oluyor; bu 
sebepten Türkiye’de yetkili satıcıların Avrupa’dakilere naza-
ran daha fazla gelir beklentisi olduğunu söyleyebiliriz.  

Bir de Türkiye’de geleneksel olarak daha geçici bir pazar 
olduğu için önümüzdeki senelere dair bir belirsizlik söz 
konusudur.  Yüksek risk taşınıyorsa, bu belirsizlik tehlike ve 
huzursuzluk arzedebilir.  Gelecek planları yapmak ve nakit 
akışını dengede tutmak zor olabilir.  Bunun yanında otomo-
tiv sektörü dinamik bir yapısı olduğu için oyuncularına keyif 
verir.  Her gün yeni bir şey olur ve bu yüzden iş rutin düze-
ne oturmaz.  Tabii ki bu olan bitenlere vaktinde cevap verip 
doğru adımları atıyor olmak çok önemlidir.

Sektörün iyileştirilmesi gereken konuları nelerdir?

Türkiye’de otomotiv sektöründe daha gidilecek çok yol var.  
Bu yüksek nüfusumuzla kişi başına düşen otomobil sayısı-
na bakarsak aslında Avrupa’ya göre ne kadar geride oldu-
ğumuzu anlayabiliriz.  Dolayısıyla ekonomik istikrar devam 
ettiği sürece yurt içi satışlarımızın artarak devam etmesi 
olağan bir durum olur.  Yurt içi satışlarımız belli bir seviyeye 
ulaşınca da üretim bazlı yabancı yatırımların ülkemize yön-
lendirilmesi kaçınılmaz olur.  

Özel servislerin kayıt dışı ve personel eğitimi durumunun 
kontrol altına alınması gerekir.  Yetkili satıcıların ve servis-
lerin eğitime gittikçe daha çok önem vermesi gerekir; bizi 
diğerlerinden farklı kılacak olan ana konu kalifiye personel 
yapımız olacaktır.  Bunun için otomotiv meslek liselerinin sa-
yısı artırılabilir.  Biz bu liselerde yetişmiş gençlere eğitimleri 

sırasında staj imkanı sağlıyoruz; sonrasında da kendilerine 
kadroda yer veriyoruz.  Çalışanlarımızın meslek lisesi alt ya-
pısından gelmesi büyük faydalar doğuruyor; bu bilincin tüm 
sektöre yayılmasını temenni ediyorum.  Küçük yaştan itiba-
ren hem mektepli hem alaylı bir şekilde yetişen bu kişiler 
gelişen teknolojiye ve yeni yaklaşımlara daha açık oluyor-
lar. Özel servislerle ilgili son bir ekleme yapmak istiyorum.  
Araçların güvenli bir şekilde onarımının gerçekleştirilmesi 
için yetkili ellere teslim edilmesi ve toplumun bu konuda bi-
linçlendirilmesi gerekir.  Artık bu çağda hasta olduğunuzda 
doktora gidersiniz değil mi çıkıkçıya değil.

Yetkili satıcılar OYDER'den nasıl istifade etmeli?

Yine eğitimle gelen bir önemli konu da STK’lara ve çalışma-
larına katılımdır.  Gelişmiş ülkelerde STK sayısının da üyele-
rinin adedinin de bizden daha yüksek olduğunu görürüz.  
Aynı durumun ülkemizde de yaşanmasını ve gelişen eğitim 
seviyesiyle STK’ların faydasına olan inancın artmasını bekli-
yorum.  OYDER yetkili satıcıların biricik sektörel derneğidir.  

Kendimizle aynı yollarda yürüyen, aynı sorunları yaşayan ve 
aynı umutları besleyen insanlarla bir çatı altında buluşup or-
tak amaçlar doğrultusunda çalışmak faydadan başka ne ge-
tirir insanlara bilemiyorum.  Birçoğumuz birbirimizin rakibi 
olabiliriz ama kesinlikle ortak yüzlerce amacımız var.  Ayrıca, 
rekabet güzeldir; rekabet sayesinde herkes birbirinden iyi 
olmaya çalışıyor ve böylece herkes gelişiyor.  Bu perspek-
tiften bakmak gerekiyor bu birlikteliğe.  Yetkili satıcılar hem 
OYDER’in kendileri için yaptıklarından faydalansınlar, hem 
bu çalışmalara aktif katılım sağlasınlar, hem de ortak çıkar-
larımız doğrultusunda farklı talepleri varsa bunları dile ge-
tirsinler ki el birliğiyle derneğimizi daha verimli kılalım.  

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nin ardın-
dan Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.  
2 sene Oto Uzay Dış Ticaret Departmanı’nda 
görev aldıktan sonra New York’ta Pace 
University’de MBA eğitimini tamamlayıp 
tekrar aile şirketinde çalışmaya devam etti.  
Yüksek Lisans eğitimi sırasında fakülte deka-
nına bağlı olarak işletme yönetimi alanında 
araştırma asistanlığı yaptı. Türkiye’ye dö-
nünce başlamış olduğu doktora programını 
işlerinin yoğunluğu sebebiyle dondurmak 
zorunda kaldı. Uzay şirketlerinde kızkarde-
şiyle birlikte yöneticilik yapmaktadır. Kendisi 
şu anda Volkswagen ve DOD Uzay’ın Genel 
Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. OYDER 
ve TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Seyra TOPRAK
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GÖRÜŞ

nin sona ermesini müteakip üretici ve distribütörlerin in-
dirimleriyle devam etti. 2011 yılının üçüncü çeyreğine ka-
dar ki performansın gösterdiği, yavaşlama olmasına karşın 
beklentilerin büyük oranda gerçekleşeceğiydi. Kurumların 
üçüncü dönem geçici vergi hesaplamalarının ardından tica-
ri segmentli araç satışlarının da buna olumlu etkisi olacağı 
öngörülmekteydi. Dövizdeki yükselişin yukarı yönlü olası bir 
hareketinin ise distribütörler (dağıtıcı) ve üretici firmaların 
kârlılık feragatleri ile dengeleneceği düşünülmekteydi. An-
cak 12.10.2011 tarih ve 2011/2304 sayılı kararname ile ÖTV 

Otomotiv sektöründe son 2 yıldır yaşanan 
gelişmeleri ve giderek yükselen satışları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

O tomotiv sektörünün son iki yıllık performansının euro 
bölgesinde yaşanan gelişmelere paralel olarak ulusal 

paramızın değerli olmasından kaynaklı olarak düşük kurun 
sağladığı fiyat avantajlarının, finans kuruluşlarınca çok uy-
gun vade ve oranlarla desteklenmesi sonucu beklentilerin 
üzerinde gerçekleştiğini gözlemledik. 2009 yılında yapılan 
ÖTV indirimi ile başlayan yukarı hareketlilik, ÖTV indirimi-

Yetkili satıcılar övgüye değer 
satış adetleri gerçekleştiriyorlar

İstanbul Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürü Ali Asgar SERİN: 
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Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8703 G.T.İ.P. Numaralı 
bazı malların vergi oranları yeniden tespit edilerek ağırlık-
lı olarak Lüks araçların ve ticari amaçlı panelvanlar ile 1600 
cm3 motor silindir hacmini geçen araçların ÖTV’lerin de ar-
tış yapılmıştır. Bu artışa paralel olarak araçların edinme mali-
yetleri de ciddi oranda artış göstermiştir. Bu durumda gerek 
distribütörler, gerekse de yetkili satıcılar satış hedeflerini 
yeni duruma göre revize etmek durumunda kalacaklardır.

Sektörde gelecek 2 yılı nasıl görüyorsunuz?

Sektörde gelecek 2 yılın tahmini küresel gelişmeler (Komşu 
ülkelerdeki ve orta doğudaki siyasi gelişmeler) dikkate alı-
narak değerlendirilmelidir. AB ekonomisinin seyrinin kura 
olan etkisiyle ithale dayalı otomotiv piyasasının hareketlili-
ğini etkileyeceği muhakkak. Ancak ülkemizde üretimi yapı-
lan markaların, özellikle hafif ticari araçların dış satımı sek-
törün hacmine olumlu katkı yapacaktır. İç piyasaya yönelik 
olarak, kiralama şirketlerinin yüksek hedefleri binek otoda 
satışlara ciddi ivme kazandıracağı beklentisi yaratmaktadır. 
Burada cari açığa ilişkin verilerin Özel Tüketim Vergisi ile bir-
likte değerlendirileceği görüşünün, Üretime dayalı dinamik 
ulusal ekonomi sağlamanın önemini daha çok belirginleş-
tireceği  düşünülmektedir. Bir bütün olarak değerlendiril-
diğinde yüksek sermaye gerektiren otomotiv sektörünün, 
özellikle bayilerin çok düşük kârlılık oranıyla satış yapmala-
rına rağmen övgüye değer satış adetleri gerçekleştirmeleri 
olumlu yönlü beklentimi artırmaktadır. Bir otomotiv mar-
kasının yetkili satıcısı olarak organizasyon kurulduğunda 
ortalama 100-130 kişinin direk istihdamı sağlanmaktadır. 
Bu organizasyonun bir yönüyle desteklenmesi ekonomiye 
katkı ve ivme sağlayacaktır. Yakın zamanda elektrik motorlu, 
hibrit ve farklı çevreci, ekonomik yakıtlı araçların satışa su-
nulması ve bu araçların vergi artışından etkilenmediği hu-
susu da göz önüne alındığında satış hedeflerinin tutacağı ya 
da en  kötü senaryoyla  mevcut planlanan hedeflerin yüzde 
90’a yakın oranda gerçekleşeceği düşüncesindeyim. 2000 
cm3 üzeri motor hacmine sahip araçlarda yüksek oranlı ar-
tışın yaratacağı maliyetten kaçınmak adına vergi matrahını 
aşındırmaya yönelik fiillere karşın önlem alınmasının haksız 
rekabeti önleyeceği  hususu göz ardı edilmemelidir. Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın vergi uygulamalarına ilişkin etkinliği-
nin gönüllü uyumu artıracağı ve mükellefler üzerinde hak-
kaniyet duygusunu pekiştireceğini düşünüyorum.

Müdürlüğünüzün yaptığı çalışmalardan ve 
yeniliklerden bahsedebilir misiniz?

İstanbul Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak Baş-
kanlığımızın amaç ve hedeflerine paralel çalışmalar yapmak-
tayız. Hedeflerimizi öncelik sırasına koyarak ciddi bir çalışma 
planıyla yaşama geçirmekteyiz. Bunlardan birincisi mükel-
leflerimize kaliteli hizmet sunmak amacını taşımaktadır. 
Öncelikli olarak mevcut fiziki alanımızın elverdiği ölçüde en 
kısa sürede işlemlerin sonuçlanması için mükellef bilgilen-
dirme ve danışma birimini oluşturarak doğru bilgi ve yön-
lendirmeyi sağladık. Uzun süreler alan ve haklı yakınmalara 
neden olan düzeltme taleplerini (ortalama 45-50 gün) iki 

gruba ayırarak ACİL DÜZELTME BİRİMİ oluşturmak suretiyle 
düzeltme taleplerini (eksiksiz başvurularda) anında sonuç-
landıracak birinci grubu faaliyet geçirdik. Normal Düzeltme 
talepleri ise en geç bir-iki gün içinde sonuçlanmak suretiy-
le günlüğe dönülmüştür. Dairemiz çalışanlarının yoğun ve 
fedakâr çabalarıyla belge erişiminin sağlıklı yürütülmesine 
olanak sağlayacak arşiv hizmetlerimiz örnek teşkil edecek 
şekilde 7 aylık sürede yeniden tasnif edilmiştir. Tahsilât Şube 
sayımızı 15’e çıkararak, E-5 karayolu üzerinde Kartal tahsilât 
şubesini hizmete sokmuş 
bulunmaktayız.

Sadece merkez birimimiz-
de yapılabilen düzeltme 
işlemlerini, yetki alanımı-
zın bütün İstanbul’u kap-
samasının yarattığı ulaşım 
zorlukları dikkat alınarak 
15 şubemizin tamamında 
taleplerin alınarak mükel-
leflerin gelmelerine gerek 
kalmadan işlemlerinin yü-
rütülmesini sağlamış bu-
lunmaktayız. Toplamda üç 
milyon mükellefimiz oldu-
ğu göz önüne alındığında 
mükelleflerin dairemize bilgi amaçlı telefonla ulaşmalarında 
ciddi zorluklar yaşadığı, hizmet binasının tamamına servis 
sunan santral kapasitesinin yetersiz olduğu, bunun da hiz-
met kalitemizi ve kurumumuza olan algıyı olumsuz etkile-
diği değerlendirilmekte, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı’mızın 
da yoğun destek ve çabalarıyla bağımsız ve çağdaş bir hiz-
met binasında hizmet verebilmenin çalışmalarını yapmak-
tayız. Bilişim çağının gereklerine uygun hizmet anlayışının 
oluşturulması yönünde yasal düzenlemeler gerektiren alan-
ları da kapsayan raporlar tarafımızdan düzenlenip çözüm 
makamlarına sunulmaktadır. 

1964 Bingöl doğumlu olan Ali Asgar Serin, ba-
basının memuriyeti nedeniyle Anadolu’nun 
farklı illerinde bulundu. 1987 yılında Maliye 
Bakanlığı’nda memur olarak iş hayatına baş-
layan Ali Asgar Serin, 1995 yılında bakanlık 
atamalı personel olarak, rotasyona tabi ol-
ması nedeniyle değişik şehirlerde yöneticilik 
yaptı. 2006 yılında İstanbul ili Vergi Dairesi 
Müdürü olarak göreve başladı. Son bir bu-
çuk yıldır ise İstanbul Nakil Vasıtaları Vergi 
Dairesi Müdürü görevini yürütmektedir. Mü-
zik ve şiirle ilginenen Ali Asgar Serin’in bu 
güne kadar yayınlanmış iki adet şiir kitabı 
bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Asgar SERİN

Bir otomotiv 
markasının yetkili 

satıcısı olarak 
organizasyon 

kurulduğunda 
ortalama 100-130 

kişiye istihdam 
sağlanmaktadır. Bu 
organizasyonun bir 

yönüyle desteklenmesi 
ekonomiye katkı ve 
ivme sağlayacaktır.
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Ekonomide ikinci bir dip bekliyor musunuz?

Hayır
% 55,4

Evet
% 40,5

Fikrim Yok
% 4,1

T ürkiye’de faaliyet gösteren 136 şirketin CEO’su 
Türk ekonomisinin gidişatı ve 2012 ile ilgili 
beklentileri ile tahminlerini paylaşmışlar. Sek-
tör farkı göz etmeksizin sadece ekonomi gö-
rüşleri alınan CEO’lar genel olarak 2012 için 

“çalkantılı geçmesi muhtemel ama olumsuz düşünmek için 
pek sebep yok” diye görüş belirtmişler.

Bu araştırmanın soru ve cevaplarına derinlemesine değin-
meye çalışacağız ancak öncelikle genel eğilimler hakkında 
biraz bilgi vermek faydalı olabilir.

Derginin verdiği bilgiye göre CEO’ların % 41,9’u gelecek 
sene işlerinin “iyi” olacağına inanıyor. Bu rakama “çok iyi 
olacak” diyenleri (% 6,7) de eklediğimizde toplam oran % 
48,6’ya ulaşıyor. Yani her 2 CEO’dan 1’i gelecek sene hakkın-
da olumlu görüşe sahip. 

İşlerimiz “çok kötü” olacak diyenlerin oranının sadece % 
1,4’te kalması da yaklaşan yılın ticari hayatımızı çok da kötü 
etkilemesinin beklenmediğini açık bir şekilde gösteriyor. 

Ekonomiye 
CEO gözünden 
bakış
Capital Dergisi’nin Kasım 2011 sayısında 
yer alan Yasemin Erdoğan imzalı 
araştırma yazısında 136 CEO arasında 
yapılan bir değerlendirmeyle CEO’ların 
2012 ve genel ekonomi hakkındaki 
görüşleri CEO Profil 2011 isimli 
araştırmayla mercek altına alınmış.

Çınar NOYAN
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Döviz bazında artı ya da eksi yönde risk almamak
 için neler yapıyorsunuz?

Önümüzdeki 3 yılda dünya çapındaki piyasaları hangi etkenlerin değiştireceğini tahmin ediyorsunuz? 

Küresel istikrarsızlık

Teknolojik değişimler

Kaliteli, ucuz ve iyi hizmet

Artan rekabet

Hammadde fiyatları

Savaş / iç karışıklık

Verimlilik

Küresel pazar fırsatları

% 55,4

% 51,4

% 37,8

% 33,8

% 32,4

% 29,7

% 25,7

% 24,3

Bu soruda çoklu cevap verilmiştir

Forward
% 0,4

Future
% 28,0

Swap
% 39,2

Opsiyon
% 31,6

2012 yılında hangi finansal risklere karşı hazırlık yapıp 
önlem alacaksınız?

Ancak CEO’ların % 50’sinin “değişmeyecek veya kötü olacak” 
demesi de temkinli yaklaşımı simgeliyor diyebiliriz.

Ankete katılan CEO’ların bugünkü ekonomi yönetimimiz-
den de genel olarak çok memnun oldukları gözlemlenebi-
liyor. 2012 yılında ihtiyaç duyulan ekonomik müdahaleleri 
ekonomi yönetimimizin alabileceğine dair olan inanç % 
81,3 gibi çok yüksek bir düzeyde. İlginç olan noktalardan biri 
de bu soruda CEO’ların % 2,7’sinin “fikrim yok” diye cevap 
vermiş olması. 

Ekonomik Beklentiler

Global ekonomik kriz ve hali hazırda Avrupa’da bazı ülke-
lerde yaşanan borç krizi nedeniyle gerek döviz kurlarında 
gerekse faiz oranlarında hareketli günler içindeyiz. Bu eko-
nomik belirsizlik günlerinde ankete katılan üst düzey yö-
neticiler, önümüzdeki dönem ile ilgili aşağıdaki sorulara şu 
yanıtları vermişler:

Borçluluk 
oranı kontrolu

% 15,6

Yatırımları 
bekletme

% 14,6

Temkinli
yatırım
% 18,4

Uzun vade 
borçlanma

% 15,4

Kurdaki ani 
hareketler

% 19,8

Temkinli 
bütçe
% 16,2

Yukarıdaki yanıtlardan da net şekilde anlaşıldığı üzere 
CEO’ları 2012 yılında en çok rahatsız eden ekonomik geliş-
me global mali kriz. Özellikle bölgemizdeki hareketli siyasi 
ve askeri gündem nedeniyle de ekonomik belirsizliğin arta-
cağı endişesi yaşanıyor. 

Geçen seneki anket sonuçları ile karşılaştırıldığında önü-
müzdeki yıllarda ekonomik gelişmelere damga vurması 
beklenen en büyük etken teknolojik değişimlerden global 
istikrarsızlığa kaymış durumda. Geçen senelerde hiç adı 
geçmeyen “savaş/iç karışıklık” ve “demografik değişim” ko-
nuları da önemli etkenler arasında üst sıralarda yer alıyor.

Geçen sene ikinci sırada yer alan “global pazarların yarattığı 
fırsatlar” etkeni bu sene de listede olmasına rağmen yerini 
genel bir endişeye terk etmiş durumda. CEO’lar, global fır-
satlardan ziyade bu sene yerel pazarları ve global ekonomik 
fırsatları takip etmeyi tercih edecek gibi görünüyorlar.
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CEO olarak ajandanızın ilk sırasında hangi konular bulunuyor?

2012 için sektörünüzün büyüme beklentisi 2011 yılına 
kıyasla ne düzeyde?

Hangi sektörün önümüzdeki 1 yıl içinde en iyi 
performansı göstereceğini tahmin ediyorsunuz?

En gözde sektör “Enerji”

Sektörel olarak CEO’lar beklentilerini ve gözdelerini ise şu 
şekilde sıralamışlar:

Enerji

Bilişim

Gıda 

Telekomünikasyon

Bankacılık

Sağlık Hizmetleri

Finansal Hiz.

Perakende

Turizm

Elektronik

% 24,2

% 11,3

% 9,3

% 6,9

% 5,9

% 5,8

% 5,5

% 5,3

% 5,2

% 2,9

2011’den daha 
düşük büyüme 

bekliyorum
% 53,3

2011 ile aynı 
performansı 
bekliyorum

% 34,7

2011’den daha 
hızlı büyüme 
bekliyorum

% 10,7

2012’de küçülme 
öngörüyorum

% 1,3

Verimlilik

Yeniden yapılanma

Sürdürülebilirlik

İhracat

Büyüme

Karlılık 

Müşteri Memnuniyeti

Yeni müşteri bulma

Yeni pazarlar

% 36,0

% 5,3

% 17,3

%  2,9

% 16,0

% 2,6

%  9,3

%  2,6

%  8,0

2 yıldır enerji sektörü CEO’lar tarafından en gözde sektör 
olarak değerlendiriliyor. Geçen senenin ikincisi konumun-
daki bankacılık sektörü ise önemli bir düşüş ile yerini bilişim 
sektörüne kaybetmiş. Bankacılık sektörü geçen sene % 14,1 
oy almışken bu sene neredeyse 3’te 1’ine kadar gerilemiş % 
5,9 ile beşinci sıraya düşmüş durumda.

Geçen sene yapılan ankette ilk sıralarda yer alamayan sağlık 
hizmetleri ise bu sene % 5,8 oy toplayarak 6. Sıraya kadar 
yükselmiş. Özellikle son dönemde özel hastanelerin ve gö-
rüntüleme merkezlerinin elde ettiği kazançların bu sektörü 

cazip hale getirdiği anlaşılıyor.  Önemli yükselişlerden biri 
de gıda sektöründe yaşanıyor denilebilir. Geçen sene sade-
ce % 4,0 ile son sıralarda yer alan gıda sektörü bu sene % 9,3 
oy ile 3. sıraya kadar yükselebilmiş. 

Sektörel bazda yapılan araştırmada bir de CEO’ların kendi 
sektörleri ile ilgili beklentileri sorgulanmış. Bu sorulara ce-
vaplar ise şu şekilde grafiklerde görülüyor.

Kurumlar tasarrufa odaklanacak

CEO anketinin en çarpıcı noktalarından biri CEO’ların kendi 
şirketleri için düşündükleri öncelikler ve performans artışı 
yöntemlerinde görülüyor. Yıllardır tüm üst düzey yöneti-
cilerin kabusu olan maliyet kontrolü bu sene de en büyük 
önceliklerden biri.

CEO’ların konuyla ilgili sorulara verdikleri yanıtlar yan sayfa-
daki grafiklerdeki gibi şekillenmiş.
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Büyüyen bir şirket için üst düzey yöneticilerin öncelik vermesi gereken konular nelerdir?

Maliyet yönetimi
% 85,1 Strateji 

oluşturma
% 85,1

Pazar ve müşteriyi 
iyi anlama

% 62,2
Yenilikçiliği 

teşvik
% 55,4

İnsan ve şirket 
kültürü yönetimi

% 54,1
Kurumsal 
yönetim
% 44,6

Sosyal sorumluluk 
uygulamaları

% 13,5

Yeni krizlere 
hazırlıklı olma

% 13,5

Çalışanları 
unutmama

% 1,4

Sonuç olarak tüm CEO’lar için en kritik sürecin maliyet kont-
rolü ve tasarruf olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Ancak son dönemde maliyet kadar önemli bir rol almaya 
başlayan stratejik düşünce ve planlamayı da dikkatle takip 
etmekte fayda var.

CEO’lar şirketlerinin geleceğini planlarken, hem global eko-
nomik değişimleri takip ediyor hem de kendi firmaları için 
en verimli olacak alanlara yatırım yapabilmek için stratejik 
planlar oluşturuyorlar. Elbette bu kadar global ve gelecek 
odaklı çalışmanın sonucu olarak da daha kalifiye ve daha sa-
dık çalışanlar ile yollarına devam etme çabası içindeler.

Ekonomimize yön veren 136 CEO, 2012 yılı ve genel ekono-
mi ile ilgili bu düşüncelere sahip. Şirketlerin yapısı ve çalışan 
memnuniyeti de bu düşünceler çerçevesinde hızla yeniden 
yapılanıyor denilebilir. 

Şirketinizde etkinlik, verimlilik ve performans artışı için 
hangi önlemleri almayı planlıyorsunuz?

Önümüzdeki 1 yıl içinde şirketinizin sermaye ihtiyacını 
nasıl karşılamayı planlıyorsunuz?

Maliyet indirimi ve tasarruf % 83,8

Dış kaynak kullanımı % 17,6

Şirketleri birleştirme % 13,5

Yatırım kısma % 12,2

Etkin süreç ve performans yönetimi %   5,4

Eleman sayısı azaltma %   4,1

Yenilikçi çözümler %   2,8

Maliyet indirimi ve tasarruf % 41,9

Mevcut müşteriler ile iyi ilişkiler % 39,2

Yeni ürün ve hizmet geliştirme % 37,8

Çekirdek işlere odaklanma % 32,4

Yeni müşteri pazarları yaratma % 27,0

Yeni ülke/pazarlara girme % 14,9

Birleşme/satın alma %   6,8

Şirketi küçük birimlere bölme %   4,1
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OYDER, Eskişehir'de yetkili 
satıcılar ile bir araya geldi
OYDER'in 8. Bölge Toplantısı Doğuş 
Otomotiv CEO'su Ali BİLALOĞLU ve 
HDİ Sigorta CEO'su Orhan ARIKÇI’nın 
katılımıyla Eskişehir'de gerçekleştirildi.

B ünyesi altında yer alan 840 adet otomotiv yet-
kili satıcısını barındıran OYDER’in (Otomotiv 
Yetkili Satıcıları Derneği), 8. Bölge Diyalog Top-
lantısı Eskişehir’de gerçekleştirildi. 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, Türkiye’deki en legal sektörün 
otomotiv olduğunu hatırlatarak ülkemizin istihdam sağla-
yan önemli sivil toplum örgütlerinden biri olarak kriz ve risk-
lere karşı aynı zamanda dünyanın en antremanlı otomobil 
yetkili satıcılarının Türkiye’de olduğunu vurguladı.

OYDER olarak tüm yetkili satıcılara zor şartlarda kalındığın-
da sessiz bir şekilde yok olma yerine birleşmeyi veya devret-
meyi önerdiklerini, tamamen kaybetmek yerine zamanın-
da geri çekilebilmenin önemini ifade eden OYDER Başkanı 
Ilısal, 2010 verileriyle “17,4 milyar dolarlık ihracat değeri ve 
390 milyon dolar dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin göz kamaş-
tıran sektörünün çok önemli bir parçasıyız. Otomotiv yetkili 

H. Şükrü ILISAL, Orhan ARIKÇI, Ali BİLALOĞLU
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Doğuş Otomotiv CEO'su Ali BİLALOĞLU

HDI Sigorta CEO’su Orhan ARIKÇI

Akaryakıt Ürün ve Otomotiv İş Geliştirme Müdürü Mine FIRLAR

satıcıları olarak küresel bir araştırma yaptığımızda kendimizi 
şanslı görüyoruz. Böylesi bir dönemde tüm yetkili satıcıların 
ayaklarını yere daha sağlam bastıracak, olası ve mevcut eko-
nomik sarsıntıların etkilerine karşı sağlam durmasını sağla-
yacak çözümler için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal; “Avrupa ülkelerinin borç stoku 
ve bütçe açıkları ekonomik risk ve kriz ortamı algısını ateş-
ledi. 2008-2009’dan beri devam eden ve tüm dünyayı saran 
inişli çıkışlı süreç halen devam ediyor. Yetkili satıcılık mes-
leği, satışta ve satış sonrasında kârlılık azalsa da üyelerimiz 
yüzde yüz yerli sermaye yapısı ile ayakta kalmaya ve toplam-
da 500 bin kişiye ekmek kapısı olmaya devam ediyor” dedi.
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Son bir sene içerisinde OYDER olarak İzmir’den Adana’ya, 
Antalya’dan Trabzon’a sekiz bölge toplantısı düzenledikle-
rini ve yetkili satıcılarla yakın iletişime geçtiklerini belirten 
Ilısal, “Ekonomik politikalarıyla istikrarlı bir süreç içinde yo-
luna devam eden Türkiye, 14-60 yaş arasındaki yüzde 64’lük 
nüfus yoğunluğu, düşen işsizlik ve artan tüketici güveni ile 
ve kişi başına düşen gelir olarak dünyanın en büyük 16’ncı 
büyük ekonomisi konumuna gelmiştir. Otomotiv sektörün-
de ise 17,4 milyar dolarlık ihracat ve 390 milyon dolar dış 
ticaret fazlası ile Türkiye’nin lokomotifiyiz dedi. Böylesi bir 
dönemde tüm yetkili satıcıların ayaklarını yere daha sağlam 
bastıracak, olası ve mevcut ekonomik sarsıntıların etkilerine 
karşı sağlam durmasını sağlayacak çözümler için çalışıyoruz. 
Rekabet hukuku çerçevesinde üyemiz olan tüm yetkili sa-
tıcılara birleşmeyi, devretmeyi, tamamen yok olmak yerine 
zamanında geri çekilerek ayakta kalmanın yollarını öneriyo-
ruz “ açıklamasını yaptı.

OYDER Genel Sekreteri Tamer ATSAN

 Legal Hukuk Bürosu, Avukat Pınar Engisor ŞAHİN

8DİYALOG
ESKİŞEHİR BÖLGESİ 
YETKİLİ SATICILAR 

TOPLANTISI

BASF Coatings Otomotiv Tamir Boyaları Müşteri Projeleri Müdürü
Serdar GÜRSES
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OYDER VE BASF İŞBİRLİĞİ

23 yıllık geçmişe sahip OYDER, belirlediği yolda emin adım-
larla ilerlemeye devam ederken, dünya markalarıyla yeni iş 
birliklerine imza atıyor.

Gerçekleştirdiği faaliyetlerle otomotiv sektörünün birleş-
tirici gücü konumuna gelen ve her geçen gün üye sayısını 
arttırarak Türkiye’deki yetkili satıcıların çatısı haline gelen 
OYDER, boya sektöründe dünya markası olan BASF ile iş 
birliği anlaşması imzaladı. 26 Ekim 2011 tarihinde Eskişehir 
DİYALOG toplantısında BASF yetkilileri otomotiv boya sek-
töründeki gelişmeleri ve boyahane verimliliği konusunda 
bilgileri bölge yetkili satıcıları ile paylaştılar. Toplantı sonra-
sında OYDER Başkanı H. Şükrü ILISAL ve BASF Ülke Müdürü 
Burhan ENGİN iş birliği imza töreninde bir araya geldi. OYDER ve BASF işbirliği için yapılan imza töreni

 BASF Coatings Otomotiv Tamir Boyaları Kurumsal Müşteriler Müdürü  Alphan ALTIN, BASF Coatings Otomotiv Tamir Boyaları Ülke Müdürü Burhan ENGİN, 
OYDER Başkanı H. Şükrü ILISAL, OYDER Genel Sekreteri Tamer ATSAN

OYDER Başkanı ve Genel Sekreteri PO standında OYDER Başkanı ve Genel Sekreteri TURASSIST standında
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Otomotivin geleceği 
ve beklentiler
OYDER'in 8. Bölge Toplantısı'nda Doğuş 
Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu otomotiv 
sektörünün gelecekte nasıl şekilleneceğine 
ilişkin bir değerlendirme yaptı.

8DİYALOG
ESKİŞEHİR BÖLGESİ 
YETKİLİ SATICILAR 

TOPLANTISI

Vizyoner bir gelecek için...

T ürkiye’de yetkili satıcılar yüzde yüz yerli ser-
mayeli şirketlerdir. Yetkili satıcılar, distribütör-
lerden daha uzun vadeli otomotiv ticaretinin 
içerisinde yer alıyorlar. Distribütörlerdeki üst 
yöneticiler, profesyonel kadrolardan oluşuyor. 

Profesyonel yöneticiler belli bir zaman diliminde otomotiv 
ticaretinde yer alıyorlar, emeklilik zamanı gelince işi bırakı-
yorlar. Fakat yetkili satıcılara baktığımızda hemen hemen 
hepsi birer aile şirketidir. Dolayısıyla yetkili satıcılar, otomo-
tiv ticareti işini ailelerine, kendilerinden sonraki kuşaklara 
miras bırakıyor. 

Türkiye’de otomotiv sektörü henüz daha çok genç olması-
na rağmen, distribütörler olarak kendi yetkili satıcılarımızda 
ikinci kuşağın iş başında olduğunu görüyoruz. Bütün bu ne-
denlerde yetkili satıcılar, geleceğe bakarken, beş ya da on 
yıllık gelecek projeksiyonu yerine daha uzun vadeli planlar 
yapmak zorunda. Bunun yanında vizyonlarını da bu gelece-
ğe göre şekillendirmelidirler.

Otomotivde mega trendler

Günümüzde hayatı etkileyen bir yığın yeni eğilimler göre-
biliriz. Fakat çağı belirleyen ya da bir çağa damgasını vuran 
bir iki tane mega trend vardır. Bunlar, iş dünyasından, top-
luma kadar kültürümüzü ve yaşantımızı sürekli olarak etki-
leyen ana hatlardır. Bu eğilimleri takip edemezsek, bir yığın 
trendin arasından, geleceği en çok belirleyecek eğilimi fark 
edemezsek, doğru kararları vermekten de yoksun kalırız. Bu 
eğilimlerden yüz tane faktörü takip etmek bir amaç değil-
dir elbette. Ama biz geleceği şekillendirecek olan eğilimle-
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ri anlamalıyız. Geleceği şekillendirecek iki ya da üç önemli 
faktörü takip etmek, iş yönetiminin de artık olmazsa olmaz 
bir kuralıdır. İş hayatında, günlük yönetimimizde, 100 tane 
farklı rapora bakarsanız, hiçbir yere varamazsınız. Önemli iki 
üç rapor size şirketiniz ile ilgili net ve doğru bilgileri verebilir. 
Çarpıcı rakamları veya verileri izlemek size yol gösterebilir. 
Günümüzde gelişen trendler içinde aynı şey geçerlidir. İş 
hayatının günlük gelişimini nasıl takip edebiliyorsak, günü-
müzde gelişen eğilimleri de takip edebiliriz.

Son 20 yıl içerisinde, teknolojik anlamda bugünü şekillen-
diren mega trendlere baktığımızda; internetin ve iletişimin 
hızlı bir şekilde hayatımızın içerisinde yer aldığını görebili-
riz. İnternetin insan hayatına girmeye başladığı ilk günlerde, 
bilişim dünyasındaki bazı iş adamları bu gelişmeyi göz ardı 
ettiler. Günümüzde bu anlayıştaki şirketler ve yöneticiler ar-
tık iş dünyasında kaybolup gitmişlerdir. 

1977 yılında o dönemin büyük bir bilişim şirketinin yöne-
ticisi, “herkesin evinde bir bilgisayar olmasına gerek yok” 
demişti. Bu şirket kısa bir süre sonra iflas ederek, iş dünya-
sından silinip gitti. 

İlk cep telefonu 1973 yılında geliştirildi. Cep telefonu ilk 
kullanılmaya başlanıldığında, ağırlığı 1 kiloya yakındı. Gü-
nümüzde artık hangi boyutlara ve ağırlığa geldiğini biliyor-
sunuz. Artık şimdi cep telefonu sadece bir telefon değil aynı 
zamanda bir bilgisayar. Artık daha fazla hafıza ve işleve sa-
hip cihazlar olarak ebatları giderek küçülüyor. Birçok ülkede 
artık, bir kişide birden fazla cep telefonu bulunuyor. Bu tab-

da, bir beş yıl sonra araçlarda yön bulma cihazları seri stan-
dart haline geleceğini öngörebiliriz. 

İngiltere’nin ünlü eğitim kurumlarından London School of 
Economics tarafından, günümüzdeki ihtiyaçlar konusunda 
bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda, günü-
müzdeki en önemli ihtiyaçların; yüzde 91 otomobil, yüzde 
70 ev kliması, yüzde 49 cep telefonu, yüzde 64 LCD tele-
vizyonlar ve kablolu yayın yüzde 33, yüksek hızda internet 
yüzde 30, ipod ise yüzde 4 olarak tanımladığını görüyoruz. 
Türkiye, genç bir nüfusa sahip. Bu açıdan ülkemiz teknolojiyi 
takip etmek anlamında bir çok Avrupa ülkesinin ilerisinde-
dir. Nüfusumuzun 80 milyon civarında olduğu söyleniyor. 80 
milyon insana karşılık, tam 65 milyon cep telefonu, 35 mil-
yon internet kullanıcısına sahibiz. Bütün bunları söylerken, 
Türkiye’nin Avrupa’ya kıyasla kişi başına gelirinin daha alt 
sıralarda olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Türkiye, internet üzerinde “online” harcanan vakitte dün-
ya beşincisi, Avrupa’da ise birinci sırada yer almaktadır. 
Facebook’un 24 milyon kullanıcısı var ve dünya genelinde 
dördüncü sırada yer alıyoruz. Twitter’de ise 3 milyon kullanı-
cı ile dünyada 17. sıradayız. 

Otomotiv sektöründe internetin kullanımı

Türkiye’de araç almaya karar veren 10 müşteriden 8 tanesi 
model belirlemeden, sadece otomobil ihtiyacı olduğunu 
belirlemiş durumda. Müşterinin sadece yüzde 23’ü hangi 
marka ve model araç alacağına karar vermiş durumdadır. 
Araç alma kararını verirken, en popüler bilgiye yüzde 51 ile 
internetten ulaşılıyor. 

İkinci el araçta ise bu durum yüzde 65 seviyelerindedir. Yet-
kili satıcılara müşterinin yüzde 30’u sıfır otomobil, yüzde 
11’ini ise ikinci el araç almak için ulaşıyor.

İkinci el araç için müşterinin yetkili satıcıyı daha az tercih et-
tiği görülüyor. Bu durum aslında yeni bir kâr merkezi olarak 
yetkili satıcının lehine çevrilebilir. Avrupa’da ya da Amerika 
gibi oturmuş pazarlarda yeni bir araç satışına karşılık 5 tane 
ikinci el satışı düşerken, Türkiye’de ise bu rakam henüz 2, 
2,5’lar seviyesindedir. Bu da Türkiye’de ciddi bir büyüme po-
tansiyeli olduğunu göstermektedir. 

Bugün, internette bir web sayfasına sahip olarak, onu can-
lı tutmak çok önemli bir hale geliyor. Yetkili satıcılar olarak, 
markaların standartları çerçevesinde internette web say-
falarını aktif hale getirerek, bunu iyi kullanmak gerekiyor. 
İnternet, artık çok etkin ve basit bir pazarlama aracı haline 
dönüşüyor. 

Araştırma yapan 20 kişiden 7’si, interneti kullanarak genel 
değerlendirmesini yapabiliyor. Artık günümüzde ürünleri 
karşılaştıran siteler var. Almak istediği ürünü müşteri karşı-
laştırma imkanına da sahip olabiliyor. Hatta müşterinin büt-
çesini arama motoruna yazdığında, bütçesine karşılık ala-
cağı araç ve modelini seçenekler halinde sunan siteler bile 
bulunmaktadır. Hatta yetkili satıcı belirlenirken de internet 
çok önemli hale geliyor. Hatta sadece otomotivde değil, her-
hangi bir ürün alınırken de durum böyle gerçekleşiyor.

Türkiye’de otomotiv sektörü henüz daha çok 
genç olmasına rağmen, distribütörler olarak 
kendi yetkili satıcılarımızda ikinci kuşağın 
iş başında olduğunu görüyoruz. Bütün bu 
nedenlerde yetkili satıcılar, geleceğe bakar-
ken, beş ya da on yıllık gelecek projeksiyo-
nu yerine daha uzun vadeli planlar yapmak 
zorunda. Bunun yanında vizyonlarını da bu 
geleceğe göre şekillendirmelidirler.

lo 15-20 yıl önce önümüze çıksaydı kimse inanmazdı. 1990’lı 
yıllarda, “herkesin elinde bir cep telefonu olacak” ya da “se-
kiz yaşındaki çocukların ellerinde bile cep telefonu olacak” 
denilseydi, bu düşünceye bir çılgınlık gözüyle bakılırdı. 

Berlin Teknik Üniversitesi’ni bitirip, 1991 yılında Audi 
Almanya’da işe başladım. O günlerde “her araçta radyoyu 
seri olarak monte edelim mi” ya da “buna gerek yok?” ko-
nusu tartışılıyordu. Bu tartışmalardan araçlarda radyoların 
standart olmaması konusunda bir eğilim ortaya çıktı. Ancak 
beş yıl sonra radyolar, otomobillerde standart hale gelebildi. 
Günümüze baktığımızda teknojinin süratla geliştiğini kendi 
deneyimlerimizde çok rahatlıkla görebiliriz.

Şu anda otomotiv sektöründe “navigasyon” sistemlerinde 
benzer tartışmalar yaşanıyor. Artık gelişmelere baktığımız-
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İstanbul ve büyük şehirlerde, kendi markalarımızın yetkili 
satıcılarına gelen müşterinin yüzde yüzü ürün hakkında in-
ternetten bilgi sahibi olarak geliyor. Hatta müşteriler bazen 
işe yeni başlamış bir satış elemanından daha fazla bilgiye de 
sahip olabiliyorlar. 

14-29 yaş aralığındaki gençlere “olmazsa olmazlarınız neler-
dir” diye sorulduğunda, yüzde 97’si cep telefonu, yüzde 84’ü 
ise internet olarak niteliyor. Gençler artık zamanlarını inter-
net, cep telefonu kullanımlarına göre belirleyebiliyorlar. 

Bizim neslimiz için nasıl faks eski kalmış ise, gençler arasında 
artık “e-posta”lar geçmişte kalmış durumda. Gençler, inter-
nette iletişim aracı olarak “Facebook”u kullanıyorlar. Bu or-
tamda, birbirleriyle anında haberleşiyorlar. Artık, e-postayı 
yazmak, onun yanıtını beklemek demode oluyor. 

London School of Economics’in araştırmasında 14-29 yaş 
aralığındaki gençlerin ihtiyaçları arasında yüzde 64 araç, 
yüzde 44’ü ise arkadaşlar olarak öne çıkmış durumda. So-
nuçlar analiz edildiğinde, aslında ciddi anlamda bir değer 
kayması ortaya çıkıyor. 

Bu rakamların da ışığında artık, Türkiye’de gençler arasında 
otomobil, statü sembolü olmaktan çıktığını söyleyebiliriz. 
Bizim neslimiz için “otomobil” gurur kaynağı ve bir statü 
simgesidir. Gençler arasında ise “otomobil” gitgide düşen bir 
trend haline geliyor. Kısaca, otomobilin yerini cep telefonu 
alıyor. Avrupa’da bugün 18 yaşının altındaki gençler arasın-
da “ehliyet sahibi olmamak” giderek önem kazanıyor. Bu bir 
süre sonra otomotiv sektörünü tehdit edecek unsurlardan 
biri olabilir. Bu nesile günümüzde artık “Y” nesli deniliyor. Ar-
tık bu nesli iyi tanıyarak, analiz etmek gerekiyor. Çünkü bu 
nesil önümüzdeki 20-30 yılı belirleyecektir. Bu neslin, hayat 
alışkanlıkları, hayata bakış açıları, bizimde otomotivde mes-
leki hayatımızı belirleyeceklerdir. 

“Y” neslinin beklentilerine baktığımızda, sadece kendine 
has ve farklı olmak trendindelerdir. Kullandıkları kişisel bil-
gisayar pencerelerini, kendi istedikleri şekilde tasarlarlar. 
Bu gençlerin sadece bilgisayar pencelerindeki tasarımlara 
bakarak, o gencin, sevdiği ve ilgi duyduğu her şeyi görebi-
lirsiniz. İnternette facebookta, bu gençlerin şahsi ve kişisel-
leştirilmiş pencerelerini görebilirsiniz. Yani gençler artık, ki-
şiye özel sistemler ve kendilerine has ürünler istiyorlar. Artık 

ürünler standart olmaktan çıkacak, daha kişisellecektir. Bu 
zaten çok ciddi bir eğilimdir ve otomotivde gelecektir. 

Örneğin, şu anda sektörde iki marka arasında, dünyanın 
ikinci karbon üreticisini satın alma savaşı sürüyor. Çünkü 
artık otomotivde çevre ile ilgili bilinç artıyor, çevre ile ilgili 
standartlar otomotivi belirliyor. Bu yüzden otomotivde kar-
bon üretimli aksam ve parçalar önem kazanıyor. Otomotiv 
sektörü ciddi bir malzeme değişimi eşiğindedir. Bu malzeme 
değişimi ile birlikte, araçların çok daha çabuk kişisel ve çok 
daha çabuk şekil değiştirme olanakları doğuyor. Metali eğip 
bükmek, milyonlarca euroluk preslerde metale şekil vermek 
dönemi otomotivde artık sona eriyor. Otomotiv sektörüne 
de kişiselleştirme trendi tahminimizden çok hızlı girecektir. 
Çünkü üretim teknolojileri de hızla gelişiyor. 

“Y” nesli için önemli bir konu da “her an her yerde erişilebilir 
olmaktır. Y nesli, ayrıca her an her yerde bilgiye ulaşmak is-
tiyor ve hizmeti anında almak istiyor. Onlar için hizmet alma 
sürati, bir tuşa basma hızında olmalıdır. Tuşa bastığında, alış-
verişini yapmak istiyor.

Lansmanı yapılacak otomobilleri, daha henüz tanıtımı ya-
pılmadan sosyal medyada takip edebiliyor. Hatta basın 
toplantıları yapıldığında, gazeteciler daha makalesini yaz-
madan, sosyal paylaşım sitelerindeki bilgilerden otomobil 
hakkında yorumları anında yansıtabiliyorlar. Twitter ile bilgi 
henüz medyada yayınlamadan, herkese ulaşmış oluyor. Ar-
tık gazete okuma ve takip etme konusunda ciddi bir düşüş 
yaşanıyor. 

“Y” neslinin diğer bir özelliği ise çevre ve çevre sorunlarına 
duyarlı olması.  Yeni nesilde artık bir çevre bilinci de geli-
şiyor. Satın alma yaparken çevreye saygılı ürünleri almaya 
özen gösteriyorlar. Otomotiv sektörü çevre konusunda, 
günümüzde çok ciddi bir ilerleme kaydetmiş durumdadır. 
Sektörün diğer sektörlere göre çevre konusunda duyarlılığı-
nı giderek artırıyor. Bu durum ürünlerimize ve sunduğumuz 
hizmetlere de yansıyor. Artık bazı ülkeler sıfır emisyonlu 
araçları filosunda bulundurmayan markalara sınırlandırma-
lar getirmeye çalışıyor. Bir süre sonra otomotiv sektöründe 
sıfır emisyonlu araçlar giderek egemen olacak ve kullanımı 
ve üretimi için çeşitli yaptırımlar uygulanacaktır. 

Elektrikli araçlar üzerine...

2015 yılında 43 üretici, elektrikli araç üreteceğini açıkladı. 
Hatta bazı üreticilerin birden fazla model araç üreteceğini 

İkinci el araç için müşterinin yetkili satıcıyı 
daha az tercih ettiği görülüyor. Bu durum as-
lında yeni bir kar merkezi olarak yetkili sa-
tıcının lehine çevrilebilir. Avrupa’da ya da 
Amerika gibi oturmuş pazarlarda yeni bir 
araç satışına karşılık 5 tane ikinci el satışı 
düşerken, Türkiye’de ise bu rakam henüz 2, 
2,5’lar seviyesindedir. Bu da Türkiye’de cid-
di bir büyüme potansiyeli olduğunu göster-
mektedir. 

Bugün, internette bir web sayfasına sahip 
olarak, onu canlı tutmak çok önemli bir hale 
geliyor. Yetkili satıcılar olarak, markaların 
standartları çerçevesinde internette web 
sayfalarını aktif hale getirerek, bunu iyi kul-
lanmak gerekiyor. İnternet, artık çok etkin 
ve basit bir pazarlama aracı haline dönüşü-
yor. 
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belirttiklerini biliyoruz. 2020 yılında, 30 milyon adet iki te-
kerlekli, 10 milyon adet ise 4 tekerlekli elektrikli araç satışı 
olacağı öngörülüyor. Tabi bu adetler tamamen, devletlerin 
elektrikli araçlara vereceği teşvikler ile de doğru orantılıdır. 
Elektrikli araçlarda şarj ve araçların hafiflemesi konusu gele-
cekte çözüm bekleyen ve gelişecek alanların başında geli-
yor. Bugün otomotiv endüstrisinde kullanıma açık olmayan 
malzemeler ileride sektör tarafından kullanılması konusun-
da ciddi teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Üretim me-
todları da farklı noktalara gidecektir. 

Bu gelişmeler yetkili satıcıları da doğrudan etkileyecektir. 
Bugünkü gelirlerimize baktığımızda, ortalama olarak satış 
sonrası hizmetlerin yüzde 32’sini kaporta işlemleri, yüzde 
38’ini mekanik işlemler, yüzde 30’unu ise periyodik bakım 
karşılamaktadır. Karbon, fiber kullanımı otomotivde yay-
gınlaşınca, kaporta işlemlerinde ciro düşebilir. Günümüzde 
elektronik ürünleri kimse tamir etmiyor, parçalar değişiyor, 
bu açıdan elektrikli araçlar için bir vizyon çizildiğinde, parça 
değişiminin olacağını öngörebiliriz. Bu da bizim mekanik iş-
lemlerdeki gelirlerimizi etkileyecektir. Ama bunun yanında 
belki peryodik bakım oranlarında bir artış olabilir. 

Elektrikli araçları, her yetkili satıcının şarj edebilmesi gere-
kecektir. Bu da yeni dönemin gelirlerinden birisini oluştu-
racaktır. Sadakat oranı markalar bazında artacaktır, çünkü 
elektrikli araçlar, sıradan servislere götürülmeyecek. Mutlak 
müşteri yetkili satıcısının servisini tercih edecektir. Kaporta, 
boya oranları düşecektir. Mekatronikin, otomotiv iş kolunda 
talebi azalacaktır.

Hayatımız nasıl değişecek?

Geçtiğimiz 20 yıla dijital olmak damgasını vurdu. Gelecek 20 
yılı ise “akıllı hayat” belirleyecektir. Akıllı yaşam, akıllı ekono-
mi ve akıllı şehirleşme gelecekte giderek gelişecektir.  Dünya 
nüfusu 2010 yılında 6 milyara yaklaşmıştı. 2020 yılında ise 
7,5 milyar olacağı tahmin ediliyor. Herkesin bildiği gibi Bre-
zilya, Hindistan, Afrika ve Çin gibi ülkelerde büyüme olacak, 
ama öte yandan dünya nüfusu yaşlanacak. Bu yaşlanmanın 
dünya nüfusuna olan etkisi küçümsenmeyecek derecede 
olacaktır. 

Türkiye’de 25-59 arası yaş aralığı tüketimin en yoğun ger-
çekleştirildiği dönemdir. Türkiye’de bu yaş aralığı son on yıl-
da 6.5 milyon kişi seviyesine ulaştı. İşte Türkiye’deki otomo-
tiv pazarının büyümesindeki etken tam da budur. 15-24 yaş 
diliminde ise 12,5 milyon kişi bulunmaktadır. Bunlar, önü-
müzdeki on yılda, belirleyici tüketici olacaklardır. 60-64 yaş 
aralığında ise 3 milyon kişi vardır. 10 yıl sonra muhtemelen 
Türkiye, Avrupa’daki tüketimin en yoğun olduğu ülkelerden 
biridir. Bu yüzden gelecekte bu tüketimi karşılayacak üretim 
ve ithalatı sağlamamız gerekmektedir. 

BRİC ülkelerinin ekonomik gelişmesi ve tüketimleri örnek 
gösteriliyor. BRİC ülkelerine gelecekte dahil olacak ülkeler-
de artık belirlenmiş durumdadır. Meksika, Polonya, Türkiye, 
Arjantin ve Mısır bu ülkelerin başında gelmektedir. Gelecek 
20 yıl içerisinde BRİC ülkelerine Türkiye’de eklenecektir.

Yeşil dünyadan, akıllı dünyaya geçeceğiz. Artan nüfus ve 
tüketime karşılık bunu besleyebilecek tek bir dünya var ar-
tık. Dünya kaynaklarının giderek etkin kullanılması için tü-
ketimde artık giderek “akıllı” bir şekilde yapılacaktır. İnsan, 
alıştığı standartların gerisine düşmek istemiyor. Bu yüzden 
yaşadığımız dünyayı nasıl tüketeceğiz konusu geleceği be-
lirleyecektir. Bu hayat tarzımıza kadar “akıllı” bir dönüşüm ile 
gerçekleşecektir. Akıllı şehirler yapılanacak. 

Son yıllardaki kentleşmeye baktığımızda, 1950 yılında dün-
yada 7 tane mega şehir vardı ve dünya nüfusu 2,5 milyar 
seviyelerindeydi. Nüfusun yüzde 73’ü kırsal alanda, yüzde 
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27’si ise şehirlerde yaşıyordu. 2000 yılına geldiğimizde, dün-
ya nüfusu 6,9 milyara geldi, 23 mega şehir oluştu. Dünya 
nüfusunun yüzde 53’ü kırsal alanda, yüzde 47’si şehirlerde 
yaşamaya başladı. 

Öngörülere göre 2050 yılında, dünyada 42 tane mega şehir 
olacağı belirtiliyor. Nüfus 9,1 milyar seviyesinde ve nüfusun 
yüzde 70’i şehirlerde, yüzde 30’u ise kırsal alanda yaşacağı 
ifade ediliyor. Bu yüzden dünya nüfusu ve tüketimini yöne-
tebilmek için ana konu şehirleşmedir. Dolayısıyla şehirdeki 
tüketimin öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. 

2050 yılındaki oluşacak 42 mega şehirden bazıları şimdiden 
kendilerini eko şehir olarak adlandırmaya başladılar. Hatta 
günümüzde Avrupa’da bazı şehirler belli emisyon standar-
dının üzerindeki araçların kente girmesini engellemeye baş-
ladılar.

Gelecekte mega şehirlerden biri olacak İstanbul’da şehirleş-
me anlamında farklı farklı adımlar atıyor. Günümüz merkez-
lerinden ziyade, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde büyük mer-
kezler oluşacaktır. Bu merkezler akıllı şehir olmaya doğru 
önemli adımlardır. 

Şehirlerde en büyük sorun, trafiktir. Trafikte ise sorunu oluş-
turanların başında yüzde 60 ile sürücü hataları gelmektedir. 
İkinci en büyük faktörlerden biri de park yeri aramaktır. Bu 
iki sorun çözüldüğünde, trafikteki akıcılık yüzde 70 oranında 
çözümlenebilmektedir. Yani, sürücü ve insan faktörünü tra-
fikten çıkartırsanız, trafiği hızlandırabiliyorsunuz. Bir vizyon 
çizmek gerekirse, 30 yıl sonra şehirlerde sadece elektrikli 
arabalara izin vereceklerini öngörebiliriz. Ulaşım sistemle-
rinde ciddi değişikler olacaktır. Otomobillerde tıpkı bilim 
kurgu filmlerindeki gibi belki bilgisayar sistemleri ile hare-
ket ederek, rotaları çizilecek. Akıllı şehirde kablolar üzerinde 
otomobiller hareket edecek ve şarj olacak. Herkesin mutlak 
ikinci bir aracı olacak, bu araç ile şehirlerası yolculuk yapa-
cak. 

Akıllı şehirleşme ve otomotivdeki teknolojik gelişmeler, yet-
kili satıcıları da etkileyecek. Binalarımız şehir merkezlerinde 
olmayacak. Günümüzde otomobil galerileri artık şehir dışına 
belli merkezlere taşıyorlar. Bu durum yakında, tüm otomo-
tiv sanayini de etkileyecek. Örneğin, Volkswagen bundan 
sekiz yıl önce, 40 modele sahipti. Şu an model sayısı 100’ün 
üzerinde, beş yıl sonra ise model sayısı 150’yi aşacaktır. Bu 
örnekten hareket edereksek, bu kadar model sayısını show-
roomda gösterme şansına sahip değiliz. Üretim teknikleri 
geliştikçe, model sayısı artacaktır. Bugün dünyada belki 500 
model varsa, yarın bu sayı 1000’lere çıkacak. Bu yüzden artık 
modellerin Showroomlar’da değil de üç boyutlu olarak ser-
gilenmesi önem kazanacaktır. 

Gelecek hakkında sizleri neler bekliyor konusunda bir fikir 
vermeye çalıştık. Özellikle gelecek konusunda otomotiv ge-
lişecek trendleri yakalamamız gerekiyor. 

Albert Einstein, “Geleceği asla düşünmem, nasıl olsa kendisi 
gelecek” demiş.

Türkiye’de 25-59 arası yaş aralığı tüketi-
min en yoğun gerçekleştirildiği dönemdir. 
Türkiye’de bu yaş aralığı son on yılda 6.5 mil-
yon kişi seviyesine ulaştı. İşte Türkiye’deki 
otomotiv pazarının büyümesindeki etken 
tam da budur. 15-24 yaş diliminde ise 12,5 
milyon kişi bulunmaktadır. Bunlar, önümüz-
deki on yılda, belirleyici tüketici olacaklar-
dır.
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Döviz kurlarında yakın zamanda 
yaşanan aşırı hareketlilik ve Özel Tüketim 
Vergisinde (ÖTV) yapılan yeni düzenleme, 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
firmalara çifte sıkıntı yaşattı.

O tomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ge-
nel Koordinatörü Hayri Erce, yaptığı açık-
lamada, bu yılın başından itibaren döviz 
kurlarında yüzde 20-25 civarında artış ya-
şandığını belirterek, Mayıs sonrasında hız-

lanan kur artışlarının otomotiv sektöründeki maliyetlendir-
meleri ve tahmin yapma ortamını zorlaştırdığını söyledi.

Bu durumun ithalat yapan firmaları direk etkilemesinin 
yanı sıra döviz endeksli girdiler ile üretim yapan firmaların 
da maliyet yapılarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini 
kaydeden Erce, ‘’Sektörde faaliyet gösteren firmalar, döviz 
hareketliliğinden kaynaklanan maliyet artışlarını bir miktar 
verimlilik artışı bir miktar da ana firmalar ile görüşerek dü-
şürmeye çalışmaktadırlar. Bu belirsiz ortam, karlılığı düşür-
mekte ve pazardaki ürünlerin fiyatlarının artmasına neden 
olmaktadır’’ dedi.

Siparişler iptal

Döviz kurlarındaki hareketliliğin yanında ÖTV’deki yeni dü-
zenlemelerin de pazarı olumsuz etkilediğini dile getiren 
Erce, şunları kaydetti:  “Kısa vadede ÖTV artışını firmalar ken-
dileri karşılarken müşteri iptalleri de artmıştır. Artan kurlar 
ve ÖTV oranları ile 2012’ye yönelik pazar tahminleri, yerini 
büyüme yerine daralmaya bırakmıştır. Düzenlemelerin 2000 
cc üzerindeki araçların satışını durdurma noktasına getire-
ceğini, 1600-2000 cc arasındaki araç satışlarının yavaşlaya-
cağı ve büyük ölçüde 1600 cc segmentinin altına kaymasına 
yol açacağı görüşündeyiz.’’

ÖTV artışlarının, hafif ticari araçlar açısından etkilerini de 
değerlendiren Erce, geçen yıl hafif ticari araç üretimi kapa-
site kullanım oranının yüzde 74 seviyesine ulaşarak ciddi bir 
artış gösterdiğine ve iç pazar satışlarının yüzde 60’ını yerli 

araçların oluşturduğuna dikkati çekerek, ‘’Ancak bu grupta 
ÖTV oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesinin re-
kabet edebilirliği olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir’’ 
diye konuştu.

Üretimde ‘’küresel oyuncu’’ durumundaki ülkelerin iç pazar-
ları hakkında da bilgi veren Erce, sözlerini şöyle sürdürdü: 
‘’2010 yılında Amerika 11 milyon 785 bin adet, Japonya 4 
milyon 942 bin adet, Almanya 3 milyon 186 bin adet, Fransa 
2 milyon 705 bin adet, İtalya 2 milyon 151 bin adet ve Kore 1 
milyon 540 bin adet araç satışı ile çok büyük iç pazar adetle-
rine sahip. Ülkemiz iç pazarı ise 2010 yılında 793 bin adet ile 
18’nci sırada yer alıyor.

Dünya ve Avrupa ile ülkemizdeki araç sahipliği oranlarına 
baktığımızda da; Türkiye, bin kişiye düşen 135 araç ile Batı 
Avrupa ülkeleri ortalaması olan 606’nın çok gerisinde. Doğu 
Avrupa ortalaması ise 310 adet. Kore’de bin kişiye düşen 
araç sayısı ise 332. Bu rakamlardan da görüleceği üzere, Tür-
kiye otomotiv pazarı potansiyelinin çok gerisinde bulunu-
yor. Diğer yandan, Türkiye’de otomobil kullanabilecek genç 

ÖTV nedir?

Orjini Avrupa Birliği muktesebatına dayanan ÖTV, sos-
yal nedenlerle ortaya çıkmış bir vergi olup temelde 3 
ürün grubunun tüketimini kısıtlamak veya insanları bu 
ürünleri tüketmemeye teşvik etmek amacıyla konul-
muştur. Bu üç ürün grubu; Lüks mallar; lüks araba, mü-
cevher, kürk;  Sağlığa zararlı mallar ve ürünler; alkollü 
içecekler, tütün mamülleri; Çevreye zararlı ürünler; fosil 
yakıtlar (benzin, kömür), bazı kimyasallar ve benzerleri 
oluşturuyor.

ÖTV, KDV’nin aksine mal veya ürünün her el değiştirme-
sinde doğan bir vergi olmayıp malın ithal edilmesi veya 
malın ilk alıcısına teslimiyle doğmaktadır. Özel Tüketim 
Vergisinin mükellefi ithalatçılar veya ilk satıcılardır. Bu-
günkü halini Avrupa Birliği süreciyle almış olmakla be-
raber ÖTV, 1950’den beri uygulanan İstihsal Vergisinin 
devamıdır.
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Taşıt kredisine talep artabilir

ÖTV zammına genel olarak bakıldığında, motorlu araç-
larda, özellikle hafifi ticari ve 1600 cc’ye kadar motor 
hacmine sahip araçlarda çok fazla bir etkisi olmadığını 
görülüyor. Öte yandan motor hacmi 1600 cc üstünde 
olan araçlarda, özellikle 2000 cc ve üstünde yer alan 
artış bu segmentteki sıfır araçlara olan talebi düşürecek 
gibi gözüküyor.

1600 cc’den büyük motor hacmine sahip sıfır araç araç-
lara olan talep, bu hacimdeki ikinci el araçlara yönele-
bilir. Buraya yönelen taleple birlikte özellikle ikinci el oto 
için kredi imkanı sunan bankalara kredi başvurusunda 
artış olacağı tahmin ediliyor.

İkinci el oto kredisindeki bu talep artışını fırsat bilen bazı 
bankalar, müşterilere yansıttıkları dosya masrafı gibi 
faiz dışı masraflara zam yapabilirler. Bu anlamda ikinci 
el veya sıfır oto kredilerine başvururken söz konusu faiz 
dışı masrafları karşılaştırmakta fayda olacaktır.

Otomotiv sanayicileri 
ÖTV artışını beğenmedi
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ÖTV artışlarının sanayiyi 
olumsuz etkileyeceği görüşünü savundu. 2010’un, küresel 
krizin etkilerinin hızla giderildiği ve otomotiv sanayinde 
olumlu yönde önemli gelişme sağlandığı yıl olduğu vurgu-
lanarak, ‘’Dış pazarlarda derinleşen ekonomik kriz nedeni 
ile daralan ihracata rağmen, ülkemizde artan iç pazar ta-
lebi sayesinde bu gelişme 2011 yılında da ilk 9 ayda devam 
etti’’ denildi.

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam üretimin, 2010 yılı 
aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 884 bin 
adet düzeyinde gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, 2011 
yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil üretimindeki artışın 
yüzde 8 olduğu ve üretimin 477 bin adede yükseldiği belir-
tildi.

‘’2011 yılında bu gelişmeler ile sanayimizde AB ve ABD’de 
devam eden krize rağmen, toplam üretim olarak yeni bir 

rekor yılı beklenmekte idi’’ denilen açıklamada, şu görüşle-
re yer verildi: ‘’Motorlu taşıt araçlarında yapılan ÖTV artış-
ları ile, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 
cm3’ü geçmeyenlerde yüzde 60 olan oran yüzde 80’e ve 
motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenlerde ise yüzde 84 
olan oran yüzde 130’a yükseltildi. Otomobillerde esasen 
yüksek olan vergiler bu suretle daha da arttırıldı.

Ayrıca sanayimizde üretim ve ihracatta önemli yer tutan ve 
tasarımı da Türkiye’de geliştirilen bazı hafif ticari araçlarda 
ÖTV oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükselmesi sanayi-
miz için bir sürpriz oldu.

İhracatımızın belkemiğini oluşturan bu segmentdeki üre-
tim, Avrupa’daki kriz etkisi daha geçmediği için iç talep ile 
artıyordu. Bu sınıfta gerçekleştirilen aşırı ÖTV artışı sonrası 
iç talep azalarak, otomotiv sanayimizde üretimi olumsuz 
etkileyeceği değerlendirilmektedir. 2012’nin ise bu etkilen-
menin daha fazla hissedileceği yıl olması beklenmektedir.

Öte yandan aynı Kararname ile sanayimizde finansmanda 
önemli yer tutan kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mu-
kabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kul-
lanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı yüzde 3 den yüzde 
6 ya çıkartıldı.

Bu artışın özellikle KOBİ niteliğindeki aksam ve parça üre-
ten tedarikçilerimizde önemli finansman maliyeti artışları-
na neden olması beklenmektedir.

Sonuç olarak, bu Kararname ile ortaya çıkan ÖTV ve KKDF 
artışlarının, sanayimizin üretimini ve finansman maliyetle-
rini olumsuz etkileyecek sonuçlar yaratması beklenmelidir.’’

nüfusun payı göz önüne alındığında Avrupa ortalamalarının 
çok üzerinde bir orana sahip.’’

İç pazarı otomotiv sektöründe küresel oyuncu durumun-
daki ülkelerin seviyesine taşıyacak teşvik ve uygulamalara 
ihtiyaç duyulduğunu anlatan Erce, bu yüzden sektörün iç 
pazara odaklanması gerektiğini kaydetti.

Strateji belgesinin Türkiye’de otomotiv sektörünün geliş-
mesinde ve sektördeki çalışmaların daha ileri seviyelere 
ulaşmasında önemli rol oynayacağına inandıklarını belir-
ten Erce, ‘’Pazarımızı hedeflediğimiz seviyelere yükseltmek 
ve otomotiv yatırımlarını da ülkemize çekebilmek için çe-
şitli düzenlemeler gerekiyor. Diğer yandan araç parkımızın 
gençleştirilmesi de bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor’’ 
dedi.

Bakan Ergün: “ÖTV ile lüks otomobil 
ithalinin önüne geçilecek”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ‘’ÖTV artışı ha-
fif ticari araçların üretimini, satışını, iç pazardaki dengelerini, 
otomobille arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek, bunu 3-5 ay 
bir görmek lazım. Ondan sonra bir gözden geçirme olabilir’’ 
dedi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN

Ergün, Otomotiv sektöründeki ÖTV artışının Otomobil Stra-
teji Belgesi ile çelişmediğini kaydetti. Ergün, ÖTV artışının 
Türkiye’nin üretmiş olduğu otomobil segmenti ile ilgili bir 
artış olmadığını, ‘’çok lüks otomobiller’’ diye sıralanabilecek 
kategorilerle ile ilgili bir ÖTV artışı olduğunu dile getirerek, 
bu ÖTV artışının nedenlerinin Maliye Bakanlığı’nca açıklan-
dığını anlattı. Otomotivdeki ÖTV artışını ağırlıklı olarak cari 
açıkla ilgili alınan önlemler çerçevesinde görmek gerektiği-
ne işaret eden Ergün, bu ÖTV artışı ile lüks otomobil ithala-
tının bir miktar önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Bakan Ergün, bunun da herkes tarafında genel olarak doğ-
ru algılanan bir konu olduğunu ifade ederek, sözlerini şöy-
le sürdürdü: ‘’Belki burada tartışılacak olan konu hafif ticari 
araçlardaki ÖTV artışıdır. Zaten bu açıklanırken de ‘cari açıkla 
ilgili olmadığı, hafif ticari araçla otomobil arasındaki maka-
sın kapatılmasına dönük olduğu’ şeklinde açıklandı. Hafif 
ticari araçların da, yüzde 70 kullanım var iç pazarda, oto-
mobillerde yüzde 70 ithalat var. Biz onun için otomobilde 
üretimin artışını yeni model ve markaların hem yatırım yap-
masını hem de üretimi artırmalarını Türkiye’de de bir marka 
model ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü yüzde 70 ithal 
otomobil kullanıyor Türkiye’de otomobil sahibi olmak iste-
yenler. Sadece Türkiye’de üretilenlerin yüzde 30’unu tüketi-
yor. Karşıdan baktığımızda hafif ticari araçlarda bunun tersi, 
yüzde 70 Türkiye’de üretilen hafif ticariler kullanılıyor.

Bu ÖTV artışının iyi gözlemlenmesi lazım. Otomobille ha-
fif ticari arasındaki haksız rekabeti ortadan kaldıracak etki 
meydana getirir mi getirmez mi, bu uygulamayı bir gör-
memiz lazım. Uygulamayı gördükten sonra belki hafif ticari 
araçla ilgili ÖTV artışı konusu bir gözden geçirilebilir. Ama 
‘Otomotiv Strateji Belgesine uygun olmayan bir vergi artışı 
oldu’ diye genel olarak düşünmek doğru olmaz. Bütün stra-
teji belgelerinin temel yaklaşımlarından bir tanesi de cari 
açığa neden olmamaktır. Cari açığa neden olacak bir stra-
tejik bakış açısı olmaz Türkiye’de, strateji belgeleriyle bu yö-
nüyle çelişmez.’’

Hafif ticari araçlardaki ÖTV artışının uygulamasını görecek-
lerini dile getiren Ergün, ‘’Hafif ticari araçların üretimini, sa-
tışını, iç pazardaki dengelerini, otomobille arasındaki ilişkiyi 
nasıl etkileyecek, bunu 3-5 ay bir görmek lazım ondan sonra 
bir gözden geçirme olabilir’’ dedi. 

Lüks otomobil ÖTV’si ithalatı düşürecek

Borusan Otomotiv’in CEO’su Eşref Biryıldız, “2011’in ilk 9 
ayında motor hacimleri 1600 cc’nin üzerinde olan oto-
mobillerde şimdiki ÖTV oranları uygulansaydı büyük 
olasılıkla ithal otomobil satış adedi yüzde 5-6 düşerdi. 
Buna karşın ÖTV’si aynı kalan 1600 cc altındaki ithal 
otomobillerin satışı yaklaşık 4 bin adet artacak, 1.6 litre 
üstündeki ithal otomobillerin satışı 20 bin adet düşecek-
ti. Yani net anlamda 412 bin adetlik toplam otomobil 
pazarının yüzde 4’üne denk gelen 16 bin adet daha az 
otomobil ithal edilecekti” dedi. 

Biryıldız, şu hesabı ortaya koydu: “İlk 9 ayda yaklaşık 
5 milyar 45 milyon Euro’luk otomobil ithal edildi. Lüks 
otoya zamlı ÖTV bu dönemde de geçerli olsaydı ithala-
tın yüzde 14’lük düşüşle 4 milyar 320 milyon Euro olur-
du. Buna karşılık 1600 cc üzeri ithal otomobillerin satışı-
nın 20 bin adet düşen kısmı tüm motor hacimlerindeki 
ithal otomobillerin satışından alınan toplam vergi de 
hesaba katıldığında kayıp yüzde 13 olacaktı. Sadece 
1600 cc üzeri motor hacmine sahip otomobillerin satış-
ları hesaba katıldığında ise yüzde 27, yani 356 milyon 
Euro’luk (ÖTV+ÖTV’nin KDV’si) bir vergi kaybı olacaktı. 
Bu durumda 9 aylık bu vergi kaybı tüm yıla yayıldığında 
500 milyon Euro’yu aşar.”

Sektörün ÖTV tepkisi

Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş Üst Yöneticisi (CEO) Ali 
Haydar Bozkurt, hükümetin açıkladığı ÖTV artışının 
toplam pazarın yüzde 35’ini olumsuz yönde etkileye-
ceğini belirterek, “Bu artış 2011 ve sonrasında toplam 
pazara negatif olarak yansıyacaktır” dedi.

Bozkurt, bugün yürürlüğe giren 1600 CC üzerindeki oto-
mobilleri ve bir kısım ticari aracı kapsayan ÖTV artışının 
Türkiye’de cari açığı azaltmak için otomotiv sektörünün 
yarattığı direkt ya da dolaylı vergilere olan ihtiyaçtan 
kaynaklandığını kaydetti.

ÖTV yükseltilmesi sadece lüks otomobilleri etkilemedi. 
Hafif ticari araçta, ÖTV’nin yüzde 10’dan 15’e çıkması 
Avrupa’nın en büyük hafif ticari araç üssü konumunda-
ki yerli üreticileri de vurdu. Küresel ekonomik kriz sonrası 
en büyük yatırım hamlesine start veren Ford Otosan da 
bunlardan biri... Vergi artışını değerlendiren Ford Oto-
san Genel Müdürü Nuri Otay, “1.600 cc ve üzerindeki 
otomobiller ile hafif ticari araca gelen verginin otomo-
tiv pazarına 1 milyar liralık etkisi olacak” diye konuştu.
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Çanakkale Savaşı 
Eğitim Programı

Sıradışı bir etkinlik:

Çanakkale Savaşı Eğitim Programı 
20 Ekim 2011 günü Avrupa’nın en yüksek 

üçüncü binası olan Sapphire Tower’ın
55. katında gerçekleştirildi.

O tomobil Yetkili Satıcılarını temsil eden tek sivil toplum örgütü olan OYDER, 
23 yıllık bilgi birikimi ve tecrübe ile yetkili satıcılarımıza katkı sağlamak 

amaçlı çalışmalarına devam ediyor.

Gerçek bir kahramanlık ve cesaret öyküsü olan Çanakkale Zaferi’nin biraz da perde 
arkasında kalmış strateji boyutunu derinlemesine inceleyip bugünün iş hayatı ile 
benzerliklerini gözler önüne seren bu eğitim, bu konuda ülkemizdeki tek profes-
yonel eğitime sahip olan ve konusunun uzmanı U2 Danışmanlık ile işbirliği içinde 
interaktif bir ortamda  gerçekleşti.

Bu programda, Çanakkale Savaşı’nın destana dönüşen hikâyesi en ince detayına 
kadar gözler önüne serilerek, hepimizin hem ticari hem de sosyal hayatımızda al-
mamız gereken dersler incelendi. 

Serhat MEHMETOĞLU, Ali BAYRAM
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Sefer SUCU
Gerçek Oto Opel ve Chevrolet 
Yetkili Satıcısı

Eğitim ve eğitim için seçilen lokasyon 
da iyi düşünülmüş. İş hayatının 
koşuşturmacası içinde ciddi bir değişiklik 
oldu. Hem yetkili satıcı arkadaşlarımızla 
bir araya geldik, hem de Çanakkale 
Savaşı’ndan yola çıkarak iş hayatına 
farklı bir şekilde baktık.  Bundan sonra 
da, bu eğitim gibi zengin konuları içeren 
etkinliklerin devam etmesini diliyorum. 
Bu türden etkinlikler, yetkili satıcıların 
bir araya gelerek fikir alışveriş imkanını 
güçlendiyor. OYDER de tam bu anlamda 
üzerine düşen görevi iyi yapıyor.

Faiz KÖPRÜLÜ
Cadde Motor 
Subaru Yetkili Satıcısı

OYDER’in gerçekleştirdiği Çanakkale 
Savaşı Eğitim Programı’nı çok faydalı 
buldum. Sunum ve içerik olarak da 
çok beğendiğimi ifade edebilirim. 
Gerçek hayatta da savaşın içerisinde 
olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. 
Doğru strateji ve yorum doğru noktaya 
varmaya yarıyor. İş hayatının ve savaşın 
ortak noktaları da bu olsa gerek. 
Bu eğitim için OYDER’e teşekkür 
ediyorum. 

Seyra TOPRAK, Yasemin Bostan AKALIN Nizamettin UĞURLU, Yüksel CEYLAN

Mustafa TUĞMANER,  Şemsi DURDU

Zeynep Fidan SOYSAL, Seyra TOPRAK

Erol AKYILDIZ, Mert GÜÇLÜER İzzet VOLKAN, Uğur YALÇINKAYA

Pınar Dalka YÜCE , Aytekinhan YILDIRICI
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EĞİTİM

Mehmet SAĞIROĞLU
OYDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Çanakkale Savaşı, her zaman benim 
üzerimde etkisi olan tarihi ve milli 
olarak da gurur veren bir dönemdir.  
Savaşı, farklı yönleriyle değerlendirmek 
bana olumlu ve güzel değerler kattı. 
Keşke bizler bu günün iş hayatına 
yönelik daha da güzel örneklerle  dolu 
çalışmaları gerçekleştirebilsek. Umarım 
bundan sonra bu tür çalışmalarımızın 
devamı gelecek. 

Vedat İNCİROĞLU
OYDER Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili

Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimle, 
hafızalarımızı bir kez daha yenilemiş 
olduk. Geçmişize dönüp bakarak, 
nerede olduğumuzu bir kez daha 
düşünme fırsatını yakaladık. İş hayatına 
farklı bir akış açısı getirmek için önemli 
bir adım oldu. 

Murat GÜRÜNLÜ
Bayraktar A.Ş ve İnfiniti 
Genel Müdürü

Eğitim, bugünün dünyası ile geçmişteki 
savaşların değerlendirilmesi ufuk açıcı 
oldu. Çanakkale, dünyanın en büyük 10 
savaşından biri olarak kabul ediliyor. Bu 
savaşta, güçlü bir düşmana karşı, zayıf 
bir savunmanın stratejik olarak elde 
ettiği ciddi başarılar var. Bu destanın 
günümüze ışık tutması bana daha da 
önemli geldi. 

Zeynep Fidan SOYSAL
OYDER Yönetim Kurulu Üyesi

Çok güzel bir eğitim oldu. Herkesin 
Gelibolu Yarımadası’na giderek, 
Çanakkale Savaşı’nın izlerini yerinde 
görmelerini tavsiye ederim. Eğitimde, 
hem savaşı hem de günlük iş hayatının 
farklılıklarını görmeye çalıştık. Bu 
eğitim programının ikincisinin Gelibolu 
Yarımadası’nda yapılmasını tavsiye 
ediyorum.

Aytekinhan 
YILDIRICI
OYDER Yönetim 
Kurulu Başkan Yrd.
Bir gün süren eğitimi bütün 
katılımcılar gibi ben de ilgiyle 
takip ettim. İş hayatının 
yoğun temposu içerisinde, 
böyle bir zaman dilimi 
yaratılarak, geçmişe bakarak, 
geleceği ifade etmeye 
çalışmak çok güzel oldu. 

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi Halef GÜNAY
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Auto Turkey 2011

İstanbul Divan Asya Oteli'nde 
gerçekleştirilen, 2 gün süren, yurt içi 
ve yurt dışından 38 yerli ve yabancı 
konuşmacının ve panelistin katıldığı Auto 
Turkey'de kalite, tedarik zinciri, 2023 
hedefleri, tüketici beklentileri, gelişmekte 
olan pazarlar ve ihracat hedefleri, iç pazar 
gelişimi gibi konularda sunumlar ve açık 
oturumlar gerçekleştirildi.

O YDER Genel Sekreteri Tamer ATSAN mode-
ratörlüğünde “Ulusal Pazarı ve Dağıtım Ka-
nallarını Geliştirmenin Türk Otomotiv Sana-
yine Katkıları” tartışıldı.

Gefko Genel Müdürü Fulvio VİLLA, Nis-
san Türkiye Genel Müdür Yardımcısı İlkim SANCAKTAROĞ-
LU ve Volvo Türkiye Şebeke ve İş Geliştirme Direktörü Ziya 
SERİMAZ’ın panelist olarak katıldıkları oturumun sonuç bil-
dirgesinde:

1-Türkiye’nin Avrupa’da en genç nüfusa ve en yaşlı araç par-
kına sahip olduğu için otomotivde çok önemli bir potansiyel 
olduğu

2-Distribütörlerin, yetkili satıcıların ve lojistik firmalarının 
Türkiye’de büyümekte olan pazara hazır oldukları

3-Otomotiv sanayinin gelişmesi için iç pazarın mutlaka bü-
yümek zorunda olduğu 

4-Büyüyen iç pazarın yurt dışındaki yatırımcılar için cazip 
geldiği konularında mutabakat sağlandı. 

26-27 Ekim Tarihlerinde Auto Turkey 2011, 
Divan İstanbul Asya'da gerçekleşti.
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MİKRO ARAÇLAR

Avrupa'da mikro 
araç sevdası

Dünyanın en büyük 10 otomobil 
üreticisinden yedisi içinde olmak 
üzere 30'u aşkın sektörel kuruluş 
mikro araba üretimine odaklanıyor. 
Frost & Sullivan'ın yeni 
araştırmasına göre mikro araba 
segmenti önümüzdeki dönemde 
otomotiv sanayinin en önemli 
gelir kaynağı olmaya aday 
görünüyor.

F rost & Sullivan’ın araştırmasına göre önümüz-
deki üç yıl içinde Avrupa pazarında mikro 
araba segmenti, 10 büyük küresel üreticiden 
yedisinin dahil olduğu 30’u aşkın sektörel ku-
ruluş açısından en önemli gelir kaynağı olma 

yolunda ilerliyor. Halihazırda çok daha sıkı emisyon normları 
ve güvenlik donanımı gereksinimleriyle karşı karşıya kalan 
mikro araba segmenti, özellikle çarpışma testleri açısından 
yüksek güvenlik kalitesine sahip olacak.

Frost & Sullivan’ın “Avrupa’da Mikro Araba Pazarının Strate-
jik Analizi” başlıklı çalışmasına göre, 2013 yılında içinde dört 
tekerlekli motorsikletler de dahil olmak üzere 60’tan fazla 
modelin piyasaya sunulmasının beklendiği belirtiliyor. Önü-
müzdeki üç yıl içinde “A altı” segment araçların tamamının 
ise 10 büyük otomotiv üreticisinin yedisi tarafından toplam 

19 model olarak piyasaya çıkarılacağı öngörülüyor. Öte yan-
dan, A altı araç segmentinin karakteristik açıdan A segment 
araçlarına dikkat çekici şekilde benzerlikleri sebebiyle dört 
tekerlekli motorsiklet pazarına kıyasla daha hızlı büyüme 
göstermesi bekleniyor.

Hem ekonomik hem çevreci

Frost & Sullivan endüstri analistlerinden Vishwas Shankar, 
mega şehirlerin genişlemesi, mobilizasyon trendleri, düşük 
emisyonlu ve düşük tüketimli araçlara yönelik büyüyen il-
ginin büyük otomotiv üreticilerini küçük araba segmentine 
yönelttiğini belirterek, buna paralel olarak Avrupa’da yeşil 
çevre politikaları, hükümet sübvansiyonları, park ücretlerin-
den muafiyet ve sürüş için ehliyet yerine araç tip onayının 
yeterli olması gibi faktörler dolayısıyla küçük araba segmen-
tinin patlama yapacağını vurguluyor.
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Avrupa’da alternatif yakıtla kullanılan araçlara olan ilginin 
yanında şehir merkezlerinde yaşanan yoğun trafik sorunu 
ve otomobil sahiplerinin artan harcamaları nedeniyle küçük 
araç satışlarının yedi kat artması bekleniyor. Büyük otomo-
bil üreticilerinin gelişmeleri yakından takip ettiğine belirten 
Shankar, söz konusu segmentte 30’dan fazla modelin 2010 
Paris Motor Show ve 2011 Cenova Motor Show fuarlarında 
sergilenmiş olmasının geleceğe yönelik dikkat çekici işaret-
ler olduğunun altını çiziyor.

Çoğu elektrikli olacak

Piyasaya çıkması merakla beklenen mikro arabaların yüzde 
75’inin elektrikli araç olması öngörülüyor. Ancak fazla uzun 
mesafe gidememeleri ve sınırlı süratleri en önemli dezavan-
tajları olarak gösteriliyor. Diğer yandan, büyük otomobil 
üreticilerinin daha sıkı emisyon normları ve yükselen güven-
lik düzeyi şartlarını A altı segmente uygulaması büyük önem 
taşıyor. Shankar, konuyla ilgili olarak üreticilerin yüksek ma-
liyet sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu, bunun çözülmesi 
gereken bir problem olduğunu vurguluyor.

A altı araçların aksine geleneksel binek otomobiller süb-
vansiyon ya da indirimlerden faydalanmıyor, bunun sonucu 
olarak üreticiler azalan kar marjlarıyla karşı karşıya kalıyor. 
Dolayısıyla elektrikle çalışan dört tekerlekli motorsikletle-
rin sahip oldukları muafiyetler, otomobil üreticilerine de 
avantaj sağlıyor. Sonuç olarak farklı modellerde dört teker-
lekli elektrikli motorsikletlerin ve ardından motor torku ve 
gücü yükseltilmiş A altı araçların satışlarını patlama nokta-
sına taşımak mümkün görünüyor. Nitekim geleneksel binek 
araçların artan maliyet sorunlarına karşı büyük üreticiler 
yatırımlarını yeni nesil iş modellerine odaklamış durumda 
bulunuyor.

Avrupa’da Renault, PSA Peugeot Citroen, Tata Motors ve 
daha birçok otomobil üreticisinin A altı araçlar ile mikro ara-
ba segmentine giriş yaptığını vurgulayan Shankar, önümüz-
deki dönemde Avrupa’nın tüm yollarında küçük araçların 
devrinin başlayacağının altını çiziyor. 

Türkiye doymamış büyük bir pazar

Frost & Sullivan’ın analizine göre Türkiye otomotiv pa-
zarı, Hindistan, Çin, Brezilya, Güney Afrika pazarları gibi 
henüz doygunluktan uzak bir konumda bulunuyor. 
Türkiye’ye il bazında bakıldığında İstanbul, Ankara, İz-
mir, Antalya, Bursa gibi büyük şehirlerin ardından Kon-
ya, Gaziantep, Şanlıurfa gibi şehirlerin pazar potansiye-
line dikkat çekiliyor.

Analiz, 2010 yılında dünya genelinde 70.7 milyon araç 
satıldığını, bu oranın 2020 yılında 110 milyona ulaşaca-
ğını öngörüyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu 
Avrupa pazarında ise bu oran 8.3 milyon olarak gerçek-
leşecek ve bu oranda Türkiye’nin payına düşen araç sa-
yısı 1.3 milyon olacak. Bununla birlikte, Batı Avrupa’daki 
araç satış oranı 2010 yılında dünya genelinde yüzde 20 
pay sahibi iken, bu oran 2020 yılında yüzde 16’ya düşe-
cek. Fakat Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avru-
pa bölgesinin payı yüzde 5’ten yüzde 8’e çıkacak.

Rapor üretime de geniş yer veriyor ve 2010-2020 yılları 
arasında Batı Avrupa’da üretimin yüzde 18’den yüzde 
15’e, Kuzey Amerika pazarının yüzde 16’dan yüzde 15’e 
düşeceğini, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Av-
rupa bölgesindeki üretimin ise 2020’de yüzde 8’den yüz-
de 9’a çıkacağını ortaya koyuyor. Bununla birlikte, yıldızı 
parlayan bölgelerden biri de Asya olacak.

Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya da 
odaklanmalı

Otomotiv üretimi tümüyle Avrupa ve ABD’ye yapılacak 
ihracata bağlı durumda bulunuyor. Avrupa bölgesi ihra-
cat pastasının yüzde 65’ini çeken bölge olarak öne çıkı-
yor. Dolayısıyla Türkiye’nin Batı Avrupa otomotiv paza-
rına olan bağımlılığını azaltması için mutlaka Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’ya ihracat yapacağı pazarlara odaklan-
ması büyük önem taşıyor.

Araştırma Yöneticisi Mohamed Mubarak, Türkiye’de oto-
motiv sanayinin, otomotiv üretimini yapılandırmaya yö-
nelik iyi tanımlanmış devlet desteği, genç nüfus ve hizla 
artan Ar-Ge faaliyetleri sayesinde yüksek otomotiv ver-
gilerine rağmen yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye 
devam edeceğini belirtiyor.

Hangi segmentler öne çıkıyor?

Analiz kapsamında Frost & Sullivan, araç fiyatı ve bü-
yüklüğününü temel alan yedi tüketici segmentini ta-
nımlamış bulunuyor. Frost & Sullivan’ın fiyat ve segment 
analizine göre en çok satan modellerin büyük kısmı orta 
grup segmentine sesleniyor. Ancak  alt segmentte yer 
alan düşük maliyetli araçların ve mikro araçlardaki pazar 
boşluğunun büyük fırsatlar sunacağı belirtiliyor. 

Türkiye’de Otomotiv Endüstrisinin
360 Derece CEO Perspektifi Analizi
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HASAN BAŞOĞLU OTOMOTİV

YEŞİL BATMAN TİC. LTD. ŞTİ.

liğini de bünyesine  katarak hafif ticari ve ticari ürün gamı ile satış 
servis ve yedek parça hizmeti vererek  daha geniş müşteri port-
föyü ve hizmet alanına sahip olmuştur. Şirket halen Erzurum Yolu 
Üzeri Kutlugün Mevkii No:15 Trabzon adresinde deneyimli ve uz-
man personeli ile standartların üzerinde hizmet vermeye devam 
etmektedir. 

2008 yılı en başarılı satış sonrası ekip ödülü, 2009 yılı  en başarı-
lı satış sonrası bayi ödülü, 2009 yılı teknisyen yarışması Türkiye 
3.lüğü, 2010 yılı müşteri memnuniyet puanı sürekli artan tek bayi 
ödülü sahibi olmuştur. 

metlerinde birincilik ödülü ve kendi ilinde otomotiv pazarının 
yüzde 20’sini elinde bulunduran hizmet vermektedir. Ayrıca Kia 
markasını çok sevdiklerini altını çizerek belirtmektedirler.

Ortaklar Ahmet AKTAĞ, Mehmet DAMAR, Cengiz AKTAĞ, İrfan AK-
TAĞ; OYDER’e üye olmak bizler için iş dünyası ve otomotiv dünya-
sının bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını söylemektedirler.

Şirket, 1972 yılında Aspar Otomobilcilik Ltd.Şti. adı altında otomo-
tiv sektörüne girdi. 1992 yılında ikinci şirket olarak Hasanbaşoğlu 
Otomotiv Ltd. Şti. kurularak  Trabzon’da KIA marka binek ve hafif  
ticari araç bayiliği ile satış servis ve yedek parça hizmeti ile ticaret 
hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda inşaat sektöründe de aktif 
bir şekilde faaliyet göstermektedir.

1992-2008 yılları arasında Trabzon İpekyolu Sanayi Sitesi’nde faali-
yet göstermiş, 2008 yılından bu yana 4.000 m2 alanı ile Trabzon’da 
bulunan en büyük ve en kullanışlı otomotiv plazasını yaparak bu-
rada faaliyetine devam etmiştir. 2008 yılında Hyundai Truck bayi-

1991 yılından beri Kia yetkili satıcılığını yürüten Yeşil Batman Tic. 
Ltd. Şti, 33 yıldır 4 ortakla faaliyetlerini sürdürmektedir.

 Şirket bünyesinde inşaat yap-sat, Anadolu ve Allianz Sigorta acen-
telikleri bulunmaktadır. 

20 yıldır aynı bayiliği yürütüp defalarca Türkiye satış sonrası hiz-
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Birmot'tan 
Alfa Romeo 
ve Lancia'ya 
özel servis
Müşteri memnuniyeti anlayışını daima 
ön planda tutan Birmot, satışını yaptığı 
Alfa Romeo ve Lancia marka araçların 
sahiplerini kırmadı. Zincirlikuyu’da iki 
markaya özel ilk servisin açılışını yaptı. 
Birmot, yeni servis ile ticari ve bireysel 
tüm Alfa Romeo ve Lancia marka araç 
kullanıcılarının her türlü servis ihtiyacını tek 
çatı altında ve daha hızlı çözmeyi planlıyor.  

B irmot Zincirlikuyu’da Alfa Romeo ve Lancia 
marka araçlara özel servis açılışı 8 Ekim Cumar-
tesi günü gerçekleştirildi. Açılışa Otokoç Oto-
motiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Birmot 
Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, şirket 

üst düzey yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı. 

Açılışta kurdele kesimi sonrası verilen kokteylde, davetlilere 
Japon mutfağına özel lezzetler ikram edildi. “Sushi” köşesi-
nin de yer aldığı etkinlikte davetliler müzik eşliğinde keyifli 
vakit geçirdiler. 

Birmot Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, Alfa Romeo 
ve Lancia marka araçlarına tutkuyla bağlı müşterilerine 
kendilerini ayrıcalıklı hissedeceği ve araçları ile bütünleşe-
bileceği bir tesis sunmayı hedeflediklerini söyledi. Alfa Ro-
meo ve Lancia kullanıcılarının yıllardır kendi markalarına 
özel bir servis istediğini hatırlatan Sakarya, “Son dönemde 
Alfa Romeo 159, MiTo ve Giulietta modellerinin artan satış 
adetleri ile servis hacimleri de oldukça yükseldi. Birmot ola-
rak Türkiye’deki ilk “exclusive’’ Alfa Romeo ve Lancia servisi-
ni açarak müşterilerimize hak ettikleri ayrıcalıklı ve kaliteli 
hizmeti vermeye çalışacağız” değerlendirmesinde bulun-
du. Birmot Zincirlikuyu’daki özel servis, yeni uygulamaları 
da beraberinde getiriyor. Birmot, müşterilerine araçlarının 
serviste olduğu süre boyunca yedek araç olarak düşük bir 
ücret karşılığı Alfa Romeo Giulietta veriyor. Servise bıra-
kılan araçlara ücretsiz detaylı iç ve dış temizliğin yanında, 
Zincirlikuyu’ya yakın ev ya da işyerlerine araç teslim alma ve 
etme hizmetleri de veriliyor. 

Birmot’un müşterilerine daha kaliteli hizmet sunma hede-
fiyle yeniden tasarladığı serviste, 200 metrekaresi araç ka-
bul, 400 metrekaresi mekanik atölye olmak üzere toplamda 
600 metrekarelik bir alan yenilendi. 

Alfa Romeo ve Lancia kullanıcıları için bir çeşit sosyalleşme 
ve buluşma noktası olması hedeflenen Zincirlikuyu servis 
noktasında, düzenli olarak kokteyller, test sürüşleri ve özel 
aktiviteler yapılması planlanıyor. 

Birmot Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya
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SERVİS HİZMETLERİ

Hyundai Teknisyenler Olimpiyatı
Hyundai'nin en başarılı Türk teknisyeni Servis 
Olimpiyatları için Kore yolcusu

Hyundai, iki yılda bir düzenlenen “Hyundai 
Teknisyenler Olimpiyatı”nın yedincisini  
9-10 Ekim 2011 tarihlerinde Hyundai Genel 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirdi. 

D aha önce tüm dünyadaki Hyundai teknisyenle-
ri arasında üç kez dünya ikincisi ve iki kez dünya 
üçüncüsü olan, “Arıza Bulma” dalında da bir kez 

dünya üçüncülüğü kazanan Türk teknisyenler, bu yılki servis 
olimpiyatlarına “Dünya Şampiyonluğu”nu elde etmek için 
katılacak.

Shell’in sponsorluğunda gerçekleştirilen 7’nci Hyundai Ulu-
sal Teknisyenler Olimpiyatları’na, tüm Türkiye’de faaliyet 
gösteren Hyundai Yetkili Servisleri’nden 180 teknisyen katıl-
dı. Öncelikle bulundukları bölgelerde yazılı sınavlara tabi tu-
tulan teknisyenler arasından 10 kişi finale kalarak, 9 Ekim’de 
Hyundai Assan Genel Müdürlüğü’nde yapılan sınava girme 

hakkını elde etti. Katılımcılar, teorik sınav ve parça kontro-
lü, şase, elektrik, otomatik şanzıman, motor işletim sistemi 
uygulaması ana başlıklarını içeren 5 farklı istasyonda top-
lam 5 saat süren pratik uygulama sınavından geçtiler. Zorlu 
maratonun ardından Hyundai Teknisyenleri arasında 1’inci-
liği Mersin Derya Otomotiv’den Gökhan Korkmaz, 2’nciliği 
İstanbul Tuna Otomotiv’den Murat Aktaş ve 3’üncülüğü de 
Eskişehir Otosar Otomotiv’den İbrahim Aslan kazandı.
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7’nci Hyundai Ulusal Teknisyenler Olimpiyatı’nda derece-
ye giren başarılı teknisyenlerin ödülleri, 10 Ekim tarihinde 
Kocaeli Fabrikası’nda düzenlenen organizasyonla sahiple-
rine verildi. Birinciliği kazanan Gökhan Korkmaz, elde etti-
ği başarının ardından 24-28 Ekim tarihlerinde Kore’de dü-
zenlenecek Hyundai Dünya Teknisyenler Olimpiyatları’nda 
Türkiye’yi temsil etme hakkını da kazandı.

Ödül töreninde oldukça iddialı olduğunu belirten Gökhan 
Korkmaz, “Türkiye’de en iyi Hyundai teknisyeni seçildiğim 
için çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Daha önceki yıl-
larda Türk teknisyenleri, ikincilik ve üçüncülükler kazanarak 
büyük başarılar elde ettiler. Benim amacım, elimden gele-
nin en iyisini yaparak Türk teknisyeninin bilgi ve becerisini 
bir kez daha kanıtlamak ve bu yıl şampiyonluğu kazanarak 
Türkiye’ye geri dönmek dedi”.

Hyundai’nin Türkiye çapındaki 80’e yakın Yetkili Servisi’nde 
çalışan toplam 570 teknisyen, yetenek, bilgi ve becerilerini 
geliştirmek için düzenli olarak teknik eğitimlere katılıyor. 
Satış sonrasında “ilk seferde doğru onarımı gerçekleştirme” 
vizyonunu uygulayan Hyundai, verilen eğitimler ve düzen-
lenen yarışmalar sayesinde tüm teknisyenlerinin başarısını 
artırmayı ve yetkili servislerinde sunulan hizmetin kalitesini 
daha da yükseltmeyi hedefliyor. 

Birçok ülkede model ve marka adına ödüllerle başarısı taç-
landırılan Hyundai, 2013 yılında tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de “Müşteri Memnuniyeti’nde Liderliği” hedefli-
yor. 

H yundai %100 Müşteri Memnuniyeti adına 
eşsiz bir servis kampanyası başlattı. Aracı-
nı servise götürmek için zamanı olmayan 

Hyundai müşterilerinin daha konforlu ve sıradışı bir 
hizmet almalarını sağlayacak, “Kapınızdaki Servis 
Hyundai” Programı ile artık aracınızı kapınızdan tes-
lim alacak ve kapınıza kadar teslim edecek. 

Birçok ülkede model ve marka adına ödüllerle başa-
rısını taçlandıran Hyundai, 2013 yılında dünyada ve 
Türkiye’de “Müşteri Memnuniyeti’nde Liderliği” he-
defliyor. Bu çerçevede Ekim ayından itibaren başlatı-
lan “Kapınızdaki Servis Hyundai” prpgramı ile Hyun-
dai, Yetkili servis kalitesini Hyundai kullanıcılarının 
kapısına getiriyor. 

“Kapınızdaki Servis Hyundai” programı ilk aşamada 
Accent Blue, Yeni Elantra, Sonata, Genesis Coupe, ix35, 
Santa Fe, ix55, Grandeur ve Genesis modelleri için, 
programa katılan tüm Hyundai Yetkili Servisleri’nde 
periyodik bakımlar için geçerli olacak.

Programdan faydalanmak isteyen Hyundai sahipleri, 
en yakın Hyundai Yetkili Servisi’nden telefonla rande-
vu alarak, belirlenen gün ve saatte araçlarının kapı-
larından teslim alınmasını, gerekli bakım ve onarımı 
yapıldıktan sonra araçlarının kapılarına teslimini ve 
hatta nakit veya kredi kartı ile kapıda ödeme yapabil-
me ayrıcalığına sahip olacaklar.

Hyundai servis hizmetini kapınıza getiriyor
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OYDER, tüm yetkili satıcıları
Van depreminin yaralarını 
sarmak için yardıma çağırıyor
Değerli OYDER Üyeleri,

Ülkemizin son zamanlarda üst üste yaşadığı dayanılması zor acı ve üzüntülerine, dün Van ve çevre-
sinde yaşanan 7,2 şiddetinde gerçekleşen yıkıcı deprem eklendi. Böylesi bir dönemde tüm Türkiye 
olarak felaketlerin üstesinden bir an önce gelebilmek ve yaraları hızla sarabilmek için herkesin el 
ele vermesi büyük önem arz etmektedir.

Bu noktada Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan OYDER (Otomobil Yetkili 
Satıcıları Derneği), Van’da gerçekleşen afetten zarar gören tüm vatandaşlarımıza acil ve doğru yar-
dım eli uzatmak adına iki hesap numarası açarak Kızılay’a bağışlanmak üzere kendi içinde harekete 
geçmiştir.

Hem devletin hem özel sektörün farklı arama ve kurtarma birimlerinin yoğun çalıştığı afet böl-
gesinde yardım bekleyen, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşımıza 1300’e yakın Otomobil Yetkili 
Satıcısı’nın bizzat katkı yapması Türkiye’mizin birlik ve bütünlüğüne şüphesiz katkı sağlayacaktır.

Bu anlamda aşağıda yer alan ve sadece OYDER üyelerine açılmış özel hesap numaralarına yapa-
cağınız her türlü destek, Türkiye’deki Otomotiv Yetkili Satıcıları olarak yardım elimizi daha fazla 
depremzede vatandaşımıza ulaştırmak anlamına gelecektir.

Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz.

Türk Kızılayı Bağış Hesabı 

Garanti Bankası / Kızılay-ANKARA Şubesi /Şube Kodu: 82 / TL Hesap No:6252868 / IBAN TR52 0006 
2000 0820 0006 2528 68

İş Bankası / Mithatpaşa-ANKARA Şubesi / Şube Kodu: 4228 / TL Hesap No: 0002868 / IBAN TR02 
0006 4000 0014 2280 0028 68
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Sosyal medya, 
gençlerin yeni iletişim kanalı

Youth Insight tarafından 
gerçekleştirilen ve gençler arasında 
yapılan “Sosyal Medya Araştırması”, 
Marketing Türkiye dergisinin 1 
Kasım tarihli sayısında geniş yer 
buldu. Bu araştırmanın satır başlarını 
tüm sektörlere gençleri anlamak 
konusunda önemli bir rehberlik 
edeceği düşüncesiyle sizlerle 
paylaşmayı uygun bulduk.

Çınar NOYAN

A raştırmanın derinine inmeden önce araş-
tırmaya konu olan “genç” kavramını biraz 
açmak ve deneklerin kimler olduğuna bak-
makta fayda var. Bu araştırma kapsamında 
“genç” olarak nitelendirilenlerin aslında 

“öğrenci” olduklarını söylemek gerekir. Genel olarak bu araş-
tırma Türkiye genelinde nüfus yoğunluğuna göre seçilmiş 
illerde 500 lise ve 500 üniversite öğrencisi ile gerçekleştiril-
miş.

Ülkemizde yaşayan nüfusun büyük bölümünün 30 yaş altı 
insanlardan oluştuğu düşünülürse, bu örneklem aslında 
sadece öğrencilerin değil, nüfusumuzun büyük çoğunlu-
ğunun alışkanlıklarını yansıtıyor diyebiliriz. Üstelik coğrafi 
bölgeler ve beğenilere de yer verilmiş olması sadece büyük 
şehirlerin değil tüm ülkenin beğenisini anlamaya yardımcı 
oluyor.

Araştırma sonuçlarından açıkça anlaşılıyor ki, gençler sosyal 
medyayı toplumun diğer kesimlerinden çok daha hızlı be-
nimsiyor ve hayatlarının vazgeçilmez bir öğesi haline geti-
riyor. 

Uyumadıkları zamanın yarısında 
sosyal medyadalar!

Tüm lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan örneklemde 
her 10 kişiden 9’u sosyal medyada zaman harcıyor. Sosyal 
medya, çağımız gençleri için gerçek hayattan fazla sosyal 
ilişki ve/veya iletişim kurdukları bir mecra haline dönüşmüş 
durumda. 

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan kişilerin her birinin or-
talama 415 arkadaşı bulunuyor. Bu rakam gerçek hayatta 
karşılanması zor bir rakam olarak düşünülebilir ama sosyal 
medyada paylaşım çok daha fazla kişiyle yapılabiliyor. Bu ra-
kamdan hareketle sosyal medyada 1 milyon kişiye ulaşmak 
için sadece 2.500 kişiyle iletişimde olmak yeterlidir, diye dü-
şünebiliriz.

Gençlerin internet, sosyal medya ve paylaşım sitelerine har-
cadıkları ortalama süre haftalık 50 saat olarak belirlenmiş. 
Küçük bir hesapla günde 7 saati aşkın süre on-line kalınıyor 
diyebiliriz ki bu da uyumadıkları zamanın yarısına denk ge-
liyor.
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Neden sosyal medya?

Sosyal mecralar kullanıcıların fikirlerini, isyanlarını, sevinçle-
rini, olaylara tepkilerini, herhangi bir konudaki eleştirilerini 
özgürce dile getirdikleri platformlar olarak tanımlanabilir. 
Bu özgürlük, gençlere daha fazla söz hakkı ve kendilerini is-
pat imkanı olarak düşünülebilir.

Özellikle son dönemde Van depremi ve terör olayları ile bir-
likte toplumsal birliktelik ve organizasyon alanlarında da 
sosyal medyanın hızı ve gücü yeniden test edilmiş oldu. Ge-
rek yardım koordinasyonunda gerek haberleşmede ve ge-
rekse duygu/düşünce paylaşımında herkesin özgürce çaba 
sarf ettiği bir büyük dayanışma platformu oluşturuldu.

Bu kadar güçlü olduğu gözlemlenen sosyal medyada en po-
püler olan organizasyonlar ve öğrencilere göre popülerliği 
ise şöyle sıralanıyor:

Lise ve üniversite öğrencileri arasında temelde kullanım 
olarak çok fark olmasa da ünversitelilerin twitter , blog ve 
myspace kullanımlarının liselilere göre daha fazla olduğu ilk 
bakışta göze çarpıyor. Üstelik Yonja gibi arkadaşlık siteleri-
nin kullanımı ile on-line arkadaşlıkların gerçek hayata dö-
nüştürülmesi de amaçlanıyor.

Sosyal mecra Lise Öğrencileri Üniversite 
Öğrencileri

Sosyal Mecra

Facebook % 80 % 85 Facebook

Msn % 55 % 49 Msn

Twitter % 34 % 40 Twitter

Google + % 11 % 12 Google +

Net log % 7 % 6 Net log

Myspace % 6 % 9 Myspace

Hi5.com % 5 % 7 Hi5.com

Blog % 4 % 7 Blog

Foursquare % 4 % 7 Foursquare

Form spring % 4 % 6 Yonja

Markaların sosyal medyada 
dikkat etmesi gerekenler

Araştırma verilerine göre gençler, hayatlarında bir yeri olan 
markaları seçiyor, markalara seslerini duyurmaya, markala-
rın hikayelerini dilemektense kendi hikayelerini anlatmaya 
çalışıyorlar. Bu noktadan hareketle sosyal medyanın marka-
lar için paha biçilmez bir fırsat olduğu ama fırsatın büyük de 
risk taşıdığı anlaşılıyor.

Gençleri tanıyarak, dinleyerek, kendilerini önemli hissettire-
rek yapılacak iletişim çalışmaların başarılı olması çok büyük 
ihtimal. Araştırma sonuçları gençlerin sosyal medyada yer 
alan marka sayfalarına kayıtsız kalmadıklarını gösteriyor.

En yoğun olarak kullanılan facebook’ta en az 1 markanın 
sayfasını beğenen gençlerin oranı %50 seviyesinde. Özellik-
le üniversite öğrencilerinin facebook üzerinden etkileşimde 
olduğu marka sayısı ise çok şaşırtıcı. Bir üniversite öğrencisi 

ortalama 43 marka sayfası üzerinden arkadaşlarıyla etkileşi-
me giriyor.

Markaların facebook sayfaları özellikle yeniliklerden ve kam-
panyalardan haberdar olmak için takip ediliyor. Ancak yapı-
lan yeniliklerin, kampanyaların ya da diğer aktivitelerin ileti-
şimini yaparken çok dikkatli olunması gerekiyor çünkü genç 
kullanıcılar yoğun iletişimden çok hoşlanmıyorlar. 

Eğer bir markanın iletişimi kendi sayfalarında çok fazla yer 
almaya başlarsa derhal beğeniler geri çekilebiliyor.

Marka iletişiminin sadece yoğunluğu değil içeriği de çok 
önemli. İçerikte sihirli kelimeler “mikro, hızlı ve güncel” ola-
rak ortaya çıkıyor.  Ayrıca yaklaşık olarak her 5 gençten biri 
markaların mikro sitelerini de takip ediyor. Ancak sitelere 
üye olmak konusunda daha mesafeliler çünkü sadece % 
10’u üyeliği tercih ediyor.

Markaların sosyal ağ üzerinde aldığı olumlu ve olumsuz 
yorumlar da beğenileri etkileyecek düzeye ulaşabiliyor. Kul-
lanıcıların en az yarısı markalar hakkındaki yorumları takip 
ediyor ve olumsuz olanları yayma eğilimi gösteriyor.
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Araştırma sonuçlarından kısa kısa…
l Gençler, bütün bir hafta 50 saatini sosyal medyada geçiri-

yor. Bu 50 saatin 25’i hafta içinde 25’i hafta sonunda tüke-
tiliyor. 

l	Üniversite öğrencilerinin ortalama arkadaş sayısı 400, lise 
öğrencilerinin ise 439. Gençlerin facebook’ta ortalama 
415 arkadaşı var.

l	Sosyal medyada çıkan markalar hakkındaki olumlu ve 
olumsuz yorumlar, her 2 gençten 1’ini etkiliyor. Olum-
suz yorumlardan etkilenme oranı olumlu yorumlara göre 
daha fazla.

l	Facebook’ta yaklaşık her 2 gençten 1’i en az 1 markanın 
sayfasını takip ediyor.

l	Haftada ortalama 6 gün facebook’a 5 gün twitter’a girili-
yor. Gençlerin tamamına yakını her gün facebook’u ziya-
ret ediyor.

l	Twitter’da üniversite öğrencilerinin takip ettiği ortalama 
ünlü sayısı 24, lise öğrencilerinin ise 22,8.

l	Her 10 gençten yalnızca 1’i kendisine ait bir bloga sahip. 
Blog sahipleri, haftada ortalama 2 kere paylaşım yapıyor.

Facebook Soruları Lise Üniversite

Rakamlarla 
Facebook

Girilen saat dilimi 16:00 – 00:00 20:00 – 02:00

Birden fazla hesabı olanlar % 14 % 14

Cep telefonundan takip edenler % 77 % 65

Facebook uygulamaları kullanım % 62 % 55

Facebook reklamları tıklama % 13 % 22

Yorumlar ve Marka 
Takibi

Sayfa beğenme % 49 % 43

Ortalama takip edilen marka sayısı 17 43

Sayfalara yorum yazma % 11 % 11

Sayfalardaki yorumları takip etme % 17 % 18

Sayfalardaki güncellemeleri takip etme % 39 % 33

Üyelik İptali % 29 % 27

Marka Beğenme 
Sebepleri

Markalar ile ilgili yeniliklerden haberdar % 77 % 69

Markaların kampanyalarından haberdar % 47 % 56

Markaların aktivitelerini takip etme % 37 % 43

Hediye Verilmesi % 10 % 21
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Belma TOPRAK
Star Gazetesi 
Otomotiv Editörü

Dikkat! 
Bu yazı 
midenizi 
bulandırabilir

S abah saatleri. Kadın işe gitmek üzere otomobi-
linin direksiyonunda. Sıkışık trafikte önündeki 
aracı makul olduğunu düşündüğü bir mesafede 
izliyor. Bir sürücü lüks aracıyla aniden bu boşlu-
ğa giriyor. Tepki doğurabilecek bir etki ama ka-

dın sürücü tepki vermemeyi tercih ediyor. İçinden üçe kadar 
sayıyor. Bir iki üç tıp... Anne olduktan sonra hızlı tepki verme 
güdüsünü ancak bu kadar törpüleyebilmişti. Düzgün bir 
adama da benziyor aslında. Derken o düzgün adam camını 
açıyor ve dışarı okkalı bir tükürük savuruyor. Biraz mide bu-
landırıcı olduğunun farkındayım ama bu daha bir şey değil... 

Etkiye tepki 1:

İlk tepki kadından, etkiyi yaratan erkeğe geliyor. Hoşgörüsü-
nün sınırı buraya kadarmış. Kadın uygun bir anda önündeki 
araçla paralel duruma geliyor ve sağ ön camını açıp “Ne ya-
pıyorsun sen, hiç yakışıyor mu” diye sesleniyor... Sesleniyor 
da ne oluyor? 

Etkiye tepki 2:

Bu kez tepki, etkiyi yaratan kadına geliyor. Anlaşılan adam 
başkalarının yakıştıramadığını kendine yakıştırıyor ve bir an 
kadına bakıyor, açık olan camından havaya, göstere göstere 
okkalı bir tükürük daha savuruyor... Bu daha mide bulandırı-
cı oldu değil mi? İlginç bir karşılık verme yöntemi. 

Hani donup kaldığınız anlar vardır. Önemli olaylar, daha 
önemli olaylar, önemsiz olaylar, sıfır önemde olaylar... So-
nuçta önem düzeyi ne olursa olsun sizi bi an donup bırakan 
olaylar. Kadın bu olayı hangi önem sınıfına sokacağını bile-
miyor, ama yine de birkaç saniye donup kalıyor. Zaten artık 
hoşgörü duvarını delip, uzaya çıksan ne yazar ki... Etkinin de 
tepkinin de canı cehenneme! Camını kapatıp devam ediyor. 

Murathan Mungan’ın o ünlü sözü geliyor aklına: “Türkiye’de 
herşey olursunuz... Ama rezil olamazsınız.” Kim rezil oldu 
bu durumda? Kim utanmalı? Kendisi mi, tüküren adam mı? 
Ama kadın kendini rezil olmuş hissediyor, utanmış hissedi-
yor. 

Belki de sevinmeliydi. Mazallah adam inip otomobilini tek-
meleyebilirdi. Sonra hızını alamayıp iki tokat alabilirdi. Veya 
ne bileyim varsa tabancası yüzüne doğrultabilirdi vesaire 
vesaire...

İnsanın rezil olması için illaki yığınların bilmesi gerekmez 
değil mi? Sadece bir kişiye de rezil olabilirsiniz. Konunun 
da önemi yoktur. Hayatınızın seyrini değiştiren rezillikler de 
olabilir, bunun gibi o seyre hiç etkisi olmayan küçük rezillik-
ler de. Ama o küçüklü büyüklü rezillikler bir araya toplandı-
ğında beliren görüntü sizin ülkenizin risk primini de ortaya 
koyuyor. 

Uçalım mı biraz? Neredeyse sadece hız sınırıyla sınırlandırı-
lan trafik kuralları arasına bu sürücünün yaptığı ‘trafik ihlali’ 
olarak girebilir mi? Girseydi kaç para ceza almalıydı? Peki 
para sorunu çözer mi?

Yukarıda anlattığım olay çok değil bir kaç ay önce E5 üze-
rinde bir yerlerde yaşandı. Yaşayan da bendim. Sevgili Alper 
Canyaş benden Otoban’da yayınlanmak üzere bir yazı istedi-
ğinde aklımdan birçok afili konu geçti. Yatırımlar, araç satış-
ları, elektriklisi elektriksizi otomobiller, otomotiv firmaları... 
Boyumdan büyük laflar etmek istedim. Vazgeçtim. İnsanı 
yazmaya karar verdim. Zaten herşeyin üst başlığı insan değil 
mi? Keşke zenginleşme eğrisiyle medenileşme eğrisi birbiri-
ne paralel gitseydi... 
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CHEVROLET

Dünyada 1 milyon Chevrolet Cruze satıldı!

Tasarımı, güçlü donanımı ve yüksek kaliteli
 özellikleri ile müşterilerin beğenisini kazanan

 Chevrolet Cruze’un satış başarısı yükselişine
 devam ediyor. Chevrolet Cruze’un dünya

 genelinde satışı 1 milyon adede ulaştı.

FORD

Ford Focus otomatik şanzımanına kavuştu

Yeni Ford Focus, yeni çift 
kavramalı PowerShift otomatik 

şanzıman ile daha da keyifli 
sürüş sunuyor. 2012 model 

yılıyla birlikte opsiyonel olarak 
125 PS’lik 1.6 litre benzinli 
motorla sunulan otomatik 
şanzıman, yakıt tüketimini 
ve CO2 salımını azaltmaya 

yardımcı oluyor.
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KIA

Kia Rio 2012 modelleri 
Türkiye'de satışa sunuldu

Cenevre’de dünya prömiyeri yapılıktan sonra ilk olarak
İngiltere yollarına çıkan yeni Kia Rio, kısa süre önce ülkemiz 
showroomlarında da boy göstermeye başladı.

OPEL

Yeni Opel Zafira Şubat'ta geliyor
Sunduğu geniş iç hacmi ve 7 kişilik 

oturma düzeniyle her pazarda 
büyük beğeni toplayan Opel Zafira 

yenilenerek 3. nesline kavuştu. 
Türkiye pazarına ilk etapta 1.4 

litrelik turbo beslemeli 140 HP'lik 
versiyonla ithal edilecek olan Zafira, 

bu motorla 0'dan 100 km/s hıza 
10.7 sn'de ulaşıp, 202 km/s son 

hıza çıkabiliyor.
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PEUGEOT

Peugeot 208: Yeniden doğuş

Peugeot, 2012 yılının bahar 
aylarında, “B Segmenti”ndeki
yeni modeli Peugeot 208’i 
pazara sunacak. Yeni Peugeot 
208, 3 kapılı ve 5 kapılı olmak 
üzere iki farklı gövde tipi ile 
satışa sunulacak.
Peugeot, 205, 206 ve 207 gibi
starların başarılı olmalarını 
sağlayan özellikleri yeniden 
keşfetmek, onları “yeniden 
yaratmak” amacıyla bazı 
prensipleri ters yüz ederek 
Peugeot 208’i yarattı.

TOYOTA

Yeni Toyota Yaris Türkiye'de
2011 yılının son aylarında “Yeni 
Yaris... Yeni Toyota...” konseptiyle 
pazara iddialı bir giriş yapmaya 
hazırlanan Yeni Yaris, aynı zamanda 
Toyota’nın stil sahibi ve teknolojik 
yüzünün öncüsü ve değişimin 
simgesi oluyor. B segmentinde 
rekabeti şekillendirecek yeni 
standartlar sunan Yeni Yaris, 
Toyota’nın daha tutkulu otomobiller 
üretme hedefinin ilk adımı olarak 
dikkat çekiyor. 
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Farklı dinler, diller, sefalet 
ve zenginliğin kavuşması:

İ ngilizler 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
plantasyonlar oluşturarak Hindistan’da üre-
tim üsleri oluşturmak amacıyla geldiklerin-
de kuşkusuz ne kadar renkli ve Avrupa’dan 
bir o kadar farklı bir ülkeye geldiklerini an-

lamamışlardır herhalde. Adam Hotckins, anılarında 
Hindistan’a geldiği anda ilk dikkatini çeken şeyin müt-
hiş bir koku olduğunu, zamanla buna alıştığını ancak 
kaosa alışamadığını yazar. O zaman Hindistan’dan 
mal çeken gemilerin isimleri genelde kaostan türet-
me isimlerle doludur. Ülke gerçekten de devlet sı-
nırlarının günümüzde bile nasıl çizilmiş olduğu belli 
olmayan, 1912 farklı dil-lehçe konuşulan, tam 231 
ayrı din mensubundan insanın yaşadığı heterojen 
toplumun en somut örneği. İçinde barındırdığı farklı 
kültürleri eritmeden bir arada tutabilmesi, dinsel ya 
da etnik olsun farklı grupların arasında kimi zaman 

Hindistan

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer BURHANOĞLU
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Ömer BURHANOĞLU

1960 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğre-
nimini İstanbul’da tamamlayıp 1982 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sistem 
analizi dalında yüksek lisans diploması aldı. Aynı 
üniversitede işletme dalında doktora çalışmasında 
bulundu. Mühendislik, yaratıcılık ve yenilik fikirlerini 
karşılayacağını düşündüğü plastik imalat sektöründe 
Farplas firmasına katılarak iş hayatına atıldı. Küçük bir 
atölyeden bugün 1.400 kişinin çalıştığı bir şirketler 
grubuna dönüşen Farplas Sanayi Grubu’nda halen 
yönetici ve ortak konumundaki görevinin yanısıra 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, OİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İlgi duyduğu spor, sanat ve eğitim konuları içinde 
çesitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almakta 
ve kendi adına bir sağlık kurumunun tesisi için çalış-
malarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası 
olarak, başta ailesi olmak üzere iş, hobiler, dostlar ve 
toplumsal katkı olarak tanımlanabilecek alanlar ara-
sında dengeli bir zaman bölüşümü ile “tüm bir hayat” 
değerini oluşturmayı felsefe edinmiştir. 

açıkça görülen sınırların varlığı insanların bir kısmını 
dinamik bir hale sokarken, diğer bir kısmını da içe ka-
panık gruplar oluşturmaya itmiş durumda. Özellikle 
kuzey ve kuzeydoğu yörelerinde etkinliğini sürdüren 
kast sistemi bu paradoksal durumu açıklıyor aslında. 

Her ne kadar 1950’lerde tek millet tek bir vatan kav-
ramı insanlara aşılanmaya çalışılsa da, Hindistan’ı tek 
bir çatı altında toplamak oldukça güç. Büyük bir nü-
fusun varlığı aynı zamanda sosyal eşitsizliklerin kat-
lanmasına yol açıyor. Bugün Hindistan Dünya Bankası 
verilerine göre gelir dağılımının en adaletsiz dağıldığı 
ülkelerin başında geliyor, ancak görünen o ki Hintliler 
bu hallerinden memnunlar(!) 19. yüzyılın son zaman-
larında İngiliz Koloniyel Sistemi’nin Hindistan’a bakış 
açısı bu durumu biraz oryantal bir görüşle de olsa as-
lında açıklıyor : ‘‘…. Hintlilerin isyana ihtiyacı yoktur, 
zaten talepleri de yoktur. Onları doyurun yeter, zen-
ginliğin öbür alemde geleceğine inanırlar…’’  Hindis-
tan üzerine sert bir tanımlama olmakla birlikte bugü-
nün eşitsizliklerini de bu temel analiz açıklıyor sanki. 

Ülkenin günlük ve sosyal yaşamı aslen geleneklerle 
ve farklı dinlerle örülmesine karşın, sömürge döne-
minden kalma kurumsal altyapı oldukça etkin çalışı-
yor. Ülke içerisinde İngilizlerin oluşturmuş olduğu ve 
bugün halen uygulanan üç önemli yapı mevcut: Eği-
tim kurumları, ticari kurumlar ve hukuki kurumlar. Bu 
üç öğe Hindistan’ın gelişmesinde başat rol oynuyor, 
özelikle eğitim olgusu Hindistan’ın 2000’li yıllardaki 
en önemli kozu haline gelmiş durumda. 

İngilizce’ye dayalı eğitim hem bir ulusal bütünlük 
sağlıyor, hem de kaliteli bir insan gücü birikimini 
meydana getiriyor. Bugün Hindistan’da İngilizce bil-
meyen insan yok gibi, zaten İngilizce bilmeyen bir 
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insanın diğerleriyle anlaşması için bine yakın dil bil-
mesi gerekiyor. İşte bu anlamda bir sömürge kalıntısı 
olan İngilizce, ülkede paradoksal biçimde ulusal birlik 
aşılanmasını sağlıyor. Son zamanlarda ucuz işgücü 
potansiyeli ve yüksek seviyede İngilizce konuşan in-
sanın fazlalığından dolayı global şirketler call center 
ve solution partner’larını Hindistan’a taşıdı. Bunun 
yanında yine büyük kitapçılar, uluslararası eğitim ku-
rumları Hindistan’da 1990’lı yılların başından itibaren  
sürekli şube ve ofisler açmakla meşguller, çünkü bu-
rada basılacak bir kitap ve dergi hem yaratıcı ellerden 
çıkmış oluyor, hem de son derece ucuz maliyetle ge-
niş pazarlara sunulma olanağı tanıyor. 

Hindistan ekonomisi makro ekonomik verileriyle 
son beş yılda ciddi bir dönüşüme girmiş bulunuyor. 
IMF’ye olan borçların tamamını 3 yıl önce kapatan 

Hindistan, 2005 yılı başında ise Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi üyeliği için resmen olmasa bile 
ciddi bir söylemle başvuru talebinde bulundu. Bu da 
Hindistan’ın artık bir politik güç olma yolunda adım-
lar attığını gösteriyor. Hindistan’ın dünya piyasaların-
daki en büyük rekabet kozu eğitimli insan profili ve 
bunun bir yansıması olan IT sektörü. Bugün HP, IBM 
ve Microsoft gibi uluslararası şirketler üretimlerini 
Hindistan havzasına taşımış durumdalar. Hindistan’ın 
diğer bir önemli kozu ise mühendislik ve motor par-
çaları üretimi… 1994’ten bu yana sürekli desteklenen 
sektör Hindistan için askeri yatımların da ara girdisini 
oluşturduğu için çok önemli bir yer teşkil ediyor. 

Hindistan bir otomotiv devi olacak mı?

2004 yılı sonunda ‘Otomotiv sanayiinde fırsatları Hin-
distan, Çin, Brezilya ve Rusya’ya kaptırmak istemi-
yorsak üreticiler işbirliği yapmalı. Çünkü 10 yılda bu 
sanayinin yok olma riski var’ şeklinde konuşan Jan 
Nahum acaba boşuna bir endişe içinde mi? Bence 
değil.

Hindistan otomotiv sanayi son 5 yılda ciddi bir büyü-
me trendi yakalamış durumda. Hindistan otomotiv 
sektöründe 1982 yılına kadar üç üretici firma bulun-
maktaydı. Hindustan Motors, Premier Automobiles 
ve Standart  Motors.1982 yılında Japon Suzuki firması 
ortaklığıyla kamu kuruluşu olarak Maruti Udyog Ltd. 
piyasaya girmiştir.1993 yılında üretimde izin sistemi 
kaldırılınca piyasaya 16’sı araba üreticisi olarak 17 
yeni firma daha girmiştir. Otomotiv sektörü mühen-
dislik ve tasarımıyla birlikte ülkede çok hızlı bir geliş-
me göstermektedir. Hindistan otomotiv sektörü ge-
nel olarak kendi yerel markalarıyla 90’ların sonlarına 
kadar iç pazara satışta bulunuyordu; ancak özellikle 
2000’li yıllardan itibaren Mahindra, Hindustan ve Tata 
dış pazarlarda da önemli satış rakamları yakaladılar. 
Tüm bunların arkasında artık bu otomotiv üreticile-
rinin konsept ürün aşamasında üretim yapabilmesi 
yatıyor; bu etkinlik özellikle Çin ve Kore gibi ülkelerde 
Hindistan otomotiv firmalarına büyük avantaj sağlı-
yor. Ana üreticilerin yanında Hindistan’da yan sanayi 
son derece hızlı bir büyüme trendi yakalamış durum-
da. GM, Daimler Chrysler, VW gibi büyük otomotiv 
şirketlerinin son dönemde yatırımlara ağırlık verdiği 
kalabalık nüfusa sahip Çin, Hindistan, Rusya gibi ül-
keler için yan sanayi üretiminde Hindistan önemli bir 
ağırlık kazanıyor. 
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Hindistan otomotiv yan sanayiinin ihracatı 2003 yılın-
da 4.5 milyar dolardan, 2004 yılında 8,3 milyar dolara 
yükselmiş durumda. Teknoloji birikimiyle birlikte Hin-
distan üretim gamında motor üretimi önemli bir yer 
almaya başlamıştır, nitekim otomotiv ihraç ürünleri-
nin de yüzde 35’i bu tarz parçalardan oluşmaktadır. 
Hindistan genelinde satın alma gücü paritesi oldukça 
düşük olduğundan otomotiv pazarı mevcut potansi-
yelinin oldukça altında bir satış profili gösteriyor. 2000 
yılından itibaren yüzde 13’lük bir büyüme gösteren 
otomotiv sektöründe ticari araç satışları yüzde 31’lik 
bir büyüme gösterirken binek araçlarda bu oran yüz-
de 9 olarak gerçekleşti. Hindistan pazarının en önemli 
özelliği özellikle yerli malı otomobiller tarafından do-
mine edilmesi. Bu ağırlık son zamanlarda Volkswagen 
ve Renault tarafından kırılmaya çalışılsa da, diğer bü-
yük otomotiv üreticileri şu anda ülkeyi sadece pazar 
geçişi amacıyla kullanır durumdalar. Ancak ticari araç 
sektörünü incelediğimizde potansiyeli daha yüksek 
bir pazar karşımıza çıkıyor. 

Yüksek sınai büyüme ve ticaretin son yıllardaki büyü-
me trendi ticari araç pazarında yüksek bir satış grafiği 
yakalanmasında en önemli rolü oynuyor. Kredi pa-
zarının halen devlet tarafından denetlendiği ülkede, 
kredili otomotiv satışında ticari araçların büyük önce-
liği bulunuyor. 

Bütün bu rakamlar şunu açıkca ortaya koyuyor ki, kişi 
başına düşen gelir optimal seviyelere gelinceye kadar 
-ki bu çok zor görünüyor- orta sınıfın hızlı yükselişi bi-
nek araç pazarını genişletecektir. Ancak bugün için bu 
pazar son derece kısıtlı bir potansiyelde bulunuyor.

Sürekli sefalet mi?

Ancak rakamlar hâlâ acı gerçekleri söylemeye devam 
ediyor. Hindistan’da bin kişiden sadece 6 kişiye bir 
araba düşmektedir. Hükümet 2010 yılına kadar bu sa-
yıyı küçük araba üretimini ve ihracatını teşvik ederek 
artırmayı hedefliyor. Hindistan bütün olarak bir dev 
iken barındırdığı yoğun nüfus aynı zamanda onun 
yumuşak karnını da oluşturuyor. Her ne kadar eğitim-
li işgücü ve bilişim teknolojisi yatırımlarında önemli 
rol oynamaya başlasa da,  Hindistan ciddi bir tekno-
lojik gerilikle de boğuşuyor. Örneğin ülkenin GSMH’sı 
ciddi anlamda muson yağmurlarına bağlı durumda, 
bu yağmurlar mevsimi dışında artıp ülkeyi vurmazsa 
üretim artıyor aksi halde tarımsal üretim çöküyor. 

Bu denli büyük çaplı farklılıkları bir ülkenin barındır-
ması kolay iş değil, bu farklılıkların bir parçalanmışlık 
ve ezilmişlik yaratmaması gerekiyor. Marx bir ana-
lizinde, Hindistan için parçalanmışlığın trajedisi ifa-
desini kullanır, bu ifade son zamanlarda bizzat Hintli 
filozoflar tarafından Hint Toplumunu tanımlamada 
kullanılmaktadır. Son zamanlara özellikle 90’ların 
ikinci yarısıyla birlikte Hindistan’ın mikro seviyelerde-
ki bu farklılaşması ciddi bir yaşam kalitesi farkını da 
beraberinde getirmiştir. 

İngilizce’ye hakim ve Hindistan dışında eğitimini ta-
mamlayıp çalışmış insanların oluşturduğu elit bir 
zümre, son derece yüksek yaşam kalitesine sahip bir 
ortamda yaşamaktadır. Bu insanların yaşadıkları evle-
rin hemen yanı başında sokaklarda yaşayan binlerce 
insana rastlayabilirsiniz. Dini motiflerin etkisiyle mi, 
yoksa İngilizlerin zamanındaki tespitiyle öteki dünya-
cı oldukları için midir bilinmez ama toplumun sosyal 
bir patlama olmaksızın burada yaşayabilmesi, sosyo-
logları bile açıklama bulamaz durumda bırakmıştır. 
Engels’in Hindistan için “Orada iktisat aracı işlemez, 
işleyen sadece din ve gelenektir” sözü boşuna söy-
lenmemiştir.

Din ya da gelenek ne olursa olsun, Hindistan dün-
yaya gerçekten çok farklı bir model sunuyor. Karısını 
yakan kocaların takdirle karşılandığı, sati geleneğinin 
hâlâ ciddi boyutlarda yaşandığı bir ülke Hindistan… 
Kuşkusuz Gandhi’nin söylediği gibi bütün bir ulusu 
mutlu etmek mümkün değil ama insanlara mutlulu-
ğu düşünmeyi öğretebilirsin. Galiba Hintliler bu ilkeyi 
iyi öğrenmişler.  

TAYSAD Dergi’nin 25. sayısında yayımlanmıştır.
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Bazı araçlarda ÖTV beyannamesi 
internetten verilecek
Yeni tebliğe göre kamyon, 
kamyonet, otobüs, minibüsler 
için ÖTV beyannamesi,
1 Aralık'tan itibaren 
elektronik ortamda 
düzenlenerek verilecek.

K amyon, kamyonet, otobüs, 
minibüs, helikopter gibi araçlar 

için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
beyannamesi, 1 Aralık'tan itibaren 
elektronik ortamda düzenlenerek 
verilecek.

Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin 
tebliği, Resmi Gazete'nin 1 Aralık 2011 
günlü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer 
alan kayıt ve tescile tabi araçlara ait 
kağıt ortamındaki 2A numaralı ÖTV 
beyannameleri 1 Aralık 2011 tarihinden 
itibaren kabul edilmeyecek. Bu tarihten 
itibaren kara, deniz ve hava taşıtları 
için üç farklı şekilde oluşturulan 
elektronik ortamdaki 2A numaralı 
ÖTV beyannameleri düzenlenerek, 
vergi dairelerine gönderilecek. Ayrıca 
isteyen mükellefler, 1 Kasım 2011 
tarihinden itibaren elektronik ortamda 
2A numaralı ÖTV beyannamesi 
verebilecek.

Motorlu araç ticareti yapan 
mükelleflerin merkez ve şubelerinde 
düzenledikleri 2A numaralı ÖTV 

beyannamesini internet vergi dairesini 
kullanarak elektronik ortamda 
gönderebilmeleri için katma değer 
vergisi yönünden bağlı bulundukları 
vergi dairesine, "2A Numaralı ÖTV 
Beyannamesini Gönderme Talep 
Formu" ve ekini düzenleyerek müracaat 
edecek. Mükelleflerin talebi halinde, 
merkez ve şubelere işlem hacmi 
ile mütenasip olmak üzere birden 
fazla kullanıcı kodu, parola ve şifre 
verilebilecek.

2A numaralı ÖTV beyannamesini 
internet vergi dairesini kullanarak 
elektronik ortamda gönderebilmeleri 
için kullanıcı kodu, parola ve şifre 
talep eden mükelleflerin motorlu araç 
ticaretini faal olarak icra ettiği hususu 
vergi dairesince tespit edildikten sonra 

2A numaralı ÖTV beyannamesini 
elektronik ortamda göndermek için 
kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek.

Beyan edilen ÖTV, vergi dairesine veya 
bankaya ödendiğinde, ödeme bilgisi 
ASBİS sisteminden sorgulanabilecek. 
Bu nedenle 2A numaralı ÖTV 
beyannamesi elektronik ortamda 
verilerek ÖTV'si ödenen araçların 
tescilinde ayrıca "ÖTV Ödeme Belgesi" 
istenmeyecek. Ancak satıcı, aracın 
ÖTV'sinin ödendiğine ilişkin olarak 
ödeme bilgisinin bir dökümünü kaşe 
basıp imzalamak suretiyle onaylayıp 
alıcıya verecek. Bu şekilde ÖTV beyan 
edilip ödemesi yapılan araçların ASBİS 
sistemi kapsamında kayıt ve tescili 
yapılabilecek. 

Artık sıfır km araçların tescil işlemleri 
de bayilerde yapılacak. Maliyetleri 
ucuzlatacak pilot uygulama Ankara'da 
başlayıp tüm yurda yayılacak.

Kullanılmış araçlar için 'noterde tescil' 
uygulamasının ardından şimdi de 
sıfır km araçlar için 'bayide tescil' 
uygulamasına geçiliyor. Sıfır kilometre 
araçların tescil işlemleri, 21 Kasım'dan 
itibaren Ankara'da, birkaç ay sonra tüm 
Türkiye'de bayilerde yapılacak. Böylece 
sıfır km araçların tescil masrafları, 170 

ila 220 lira arasında ucuzlayacak. 
Sistem devreye girdikten sonra 0 
kilometre araç satın alacaklar, Türkiye 
Şoförler Odası'na dosya açtırmak 
ve bunun için 20 lira ödemekten 
kurtulacak. Tescil işlemleri için 
aracılara ödenen ve 150 ila 200 lira 
arasında değişen komisyonlar da bu 
uygulamayla birlikte tarihe karışacak. 
Bayiler de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
beyannamesi vermek için vergi 
dairelerine gitmekten kurtulacak. 

Sıfır km 
araçlarda 
da bayiden 
tescil dönemi 
başlıyor
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Şenyıldız dünyanın en iyi 
Audi servisi seçildi

VW’nin Gümüş ve Tamaş yetkili 
satıcılarına uluslararası ödül

AUDI AG tarafından 
düzenlenen 35 ülkeden 
66 takımın katıldığı “Twin 
Cup Dünya Finali”nde 
Doğuş Otomotiv-Audi adına 
mücadele eden Şenyıldız 
Otomotiv‚ ‘Dünya Şampiyonu’ 
oldu.

Dünya çapında bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen 
Volkswagen’in Servis Kalitesi 
Ödülleri Yarışmasında 
ödül alan yetkili servisler, 
düzenlenen bir gala 
gecesinde buluştu. 
Türkiye’den Gümüş Otomotiv 
ve Tamaş Otomotiv ödüle 
layık görüldü.

2 006 yılından bu yana satış sonrası 
hizmetler alanında görev alan 

personelinin teknolojiyi yakından 
takip etmesini sağlamak amacıyla 
global çapta düzenlenen Audi Twin 
Cup Yarışması’nda Doğuş Otomotiv- 
Audi adına katılan Şenyıldız Otomotiv, 
‘Dünya’nın En İyi Audi Servisi’ olma 
başarısı gösterdi. Şenyıldız’a ödülü, 
Audi AG Pazarlama ve Satıştan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter 
Schwarzenbauer tarafından verildi. 
Şenyıldız Otomotiv, daha önce de 2008 
yılında İstanbul’da düzenlenen Twin 
Cup Finali’nde ‘Dünya Üçüncülüğü’nü 
elde etmişti.

A vrupa’nın yanı sıra Rusya ve 
Türkiye’nin de yer aldığı toplam 

27 ülkeden 6 bin 450 yetkili servis 
arasından toplam 100 yetkili servis 
2010 yılı içerisinde servis kalitesi 
ve müşteri tutma konusunda en iyi 
sonuçları elde ederek, En İyi Yetkili 
Servis ödüllerini almaya hak kazandı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve 35 
ülkeden 66 takımın katılımıyla 
gerçekleştirilen ,Twin Cup Dünya 
Şampiyonası’nda Avusturya takımı 
ikinciliği elde ederken, ABD takımı da 
üçüncü oldu. Geleneksel olarak, teknik 
bilgi ve sistematik müşteri odaklılığına 
eşit ağırlıkta testlerin gerçekleştirildiği 
bu zorlu servis yarışmasını kazanmak 
isteyen katılımcılar, bu iki önemli 
beceriyi en iyi şekilde birleştirmek için 

Bu yıl, Türkiye’den iki yetkili servis; 
Gümüş Otomotiv ve Tamaş Otomotiv 
ödüle layık görüldü. Bu yetkili servisler, 
müşteri memnuniyetini de azami 
düzeyde gerçekleştirme başarısına 
ulaşarak bu yarışmada dereceye 
girdiler.

Tüm otomotiv sektöründeki en önemli 
faktörlerden biri olarak kabul edilen 
servis kalitesi, müşteri memnuniyeti ve 
müşterinin elde tutulması bakımından 
çok önemli etkiye sahip.

Ödül Töreni’nde konuşan Volkswagen 
Uluslararası Satış Sonrası Hizmetler 
Genel Müdürü Michael Horn, 
katılımcıların bu konuyla ilgili özel 
bağlılıklarından ve kendilerini adamış 
olmalarından övgüyle bahsetti. Horn, 
“Sonuçlar, son yıllarda – özellikle 

mücadele ettiler. 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 2011 finalinde tüm 
takımlar için ortak görevler hazırlandı. 
Katılımcılar, araçlardaki hataları teşhis 
ederek, optimum çözümleri bulmak 
ve müşteriyle iletişim becerilerini 
sergilediler. 

de tekrarlanan onarım oranlarının 
azalması bakımından – servis kalitesini 
sürekli bir şekilde artırdığımızı 
gösteriyor. Ayrıca ödül kazanan tüm 
servis ortakları, sistematik müşteri 
odaklı çalışma ve çalışanlarının kişisel 
bağlılıkları açısından üstün başarı 
kaydetmiştir.” dedi. 
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Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Ablay: 
“2012 daha iyi olacak”
Anadolu Isuzu Genel Müdürü 
Ömer Ablay başarılı bir 
yılı geride bıraktıklarını, 
otomotiv sektörü için sıkıntılı 
geçeceğini düşündüğü 
2012’nin Isuzu için 2011’den 
daha iyi bir yıl olacağını 
söyledi.

A nadolu Isuzu’nun medya 
temsilcileri için Şekerpınar 

tesislerine düzenlediği basın gezisinde 
açıklamalarda bulunan Ömer Ablay, 
2011 yılının değerlendirmesini 
yaparken,  2012’ye ilişkin soruları da 
cevapladı. 2012’nin 2011’den daha iyi 
geçeceğini söyleyen Ömer Ablay yüzde 
20 büyüme planladıklarının altını çizidi.

Anadolu Isuzu’yu tanıtan sunum 
ve filmle fabrika gezisine başlayan 
gazetecilere, Anadolu Isuzu Genel 
Müdürü Ömer Ablay, Satış ve Pazarlama 
Direktörü Fatih Tamay, Ar-Ge Müdürü 
Hakan Özenç, Pazarlama Müdürü Dilek 
Dönmez, Satış Müdürü Efe Yazıcı ve 
diğer yetkililer eşlik etti. 

Baret, gözlük, kulaklıklı ses sistemleri 
takarak fabrikayı gezen gazetecilere 
gerekli bilgi ve açıklamaları bizzat 
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer 
Ablay yaptı. Son iki yılın rakipsiz aracı 
Novo’ya üretim bandında günün 
anısına plaket çakıldıktan sonra 
konferans salonundaki toplantıya 
geçen gazeteciler, Ablay’a çeşitli 
sorular yöneltti. Anadolu Isuzu Satış 
ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay 
ve Ar-Ge Müdürü Hakan Özenç ile 
gazetecilerin sorularını yanıtlayan 
Ömer Ablay şunları söyledi; “Yılbaşına 
kadar hem hafif kamyonda hem 
otobüste yüzde 20-25’lik bir büyüme 
hedeflemiştik. Bu ay itibariyle bu 
büyümeyi yakaladık. 

2012 yılı otomotiv sektörü özellikle 
ihracat sektörü için sıkıntılı olabilir. 
Ama Anadolu Isuzu’nun içinde 
bulunduğu sektörler içinde 2012 
yılında bir daralma değil aksine 
2011 yılına göre daha iyi bir pazar 
bekliyoruz.”  Dünya markası ile küçük 

otobüs üreten Türk firması olduklarına 
değinen Ablay, yeni araç tasarımı, yeni 
otobüs geliştirme, mevcut modellerin 
değiştirilmesi, fren, direksiyon, 
süspansiyon ve otobüs karoserinin 
tamamen Isuzu Ar-Ge merkezinde 
gerçekleştirildiğini belirterek 
konuşmasını şöyle tamamladı; “Kaliteyi 
herkes öne çıkarıyor. Kalite konusunda 
rakiplerimizden farkımız Isuzu’nun 
dünya çapında çok önemli motor 
teknolojisine sahip olması. 21 milyon 
adet motor üretimi ile Isuzu dünyada 
birinci. Bizim kalite anlayışımızda 
yüksek kalite anlayışı, regülasyonlara 
birebir uyum ve yüksek işçilik kalitesi 
ile biz bu işleri götürmeye çalışıyoruz. 
Müşterilerimiz kalite anlamında bizden 
memnun çünkü müşteri memnuniyeti 
konusunda çok titiz çalışmalar 

yapıyoruz. Bu kalite çizgisini Ar-Ge ile 
geliştirmeye devam ediyoruz. 

Otobüsçülük artık terzilik gibi. Özel 
üretim yapıyoruz. Her kesin isteği, 
tercihi farklı. Çok başarılı bir Ar-
Ge’miz var. Bu nedenle hiç bir sıkıntı 
yaşamadan istenen değişiklikleri talep 
edilenleri uygulayabiliyoruz. Bu bizim 
en büyük gücümüz.” 

1983'te Isuzu ile lisans anlaşması 
yaparak o dönemin otomotiv 
sektöründe ilk Türk-Japon ortaklığını 
gerçekleştiren Anadolu Isuzu, 
Temmuz 1984'te İstanbul Kartal'daki 
fabrikasında üretime başladı. 

1999 yılında, yılda 13 bin 155 adet 
araç üretim kapasitesine sahip Gebze 
Şekerpınar’daki tesislerine taşındı.  
Ürün kalitesinde Japon standartlarını 
hedef alarak hafif kamyon, kamyonet, 
midibüs, pick up gibi ticari araçların 
üretim, ithalat ve pazarlamasını 
yapmaktadır. Yüzde 15’i halka açık 
bir anonim şirket olan Anadolu Isuzu 
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 
ortaklık yapısı; yüzde 53.55’lik hisse ile 
Anadolu Grubu, yüzde 16.99 ile Japon 
Isuzu ve yüzde 12.75’lük payla Itochu 
Co.’dan oluşuyor. 

500 çalışanıyla müşteri memnuniyetini 
şirketin temel görev ve sorumluluğu 
olarak benimseyen kurumun, ISO 9001-
2008 Kalite Belgesi ve ISO 14001:2004 
Çevre Yönetim Sistem Belgesi 
bulunuyor. 
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Peugeot "Tenten’in Maceraları" 
Filmi’nin resmi sponsoru oldu

Büyük Amerikan stüdyoları ile 
işbirliği stratejisini sürdüren 
Peugeot şimdi de "Tenten’in 
Maceraları: Tek Boynuzlu Atın 
Sırrı" serüveninin sinemaya 
uyarlanmasına katkıda 
bulunuyor.

E ylül ayından bu yana, Peugeot 
Tenten’in dünyasını konu 

alan kapsamlı bir iletişim stratejisi 
uyguluyor. Buna göre, Peugeot 
5008’lerin Tenten dünyasında sahneye 
konduğu, son derece etkileyici ve film 
yapımcılarının onayladığı animatik bir 
reklam filmi ile sinemalarda Peugeot 

5008 tanıtılıyor. Video Pack hediyesi ile 
sinema keyfi Peugeot 5008 ile yolda da 
sürüyor.

Peugeot, sinema reklam kampanyasının 
dışında, www.peugeot.com.tr internet 
sitesinden ulaşılabilen bir oyunla da 
Tenten sevenleri şaşırtıyor. « 50 ipucu » 
isimli oyunda Tenten dünyası ile ilişkili 
50 referansın bulunması amaçlanıyor. 

Steven Spielberg ve film ekibi, ilki 
Brüksel’de ve ikincisi Paris’teki Grand 
Rex sinemasında düzenlenen iki galaya 
katıldılar. Film ekibinin transferleri her 
iki şehirde resmi olarak Peugeot 508 ve 
607’ler ile yapıldı. 

Fluence reklamı sosyal 
medyada fenomen oldu
Renault, meşhur 
Fluence Kızı’nın mizah 
unsuruyla tekrar 
yorumlandığı videolarla 
internet kullanıcılarını 
gülümsetmeye ve adından 
söz ettirmeye devam ediyor. 

S on dönemde hayata geçirdiği 
viral videolarıyla sosyal medyaya 

damgasını vuran Renault Türkiye, 
yenilikçi projelerle oluşturduğu 
iletişim platformuna iki viral video 
daha ekledi. Fluence reklamlarını 
mizahi bir tarzla yeniden yorumlayan 
‘Türk Baba’ videosu Facebook’ta 
yaklaşık 700 bin kullanıcı tarafından 
paylaşılarak 2 milyonu aşkın üye 
tarafından izlenmişti. www.facebook.
com/renaultturkiye sayfası dışında 
onlarca video paylaşım sitesinde de 
tıklanarak toplamda 9 milyon izleyici 
sayısına ulaşan videonun ardından, en 
az bu video kadar ilgi görecek iki yeni 
video daha geldi.

www.facebook.com/renaultturkiye 
sayfasında yaklaşık 700 bin kez 

izlenerek bir rekora imza atan 
komik ‘Fluence Kızı’ viralleri, TV 
reklamlarındaki konsepti temel alıyor. 
Fluence reklamlarında arkadaşına 
hava atmak için otomobilin 
özelliklerini kullanan afacan kız, 
bu videolarda da türlü yöntemler 
deneyerek arkadaşını kıskandırmaya 
çalışıyor. Ancak videolarda mizah 
unsuru kullanıldığı için küçük kız işi 
epeyce abartıyor. Elbette babanın 
tavrı da reklam filmlerindeki 
kadar ölçülü ve nazik değil! Amaç 
güldürmek olunca, otomobilin içinde 
Fluence Kızı’nın yoğun baskısına 
maruz kalan arkadaşı da tepkisiz 
kalmıyor.

Yeni Dacia 
reklam filmi 
yayında

O tomobilin, prestij, pahalılık, lüks 
ve gösteriş gibi argümanlarla 

sunulduğu günümüzde, Dacia, samimi 
ve gerçekçi mesajlar üzerinden iletişim 
kurmayı tercih ediyor. Dacia, yeni 
reklam kampanyasıyla da ‘bağlılık’ 
yaratarak tüketiciyi ‘Sıradaki heves 
hangisi?’ derdinden kurtarmayı vaat 
ediyor. 

Dacia’nın reklam kampanyası filmin 
sonundaki dış sesle aktarıyor: “Bir 
otomobil alırsın, bağlanamazsın 
satarsın. Alırsın, satarsın. Alırsın, 
satarsın. Alırsın satarsın. Sonra bir Dacia 
görürsün. Alırsın, fena bağlanırsın. 
Kolay ulaşırsın, zor vazgeçersin. Dacia.” 





74 KASIM 2011

GEZİ REHBERİ

Eskişehir
Gezi Rehberi
Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmasının yanı sıra Anadolu'nun 
modern şehirciliğine örnek olmasıyla da 
yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri 
haline gelen kent Eskişehir...

K ent merkezinde bulunan ve halen tadilat 
çalışmaları süren Arkeoloji Müzesi, Miha-
lıççık ilçesine bağlı Yunus Emre beldesin-
de Yunus Emre’nin mezarı ile külliyesinin 
olduğu Yunus Emre Müzesi, 50’nin üze-

rinde sanatçıya ait eserlerin sergilendiği Valilik Lületaşı 
Müzesi, kent merkezine 80 kilometre mesafedeki Yazılı-
kaya Frig Vadisi ile buradaki Frig Kralı Midas’a dayandı-
rılarak “Midas Anıtı” adı verilen anıt, görülecek yerlerin 
başında geliyor.

Bahşeyiş Anıtı, Anıtsal Frig Kaya Mezarı, Gerdekkaya Me-
zar Anıtı, Hamamkaya Anıtı, Aslanlı Mabet, Büyükyayla 
Nekropolü, Frig Kaleleri, Han Yeraltı Antik Kenti, Santa-
baris Antik Kenti, kentin 30 kilometre doğusunda yer 
alan Midaion-Karahöyük de Eskişehir’de ziyaret edilmesi 
gereken önemli tarihi mekanlar.

Kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Müzesi, Anadolu 
Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesindeki Çağdaş Sanatlar 
Müzesi, Odunpazarı semtindeki tarihi konakta Büyükşe-
hir Belediyesi’nce açılan aynı adı taşıyan müze, Anadolu 
Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama 
Merkezi de tarihi eserleri bünyesinde barındırıyor.

Eskişehir’e gelen turistlere, ‘Yazılıkaya’yı gezmeden, 
Porsuk’ta tekne gezisi yapmadan, termal tesislere gitme-
den, çiğ böreğin tadına bakmadan, Odunpazarı evlerini 
görmeden ve lületaşı süs eşyası almadan gitme’ tavsiye-
sinde bulunuluyor.

Arkeoloji Müzesi: Kurşunlu Camisi’nde açılan 1974’de 
yeni binasına taşınan Arkeoloji Müzesi; Şehitlik diye tanı-
nan semtte, Cumhuriyet Lisesi arkasındadır. Kent, ayakta 
kalan tarih açısından çok zengin sayılmasa da müze çev-
reden bulunan eserlerle zengin ve gezmeye değerdir.

Sivrihisar Kalesi: Bizanslılar tarafından yaptırılmıştır. Altı 
adet kapısı olan bu kalenin ancak yeraltı depoları, sarnıç 
ve yer üstü tahıl ambarı günümüze ulaşabilmiştir.

Alaeddin Camii: İl merkezinde bulunan cami, Selçuklu 
Sultanı Birinci Alaeddin Keykubat tarafından 1220’de 
yaptırılmıştır. 1262’de Gıyaseddin Keyhüsrev’in tamir et-
tirdiği bu cami, ilk yapıldığı devirden günümüze kadar 
çok tamiratlar görmüş, sadece minaresi tamir edilmeden 
gelmiştir.

Kurşunlu Cami ve Külliyesi: Odunpazarı semtindedir. 
Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde yaptırılmıştır. 
Vezir Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliye, cami, 
kütüphane, aşhane ve medreseden meydana gelmiştir. 
Mimar Sinan’ın eseri olduğu tahmin edilmektedir. Cami-
nin yanında 20 odalı medrese, bir kütüphane ve aşhane 
vardır. Büyük kubbesi kurşunla kaplı olduğundan bu isim 
verilmiştir.

Ulu Cami: Sivrihisar’da Selçuklu devrine ait kıymetli bir 
eserdir. 1275’te Selçuklu Emiri Mikail bin Abdullah yap-
tırmıştır. Anadolu Selçuklu sanatının en güzel eserlerin-
dendir.

Haskadem Camii: Sivrihisar’da 13. asır sonlarında, Ana-
dolu Selçuklu hazinedarlarından Necibüddin Mustafa ta-
rafından hanımı için yaptırılmıştır. Minaresi Anadolu’nun 
ilk Selçuklu eserlerindendir.

Kurşunlu Cami: Sivrihisar’da 1343’te Hoca İbrahim tara-
fından mescid olarak yaptırılmıştır. 1492’de Şeyh Yusuf 
tarafından genişletilerek câmi hâline getirilmiştir.

Şeyh Edebali Türbesi: Odunpazarı mezarlığındadır. Os-
man Gâzinin kayınpederi olan Şeyh Edebali’nin türbe-
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Çiğ börek, kıyma, soğan ve baharat karışımının açıl-
mış yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan 
geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Çiğ börek veya 
özel isim olarak Çiğbörek, Kırım Tatarları arasında adı 
birleşik olarak: Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çuberek, 
Çiborek şeklinde adlandırılır. Bu börek Türkiye’nin 
yerli halkı tarafından Türkiye Türkçesi’nde adlandırı-
lırken yanlış bir anlam kazanarak çiğ börek olmuştur, 
bu yemek Çiğ Köfte gibi çiğ et ihtiva etmez, ancak et 
böreğe ( içli köfte gibi birçok anadolu yemeğinin tersi-
ne) pişirilmeden konur. Böreğin adı konusunda çeşitli 
görüşler vardır. Bir görüş “şırbörek” adının pişerken 
çıkan kızarma sesinden geldiğini öne sürerken, diğer 
bir görüş de Kıpçak lehçesindeki lezzetli anlamındaki 
“çi”den geldiğini öne sürer. 

Çiğ Börek hakkında

sidir. On üçüncü asırda yapılmış olup, 19. asırda tâmir 
ettirilmiştir. Şeyh Edebâli’nin türbesinin Bilecik’te olduğu 
kabûl edilmektedir.

Seyyid Battal Gazi Türbesi ve Külliyesi: Türbe, cami, 
medrese, imarethane gibi bölümlerden ibarettir. Eme-
viler zamanında İslam ordularının başında Bizans’a karşı 
insan üstü kahramanlıklar gösteren ve “Nakaleia” önün-
de şehid düşen bir İslam büyüğüdür. Türkler Nakalein’e 
Seyitgazi ismini vermişlerdir. Cami ve külliyeyi 13. asır ba-
şında Gıyaseddin Keyhüsrev yaptırmış ve 1511’de İkinci 
Bayezıd zamanında esaslı bir şekilde onarılmıştır. 

Yunus Emre Türbesi: Mihalıççık’ın Yunus Emre köyünde-
dir. Yunus Emre’ye ait olduğu söylenen kabir, Yunanlılar 
tarafından yıkılmıştır. 1949’da türbe ve çeşme yeniden 
yapılmıştır. Türbenin kıyısından demiryolu geçmesi üze-
rine 1971’de bugünkü türbesi yapılarak buraya nakledil-
miştir.

Yazılıkaya (Midas Şehri): Han ilçesinin Yazılıkaya köyün-
dedir. Çok sayıda yazılıkaya anıtları, yeraltı geçitleri var-
dır. Kral Midas’ın mezarının burada olduğu söylenmekte-
dir. Dünyâca meşhur bir yerdir.

Pessinus (Ballıhisar): Sivrihisar ilçesine 16 km uzaklıkta 
Ballıhisar köyündedir. İzmir’i, Ankara’ya bağlayan (kara 
yolu) üzerinde Frigler ve sonrasına ait eserler vardır. 

Bölgede Frig (Kybele) Tapınağı, Bizans Kilisesi ve tiyatro 
harâbeleri bulunmaktadır.

Mesire yerleri: Eskişehir’de mesire yerleri oldukça fazla-
dır. Barajlar, akarsu kenarları ve orman içi dinlenme yer-
lerinden faydalanılmaktadır.

Orman fidanlığı: İl merkezine 7 km uzaklıkta, Karacaşe-
hir köyü kenarındadır. Fidanlığın ortasından geçen Por-
suk Çayı bölgeye ayrı bir güzellik vermektedir.

Musaözü: İl merkezine 21 km uzaklıkta, orman içi din-
lenme yeridir. Bölgede bir sulama barajı bulunmaktadır.

Sakarbaşı: Çifteler ilçesi yakınındadır. Sakarya Irmağı’nın 
kaynağıdır. Birbirine yakın beş kaynak vardır. Kaynak su-
ları küçük fakat derin bir su meydana getirir.

Kalabaksuyubaşı: Türkmen Dağı eteklerindedir. Şehrin 
içme suyu olan Kalabaksuyu buradan çıkar. Çam orman-
ları ve çağlayanları ile güzel bir mesîre yeridir.

Çatacık Ormanları: Sündiken Dağlarındaki yaylalarda 
bulunan bol içme sulu ve Orta Anadolu’nun en güzel 
manzaralı ormanlarıdır. 
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ANALİZ

Otomotiv Pazarı 
Ocak-Ekim 2011
Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı 
Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif 
ticari araç toplam  pazarı  670.682   adet    
olarak    gerçekleşti.  538.582   adet    olan   
2010   yılı Ocak-Ekim dönemi otomobil ve  
hafif  ticari  araç  pazar  toplamına göre  
satışlar %24,53 oranında arttı.   

2011 yılının  ilk  çeyreğinde otomobil ve  hafif  ticari  araç  
pazarı %76,28 büyürken, ikinci  çeyreğinde  büyüme oranı  
%36,64 oranında gerçekleşti. 3. çeyrekte ise beklentiler doğ-
rultusunda   toplam  pazar  %3,07  oranında  geriledi. 2011  
yılı  Temmuz ayında  (%2,55) büyüme oranında görülen ya-
vaşlama, Ağustos ve Eylül  aylarından sonra  Ekim ayında da 
(-%6,74) daralmayla devam etti.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil satışları bir önce-
ki  yılın  aynı  dönemine göre %27,58 artarak 459.611 adete  
ulaştı.  Otomobil pazarı, 2011 yılının  ilk çeyreğinde %82,87 
oranında  büyüme gösterirken, yılın  2. çeyreğinde %40,09 
oranında büyüdü. 3. çeyrekte ise  otomobil  pazarı  %2,97   
oranında  azaldı.  2011  Temmuz   ayında  (%5,12)  büyüme 
oranında  görülen  yavaşlama,  beklentiler  doğrultusun-
da  Ağustos ve  Eylül   aylarının ardından, Ekim ayında da 
(-%0,73) daraldı.

2011 yılı on aylık hafif ticari araç pazarı ise geçen  yılın  aynı  
dönemine göre  %18,37 artarak 211.071 adet  seviyesinde 
gerçekleşti. 2011 yılının  ilk çeyreğinde %63,92 oranında 
büyüme gösteren hafif ticari  araç toplam pazarı,  yılın 2. 
çeyreğinde de %29,30 büyürken, yılın  3. çeyreğinde %3,28 
oranında azaldı. 2011  yılı  3. çeyreğinde ay  bazında Temmuz 
(-%2,79)  başlayan   daralma, Ağustos ve  Eylül  aylarından 
sonra  Ekim  ayında da  -%18 oranında devam etti.

2011 yılı Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pa-
zarı 68.454 adet  olarak  gerçekleşti.  73.404 adet  olan 2010 
yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre satışlar  
%6,74 oranında  azaldı. 2011 yılı  ilk  yedi  ay  için  otomobil 
ve  hafif  ticari  araç toplam satışlarında ay bazında büyüme 
görülürken, Ağustos ve Eylül  aylarında yaşanan gerilemenin 
ardından  Ekim  (-%6,74)  ayında da  geçen  yılın  aynı  ayına   
göre  daralma gerçekleşti.

2011 yılı Ekim ayında otomobil satışları geçen  yılın  Ekim  
ayına  göre  %0,73 oranında azalarak  47.508 adet  olarak  
gerçekleşti. 2011 yılı ilk yedi  ay için otomobil satışlarında ay 
bazında büyüme görülürken, Ağustos ve Eylül  aylarının ar-
dından Ekim  (-%0,73) ayında da geçen yılın aynı ayına göre 
daralma gerçekleşti.

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

Ocak-Ekim 2011 Otomotiv Pazarı
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak-Ekim 2011

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 670 670 0 0 0 0 670 670

Aston Martin 17 17 17 17

Audi 0 8.995 8.995 0 0 0 0 8.995 8.995

Bentley 0 8 8 0 0 0 0 8 8

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 10.901 10.901 0 0 0 0 10.901 10.901

Chery 0 1.748 1.748 0 109 109 0 1.857 1.857

Chevrolet 0 17.327 17.327 0 0 0 0 17.327 17.327

Chrysler 0 45 45 0 0 0 0 45 45

Citroen 0 11.443 11.443 5.466 7.531 12.997 5.466 18.974 24.440

Dacia 0 13.074 13.074 0 3.029 3.029 0 16.103 16.103

Daihatsu 0 376 376 0 0 0 0 376 376

DFM 0 0 0 0 2.963 2.963 0 2.963 2.963

Dodge 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Ferrari 0 19 19 0 0 0 0 19 19

Fiat 35.498 9.828 45.326 51.276 4.222 55.498 86.774 14.050 100.824

Ford 0 46.670 46.670 53.160 1.658 54.818 53.160 48.328 101.488

Geely 0 884 884 0 0 0 0 884 884

Honda 6.641 4.700 11.341 0 0 0 6.641 4.700 11.341

Hyundai 24.301 11.428 35.729 1 2.119 2.120 24.302 13.547 37.849

Ikco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infiniti 0 80 80 0 0 0 0 80 80

Isuzu 0 0 0 502 2.037 2.539 502 2.037 2.539

Iveco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaguar 0 118 118 0 0 0 0 118 118

Jeep 0 763 763 0 0 0 0 763 763

Karsan 0 0 0 2.514 0 2.514 2.514 0 2.514

Kia 0 7.668 7.668 0 616 616 0 8.284 8.284

Lada 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Lamborghini 0 4 4 0 0 0 0 4 4

Lancia 0 145 145 0 0 0 0 145 145

Land Rover 0 1.164 1.164 0 0 0 0 1.164 1.164

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 19 19 0 0 0 0 19 19

Mazda 0 1.360 1.360 0 189 189 0 1.549 1.549

Mercedes-Benz 0 9.414 9.414 0 6.048 6.048 0 15.462 15.462

Mini 0 1.262 1.262 0 0 0 0 1.262 1.262

Mitsubishi 0 2.507 2.507 331 3.774 4.105 331 6.281 6.612

Nissan 0 14.077 14.077 0 1.388 1.388 0 15.465 15.465

Opel 0 39.710 39.710 0 1.664 1.664 0 41.374 41.374

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 12.183 12.183 7.809 8.023 15.832 7.809 20.206 28.015

Porsche 0 344 344 0 0 0 0 344 344

Proton 0 823 823 0 0 0 0 823 823

Renault 68.093 5.811 73.904 0 20.390 20.390 68.093 26.201 94.284

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 4.819 4.819 0 0 0 0 4.819 4.819

Skoda 0 5.802 5.802 0 1 1 0 5.803 5.803

Smart 0 54 54 0 0 0 0 54 54

Ssangyong 0 785 785 0 862 862 0 1.647 1.647

Subaru 0 705 705 0 0 0 0 705 705

Suzuki 0 1.100 1.100 0 0 0 0 1.100 1.100

Tata 0 842 842 0 668 668 0 1.510 1.510

Toyota 7.724 20.199 27.923 0 991 991 7.724 21.190 28.914

Volkswagen 0 43.424 43.424 0 21.730 21.730 0 65.154 65.154

Volvo 0 3.762 3.762 0 0 0 0 3.762 3.762

Toplam 142.257 317.354 459.611 121.059 90.012 211.071 263.316 407.366 670.682
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Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Ekim 2011

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Ekim 2011

OTOMOTİV SANAYİİ 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ SONUÇLARI

Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2010 12.594 20.651 33.958 36.549 40.467 42.086 41.399 42.222 42.477 47.859 50.061 99,461

2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875 39.964 47.508

Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2010 7.501 10.521 17.811 18.397 18.910 18.810 19.946 19.542 21.337 25.545 23.901 48.908

2011 14.921 19.590 24.225 23.716 24.166 24.679 19.389 19.413 20.026 20.946
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2011 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %4,5 azalarak 63.600 adet, üretim %7,1 artarak 103.280 adet, ithalat %3,7 azalarak 
36.993 adet ve ihracat %0,9 azalarak 63.820 adet olarak gerçekleşti. İhracat değeri de %12,2 artarak 1 milyar 507 milyon dolar seviyesine ulaştı.  
2011 yılı Ocak-Eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar %31,3 artarak 635.662 adete, üretim %12,7 artarak 888.751 
adete, ithalat %33,3 artarak 375.931 adete, ihracat %5,7 artarak 592.854 adete ve ihracat değeri de %18,9 artarak 13 milyar 832 milyon dolar sevi-
yesine ulaştı.

Dönem Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($)

Eylül 2010 66.601 96.453 38.411 64.422 1.342.998.249

Eylül 2011 63.600 103.280 36.993 63.820 1.506.510.119

 (%) -4,5 7,1 -3,7 -0,9 12,2

* Pazar: Binek Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer motorlu  taşıtlar toplamıdır.
** Ana ve yan sanayii toplamıdır. 

Dönem Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($)

Ocak-Eylül 2010 484.252 784.306 282.021 561.051 11.631.208.345

Ocak-Eylül 2011 635.662 883.751 375.931 592.854 13.832.011.888

 (%) 31,3 12,7 33,3 5,7 18,9

* Pazar: Binek Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer motorlu  taşıtlar toplamıdır.
** Ana ve yan sanayii toplamıdır. 

Türkiye otomotiv pazarı 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 oranında artarak 635.662 adet olarak gerçek-
leşti. 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv pazarında en yüksek satışa ulaşıldı.

% 137,16 % 88,87
% 59,09

% 98,92

% 86,20
% 36,01 % 28,91 % 27,79 % 31,20 % -2,79 % -0,66
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MOTOR HACMİ 2011 Eylül Sonu 2010 Eylül Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 366.526 89% 275.820 88% 39% 37% 18%

1600cc-2000cc 
arası 37.632 9% 30.088 10% 30% 60% 18%

2000cc üzeri 7.945 2% 6.495 2% 24% 84% 18%

Toplam 412.103 100% 312.403 100% 32% Vergi Oranları

DİZEL
2011 Eylül Sonu 2010 Eylül Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 4 0% 83 5% -95%

B (Entry) 80.835 54% 65.238 52% 24%

C (Compact) 127.196 65% 75.947 56% 67%

D (Medium) 30.753 60% 16.680 42% 84%

E (Luxury) 11.126 90% 6.041 82% 84%

F (Upper Luxury) 2.093 86% 1.682 84% 24%

Toplam 252.007 61% 165.671 53% 52%

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2011 Eylül Sonu 2010 Eylül Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 952 41% 1.019 61% -7%

B (Entry) 25.996 18% 21.430 17% 21%

C (Compact) 57.748 30% 41.729 31% 38%

D (Medium) 36.400 70% 24.824 63% 47%

E (Luxury) 12.276 100% 7.252 99% 69%

F (Upper Luxury) 2.443 100% 2.000 100% 22%

Toplam 135.815 33% 98.254 31% 38%

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya %89 oranıyla yine 1600cc altında-
ki otomobiller 366.526 adet ile sahip oldu.

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 52 oranında artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-
Eylül döneminde 412.103 adet olan toplam otomobil satısının 252.007 (yüzde 61) adedini dizel araçlar olusturdu. 2011 yılı Ocak-Eylül 
döneminde otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 53’den yüzde 61’e yükseldi.

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılının aynı dönemine oranla yüzde 38 arttı. 2011 yılı 
Ocak-Eylül döneminde 412.103 adet olan toplam otomobil satışının 135.815 (yüzde 33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 
2011 yılı Ocak-Eylül dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik sanzımanlı otomobil satışlarının 
payı yüzde 31’den yüzde 33’e yükseldi.

AVRUPA OCAK – EKİM 2011 DÖNEMİ OTOMOBİL PAZARI
Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında ekim ayında 6. sıraya yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yılın Ekim ayında, 2010 
yılı Ekim ayına göre yüzde 1,4 küçüldü ve pazar 1 milyon 44 bin 825 adet seviyesinde gerçekleşti. 

Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında ekim ayında 6. sıraya yükseldi. Türkiye, 2011 Eylül ayı sıralamasında 8. sırada yer almıştı. 
2011 yılı Ekim ayında Avrupa otomobil pazarı, Ağustos ve Eylül aylarındaki büyümenin ardından daraldı. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamı-
na göre 2011 Ekim ayında geçen senenin aynı ayına göre en sert düşüş yüzde 51,8 ile İrlanda’da gerçekleşirken, ardından yüzde 40,5 ile 
Portekiz ve yüzde 35,7 ile Yunanistan’da görüldü.  Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Polonya, Danimarka, İspanya, Slovakya ve İtalya 
yer aldı. 2011 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda (yüzde 155,2), Letonya (yüzde 
111,6) ve Estonya (yüzde 34,3) oranıyla yer aldı. Avrupa (AB27+EFTA) otomobil satışları 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 0,9 daralarak 11 milyon 505 bin adete geriledi.

Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2011 Ekim ayında 6. sıraya yükselirken, 2011 Ocak-Ekim döneminde 8. sırada kalarak bir 
önceki dönem ile aynı sıralamada yer aldı. Ka
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