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İç pazarı 
büyütmenin 
yatırımcıya etkisi 
çok büyük

Değerli Meslektaşlarım,

Yılın ilk yarısını geride bıraktık ve 432.550 adetlik satış rakamı ile tatminkar bir seviyeye ulaştık. 
Elbette yılın ikinci yarısında da bu trendin devam etmesi  tüm sektörün beklentisidir. Yıl sonu bek-
lentileri halen 900 bin adedi işaret etmeye devam ediyor, bu satış rakamları markadan markaya 
değişiklik göstermekle beraber mevcut yetkili satıcılık ağı için gerek m2, gerek istihdam ve 
gerekse bayi adedi olarak kapasite kullanım oranımızın %70 civarında bir oranını karşıladığını 
gösteriyor.

ODD Başkanı Sn. Mustafa Bayraktar’ın da ifade ettiği gibi bu ülke artık 1 milyon adetlik 
satışları konuşmamalı, rakamları 1,5 – 2 milyon’lara çıkarabilmenin yollarını bulmalıyız. 
Çeşitli araştırmalar önümüzdeki 15 yıl içinde bugün 92 milyon adet olan toplam dünya satış 
rakamlarının 140 milyon adetlere çıkacağını gösteriyor, bu önemli büyümenin ana arteri her ne 
kadar asya ve pasifik bölgesi gibi görünse de bizimde içinde bulunduğumuz doğu Avrupa bölge-
si de büyümeye devam edecek. Bu pazarlar içinde ülkemizin öne çıkabilmesi için bugünden 
yatırımcıları çekebilecek politikalar üretmek durumundayız. Salt teşvik açıklamak ile yatırımcıyı 
ülkemize çekemediğimizi son 5 yılda net olarak gördük, çünkü sizin tanıdığınız avantajları 
rakip ülkelerinizde daha fazlası ile yatırımcıya veriyor. Oysa yatırımcı her ne kadar ürettiği aracı 
diğer ülkelere ihraç edecek olsa da  aynı zamanda iç pazara da satmak istemekte, bu sebeple 
iç pazarımızı büyütmenin yollarını bulmadan yeni yatırımcıları ülkemize getirmemiz mümkün 
görünmemekte.

Bugün iç pazarımız önemli bir potansiyele sahip olsa da ne zaman yukarı yönlü bir hareket 
içinde olsa çeşitli engellemeler ile tekrar geriye döndürülüyor. Son 5 yılda pazar rakamımız 
700 bin ila 900 bin bandına sıkışmış kalmış durumdadır. Sektör dernekleri olarak konunun 
muhataplarına endişelerimizi ve önerilerimizi sürekli paylaşıyor olsakta zaman zaman aynı 
yöne bakamadığımızı görebiliyoruz.

Bugün karayollarımızda dolaşan araçların 3,6 milyon adedi 20 yaş üstü, 16 yaş üstü olarak 
baktığımızda 5 milyon araç mevcut. Diyoruz ki bu araçlar eski teknolojileri sebebi ile fazla 
yakıt tüketiyorlar, egzos gazı salınımlarında bugünkü teknolojiye göre 2 kat daha fazla salınım 
yapmaktalar, eski teknolojileri sebebi ile güvenlik açısından önemli bir tehdit oluşturmaktalar 
dolayısıyla bu araçların bir plan çerçevesinde karayollarımızdan çekilmesi son derece önemli 
etkiler yapacaktır. Bu önerimiz halen ilgili bakanlıklarda bekletilmektedir oysa ülkemizin bu 
konuyu dosyalar içinde bekletmesi yukarıda belirttiğim birçok konunun çözümsüz olarak bek-
lemesine neden olmaktadır.

Daha birçok konu önümüzde engel olarak durmakta, çıkarılmakta ve çözümü için çaba 
harcanmamaktadır. Ülkemizin enerjisi yanlış projelere harcamamalı kamu-sektör işbirliklerinin 
daha şeffaf ve sonuca dönük yapılması gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarıma yılın ikinci yarısında başarılar diliyorum.

Saygılarımla,
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, otomotiv 
sektöründe son gelişmelerin değerlendirildiği 
“Diyalog” bölge toplantılarının 23’üncüsünü 
Eskişehir’de gerçekleştirdi. 

Seçimlerin hemen sonrasında bir araya geldiğimiz 
CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, kendine has 
üslubuyla 7 Haziran seçimlerini ve bunun doğal 
sonucu olarak ekonomiye etkilerini okurlarımız için 
değerlendirdi.  

Deloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı Dr. Murat 
Üçer tarafından hazırlanan “Ekonomik Görünüm: 
Dalgalı Sularda Seçime Doğru” raporu yayınlandı. 
Raporda, Türkiye’nin görece olarak düşük büyüme 
ancak yüksek enflasyon ve cari açık denkleminde 
takıldığı, bunun aşılması için genel seçim sonrası 
ekonomi yönetimi tarafındaki belirsizliklerin 
ortadan kalkması ve ‘yeni bir hikâye’ oluşturulması 
gerektiği vurgulanıyor.

3 İç pazarı büyütmenin yatırımcıya 
etkisi çok büyük
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“Markaya uygun doğru müzik,
satışı doğrudan etkiler”

34 ÖTV muafiyetli engelli araç 
sahibinin vefatı halinde aracın 
mirasçıya devrinde dikkat edilecek 
hususlar
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Tur Assist Genel Müdürü

TOKKDER’in, bağımsız araştırma şirketi TNS Global 
işbirliği ile yürütmekte olduğu pazar araştırmasının 
2015 yılı 1. Çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER 
Operasyonel Kiralama Sektör Raporu” yayınlandı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2015 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %50,79 artarak 432.550 adet olarak 
gerçekleşti. 2014 yılı altı aylık dönemde 286.861 
adet toplam pazar gerçekleşmişti.

SEKTÖR ANALİZİ

60 Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2015 yılı ilk altı ayında % 51 arttı

SİGORTA

KURUMSAL YÖNETİM

OTOMOBİL DÜNYASI

44 KoçFinans'ın yeni uygulaması:
Bayi Finansmanı (BAF)

48 İklim Değişikliği Performans Lideri 
Tofaş’tan 2’nci Sürdürülebilirlik Raporu

53 LASİD uyarıyor:
Canınızı yolda bulmadınız!

54 ‘Okulum Yetkili Serviste’
Projesinde beşinci dönem mezunları 
sertifikalarını aldı

Koçfinans; perakende kredilerdeki tecrübesini, 
bayi alımlarını finanse ettiği yeni uygulaması Bayi 
Finansmanı (BAF) sisteminde kullanarak, yoluna 
emin adımlarla devam ediyor. 
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OYDER 23. Diyalog Toplantısı 
Eskişehir'de gerçekleştirildi

E skişehir'de düzenlenen OYDER 23. Diyalog 
Toplantısı'nda otomobil satıcılarıyla bir 

araya gelen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, 
7 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen "Otomotiv 
Perakendeciliğinin Geleceği" konulu Otomotiv 
Kongresi'ni değerlendirerek sözlerine başladı. 
OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, OYDER'in Doç. 
Dr. Burçin Doğru'ya hazırlattığı Yetkili Satıcıların 
Geleceği kitabı ile ilgili bilgiler verdi.

Taşıt kredi oranları otomotiv pazarını etkiliyor

2015 yılının ilk beş ayının otomotiv pazarı için çok 
hareketli olduğunu dile getiren Z. Alp Gülan, "Basın 
ve çeşitli televizyon programlarında, otomotiv 
pazarındaki hareketlilik ve artışın nedenini bize 
soruyorlar. Gerçekçi bir değerlendirme yapabilmek 
için 2015 yılının ilk beş ayını 2013 ya da 2014 ile 
mukayese etmek yerine 2011 yılı ile karşılaştırmak 
gerekir. 2011 yılının ilk beş ayı ile bu yılın ilk beş ayı 
kıyaslandığında aslında otomotiv pazarında yüzde 
1-2 oranında bir artış görülmektedir" diye konuştu.

Sektördeki hareketliliğin nedenlerini ele alan Alp 
Gülan, "Özellikle son beş yıldır hafif ticari araç 
satışlarında büyük bir düşüş yaşıyorduk. Bunun ana 
nedenlerini K1, K2, SRC ve Psikoteknik Analiz gibi 
belgeler neden oluyordu. Geçen yılın son üç ayında 
K2 Belgesi'nin 1.200 TL'den 800 TL'ye indirilmesi 

ile birlikte hafif ticari araç satışlarında bir hareket 
başladı. Bu yılın ilk beş ayında bu hareketlilik tüm 
hızıyla devam ediyor" dedi.

OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, ülkemizdeki 
ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin otomotiv 
sektörünü doğrudan etkilediğini dile getirerek, 
"Otomotiv sektörünün oyuncuları olarak çok 
yakından FED'i ya da Avrupa Merkez Bankası'nı 
takip ediyoruz. Oralarda alınan her karar, taşıt 

Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği, otomotiv sektöründe 
son gelişmelerin değerlendirildiği 
“Diyalog” bölge toplantılarının 
23’üncüsünü Eskişehir'de 
gerçekleştirdi. 
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Kongremize 
konuşmacı olarak 
katılan Doç. Dr. 
Leonardo Buzzavo 
konuşmasının bir 
bölümünde  ''Eğer 
bir bayi, sıfır sattığı 
bir aracın yüzde 
yetmişi kadar ikinci 
el yapamıyorsa para 
kazanması mümkün 
değildir'' demiştir. Eğer 
bir bayi her sattığı araç 
sayısı kadar ikinci el 
ticareti yapıyorsa işini 
iyi yapıyordur dedi.           

kredi oranları etkiliyor. Taşıt kredi oranları da 
birebir olarak otomotiv pazarına yansıyor. Merkez 
Bankamızın alacağı kararlarda sektör için önem 
teşkil etmektedir" açıklamasında bulundu.

Dünya otomotiv pazarı doğuya doğru kayıyor

2015 yılı başında pazarın 700-750 bin adet olarak 
kapanacağı konusunda yaklaşımlar olduğunu 
dile getiren Z. Alp Gülan, "Pazarın ilk beş aylık 
seyrine baktığımızda pazar 900-950 bin adetlerle 
kapanacağını öngörebiliriz. 2018 yılında dünyada 
100 milyon araç üretilecek fakat bu rakamın biraz 
daha altında bir pazar olacağı tahmin ediliyor.

2018 yılında sadece Çin'de 30 milyon otomobil 
üretilecek ve aynı zamanda bu 30 milyon araç Çin 
iç pazarında satılacak. OYDER olarak her fırsatta 
pazarın doğuya doğru kaydığını dile getiriyoruz. 
Doğuya giden yatırımcının batıya yönelmesini 
cezbedecek çok fazla da kriter zaten ufukta 
gözükmemekdir. 

2015'de sektöre ilişkin bazı rakamların da bizi 
şaşırtmaması gerekiyor. Üretimde bazı düşüşler 
yaşadık, bunun nedeni sadece otomotiv ana ve 
yan sanayi fabrikalarında yaşanan grevlerdir. Buna 
rağmen ilk beş ayda bir artış yaşanmıştır. Keza aynı 
şekilde otomotiv ihracatında grevler nedeniyle bir 
azalma vardır. Fakat adetsel bazda bakıldığında bir 
sıkıntı yaşanmadığı ortadadır. Euro-Dolar paritesi 
kaynaklı olarak ihracat toplamda parasal olarak 
bir düşüş göstersede adetsel olarak gelişimini 
korumuştur" dedi.

Türkiye'nin yeni bir marka yaratma şansı

Autoshow İstanbul Fuarı'nın açılışında konuşma 
yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık,  Türkiye'nin ekonomi ve otomotiv üretiminde 
dünyada 17. büyük ülke olduğundan bahsettiğini 
dile getiren Z. Alp Gülan, "Son dönemde de 

Bakan Fikri Işık açıklamalarında Türkiye'nin 
konvansiyonel sistemde bir otomobil markası 
yaratmaktan vazgeçtiğini fakat hibrit veya elektrikli 
araçlar konusunda ülkemizin yeni bir marka 
yaratma şansının çok yüksek olduğunu ifade 
etmiştir" dedi.

OYDER olarak üzerinde çok çalıştıkları 
Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Araçlar ile ilgili 
çalışmalarının bakanlık tarafında şu anda askıya 
alındığının bilgisini veren Z. Alp Gülan, kısa vadede 
böyle bir uygulamanın olmayacağının net olarak 
taraflarına bildirildiği açıklamasını yaptı.

Türkiye'de araç değiştirme hızı 5,6

OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün resmi rakamlarına göre Türkiye'de 
her bin kişiye 228 araç düştüğünün bilgisini 
vererek, "Araç kavramının içine her türlü taşıt 
yer almaktadır. Sadece binek otomobil olarak ele 
alırsak ülkemizde bin kişiye 129 araç düşmektedir. 
Fakat bizim ülkemizde genellikle hafif ticari 
araçlar da binek otomobil ile birlikte anıldığı için 
bin kişiye 150-160 arası otomobil düştüğü telafuz 
edilmektedir. Avrupa Birliği ortalamasına bakarsak 
bu rakamın 487'e ulaştığını görürüz. Ayrıca 
Macaristan'da 301, Romanya'da 224, İngiltere'de ise 
454'tür. Bu rakamlara bakarak ülkemiz otomobil 
sektörünün gidecek daha çok yolu olduğunu çok 
rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Z. Alp Gülan, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ziyaretlerinde önemli bilgilerin paylaşıldığını dile 
getirerek, "Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı 
çalışma neticesinde Türkiye'de araç değiştirme 
hızının 5,6 olduğu bilgisini bizimle paylaştılar. 
Emniyet Genel Müdürlüğü pazara yeni giren araç 
sayısını, pazardan çıkan araç sayısını toplayarak, 
toplam araç sayısına bölerek bu rakamı elde ediyor. 
Yeni araç edinme yüzdesi Almanya'da 1,5, Fransa'da 

OYDER Eskişehir Diyalog Toplantısı'na 
Eskişehir Peugeot Banaz Otomotiv'den 

güzel jest

OYDER, Eskişehir Volkswagen, Seat, Audi 
Yetkili Satıcısı Asil Otomotiv'den Oğuz 

Güçlü'yü ziyaret etti. OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Z. ALP GÜLAN
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OYDER olarak ÖTV 
konusunda bir 
indirimin söz konusu 
olup olmadığını Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı'na sorduklarını 
dile getiren Z. Alp 
Gülan, ithal ve 
yerli oranı kıyas 
alındığında yerli araç 
satışlarının artmadığı 
müddetçe Türkiye'de 
hiç bir verginin 
değişmeyeceği 
bilgisini aldıklarını 
söyledi.

ise 2,8 olarak belirlenmiş. Yetkili satıcı gözüyle 
baktığımız zaman, 2030 yılına kadar çok hızlı 
gelişecek bir araç sahibi edinme potansiyeli ortaya 
çıkıyor" diye konuştu.

OYDER olarak ÖTV konusunda bir indirimin söz 
konusu olup olmadığını Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı'na sorduklarını dile getiren Z. Alp Gülan, 
ithal ve yerli oranı kıyas alındığında yerli araç 
satışlarının artmadığı müddetçe Türkiye'de hiç bir 
verginin değişmeyeceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Türkiye'de 5 milyon 700 bin araç el değiştirdi

Ülkemizde her türlü aracın kiralanabildiğini fakat 
hafif ticari aracın kiralanamadığını hatırlatan Z. 
Alp Gülan, "Hafif ticari araçların kiralanması ile 
ilgili bu güne kadar yapmış olduğumuz bakanlık 
görüşmelerimizim akabinde maalesef olumlu bir 
sonuç elde edilememiştir" bilgisini verdi.

2010 yılına kadar Türkiye'de 1 milyon 400 bin 
aracın el değiştirdiğini aktaran OYDER Başkanı 
Z. Alp Gülan, "O dönemler ülkemizde bir aracı 
üzerine almak isteyen müşteri, bu işlemler için üç 
gün uğraşıyor, üç ayrı makama gitmek zorunda 
kalıyordu. 50 bin TL'lik bir aracı üzerine almak 
isteyen otomobil müşterisi 770 TL ücret ödemek 
durumundaydı. O dönem, bakanlık ile yapmış 
olduğumuz toplantıda Türkiye'de araç değiştirme 
ile ilgili sorunları aktardığımızda bu konu ile acil 
olarak ilgileneceklerini dile getirmişlerdi.

Bakanlık otomobil alım ve satımında iyileştirme 
yapmak için, otomobil satıcılarından 2,5 milyon 
adet otomobilin el değiştirmesi sözünü istemişti. 
Şimdi bakıyoruz ki geçtiğimiz yıl 5 milyon 700 bin 
araç el değiştirmiş. Bu el değiştiren otomobillerin de 
3 milyon 800 bini binek otomobildir" diye konuştu.

Otomotiv kongrelerimiz ile sektörde yol açıcı 
olmaya çalışıyoruz

7 Nisan 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 
otomotiv kongresine 800'e yakın sektör 
temsilcisinin katıldığını söyleyen Z. Alp Gülan, 
kongrenin oldukça başarılı geçtiğini ifade etti.   

Kongreye konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. 
Leonardo Buzzavo'nun "Eğer bir bayi, sıfır sattığı 
bir aracın yüzde yetmişi kadar ikinci el yapamıyorsa 
para kazanması mümkün değildir" dediğini aktaran 
Gülan, "Eğer bir bayi her sattığı araç sayısı kadar 
ikinci el ticareti yapıyorsa işini iyi yapıyordur" dedi.        

ASBİS uygulaması OYDER'in çok emek harcadığı 
bir proje olduğu bilgisini veren Z. Alp Gülan, bu 
uygulamada bir Fransa modeli olarak bakanlığa 
sunuldu. 1 milyon dolarlık yatırım bütçesi bulunan 
bu projenin tamamı devlet desteği ise hayata 
geçirildiğini söyledi.

Rekabet kurumunun şu günlerde yeni bir 

OYDER, Eskişehir Honda Yetkili Satıcısı Ufuklar Otomotiv'den Erdoğan Ercan ve 
Murat Ercan'ı ziyaret etti.

OYDER, Eskişehir Toyota Yetkili Satıcısı Toyota Sarar'ın Genel Müdürü Kayhan 
Gelici'yi ziyaret etti.
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Can ÜNAL - BP Castrol

"Castrol doğduğu günden bu güne kadar yüz 

yıllık tarihi boyunca madeni yağın ötesinde sizler 

için karlılık sağlayıcı bir partner olarak çalışma 

misyonunu edindi. Dünyada ve Türkiye deki ilk 

liderlik konumunu bugün beraberce geliştirdiği 

OEM birliktelikleri, müşterilerinin aklındaki ilk 

madeni yağ olması, üstün teknolojisi ve yetkili 

servisler için özel olarak geliştirdiği profesyonel 

serisi ürünlerle beraber karlılık sağlayan 

hizmetleriyle konumunu devam ettiriyor." 

düzenleme yaptığı bilgisini veren Z. Alp Gülan, 
"Rekabet Kurumu'nun gerçekleştirmeye çalıştığı 
düzenleme bizleri 10 yıl boyunca çok etkileyecektir. 
Ödemeli garanti süresi içerisinde yapılan işlemlerde 
yetkili servis dışında müşteri ödemeli yapılan 
hizmetlerin garantiyi bitirip bitirmeme konusunda 
bir madde eklemek isteniyor. 

Bizler, bu maddenin Rekabet Kurumu'nun sahasına 
girmediğini ifade ettik. Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı 
düzenleme ile beraber garanti belgesi verilmesi 
ile kanun hükmünün de belirtildiğini Rekabet 
Kurumu'nun kendi iş konusunda özel servislerin 
yetkili olmak istediği zaman önündeki engelleri 
kaldırmakla sınırlı olduğunu hem bizler hem de 
ODD bunu anlatmaya çalıştık" dedi.

OYDER olarak Finansal Okur Yazarlık adı altında 
bir kurs düzenlendikleri bilgisini veren Gülan, 
"Finansal Okur Yazarlık diye bir kurs düzenliyoruz. 

Biz, yetkili satıcıların bir araya gelerek fiyat 
konusunda bir şey yapamayacaklarının farkındayız. 
Çünkü rekabet yasası, yetkili satıcıların bir araya 
gelerek fiyat konuşmasını yasaklıyor. Bu kurs ile 
fiyatları indirmeden iyileştirme yolları ele alınacak. 
Tüm yetkili satıcılarımızı bu kursa davet edeceğiz. 
Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Türkiye'nin en seçilmiş 
finansçı ve muhasebecileri bayi arkadaşlarımıza bu 
konuda bir eğitim vereceklerdir" dedi.

OYDER'in İTO desteği ile İkinci El Satış Kursu 
başlattığı bilgisini veren Z. Alp Gülan, bu kursun 
bütçesinin İstanbul Ticaret Odası tarafından 
karşılandığını, eğitimin ise sektörde yer alan 
eğitimciler tarafından verildiğini dile getirdi. Z. 
Alp Gülan, "Geçtiğimiz aylarda Bursa'da Doğuş 
Otomotiv'in ikinci el satış yapan kısmına mühür 
vuruldu. Valilik, bize Ankara'dan gelen talimatla 
sıfır otomobil işi yapan bayiler ikinci el otomobil 
ticareti yapamayacak açıklamasında bulunmuştur. 
Bunu İçişleri Bakanlığı'nda ki bir düzenlemeye 
dayanarak yaptılar. Bizde OYDER olarak bu kararı 
verenler ile bizzat görüştük ve konuyu bakanlığa 
bildirdik. Seçimlerden bir hafta önce mahalli 
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idareler bu uygulamadan vazgeçti. Bu bir genelge 
olduğu için yeni bir genelge ile düzeltilmedi. Eğer, 
herhangi bir yetkili satıcımız ikinci el otomobil satışı 
yaptığı için belediyeden bir yazı alırsa, ki belediyeler 
hala eski tebliği biliyorlar. Bu zaman valilik 
üzerinden mahalli idarelerden görüş istemelisiniz. 
Mali idareler artık yasanın sıfır otomobil satışı 
yapan bayileri etkilemediğini, bu uygulamanın 
bizlerin dışında tutulduğunu belirtiyorlar" dedi.

Z. Alp Gülan, ÖTV ile ilgili olarak 18 Nisan'da 
çıkan tebliği görünce sektörün şaşırdığını dile 
getirdi. Bu tebliğde aracın satış gününe kadar, araca 
uygulanan her türlü aksesuar, vadeli araç satışını 
yetkili satıcı yapıyorsa vade farkları ve her eklenti 
ÖTV matrahı anlamına geldiği bilgisini verdi. 
Gülan, aracın motor hacmine göre uygulanacak 
ÖTV oranları konusunda ÖTV Daire Başkanlığı'na 
bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Alp Gülan, yetkili satıcıların üzerindeki hedef 
baskısına değinerek,  "OYDER olarak Rekabet 
Kurulu'ndan hedef baskısı ile ilgili yazılı talepte 
bulunduk. Yetkili satıcı, distribütör tarafından 
hedef baskısıyla son derece rekabeti düşük bir hale 
gelebilir. Bu açıdan, hedef baskısının kriterleri 
olması gerekir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Uğur Eyman
Sahibinden.com
İç Anadolu Bölge Yöneticisi

Sahibinden.com İç Anadolu Bölge Yöneticisi Uğur 
Eyman, İç Anadolu bölgesi olarak merkezlerinin 
Ankara'da olduğunu bilgisini verdi. Uğur Eyman, 
"Ankara'dan sonra en önemli iki şehrimiz Eskişehir 
ve Kayseri. Her iki ilimize de önem veriyoruz ve bu 
toplantıya katıldığımız için mutluyuz. Sahibinden.
com dünyanın şu anda en büyük Türkçe içerikli 
sitesi. Bu şu anlama geliyor aslında, dünyada Türkçe 
içerikli siteyi kimler yapar diye baktığınızda aslında 
Türkiye'nin en büyük sitesi. Ana kategorilerimiz 
emlak, alışveriş ve vasıta alımında. Yaklaşık on tane 
ana kategorimiz, 50 bin tane de alt kategorimiz 
mevcut. Ana kategorilerimiz arasında vasıta büyük 
bir yer kaplamaktadır. 

Sahibinden.com şu anda Türkiye'de giriş yapılan 
siteler arasında 5. sırada. İlk beş sıralamadaki 
sitelere baktığımız zaman Google, YouTube,  

İbrahim Halil Şua
İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi

İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi'nde 
Aktif Hakim olarak görev yapan İbrahim 
Halil Şua; İş sözleşmesinin hazırlanması ve 
feshi, İbranamelerin doldurulması, Kıdem 
ve ihbar tazminatları, Yıllık izin prosedürleri, 
süreleri ve evrakların doldurulması, Fazla 
mesailer, bordrolamalar. Personel pirimleri 
(SSI-CSI) ödemeleri başlıkları ile iş hukukuna 
dair hepimizi ilgilendiren konuları bir hakim 
gözüyle yorumladı.
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Facebook siteleri mevcut. 4. sıradaki Google'nin 
com uzantılı sitesi ile Google'yi birleştirdiğimiz 
de Sahibinden.com ilk beş site arasında dördüncü 
sırada yer almaktadır.  50 bin den fazla kategoride 
şu anda 5 milyondan fazla aktif ilanımız bulunuyor. 
Bu 5 milyon aktif ilan'a 33 milyon tekil ziyaretçi, 4 
milyar sayfa görüntüleme gerçekleştiriyor. 

33 milyon tekil ziyaretçi, ziyaret başına ortalama 
36 sayfa gösterim yapıyor ve yaklaşık 16 dakika 
sitede kalıyor. 33 milyon tekil ziyaretçi 118 
milyon kere sahibinden.com sitesine giriş yapıyor. 
Yaklaşık olarak bir kişi ayda dört defa giriş yapıyor 
diyebiliriz. 

Sahibinden.com'un vasıta da ne durumda olduğuna 
bakarsak yaklaşık olarak 500 bin aktif ilan var. 
Burada dikkat edilmesi gereken konu aslında şöyle, 
toplam 5 milyon ilanımız var ve bunun sadece 500 
bin'i vasıta kategorisinde. Yüzde onluk bir payı var 

fakat sayfa gösterimine baktığımız zaman iki milyar 
sayfa gösterimi var. Toplam sayfa gösterimizin 
yüzde ellisi vasıta kategorisinde. İlanda bulunan 
yüzde onluk bir pay, sayfa gösteriminde ise yüzde 
ellilik bir pay. Çok ciddi anlamda aslında bizim 
vasıtaya yönelmemiz gerektiğini gösteriyor. Vasıta 
kategorisine 18 milyon tekil ziyaretçi giriyor. 
Toplam tekil ziyaretçimiz üzerinden hesap yapılırsa 
yarısından fazlasının vasıta olduğunu görüyor. 18 
milyon tekil ziyaretçi 60 milyon sayfa gösterimi 
yapıyor. Diğer ilanlara oranla yaklaşık beş katı bir 
gösterim söz konusu. 

Yetkili bayi diye yeni bir ürünümüz çıktı. Arama 
bölümünde yetkili bayi olarak özel bir sekme olacak. 
Arama yaparken, yetkili bayiden aramak yapmak 
aklına gelmeyen kişiler bile artık ilan görüntüleme 
sayfasında yetkili bayiden sekmesini tıklayarak 
aradığı aracın yetkili bayiden olup olmadığını 
görebilecek. Sahibinden, galeriden ve yetkili bayiden 
olmak üzere artık üç tane sekme olacak. İlan detay 
ve mağaza sayfasında da markalara ait amblemler ve 
yetkili bayi ibaresi bulunacak" diye konuştu.  

Yetkili Bayi

Yetkili bayilere özel yeni ürünümüz “Yetkili Bayi” hizmetini Nisan ayında 

hayata geçirdik. Böylece, sahibinden.com’un “Vasıta” kategorisindeki 

aramalarda yetkili bayilerin eklediği ilanlar, “Yetkili Bayi” sekmesi ile diğer 

tüm ilanlardan ayrılarak öne çıkıyor. Yetkili bayilerin ilanları, hem arama 

sonuç sayfalarında özel bir sekmede hem de ilan detay ve mağaza 

sayfalarında yetkili bayisi oldukları marka ve markanın logosuyla 

sitemizde yer alıyor.  Yeni ürünümüz ile hem kullanıcılarımıza hem de 

otomotiv sektörüne katma değer yaratacağımıza inanıyoruz. 

Eskişehir, Türkiye'nin bir 
ili ve en kalabalık yirmi 
beşinci şehri. 2014 yılına göre 
Eskişehir nüfusu 812.320'dir. 
Ortasından Porsuk Çayı geçen 
şehir, içerisinde Osmangazi 
Üniversitesi ve Anadolu 
Üniversitesi'nin bulunması 
nedeniyle bir öğrenci kenti 
görünümündedir.
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“İstikrarlı bir büyüme
için yeni bir model inşa 
etmemiz gerekiyor”
Seçimlerin hemen sonrasında bir araya geldiğimiz CNN Türk Ekono-
mi Müdürü Emin Çapa, kendine has üslubuyla 7 Haziran seçimle-
rini ve bunun doğal sonucu olarak ekonomiye etkilerini okur-
larımız için değerlendirdi.  Sayın Çapa değerlendirmele-
rini yaparken önemle, herkesin kendisinin çok iyi si-
yaset bildiğini sandığını dile getirerek, “Ama ben 
böyle bir iddiada bulunmuyorum. Ben sade-
ce matematik, analiz biliyorum ama siyase-
ti sıradan bir vatandaş ne kadar biliyorsa 
belki işim gereği biraz fazla biliyorum” 
dedi.

EMİN ÇAPA
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Siyasi nedenlerin yanı sıra ekonomik nedenler 
de bir erken seçimi tetikliyor

Bu yılın başında yaptığım bir çalışmada iki yıl 
içerisinde erken seçim olma öngörüsünde 

bulundum. Bu öngörünün gerçekliğinin bir tarafını 
ekonomik nedenler oluşturuyor. Ülkemizde 
ekonomik açıdan atılması gereken çok sert adımlar 
var. Bu adımların bir an önce atılması gerekiyor 
yoksa Türkiye düşük bir büyüme ivmesiyle giderek 
düşen bir büyüme ile karşı karşıya kalacak. Bu 
ilk etapta işsizliğin derinleşmesiyle kendini 
gösterecektir. Bu baskı göğüslenemez bu açıdan iki 
yıl içerisinde mutlak bir erken seçim olasılığı ufukta 
görünmektedir.

Erken seçim en az iki yıl sonra

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ortaya çıkan 
tablodan bir koalisyon hükümeti ortaya çıkacağına 
inanıyorum. Bunun bir nedenini, milletvekillerinin 
seçimler için çok para ve emek harcamaları 
oluşturuyor. Bu yüzden meclisin yeni vekilleri bir 
erken seçime gitmek istemeyeceklerdir. Öte yandan 
ise Adalet ve Kalkınma Partisi açısından bir erken 
seçim bana göre risk taşımaktadır. Biliyorsunuz 
AKP’nin üç dönem kuralı var, bu dönem ikinci 
kez seçilen vekiller, bir erken seçim durumunda üç 
dönem kuralına takılmış olacaklar. Bu açıdan bir 
itiraz gelebilir diye düşünmek gerekiyor.

550 sandalyeli TBMM’de 7 Haziran seçimleriyle 
birlikte 330 yeni vekil seçildi. Yenilenme 
sadece AKP açısından değil bütün partiler için 
geçerli bir durum. Vekiller yeniden bir seçim 

istemeyeceklerdir. Vekillerini en çok yenileyen parti 
HDP oldu, ayrıca vekil sayısını da artırdı. İkinci 
önemli yenilenme CHP’de gerçekleşti. Yine MHP ve 
AKP’de de meclise ilk kez giren vekiller var.

Olası bir erken seçimin taşıdığı riskler

“PYD, IŞİD’den daha tehlikelidir” söylemi AKP için 
olası bir seçimde risk taşımaktadır. AKP’yi ciddi bir 
şekilde Kürt seçmenler destekliyor. Seçim öncesinde 
yapılan değerlendirmelerde 2 milyon 800 bin 
civarındaki muhafazakar Kürt seçmeninin AKP’ye 
oy vereceği konuşuluyordu. Bana göre ise batıda 
yaşayan Türkler’in oylarıyla HDP’nin barajı geçmesi 
çok da mümkün değildi. Bu tespitlerimi seçimden 
önceki yayınlarda da söyledim. Fakat, hala AKP’ye 
oy veren Kürt seçmen bulunuyor.

Olası bir erken seçimde seçmenler, kendilerini 
temsil eden partinin ne kadar iyi bir oy aldığını 
ve bunun da ayrıca gurur verici olduğunu görerek 
oy kullanacaklar. Dolayısıyla bu seçmenler, 7 
Haziran’da AKP için tercih ettikleri oylarını, erken 
bir seçimde HDP’yi tercih ederek kullanabilirler. 
Bu açıdan AKP, bir milyon civarında bir oy kaybı 
yaşayabilir.

Öte yandan olası bir erken seçimde, AKP seçmene 
yeni olarak ne vaat edecek? “Çözüm sürecini 
sonlandırıyorum” diyerek milliyetçi tabana 
giden oylara mı yönelecek? MHP’ye oy veren her 
yüz seçmenin 22’si bir önceki seçimde AKP’yi 
desteklemişti. Çözüm Süreci nedeniyle bir bölünme 
endişesi taşıyan seçmenin oyları AKP’den MHP’ye 
kaymış durumda. Yeni bir seçim bu oyların 
yani Kürt seçmeninin kaybedilmesi anlamına 
gelmektedir.

Ayrıca AKP, MHP’ye ve HDP’ye oy kaymasını 
engellemek için bir şey yapması gerekiyor. Ama 
yapacağı her şey, bu iki partiden hep birine 
yarayacak, oyları bu iki partiye yönelecektir.

Seçim sonrası yaptığımız araştırma önemli 
ipuçları verdi

Türkiye’de şu anda on beş milyon civarında yaşayan 
Kürt olduğu tahmin ediliyor. Kürt oylarını analiz 
ederken, detaylara ihtiyacımız var. Örneğin, Kürt 
gençleri seçimde hangi partileri tercih ettiler? 
Seçimden hemen sonra, 8 Haziran tarihinde 
bir araştırma yaptık. Bir gün sonra araştırma 
yapmamızın temel nedenlerinden biri oy dağılımı 
belli olduktan sonra ortaya çıkan tablodan seçmenin 
memnun olup olmadığı ile ilgiliydi. “Seçmen verdiği 
kararı sorguluyor mu?” diye değerlendirmek istedik. 
Bu araştırmanın sonucunda, genç seçmenin ciddi 
bir bölümü oyunu HDP’ye vermiş. Daha detaylı 
baktığımızda ise, HDP’nin barajı geçmesini Kürt 

Ülkemizde ekonomik 
açıdan atılması 
gereken çok sert 
adımlar var. Bu 
adımların bir an önce 
atılması gerekiyor 
yoksa Türkiye düşük 
bir büyüme ivmesiyle 
giderek düşen bir 
büyüme ile karşı 
karşıya kalacak. Bu 
ilk etapta işsizliğin 
derinleşmesiyle 
kendini gösterecektir. 
Bu baskı 
göğüslenemez bu 
açıdan iki yıl içerisinde 
mutlak bir erken 
seçim olasılığı ufukta 
görünmektedir.

CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa
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seçmen sağladı, şehirli Türk seçmen ise yüzde 
üç gibi bir artışı sağlayarak, HDP’yi yüzde 13 oy 
oranına ulaştırmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir kırılma noktası 
oldu

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında Türkiye’nin 
kaderi açısından bazı önemli noktalar ortaya 
çıkmıştır. Seçimden önce yapılan bütün 
analizlerimiz, seçim sonrası ortaya çıkan 
sonuçlarla doğrulanmış oldu. Bugüne kadar 
bizim gördüğümüz şekilde AKP ve HDP seçmeni 
sandığa çok bağlıydı. Bu iki partinin seçmeni, iki 
eli kanda olsa dahi mutlaka sandığa gidiyorlardı. 
AKP seçmenindeki kırılma Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
AKP’li seçmen sandığa gitmedi, bu çok önemli bir 
durumdu. Seçime destek vermediler, aradaki farkı 
ise MHP seçmeni tamamladı. 

Bu değerlendirmeyi seçim döneminde TV 
programlarımızda yaptık. Hatta Cumhurbaşkanlığı 
seçimi sonrası TV’de matematiksel olarak da 
gösterdim. Hemen ardından IPSOS araştırma şirketi 
de bir araştırma yaparak aynı sonuçları ortaya 
çıkardılar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin 
2011 yılında aldığı oydan daha düşük bir oy aldı. 
2011 yılı seçimlerinde AKP yüzde 49 oy aldı. 2014 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Sayın Erdoğan 
yüzde 52 oy aldı. Fakat seçmen sayısının çok 
artmasına rağmen Sayın Erdoğan bir önceki seçime 
göre 300 binden daha az oy almış oldu. Bu da bir 
kırılmanın göstergesiydi.

Baskıcı ve çatışmacı üslup seçmen üzerinde 
olumsuz bir etki yarattı

Bu kırılmanın nedenlerini ne Sayın 
Cumhurbaşkanının ne de AKP üst yönetiminin iyi 
bir şekilde analiz edemediklerini düşünüyorum. 
Bu durum bana göre Sayın Erdoğan’ın baskıcı 
üslubundan kaynaklı olarak, AKP’li seçmen de dahil 
olmak üzere ürkerek desteklerini geri çekmesiyle 
açıklanabilir. 

Araştırmalarımız oy kullanmayan 8 milyona yakın 
bir seçmen varlığına işaret ediyor. Bir önceki 
seçimde bunların yüzde 44’ü AKP’ye oy vermiş. 
Biz, araştırmalarımızda oy vermeyen bu kitleye 
sorular yönelttik. Diyelim ki 6 milyon seçmen 
kendine yeni bir liman bulamamış ama AKP’ye de 
yönelmemiş. Bu 6 milyon seçmenin yüzde 44’ü 2,7 
milyon seçmene denk geliyor. Bu seçmen oyunu 
AKP'ye vermiş olsaydı, tek başına iktidar olabilirdi. 
Bu sonuçlar bize önemli ipuçları vermeye devam 
ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 
72 oranında gerçekleşti. O dönem HDP’nin barajı 
geçip geçmeyeceği hesabı yapılırken, ben katılımın 
düşük olmasına işaret ediyordum.

Katılım oranı düştükçe, seçmeni sandığa götürebilen 
partinin başarısı yükseliyor. HDP seçmeni sandığa 
çok bağlı. 5 Haziran günü Diyarbakır’daki HDP 
mitingine yapılan bombalı saldırının ardından, 
kolları bacakları kopan yaralı insanlar dahi sandığa 
gittiler. Bu kitle aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde de oy verdi. Buradan hareketle 
HDP’nin oylarını analiz etmemiz gerekiyor. 
HDP'nin seçmeninin oranı sandığa gitmeyenlerde 
çok düşük. O yüzden de oransal olarak baktığımızda 
Türkiye'de ki seçmenin şu kadarı Türk seçmen 
ama HDP ondan daha yüksek oy alıyor diyemeyiz. 
Katılmayan seçmenin içerisinde HDP seçmeni 
minimum seviyede. 

Verilere bakarak bir değerlendirme yapıyoruz

Biz seçmenin neden oy vermediğine ilişkin bazı 
sorular sorduk. Bu cevaplardan biri, “Beni temsil 
eden bir parti bulamadım” oldu. Bu önemli 
bir veri ama buradan bir sonuç çıkmıyor. Ama 
araştırmamızda AKP’nin küskünlerinin neden 
küskün olduklarını biliyoruz. AKP’li seçmenin 
en önemli küskünlük nedeni, Sayın Erdoğan’ın 
başkanlık konusundaki ısrarıdır. Sayın Erdoğan her 
seçimde seçmeninden bir talepte bulundu. Lobilere 
karşı destek istedi, Ergenekon’a, darbelere karşı 
destek istedi. Devlet ele geçiriliyor, beni destekleyin 
dedi, son olarak başkanlık için 400 vekil istedi. Bana 
göre seçmen bu isteklere bir yerde dur demiştir. 
Elbette bu benim düşüncem. Ben bir politik analist 
veya siyaset okuyucu değilim. Ben sadece veriler 

CNN Türk Ekonomi 
Müdürü Emin 
Çapa: "Yeni bir 
büyüme modeli inşa 
edebilmemiz için bazı 
temeller gerekiyor. 
Bu temellerden 
biri hukuk diğeri 
eğitimdir. Eğitimle 
çok bağlantılı olarak 
yeni teknolojiler, 
yaratıcı endüstriler 
geliştirmemiz 
gerekiyor. Eğitim 
olmadan bunları 
yapabilmek çok 
mümkün değil. 
Türkiye’de bunları 
dönüştürebilecek 
yetişmiş insan gücü 
var, bunlar çok az 
olsalar dahi çok iyi 
yetişmiş durumdalar."
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ve sokaktaki seçmenden aldığımız sonuca göre 
değerlendirme yapabiliyorum.

Yeni bir parti veya yeni bir oluşum bugünün 
değerlendirmesi değil

AKP merkezden hızla uzaklaşıyor, CHP ise başarılı 
bir şekilde merkezin soluna doğru yaklaşıyor. Öte 
yandan merkezde nasıl bir oluşuma ya da partiye 
ihtiyaç vardır, çok da emin değilim. Ayrıca AKP’den 
kopabilecek unsurların merkezi doldurma şansları 
konusunda da çok emin değilim. Sayın Numan 
Kurtulmuş, Saadet Partisi’nden ayrıldığında SP’nin 
oyları yüzde 6,5 civarındaydı. Sayın Kurtulmuş 
eğer Saadet’in başında olsaydı bugün biz, SP’nin 
HDP gibi barajı geçip geçemeyeceğini konuşuyor 
olacaktık. Barajı geçmese bile oyları yüzde 9’lar 
da olan bir Saadet Partisi’ni görebilirdik. Yine öte 
yandan başka bir partiye ihtiyaç var mı konusu beni 
aşan bir konudur.

Erken seçim, çözüm süreci ile yüzleşmeyi de 
beraberinde getirecek

AKP seçim sonrası sıkışmış bir durumdadır. Olası 
bir erken seçim durumunda MHP tabanından 
alacağı oy oranını korumak ya da geri almak için 
yapacağı her hamlede kendi oylarının HDP’ye 
gitmesini hızlandıracaktır. Öte yandan hiçbir şey 
yapmadığı durumda iki partinin tabanından oy 
alamayacaktır. MHP açısından bakıldığında ise, 
bir zirveye gelmiştir. O zirvede durmak o kadar 
da kolay değil. MHP içinde de çok ciddi anlamda 
emanet oy var. O oyları tutması gerekiyor, çünkü 
yeni bir seçimde bu oyları AKP almak isteyecektir. 
Emanet oyları tutmanın yolu ise HDP’ye karşı 
sağlam durmayı gerektirmektedir. Ama aynı zaman 
da sağduyulu bir şekilde çözümlere yönelmek de 
önem arz ediyor.

Ana muhalefet seçmene ilk kez bu kadar iyi 
dokunuyor

HDP’nin içerisinde yüzde 1-1,5 oranında oy 
veren CHP’li bir katman var. Bu seçmen AKP’yi 
cezalandırmak için gidip HDP’ye oy vermiştir. Bu 
açıdan bu tabanı HDP her zaman kaybedebilir. 
Fakat aynı zamanda HDP bu boşluğu hızla 
doldurabilir. Olası bir erken seçimde HDP’nin 
barajın altında kalmayacağını düşünüyorum. 
CHP ise çok iyi bir konumdadır, iyi bir dönüşüm 
yaptı, seçimlerde belki oyunu artırmadı ama 
ilk kez seçmene bu kadar iyi dokundu. CHP bu 
söylemlerine devam edebilirse, aşınmış olan 
itibarını onarabilir gibi gözükmektedir.

Şartlar ne kadar bir koalisyonu belirleyecek?

Kurulacak olası bir AKP-MHP koalisyonu bazı 
sorunları taşımaktadır. Çözüm sürecinin babası 
ve yapıcısı olarak AKP öne çıkmaktadır. MHP ile 
bir koalisyon, çözüm sürecinin kesilmesine yol 
açabilir. Çözüm sürecinin sonlanması, çatışmaları 
hızlandıracak, tekrar bir savaşın başlamasına 
neden olacaktır. Bu durum ülkemizde kimsenin 
istemeyeceği bir durumdur.

Çözüm sürecini artık geri dönülmez bir şekilde 
destekleyen ciddi bir AKP tabanı var. Çatışma 
ortamının başlaması sadece AKP’ye oy veren 
Kürtlerin kaybına yol açmaz, süreci destekleyen 
herkes kaybedilmiş olur. AKP-CHP koalisyonunda 
ise AKP, CHP’ye çok daha mahkumdur. CHP’nin 
olası bir erken seçimde kaybedecek bir şeyi yoktur. 
Oyları yüzde 25’in altına zaten inmez, hatta üzerine 
bile çıkabilir.

Olası bir erken seçimde, yeni bir yenilgi Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun liderliğini tartışmaya 
açmış olacak. Bu açıdan da AKP, CHP’ye göre 
çok daha köşeye sıkışmış durumdadır. CHP, AKP 
ile koalisyon şartlarını ortaya koyar, hatta bunun 
dışında bir şey yapmasına gerek de yoktur. CHP’nin 
kaybedecek bir şeyi yok. Yine öte yandan CHP 
içinde AKP’den ve Sayın Erdoğan faktöründen 
çok yorulmuş insanlar var. Bunlar bu koalisyonu 
affederler mi ve etmezler mi işte bu konuda çok 
emin değilim.

Yolsuzluk soruşturmaları koalisyonun kilidi 
mi?

17 Aralık soruşturması yolsuzluklarla ilgiliydi. 
25 Aralık ise Sayın Erdoğan’a yönelik olduğu 
iddia edildi. 17 Aralık’a ait açılacak her hangi bir 
kapının ucunun 25 Aralık’a gitmeyeceği ve Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın bir tartışma konusu olup 
olmayacağı AKP açısından ciddi bir konu. AKP bu 
gücüyle bunu engelleyemeyecek ama hükümetin 

Seçim gecesi, dört 
büyük yatırımcı ile 
konuştum. Büyük 
yatırımcılar aynı ülke 
insanımız gibi AKP’nin 
güçlü bir şekilde 
seçimleri kazanarak 
başkanlık sistemini, 
Türkiye’de seçmenin 
birçoğunun karşı 
olmasına rağmen 
dayatmasından 
korkuyorlardı. Bu 
korku ortadan kalkınca 
istikrar yeniden kendi 
yoluna doğru yöneldi. 
Ekonominin kuralları 
var, o kurallara uymak 
çok önemlidir. O 
kurallara uyarak 
hareket edenlerin 
kim olduğunun da bir 
önemi yoktur.

CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa ve OYDER 
Genel Sekreteri Özgür Tezer
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kurulmasını geciktirerek bunu önleyebilir. AKP bu 
açıdan iki ateş arasında kalmış gibidir. Bu ateşten 
kendine uzak olanı tercih edebilir. 

CHP’li seçmen açısından yolsuzluk iddialarıyla dört 
bakanın yüce divana gönderilmesi çok kritik bir 
konudur. Mecliste herhangi bir vekil önerge verse 
bile bu belki engellenebilir. CHP açısından bunların 
olup olmaması zamana bağlıdır ve aynı zamanda ise 
bir avantajdır.

Seçim sonuçları bir partinin yenilgisine işaret 
etmiyor

Seçim sonuçlarına bakarak, MHP’nin yükseldiğini 
HDP’nin bu seçimin kazananlarından biri 
olduğunu görebiliriz. CHP şanslı kaybeden, AKP 
ise ilginç bir durumdadır. AKP sadece iktidarı 
ve çoğunluğu kaybetmiştir. Bu seçimin yenileni 
Sayın Erdoğan olmuştur. Sayın Erdoğan, anayasayı 
değiştirecek çoğunluğu elde edebilmek için büyük 
bir çaba harcamış fakat seçimde yenilmiştir. AKP 
seçimin kaybedeni gibi gözükse de, yüzde 40 oy 
ile birinci parti durumundadır. İkinci parti ile 
arasında yüzde 15’lik de bir fark vardır. AKP bir 
yoruma göre kaybedendir ama onsuz bir çözüm 
oluşturulamamaktadır.

7 Haziran seçimlerinde Sayın Erdoğan tarafsızlığını 
bozmuştur. Tarafsızlığını bozarak kendini ortaya 
koymuştur. Bugün tarafsız bir Cumhurbaşkanı gibi 
davransaydı, bu cümleleri kurmuyor olacaktık. 
Sayın Erdoğan’ın tarafsız kalması, bugün bir çözüm 
açısından kendini kilit bir duruma getirecekti.

Rant yaratan ekonomi modeli ile bir büyüme 
yaratılamaz

Türkiye’de 2007 yılından bu yana AKP iktidarının 
ekonomi diye bir sorunu olmadı. Seçimin hemen 
ardından dolar kuru 2,78-2,80 TL’ye ulaşınca 
insanlar paniklediler. Seçim gecesi, TV’de doların 
artışının devam etmeyeceğini söylemiştim. Nitekim 
26 Haziran itibariyle dolar kuru 2,66 TL’nin altına 
doğru çekilmeye başladı. 

Seçim gecesi, dört büyük yatırımcı ile konuştum. 
Büyük yatırımcılar aynı ülke insanımız gibi AKP’nin 
güçlü bir şekilde seçimleri kazanarak başkanlık 
sistemini, Türkiye’de seçmenin birçoğunun karşı 
olmasına rağmen dayatmasından korkuyorlardı. 
Bu korku ortadan kalkınca istikrar yeniden kendi 
yoluna doğru yöneldi. Ekonominin kuralları var, o 
kurallara uymak çok önemlidir. O kurallara uyarak 
hareket edenlerin kim olduğunun da bir önemi 
yoktur.

Türkiye’nin 2007’den bu yana biriken bir yapısal 
reformlar zinciri var. 2007 yılından bugüne çok fazla 

yapısal reformlar yapılmadı. Ülkemiz düşük bir 
büyüme göstermeye başladı. 2008 krizini yaşadık, 
2011 ve 2012’de ise yüksek bir büyüme yaşadık. 
Bu büyüme çok gerçekçi değildi. ABD dünyaya 
paraları saçmıştı ve bize de yağmur gibi paralar 
yağıyordu. Bundan sonra büyüme 3,8’lere düştü. 
AKP iktidarının 13 yıllık büyümesi ortalama olarak 
yüzde 4,90’ların altına ulaşmış oldu.

Orta gelir tuzağının içindeyiz

Son altı yıldır Türkiye'nin kişi başına düşen 
milli geliri on bin dolardır. Bu on bir bin dolar 
olamıyor. Çünkü orta gelir tuzağı dediğimiz bir 
şeyin içine girdik ve çıkamıyoruz. Bunun en 
büyük nedeni rant ekonomisidir. Çünkü rant 
yaratan bu modelle büyüme gelemez. Bizim yeni 
bir model inşa etmemiz gerekiyor. Bu yeni modeli 
inşa edebilmemiz için bazı temeller gerekiyor. Bu 
temellerden biri hukuk diğeri eğitimdir. Eğitimle 
çok bağlantılı olarak yeni teknolojiler, yaratıcı 
endüstriler geliştirmemiz gerekiyor. Eğitim olmadan 
bunları yapabilmek çok mümkün değil. Türkiye’de 
bunları dönüştürebilecek yetişmiş insan gücü 
var, bunlar çok az olsalar dahi çok iyi yetişmiş 
durumdalar.

Bilimsel bir eğitime kapı açmak ve vizyon 
sağlamak gereklidir

Türkiye’de iyi yetişmiş insan kaynağımız bir 
teknoloji hamlesi için köprü görevi görebilir. 
Türkiye’de çok iyi okullar ve çok iyi eğitim gören 
insanlar var. Türkiye’de sadece bana göre geniş 
kitlelerde sorun var. Türkiye’de masterlı ya da 
doktoralı iyi yetişmiş insan kaynağı konusunda bir 
sorun yok. Sorun, ortalama kitlenin yani sıradan 
vatandaşın eğitim seviyesinin çok düşük olmasında 

Son altı yıldır 
Türkiye'nin kişi başına 
düşen milli geliri on 
bin dolardır. Bu on bir 
bin dolar olamıyor. 
Çünkü orta gelir 
tuzağı dediğimiz bir 
şeyin içine girdik ve 
çıkamıyoruz. Bunun 
en büyük nedeni 
rant ekonomisidir. 
Çünkü rant yaratan 
bu modelle büyüme 
gelemez. Bizim yeni bir 
model inşa etmemiz 
gerekiyor. 
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yatmaktadır. İkisinin arasında büyük bir uçurum 
vardır.

Elimizdeki insan kaynağıyla bir hamle yapabilme 
şansına sahibiz. Alınan patent sayısına baktığımızda 
Kore’nin aldığının yüzde 0,56’sını yakalamış 
durumdayız.  Fakat uluslararası kabul gören makale 
sayısında ise arada yüzde 2,5’luk bir fark vardır. Bu 
fark küçüktür, ama küçük dediğimiz olgu bizi ikiye 
katlıyor, ama öbür tarafta ise bize elliye katlıyor 
demektir.

Buradan hareketle bir bilimsel temelimiz olduğunu 
söyleyebilirim. Artık yeni teknolojilere, katma 
değerli üretime kapı açmalı ve vizyon sağlamamız 
gerekiyor. Yerli marka bir otomobil üretmeyi 
tartışıyoruz. Bana göre yerli araç üretmeyelim. Ama 
aracın elektrikli motorunu üretebiliriz. Dünya artık 
buraya gidiyor, dünya bataryanın peşinde koşuyor. 
Bu teknolojiye yatırım yapmak geleceğe yatırım 
yapmaktır.

Öte yandan henüz sıfır noktasında olan teknolojiler 
var. Bu teknolojilerin imkanlarını kendi lehimize 
çevirerek geliştirebiliriz. Dolayısıyla bilimsel ve 
teknolojik bir sıçrama yapmak için geçiş sürecimizi 
hızlandıracak gelişmelere yönelmeliyiz. Ama bu 
sırada hala bizim iş bulmamız gereken büyük 
kitleler var. Klasik sanayi üretimini terk etmememiz, 
oralarda tutunmamız gerekiyor. Dünya, klasik 
sanayi üretimini bir günde terk etmeyecek. Üç 
boyutlu yazıcılarda üretimin şekli değişiyor ama 
hala fabrikalarda üretim de yapılıyor.

Tarımsal üretimi terk etmenin sonuçları

Türkiye son 10 yılda en çok eğitim ve tarım 
konusunda başarısız oldu. Tarımı tamamen terk 
ettik, dünyaya baktığımızda tarımı çözmeden 

gelişmiş bir sanayi ülkesi olmadığını görürüz. 
Japonya’nın milli gelirinde tarımın payı yüzde 
1’in altındadır. Fakat Japonya dünya ticaret 
görüşmelerini üç kuruşluk suşi pirinci yüzünden 
bloke edebilmiştir.

AB’nin en büyük payı tarımsal üretimden gelir. 
Şimdi bunu yüzde ellilere düşürmeye çalışıyorlar. 
Fransa, ticaret açığı veriyor. Sanayisiyle tarımı 
kapatıyor. Dolayısıyla bu ayakları bizim de inşa 
etmemiz gerekiyor. Türkiye tarımsal üretimini 
artıramıyor. Bulgaristan’dan saman ithal etmek 
durumunda kalıyoruz. Bu durumu kabul edebilmek 
mümkün değildir.

Yeni teknolojilere, 
katma değerli üretime 
kapı açmalı ve vizyon 
sağlamamız gerekiyor. 
Yerli marka bir 
otomobil üretmeyi 
tartışıyoruz. Bana göre 
yerli araç üretmeyelim. 
Ama aracın 
elektrikli motorunu 
üretebiliriz. Dünya 
artık buraya gidiyor, 
dünya bataryanın 
peşinde koşuyor. Bu 
teknolojiye yatırım 
yapmak geleceğe 
yatırım yapmaktır.

Doğal tarıma yönelmek bütün 
dünyada bir dalga gibi kabarıyor. 
Bu kabaran dalga, tıpkı yeşil 
devrim dediğimiz gibi gübre ve 
DDT devriminin yarattığı kitlesel 
üretim patlamasına benziyor. 
Bütün dünyada daha doğal, organik 
demeyelim ama iyi tarım dedikleri 
bir üretim biçimine doğru gidiş var. 
Toplumun ortalama eğitiminin çok 
üstünde olan insanların tarıma 
yönelik ilgisi var. Bir doğaya 
dönüş dalgasında insan bu aşırı 
mekanizasyon, bilgisayarlara, 
internete bağlanmaktan biraz 
arınmak istiyor. Toprağa dokunmak 
istiyor.

Biliyorsunuz TV’de 2,5 yıldır “Para Dedektifi” 
programını hazırlıyoruz. Ekonomiyi doğayla tarımla 
buluşturmaya çalışıyoruz. Tarımdan söz ediyoruz, 
etkilenen her döngüyü ve hataları görüyoruz ve 
çözümler sunuyoruz.

Doğaya dönüş dalgası ne kadar gerçekçi?

Doğal tarıma yönelmek bütün dünyada bir dalga 
gibi kabarıyor. Bu kabaran dalga, tıpkı yeşil devrim 
dediğimiz gibi gübre ve DDT devriminin yarattığı 
kitlesel üretim patlamasına benziyor. Bütün 
dünyada daha doğal, organik demeyelim ama iyi 
tarım dedikleri bir üretim biçimine doğru gidiş 
var. Toplumun ortalama eğitiminin çok üstünde 
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olan insanların tarıma yönelik ilgisi var. Bir doğaya 
dönüş dalgasında insan bu aşırı mekanizasyon, 
bilgisayarlara, internete bağlanmaktan biraz 
arınmak istiyor. Toprağa dokunmak istiyor.

Batının bütün zengin ülkeleri, tarım sorununu 
çözdüler. Unutmayalım ki yakın bir gelecekte dünya 
nüfusu 9 milyara ulaşacak. Bu insanları bizim 
organik tarımla beslememiz mümkün değildir. 
Ya nüfusu azaltacağız ya da açlıktan öldüreceğiz. 
Ya da kitlesel tarım yapacağız. Bana göre nüfusun 
azaltılması gerekiyor. Nüfusun kontrol altında, 
dünya kaynaklarının yetebileceği bir seviyede 
tutulmasını tercih ederim. Ama bunu Hindistan’a 
dayatmak mümkün değildir. Dünya nüfusunun 
önemli bir artışını Hindistan sağlıyor. Çin nüfus 
kontrol yapıyor, ama önümüzdeki süreçte Hindistan 
Çin'i geçecek. 

Biz köylülerimizi çiftçiye dönüştürmeliyiz

Bizim çocukluğumuzda Türkiye kendi kendine 
yetebilen yedi ülkeden biriydi. Şu anda hangi 
konuda kendimize yetiyoruz merak ediyorum. 
Biz bir savaş sonucu topraklarımızı mı kaybettik? 
Bu topraklar bizim nüfusumuza bakamayacak 
topraklar mı? Bu bizim plansız, hesap etmeyen, 
çiftçisini düşünmeyen bir tarım politikası 
uygulamamamızdan kaynaklıdır. Dünyayı yeniden 
keşfetmeye gerek yok. Ama bir şeyi görmek 
gerekiyor, köylü başka bir şeydir, çiftçi başka bir 
şey. Köylü tanımı bir yaşam tarzını ifade eder. 
Bir insanın kırsalda yaşıyor olması onun çiftçi 
olduğunu göstermez. Biz köylülerimizi çiftçiye 
dönüştürmeliyiz. Dönüştürmezsek eğer bu iş 
olmaz. Türkiye bir şekilde kooperatifleşme denilen 
ve bütün dünyada tarımı ayakta tutan yapıyı 
kurabilmelidir. 

Niçin biz yenilenebilir enerji ile tarımı 
buluşturmuyoruz? Amerika’da çiftçilerin özellikle 
batı eyaletlerinde önemli gelir kaynaklarından 
biri rüzgar enerjisi. Orada çiftlikler çok büyük 
biliyorsunuz. Dönümlerce arazinin içerisine 
kuruyorlar, yenilenebilir enerjiyi devlet aldığı için 
kuraklıkta olsa ne olursa olsun adamın sabit bir 
geliri var. Rüzgar estikçe o dönüyor ve onu devlete 
satıyor. 

Yenilenebilir enerji için iyi bir planlama 
yapılabilir

Ben devletin yerinde olsam, çiftcinin tarlasına 
bedava güneş enerjisi sistemini kurarım. Bakımını 
da ona yaptırırım. Sistemin maliyeti karşılanıncaya 
kadar gelirin yüzde 30’unu çiftçiye bırakır, yüzde 
70’ini devlet olarak alırım. Sonrasında bunu yüzde 
50 yüzde 50 şeklinde paylaşırım. Bu sayede çiftçiye 

ekstradan bir gelir gelmiş olacaktır. Kuraklık ya 
da olası bir afet durumunda çiftçi zor durumda 
kalmayacak. Yani hem ona ek bir gelir olacak, hem 
de temiz enerji üretilmiş olacaktır.

Dünyada artık büyük hidroelektrik baraj 
inşaatları ya da santralleri yenilenebilir enerji ya 
da çevreci olarak kabul edilmiyor. Bunun nedeni 
büyük çevresel etkiler yaratmasıdır. Barajlar 
suları buharlaştırıyor, zararları örneğin Mısır’da 
görüyoruz. Toprak tuzlanıyor, tarım yok oluyor. 
Devir artık mega çözümlerde değil, mikro çözümler 
devridir. Bölgesel yerel dokunuşlar gerekiyor.

Turizm öncelikli kalkınma modeli olabilir

Tatil ve iş nedeniyle sık sık Güney Doğu Anadolu 
bölgesine gidiyorum. Urfa'da, Adıyaman'da tekstil 
yatırımları olduğunu görüyorum. Her yere tekstil, 
her yere konfeksiyon yatırımı yapmanın çok doğru 
olmadığını düşünüyorum. Hükümetin yerinde 
ben olsam, turizm yatırımlarına öncelik veririm. 
Bu bölgedeki otellerden oraya inen uçaktan vergi 
almam. Hatta oraya inen uçağın akaryakıtından 
da vergi almam. Tur düzenleyen şirketin oraya 
götürdüğü turistten yine vergi almam. Böylelikle 
bölgede bir turizm patlaması yaratabiliriz. Turizmin 
gelişmesiyle batı bölgelerinden doğuya bir refah 
aktarımı yapabiliriz.

Restorasyon hükümeti iki yıl içinde ülkeyi 
seçime götürebilir

İki yıl içerisinde bir seçimin ufukta olduğunu 
görüyorum. Kurulacak koalisyon hükümeti 
bir restorasyon hükümeti gibi temel konulara 
dokunacaktır. Ekonomi konusunda çok bir tartışma 

2025 projeksiyonu 
yaptığımızda, 2023 
yılında dünyanın en 
büyük on ekonomisi 
içinde olacağımızı 
söylüyorduk. Ama 
dünyanın en saygın 
senaryoları 2025 
yılında Kore’nin 
dünyanın 7. büyük 
ekonomisi olacağını 
gösteriyor. Türkiye ise 
16. sırada yer alacak. 
Daha geriye gitme 
olasılığımız daha 
yüksek, daha ileri 
gitme olasılığımız ise 
daha düşüktür. Çünkü 
reformları yapamazsak 
geri kalırız.
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yaşanmayacaktır. Çünkü ekonomi konusunda 
yapılacaklar bellidir. Tartışma en çok siyasi 
konularda yaşanacaktır.

Türkiye’nin önünde zor geçecek bir dört yıl var. 
Türkiye, yüksek büyüme ivmesine giremezse, 
dünyadan gelen parayla bir şey yapamaz. FED, 
faiz artırımına başlıyor. Bugünlerde çok küçük 
bir artış yaptı, en az bu kadar daha bir artırım 
yapacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki iki yıl bu 
artırım sürecektir. FED dünyaya 3,5-5 trilyon dolar 
civarında para saçtı, 2017 gibi bu paraları geri 
çağıracaktır. Bakın, şu anda sadece faizi artırıyor. 
Bilançosu şiştiği için geri çağırmak zorundadır. 
Böylece dünyada dolar miktarında bir azalma 
yaşanacaktır. Buna ülke olarak hazırlıklı olmak 
gerekiyor.

Mega projeleri ihraç edemeyiz

Zor süreçlerden geçeceğiz. Türkiye’nin son on yılda 
yatırım anlamında büyük ne yapıldı sorusunu 
sorduğumuzda zorluğumuzu anlayabiliriz. Mega 
diye tabir edilen projeler yapıldı. Hepsi altyapı, 
yol, havalimanı, inşaat gibi projelerdir. Japon 
yatırımcının kredisiyle, Japon firmasına tüp geçit 
yaptırıyoruz. Buna da biz yaptık diyoruz. Fransız 
mimarın çizdiği, İsviçreli mimarlık bürosunun 
son şeklini verdiği köprü yaptırıyoruz. Bu projeleri 
biz ihraç edemeyiz. Bu açıdan gerçekten yatırım 
yapmak gerekiyor. 

Türkiye’de yapılan önemli yatırımlardan birini 
Petkim yapıyor. Benim çok desteklediğim bir 
yatırım bu. Üç tane Petkim gibi işletme kurabilsek 
ancak bizim ithalatımız kesilebilir. Kısa bir gelecekte 
petrokimya dünyanın en önemli işlerinden biridir. 
Otomotivden, ayakkabıya kadar her sektörün 
temelini oluşturur. Bir de demir çelik konusunda 

ülkemizde yatırımlar var. Türkiye’de otomotiv 
sektörü önemli bir yer tutuyor. Bu sektörü 
geliştirmenin yolları aranmalıdır. Keza tekstil 
sektörü de önemli bir yer tutuyor. Ülkemizin önemli 
istihdam kaynağını oluşturuyor.

Kemal Derviş reformlarının gücü bitti mi?

7 Haziran seçimleri öncesi, aynı şekilde 2002 
yılında olduğu gibi Kemal Derviş’in adının ortaya 
atılması böyle bir ihtiyacın ortaya çıktığı anlamına 
gelmeyecektir. Durmuş Yılmaz milletvekili 
seçilmeden önce bir röportaj yapmıştım. O zaman 
Cumhurbaşkanı danışmanıydı ve hatta siyasete 
girme kararı da yoktu. Röportajda, “Türkiye’nin 
Kemal Derviş’e bir teşekkür borcu vardır” 
demişti. Ben de buna inanıyorum. Bugün, Derviş 
reformlarının gücü bitmiştir.

Ben, CHP açısından Sayın Kemal Derviş’in ortaya 
çıkışının çok iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. 
Çünkü onun bizim toplumumuzdaki anıları 
kötüdür. Hemen akla kriz gelmektedir. Geçmişe 
baktığımız zaman o dönem tarihimizin en büyük 
krizini görürüz. Binlerce insan işsiz kaldı, o 
programı yürüten partilerin hepsi barajın altında 
kalarak meclise girememişti.

Ülkemizin yeni bir yapısal reform zincirine 
ihtiyacı var

Türkiye’de bütün kriz tellallarına şunu söylemenin 
anlamlı olduğunu düşünüyorum, “Artık Türkiye’de 
kriz gibi bir şey olmayacak”.  Fakat bizim ülkemizin 
yeni bir yapısal reform zincirine ihtiyacı var. Olası 
bir AKP-CHP koalisyonunda Kemal Derviş’e 
ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Kurulacak bir 
restorasyon hükümetinin ekonomide yeniden 
üretimin güçlendirilmesine, istihdama, adil 
paylaşıma ve ekonomik dönüşüme öncelik vermesi 
gereklidir.

Kurulacak koalisyon hükümetinde siyasi ve 
demografik tartışmalar yaşanabilir. Seçim kanunu, 
seçim barajı gibi konularda tartışmalar yaşanabilir. 
Fakat AKP, CHP, HDP ve MHP açısından 
Türkiye’nin yeni teknolojilere geçmesi konusunda 
bir engel teşkil edilemez. Ekonomi kendi kendine 
gidebilen bir şey değildir, bazı dokunuşlar gereklidir. 
Yatırım alanlarını açmak, yol göstericilik yapmak ve 
ışık tutmak gerekiyor. 

Siyasi istikrar, ekonominin olmazsa olmazı 
değildir

Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın olmazsa olmazı 
değildir. Bunun en iyi örneği de İtalya’dır. İtalya 
en yoksul ülkelerden biriyken, şu anda biz İtalya 
seviyesine kaç yüzyıl da geliriz biliyor musunuz? 

Batının bütün zengin 
ülkeleri, tarım 
sorununu çözdüler. 
Unutmayalım ki yakın 
bir gelecekte dünya 
nüfusu 9 milyara 
ulaşacak. Bu insanları 
bizim organik tarımla 
beslememiz mümkün 
değildir. Ya nüfusu 
azaltacağız ya da 
açlıktan öldüreceğiz. 
Ya da kitlesel tarım 
yapacağız. Bana göre 
nüfusun azaltılması 
gerekiyor. Nüfusun 
kontrol altında, 
dünya kaynaklarının 
yetebileceği bir 
seviyede tutulmasını 
tercih ederim. 
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Dolayısıyla İtalya bu günlere hep koalisyonlarla 
geldi. O yüzden koalisyonlara karşı çıkmayı 
unutmak gerekir.

Yeni bir hikayeye ihtiyacımız var

Ekonomik dönüşümümüzü yaparken, dünyaya 
paranın artık giderek azalacağını anlatmamız lazım. 
Hala çok para var, özellikle bizim hiç gitmediğimiz 
Asya tarafında. Biz temel önlemlerimizi alırken, 
yeni bir hikaye yaratmamız gerekiyor.

Yapısal reformların bitme gibi bir durumu 
yoktur

Biliyorsunuz ki sorun, teşhis yoksa tedavide 
olamıyor. Ben, Türk halkının kendisine bile 
bile yalan söylenmesini sevmek gibi bir algıya 
kapıldığına inanıyorum. Dünyanın en büyük 
ekonomisiyiz söyleminin bir hikaye olduğunu 
biliyorlar. 2025 projeksiyonu yaptığımızda, 2023 
yılında dünyanın en büyük on ekonomisi içinde 
olacağımızı söylüyorduk. Ama dünyanın en saygın 
senaryoları 2025 yılında Kore’nin dünyanın 7. 
büyük ekonomisi olacağını gösteriyor. Türkiye ise 
16. sırada yer alacak. Daha geriye gitme olasılığımız 
daha yüksek, daha ileri gitme olasılığımız ise daha 
düşüktür. Çünkü reformları yapamazsak geri kalırız.

Bu reformlara beş yıl önce başlamış olsaydık, 
bugün bir başka yerdeydik. Bir yıl önce başlasak 
başka bir yerde olacaktık. Bugün de başlarsak bir 

kazanç ama bir ay sonra başlarsak bir aylık bir kayıp 
yaşamız oluruz. Ayrıca yapısal reformların bitme 
gibi bir durumu yoktur. Birinci dalga dediğimiz bir 
yapısal reform dalgasını başlatmalıyız. Bunlarda 
bence planlanması ve düşünülmesi bir-bir buçuk 
yıl sürmeli. Bunlar sivil topluma sorulmadan 
yapılmamalı. Tarımda ne yapacağımızı, tarım 
kesimi ile konuşmadan, otomotiv sanayi, boya, 
kimya, yazılım-bilişim de ne yapacağımızı bir takım 
bürokratlar ve partilerin uzmanları ile görüşerek 
değil, insanlar ile konuşarak yapmak zorundayız.

Dönüşüm bir günde olmaz

Eğer, biz yapısal reformlara gerçekten başlarsak, 
bunu bir hikayeye dönüştürüp yatırımcıları ikna 
edersek, yol alabiliriz. Hala sıcak paranın gelişine 
ihtiyacımız var. Dönüşüm bir günde olamaz. 
Yatırımcıların hala Türkiye’ye gelmeye istekli 
olduklarını görüyoruz. Öbür tarafta ise dönüşümü 
başlatırsak geriye düşmeyiz. Türkiye coğrafyasının 
getirdiği önemli bir fırsat var. Türkiye’nin Orta 

Siyasi istikrar, 
ekonomik istikrarın 
olmazsa olmazı 
değildir. Bunun en iyi 
örneği de İtalya’dır. 
İtalya en yoksul 
ülkelerden biriyken, 
şu anda biz İtalya 
seviyesine kaç yüzyıl 
da geliriz biliyor 
musunuz? Dolayısıyla 
İtalya bu günlere hep 
koalisyonlarla geldi. O 
yüzden koalisyonlara 
karşı çıkmayı unutmak 
gerekir.

Yapısal reformların bitme gibi 
bir durumu yoktur. Birinci dalga 
dediğimiz bir yapısal reform 
dalgasını başlatmalıyız. Bunlarda 
bence planlanması ve düşünülmesi 
bir-bir buçuk yıl sürmeli. Bunlar sivil 
topluma sorulmadan yapılmamalı. 
Tarımda ne yapacağımızı, tarım 
kesimi ile konuşmadan, otomotiv 
sanayi, boya, kimya, yazılım-bilişim 
de ne yapacağımızı bir takım 
bürokratlar ve partilerin uzmanları 
ile görüşerek değil, insanlar ile 
konuşarak yapmak zorundayız.

Doğu, Orta Asya ve Avrupa pazarlarına yakınlığı 
önemli bir avantajdır. Biz ekonomide kısa, 
orta ve uzun vadeyi aynı anda düşünmek ve 
uygulamak durumundayız. Bütün bu hamlelerin 
kesişiminde eğitim konusu vardır. Türk çocukları 
matematik kıyaslamasında dünyada 65 ülke içinde 
44'ncü. Fen de 43'ncü, kendi eğitim aldığı dilde 
okuduğunu anlama da 42'nci. Diyelim ki Türkiye 
de demokrasiyi askerler engelledi, peki senin 
matematik öğretmeni kim engelledi?

Bunu düşünmemek ve bunu temele koymamak 
engelledi. Bunu temele koymazsak bizim bir 
geleceğimiz yok.  
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2016’nın temel sorunu
kırılganlıklar ve büyüme

Küresel ortam çalkantılı seyrini sürdürüyor. 
Bir yandan gelişmeler olumlu... Dünya 

ekonomisinde ılımlı büyüme devam ederken, 
Avrupa’da da görece bir hareketlenme var. Ancak 
IMF gibi kurumların sürekli vurguladığı gibi 
‘riskler listesi’ de halen kabarık. Listenin başında 
bu aralar yine Yunanistan var. Ocak ayında 
iktidara gelen Syriza hükümeti kendi seçmenine 
verdiği sözler ve kreditörlerin acil reform talebi 
arasına sıkışmış durumda. Önümüzde fazla zaman 
yok, ama iki kesim arasında çekişmeler devam 
ediyor; Yunanistan’ın temerrüde düşme riski 
azımsanamayacak düzeyde...

Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed’in ilk 
çeyrekte ABD ekonomisinin zayıf görünümüne 
nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor, izleniyor. 
Karar doğal olarak Türkiye’yi de çok yakından 
ilgilendiriyor. İlk faiz hareketinin Haziran ya da 
Eylül’de gelmesi ağırlıklı beklenti, ama Aralık’a 
sarkması da olasılık dâhilinde. ‘Normalleşme’ her 
halükarda yavaş ilerleyecek gibi duruyor. Türkiye’yi 
çok yakından ilgilendiren başka bir parametre ise 
petrol fiyatı, buradan gelen sinyaller petrol fiyatının 
(Brent) varil başına 60 dolar civarında istikrara 
kavuştuğunu gösteriyor.

Petrol fiyatındaki sert düşüş nedeniyle yıla 
olumlu ve umutlu bir başlangıç yapan Türkiye 
ekonomisinde, gelişmeler pek beklendiği gibi 
olmadı. Seçim sonrasında oluşacak senaryolara 
ve olası belirsizliklere odaklanmış yatırımcıların, 

düşük büyüme, görece yüksek seyreden enflasyon, 
Merkez Bankası üzerinde devam eden baskılar ve 
yapısal reformların gecikme olasılığı karşısında 
tedirgin olduğu gözleniyor. Bu da, sürekli altını 
çizdiğimiz ve artık tüm aktörlerin üzerinde az-çok 
uzlaştığı gibi, yeni bir ‘yatırım hikayesi’ oluşturmayı 
daha da elzem hale getiriyor. 

Hatırlanacak olursa petrol fiyatlarındaki sert düşüş 
ve Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) parasal 
genişlemeye gideceğine kesin gözüyle bakılması –ki 
bu beklenti gerçekleşti– yıla olumlu bir başlangıç 
yapmamıza sebep olmuştu. Ancak balayı çok uzun 
sürmedi. Dışarıda ABD Merkez Bankası Fed’in 
yavaş da olsa normalleşmeye gideceğinin kesinlik 
kazanması –ve buna bağlı olarak sert bir şekilde 
değerlenmeye devam eden ABD doları– içerde ise 
TCMB üzerinde süre gelen baskılar başta olmak 
üzere birçok gelişme, piyasalarda esen olumlu 
rüzgarı, Şubat ayı itibariyle tersine döndürdü.

Global ekonomi geçtiğimiz yıl –IMF’nin son 
tahminlerine göre (bkz. World Economic Outlook, 

Deloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı Dr. Murat Üçer tarafından ha-
zırlanan “Ekonomik Görünüm: Dalgalı Sularda Seçime Doğru” rapo-
ru yayınlandı. Türkiye ekonomisinin kritik bir eşiğe geldiği belirti-
len raporda, Türkiye’nin görece olarak düşük büyüme ancak yük-
sek enflasyon ve cari açık denkleminde takıldığı, bunun aşılması 
için genel seçim sonrası ekonomi yönetimi tarafındaki belirsizlik-
lerin ortadan kalkması ve ‘yeni bir hikâye’ oluşturulması gerektiği 
vurgulanıyor.

KÜRESEL BÜYÜME
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Nisan 2015)– 2013 yılına paralel, %3,4 oranında 
bir büyüme sergiledi. Gelişmiş ekonomiler ABD 
öncülüğünde bir miktar hızlandı, gelişmekte olan 
ülkeler (GOÜ) ise yavaşlamayı sürdürdü. 2015 
yılına ilişkin beklentiler bir miktar daha olumlu. 
Yine IMF’ye göre dünya ekonomisi 2015 yılında 
%3,5; 2016’da ise %3,8 büyüyecek ve 2014’te olduğu 
gibi büyümeyi gelişmiş ekonomilerdeki hızlanma 
sürükleyecek. GOÜ’lerde ise yavaşlamanın 2015’te 
de sürmesi bekleniyor. Spesifik olarak gelişmiş 
ekonomilerde büyümenin geçen yılki %1,8’lik 
orandan %2,4’e yükselmesi, GOÜ’lerde ise %4,6’dan 
%4,3’e gerilemesi öngörülüyor. 2016’da gelişmiş 
ülkelerin %2,4’lük seviyeyi koruyacağı, GOÜ’lerde 
ise %4,7’ye bir hızlanma yaşanacağı tahmin ediliyor. 
Bu şekilde 2015 yılı itibariyle 15 sene önceki 
düzeyine dönen iki ülke grubu arasındaki büyüme 
farkının, 2016 yılında yeniden GOÜ’ler lehine 
artması bekleniyor.

ABD tarafında artırımın zamanlaması için en 
önemli kıstas ekonomideki toparlanmanın 
seyri. ABD ekonomisinde ilk çeyrekte görülen 
belirgin yavaşlama emarelerine karşın, genelde 
Fed dahil analistler arasında bunun geçici olacağı 
görüşü hakim. Başka bir ifade ile Fed yetkilileri 
ekonomideki risklerin dengeli olduğunu, 
toparlanmanın sürdüğünü belirtiyor ve komite 
üyelerinin çoğunluğu faiz artırımı için halen 2015’i 
işaret ediyor. 

Euro Bölgesi’ne dönecek olursak, dördüncü çeyrek 
itibariyle başlayan kıpırdanmanın 2015 yılının ilk 
4 aylık döneminde de sürdüğü görülüyor. Düşük 
petrol fiyatları tüketimi güçlendirirken, zayıflayan 
euro’nun da ihracatı desteklediği izleniyor. Üretim 
tarafında da PMI rakamları benzer şekilde olumlu 
bir resim sunuyor. Nitekim bu doğrultuda IMF’nin 
de tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğine şahit 
olduk. Buna göre 2014’te yıllık bazda %0,9 büyüyen 
Bölge'nin 2015’te %1,5; 2016 yılında da %1,6 
büyümesi bekleniyor.

Türkiye Ekonomisi
Büyüme yavaş, istihdam görece dirençli 
seyrediyor

Türkiye ekonomisi 2014 yılının son çeyreğinde 
geçen yılın aynı dönemine oranla beklentilerin 
bir miktar üzerinde, %2,6 oranında, büyüyerek 
yılın tamamını %2,9 gibi bir büyüme ile kapattı. 
Hatırlanacağı gibi ilk çeyrekteki görece güçlü 
görünümün ardından (%4,9), ekonomi ikinci 
ve üçüncü çeyreklerde sırasıyla %2,3 ve %1,9 
genişleyerek büyümede belirgin bir ivme kaybına 
işaret etmişti. Son çeyrek büyüme rakamının 
da –görece yüksek olmasına ve beklenenin hafif 

üstünde gelmesine rağmen– bu resmi değiştirdiğini 
söylemek zor.

Her şeyden önce büyümedeki yukarı yönlü 
sürprizin ağırlıklı olarak stok artışından 
kaynaklandığını, stoklar hariç bakıldığında ise 
ekonomik aktivitenin belirgin zayıf seyrinin 
halen devam ettiğini belirtelim. Rakamsal olarak 
ifade edecek olursak 2,6 puanlık 4. Çeyrek 
büyümesinin, 1,4 puanı stoklara üretimle sağlanmış 
durumda; bunu hariç tuttuğumuzda büyüme %1,2 
seviyelerinde, yani son derece vasat.

GSYH BÜYÜMESİ

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Büyüme (GSYH; %) 9,2 8,8 2,1 4,2 2,9 2,5

İç talep katkısı (önceki dönemin 
GSYH’sine oranla)

11,0 10,1 -0,4 5,2 1,1 3,1

Dış talep katkısı (önceki dönemin 
GSYH’sine oranla)

-4,4 -1,1 4,0 -2,6 1,8 -0,5

Stoklar (önceki dönemin 
GSYH’sine oranla)

2,5 -0,2 -1,5 1,6 0,0 -0,2

GSYH (milyar $) 732 774 786 823 800 732

GSYH ($, piyasa kuru, kişi başına) 10.003 10.428 10.459 10.822 10.404 9.414

Enflasyon (TÜFE, dönem sonu) 6,4 10,4 6,2 7,4 8,2 7,7

Enflasyon (TÜFE, %; ortalama) 8,6 6,5 8,9 7,5 8,9 6,9

Cari denge (milyar $) -45,3 -75,0 -48,5 -64,7 -45,9 -32,9

Cari denge (GSYH’ye oran olarak) -6,2 -9,7 -6,2 -7,9 -5,7 -4,5

Dış ticaret dengesi
(milyar $; TUİK tanımı)

-71,7 -105,9 -84,1 -99,9 -84,6 -70,2

TEMEL MAKRO GÖSTERGELER

Takvim ve mevsimsellik etkisinden arındırılmış. (3 Aylık)
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Net enerji ithalatının 
50 milyar dolara yakın 
düzeylerden 35 milyar 
dolar düzeylerine 
gerilemesi, çekirdek 
dengedeki bozulmanın 
ise sınırlı kalması 
sayesinde cari 
dengedeki iyileşmenin 
devam etmesi en 
makul senaryo olarak 
karşımıza çıkıyor.

İkinci olarak, stok artışları dışında büyümenin 
tamamı özel tüketim harcamaları kaynaklı 
görünüyor. Hatırlanacağı gibi geçen yılın 
başlarında uygulamaya konan tüketimi kısmaya 
yönelik ‘makro-ihtiyati’ önlemlerin (kredi kartı 
harcamalarını azaltmaya, tasarrufları artırmaya gibi) 
etkisi ile özel tüketim harcamalarının büyümeye 
katkısı oldukça gerilemişti. Oysa 2. çeyrek 
büyümesine 0,2 puan; 3. Çeyrek büyümesine ise 0,1 
puanlık katkı yapan özel tüketim harcamaları, son 
çeyrekte 1,6 puan ile büyümenin ana sürükleyicisi 
oldu. Öte yandan yatırımın büyümeye katkısının 
–hem özel hem kamu tarafında– son derece zayıf 
seyretmeye devam ettiğini gördük. Özel sektör 
yatırımlarının son çeyrek büyümesine katkısı 0,2 
puan ile sınırlı kalırken, kamu kesimi yatırımlarının 
büyümeye katkısı ise 0,4 puan kadar negatif yönde 
oldu.

Son olarak dış talebin (yani net ihracatın veya 
ihracat- ithalat farkının) üç çeyrek ardarda pozitif 
katkısının ardından beklendiği gibi 4. Çeyrekte 
büyümeye yeniden negatif katkı yaptığını 
gördük. Rakamsal olarak yılın ilk üç çeyreğinde 
büyümenin ana sürükleyicisi olan ve bu dönemde 
büyümeye toplam 2,6 puanlık katkı sağlayan dış 
talep, son çeyrekte ihracatın zayıflamasının yanı 

sıra ithalat artışının hafif de olsa ivmelenmesiyle, 
büyümeden 0,4 puan silmiş oldu. Mevsimsel ve 
takvim etkisinden arındırılmış çeyrek bazlı büyüme 
verileri de benzer şekilde ekonomide zayıf seyrin 
sürdüğünü gösterdi. Bu veriler ile üçüncü çeyrekteki 
(önceki çeyreğe oranla) %0,6’lık büyümeyi, 
dördüncü çeyrekte benzer oranda (%0,7’lik) bir 
büyüme takip etti. Çeyrek bazlı büyüme serisinin 
dalgalı seyrini göz önünde bulundurarak seriye 
4-çeyreklik hareketli ortalama olarak baktığımızda 
büyümenin 4. Çeyrek itibariyle yine %0,6 düzeyinde 
–yıllıklandırılmış olarak ise %2-%2,5 bandında– 
seyretmeye devam ettiğini görüyoruz.

2014 yılında cari açıkta gözlemlediğimiz daralmada 
bilindiği gibi ekonomik aktivitedeki zayıflamaya 
bağlı olarak enerji-dışı dengenin etkili olduğunu 
gördük. Nitekim 2013 yılı sonunda 15,5 milyar 
dolar açık veren enerji-dışı denge, 2014 sonunda 
2,8 milyar dolar fazlaya döndü. Enerji açığı ise 
2014 yılının tamamında 0,4 milyar dolarlık sınırlı 
bir azalış gösterdi ve yıl sonu itibari ile 48,8 milyar 
dolara geriledi. “Çekirdek denge” dediğimiz enerji 
ve altın hariç cari denge de aynı dönemde 10-11 
milyar dolarlık bir iyileşme yaşayarak, 3,7 milyar 
dolarlık açık seviyesinden 6,7 milyar dolarlık fazla 
seviyesine yükseldi. 

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 2014-2015 MİLYAR TL
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a)Devamsızlık nedeni mazerete dayanabileceği 
gibi işçinin haklı sebeplerle işyerini terketmesi de 
olabilir. 

Rapor tek hekim tarafından verilse de geçerli 
bir mazerettir. İstirahat raporunun özel hekim 
tarafından düzenlenmesi sahteliği iddia ve ispat 
edilmedikçe geçersizliğine yol açmaz. 

b)Bazen işveren tarafından işçi kovulmasına 
rağmen arkasından devamsızlık tutanakları 
düzenlendiğinde devamsızlık nedeniyle fesih 
iddiasında ihtiyatlı yaklaşılmalıdır. Uzun yıllardır 
işyerinde çalışan bir işçinin işçilik haklarından 
vazgeçerek işyerini terketmesi hayatın olağan 
akışına aykırıdır. 

c)Devamsızlık tutanağını imzalayanların tanık 
olarak gösterilmesi veya mahkemece resen 
dinlenilmesi gerekir.  Sadece devamsızlık 

tutanağının düzenlenmesi devamsızlığı 
ispatlamaz. Herhangi bir fesih ihtarına da gerek 
bulunmamaktadır. Tanıkların devamsızlığın 
sebebini bilen kişiler olması ve ifadeleri alınırken 
olayı doğrulamaları gerekmektedir. Tutanakların 
aynı gün imzalanması ve tanıkların devamsızlık 
konusunda yeterli bilgisi bulunmaması, 
tanıkların tutanak içeriğini doğrulamamaları 
halinde tutanaklara  itibar edilemez. Tutanak her 
gün ayrı ayrı düzenlenmediğinde haklı fesih 
ispatlanamamıştır. 

Uygun illiyet sağlanmadan işçiye yüz kızartıcı 
bir eylem isnad edilmesi halinde işçinin haklı 
nedenle fesih imkanı bulunmaktadır. Yani açıkça 
soruşturma yapmadan işçinin yüz kızartıcı 
eyleminden ötürü isnadlara dikkat edilmesi gerekir. 

ç)Mazeret teşkil eden hastane kayıtları 
getirtilmelidir. Bu çerçevede çocuğu ya da eşinin 
rahatsızlığı halinde haklı bir mazereti olduğu 
kabul edilmelidir. Ancak bu rahatsızlıkların 
raporla ispatı gerekir. Yine kaza geçiren eşinin 
veya hasta olan babasının yanında hastanede 
refakatçı kalması mazeret teşkil eder. Raporlu 
iken yurtdışına dahi çıkmaya engel bir mevzuat 
hükmü bulunmamaktadır. (gerek iş sözleşmesinde 
gerekse iş mevzuatında raporlu iken görev 
mahallinin terkedilmeyeceğine ilişkin bir hüküm 
bulunmamaktadır. Öte yandan yazılı fesih 
bildiriminde davacının aldığı sağlık raporunun 
sahte olduğu iddia edilmediği gibi yargılama 
aşamasında da alınan raporun sahteliği ispat 
edilememiştir. Bu durumda fesih haklı nedene 
dayanmayacaktır. 

d)4857 sayılı İş Kanununun 25/2-g maddesine göre 

-"işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir 
sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya 
(ardı ardına iki gün devamsızlık)

-bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden 
sonraki iş günü yahut (ardı ardına olmasa da 
herhangi bir tatil gününü takip eden iki ayrı 
devamsızlık)

-bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi" (üç 
iş günü devamsızlık) halinde, işverenin haklı 

İşverenin devamsızlık nedeniyle 
haklı fesih yapma imkanı

İBRAHİM HALİL ŞUA
İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi

İşçinin işe 
devamsızlığı, her 
durumda işverene 
haklı fesih imkanı 
vermez. Devamsızlığın 
haklı bir nedene 
dayanması halinde, 
işverenin derhal 
ve haklı nedenle 
fesih imkanı 
bulunmamaktadır
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fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır.
Belirtilen işgünlerinde hiç çalışmamış olunması 
gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması 
suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla 
işverenin haklı fesih imkanı doğmaz.

Maddede geçen "bir ay" ifadesi takvim ayını değil 
ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı 
ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın 
kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir 
aylık süre sona erer. Sonraki devamsızlıklar ise 
takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir. 
Yani devamsızlıkta bir aylık süre davacının işe 
gelmediği belirtilen son günden başlayarak geriye 
doğru geçen 30 günlük süreyi ifade eder.  

Devamsızlığın temadi ettiği durumlarda işverenin 
fesih hakkı da devam eder. Fesih süresi feshe yetkili 
makama bildirilmeden itibaren başlar. 6 günlük 
sürenin geçirilmesi halinde yapılacak fesih haksız 
fesih olacaktır. İşçi gelip işe başlasa da 6 günlük 
süre geçirilmemek kaydıyla fesih yapılabilir. 

Fesih yazısında kanun maddesinin yanlış 
gösterilmesi sonuca etkili olmayıp sözleşmenin 
devamsızlık nedeniyle feshinin incelenmesi 
gerekir. 

e)Yıllık izin zamanını belirlemek işverenin 
yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin 
kendiliğinden izne ayrılması söz konusu olamaz. 
İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine 
gelmemesi, işverence izinli sayılmadığısürece 
devamsızlık halini oluşturur (Yargıtay 9. HD. 
1.7.2008 gün 2007/21656E, 2008/18647 K.) Yıllık 
izin talep formu onaylanmamış ise davacının 
devamsızlık yaptığı kabul edilmektedir. Zira izin 
tarihinin belirlenmesi işverenin yönetim hakkı 
çerçevesindedir. İşçinin formun onaylanmasını 
ve iznin verilmesini beklemeden formu bırakıp 
işyerini terketmesi durumunda davacının 
tazminatlara hakkı bulunmamaktadır. Yine yıllık 
izin sonrası işe başlamadığı durumunda fesih haklı 
nedene dayanır. 

f)İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene 
haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı 
bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal 
ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır 
(Yargıtay 9. HD. 9.5.2008 gün, 2007/16956 E, 
2008/11983 K). İşçinin hastalığı, aile fertlerinden 
birinin ya da yakınlarının ölümüveya hastalığı, 
işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi 
haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. 
Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp 
kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından 
alınan raporlara da değer verilmelidir.

g)İşyerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya 
hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş 
sayılmamalıdır.

 ğ)Devamsızlık yapılmasına rağmen bordroda 
o günler için de ödeme görülmesi halinde bu 
durumda devamsızlık tutanaklarına itibar edilemez.
Zira devamsızlık yapan işçiye ücret tahakkuku 
çelişkili olup işverenin devamsızlık savunması 
yerinde değildir.

 h)İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün 
olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde, genel tatil 
günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, 
bu taktirde söz konusu günlerde çalışılmaması da 
işverene haklı fesih imkanı tanır.

İşyerinde Cumartesi günü iş günü ise belirtilen 
günde devamsızlık da diğer koşulların varlığı 
halinde haklı fesih nedenini oluşturabilir (Yargıtay 
9. HD. 5.10.2009 gün, 2008/43280 E, 2009/25721 
K).

ı)İşçinin haklı nedenleri varsa ve  bu nedenle 
sözleşmeyi eylemli olarak feshetmişse devamsızlık 
tutanaklarının bir önemi bulunmamaktadır. 
İşçinin devamsızlık tarihlerinde bölge çalışma 
müdürlüğüne başvuru yapması, ihtarname 
göndermesi, dava açması, işten haksız çıkarıldığını 
veya sözleşmeyi eylemli feshettiği şeklinde 
yorumlanabilecektir. Buna göre işverenin 
devamsızlığın haklı olmadığını ispatla yükümlüdür. 

i)İşçi yazılı izin almadan sözlü izine güvenerek 
devamsızlık yaptığında sözlü izin aldığını 
ispatlayamadığında işveren feshi haklıdır.

j)Mazeretli olma halinde

-Cenaze; (Halasının, bacanağının, dayısının 
cenazesi) yakınlık derecesine göre cenaze için 

Bazen işveren 
tarafından işçinin 
işten çıkarılmasına 
rağmen arkasından 
devamsızlık 
tutanakları 
düzenlendiğinde 
devamsızlık 
nedeniyle fesih 
iddiasında ihtiyatlı 
yaklaşılmalıdır. Uzun 
yıllardır işyerinde 
çalışan bir işçinin 
işçilik haklarından 
vazgeçerek işyerini 
terketmesi hayatın 
olağan akışına 
aykırıdır. 
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3 günlük izin makul olup, bu süreden sonra 
gelinmediğinde işveren feshi haklıdır. Bu yönüyle 
cenazenin kime ait olduğu, katılmasının gerekli olup 
olmadığı araştırılmalıdır. Kanunda ölümü halinde 
mazeret izni alınabilecek yakınlar dışında birine 
ait cenazenin varlığı halinde örf ve adetler gereği 
cenazeye katılmasının zorunlu olup olmadığı 
araştırılmalıdır.

-Düğün; Oğlunun düğününe gitmek için izin 
istediği halde verilmediğinden kendi kafasına 
göre gitmesi halinde mazerete dayalı olduğu kabul 
edilmelidir. Ancak oğlunun dışında bir yakınının 
düğününe gitmesi mazeret teşkil etmez. Bu 
durumda işverenden izin almadan işyerinden 
keyfi olarak ayrılmak ve devamsızlık yapmakla iş 
düzeninin bozulmasına yol açtığından fesih haklı 
nedene dayalıdır.  

-Kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle memleketine 
giden işçinin işverenden izin alınmış olsa da 15 
gün devamsızlık yapması halinde iş sözleşmesinin 
işveren tarafından feshi haklıdır. Zira 15 günlük 
devamsızlık makul bir süre değildir.

k)Bir günlük devamsızlık durumunda işveren haklı 
nedenle feshe dayanamaz. 

l)Yarım gün çalışılsa dahi Cumartesi günü bir iş 
günü olarak kabul edilecektir. 

m)Ardı ardına iki gün hesabıyla işgünleri esas alınır. 
Genel tatil ve hafta tatili dışlanmalıdır. 

n)İşten erken ayrıldığı gün devamsız sayılamaz. 
İşe geç kalmak haklı nedenle fesih imkanı vermez. 
Geçerli fesih nedenidir. Geç de olsa işyerine 
gelen işçiye iş verilmemesi, iş akdinin fiilen feshi 
anlamındadır. 

o)İşveren tarafından mazeret sunulması 
talep edilirken, diğer yandan sözleşmenin 
feshedildiğinin bildirilmesi halinde artık yapılmış 
ve geri dönülmüş bir fesih işleminden dönülemez. 

ö)Genel tatil günleri çalışılacağı iş sözleşmesinde 
kararlaştırılmış ise o gün de iş günü sayılır. 
Gidilmemesi halinde devamsızlık tutanağına esas 
alınabilir.

p) İşyeri disiplin yönetmeliğinde iki kınamanın 
haklı nedenle feshe neden olacağı düzenlenmiş 
ise bu sözleşme hükmü gözetilmelidir. (disiplin 
yönetmeliğinde izinsiz geç gelmek ve erken 
ayrılmanın kınama cezasını gerektirmesi ve 
yine yönetmelikte kınama cezası alınmış olması 
halinde sözleşmenin sona erdirme nedeni olarak 
düzenlenmesi)

r)Devamsızlık tutanağının işçi tarafından yırtılması 
halinde haklı nedenle fesih değil geçerli nedenle 

fesih imkanı vardır. Zira işverenin yırtılmaya ilişkin 
tutanak düzenleme hak ve yetkisi bulunmaktadır. 
Bu eylem doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış 
olarak değerlendirilemez ya da işverenin şeref ve 
namusuna dokunacak davranışlar olarak görülemez. 

s)Fesihten sonra devamsızlık tutanaklarının 
tanzim edilmesi halinde bu tutanaklara  itibar 
edilemez. 

ş)Bölge çalışma müdürlüğüne yapılan başvuru 
sonrası düzenlenen tutanakların devamsızlığın 
tespiti bakımından değeri bulunmamaktadır. 

t)Fesih tarihinde ödenmemiş aylık ücret (maaş, 
FM, GT, HT,) bulunması halinde davacının iş akdini 
haklı nedenle sona erdirdiğini kabulü gerekir. 

u)Devamsızlık tutanağının temyiz aşamasında 
sunulması halinde dikkate alınamayacaktır. Zira 
delil bildirimi aşamasında yapılmamıştır. Süt izni, 
izin niteliğinde olup devamsızlıktan bahsedilemez.

ü)Yıllık izin talebi işyeri yönetmeliği gereği 1 ay 
önceden istenilmelidir. İşveren yönetim hakkı 
kapsamında izin tarihini belirler.  Davacının bir 
gün önceden izin dilekçesinin reddi nedeniyle 
ayrılması devamsızlık niteliğindedir. 

v)Davacı sözlü izni  ancak işveren veya vekilinden 
aldığını ispatlaması halinde geçerli olur. Bu kişiler 
dışında mesai arkadaşına bilgi vermesi veya izin 
alınması usulüne uygun olmadığından geçersizdir. 
Devamsızlık nedeniyle iş akdi sonlandırılabilecektir. 

y)Devamsızlık tarihinde işçinin başka yerde 
çalışmaya başlaması halinde öncesinde haklı 
sebeple iş akdini sonlandırdığını işçinin ispat 
etmesi gerekir. Ancak işten çıkarılma hadisesi var 
ise işçinin sonradan yeni bir işe girmesi geçimini  
sağlamak zorunda olduğundan doğal bir davranış 
olup devamsızlık yapılmasına tek başına gerekçe 
kabul edilemez. 

z)Memurlara verilen bayramın 9 güne çıkacağına 
dair izinden özel işyeri işçileri yararlanamaz. 

İşçinin hastalığı, aile 
fertlerinden birinin ya 
da yakınlarının ölümü 
veya hastalığı, işçinin 
tanıklık ve bilirkişilik 
yapması gibi haller, 
işe devamsızlığı haklı 
kılan nedenlerdir. 
Mazeretin ispatı 
noktasında, sahteliği 
ileri sürülüp 
kanıtlanmadığı 
sürece özel sağlık 
kuruluşlarından alınan 
raporlara da değer 
verilmelidir.

İşten erken ayrıldığı 
gün devamsız 
sayılamaz. İşe 
geç kalmak haklı 
nedenle fesih imkanı 
vermez. Geçerli fesih 
nedenidir. Geç de olsa 
işyerine gelen işçiye 
iş verilmemesi, iş 
akdinin fiilen feshi 
anlamındadır. 





HUKUK

34 MAYIS 2015

Ön Şartlar

1-Müteveffaya ait ÖTV muafiyetli  bir aracın olması ve bu aracın 
muris adına tescil edildiği tarihden itibaren henüz 5 yıl geçmemesi

2-Müteveffanın birden fazla mirasçısı olması

3-Müteveffanın adına kayıtlı araç dışında başkaca malvarlığının bu-
lunması

Temin Edilecek Belgeler

1-Öncelikle herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noter-
den veraset ilamı alınmalı. 

2-Aracı üzerine alacak mirasçı lehine diğer mirasçıların murisin ve-
fatından sonra Noterden düzenlenmiş sadece bu araca yönelik “ mi-
rastan feragat sözleşmesini” düzenlemeleri. Bağış yada devir halin-
de ÖTV doğuyor. Bu nedenle” araç üzerinde ki miras hakkından fe-
ragat “olmasına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.

3- Muristen kalan malvarlığı için veraset intikal vergisinin ödendi-
ğini gösterir makbuz ve beyanname sureti

4- Murise ait araç dışında başkaca mal varlığının bulunduğunu gös-
terir vergi dairesince düzenlenecek belgeler

5-Aracı üzerine alacak mirasçı adına araç sigorta kaydının bulun-
ması

6-Tüm mirasçıların birlikte başvurmaması halinde diğer mirasçıla-
rın , vergi dairesinde işlem yapmak üzere bir mirasçıya noterden iş-
lem yapma yetkisini vekaletname ile verilmeli 

7- Veraset intikal beyannamesinin verilebilmesi için her bir malvar-
lığına ait taşınmaz varsa taşınmazın bulunduğu belediyeden alın-
mış emlak beyanname sureti  veya araç ise satış faturasının temini 

8-Aracın satışının yapılacağı trafik şube müdürlüğünün bağlı ol-
duğu nakil araçları vergi dairesi şubesinden aracın ÖTV muafiyetli 
devrinde sakınca olmadığına dair yazı alınması gerekir.

İzlenecek usul

1-Murise ait veraset ilamını aldıktan sonra diğer mirasçıların her-
hangi bir Notere toplu veya münferit giderek söz konusu araç için 
intikalini istedikleri mirasçıya sadece bu araç hakkında miras hak-
kından feragat ettiklerine yönelik noterlik belgesi düzenletmeleri 

gerekmektedir. Bu belge için resim şartı aranmamakta ve tek belge 
aslı yeterli olabilmektedir. 

2- Yine aynı mirasçıların diğer mirasçıya vergi dairesinde kendi ad-
larına işlem yapabilmesi için vekaletname vermeleri gerekir. Aksi 
halde beyanname de tümünün imzasının bulunması zorunlu oldu-
ğundan birlikte vergi dairesine gitmek zorunda kalacaklardır. Bu-
nun için noterden tüm mirasçıların son 6 ay içerisinde çekilmiş  2 
tane vesikalık fotoğrafı istenmektedir.

3-Murisin vefatından sonra Murisin vefat tarihinde ki resmi ika-
metgahının bağlı olduğu vergi dairesine vefat tarihinden itibaren 3 
ay içerisinde başvurarak veraset intikal beyannamesi verilmesi ve 
varsa vergisinin ödenmesi zorunludur. Bu beyanname verilirken 
tüm malvarlıklarına ait tapu kayıtları, ilgili belediyelerden alınmış 
emlak değerlerini gösterir bildirimlerini, araç faturasını, ruhsat fo-
tokopisini, diğer mirasçılardan alınan adlarına işlem yapma vekalet-
namesini ve veraset ilamını unutmamak gerekir. 

4-Vergi dairesinden intikali istenen araçla ilgili trafik müdürlüğü-
ne verilmek üzere yazı alınması ve diğer malvarlığının bulunduğu-
nu gösterir kayıtları aldıktan sonra nakil araçları bölümüne gidile-
rek aracın devrinde ÖTV muafiyetli olduğunu gösterir yazıyı almak 
gerekir. Bu yazıyı alırken yukarıda yer alan belgelerin bir kısmının 
fotokopisini beraberinde götürmeyi unutmayalım.

5- ÖTV muafiyetli yazıyı aldıktan sonra sigortacınıza ulaşarak araç-
la ilgili sigorta kaydı oluşturmasını isteyin. Sigorta kaydı  oluşturul-
duğunda trafikte TC kimlik numarasından ekranda görülebilmek-
tedir. 

6- Trafikte adınıza tescil yapılabilmesi için trafik müşavirliğinde bu 
araç ile ilgili Ek -1 -Ek -2 dosyalarının oluşturulması gerekiyor. Yine 
yukarıda yer alan belgelerin asılları gerekmektedir. Daha sonra bu 
dosyaları ,aracın devredileceği trafik şube müdürlüğüne götürüp 
aracı üzerinize ÖTV muafiyetli olarak tescil ettirebilirsiniz. 

7- Bu aracın muris adına tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl geçme-
dikçe devri yapılamaz. Yapılmak istendiğinde ÖTV si ödenmek zo-
runda kalınacaktır.

8- Engellilere ait aracın , mirasçıya intikal ettiği tarih itibariyle ara-
cın trafik sigortası ve Kasko sigortasının yenilenmesi gerekiyor.

9- Murisin ölüm tarihi itibariyle tahakkuk zamanı sona ermeyen 
motorlu taşıtlar vergisini ödemeyi unutmayalım. 

ÖTV muafiyetli engelli 
aracın,  mirasçıya devrinde 
dikkat edilecek hususlar

İBRAHİM HALİL ŞUA
İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi
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Acil ihtiyaçlar durumunda ilk akla ge-
len asistans hizmetleri, günümüzde 
belki de en fazla sigorta sektöründe 
kullanılıyor. Sigorta poliçelerinin gizli 
kahramanı olarak gösterilen asistans 
hizmetlerinde farkındalık ve müşteri 
memnuniyeti yaratan şirketler ise ra-
kiplerinden bir adım önde oluyor. Bu 
alanda sektör lideri olarak hizmet ve-
ren Tur Assist’in Genel Müdürü Cemal 
Fenercioğlu da “Artık sigortalılar asis-
tans hizmetlerini biliyor ve tanıyor; 
ne gibi uygulamalardan ve haklardan 
faydalanabileceklerinin farkındalar” 
diyor.

‘Asistans’ kavramı hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

A sistans en basit tanımı ile acil durumlarda 
ihtiyaç duyulan hizmetlerin hızlı, güvenilir 

ve kaliteli şekilde, profesyonel olarak sağlanmasını 
ifade ettiğini belirten Fenercioğlu, günümüzde artık 
organizasyonlar için adrese çiçek gönderilmesinden, 
hava ambulansı organizasyonuna, çilingir 
çağrılmasından, kuru temizlemeye kadar birçok 
konuda asistans hizmetlerinden faydalanıldığını 
belirtti. 

Tur Assist’in asıl işinin acil yardım hizmetleri 
olduğunu söyleyen Fenercioğlu, bu yıl sigorta 
şirketleri ve müşterilerin talepleri doğrultusunda 
hizmet alanlarını genişleterek restorasyon 
hizmeti de vermeye başladıklarını ifade ediyor. 
Fenercioğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Acil 
yardım hizmetlerinde sorun olan yerdeki sıkıntıyı 
çözüyoruz. Örneğin, konutların su tesisatında bir 
sorun olursa tamir ediliyor, suyun akışı engelleniyor 
ya da cam kırıksa camı değiştiriliyor veya elektrik 
tesisatında gerekli onarım yapılıyor. Bu çözümleri 

sigorta firmalarından ve müşterilerden gelen 
talepler doğrultusunda biraz daha ileri götürdük. 
Artık sadece acil durumda olay yerine intikal 
ederek gerekli bölgeyi kırıp, hasarlı yeri onarmakla 
kalmıyor, mevcut yapıyı da tamamıyla eski haline 
getirip sigortalıya teslim ediyoruz. Restorasyon gibi 
bu hizmeti tamamlıyoruz.”

Tur Assist’in müşteri memnuniyeti üzerindeki 
katkıları hakkında neler söylemek istersiniz?

Müşterilerin çağrılarının alınmasından 
hizmetin verilmesine kadar olan tüm süreçlerde 
dokunduklarını söyleyen Fenercioğlu, bu 
doğrultuda yüzde 99 oranında müşteri 

“Fark yaratan uygulamalarımız 
müşteri memnuniyeti yaratıyor”

Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu:
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Bugün Tur Assist 
“Asistans” tanımının 
çok ötesine taşıdığı  
yaratıcı hizmetler 
sunarak müşterileri 
için son derece  geniş  
bir yelpazede fayda 
yaratıyor. Temel 
müşterilerimizin yer 
aldığı otomotiv ve 
sigorta sektörlerinin 
yanısıra  FMCG, 
telekom, turizm 
seyahat ve finans 
sektörleri için onlarca 
yeni ürünümüz 
bulunmakta. 

memnuniyeti yarattıklarını belirtiyor. Fenercioğlu, 
müşteri memnuniyet ölçümleri ile ilgili şu bilgileri 
veriyor: “Sekiz kişilik bir ekibimiz var. Bu ekip, 
sadece çağrıları dinleyip standartlara uygun 
cevap verilip verilmediği, müşteriye yeterli bilgi 
aktarılıp aktarılmadığı gibi kriterler çerçevesinde 
çağrıları dinliyor.” Çağrı merkezlerinde Kırmızı 
Çek Ödüllendirme Sistemi kullanıldığını ve 
çalışanların motivasyonunun artırıldığını ifade 
eden Fenercioğlu, sistem ile ilgili şöyle konuşuyor: 
“Çağrı merkezi müşteri temsilcilerinden en yüksek 
performansı gösterenlerin ödüllendirildiği bir 
sistem. Aylık olarak çağrı kaliteleri ölçülen müşteri 
temsilcilerinden, 3’er aylık dönemlerde en yüksek 
puanı alanlara kırmızı çek veriliyor. Çağrı kaliteleri 
ölçümlenirken, her müşteri temsilcisinin seçilen 
belli sayıda çağrısı düzenli olarak dinleniyor ve 
çağrı sırasında sergilediği kalite, belirli kriterler 
dikkate alınarak ölçümleniyor.” Fenercioğlu, 
hizmet birimlerinin de sürekli olarak kontrol 
edilerek müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin 
korunmasının sağlandığını sözlerine ekliyor.

Bugün Tur Assist “Asistans” tanımının çok ötesine 
taşıdığı  yaratıcı hizmetler sunarak müşterileri için 
son derece  geniş  bir yelpazede fayda yaratıyor. 
Temel müşterilerimizin yer aldığı otomotiv ve 
sigorta sektörlerinin yanısıra  FMCG, telekom, 
turizm seyahat ve finans sektörleri için onlarca yeni 
ürünümüz bulunmakta. Bunlardan  bankalar ve 
şubeleri olan zincir şirketler  için pratik çözümler 
sunan Smartfix  ilgi ve beğeni ile karşılandı. 
Sigorta sektöründe hasarların kontrolüne yönelik 
geliştirdiğimiz Cross Check ise oldukça başarılı 
ilerliyor. Bunun dışında seyahate yönelik  Hotelfix, 
E – Traveller, otomotive yönelik Warranty gibi 
daha pek çok uygulama var. Tur Assist olarak 
değişen gereksinim ve talepler doğrultusunda yeni 
ürünler geliştirmeyi çok önemsiyor ve bu konuda 
yatırımdan kaçınmıyoruz.

Tur Assist’in geliştirme çalışmalarını Mapfre 
Assistencia ile birlikte yürüttüğü Ama ve Futura 
sistemleri 2008 Eylül’de  devreye alınan ve sürekli 
yaygınlaştırılarak geliştirilen 2 yeni teknoloji. 

AMA programı, bölgeye uzaklığı, önceki 
hizmetlerinden aldığı puanlar, vb. gibi kıstaslara 
göre çalışan akıllı bir yapıya sahip.Servis 
sağlayıcıların otomatik seçimi; hizmetin verileceği 
bölge, saat ve gidilecek kilometreye, araç tipine göre 
otomatik ücretlendirme; limit aşımlarında otomatik 
olarak devreye giren onay mekanizması gibi işlevler 
sayesinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede 
tutulmasını sağlıyor.

FUTURA ise  araçlara monte edilen PDA cihazları 

kanalıyla “en uygun” hizmet sağlayıcı iş ortağının 
otomatik yönlendirilmesini sağlayan bir sistem. 
Gelen talepler GPS yer konumlama sistemi 
sayesinde o an bölgede bulunan çekici araçlar içinde 
olay yerine en yakın çekici araçtaki PDA cihazına 
otomatik olarak iletiliyor ve hizmette dakiklik ve 
etkinliği garantiliyor.

Hizmet birimleri için kurduğumuz Tur Assist 
Akademi bize hizmet veren tüm firmaları düzenli 
olarak teknik ve iletişim workshoplarının  yanında 
güvenli sürüş eğitimleri verdiğimiz bir okul olarak 
sektörde bir ilktir. Belki de dünyada bir eşi yoktur.

İkinci el otomobillere garanti de veriyorsunuz.

İkinci el araçlarda Warranty ürünü sayesinde 
tampondan tampona garanti hizmeti 
sunabildiklerini söyleyen Fenercioğlu, "Bu garanti 
sistemi, ikinci el araç satın alındığında başlıyor 
ve altı ay veya bir senelik seçenekler ile tüketiciye 
sunuluyor" dedi. Tampondan tampona garanti 
hizmeti seçeneğinin tüketiciye bırakıldığını da 
sözlerine ekleyen Fenercioğlu, "Tampondan 
tampona garanti sunduğumuz ikinci el garanti 
sisteminde, sadece motor ve şanzımanı değil aracın 
her türlü arızalarını da garanti altına alıyoruz. Ürün 
yapımızı tüketicinin ihtiyaçlarına göre esnek bir 
şekilde şekillendirdik" diye konuştu. Fenercioğlu, 
garanti ürünlerinin 7 yaş ve 150 bin kilometreye 
kadar olan araçları garanti altına aldığını da 
sözlerine ekledi. 

Fenercioğlu, "Bireysel müşteriler bu ürünü www.
turassistleyasam.com  adlı internet sitemiz 
üzerinden veya 0850 221 00 11 numaralı Tur 
Assist’le Yaşam hattımız üzerinden satın alabilir" 
dedi.

Tur Assist Akademi’de 1500’ün üzerinde çekici 
firma operatörüne davranış bilgisi ve mesleki 

eğitim konularında kurs verildi.
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“Markaya uygun doğru müzik,
satışı doğrudan etkiler”

SMG’DEN MARKALARA ÖZEL MÜZİK YAYINI

Perakende markalarından AVM’lere, 
pek çok sektörde dijital müzik iletim 
hizmeti sunan SMG, Türkiye’de daha 
önce uygulanmamış, özel olarak ge-
liştirdiği ve yayınları tek merkezden 
yönettiği bir müzik iletim metoduyla 
ticari alanlarda markaya uygun müzik 
yayını hizmeti sağlıyor. Anlık inter-
net trafiği yaratmadan güne, saate ve 
döneme özgü güncel müzik yayını ve 
anons hizmeti veriyor.
SMG’nin hizmet alanını ve ticari alan-
larda yasal müzik yayını konusunu 
şirket ortakları Gül Gürer Alimgil, Mo-
ris Alhale ve Serkan Polat ile konuş-
tuk.

Biraz SMG’den ve verdiği hizmetlerden 
bahseder misiniz?

G.G.A: 2009’dan beri sektör lideri olarak, ideal ve 
hesaplı çözümlerle, kendi yazılımımız ve uzman 
ekiplerimizi kullanarak alışveriş merkezleri, 
oteller, otomobil showroomları perakende satış 
noktaları, restoranlar, turistik tesisler, ulaşım 
araçları, ulaştırma noktaları ve sağlık merkezleri 
gibi, oldukça geniş bir yelpazede, müzik, 
anons ve reklam yayını hizmetleri veriyoruz. 
Hizmetimizin en önemli özelliği; Türkiye’de daha 
önce uygulanmamış, özel olarak geliştirdiğimiz bu 
müzik iletim metodunu kullanarak, yayınları tek 
merkezden yönetiyor olmamız. Yayınları %100 yasal 
ve kesintisiz olarak gerçekleştiriyoruz. İnterneti 
sadece ilk yükleme yaparken ve güncellemeleri 
yapacağımız sırada kullanıyoruz. Streaming 
(internet üzerinden sürekli akış) metoduyla yayın 
yapmıyoruz. Bu yüzden yayın, internet kotalarını 
harcamıyor, kasa işlemlerini yavaşlatmıyor, günlük 

iş akışına engel olmuyor. Ayrıca, müzik meslek 
birliklerinden müziklerin dijital olarak iletilmesi 
konusunda ilk yetki alan firmayız.

Ticari bir ortamdaki müzik, neden önemli?

M.A: Müziğin, insan davranışları üzerindeki 
etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. 
Otomotiv sektörü tüketici ihtiyaçlarını doğru tespit 
etme ve uygun çözümler sunma noktasında bu 
konuya önem veriyor. Araştırmalar gösteriyor ki, 
mağazalarda tüketici davranışlarının duydukları 
müzikle çok yakından ilgisi var. 

Diğer sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe 
de müzik tarzını markanın hedef kitlesine ve marka 
konumlamasına göre belirliyoruz. 

Serkan Polat,
Gül Gürer Alimgil 
ve Moris Alhale
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Araştırmalar 
gösteriyor ki; alışveriş 
yaparken, restoranda 
yemek yerken ya 
da otelde ortamın 
atmosferini iyi ya da 
kötü yapan pek çok 
faktör var. Ancak 
müziğin tüketim 
tercihlerine etkisinde 
önemli bir yer tuttuğu 
kanıtlamış durumda. 
1992 yılında yapılan 
bir araştırmada, loş 
ışık ve klasik müzik ile 
mağazada oluşturulan 
atmosferin, 
müşterilerin satın 
alma isteği üzerinde 
olumlu etkisi olduğu 
saptanmış. 

2002 yılında Morrison tarafından yapılan bir 
araştırmada mağaza içi müziğin müşterilerin satın 
alma kararlarında önemli rol oynayabileceği ve 
mağazada geçirilen süre ve markaya olan ilgiyi 
etkileyeceği sonucu kanıtlanmıştır. İngiltere’de 
yapılan bir araştırmada, klasik müziğin mağazada 
hırsızlık oranını % 70 azalttığını gösteren araştırma 
da müziğin tüketici üzerindeki gücüne başka 
çarpıcı örneklerden birisidir. Örnekleri çoğaltmak 
mümkün.

Müşterinin showroomdaki dolaşım süresini 
uzatabilir misiniz?

G.G.A: Elbette, doğru müzik seçiminin pozitif 
etkileri kanıtlanmış durumda. Örneğin; bir butikte 
easy listening eserlerin çalması müşterilerin 
mağazada daha uzun süre kalmasına neden olabilir. 
Tüketimin daha hızlı olması gereken bir fast food 
şubesinde ise, müzik ritminin yüksek olması gerekir 
ki müşteri sirkülasyonu olsun. Ancak burada dikkat 
edilmesi gereken, markanın imajıyla örtüşmeyen, 
profesyonel olarak seçilmemiş müzikler ise tüketici 
üzerinde negatif etki yapıyor. Çalan her müzik, 
ürünün ya da markanın doğrudan algılanmasında 
çok etkili. Bu durum firmaları bu konuda kuruma 
özel çözümler aramaya yönlendiriyor. Otomotiv 
sektöründe de markalar, mağazalarındaki müziği 
de kurumsal kimliklerinin bir parçası olarak 
görmeye başladı. Bu noktada çalınan müziğin, 
hem markayı yansıtması hem de tüketicide olumlu 
algı yaratması özen gerektiren bir süreç. Farklı 
sektörlerden, Türkiye’nin en önemli firmaları bizim 
dijital müzik yayını hizmetimizden faydalanıyor. 
Otomotiv sektöründe; Doğuş grubu tüm 
markaları ve showroomlarıyla,  Otokoç-Birmot 14 
showroomuyla bizden hizmet almaktadır.

Ticari bir ortamdaki müzik, neden önemli?

Araştırmalar gösteriyor ki; alışveriş yaparken, 
restoranda yemek yerken ya da otelde ortamın 
atmosferini iyi ya da kötü yapan pek çok faktör 
var. Ancak müziğin tüketim tercihlerine etkisinde 
önemli bir yer tuttuğu kanıtlamış durumda. 1992 
yılında yapılan bir araştırmada, loş ışık ve klasik 
müzik ile mağazada oluşturulan atmosferin, 
müşterilerin satın alma isteği üzerinde olumlu etkisi 
olduğu saptanmış. Herrington ve Capella tarafından 
yapılan başka bir araştırmada beğenilen müziğin, 
harcama ve alışveriş ortamında kalma süresini 
artırdığı ortaya çıkarıyor. Örnekleri çoğaltmak 
mümkün ama doğru müzik kullanımının satın alma 
davranışlarını doğrudan etkilediği artık bilinen bir 
gerçek. Hatta mağaza çalışanlarının motivasyonu 
ve performansını da etkileyen bir faktör olduğunu 
söylemek mümkün.

“Markaya uygun ve doğru müzik, satışı 
doğrudan etkiler”

Yani showroomdaki dolaşım süresini uzatabilir 
misiniz? Peki, reklam veya kampanyalar?

M.A: Reklam ve kampanyalar en değerli 
hizmetlerimizden. Lastik, servis, aksesuar vb. 
kampanyalarınızı duyurabilir, ikinci el veya 
promosyonlu aracınıza özel anonslar yapabiliriz. 
Hatta bu hizmeti isterseniz tabletinizden veya 
telefonunuzdan siz de yönetebilirsiniz. Çocuklu bir 
aile showroomunuza girdiğinde isterseniz hemen 
aksiyon alarak MPV grubu aracınızın reklamını 
yayına alabilirsiniz. SMG olarak, kurulduğumuz 
yıldan bu yana müşteri memnuniyeti ve sektörün 
ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye odaklandık. 
Yalnızca hizmet verdiğimiz mağazaların değil, 
perakende sektörünün hangi alanlarda ne tür 
ihtiyaçları olduğu konusunda sürekli çalışıyoruz. 

Kullanılan sistemde bir kullanıcı ara yüzü 
olduğunu anlıyorum.

S.P: Evet, anlık müdahaleler için bir kullanıcı 
ara yüzümüz mevcut. Ancak bu sistem sadece 
yayına anonsların girmesine veya çıkarılmasına 
ya da belirli müzik listelerin arasında geçişe izin 
vermektedir. Yönetimin önceden belirlediği 
müzikler, anonslar haricinde kesilmemektedir. 

Bu sistem internet üzerinden bir yayın değil mi?

S.P: Hayır, internet üzerinden bir yayın yapmıyoruz. 
İnternete ihtiyacımız var, ama bu sadece 
güncellemeler için, bunun dışında müzik yayınımız 
internet olsun olmasın devam etmektedir. Kendi 
yazdığımız program ile “depola-çal” yöntemiyle 
yayın yöneten tek firmayız. SMG Müzik Yazılımı; 
internete sürekli bağlı kalmak zorunda olma 
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Doğru müzik 
kullanımının satın 
alma davranışlarını 
doğrudan etkilediği 
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çalışanlarının 
motivasyonu ve 
performansını da 
etkileyen bir faktör 
olduğunu söylemek 
mümkün.
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zorunluluğunu ortadan kaldırdığı için internet 
kesintisinden yayınlarımız etkilenmiyor. Ayrıca 
hazırlanan içeriğe kampanya, indirim vb. anonslar 
da uygun zaman akışına göre yerleştiği için, 
firmanın her şubesinde standart yayın imkanı 
sağlayabildiği gibi hepsini ayrı ayrı da yönetebiliyor.

Yaptığınız müzik yayını yasal mı ve bununla 
ilgili ne gibi belgeler sunabiliyorsunuz? 

G.G.A: Öncelikle müşterimizin hangi müzik 
meslek birliği ile anlaşması varsa buna göre 
içerikler sağlıyoruz. Anlaşması yoksa da müzik 
meslek birlikleri ile gerekli anlaşmaların yapılması 
konusunda yönlendirme sağlıyoruz. Türkçe-
yabancı popüler müzikler yayınlamak isteniyorsa, 
Müyap, Mesam, MSG ve Müyorbir müzik meslek 
birliklerine telif bedelleri ödenmesi gerekiyor. 
Ücretlendirme, firmanın hangi sektörde olduğuna, 
hangi ilde ve kaç metrekare olduğuna göre 
hesaplanır. Bu bedeller yıllık anlaşmalarla meslek 
birliklerine ödenir. Telif bedelleri firmaların 
sorumluluğundadır. 

Daha ekonomik bir yol istenirse de, sahip 
olduğumuz doğrudan lisanslama yetkisiyle 
yurt dışından aldığımız katalogdan içerikler 
sunabiliyoruz. Yayın yaptığımız tüm noktalar için 
sertifika verebiliyoruz. Müzik meslek birliklerinin 
yapacağı tespit sonrası da gerekli dokümanları 
hazırlayıp müşterimize gönderiyoruz.

Ayrıca müşterimiz ile imzalanan sözleşmemizle 
de, sadece bizim kanalımızdan yayın yapma 
durumunda yasal sorumluluğu üstleniyoruz.  
Elbette bunları avukatlarımız nezdinde hazırlıyoruz 
ve gerektiğinde ücretsiz avukat desteği sunuyoruz. 
SMG olarak müşterimiz olsun olmasın her firmaya 
bu konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Şimdiye dek çalıştığınız AVM, şirket ve 
mağazalar özellikle hangi hizmetler konusunda 
talepte bulundular? Gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? 

S.P: Günün farklı saatlerinde farklı listeler 
yayınlıyoruz, listelerimizdeki eserler kendi 
içinde düzenli olarak karıştırılarak yayınlanıyor. 
Dolayısıyla her gün aynı sırayla çalmıyorlar. Açılış 
anonsları, kampanya duyuruları, özel günlere 
göre gelen farklı müzik taleplerinin her birini 
düzenli olarak yerine getirebiliyoruz. Şu anda 
3000’den fazla noktada yayın hizmeti veriyoruz. 
Her markanın farklı bir hedef kitlesi var. Bizim 
için en önemli konulardan biri; ziyaretçilerin 
demografik yapılarına uygun müzik eserlerinin 
listelerde bulunması ve yayınların tüketicilere keyif 
vermesini sağlamak. Müzik yayınlarının yanı sıra, 
anons, kampanya duyuruları da önemli bir konu 
olarak karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse, 
yaz döneminde Antalya’da yer alan mağazalarımızda 
anons yayınlarını Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak 
yapıyoruz. 

Perakende sektöründeki 100’lerce şubesi olan 
firmaların tüm şubelerine anında müdahale 
edebiliyoruz. Bazı firmalarımızın, maden faciası 
sonrasında talepleri üzerine tüm şubelerinin 
yayınını aynı anda kestik. Müziği tüm şubelerde 
anında kapatabilmek bile başlı başına önemli bir 
özelliktir.

Müşterileriniz size nasıl ulaşabilir, 
hizmetlerinizden faydalanabilir? 

Müşterilerimiz bizlere, satis@smg.com.tr mail 
adresinden veya telefonlarımızdan her zaman 
ulaşabilirler. Yetkili satış temsilcilerimiz hemen ilgili 
kişi ile iletişime geçeceklerdir.
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Operasyonel kiralama sektörü, 
Türkiye ekonomisi içinde önemli bir 
yer edinmeye başladı

TOKKDER’in, bağımsız araştırma şirketi TNS Global işbirliği ile 
yürütmekte olduğu pazar araştırmasının 2015 yılı 1. Çeyrek 
sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör 
Raporu” yayınlandı.

Türkiye yeni otomobil satışlarının bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %42,1 oranında 

arttığı (Kaynak: ODD) 2015 yılının ilk çeyreğinde 
operasyonel kiralama sektörü Türkiye’de satılan yeni 
otomobillerin %14,5’i olan yaklaşık 18 bin 366 adet 
yeni aracı filosuna kattı. 2014 yılının aynı dönemine 
göre %15,4’lük bir büyüme kaydeden sektörün 
parkındaki araç sayısı yaklaşık 236 bin 700 adet 
oldu.

2015 yılının ilk 3 ayında yapmış olduğu yaklaşık 
1 milyar 147 milyon TL’lik yeni araç yatırımı ile 
Türkiye operasyonel kiralama sektörünün aktif 
büyüklüğü 13,9 milyar TL’ye ulaştı.

Operasyonel kiralama yönteminin yarattığı finansal 
ve operasyonel avantajların çok uluslu ve büyük 
yerel şirketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli 
işletmeler tarafından da keşfedilmesiyle sektör her 
ölçekte müşteriye hitap etmeye başladı. Araştırma 
sonucunda ulaşılan sektörün müşteri sayısı ve 
müşteri başına düşen araç sayısı verileri bu değişimi 
destekler nitelikte. 2015 yılının ilk çeyreği sonunda, 
sektörün müşteri sayısı 2014 yılının aynı dönemine 
göre %30,2 oranında artarak 35.830’a ulaştı. 2014 
yılının ilk çeyreği sonunda sektörün müşteri başına 

düşen araç sayısı 7,0 iken 2015 yılının ilk çeyreği 
sonunda bu rakam 6,2’e düştü.

Bu araştırma dönemi itibarı ile

- Renault %28,4’lük payı ile Türkiye operasyonel 
kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih 
edilen marka olmayı sürdürürken, %17,0 ile VW, 
%13,6 ile Ford, %10,5 ile Fiat takipçisi oldular.

- Sektörün araç parkının yaklaşık yarısı (%51,4) C 
segment araçlardan oluşurken, B segment araçlar 
%29,8, D segment araçlar ise %13,2 pay aldı.

- Sektörün araç parkının %92,8’i dizel araçlardan 
oluşurken, manuel vites araçlar %59,8 pay aldılar.

Tüm bu çarpıcı veriler, operasyonel kiralama 
sektörünün gelişim potansiyeliyle Türkiye 
ekonomisi için ne denli önemli olduğunun bir kez 
daha altını çizdi. 

2015 yılının ilk 3 
ayında yapmış olduğu 
yaklaşık 1 milyar 147 
milyon TL’lik yeni araç 
yatırımı ile Türkiye 
operasyonel kiralama 
sektörünün aktif 
büyüklüğü 13,9 milyar 
TL’ye ulaştı.

Tolga ÖZGÜL
TOKKDER
Genel Koordinatörü
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Koçfinans, 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle 
temellerini attığı “Bayi Finansmanı (BAF)” 

ürününde çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. 2014 yılının ilk aylarında teknik altyapısını 
da tamamlayarak ilk kredisini Nisan 2014’te veren 
Koçfinans, Finansman Şirketleri içerisinde Bayi 
Finansmanı uygulamasını gerçekleştiren ilk firma 
oldu. 

BAF ürünü ile bayilerin araç alımlarında ihtiyaç 
duydukları finansman ürünlerini geliştirmeyi 
hedefleyen Koçfinans, distribütör ve tedarikçilere de 
genellikle Doğrudan Borçlandırma Sistemi olarak 
bilinen DBS’yi tamamlayıcı bir finans sistemi ile 
bayi alımlarında farklı çözümler üretebilmektedir. 

Koçfinans; Otomotiv bayilerinin sıfır ve 2. El 
perakende kredilerine destek vererek perakende 
(tüketici) kredi hacmini arttırmayı amaçlarken, 2. 
El araçların bayilerin üzerinde yarattığı finansman 
yükünü de azaltmayı hedeflemektedir. Böylelikle 
bayi ve distribütörlerle gerçekleştirdiği perakende 
krediler, CRM ve sigorta ürünlerindeki işbirliğine 
ek olarak, Bayi Finansmanı ile de iş ortaklarının 
tüm ihtiyaçlarına karşılık veren Koçfinans, 
distribütörlerin ve bayilerin risklerini azaltarak 
karlılıklarına da destek olmaktadır. 

Koçfinans; Sıfır Araç Finansmanı(SAF), İkinci 
El Araç Finansmanı (İAF) ve Takas Finansmanı 
(TAF) olmak üzere 3 farklı ürün ile bayilerin ve 
distribütörlerin finansman ihtiyaçlarını 30-180 
gün vade aralığında aynı gün para çıkışı sağlayarak 
karşılamaktadır. 

Ayrıca kredi işlemlerinin dışında, rehin kaldırma ve 
raporlamalarda dahil olmak üzere tüm işlemlerin 
online olarak yapılmasına olanak sağlanan BAF 

sistemi de 2014 yılında hayata geçirilmiştir. Esnek 
bir yapı üzerine temelleri oturtulan bu sistem, 
ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeler yapılmasına 
elverişli bir şekilde tasarlanmıştır. Distribütörlerin 
sipariş ekranlarına Web Servis uygulamaları ile 
entegrasyon sağlayarak da taleplerin online olarak 
alınması ile Doğrudan Borçlandırma Sistemi’ni 
(DBS) tamamlayıcı bir sistem olmuştur. 

Koçfinans Bayi Finansmanı ürünü ile birçok 
işbirliğine imza atarken, 2015 yılında Otokoç 
Otomotiv ve benzer tedarikçiler ile yaptığı 
anlaşmalar da, kiralamadan dönen araçların 2. el 
olarak bayilere faizsiz/düşük faizli kredilendirerek 
bayilerin 2. el araç tedariğini de desteklemiştir. 
Ayrıca Koçfinans Takas Finansmanı ürünü 
ile, distribütör/bayi desteği ile takasa alınan 
araçların bayi üzerindeki finansman maliyetinin 
karşılanmasına katkı sağlayarak sıfır araç 
satışlarının artmasında da olumlu etki yaratmıştır. 

2015 yılında da Koçfinans, Bayi Finansmanı 
ürünleri ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam 
edip ve distribütör, 2. el tedarikçiler ve bayiler ile 
olan işbirliğini arttırarak sektöründeki öncülük 
misyonunu sürdürecektir. 

KoçFinans'ın yeni uygulaması:
Bayi Finansmanı (BAF)
Koçfinans; perakende kredilerdeki 
tecrübesini, bayi alımlarını 
finanse ettiği yeni uygulaması 
Bayi Finansmanı (BAF) sisteminde 
kullanarak, yoluna emin adımlarla 
devam ediyor. 

Koçfinans Bayi 
Finansmanı ürünü ile 
birçok işbirliğine imza 
atarken, 2015 yılında 
Otokoç Otomotiv ve 
benzer tedarikçiler 
ile yaptığı anlaşmalar 
da, kiralamadan 
dönen araçların ikinci 
el olarak bayilere 
faizsiz/düşük faizli 
kredilendirerek 
bayilerin ikinci el 
araç tedariğini de 
desteklemiştir. 
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Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisi yayınlandı:

2014 yılında bir ilke imza atarak ‘sürdürülebilirlik raporu’ yayınla-
yan ilk otomotiv üreticisi olan Tofaş’ın ikinci sürdürülebilirlik ra-
poru yayınlandı. Global Reporting Initiative (GRI4) standartların-
da hazırlanan Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu şirketin farklı alan-
lardaki performansını hem uluslararası kriterlere hem de sektörde 
kabul gören göstergelere uygun şekilde değerlendiriyor. Raporda 
Tofaş’ın üretimden çalışma koşullarına; paydaş ilişkilerinden kali-
te politikasına kadar sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında yürü-
tülen tüm faaliyetlerine ayrıntılı şekilde yer veriliyor.

İklim Değişikliği Performans Lideri 
Tofaş’tan 2’nci Sürdürülebilirlik Raporu

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası 
çerçevesinde tüm faaliyet alanlarını kapsayan 

çalışmalar yürüten Tofaş, ilkini 2014 yılında 
hazırladığı sürdürülebilirlik raporunun ikincisini 
yayınladı. Otomotiv sanayiinin ilk sürdürülebilirlik 
raporu olma özelliğini taşıyan raporda Tofaş’ı sektör 
liderliğine taşıyan sürdürülebilirlik ilkeleri ve bu 
alandaki çalışmaların yanı sıra gelecek hedefleri 
de yer alıyor. Rapor, yatırımcı ve hissedarlardan 
çalışanlara; bayi ve tedarikçilerden iş ortaklarına 
ve sivil toplum kuruluşlarına kadar, Tofaş’ın 
paydaş haritasında yer alan tüm kişi ve kurumlara 
sürdürülebilirlik yaklaşımı ve bu yaklaşım 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir 
bilgi kaynağı oluşturuyor.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş’ın 6 bin 
500’e yakın çalışanı, Ar-Ge’de ulaşılan yetkinlik 
seviyesinin yanında; dünya standartlarında üretim 
ve yatırımlarla geleceğe emin adımlarla ilerlediğini 
belirtti. Eroldu, “İçinde yaşadığımız topluma ve 
dünyaya karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, 
sürdürülebilir bir yarının inşası için çalışıyoruz. 
Bu doğrultuda, faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve 
ekonomik boyutlarını bütünsel bir yaklaşımla ele 
alarak, sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı 
iş modelleri oluşturuyoruz. Ayrıca, tüm süreç 
ve faaliyetlerimizde hesap verebilirlik, şeffaflık, 
adillik, sorumluluk kavramlarıyla hareket ediyoruz. 
Kurumsal yönetim uygulamalarına verdiğimiz 
önemle beraber, kurumsal sürdürülebilirlik 
uygulamalarına da gereken hassasiyeti gösteriyoruz. 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almamız da 
bunun bir göstergesi” şeklinde konuştu.

Cengiz Eroldu, rapor içeriğinde yer verilen 
performans başlıklarına da değindi. Eroldu, 
“Finansal performansımızın yanı sıra üretim, 
ihracat ve iç pazar faaliyetlerimizde de istikrarlı 
bir seyir izlediğimiz 2014 yılında, kurumsal 
sürdürülebilirlik performansımızı geliştirmeye 
devam ettik. 2014 yılında bir önceki yıla göre 
toplam enerji tüketimimizde ve sera gazı 
salınımlarımızda % 5, toplam su tüketimimizde 
ve uçucu organik karbon emisyonlarında ise % 10 
iyileştirme sağladık” diye konuştu.

Küresel iklim değişikliği hem risk hem de 
gelişim fırsatlarını beraberinde getiriyor

Tofaş’ın, günümüzün en önemli çevresel ve 
sosyal sorunlarından biri olan iklim değişikliği 
konusunun, otomotiv endüstrisi üzerinde yarattığı 
risklerin farkında olduğu belirtilen raporda, 
bu farkındalıkla, faaliyetlerin iklim değişikliği 
üzerine etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar 
yürütüldüğü, otomotiv sektörünün konuya çözüm 
üretme çalışmalarının desteklendiği vurgulanıyor. 
Bunun yanında, Tofaş’ın sürdürülebilir mobilite 
çözümleri üretme, daha düşük emisyon değerli 
araçlar ve alternatif yakıt teknolojileri geliştirme 
çalışmalarında aktif rol alarak; araçların 
çevresel etkilerinin düşürülmesine ve geleceğin 
sürdürülebilir otomobil teknolojilerinin 
üretilmesine katkı sağlayacağı belirtildi

Raporda İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki 
çalışmaların önemine de vurgu yapılarak, 
“Çalışanlarımıza güvenli, dinamik, insana değer 
verilen, adil ve kolektif öğrenme kültürünün 
hâkim olduğu bir çalışma ortamı sunmak, Tofaş’ın 
temel taahhütleri arasında yer alıyor. Raporda 
ayrıca Şirket’in, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
performansını artırmaya devam ederek, kayıp günlü 
kaza frekansını 0,02; kayıp günsüz kaza frekansını 
0,04 seviyesine düşürdüğü, iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarını “0 kaza” hedefi ve “Adım Adım İş 
Güvenliği” yaklaşımı doğrultusunda geliştirmeyi 
sürdürdüğü belirtiliyor. 

Otomotiv sanayiinin 
ilk sürdürülebilirlik 
raporu olma özelliğini 
taşıyan raporda Tofaş’ı 
sektör liderliğine 
taşıyan sürdürülebilirlik 
ilkeleri ve bu alandaki 
çalışmaların yanı sıra 
gelecek hedefleri de yer 
alıyor. 
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Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin 
(ÖSGD) Meslek Lisesi Koçları 
Programı’na destek vererek, 
öğrencilerin kendilerini geliştirme 
ve iş hayatına hazırlanmalarına katkı 
sağlayan Bayraktar Grubu çalışanları, 
programın ikinci yılında da 42 meslek 
lisesi öğrencisine koçluk yaptı. 
İstanbul ve İzmir’de koçluk desteği 
alan 12 öğrenciye de Bayraktar 
Grubu’nda staj yapma imkânı 
sağlandı. 

Bayraktar Grubu Çalışanları 
2 yıl boyunca “Gönüllü Koçluk” yaptıkları
Meslek Lisesi Öğrencilerini yeni 
hayatlarına yolcu ettiler

M eslek Lisesi Koçları Programı’na İstanbul, 
İzmir ve Ankara’daki çalışanları arasından 

gönüllü olmayı seçen koçlarıyla katkı sağlayan 
Bayraktar Grubu, ikinci eğitim dönemini 
tamamlayarak 42 öğrencisini yeni hayatlarına yolcu 
etti. Programın birinci yılında ‘Kendilerini Keşfetme 
ve Hayata Uyum Sağlama’  konularında koçluk 
alan İstanbul Büyükhanlı Ticaret Meslek Lisesi ve 
İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, 
programın ikinci yılında ise ‘İş hayatına Hazırlık’ 
anlamında koçluk aldılar. Bayraktar Grubu, hayata 
hazırladığı ilk öğrenci grubunu geçtiğimiz günlerde 
mezun etti. 

Bayraktar Grubu, koçluk verdiği öğrencilere 
şirketleri bünyesinde staj imkanı da sağladı. 
Bayraktar Grubu İnsan Kaynakları Departmanı, 12 
öğrenciyi, grup şirketlerinin ilgili departmanlarında 
stajyer olarak istihdam etti.  Gönüllü koçların 
katkıları Ankara’da 10’ncu sınıf öğrencileri ile 
devam ediyor.

“Gönüllü Koçlar” çocukların hayatlarındaki 
eksik noktalara dokunuyor

Bayraktar Grubu’nun gönüllü çalışanları, 
öğrenciler ve öğretmenler, programın ikinci yılının 

tamamlanması nedeniyle tarihi yarımadayı gezerek, 
Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettiler.  Rehber eşliğinde 
Topkapı Sarayı’nı gezen öğrenciler, müfredatlarında 
bulunmayan tarih dersi konularını da bir nebze 
olsun öğrenme şansı yakaladılar. 

MESLEK LİSESİ KOÇLARI PROGRAMI hakkında

2006'dan bu yana uygulanmakta olan koçluk 
programının kalbinde, Özel Sektör Gönüllüleri 
Derneği’ne (ÖSGD) üye şirketlerden gönüllü 
çalışanların 11. sınıf meslek lisesi öğrencilerine 
mezuniyetlerine kadar grup mentorluğu yapması 
yatmaktadır. İlk yıl 2, ikinci yıl ise 1 günlük olmak 
üzere toplam 3 günlük eğitimin ardından belirli 
bir program çerçevesinde, iki yıl boyunca aynı 
öğrenci grubu ile en az 12 defa bir araya gelen 
Koçlar, her buluşmada öğrenciler ile farklı kişisel 
gelişim modülleri uygulamakta, böylece bir yandan 
sosyalleşmelerine ve gelişimlerine destek olurken, 
bir yandan da rol model olarak öğrencilerin 
hayatlarına dokunmaktadır. Koçlar ise, kendi 
uzmanlıklarını kullanarak gerçekleştirdikleri ideal 
bir gönüllülük fırsatı elde etmektedir. 

2006'dan bu yana 
uygulanmakta olan 
koçluk programının 
kalbinde, Özel Sektör 
Gönüllüleri Derneği’ne 
(ÖSGD) üye şirketlerden 
gönüllü çalışanların 
11. sınıf meslek 
lisesi öğrencilerine 
mezuniyetlerine kadar 
grup mentorluğu 
yapması yatmaktadır. 
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Tur Assist,
Autoshow 2015’teydi!

Tur Assist,  OYDER Diyalog Bölge 
Toplantısı’na Sponsor Oldu

A sistans sektörünün lideri 
Tur Assist de 8.Hall’de 

bulunan 851 no’lu standı ile 
fuara katılım gösteren şirketler 
arasında yer aldı. Bu sene 11 
gün olarak düzenlenen fuara 
ilginin oldukça yoğun olduğu 
gözlemlendi. Organizasyon 
şirketi tarafından 11 gün 
boyunca fuarı tam 597.075 
kişinin ziyaret ettiği açıklandı. 
İstanbul Autoshow 2015, bugüne 
kadar düzenlenen Autoshow’lar 
arasında en çok katılımcıyı 
ağırlayan Autoshow olarak 
ziyaretçi rekoru kırdı.

2. El Otomobil Garantisi 
Warranty ürünü ile Autoshow 
2015’te yer alan Tur Assist 
standına olan ilgi fuar boyunca 

OYDER’in DİYALOG 
adını verdiği bölge 

toplantılarının 23.sü düzenlendi. 
12 Haziran 2015 tarihinde 
14:00 - 18:00 saatleri arasında 
Eskişehir Divan Express 
Hotel'de gerçekleştirilen bölge 
toplantısında sektörün değerli 
temsilcilerini ve satıcılarını 
doğrudan ilgilendiren konuların 
yanı sıra İstanbul Anadolu 
Adliyesi İş Mahkemesi’nde aktif 
hakimlik görevinde bulunan 
Sn. İbrahim Halil Şua’nın “İş 

hayli büyüktü. İkinci el araç 
satın alındığında başlayıp altı 
ay veya bir senellik seçenekler 
ile tüketiciye sunulan Warranty 
2.El Otomobil Garantisi, 150.000 
km’ye kadar olan araçların 
sadece motor ve şanzıman 
arıza masraflarını karşılamakla 
kalmıyor, aynı zamanda aracın 
mekanik ve elektrik arızalarının 
da garanti altına alınmasına 
olanak tanıyan bir ürün olarak 
karşımıza çıkıyor.

Autoshow boyunca katılımcılar, 
Tur Assist standını ziyaret 
ederek hem Warranty ürünü 
hakkında bilgi edinme, hem 
de form doldurarak bir yıllık 
ücretsiz 2.El Otomobil Garantisi 
Warranty çekilişine katılma 
fırsatını yakaladılar. Ayrıca 
Tur Assist standında Magic 
Glass simülasyon uygulamasını 
deneyimleyen ziyaretçiler 
oldukça eğlenceli dakikalar 
geçirdiler.

Hukuku Sorunları” konusunda 
bilgilendirici konuşmaları yer 
aldı. Otomotiv sektöründe 
hizmet veren firmaların üst 
düzey yöneticilerinin yoğun 
olarak katıldığı kongreye 
sponsor olarak destek veren Tur 
Assist kongre alanında açtığı 
stant ile sunmakta olduğu On 
Road - Yol Yardım, Warranty - 2. 
El Otomobil Garantisi gibi farklı 
ürünlerini sektör temsilcilerine 
tanıtma imkanı yakaladı.

ODD  ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. işbirliği 
ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü’nde 
düzenlenen İstanbul Autoshow 2015, 22-31 
Mayıs 2015 tarihleri arasında kapılarını otomobil 
meraklısı ziyaretçilerine açtı. 

Tur Assist, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER)’in 12 Haziran’da gerçekleştirilen Diyalog 
Bölge Toplantısı’na katkıda bulunarak sponsor oldu.
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Infiniti Q50 Sport Sedan,
Bayraktar Otomotiv'de

P remium otomobil anlayışını 
zirveye taşıyan Infiniti’nin 

Q50 sport sedan modeli, araç 
üretiminde kullanılan dünyanın  
ilk drive by wire  direksiyon 
sistemi olan Direkt Adaptif 
Direksiyon Sistemi, Aktif Şerit 
Destek Kontrol Sistemi (Active 
Lane control), Öngörülü 
Çarpışma Uyarı Sistemi 
(Predictive Forward Collision 
System) ve Çift dokunmatik 
ekran gibi yenilikçi teknolojik 
özellikleriyle adından söz 
ettiriyor. Infiniti Q50’nin 2 
litrelik turbo benzinli motoru 
211 beygir gücüne ve 350 Nm 
torka sahip. Sınırlı sayıdaki 
Q50 2.0 Turbo Premium ve 2.0 
Turbo Sport benzinli modelleri 
65.000€’dan başlayan anahtar 
teslim fiyatlarıyla Bayraktar 
Otomotiv İstanbul ve Ankara 
şubelerinde satışa sunuluyor. 
Infiniti Q50 modelinin lansmanı 
ise 2016 yılının başında 
yapılacak. Infiniti markasının 
premium kompakt segmente 
farklı bir soluk getirecek Q30 

modelinin de 2016 yılının ilk 
çeyreğinde ilk Türkiye pazarına 
sunulması planlanıyor.

Markanın önümüzdeki dönem 
hedefleri ve satış stratejisi ile 
ilgili bilgi veren Infiniti Genel 
Müdürü Murat Gürünlü şunları 
söyledi: “Infiniti markamızla 
ilgili olarak 2016 yılının 
başından itibaren oldukça 
hareketli bir döneme gireceğiz. 
Premium sportif sedan sınıfında 
yer alan Q50 modelimizi ve 
kompakt crossover sınıfta 
yer alan Q30’u yeni yılın 
başında satışa sunacağız. 
Showroomlarımızda şu anda, 
zaten satmakta olduğumuz 
QX70 3.0d modelimize ek olarak 
sınırlı sayıda Q50 2.0 litre turbo 
benzinli aracımız bulunuyor. 
Bu modelimizin lansmanını 
yeni yılın başında planlıyoruz 
ama showroomlarımıza gelip 
aracı yakından incelemek ve test 
etmek isteyen müşterilerimiz 
için elimizde bulunan sınırlı 
sayıda araçla ön tanıtım 
çalışmalarına başladık"

Bayraktar Grubu’nun premium otomobil markası 
Infiniti, sportif sedan modeli Q50’nin ön tanıtım 
çalışmalarına başladı.

ZipCar şimdi daha yakın

O tokoç Otomotiv 
işbirliği ile Türkiye’de 

hizmete başlayan dünyanın 
lider araç paylaşım 
markası Zipcar, yeni 
yatırımlarla İstanbul’da 
hızla yaygınlaşıyor. İstanbul 
Atatürk Havalimanı, 
Özdilek AVM, Taksim ve 
Suadiye Trafik Vakfı,Tepe 
Nautilus AVM gibi 
İstanbul’un merkezi ve 
stratejik lokasyonlarında 
araç bulundurmaya başlayan 
Zipcar, yıl sonuna kadar 
hizmet noktasını 50’ye 
çıkarmayı planlıyor.

Saatlik olarak rezerve 
edilebilen araç paylaşım 
sistemi ile tüm dünyada 
şehir hayatına hız ve 
konfor katan Zipcar, kolay 
üyelik sistemi ve  modern 
araçlarıyla benzersiz bir 
kullanıcı deneyimi yaşatıyor.  
Zipcar kullanıcıları 30 
km’ye kadar ücretsiz yakıt 
imkanından yararlanırken 
sigorta gibi ilave 
maliyetlerden de kurtuluyor. 

Zipcar hakkında

Zipcar  İstanbul’da şehrin 
yoğun temposunda yaşayan 

kişilere, şirket havuz 
araçlarında tasarruf etmek 
isteyen firmalara, araç sahibi 
olmayan ancak zaman 
zaman bir araca ihtiyacı 
olan bireylere  yönelik 
araç sahipliğine ve araç 
kiralamaya yeni bir alternatif 
sunuyor. Zipcar’a üye olan 
bireyler İstanbul’un çeşitli 
lokasyonlarında bulunan 
araçlara istedikleri zaman 
ulaşabiliyor, aynı zamanda 
üyeler dünyanın birçok 
yerinde bulunan Zipcar 
araçlarını da kullanabiliyor. 

Tüm bu imkanları hem 
bireyler hem de kurumlar 
araca ihtiyacı oldukları 
zaman kullanabiliyor. 
Özellikle şirketler için 
havuz araçlarına büyük bir 
alternatif olan Zipcar ile 
şirket çalışanları araçları 
kullandığı sürece ücret 
ödeniyor. Bununla birlikte 
tüm rezervasyonlarda da 
kullanıcılara 30 km’ye 
kadar ücretsiz yakıt imkanı 
sunarken  şirketler sigorta, 
bakım ve özel taşıt vergisine 
de masraf ve zaman ayırmak 
zorunda kalmıyor.
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Honda’dan düşük tüketim rekoru

Honda, teknolojiye yapmış olduğu yatırımların meyvesini toplayama devam 
ediyor. Civic Tourer 1.6 i-DTEC ile Avrupa’nın 24 ülkesini dolaşan Honda ekibi, 13 
bin 498 km’lik rota boyunca ortalama 2,82 lt/100 km’lik tüketim değerine imza 
atarak Guiness Dünya Rekoru Kitabı’na ‘En Düşük Tüketim – 24 Avrupa Ülkesi’ 
olarak girdi.

Son olarak yeni Civic 
Type R ile Nürburgring 

Nordschleife’de tur zamanı 
rekoruna imza atan Japon 
üretici Honda, bu sefer de 
dünyanın en tutumlu otomobili 
ile dikkatleri üzerine çekiyor. 
Honda ürün gamının en önemli 
motorlarından biri olan 1.6 
i-DTEC ile donatılan Civic 
Tourer, 2,82 lt/100 km’lik 
tüketim değeriyle Guiness 
Dünya Rekoru Kitabı’na girerek 
tutumluluğunu tescil etti.

Honda’nın Avrupa Ar-Ge 
ekibinden Fergal McGrath ve 
Julian Warren 1 Haziran 2015 
tarihinde Belçika’dan yola 
çıkarak 24 Avrupa ülkesini 
dolaştı ve 25 Haziran 2015 
tarihinde çıkış noktalarına 
geri döndü. Toplam 13 bin 498 
km’lik bir rotayı geride bırakan 
ekip, yolculuk boyunca 9 kez 
yakıt ikmali yaparken Civic 
Tourer 1.6 i-DTEC, her bir depo 

ile yaklaşık bin 500 km menzile 
ulaştı. Tüm rota boyunca her iki 
sürücü de araçta yer alırken 25 
gün boyunca her gün yaklaşık 
600 km sürüş mesafesi ve 7,5 
saat sürüş süresine imza attılar. 
Gerçek yaşam koşullarında 
gerçekleştirilen rota ortalaması 
olarak 2,82 lt/100 km’lik bir 
tüketime imza atan Honda Civic 
Tourer 1.6 i-DTEC, böylece 
fabrika verisi olan 3,8 lt/100 

km’lik değeri yüzde 25 oranında 
aşağıya çekmiş oldu.

Honda Civic Tourer 1.6 i-DTEC, 
bu değerle Guiness Dünya 
Rekoru Kitabı’nda ‘En Düşük 
Tüketim – 24 Avrupa Ülkesi’ 
başlığı altında resmi olarak 
kaydedildi. Her ikisi de amatör 
sürücüden oluşan ekip, basit 
ama son derece etkili; doğru 

rota planlaması, ani fren veya 
gaz kullanmadan, sakin sürüş, 
yol şartlarını önden okuma 
ve değerlendirme, gereksiz 
ağırlık taşımama ve aracın 
her zaman bakımlı olmasını 
sağlamak gibi ekonomik sürüş 
teknikleriyle herkesin tutumlu 
araç kullanabileceğini gözler 
önüne serdi.

Kural gereği rekor denemesinde 
seri üretim bir araç kullanıldı 
ve bir avantaj elde etmek üzere 
araç üzerinde herhangi bir 
değişiklik veya modifikasyon 
gerçekleştirilmedi. Aracın 
kontrolleri sürüş öncesinde 
yapıldı. Yine olası bir ağırlık 
avantajının önüne geçmek üzere 
her seferinde yakıt dolumu 
-depo miktarı kadar- tam dolum 
gerçekleştirilirken yakıt ikmali 

resmi akaryakıt istasyonlarında 
yapıldı. Ayrıca kural gereği lastik 
hava basınçlarının da fabrika 
değerlerinde olması sağlandı. 
Rota, sürüş süresi ve sürüş 
mesafesi gibi bilgileri sağlıklı bir 
şekilde kayıt altına almak üzere 
test için kullanılan Civic Tourer 
1.6 i-DTEC, yeni nesil bir araç 
takip sistemi ile donatıldı.
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LASİD uyarıyor:
Canınızı yolda bulmadınız!

Kullanılmış lastikler tehlike saçıyor! Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği 
LASİD; daha ucuz olduğu için kullanılmış lastik tercih eden tüketicileri uyardı: 
Kullanılmış lastik risk taşır, canınızı yolda mı buldunuz?

L astik Sanayicileri ve 
İthalatçıları Derneği 

LASİD Genel Sekreteri Bahadır 
ÜNSAL, son zamanlarda 
kullanılmış lastik satışında 
artışlar görüldüğüne dikkat 
çekti: ‘’Bazen sözü bile 
edilmeyecek fiyat farkları 
yüzünden tüketicilerin bir 
bölümünün kullanılmış lastik 
satın almaya yöneldiğini 
duyuyoruz. Bu tür lastiklerin 
kullanılması sonucunda 
kullanıcıların ve diğer insanların 
yaşamları tehlikeye atılıyor. 
Biz LASİD olarak eğitici 
ve uyarıcı görevimizi önde 
tutarak yurttaşlarımızın bu 
yolla lastik almamalarını ve 
kullanmamalarını öneriyoruz. 
Kaldı ki bu tür lastik 
kullanımının verebileceği 
birçok zarar ve sıkıntı var. 
Tüketicilerimize soruyoruz;  ‘Siz 
canınızı yolda mı buldunuz’.’’

Kullanılmış lastiğin yol 
açabileceği riskler

LASİD Genel Sekreteri Bahadır 
Ünsal, tüketicilerin kullanılmış 
lastik satın alarak hangi risklere 
açık olabileceklerini şöyle 
anlattı:

•	Aldığınız	kullanılmış	
lastiklerin ne kadar ve nasıl 
aşındığını bilmediğiniz için 
risk taşıyorsunuz,

•	Serbest	dingil	ve	çeker	
dingillerde çalışan lastikler 

farklı aşınır, siz hangi ikisini 
ya da birini aldınız, bunlar 
sizin arabanıza uygun mu 
bilemediğinizden; risk 
taşıyorsunuz,

•	Binek	lastiklerine	diş	
açılmaması gerekir, satın 
aldığınız lastiğe diş açılmış 
mı eğer cevabı evet ise daha 
yüksek risk taşıyorsunuz,

•	Aldığınız	lastiğin	diş	derinliği	
1.6 mm’den daha az ise, hem 
kanuna aykırı iş yapıyorsunuz 
hem de kendi yaşamınızı ve 
başkalarının yaşamını tehlikeye 
atıyorsunuz,

•	Satın	aldığınız	kullanılmış	
lastik topuk, yanak, omuz, 
sırt ve taban bölgesinde hatalı 
aşınma sonucu hasarlanmış 

olabilir, sizin bunu anlamanız 
mümkün değil böylece 
kullanırsanız risk taşıyorsunuz,

•	Bu	lastiklerin	balans	ayarı	
zordur, daha çok gürültü 
üretir, vuruntu ve yalpa yapar, 
konforsuzdur,

•	Yol	tutuşu	az	ve	fren	mesafesi	
uzundur, risk taşıyorsunuz,

•	Daha	çok	yakıt	tüketirsiniz,

•	Diş	yapısı	ve	karkası	zayıflamış	
olacağı için ani patlama ve hava 
boşalması sonucu kaza geçirme 
riski taşırsınız,

•	Karkasında	ve	kauçukla	kaplı	
bölümlerinde kılcal çatlaklar 
oluşmuş olabilir ve buna 
bağlı hava kaybı, patlama ve 
parçalanma riski taşırsınız,

•	Aracınızı	sürerken	sağa	sola	
çekme gibi araç sürüşünü 
güvensizleştiren durumlarla 
karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bu kadar çok riskle araç 
sürmenin doğru olmayacağını 
kaydeden Bahadır Ünsal; ‘’Kendi 
canınıza ve başka insanların 
canına zarar verebilirsiniz’’ 
uyarısında bulundu.

Söylentiye değil yetkili satış 
noktanıza itibar edin!

Bahadır Ünsal lastik kullanıcıları 
açısından önemli bir bilgi olan 
raf ömrü konusuna da dikkat 
çekerek; son zamanlarda lastik 
satış noktalarında lastiklerin 
üretim tarihleri hakkında 
çelişkili bilgiler yaratıldığını 
belirtti ve  şunları söyledi; 
"Dernek üyelerimiz, üreterek 
ya da ithal ederek tüketicilerin 
hizmetine sundukları lastiklerin 
satışı ve satış sonrası kullanımı 
sırasında ürünlerinin arkasında 
durmakta ve yasaların 
öngördüğü garanti koşullarını 
eksiksiz bir şekilde yerine 
getirmektedirler. Zaman 
zaman bazı üyelerimizin de 
belirttiği üzere satın aldığınız 
yeni lastiklerin, doğru ve 
uygun saklama koşullarında 
saklandıkları takdirde raf 
ömürleri 10 yıla kadar 
çıkabilmektedir. Tüketicilerin, 
satın alma sırasında lastik 
üretim tarihleri, saklama ve 
kullanım süreleri hakkında 
sağdan soldan duyduklarına 
değil, üyelerimizin uzman 
lastik satıcıları olan yetkili satış 
noktalarının yönlendirmelerine 
itibar etmelerinin doğru 
olacağını belirtmek istiyoruz."
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‘Okulum Yetkili Serviste’ Projesinde beşinci 
dönem mezunları sertifikalarını aldı

Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren 
Otokoç ve Birmot’un, Koç Holding’in sosyal 
sorumluluk projesi “Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi” kapsamında yürüttüğü “Okulum Yetkili 
Serviste” projesi bu yıl beşinci mezunlarını verdi. 

O tokoç ve Birmot ’un İzmir, 
Samsun, Konya, Eskişehir 

ve Adana şubeleri ile aynı illerde 
bulunan Meslek Liselerinin 
ortak çalışmaları sonrasında 
509 öğrenci bir yıl boyunca en 
ileri otomotiv teknolojisi ile 
donatılmış yetkili servislerde 
iş hayatını yerinde tecrübe 
ederek sertifikalarını almaya hak 
kazandılar.

“Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi kapsamında geliştirilen 
proje, otomotiv sektöründe 
istihdam edilmek üzere meslek 
lisesi öğrencilerini sektöre 
hazırlıyor. “Okulum Yetkili 
Serviste” projesi hali hazırda 
Otokoç Otomotiv’in Adana, 
Eskişehir, İzmir, Konya ve 
Samsun temsilciliklerinde 
devam ediyor. Ülkemizin en 
başarılı okul – özel sektör 
işbirliklerinden biri olan 

projenin kademeli olarak 
Otokoç Otomotiv’in diğer 
illerdeki şubeleri ve Meslek 
Liseleri’nde yaygınlaştırılması 
planlanıyor.  

Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi Projesi Hakkında

2006-2013 yılları arasında 
Koç Holding ve Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliği ve Vehbi Koç 
Vakfı’nın desteği ile yürütülen 
Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi (MLMM) Projesi 
ile mesleki-teknik eğitimin 
ülke ekonomisi açısından 
önemi konusunda toplumun 
her kesiminde farkındalık 
yaratılması, bu konuda 
liderlik yapılarak, devletle iş 
dünyası arasında işbirliğinin 
tohumlarının atılması ve kalifiye 
işgücünün yetiştirilmesine 
katkıda bulunarak gençlerin 

meslek eğitimine özendirilmesi 
hedeflenmiştir. 

20 Koç Topluluğu şirketi ve 
579  Koç Topluluğu çalışanının 
gönüllü desteği ile yürütülen 
proje 81 ilde, 264 okulda 
8.118 öğrenciye aktif burs, staj 
talebinde bulunan bursiyerlerin 
%80’ine Koç Topluluğu 
şirketlerinde staj imkanı 
sağlamıştır. Burs, müfredat, 
laboratuvar, staj, kişisel ve 
mesleki eğitim ve istihdam gibi 
birleşenleri ile “Okul-İşletme 
İşbirliği Modeli” adını alan 
bu örnek uygulama zamanla 
Koç Topluluğu şirketlerinin 
mesleki eğitim yatırımları ve 
insan kaynakları politikalarının 

entegre bir parçası haline gelmiş, 
bu kapsamda geliştirilen mikro 
projeler ile 8 Koç Topluluğu 
şirketi tarafından 5 sektörde, 29 
laboratuvar, 7 eğitim merkezi, 1 
meslek lisesi ve 1 meslek yüksek 
okulu kurulmuştur. Projenin son 
3 yılında oluşturulan modelin 
özel sektöre yaygınlaştırılması 
için çeşitli çalışmalar hayata 
geçirilmiştir. Proje kapsamında 
öğrencilerin kişisel ve mesleki 
gelişimi desteklemek üzere 
geliştirilen Meslek Lisesi 
Koçları Programı’nın 2012 
yılında ÖSGD’ye devredilmesi 
ile program ilk 2 yılında 44 
şirketten 529 gönüllü ile 2.900 
öğrenciye ulaşmıştır.
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İsviçre-Macaristan arasını 
sadece bir depo benzinle gitti

Mitsubishi Attrage, yakıt ekonomisinde ne kadar 
cimri olduğunu gösteren önemli bir rekora daha 
imza attı.

M itsubishi Attrage 
hafifletilmiş gövdesi, 

aerodinamik yapısı, geniş iç 
hacmi, yüksek donanım ve 
güvenlik özelliklerinin yanı 
sıra düşük yakıt tüketimiyle 
de dikkatleri üzerine çekiyor. 
Mitsubishi Attrage, 100 
kilometrede ortalama 4,9 litre 
yakıt tüketimi ve ortalama 
113 g/km CO2 salınımıyla 
segmentinde dikkat çekiyor. 4,9 
litrelik AB standart tüketimi 
üzerinden hesaplandığında 42 
litrelik yakıt deposuyla teorik 
olarak 857 kilometre gitmesi 
beklenen Mitsubishi Attrage, 
İsviçre’nin ilk hypermiling 
sürücülerinden biri olan, 
eski Swiss Airbus pilotu Felix 
Egolf tarafından yapılan test 
sürüşünde tüm beklentilerin 
üzerinde bir performans 
gösterdi.

İsviçre’deki Härkingen şehrinden 
sadece bir dolu depoyla yola 
çıkan Egolf, Budapeşte'ye olan 
1.000 kilometrelik mesafeyi 42 

litre yakıtla aşmayı planlıyordu. 
Oysa Egolf, Budapeşte'deki Emil 
Frey Centre'ye varıp da yakıt 
almak için benzin istasyonuna 
ulaştığında sadece 40,2 litre 
yakıt harcamıştı. Efektif yakıt 
tüketimi 100 kilometrede 3,8 
litreydi. Bu da AB standart 
tüketiminden yaklaşık yüzde 
22,5 daha az bir rakama karşılık 
geliyordu.

Mitsubishi Motors bu test 
sürüşünün sonunda, standart 
100 kilometrede 4,9 litrelik 
tüketimini gerçekleştirmenin 
veya daha altına düşmenin 
son derece mümkün olduğunu 
kanıtlamış oldu.

Mitsubishi Motors, yeni 
satılacak araçlarını 5 yıl/100.000 
km boyunca garanti altına 
alıyor. Söz konusu düzenleme, 
Mitsubishi markalı Pajero, 
Outlander, ASX, Lancer, Attrage 
ve Space Star binek araçlar ile 
L200 pikap modellerini kapsıyor.

Audi Ay’a gidiyor!

NASA’nın Apollo 17 ile 
Ay’a düzenlediği son 

insanlı uçuşun üzerinden 
45 yıl geçmesinin ardından, 
Audi de Ay’a gitmek için 
kolları sıvadı. Marka, Google 
tarafından düzenlenen 
XPRIZE yarışması için Ay 
yüzeyine inebilecek bir 
araç tasarlayan Alman Part 
Time Scientist Takımı’nın 
destekçisi oldu.

2007 yılında duyurulan 
ve özel girişimlerin Uzay 
yolculuğu projelerinin 
desteklenmesini ön gören 
Google Lunar XPRIZE, 
2017 yılına kadar Ay’ın 
yüzeyine inecek, en az 
500 metre ilerleyebilecek 
ve dünyaya yüksek 
çözünürlüklü fotoğraf/video 
gönderebilecek ilk aracı 
geliştiren takıma 30 milyon 
dolar ödül vadediyor.

Testleri Alpler’de ve 
Kanarya Adaları’nda 
gerçekleştiriliyor

Part Time Scientist 
takımının destekçisi olan 
Audi, takıma otomotiv 
sektöründe öncü olduğu 
quattro dört çekerden çekiş 

sistemi, elektrikli sürüş, 
sürücüsüz sürüş, sürüş 
asistanları ve ultra hafiflik 
teknolojisi gibi konularda 
destek verecek. Munih’te 
bulunan Audi Tasarım 
Stüdyosu tarafından da 
tasarım desteği verilen 
ve Audi lunar quattro 
olarak adlandırılan araç, 
çoğunlukla Alüminyumdan 
üretildi.

Testleri Alpler’de ve Kanarya 
Adaları’nda gerçekleştirilen 
aracın enerjisi güneş 
panelleri ile şarj edilen 
lityum iyon baterilerden 
geliyor. Dört tekerlekteki 
elektrik motorlarıyla hareket 
eden Audi lunar quattro, 
her türlü yüzey koşulunda 
saatte 3.6 kilometre hıza 
çıkabiliyor.

Ay’a 5 günde gidecek

Audi lunar quattro’yu 
taşıyan roketin, 2017 
yılında fırlatılması ve 380 
bin kilometre yol aldıktan 
sonra 5 gün içinde Ay’ın 
ekvatorunun kuzeyine, 
Apollo 17’nin 1972’de indiği 
noktaya inmesi planlanıyor.



57HAZİRAN 2015

Ford’a Motor “Oscar”larında 4 Yılda 8. Ödül
1.0-litre EcoBoost bir kez daha sınıfında
“Yılın Motoru” seçildi

Ford’un 1.0-litre EcoBoost motoru, 2015 Uluslararası Yılın Motoru (International 
Engine of the Year) değerlendirmesi 1.0 litre altı kategorisinde 4’üncü defa üst 
üste “En İyi Motor” seçilerek eşsiz bir başarı gösterdi. Sportif ve yakıt verimliliği 
özellikleri ile 1.0-litre EcoBoost, Yılın Motoru Ödülleri’nde son 4 yılda toplam 8. 
ödülünü kazanarak bir kez daha kendini kanıtladı.

Ford 1.0-litre EcoBoost, 
sürüş, performans, 

ekonomi, verimlilik ve 
teknolojik özellikleriyle, 
dünyanın 35 ülkesinden 
87 otomobil gazetecisinin 
oyları ile belirlenen 2015 
Uluslararası Yılın Motoru 
değerlendirmesinde 4 yılda 8. 
ödülünü kazandı ve 4. defa üst 
üste “1.0 litre ve Altı Kategorisi 
En İyi Motor”u seçildi.

Geçtiğimiz sene 3 kez üst üste 
genel klasmanda “Yılın En 
İyi Motoru” unvanına sahip 
olarak ulaşılması zor bir başarı 
elde eden 3 silindirli 1.0-litre 
EcoBoost motor, 2012 yılında 
da “En İyi Yeni Motor” ödülünü 
kazanmıştı.

Avrupa’da 10 modelde sunulan 
1.0-litre EcoBoost, 2014’te 

satılan tüm Ford modellerinin 
5’te birinde ve her 5 Fiesta’nın 
2’sinde tercih edildi. Türkiye’de 
Fiesta ve B-MAX modelleri 
ile satılan 1.0-litre EcoBoost 
motorun modele göre 100, 
125 veya 140 PS güç seviyeleri 
sunuluyor.

Oyun değiştiren teknoloji

“1.0-litre EcoBoost küçük 
benzinli motorlardaki oyunu 
değiştirdi ve artan sayıda rakibe 
rağmen sınıfının en iyisi olarak 
yoluna devam etmesinden 
dolayı gurur duyuyoruz.” diyen 
Ford Avrupa Ürün Geliştirme 
Başkan Yardımcısı Joe Bakaj, 
“Bu motoru yaratmamızda 
etken olan inovasyon ruhu, yeni 
motorlar geliştirmeye devam 
etmemizi sağlıyor” dedi.

motorun, mevcut duruma 
göre yüzde 6’ya varan yakıt 
ekonomisi sunması hedefleniyor.

Ford’un Köln-Almanya 
ve Craiova-Romanya’daki 
fabrikalarında üretilen, güçleri 
100, 125 ve 140 PS olan 1.0-litre 
EcoBoost motor, tüm dünyada 
72 ülkede satılıyor. Bu motor 
ile Ford Uluslararası Yılın 
Motoru Ödülü haricinde, 
aralarında teknolojik inovasyon 
alanında Uluslararası Paul 
Pietsch Ödülü 2013, Royal 
Academy Mühendislik Colin 
Campbell Mitchell Ödülü, 
Royal Automobile Club Büyük 
Britanya Dewar Ödülü ve 
Popular Mechanics Dergisi 
Atılım Ödülü gibi başarılara 

ulaştı. Ford ayrıca Ward’ın “En 
İyi 10 Motor” kategorisinde 
3 silindirli bir motor ile ödül 
kazanan ilk Amerikalı marka 
unvanına da sahip. Ford’un 3 
silindirli 1.0-litre ile başlayan 
EcoBoost ailesi, 4 silindirli 
olarak 1.5-litre, 1.6-litre, 
2.0-litre, 2.3-litre ve V6 silindirli 
olarak 2.7-litre ile 3.5-litre ile 
tamamlanıyor. Ford bu motor 
teknolojisi ile 2016 yılında GT 
modeli ile LeMans yarışlarına 
katılacağını açıkladı.

EcoBoost motor ile sürüş, 
performans, ekonomi, verimlilik 
ve teknoloji anlamında yeni 
bir dönem başlatan Ford, daha 
ileri seviyede verimlilik için 
silindir deaktivasyon (Devre 
Dışı Kalabilen Silindirler) 
sistemleri üzerinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Schaeffler Group 
ile yapılan işbirliği sayesinde 
titreşimi ve sesi azaltılan 
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Fiat 500 Vintage’57 sınırlı sayıda üretildi
1957 yılında yollara çıkan ve tüm dünyada 4.5 milyon adetlik 
satış gerçekleştirerek otomotiv tarihinin kült modelleri arasına 
giren ilk nesil Fiat 500’ün doğumunu kutlamak için tasarlanan 
Fiat 500 Vintage’57, Haziran ayı itibariyle ülkemizde de satışa 
sunuldu. Fiat 500 versiyonu, 1957 doğumlu ilk modelin 
tasarım özelliklerini daha belirgin biçimde taşımasıyla 
dikkatleri üzerine çekiyor. Fiat 500 Vintage, Türkiye pazarı için 
ayrılan 40 adetlik satış kotasıyla koleksiyonerlerin ilgi odağı 
olmayı da hedefliyor.

Türkiye'nin İlk “Tweet” ile Çalışan Otomobili
 Peugeot 308, kurallara takılmadan hayata geçirilebilecek 
“TweetCar” projesi ile 15. İstanbul Auto Show’da görücüye 
çıktı. Türkiye’de ilk kez bir otomobil Twitter ile kontrol 
ediliyor; ziyaretçiler tarafından atılan tweet’ler Peugeot 308’in 
çeşitli fonksiyonlarını harekete geçiriyor. İstanbul Auto Show 
için özel olarak üretilen Yeni Peugeot 308 TweetCar;  kullanıcı 
deneyimlerinden farklı olarak sosyal medyayı daha önce hiç 
olmadığı gibi kullanıyor.

Nissan'dan çevreci program
Nissan, 2016 Global Yeşil Programı’nı tanıtırken, Avrupa genelinde 
50 milyon kg CO2 emisyonu tasarruf sağladığını açıkladı. Nissan 
2016 Küresel Yeşil Programı'nda, elektrikli araç emisyonlarının 
düşürülmesinin şehirlerde hem çevrenin hem de yaşam kalitesinin 
korunmasında taşıdıkları önemli rolün altını çizdi. Markaya göre 
Avrupa genelinde kullanımda olan 41 bin 100 adet yüzde 100 
elektrikli Nissan LEAF sayesinde atmosfere 50 milyon kg daha az 
karbondioksit salındı. Büyüme verilerine göre hali hazırda dünya 
genelinde var olan bir milyar motorlu araç sayısının 2050 yılında iki 
buçuk milyar seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Global ölçekte 600 
milyon ton olarak hesaplanan karbondioksit salınımı gerçekleşiyor.

Aston Martin V12 Vantage S:
En hızlı Vantage modeli
Aston Martin’in spor modeli yeni V12 Vantage S, sınırlı sayıda 
üretilen ve tümü satılan One-77 Hypercar hariç bu markanın 
bugüne dek üretilen en kısa hızlanma süresine sahip modeli. Bu 
yeni model, V12 Vantage’ın yerine geçiyor. 0-100 km/s hıza ulaşma 
süresi sadece 3.9 saniye (0-60 mil/s hıza ulaşma süresi sadece 3.7 
saniye) olan bu spor model, hem dünyanın en kısa hızlanma süreli 
seri üretilen otomobili, hem de Aston Martin’in 100 yıllık parlak 
geçmişindeki en güçlü Vantage modeli olma unvanlarına sahip.
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Yeni Transporter Türkiye’de
Volkswagen Ticari Araç’ın, ilk defa 65 yıl önce üretilen ve kendi 
sınıfının yaratıcısı olan modeli Transporter’ın altıncı nesli yola 
çıkmaya hazır. Tamamen yenilenen ön kısım yeni jenerasyonun 
farkını hemen hissettiriyor. Yeni farlar, ön ızgara ve ön tampon ile 
arka kısımda keskinleşen hatları, yeni Volkswagen DNA’sını yansıtıyor. 
Modern şekilde tasarlanmış çizgiler, bombeler ve kenarlar önden 
arkaya doğru kesintisiz bir şekilde uzanıyor. Gövdenin tamamı sanki 
yekpare bir bloktan işlenmiş gibi tek bir parça olarak görünüyor.

SEAT Leon’a Euro NCAP’ten sonra,
Latin NCAP’ten de 5 Yıldız!
SEAT Leon, güvenlik derecelendirme kuruluşu Latin NCAP 
tarafından yapılan çarpışma testlerinden puan alarak 5 yıldız 
elde etti. Bu sonuçla, Latin NCAP organizasyonunun ön ve yan 
darbe testlerinde yetişkin yolcu kategorisinde 5 yıldız, çocuk 
yolcu koruma kategorisinde de 4 yıldız alan ilk otomobil oldu.  
SEAT Leon, daha önce de Euro NCAP’in gerçekleştirdiği 
testlerde, yetişkin yolcu korumasında yüzde 94, çocuk yolcu 
korumasında da yüzde 92 ile 5 yıldızla derecelendirilmişti.

4 Kapılı Porsche’ye özel versiyon:
Panamera Edition
Porsche’nin kısa sürede otomotiv efsaneleri arasında giren 
Panamera modeli, Edition özel versiyonuyla yeniden şekillendi. 
Standart olarak sunulan zengin donanımı ve özel tasarımıyla 
dikkat çeken Panamera Edition, benzinli ve dizel motor 
seçenekleriyle tercih edilebiliyor Porsche Panamera Edition’ın, 
farklılığı ilk bakışta göze çarpıyor. Yenilenmiş çizgileriyle daha 
dinamik bir yapıya kavuşan otomobilin pencereleri, siyah cam 
çerçeveleri daha belirgin hale getirildi. 

Toyota, araç yenileme aralığını kısaltacak
Otomobil üreticileri ortalama 3-4 yılda bir model makyajlıyor 

(facelift) ve 7 yılda bir de yeniliyor. En son 2,5 sene önce Auris 

modelini yenileyen Japon Toyota, modelin makyajlı halini tanıttı. 

Marka yetkilileri, teknolojinin hızlı geliştiği dünyada bundan sonra 

yenileme sürelerini kısaltabileceklerini söyledi.  Bundan sonra 

da hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak istediklerini anlatan 

Toyota yetkilileri, modellerin hem yenilenme hem de makyajlanma 

periyotlarının kısalacağını kaydetti. 
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2015 yılı ilk altı ayında % 51 arttı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı ilk altı 
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,79 artarak 432.550 
adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı altı aylık dönemde 286.861 adet 
toplam pazar gerçekleşmişti.

O tomobil satışları, 2015 yılı Ocak-
Haziran döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %45,21 artarak 327.846 adete 
yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 225.773 adet 
satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılı ilk altı 
ayında geçen yıla göre %71,4 oranında artarak 
104.704 adete ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 
61.088 adet satış yapıldı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2015 
Yılı Haziran Ayında %43 arttı.

2015 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 86.158 adete ulaştı. 60.163 adet 
olan 2014 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar 

%43,21 oranında arttı. 2015 yılı Haziran 
ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre %43,34 artarak 67.766 adet olarak 
gerçekleşti.

2015 yılı Haziran ayında hafif ticari araç 
pazarı 2014 yılının Haziran ayına göre %42,74 
artarak 18.392 adet seviyesine ulaştı.

2015 yılı ilk altı aylık dönemde, 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %46,82 , 
1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %15,58 ve 2000cc üstü 
otomobillerde %17,46 artış görüldü. 2015 yılı 
altı aylık dönemde, 85kW altı 12 adet, 121kW 
üstü ise 30 adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

2015 yılı ilk altı ayında, otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerlerine göre en 
yüksek paya %42,20 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 138.358 adet ile sahip 
oldu. 2015 yılı ilk altı aylık dönemde, dizel 
otomobil satışlarının payı %59,88’e gerilerken, 
otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise 
%47,80’e yükseldi.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil 
pazarı segmentinin %84,06’sını yine vergi 
oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%52,16 pay alan C (171.019 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%49,36 pay, 161.820 adet) oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 
2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 432.550 
adete ulaşarak, 2014 yılı aynı döneme göre baz 
etkisiyle %50,79 artış göstermiştir. 

2015

2014

10 Yıllık Ort.

32.670

34.615 55.331 83.302 91.602 81.542 86.158

35.021 47.581 53.305 58.121 60.163 59.907 60.199 66.531 66.573 80.621 146.989

28.639 37.840 58.411 58.803 65.719 62.056 53.665 54.267 60.943 52.851 60.160 108.275

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

28
.6

39

37
.8

40

58
.4

11

58
.8

03

68
.7

19

62
.0

56

53
.6

65

54
.2

67

60
.9

43

52
.8

51

60
.1

60

10
8.

27
5

32.670

35.021

47.531
53.305

58.121

146.989

80.621
66.57366.531

60.199
59.907

60.163

86.158



61HAZİRAN 2015

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2014/2013 (%)

2014/2013 (%)

5,95 57,99 75,07 71,85 40,30 43.21

-8,03 -27,50 -30,82 -27,55 -28,66 -18,80 -16,33 -7,45 -2,11 14,75 1,66 13,31
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı 
2015 yılı Ocak-
Haziran döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
%71,4 oranında 
artarak 104.704 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
61.088 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı 2015 yılı 
Haziran ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
%42,74 oranında 
artarak 18.392 adet 
seviyesine ulaştı. 
Geçen sene Haziran 
ayında 12.885 adet 
satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Haziran ayı ortalama 
satışlara göre 
%4,08 azaldı.

27.167 37.812
42.769 46.379 47.278 46.602

49.262
45.131

59.695

2014’1Ç : % -24,46

2014’2Ç : % -25,12

2014’3Ç : % -8,78

2014’4Ç : % 10,17

7.854
9.769

10.536 11.742
12.885 13.305

36.935

15.068
17.269 15.759

20.926

110.054

50.814

2015’1Ç: % 50,29

18.664 18.392
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2014 Haziran Sonu 2015 Haziran Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 213.870 % 94,73 314.008 % 95,78 % 46,82 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 9.463 % 4,19 10.937 % 3,34 % 15,58 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 2.434 % 1,08 2.859 % 0,87 % 17,46 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 6 % 0,00 12 % 0,00 - % 3 % 18

86 kW ≤ 120 kW Elektrikli 0 % 0,0 0 % 0,0 - % 7 % 18

≥ 121 kW Elektrikli 0 % 0,0 20 % 0,01 - % 15 % 18

Toplam 225.773 % 100,0 327.846 % 100,0 % 45,21 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2014 Haziran Sonu 2015 Haziran Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 23.061 % 10,21 32.000 % 9,82 % 39,63

≥ 100 - < 120 gr/km 90.205 % 39,95 138.358 % 42,20 % 53,38

≥ 120 - < 140 gr/km 67.942 % 30,09 96.470 % 29,43 % 41,99

≥ 140 - < 160 gr/km 32.746 % 14,50 47.473 % 14,48 % 44,97

≥ 160 gr/km 11.819 % 5,23 13.345 % 4,07 % 12,91

Toplam 225.773 % 100,0 327.846 % 100,0 % 45,21

Dizel
2014 Haziran Sonu 2015 Haziran Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 10 % 0,54 9 % 0,41 % -10,00

B (Entry) 42.145 % 60,31 58.185 % 56,83 % 38,06

C (Compact) 77.400 % 66,39 105.897 % 61,92 % 36,82

D (Medium) 16.169 % 58,30 25.558 % 64,79 % 58,07

E (Luxury) 3.971 % 47,95 4.737 % 44,37 % 19,29

F (Upper Luxury) 1.338 % 92,47 1.941 % 90,20 % 43,05

Toplam 141.033 % 62,47 196.300 % 59,88 % 39,19

Otomatik Şanzıman
2014 Haziran Sonu 2015 Haziran Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 1.242 % 67,17 1.639 % 74,81 % 31,96

B (Entry) 19.573 % 28,01 33.389 % 32,61 % 70,59

C (Compact) 52.275 % 44,84 80.383 % 47,00 % 53,77

D (Medium) 22.291 % 80,38 31.259 % 79,24 % 40,23

E (Luxury) 6.198 % 74,85 7.911 % 74,11 % 27,64

F (Upper Luxury) 1.399 % 96,68 2.114 % 99,62 % 51,11

Toplam 102.978 % 45,61 156.695 % 47,80 % 52,16

2015 yılı Ocak-Haziran dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,78 oranıyla yine 1600cc altındaki 
otomobiller 314.008 adet ile sahip oldu. Ardından %3,34 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,87 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer 
aldı. 2014 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %46,82, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında 
%15,58 ve 2000cc üstü otomobillerde %17,46 artış yaşandı. 2015 yılı altı aylık dönemde, 85kW altı 12 adet, 121kW üstü ise 30 adet elektrikli otomobil 
satışı gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %42,20 oranıyla 100-120 gr/
km arasındaki otomobiller (138.358 adet) ve ardından yine %29,43 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (96.470 adet ) sahip oldu.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %39,19 oranında arttı. 2015 altı aylık otomobil satış 
adetleri, 2014 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %62,47’den %59,88’e (196.300 adet) geriledi.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2014 yılı aynı dönemine göre %52,16 arttı. 2015 yılı altı aylık 
otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %45,61’den %47,80’e (156.695 adet) yükseldi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2015 Ocak-Mayıs 
döneminde yüzde 7,3 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2015 Ocak–Mayıs döneminde 
%7,3 arttı ve 6.864.332 
adet seviyesinde gerçekleşti. 
2014 yılı aynı dönemde 
toplam 6.396.767 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde en 

fazla düşüş %6,2 ile Lüksemburg’da, ardından 
%4 ile Avusturya’da, %2,7 ile Finlandiya’da 
gerçekleşti. Diğer daralma yaşayan ülkeler; 
Belçika ve Hırvatistan oldu. 2015 yılı Ocak-
Mayıs döneminde satışlarını en çok artıran 
ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %42, Portekiz 
%30,3 ve İrlanda %29,5 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2015 yılı Mayıs ayında 2014 
yılı aynı ayına göre %2 büyüdü ve toplam 
1.318.973 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2014 yılı aynı ayında ise 1.293.469 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2015 yılı Mayıs ayında en fazla düşüş %17 
ile Lüksemburg’da, ardından %10,8 ile 
Estonya’da, %8,8 ile Finlandiya’da, %6,9 
ile Almanya’da ve %6,1 ile Hollanda’da 
gerçekleşti. Diğer daralma yaşayan ülkeler 
ise; Fransa, Belçika, Avusturya, Macaristan ve 
Norveç oldu. 2015 yılı Mayıs ayında satışlarını 
en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; Portekiz 
%31,4, İzlanda %23,5 ve Yunanistan %23,5 
oranıyla yer aldı.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye 
%51,22 artış ile Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2015 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde 2014 yılı aynı dönemine göre %6,7 
arttı ve toplam 6.000.439 adet seviyesinde 
pazara ulaşıldı. 2014 yılı aynı dönemde ise 
5.621.071 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen 

yılın aynı dönemine göre sırasıyla en fazla 
düşüş %7 ile Lüksemburg’da, ardından %4,6 
ile Avusturya’da, %3,7 ile Finlandiya’da ve 
%3 ile Estonya’da görüldü. Daralma yaşayan 
diğer ülkeler ise; Belçika, Polonya, Norveç, 
Hollanda ve Hırvatistan oldu. 2015 yılı Ocak-
Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar 
ise sırasıyla; İzlanda %40,7, Portekiz %32,5 
ve İspanya %26,4 oranıyla yer aldı. AB (28) 
ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil 
pazarı 2015 yılı Mayıs ayında 2014 yılı aynı 

ayına göre %1,4 arttı ve toplam 1.151.965 adet 
seviyesinde pazar gerçekleşti. 2014 yılı Mayıs 
ayında ise 1.135.572 adet satış gerçekleşmişti.

Avrupa (AB (28) ve EFTA) ülkeleri toplamına 
göre Hafif Ticari Araç pazarı 2015 yılı Ocak-
Mayıs döneminde %11,2 arttı ve 717.440 adete 
yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 645.107 adet 
satış gerçekleşmişti. 2015 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde, Türkiye %52,8 artış ile Avrupa 
hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. 
sırada yer aldı. 

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (MAYIS 2015/2014)

MAYIS 2015 MAYIS 2014 Değ.% OCK-MAY 2015 OCK-MAY 2014 Değ.%

ALMANYA 256.385 274.804 -1,7 ALMANYA 1.305.410 1.260.654 -4,6

İNGİLTERE 198.706 194.032 -6,7 İNGİLTERE 1.119.072 1.058.974 3,6

İTALYA 146.582 132.313 2,4 FRANSA 791.855 762.519 5,7

FRANSA 143.771 148.951 10,8 İTALYA 725.516 629.792 3,8

İSPANYA 94.030 82.483 -3,5 İSPANYA 443.888 364.784 15,2

BELÇİKA 40.502 42.955 14,0 BELÇİKA 238.998 244.806 21,7

İSVEÇ 29.458 27.652 -5,7 HOLLANDA 164.873 166.255 -2,4

HOLLANDA 28.049 30.943 6,5 POLONYA 147.382 150.160 -0,8

İSVİÇRE 27.422 25.787 -9,4 İSVEÇ 135.727 122.998 -1,9

POLONYA 27.186 24.494 6,3 AVUSTURYA 131.171 137.507 10,3

AVUSTURYA 26.517 26.968 11,0 İSVİÇRE 128.679 121.986 5,5

PORTEKİZ 18.343 13.782 33,1 ÇEK CUM. 91.946 75.887 21,2

ÇEK CUM. 18.113 15.396 17,6 DANİMARKA 83.404 81.167 2,8

DANİMARKA 17.036 16.851 1,1 İRLANDA 80.890 63.993 26,4

NORVEÇ 12.036 12.337 -2,4 PORTEKİZ 79.585 60.056 32,5

FİNLANDİYA 9.114 10.114 -9,9 NORVEÇ 60.185 60.944 -1,2

YUNANİSTAN 9.070 7.459 21,6 FİNLANDİYA 48.106 49.934 -3,7

İRLANDA 6.920 6.272 10,3 YUNANİSTAN 34.142 29.505 15,7

SLOVAKYA 6.596 6.260 5,4 SLOVAKYA 29.722 29.101 2,1

ROMANYA 5.927 6.001 -1,2 MACARİSTAN 29.669 26.748 10,9

MACARİSTAN 5.867 5.739 2,2 SLOVENYA 26.383 23.412 12,7

SLOVENYA 5.388 4.737 13,7 ROMANYA 25.842 24.278 6,4

HIRVATİSTAN 4.911 4.831 1,7 LÜKSEMBURG 21.133 22.729 -7,0

LÜKSEMBURG 4.231 5.198 -18,6 HIRVATİSTAN 16.635 16.682 -0,3

İZLANDA 2.614 2.155 21,3 BULGARİSTAN 9.001 8.280 8,7

BULGARİSTAN 1.995 1.802 10,7 ESTONYA 8.489 8.750 -3,0

ESTONYA 1.712 1.994 -14,1 LİTVANYA 6.972 6.162 13,1

LİTVANYA 1.467 1.338 9,6 İZLANDA 6.208 4.412 40,7

LETONYA 1.174 1.121 4,7 LETONYA 5.622 5.038 11,6

KIBRIS 843 785 7,4 KIBRIS 3.934 3.558 10,6

TOPLAM 1.151.965 1.135.572 1,4 TOPLAM 6.000.439 5.621.071 6,7

TÜRKİYE 62.878 46.379 35,6 TÜRKİYE 260.080 178.495 45,7
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI HAZİRAN 2015

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 79 79 0 0 79 79

AUDI 1.604 1.604 0 0 1.604 1.604

BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 2.652 2.652 0 0 2.652 2.652

CHERY 32 32 0 0 0 32 32

CITROEN 1.810 1.810 1.045 432 1.477 1.045 2.242 3.287

DACIA 3.661 3.661 731 731 0 4.392 4.392

FERRARI 0 0 0 0 0 0

FIAT 3.905 520 4.425 3.827 685 4.512 7.732 1.205 8.937

FORD 251 4.645 4.896 4.717 46 4.763 4.968 4.691 9.659

GEELY 1 1 0 0 1 1

HONDA 1.024 211 1.235 0 1.024 211 1.235

HYUNDAI 2.038 2.423 4.461 113 113 2.038 2.536 4.574

INFINITI 7 7 0 0 7 7

ISUZU 0 328 15 343 328 15 343

IVECO 0 224 224 0 224 224

JAGUAR 8 8 0 0 8 8

JEEP 325 325 0 0 325 325

KARSAN 0 148 148 148 0 148

KIA 1.185 1.185 373 373 0 1.558 1.558

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1

LANCIA 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 148 148 0 0 148 148

MASERATI 7 7 0 0 7 7

MAZDA 181 181 0 0 181 181

MERCEDES-BENZ 3.558 3.558 683 683 0 4.241 4.241

MINI 135 135 0 0 135 135

MITSUBISHI 119 119 70 191 261 70 310 380

NISSAN 2.305 2.305 0 0 0 2.305 2.305

OPEL 4.460 4.460 0 0 0 0 4.460 4.460

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 2.086 2.086 337 708 1.045 337 2.794 3.131

PORSCHE 34 34 0 0 34 34

PROTON 70 70 0 0 0 70 70

RENAULT 5.626 4.002 9.628 1.459 1.459 5.626 5.461 11.087

SEAT 1.768 1.768 0 0 1.768 1.768

SKODA 2.086 2.086 0 0 0 2.086 2.086

SMART 7 7 0 0 7 7

SSANGYONG 163 163 13 13 0 176 176

SUBARU 140 140 0 0 140 140

SUZUKI 2 2 0 0 2 2

TATA 19 19 21 21 0 40 40

TOYOTA 4.087 757 4.844 177 177 4.087 934 5.021

VOLKSWAGEN 8.922 8.922 2.049 2.049 0 10.971 10.971

VOLVO 701 701 0 0 701 701

TOPLAM: 16.931 50.835 67.766 10.472 7.920 18.392 27.403 58.755 86.158
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-HAZİRAN 2015

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 438 438 0 0 0 0 438 438

AUDI 0 8.746 8.746 0 0 0 0 8.746 8.746

BENTLEY 0 9 9 0 0 0 0 9 9

BMW 0 13.389 13.389 0 0 0 0 13.389 13.389

CHERY 0 216 216 0 0 0 0 216 216

CITROEN 0 8.439 8.439 3.718 2.808 6.526 3.718 11.247 14.965

DACIA 0 16.417 16.417 0 3.144 3.144 0 19.561 19.561

FERRARI 0 5 5 0 0 0 0 5 5

FIAT 19.352 2.625 21.977 22.529 3.906 26.435 41.881 6.531 48.412

FORD 1.338 21.523 22.861 29.918 153 30.071 31.256 21.676 52.932

GEELY 0 24 24 0 0 0 0 24 24

HONDA 4.934 1.168 6.102 0 0 0 4.934 1.168 6.102

HYUNDAI 12.739 10.753 23.492 0 820 820 12.739 11.573 24.312

INFINITI 0 20 20 0 0 0 0 20 20

ISUZU 0 0 0 1.768 177 1.945 1.768 177 1.945

IVECO 0 0 0 0 1.207 1.207 0 1.207 1.207

JAGUAR 0 96 96 0 0 0 0 96 96

JEEP 0 1.804 1.804 0 0 0 0 1.804 1.804

KARSAN 0 0 0 943 0 943 943 0 943

KIA 0 5.739 5.739 0 1.694 1.694 0 7.433 7.433

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 6 6 0 0 0 0 6 6

LANCIA 0 2 2 0 0 0 0 2 2

LAND ROVER 0 732 732 0 0 0 0 732 732

MASERATI 0 32 32 0 0 0 0 32 32

MAZDA 0 554 554 0 0 0 0 554 554

MERCEDES-BENZ 0 11.795 11.795 0 3.803 3.803 0 15.598 15.598

MINI 0 621 621 0 0 0 0 621 621

MITSUBISHI 0 593 593 217 1.874 2.091 217 2.467 2.684

NISSAN 0 11.191 11.191 0 3 3 0 11.194 11.194

OPEL 0 20.311 20.311 0 0 0 0 20.311 20.311

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 11.455 11.455 1.367 3.680 5.047 1.367 15.135 16.502

PORSCHE 0 282 282 0 0 0 0 282 282

PROTON 0 386 386 0 0 0 0 386 386

RENAULT 28.267 14.331 42.598 0 5.690 5.690 28.267 20.021 48.288

SEAT 0 8.123 8.123 0 0 0 0 8.123 8.123

SKODA 0 10.806 10.806 0 0 0 0 10.806 10.806

SMART 0 40 40 0 0 0 0 40 40

SSANGYONG 0 337 337 0 226 226 0 563 563

SUBARU 0 826 826 0 0 0 0 826 826

SUZUKI 0 108 108 0 0 0 0 108 108

TATA 0 127 127 0 127 127 0 254 254

TOYOTA 17.009 5.242 22.251 0 1.056 1.056 17.009 6.298 23.307

VOLKSWAGEN 0 51.346 51.346 0 13.876 13.876 0 65.222 65.222

VOLVO 0 3.550 3.550 0 0 0 0 3.550 3.550

TOPLAM: 83.639 244.207 327.846 60.460 44.244 104.704 144.099 288.451 432.550
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TÜRKİYE OCAK-MAYIS 2015 İHRACAT RAKAMLARI

1000 USD OCAK-MAYIS

SEKTÖRLER 2014 2015 Değ. (%) Pay (%)

Otomotiv Endüstrisi 11.701.557 10.495.556 -10 14

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 9.422.856 8.171.846 -13 11

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 8.884.845 7.965.656 -10 11

Çelik 7.004.990 5.346.532 -24 7

Elektrik-Elektronik ve Hizmet 5.994.249 5.079.962 -15 7

Toplam 79.694.902 73.261.245 -8 100

Otomotiv endüstrisi ihracattaki
payını yüzde 17’ye yükseltti 

O tomotiv endüstrisi, Türkiye’nin genel 
ihracatındaki payını 2011 Mart ayından 

bu yana ilk kez yüzde 17 seviyesine yükseltti. 
Haziran ayında yüzde 3 kayıpla bir milyar 
976 milyon dolar ihracata imza atan otomotiv 
endüstrisi, Türkiye genel ihracatındaki 
ağırlığını da artırdı. Yılın ilk yarısı dikkate 
alındığında otomotiv endüstrisi yüzde 10 
gerilemeyle 10 milyar 496 milyon dolark 
ihracat gerçekleştirirken, bu dönemdeki genel 
ihracattan yüzde 14 pay aldı. 

Yeni bir ihracat şampiyonluğu hedefiyle 2015 
yılında dış pazarlarda adım adım ilerleyen 
otomotiv endüstrisi, haziran ayında dış 
satışta 2 milyar dolar seviyesinin kapısından 
döndü.  En fazla ihracat yapılan ülkelerden 
Almanya’ya yüzde 9, Birleşik Krallık’a yüzde 
2 ve Fransa’ya yüzde 31’lik düşüşler yaşansa 
da Birleşik Devletler’e yüzde 132, İspanya’ya 
yüzde 26, İtalya’ya da yüzde 16 seviyesindeki 
artışlar dikkat çekti.

Yüksek pay şampiyonluğu müjdeliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) tarafından hazırlanan haziran 
ayı otomotiv endüstrisi ihracatı raporuna 
göre, sektör dış satışlarda önceki aylara göre 
kayıplarını azalttı. Otomotiv endüstrisinin 
haziran ayı ihracat performansını 
değerlendiren OİB Başkanı Orhan Sabuncu, 
genel ihracat payının en son 2010 Mart 
ayında yüzde 18 seviyesinde bulunduğunu, 
bu dönemden sonraki en yüksek paya 
Haziran ayında ulaşmalarının sektörün 
Türkiye ekonomisi içindeki önemini bir 
kez daha öne çıkardığına değindi. Sabuncu, 
“Endüstrimizin ihracat içindeki payını 
yükseltmesi hedeflediğimiz yeni sektörel 
şampiyonluğumuzun müjdesini veriyor” 
dedi.

Ağırlık ve miktar artışı gelire yansımıyor

Sabuncu, otomotiv endüstrisi ihracatının 
gelecek aylarda gelir anlamında da 
bir toparlanma sürecine gireceğine 
inandıklarının altını çizerek şöyle devam etti:

“Kayıplarımız Euro/Dolar paritesinden 
kaynaklı. Haziran ayında da söz konusu 
pariteden 294 milyon dolarlık bir eksiğimiz 
var. Bu kayıp olmasa geçen ayı 2 milyar 
270 milyon ihracatla kapatacaktık. Yılın ilk 
yarısındaki parite kaybımız ise toplamda 
bir milyar 650 milyon doları buldu. Aslında 
otomotiv endüstrisi ihracatında reel anlamda 
kayıp yaşanmıyor. Haziranda ağırlık bazında 

sektör ihracatı yüzde 11, miktar bazında 
ise yüzde 18 artış gösterdi. Bu artışları 
parite kaybından dolayı gelire maalesef 
yansıtamıyoruz.”

Binek otomobilde artış

OİB raporuna göre haziran ayında binek 
otomobiller ürün grubunda geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2 artışla 698 milyon 
dolarlık dış satışa imza atıldı. Otomotiv 
yan sanayi ürün grubunda aynı dönemde 
yüzde 5 kayıpla 767 milyon, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 2 azalışla 
386 milyon, otobüs-minibüs-midibüs ürün 
grubunda da yüzde 14 gerilemeyle 101 
milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Diğer 
başlığı aklında da yüzde 15 kayıpla 23 milyon 
dolarlık dış satış yapıldı.

Yılın ilk yarısında da 2014’ün 6 aylık 
dönemine göre otomotiv yan sanayi yüzde 
13 gerilemeyle 4 milyar 286 milyon, binek 
otomobiller yüzde 8 kayıpla 3 milyar 560 
milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlarda  yüzde 11 azalışla bir milyar 934 
milyon, otobüs-minibüs-midibüs ürün 
grubunda ise yüzde 7 artışla 571 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleşti. Aynı dönemde 
diğer başlığı altında da yüzde 16 kayıpla 146 
milyon dolarlık dış satışa imza atıldı.

Almanya değişmez lider

Ülke bazlı veriler incelendiğinde de 
Almanya’ya yüzde 9 kayıp ve 288 milyon 
dolarla ihracat liderliğini korudu. Bunu 
Birleşik Krallık yüzde 2 azalış ve 237 milyon, 
Fransa ise yüzde 31 kayıp ve 225 milyon 
dolarlık ihracatla izledi. Birleşik Devletler’e 
yüzde 132 artışla 79 milyon, İspanya’ya da 
yüzde 26 büyümeyle 92 milyon dolarlık dış 
satışlar dikkat çekti. 6 aylık dönemde de 
Almanya’ya yüzde 13 kayıpla bir milyar 677 
milyon, Birleşik Krallığa yüzde 10 büyümeyle 
bir milyar 373 milyon, Fransa’ya da yüzde 19 
azalışla bir milyar 42 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleşti.

Türkiye genel ihracatındaki 
payını 2011 Mart ayından bu 
yana ilk kez yüzde 17 seviyesine 
yükselten otomotiv endüstrisi, 
ağırlık ve miktar bazındaki 
artışlarını parite kaynaklı olarak 
gelirlerine yansıtamıyor.








