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Otomotiv pazarı 
olumlu bir seyir 
izliyor

Değerli Meslektaşlarım,

2015 Mayıs ayı satış rakamları sektörde halen olumlu bir seyir olduğunu göstermeye devam etti. 
2014 yılı ile kıyasladığımızda Mayıs ayında yüzde 40 artış görünmekle beraber 2011 ve 2013 yılı 
Mayıs satışları ile çok benzer adetlerde gerçekleşti.

Yıl sonu tahminlerinde ise pazarın bu yılki performansının devam etmesi durumunda halen 900-
950 bin adetlik sonucu gösteriyor. Bu yıl “Dünyanın Yeni Harikaları” adı ile gerçekleşen Autoshow 
gerçekten tüm markaların muhteşem standları, yerel ve dünya lansmanları ve 600 binin üzerin-
deki katılımcısı ile çok keyifli geçti. Buradaki yoğun hareketliliğin satışlara pozitif yansımasını 
umut ediyorum.

Dergimizin bu sayısında İşkur İstanbul İl Müdürü Sn. Muammer Coşkun ile yaptığımız görüşme-
yi yayınlıyoruz. Bu görüşmede tüm meslektaşlarımız için son derece önemli avantajların olduğu 
istihdam projeleri hakkında bilgilendirme yapmaktayız, elbette konu sadece İstanbul için geçer-
li değil her ilin sorumluları ile yapılacak görüşmelerde oldukça avantajlı istihdam projeleri oldu-
ğunu görebileceksiniz. Yazımızda da bu avantajlardan açıkça bahsetmekteyiz.

İTO-Oyder işbirliğinde İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “İkinci El Satış Da-
nışmanı Eğitim Programı” nın ikincisi tamamlandı. Eğitime katılan arkadaşlarımız sınavlarında 
başarılı olarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum ayrıca on-
ların eğitime katılımlarına destek veren değerli yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Sektörde 
önemli bir ihtiyacı gidermek amacıyla yola çıktığımız bu eğitimin devamını sağlamak üzere İTO 
yönetimi ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz.

Hepimiz için çok önemli olan Karayolları Zorunlu Trafik Sigortası kanununda 1 Haziran itibarı 
ile hayata geçen yeni uygulamaları konusunda dergimizin bu sayısında Aksigorta Genel Müdü-
rü Sn. Uğur Gülen’in açıklamalarına yer verdik. Henüz çok yeni olması sebebi ile ilerleyen günler-
de bu konuda sigorta şirketleri tarafından yapılacak yeni değerlendirmeler ve uygulamalar ko-
nusunda sizleri daha net bilgilendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sigorta şirketle-
ri açısından maddi zarar, sağlık giderleri, sakatlık teminatları ve ölüm teminatları konusunda-
ki düzenlemelerde ortaya çıkacak politikaların değerlendirmeleri ön planda. Bizler açısından ise, 
özellikle onarımlarda kullanılabilecek eşdeğer yedek parçalar ve kaza tarihine göre model yılın-
dan itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse ön-
celikle orijinaliyle, orijinal parçanın bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamla-
mış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilecek. An-
cak model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın orijinal olma-
dığı durumda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan 
elde edilen orijinal parça ile değişim yapılacak.

Güzel bir yaz olmasını diliyorum.

Saygılarımla,
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“İşverene Büyük Teşvik:
İşbaşı Eğitim Programı”

 İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Muammer Coşkun:

Kurumumuzca 
(İŞKUR) “Aktif 
İşgücü Programları” 
kapsamında yürütülen 
“İşbaşı Eğitim 
Programlarıyla” 
ilgili çok önemli 
düzenlemeler 
yapmıştır. 

İ şgücü piyasasının en önemli sorunlarından biri 
nitelikli işgücü açığıdır. Gerek kurumumuzun 

yılda en az 2 kez yapmış olduğu “İşgücü Piyasası 
Araştırma” sonuçlarında, gerekse işgücü piyasasının 
diğer aktörleri tarafından yapılan araştırmalarda, 
her 3 işyerinden 1’inde açık iş olduğu, her 4 
iş yerinden 3’ünün nitelikli işgücü ihtiyacını 
karşılamada zorlandığı, neden güçlük çektiği 
sorulduğunda %65’nin yeterli mesleki deneyim ve 
beceriye sahip elaman bulamadıkları belirtilmiştir.

Hükümetimiz; işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu 
deneyimli ve nitelikli işgücü açığını gidermek, 
insan kaynakları havuzuna nitelikli işgücü sağlamak 
amacıyla, Kurumumuzca (İŞKUR) “Aktif İşgücü 
Programları” kapsamında yürütülen “İşbaşı Eğitim 
Programlarıyla” ilgili çok önemli düzenlemeler 
yapmıştır. Ayrıca işgücü maliyetlerini düşürmek için 
23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete 
de yayımlanan 6645 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 24.Maddesi ve 4447 sayılı Kanunun 
Geçici 15. Maddesiyle yeni teşvikler getirmiştir. 

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İşbaşı eğitim programı; 15 yaşını doldurmuş, 
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin ve üniversite 
öğrencilerinin, Kuruma kayıtlı işyerlerinde, 
daha önceden edindikleri teorik bilgileri 
uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki 
deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla 
düzenlenmektedir.

Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilir?

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
4/a. Maddesine tabi olarak en az 2 çalışanı bulunan 
İŞKUR’a kayıtlı işyerleri, dernekler, vakıflar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek 
birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, 
noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar 
bu programdan yararlanabilmektedirler.

Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi 
teşekküller de programdan yararlanabilmektedir.

İşverenler Kimleri Programa Alabilir? Kimler 

Katılabilir?

15 yaşını doldurmuş bütün işsizler ile birlikte ön 
lisans dâhil bütün üniversite öğrencileri ile açık 
öğretimde okuyan bütün öğrenciler bu programa 
katılabilir. 

Üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını işbaşı 
eğitim programı kapsamında yapabilmektedirler.

Ancak; programın uygulandığı işyerinin sahibinin 
birinci ve ikinci derece yakınları ile eşinin o 
işyerinde programa katılması mümkün değildir.
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İŞKUR; Programa 
katılanlara her gün için 
36,50 TL cep harçlığı 
ödemektedir. Ayrıca 
program süresince 
30 gün üzerinden 
İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı Sigorta 
Primiyle, Genel Sağlık 
Sigortası Primleri 
İŞKUR tarafından 
ödenmektedir.

Program Süresi Ne Kadardır?

İşbaşı Eğitim Programı en fazla 160 güne kadar 
düzenlenebilmektedir. Günde en az 5 saat olarak 
işveren ile katılımcının kabul etmesi, günde 8 
saati ve haftada 45 saati aşmaması kaydıyla Pazar 
günleri hariç, günün herhangi bir zaman diliminde 
uygulanabilmektedir. Dolayısıyla öğrenciler de ders 
saatlerinden arta kalan zamanlarda ve günlerde 
programa katılabilmektedir.

Örnek: Haftanın 2 günü üniversiteye giden öğrenci, 
kalan 3 gün işbaşı eğitim programına katılarak hem 
mesleki deneyim kazanır, hem de gelir elde edebilir.

Katılımcılara İŞKUR Tarafından Hangi
Ödemeler Yapılıyor? İşverenin Maddi 
Yükümlülüğü Var Mı?

İŞKUR; Programa katılanlara her gün için 36,50 TL 
cep harçlığı ödemektedir. Ayrıca program süresince 
30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı 
Sigorta Primiyle, Genel Sağlık Sigortası Primleri 
İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İşverenlerin program kapsamında ücret ödeme 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak; işverenler 
İŞKUR’un günlük verdiği cep harçlığına ilave 
olarak kendisi de ödeme yapabilir. Yapmış olduğu 
ödemeyi 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi 

Gazete de yayımlanan 6645 sayılı “Bazı Kanun Ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 9. Maddesiyle, 193 sayılı 
Kanunun 40. Maddesinde yapılan düzenlemeyle 
Asgari ücretin brütünün %50’sine kadar olan 
kısmını giderden düşmeyle ilgili yasal düzenleme 
yapılmıştır.

Örnek 1: 1 kişi haftada beş gün üzerinden toplam 
22 günü işbaşı eğitim programına katılırsa kişiye 
toplam 803,00 TL ödenmektedir.

Örnek 2: 1 kişi haftada altı gün üzerinden toplam 
26 gün işbaşı eğitim programına katılırsa kişiye 
toplamda 949,00 TL ödenmektedir. İşveren bu 
paraların üzerine ilave bir ödeme yaparsa giderden 
düşmektedir. 

İşverenler Programa Alacakları Kişileri Nasıl 
Belirler? 

İşverenler İşbaşı Eğitim Programına alacakları 
kişileri kendileri bulabilecekleri gibi, İŞKUR’a 

başvurup Programdan yararlanmak isteyenler 
arasından seçme yapabilir.  İŞKUR tarafından 
hazırlanan sözleşmenin imzalanması ve tarafların 
Programdan yararlanma şartlarının uygun olup 
olmadığı hususunda yapılacak genel değerlendirme 
sonucu program başlamaktadır.

İşverenlerin Alabileceği Katılımcı Sayısı Nasıl 
Belirlenir?

En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle 
düzenlenen program kapsamında, 2 ile 10 arasında 
çalışanı varsa 1 kişi, 11 ve üzerinde çalışanı varsa 
çalışan sayısının 1/10’u diğer bir ifadeyle %10’u 
kadar katılımcı alabilme hakkı bulunmaktadır.

İşverenlerin aynı il sınırları içerisindeki 
toplam çalışan sayısı üzerinden kontenjan 
hesaplanmaktadır. Kontenjan hesaplanmasında 
tüm küsuratlar bir üst sayıya tamamlanmakta ve 
bu sayede işverenin daha çok katılımcı alabilmesi 
sağlanmaktadır.

Örneğin; 40 kişi çalıştıran bir işyeri 4 katılımcı, 41 
kişi çalıştırırsa %10’a göre 4,1=5 katılımcı alabilir.

Programda İstihdam Yükümlülüğü Var Mı?

İşbaşı Eğitim Programında istihdam yükümlülüğü; 
Programdan yararlanan katılımcıların en az % 
20’sini 1 yıl içerisinde kendi işyerinde veya başka bir 
işyerinde aynı meslekte en az 60 gün istihdam etmiş 
olması gerekmektedir.

İşveren, istihdam yükümlülüğünü yerine getirirken 
katılımcıları istihdam edememesi veya bu kişilerin 
istihdamı kabul etmemesi durumunda İŞKUR’a 
kayıtlı diğer işsizler arasından da söz konusu 
yükümlülük yerine getirilebilmektedir.

İşveren Program Başvurusunu Nasıl 
Yapacaktır?

İŞKUR’a kayıt yaptıran her işverenin 1 İş ve Meslek 
Danışmanı vardır. İşveren veya işyeri temsilcisi İş 
ve Meslek Danışmanıyla irtibata geçerek program 
hakkında ayrıntılı bilgi alabilir veya kendisine 
en yakın İŞKUR Hizmet Merkezine şahsen veya 
yazılı başvuruda bulunarak bu hizmetlerden 
yararlanabilir. 

Çalışan 
Sayısı

İEP 
Kontenjan 
(%10)

Yararlanma 
süresi

Yararlanan 
Sayısı

Asgari 
Ücretli
Bir Kişinin 
Aylık 
Maliyeti

Yıllık 
Toplam

2-10 kişi 1 kişi 6 ay x 2 grup 2 1.441 TL 17.292 TL

11-20 kişi 2 kişi 6 ay x 2 grup 4 1.441 TL 34.584 TL

50 + kişi 6 kişi 6 ay x 2 grup 12 1.441 TL 103.752 TL

100 kişi 10 kişi 6 ay x 2 grup 20 1.441 TL 172.920 TL

500 kişi 50 kişi 6 ay x 2 grup 100 1.441 TL 864.600 TL

Program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi 
yükümlülüğünün olmaması işverenler için maliyet avantajını da 
beraberinde getirmektedir. İşveren hiçbir harcama yapmadan 
nitelikli işgücü ile çalışma imkanı bulmaktadır.
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İşbaşı Eğitim 
Programında istihdam 
yükümlülüğü; 
Programdan 
yararlanan 
katılımcıların en az % 
20’sini 1 yıl içerisinde 
kendi işyerinde veya 
başka bir işyerinde 
aynı meslekte en az 
60 gün istihdam etmiş 
olması gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programının Faydaları Nelerdir?

İşverenler; programa katılan kişileri işbaşında 
görme ve mesleki deneyim becerilerinin gelişip 
gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmaktadır

Program kapsamında işverenlerin herhangi bir 
maddi yükümlülüğünün olmaması işverenler için 
maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. 
İşveren hiçbir harcama yapmadan nitelikli işgücü ile 
çalışma imkanı bulmaktadır.

23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete 
de yayımlanan 6645 sayılı  “Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun”  Madde 28- 4447 sayılı Kanununun 
Geçici 15. Maddesi gereğince;       

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan, 
Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine 
kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını 
tamamlayanların,

Programın bitimine müteakip en geç üç ay içinde 
programı tamamladıkları meslekte 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında işe işe alındıklarında, işe 
alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında SGK 
bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki 
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması 
kaydıyla,

İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe 
faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, Diğer sektörlerde 
ise 30 ay süreyle 5510 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt 
sınırı üzerinden hesaplanan işveren payı sigorta 
primi tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.  

30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim 
programlarının katılımcıları için bu fıkradaki 
süreler 6 ay artırımlı uygulanır. 

Örnek: İşverenler; yılda sadece 2 kez İşbaşı eğitim 
programı kapsamında yetiştirdiği kişileri, bu proje 
kapsamı dışında, kendisi işe alıp Asgari Ücret 
düzeyinde ücret ödemiş olsa, kasasından çıkacak 

ücret miktarı bu tabloda gösterilmiştir. İşçiyi bu 
proje kapsamında alıp yetiştirdikten sonra işe alırsa 
hesaplanan para kasasında kalmaktadır.

İşverenlerin Programla İlgili Bilmesi/Dikkat 
Etmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

Programa alınacak kişilerin, programın başlama 
tarihinden önceki 3 aylık dönemde işverenin 
çalışanı olmaması, 

 İşverenin programın başladığı tarihteki çalışan 
sayısını, program bitiminde de koruması 
gerekmektedir. Programın bitiş tarihindeki çalışan 
sayısı, programın başladığı tarihteki sayıdan 
düşükse, aradaki farkı tamamlaması için işverene 
1 ay süre verilmektedir. Her hangi bir cezai 
müeyyidesi yoktur. Verilen sürede eksik istihdamı 
tamamlayacağına dair taahhütname verirse yeni 
program başvurusunda bulunabilmektedir.

 Program bitiminde başladığı tarihteki çalışan 
sayısında eksilme yoksa, işveren programı 
tamamlayanların asgari %20 sini işe alacağına dair 
taahhütname vermesi halinde önceki projenin 
bittiği tarihten itibaren aynı projeden tekrar 
yararlanabilir. 

İŞKUR’ un sunmuş olduğu İşbaşı Eğitim Programı 
ve diğer Mesleki Eğitim Projelerinden yararlanmak 
için kendinize en yakın İŞKUR HİZMET MERKEZİ 
MÜDÜRLÜĞÜNE ve İŞKUR tarafından size 
görevlendirilmiş olan İş ve Meslek Danışmanınızla 
irtibata geçmeniz yeterlidir.  
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
İTO & OYDER İşbirliği ile

“OTOMOTİV 2.EL SATIŞ DANIŞMANI
EĞİTİM PROGRAMI”nın ikincisi gerçekleştirildi

Sektörümüzün içinde bulunduğu yoğun rekabet ve genel kârsızlık ortamı sebebi ile Yetkili Satıcılıklarımız 

yeni kâr merkezleri oluşturulmasına gayret edilmektedir.

Bu kâr merkezlerinin en önemlisi hepimizin hemfikir olduğunu düşündüğümüz kullanılmış araç satış 

departmanıdır. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu önemli departmanda çalışacak, bilgi sahibi ve eğitimli personel 

bulmakta şirketlerimiz oldukça zorluk çekmektedirler.

Buradan yola çıkarak, İTO&OYDER işbirliği ile İstanbul Ticaret Üniversitesinin ev sahipliğinde “OTOMOTİV 2.EL 

SATIŞ DANIŞMANI EĞİTİM PROGRAMI” nın 2.si düzenlenmiştir. 21 Mayıs’ta başlayıp 6 Haziran’da neticelenen 

ikinci eğitime 33 kişi katılmış ve başarı ile mezun olmuşlardır. Katılımcılara ücretsiz olarak sunulan ve 

sektörümüze değer katan bu eğitimin bütçesini karşılayan İstanbul Ticaret Odası-Motorlu Taşıtlar Sektörü 

Komitesi’ne ve eğitimi gerçekleştiren İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne teşekkür ederiz.

Eğitim İçeriği:         
• İletişim Teknikleri
• Satış ve Pazarlama Becerileri
• Satış Sonrası İşlemler (araç teslimatı,
• Müşteri Takibi ve CRM uygulamaları)
• Satış İşlemlerinin Yönetilmesi
• Hukuki Bilgiler
• Temel Teknik Araç Bilgisi I
• Temel Teknik Araç Bilgisi II
• Temel Teknik Araç Bilgisi III
• Temel Teknik Araç Bilgisi Uygulama
• Bilgi Teknolojileri ve Online Pazarlama
• İş Sağlığı ve Güvenliği
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47. Avrupa Üniversiteleri Sürekli Eğitim 
Ağı (EUCEN) Genel Kurulu ve Konferansı

Ülkemizde ilk defa düzenlenen EUCEN’nin 47 .Konferansı’na Boğaziçi 
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ev sahipliğinde ger-
çekleştirildi. 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılan 47. Avrupa Üni-
versiteleri Sürekli Eğitim Ağı (EUCEN) Genel Kurulu ve Konferansı’na 
OYDER’de katılım gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 03-05 Haziran 
2015 tarihleri arasında düzenlenen  

“Yükseköğrenim ile Mesleki Eğitim arasında 
Köprüler Kurmak: Eğitimde Çeşitlilik” temalı 
konferansa üniversite ve eğitim kurumlarının 
yanı sıra, özel ve kamu sektör ile yerel 
yönetimler gibi paydaşlardan geniş katılım 
sağlanması hedeflendi.

Üç gün süren Konferans esnasında, bu ana 
temanın yanı sıra, eğitimde çeşitlilik ve 
mesleki eğitim kapsamında ortaklıkların 
gözden geçirilmesi konularını da içeren 
toplam üç kulvarda altı oturum düzenlendi. 
Konferansta paralel oturumların yanı sıra, 
Harvard Üniversitesi Sürekli Eğitim Dekanı, 
AB Komisyonu delegesi, EVBB (Avrupa 
Mesleki Eğitim Birliği) YK üyesi gibi birçok 
konuşmacı da yer aldı. Konferans kapsamında 
ayrıca, ulusal ve uluslararası uzmanların 
katılımıyla, mesleki eğitimi, iktisadi kalkınma 
ve inovasyon stratejilerine dâhil etmek konulu 
bir de panel düzenlendi.

BÜYEM Müdürü, TÜSEM Konseyi Genel 
Sekreteri ve EUCEN Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Tamer Atabarut, konferansın içeriği ve 
ortaya çıkacak sonuçların eğitime uyarlanması 
noktasında yapılması gerekenleri anlattı. 
Dr. Tamer Atabarut, "EUCEN, 1991 yılında 
Belçika’da kurulmuş olan uluslararası, kar 
amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 
EUCEN, 35 farklı ülkeden üniversite ve ulusal 
ağ olarak 183 üyesi bulunan, Hayat Boyu 
Öğrenme (HBÖ) alanında faaliyet gösteren, 
Avrupa’nın en geniş kapsamlı üniversiteler 
birliğidir. EUCEN Avrupa genelinde 
üniversiteler eliyle HBÖ faaliyetleriyle ilgili 

bilgi ve politikalarının gelişimini teşvik etmek 
ve yaygınlaştırılmasını sağlayarak öğrenme 
yöntemlerinde ilerleme sağlamayı hedefliyor. 
Bu yolla EUCEN, hem topluma hem de 
kurumlara, ekonomik ve kültürel anlamda 
önemli katkılar sağlanacağı görüşündedir" 
diye konuştu.

Dr. Tamer Atabarut, bu yıl konferansın ana 
başlığı Yüksek Öğrenim ile Mesleki Eğitim 
Arasında Köprüler Kurmak: Eğitimde 

Çeşitlilik olarak belirlendiğini aktardı. 
Atabarut, "Konferansın ana teması olan, 
yükseköğrenim ile mesleki eğitim arasında 
köprüler kurulması, aslında tüm ülkelerin 
ortak problemlerinden bir tanesidir. Gelişmiş 
ülkeler incelendiğinde, mesleki eğitim, 
kariyer yönlendirme, toplumun ihtiyacı olan 
alanlarda kalifiye eleman istihdam edilmesini 
sağlayacak eğitim politikalarının daha aktif ve 
planlı bir şekilde yürütüldükleri, ancak yine 
de aktif işgücünün istihdama yönelmesinde 
ve arzulanan toplumsal refaha ulaşılmasında 
henüz istenilen noktalara ulaşılamadığı 
yapılan iç değerlendirmelerinde vurgulanıyor. 
Keza ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, 
kırsal kesimde yerleşik olan nüfusun zaman 
içerisinde kentlere doğru nüfus hareketlerinin 
yoğunlaştığını ve buna bağlı olarak da 
kentlerde yaşayan insanların istihdam 
ihtiyacının da buna paralel olarak arttığını 
gözlemliyoruz" dedi. 
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Trafik sigortasında
yeni dönem başlıyor

Zorunlu trafik sigortasına ilişkin genel şartları yeniden düzenle-
yen uygulama Haziran ayında hayata geçiyor. Düzenleme ile sigor-
ta teminat türlerine de standart geliyor. Zorunlu trafik sigortasın-
da yeni dönem 1 Haziran 2015'te başlıyor. Bu kapsamda sigorta te-
minat türleri, "maddi zararlar teminatı", "sağlık giderleri teminatı", 
"sürekli sakatlık teminatı" ve "destekten yoksun kalma (ölüm) te-
minatı" olarak belirlendi. Sağlık giderleri teminatı, protez organ be-
delleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içerecek.

Düzenlemeye göre, sigortacı, poliçede 
tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında 

üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına 
veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş 
olmasından dolayı, sigortalıya düşen hukuki 
sorumluluk çerçevesinde genel şartlarda içeriği 
belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi 
itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde 
karşılayacak.

Sigortanın kapsamı, üçüncü şahısların, sigortalının 
Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde sorumluluk 
riski kapsamında, isteyebilecekleri tazminat talepleri 
ile sınırlı olacak.

Teminat türlerine standart

Genel şartlar kapsamında sigorta teminat türleri, 
"maddi zararlar teminatı", "sağlık giderleri teminatı", 
"sürekli sakatlık teminatı" ve "destekten yoksun 
kalma (ölüm) teminatı" olarak belirlendi.

UĞUR GÜLEN
Aksigorta Genel Müdürü
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"Maddi zararlar teminatı", hak sahibinin bu genel 
şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana 
gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki 
azalma olarak tanımlandı.

"Sağlık giderleri teminatı", üçüncü kişinin trafik 
kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini 
teminen protez organ bedelleri de dahil olmak 
üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminat 
olarak nitelendi. Kaza nedeniyle mağdurun 
tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun 
sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince 
ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer 
giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün 
kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler 
sağlık gideri teminatı kapsamında olacak. Sağlık 
giderleri teminatı, Sosyal Güvenlik Kurumunun 
sorumluluğunda olacak ve ilgili teminat dolayısıyla 
sigorta şirketinin ve güvence hesabının sorumluluğu 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. 
maddesi hükmü gereğince sona erecek.

"Sürekli sakatlık teminatı", üçüncü kişinin sürekli 
sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak 
uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, genel 
şartlardaki esaslara göre belirlenecek teminat olarak 
tanımlandı. Kaza nedeniyle mağdurun sürekli 
sakatlık oranının raporla belirlenmesinden sonra 
ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri 
ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı 
kapsamında değerlendirilecek.

"Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı", üçüncü 
kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden 
yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak 
üzere genel şartın ekinde yer alan esaslara göre 
belirlenecek tazminat olarak tanımlanırken, söz 
konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas 
alınacak.

Teminat dışında kalan haller

Sigorta teminatı dışında kalan haller yeniden 
düzenlendi. Teminat dışında kalan hallere eklenen 
düzenlemelerden bazıları şöyle:

• Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının 
sorumluluk riski kapsamında olmayan destek 
tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak 
sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında 
olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk 
gelen destek tazminatı talepleri,

• 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu 
eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların 
neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı 
zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını 
veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara 
uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı 

terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan 
kişilerin talepleri,

• Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı 
suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya da 
kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan 
atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile 
biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama 
verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden 
oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri 
gelen talepler,

• Gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve kira 
mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak 
oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle 
yöneltilecek tazminat talepleri,

• 2918 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci 
maddelerinde düzenlenen sorumluluklar (Bu  
maddeler kapsamına dahil durumlar bu amaçla 
yaptırılan zorunlu mali sorumluluk sigortasına 
tabidir)

• Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari 
ve adli para cezaları."

Sigortalının, olayı ihbar süresi 5 günden 10 güne 
çıkarıldı. Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde 
sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar 
olduğu andan itibaren 10 gün içinde sigortacıya 
ihbar edecek ve kendisine yöneltilen istemi derhal 
sigortacıya bildirecek.

"Yenisi" yerine "orijinal parça" ifadesi

Genel şartlarda, "eşdeğer parça", "orijinal parça" 
tanımları da yapıldı.

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı 
mümkün değilse veya eşdeğer parça veya ömrünü 
tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki 
araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimine 
imkan yoksa orijinali ile değiştirilecek. Kaza 
tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı 

Yapılan düzenleme 
ile "eşdeğer parça", 
"orijinal parça" 
tanımları da yapıldı. 
Kaza tarihine göre 
model yılından itibaren 
3 yılı geçmeyen 
motorlu araçlarda 
hasar gören parça, 
onarımı mümkün 
değilse öncelikle 
orijinaliyle, orijinal 
parçanın bulunmaması 
durumunda eşdeğer 
veya ömrünü 
tamamlamış 
araçlar mevzuatı 
kapsamındaki 
araçlardan elde edilen 
orijinal parça ile 
değiştirilecek.
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geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, 
onarımı mümkün değilse öncelikle orijinaliyle, 
orijinal parçanın bulunmaması durumunda 
eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı 
kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça 
ile değiştirilecek. Ancak model yılından itibaren 3 
yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın 
orijinal olmadığı durumda eşdeğer veya ömrünü 
tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki 
araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişim 
yapılacak. Bu uygulama sonucu araçta bir kıymet 
artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat 
miktarından indirilemeyecek.

Eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar 
mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen 
orijinal parça ile değişim mümkün olduğu halde, 
sigortacının bilgisi ve onayı dahilinde olmadan 
orijinal parça ile onarım sağlanırsa sigortacının 
sorumluluğu, sigortacının kaza tarihi itibarıyla 
benzer hasarlardaki onarım uygulamasına göre, 
eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı 
kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça 
bedeli ile sınırlı olacak.

Hak sahibi, aracının, Hazine Müsteşarlığınca 
belirlenen ölçütleri karşılayan dilediği onarım 
merkezinde onarılmasını talep edebilecek.

Onarım masrafları

Onarım masraflarının zarar gören aracın 
rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması 
ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım 
kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi 
durumunda, araç tam hasara uğramış sayılacak. 
Bu durumda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda 
hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi 
sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmeyecek.

Tazminatın sigortalıya rücu edilmesi

Tazminata konu olay, sigortalının veya 
eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir 

hareketi veya ağır kusuru, aracın ilgili mevzuat 
hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip 
olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü 
sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici veya 
sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk 
edilmesi veya trafik kurallarının ihlali sonucunda 
olmuş ise sigortacı, tazminatı sigortalıya rücu 
edebilecek.

Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında 
sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu 
kişilerin,  tedavi veya yardım amaçlı sağlık 
kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle 
uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, 
olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol 
raporu gibi kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken 
belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı 
davranması da tazminatın sigortalıya rücu edilmesi 
gerekçeleri arasında yer alacak.

Sigortalı/sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından 
sonra, sigortacının izni olmadan rizikoyu veya 
mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının 
artmasını etkileyici davranış ve işlemlerde 
bulunamayacak.

Sigortalı/sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, 
rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya 
mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa 
yahut sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşması 
olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri 
gerçekleşirse derhal, bu işlemler bilgisi dışında 
yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren 
en geç 10 gün içinde durumu sigortacıya bildirecek. 
Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren 8 
gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu 
sigortalıya/sigorta ettirene ihtar edecek. Sigortalı/
sigorta ettiren, ihtarın tebliğ tarihini takip eden 8 
gün içinde talep olunan prim farkını sigortacıya 
ödeyecek. 

Onarım masraflarının 
zarar gören 
aracın rizikonun 
gerçekleştiği tarihteki 
değerini aşması ve 
aynı zamanda eksper 
raporu ile aracın 
onarım kabul etmez 
bir hale geldiğinin 
tespit edilmesi 
durumunda, araç 
tam hasara uğramış 
sayılacak. Bu durumda, 
aracın ilgili mevzuat 
doğrultusunda 
hurdaya ayrıldığına 
dair hurda tescil 
belgesi sigortacıya 
ibraz edilmeden 
tazminat 
ödenmeyecek.
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Otomotivde eşdeğer
parça dönemi başlıyor

Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) 
Başkanı Sebahittin 
Korkmaz, Eşdeğer 
Parça Belgelendirmesi 
uygulamasının bugün 
başladığını belirterek 
"Uygulamayla 
hem daha ucuz ve 
orijinalle eşdeğer 
parça kullanılabilecek 
hem de piyasada 
fiyat regülasyonu 
sağlanacak" ifadelerini 
kullandı.

T SE Başkanı Sebahittin Korkmaz yaptığı 
açıklamada, Eşdeğer Parça Belgelendirmesinin; 

Hazine Müsteşarlığının koordinasyonunda TSE, 
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği, üniversiteler 
ve diğer paydaşlarla yapılan yaklaşık 3 yıllık 
çalışma sonucunda resmileştiğini ve uygulamanın 
1 Haziran'da başladığını bildirdi. Eşdeğer Parça 
Belgelendirme yetkisinin, 2 yıllığına TSE’ye 
verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Korkmaz, 
daha sonra akredite edilmiş belgelendirme 
kurumlarınca onaylanacak muadil ürünlerin 
orijinal parça yerine kullanılabileceğini ifade etti.

Eşdeğer Parça Belgelendirmesi; Hazine 
Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE), Taşıt Araçları Yan 
Sanayicileri Derneği (TAYSAD), üniversiteler ve 
diğer paydaşlarla yapılan yaklaşık üç yıllık çalışma 
sonucunda, Hazine Müsteşarlığının 13.01.2015 
tarih ve 2015/2 sayılı genelgesi ile resmileşmiştir. 
Söz konusu genelge ile Eşdeğer Parça Belgelendirme 
yetkisinin 2 yıllık süre için TSE'ye verilmesi karara 
bağlanmıştır. Bu uygulamayla ilk 2 yıl TSE olmak 
üzere daha sonra da, akredite edilmiş belgelendirme 
kurumlarınca onaylanacak muadil ürünler orijinal 
parça yerine kullanılabilecek.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, Enstitü'nün 1 
Haziran 2015 tarihinde başlayacak bu belgelendirme 
faaliyetine ait dokümantasyon, personel, eğitim ve 
laboratuvar hazırlıklarını tamamlayarak başvuruları 
almaya başladığını belirtti.

Korkmaz, Eşdeğer Parça Belgelendirmesine neden 
ihtiyaç duyulduğunu şöyle anlattı:  "Bir ürün 
Türkiye'de üretilip orijinal parça olarak yurtdışına 

bir birime satılıyor, aynı ürün Türkiye'ye geri 
döndüğünde bizim tüketicimize dört birime, beş 
birime satıldığını görüyoruz. Yani bizim ürünümüz 
bize geri döndüğünde, orijinallik kazandığında  
bizim imalat maliyetimiz, hatta satış birim 
maliyetimizin 4 katına çıktığını görüyoruz. Üstelik 
orijinal ürün diye adlandırdığımız ürünleri testlere 
tabi tuttuğumuzda bizim yerli imalatçılarımızın 
ürünleriyle aynı özelliklere sahip olduğunu 
görüyoruz. Bu problemleri ortadan kaldıracak 
yegâne unsur, bu eşdeğer parçaların orijinal parça 
gibi bir takım testlerden geçirilerek, bu testler 
sonucu orijinal parçanın verdiği sonuçları verip 
vermediğinin ölçülmesi ve belgelendirilmesidir.  
İşte bu eşdeğer parça belgelendirmesi sürecidir. 
Biz bu belgelendirme modeli ile otomotiv yedek 
parça üreticilerimize, kalitesi konusunda iddialı 
oldukları yedek parçaları, uluslararası alanda geçerli 
metotlarla test ederek orijinal parça değerinde 
olduğunu belgelendirme konusunda bir alan açmış 
olduk".

Korkmaz, Eşdeğer Parça Belgelendirmesinde 
TSE'nin görevlendirilmesinin Enstitü'nün uygunluk 

Eşdeğer Parça Belgelendirmesi,
1 Haziran itibari ile başladı. Bu sayede 
yerli otomotiv yan sanayi güçlenecek, 
ithalat azalacak, sigorta ücretlerinde 
ciddi düşüşler sağlanacak.
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TSE, yıllık yaklaşık 
70 bini aşkın firmaya, 
400 binin üzerinde 
belge verdi. TSE'nin, 
ülkemizin 2023 
vizyonunda yer alan 
yerli otomobil üretimi 
hedefi çerçevesinde; 
yerli otomobilin 
sertifikalandırılması 
(tip onay) süreci için 
Otomotiv Test Merkezi 
projesi ve bölgesel 
bazda kurulmakta 
olan Araç Kontrol 
Merkezi (AKM) 
çalışmaları da devam 
etmektedir. Eşdeğer 
Parça Belgelendirmesi 
ile yerli otomotiv yan 
sanayi güçlenecek, 
ithalat azalacak, 
sigorta ücretlerinde 
ciddi düşüşler 
sağlanacak.

değerlendirme alanında sahip olduğu yetkinlik 
sonucu olduğunu vurguladı: "TSE bildiğiniz gibi 
alanında en yetkin, en geniş kaynaklı, Avrupa'nın 
en büyük laboratuvar tesislerine sahip olan bir 
kuruluştur. Bu alanda kamu eşgüdümü içerisinde 
uygunluk değerlendirme sektörünü de regüle etmek 
amacıyla 2 yıllık süre için TSE'ye bu yetki verildi. 
1 Hazirandan itibaren belge verilmeye başlanacak. 
TSE personel eğitimlerini, laboratuvar çalışmalarını 
tamamladı, her türlü müracaata karşılık verecek 
bir yapı kurduk. Şu ana kadar 3 milyon liralık bir 
yatırım yapıldı."

TSE Başkanı, Eşdeğer Parça Belgelendirmesinde 
ücretlerin parçaya göre belirleneceğini anlattı: 
"Eşdeğer parça belgelendirmesinde TSE 
laboratuvara gelen her parça için ücret talebinde 
bulunacak. Ancak bu ücretler eşdeğer parça 
üzerindeki maliyet şarzı  hiç bir zaman binde 
birlerin, binde beşlerin üzerine çıkmayacak. Eğer 
beklediğimiz şekilde bir karşılık bulursa bu eşdeğer 
parça belgelendirmesi ile satışların çok yukarılara 
çıkacağını  ve bu anlamda da belgelendirme için 
TSE'nin veya iki yıl sonra akredite olmuş diğer 
kuruluşların belirleyecekleri ücretlerin maliyet 
şarzlarına etkisi gündeme getirilemeyecek seviyede 
düşük kalacak."

Korkmaz, Eşdeğer Parça Belgelendirmesinde 
TSE'nin esas ilgilendiği konunun 1200 tane yan 
sanayi firmasının üretimini gerçekleştirdiği 
parçaların otomotiv sanayi sektöründe hak ettiği 
yeri almasını sağlamak olacağını söyledi.

TSE Başkanı Korkmaz, düzenlemeyle otomotiv yan 
sanayi ürünlerinin orijinal parçaya göre kalite ve 
standartlara uygunluğunun sağlanacağını kaydetti:  
"Şu anda yedek parça üreten yan sanayicilerimizin 
ürünleri test edilmiyor ya da kendi test imkânlarıyla 
test ediliyor. Bu anlamda onların imkânlarına göre 

bir kalite ortaya çıkıyor. Hâlbuki eşdeğer parça 
belgelendirmesi vasıtası ile bağımsız bir kuruluş 
onları test etmiş olacak ve kalite konusundaki 
seviyeleri bu sayede yukarı çekilmiş olacak. Aksi 
takdirde eşdeğer parça belgelendirmesine tabi 
olmayınca ürünü pazar bulamayacak."

Araçlarda 30 binin üzerinde parça olduğuna 
dikkat çeken Korkmaz, 'TSE, araçlarda kullanılan 
tüm parçalar için genel kriterler oluşturmuştur, 
hangi parça için başvuru yapılırsa yapılsın, kriter 
havuzundan ilgili testler seçilerek belgelendirme 
yapabilecek durumdadır. Söz konusu kriterler; 
AB direktifleri, Birleşmiş Milletler Teknik 
düzenlemeleri ile Uluslararası standartları 
kapsadığı gibi, özel deneyleri ihtiva etmektedir. 
Ayrıca motorlu araç sigortalarında en çok 
kullanılan 20 parça için özel çalışma yapılarak 
kriterler belirlenmiş ve belgelendirme süreci 
oluşturulmuştur, bu 20 parçanın 10 tanesinde AB 
direktifi, 3 tanesinde ise uluslararası standartlar 
zorunlu olup diğer parçalar için özel deneyler 
belirlenmiştir.

Eşdeğer Parça Belgelendirmesi yönteminin 
Avrupa'da İspanya ve İtalya'da uygulandığını, başka 
ülkelerde de farklı uygulamalara gidildiğini belirten 
Korkmaz, TSE'nin tüm faaliyetlerinde uluslararası 
akreditasyona sahip olduğunu vurguladı. TSE 
Başkanı şöyle konuştu: "TSE'nin akreditasyonunu 
TÜRKAK yapıyor. TÜRKAK'ın vermiş olduğu 
akreditasyon ise uluslararası veya bölgesel örgütler 
ile yapılmakta olan çok taraflı tanınma anlaşmaları 
(MLA) kapsamında küresel kabul görmektedir. 
Dolayısıyla TSE herhangi bir ürüne belge verdiği 
zaman bu Avrupa da olsun Amerika da olsun 
tanınırlığında bir problem yok. Ama eşdeğer parça 
ayrı bir konu, farklı bir yöntem kullanıyoruz. Kendi 
ülkemiz sınırları içerisinde TSE'nin metotları ve 
laboratuvar şartları ile şu anda hiçbir teste tabi 
tutulmadan kullanılan yedek parçaların orijinal 
parça değerleri ile yedek parçaların değerlerini 
karşılaştırıp referans değerler elde edilip yedek 
parçanın orijinal parçanın değerleri karşılayıp 
karşılamadığına bakılıyor ve sonuç elde edildikten 
sonra belgelendiriliyor."

Orijinal parçaya uygulanan bütün test ve deney 
metotlarının eşdeğer parçaya uygulanacağını 
anlatan Korkmaz, aynı sonuç alınan parçaların 
eşdeğer parça olarak belgelendirileceğini söyledi. 
Korkmaz; "Eşdeğer Parçayı, zorunlu mevzuat 
dışında kalan ve ilgili genelgenin de öngördüğü 
kütle, boyut, malzeme ve işlevsellik kontrollerinin 
de sağlanacağı, parçaya göre sayısı değişmekle 
beraber, toplamda 39 farklı test metodu ile teste 
tabi tutucağız. Bu testler sonucunda orjinali ile aynı 
sonucu veren parçalar bizden belge alabilecek" diye 
konuştu.
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Servis kapasitenizi artırmak için 
otopark kapasitenizi artırın

O tomotiv servis hizmetleri 
ciddi rekabetin bulunduğu 

bir sektör. Özellikle, yedek 
parça ve işçiliklerde bir standart 
olmadığından araç sahiplerinin 
sağlıklı bir karşılaştırma yapması 
zorlaşıyor. Bu nedenle de 
düşük kaliteyle fiyat rekabeti 
yapan firmalar sektörü rekabet 
anlamında zorluyor. Ancak 
daha şeffaf süreçler ile araç 
sahiplerinin uygun fiyatlı ve 
kaliteli işlemleri bulabilecekleri, 
fark yaratabilen güvenilir servis 
sağlayıcılar için fırsatlar var. 

Otomotiv servislerinin ve oto 
sanayilerinin insanların zaman 
geçirmek isteyeceği yerlerin 
başında gelmediğini ve oto 
bakım işleminin çoğu araç sahibi 
için sevilmeyen bir iş olduğunu 
aşikar. Hizmeti almak isteyenler 
otomobillerini bırakıp, işlerine 
dönmek ve otomobillerinin 
servis işlemleri bittikten sonra 
kendi programlarına uygun olan 
bir zaman dilimi içinde gelip 
otomobillerini almak istiyorlar. 
Bu da otomotiv servislerde ciddi 
bir otopark sorunu doğuruyor.

Yeni nesil otopark sistemlerinde 
hızlı, ekonomik, her otopark 
alanına uygun çözümler 
yaratan SANPARK, otomotiv 
servislerin otopark sorununu 
da çözüyor. SANPARK Yönetim 
Kurulu Başkanı Cüneyt Şener, 
otopark kapasitelerini artıran 
oto servislerin verimliliklerini 
de artırdıkları söylüyor. 
Şener, “Otomotiv servislerin 
servis kapasitesini belirleyen 
unsur aslında lift sayısı değil, 
otopark kapasitesidir. Çünkü 
servisler işlemlerden önce ve 
sonra otomobilleri bekletmek 
zorundalar. Bu nedenle de 
ancak otopark kapasiteleri kadar 
otomobil kabul edebiliyorlar. 
Kaba bir hesapla 50 liftin 
olduğu bir serviste, servise 
gelen otomobiller için 100 
araçlık bir otopark lazım. Sıfır 
araçlar ve gelen müşteriler için 
de otopark gerektiğinden onlar 

için de 100’er araçlık otopark 
düşünülürse 300 araçlık otopark 
böyle bir satış ve servis bayisinin 
gerekliliğidir” diyor. 

Servislerin otopark ihtiyaçlarını 
spesifik olarak belirleyerek, 
oraya yönelik tam uyumlu 
çözümleri en uygun fiyatlarla 
sunduklarını, teknik 
danışmanlık konusunda 
eksiksiz ve en kaliteli hizmeti 
sağladıklarını belirten Şener 
şunları söylüyor: “Kırmak, 
Kosifler gibi firmalarla 
yaptığımız çalışmalar sonucunda 
onlardan gelen verim artışı 
ve memnuniyetle ilgili geri 
dönüşler bizi de mutlu ediyor. 
Bu nedenle bayi ve servislere 
bu yüksek rekabet ortamında 
fark yaratmak için otopark 
kapasitelerini artırmaları 
gerektiğini şiddetle tavsiye 
ediyoruz.

Kırmak Fiat Servisi SANPARK’ın Multilevel’ı ile otopark kapasitesini artırdı.

Kosifler Oto SANPARK’ın MajorLift’lerini kullanıyor. 
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2015 yılının ilk üç 
ayında Türkiye’nin 
ihracatı geçen yılın ilk 
üç ayına göre yüzde 
6,8 azaldı. Sanayi 
sektörü ihracatındaki 
düşüş yüzde 13’e 
ulaştı. Euro bölgesinde 
yaşanan sıkıntılara 
karşın ihracatımızda 
ilk sırada Almanya yer 
almaya devam ediyor. 
İkinci sırada Irak, 
üçüncü sırada Birleşik 
Krallık geliyor. 

Türkiye ekonomisinin görünümü

2015 birinci çeyrek
nasıl geçti?

İmalat sanayiinde kapasite kullanımı 2015 yılının ilk üç ayında sü-
rekli bir düşüş yaşadı. Bundan daha önemlisi 2014 yılının ilk üç ayı-
na göre de düşüş yaşanmış olması. Bu gelişme sanayi üretiminin 
hız kestiğini ortaya koyuyor.

Türkiye ekonomisi 2014 yılında, ihracatın motor 
güç olduğu mütevazı bir büyüme tablosu 

çizdi. Bununla birlikte yılın son çeyreğinde, küresel 
gelişmelerin ihracat üzerinde olumsuz yansımalar 
göstermesine ve ayrıca tüketimin canlanmasına 
bağlı olarak, iç talep ağırlıklı bir gelişim sergileyip 
önceki çeyreklere göre farklı bir görünüm ortaya 
koydu.

Ekonomideki gelişimin, 2015 yılı ilk çeyreğinde 
ne boyutta ve yönde gerçekleştiğine dair Gayrisafi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri ise, 10 Haziran 2015 
tarihinde açıklanacak. Bu perspektif çalışması, söz 
konusu veriler açıklanmadan önce, ilgili dönemdeki 
büyüme dinamiklerini sorgularken, işgücü piyasası 
ve cari açık gibi temel göstergelere de değinerek, 
Türkiye ekonomisinin 2015 yılı 1. çeyreğindeki 
görünümünü ortaya koyuyor.

2014 YILINDA BÜYÜMENİN DİNAMİKLERİ

Türkiye ekonomisi 2014 yılını yüzde 2,9’luk bir 
büyüme hızıyla geride bıraktı. Bu dönemde iç talep, 
makro-ihtiyati tedbirlerin de etkisiyle büyümeye 
nispeten daha düşük bir katkı verirken, ekonomik 
gelişim ihracat ağırlıklı gerçekleşti. Nitekim 

2014 yılındaki GSYH gelişim hızının 1,8 puanı 
ihracattaki artıştan geldi. Bu bağlamda ihracat, sene 
içinde dış pazarlardaki olumsuzluklardan etkilenmiş 
ve son çeyrekte tempo kaybı yaşamış olmasına 
rağmen, yıl genelinde reel yüzde 6,8 artarak 2014 
büyümesinin baş aktörü olmayı başardı.

2014 yılındaki büyümeye destek anlamında, ihra- 
cattan sonra ikinci harcama kalemi özel tüketim 
oldu. Bu dönemde yüzde 1,3 büyüyen tüketim 
harcamaları, GSYH gelişim hızına 0,9 puan katkı 
sağladı. Özel yatırımlar ise yılın ikinci yarısında, 
gösterdiği toparlanma eğilimi sayesinde, büyüme 
üzerindeki olumsuz etkisini geride bıraktı. Bununla 
birlikte 2014 yılı genelinde bakıldığında, özel 
yatırımların ekonomik büyümeye etkisi 0,1 puanla 
sınırlı oldu.

Sektörel açıdan incelendiğinde ise, GSYH büyüme 
hızına başlıca desteklerin, her biri 0,9 yüzde puan 

İhracatçı Sektörler 2014 Ocak – Mart 
Milyon USD

2015 Ocak – Mart 
Milyon USD

Değişim (%)

Tarım sektörü 5.609 5.258 -6.3

Sanayi sektörü 30.310 26.378 -13.0

Madencilik sektörü 1.091 841 -22.9

Kayıttan Muaf İhracat 1.416 3.340 135.8

Toplam İhracat 38.427 35.816 -6.8
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Sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre sadece yüzde 
1,26 arttı. Geçen yılın ilk çeyreğinde sanayi üretimi artış hızı yüzde 
5,69 ile bu yılın 4,5 katıydı. Bu yılın ilk çeyrek sanayi üretim artışı, 
2014’ün son çeyreğindeki yüzde 2,46’lık düzeyin de altında. İlk çey-
rek sanayi üretimindeki performans kaybı, ilk çeyrek büyümesi açı-
sından da kötü bir sinyal.

olmak üzere, imalat sanayi ve finans sektörlerinden 
geldiği anlaşılıyor. Bu dönemde çeşitli hizmetler 
alt sektörlerinden de katkılar gelirken, tarım 
sektöründeki olumsuz gelişme ise dikkat çeken 
bir durum olarak öne çıktı. Nitekim tarım sektörü 
son çeyrekte toparlanma moduna geçmiş olmakla 
birlikte, 2. ve 3. çeyreklerdeki daralması nedeniyle, 
Türkiye ekonomisinin 2014 gelişim hızını 0,2 
puan olumsuz etkiledi. Böylece, 2013 yılından 
farklı olarak tarım, büyümeye katkı vermek yerine 
ekonomik hızı aşağı yönlü etkiledi.

2015 1. ÇEYREKTE GÖRÜNÜM

2014 yılına ilişkin yukarıda sunulan görünüm, 
iç tale- bin ılımlı bir katkı sağladığı ve ihracatın 
önemli ölçüde destek verdiği bir dönemin tablosunu 
ortaya koyuyor. Bununla birlikte, senenin son 
çeyreğinde yıl genelinden farklı bir görünüm 
olduğunu da belirtmek gerek. Zira bu dönemde, 

ihracat kanadından gelen destek başını aşağı 
çevirirken, iç talepte ise bir güçlenme belirtisi 
gözlendi.

2015 yılı 1. çeyreğine dair değerlendirme de, ön- 
ceki yılın son çeyreğinde gözlenen bu durumun 
devam edip etmediğini sorgularken, istihdam ve 
cari açıkla ilgili gelişmeler hakkında bilgi vermeyi 
amaçlıyor. Bu doğrultuda öncelikle TÜİK tarafından 
açıklanan dolar bazındaki dış ticaret istatistikleri 
değerlendirildiğinde, 2014’ün son çeyreğindeki 
ihracat zayıflamasının 2015 yılının ilk çeyreğinde 
etkisini artırdığı dikkat çekiyor. Veriler, 2015 yılı 
Ocak-Mart arası dönemde ihracatın nominal olarak 
yıllık yüzde 7,5 azaldığını gösterirken, diğer yandan 
ithalat da yüzde 9 oranındaki düşüşüyle göze 
çarpıyor. Buradan hareketle, ihracatın ekonomik 
büyümeye katkı anlamında bu dönemde de arzu 
edilen bir performans sergilemediği, ithalattaki 
düşüşün ise güçlendiği anlaşılıyor.

Bu bağlamda, 2014’te Türkiye ekonomisinin motor 
gücü olan ihracatta, aynı yılın son çeyreğinde 
hissedilen ve 2015’in ilk çeyreğinde de devam eden 
ivme kaybının arkasındaki unsurları anlamak önem 
taşıyor. Daha önce de ifade edildiği üzere, dolar 
bazında açıklanan söz konusu ihracat rakamlarında 
yıllık bazda bir düşüş yaşanmasının başlıca sebepleri 
arasında, Irak ve Rusya pazarlarında önceki 
yıldan bu yana tırmanan jeopolitik ve ekonomik 
sıkıntılar geliyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin en 
büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği ile yapılan 
ticarette önemli ölçüde kullanılan euroda yaşanan 
değer kaybı ise, dikkat çekilmesi gereken bir diğer 
etken. Zira Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatın, 
yılın ilk çeyreğinde Euro cinsinden artış sergilediği, 
ancak Euro'nun dolara karşı sergilediği düşüş 
nedeniyle bunun rakamlara olumlu yansıyamadığı 
açıkça görülüyor.

Bu ise, Türkiye’nin, Avrupa pazarında aslında dü- 
şüşte olmadığını ve payını koruduğu anlamına 
geliyor. Dolayısıyla, gerek Euro-dolar paritesindeki 
sert etkinin yumuşaması, gerekse söz konusu 
ülkelerde ilerleyen dönemlerde ekonomik 
toparlanmanın güçlenmesiyle birlikte, ihracat 
performansında bir düzelme beklenebilir. Bununla 
beraber, Irak ve Rusya pazarlarındaki sıkıntıları 
aşmak, zaman alacağa benziyor.

2014 yılında sanayi 
büyümesini iç talepten 
çok dış talep ayakta 
durmuştu. Bu yıl dış 
talepte ciddi bir düşüş 
olduğunu TİM’in 
ihracat verilerinden 
görebiliyoruz. 
İç talepte de bir 
canlanma olmadığına 
göre 2015 yılının 
ilk çeyrek büyüme 
verisinin de tıpkı 
sanayi üretiminde 
olduğu gibi parlak 
olmayacağını 
söylersek yanılmış 
olmayız. 

Kapasite Kullanım Oranı (%) Ocak Şubat Mart

2014 73,9 73,3 73,1

2015 73,7 72,8 72,4

Sanayi Üretimi Aylık Değişimi (%) Ocak Şubat Mart

2014 7,6 5,1 4,5

2015 -2,2
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 TL’nin dış değeri 
USD’ye karşı düşüyor, 
Euro’ya karşı 
yükseliyor
2015 yılının ilk üç 
ayına damgasını 
vuran ve yılın kötü 
başlamasına neden 
olan gelişmelerin 
başında kurlardaki 
gelişmeler geliyor.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI (MİLYON DOLAR, YILLIKLANDIRILMIŞ)

Öte yandan veriler, bu çeyrekte Türkiye’nin 
ihracat gelişimine olumlu katkı veren ülkelerin 
başında İngiltere ve İsviçre’nin geldiğini, ayrıca 
Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve İran’a yapılan 
ihracattaki artışların da etkili olduğunu gösteriyor. 
Bu dönemde, İspanya ve Suudi Arabistan 
pazarlarındaki büyüme de dikkat çekiyor. Bununla 
birlikte, söz konusu bazı pazarlardaki büyümede 
ve dolayısıyla ihracat geneline verilen katkıda, altın 
ticaretinin rolünün gözlendiğini de belirtmek gerek.

Bu dönemde ithalatta yaşanan sert düşüşte ise, 
Rusya ve İran’dan yapılan ithalattaki daralmanın 
güçlü katkıları gözlenirken, bu gelişmede enerji 
fiyatlarındaki düşüşün etkileri hissediliyor. Bunun 
yanı sıra, ABD ve Almanya’dan yapılan ithalattaki 
gerileme de, bu dönemde ithalat gelişim hızını aşağı 
yönlü etkileyen faktörler arasında ön sıralarda yer 
alıyor.

2015 yılı 1. çeyreğindeki ekonomik performans 
hakkında, sanayiye ve dolayısıyla iktisadi aktiviteye 
ilişkin güçlü göstergelerden olan Sanayi Üretim 
Endeksi (SÜE) de belli başlı mesajlar veriyor. 2014 
yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 2,5’lik bir artışla 
senenin en düşük performansını kaydeden SÜE’nin, 
2015 ilk çeyreğinde ise yüzde 1,3 artış kaydettiği 
gözleniyor.

Bu veri, söz konusu dönemde de ılımlı bir GSYH 
büyümesi beklentisine işaret ederken, endeksteki alt 
kalemleri incelemekte fayda var. Nitekim SÜE’deki 
gelişimin ara malları üretimine dair alt endeksteki 
gerilemeden büyük ölçüde etkilendiği görülürken, 
diğer tüm gruplardaki artışlardan ise destek aldığı 
anlaşılıyor.

Bu kapsamda, yılın 1. çeyreğinde SÜE’nin dayanıklı 
tüketim malları üretimindeki artış hızı yüzde 2,8 
olarak kaydedilerek, bir önceki çeyrekten daha 
güçlü bir gelişim sergiliyor. Endeks, dayanıksız tüke- 
tim mallarında da yüzde 2,5 oranında bir yükseliş 
göstermekle birlikte, bu grupta nispi bir tempo 
kaybının sinyalini veriyor. SÜE kapsamındaki 
tüketime dair bu göstergeler, ihracat gelişmeleri de 
göz önüne alındığında, ilk çeyrekte özel tüketimin 

GSYH gelişimine ılımlı katkı yapmaya devam ettiği 
şeklinde yorumlanabilir.

Tüketim kanadındaki görünümü daha detaylı 
değerlendirmek amacıyla İmalat Sanayi Kapasite 
Kullanım Oranı (KKO) verileri incelendiğinde ise, 
aynı dönemde her iki tüketim malı grubunda da 
yıllık bazda bir gerileme yaşandığı tespit ediliyor. 
Bununla birlikte, dayanıklı tüketim mallarına 
dair KKO’daki düşüşte, önceki döneme göre bir 
toparlanma göze çarpıyor.

Bu çerçevede tüketim malı ithalatı verileri ise 
dik- kat çeken bir sinyal veriyor. Nitekim TÜİK’in 
açıkladığı dolar bazlı dış ticaret istatistikleri, ilk 
çeyrekte toplam yüzde 9’luk bir ithalat daralmasını 
haber verirken, bu dönemde tüketim malı 
ithalatının ise yüzde 1 oranında artış sergilediği 
görülüyor. Bu gelişme, aynı veri tabanı dahilinde 
2014’ün tüm çeyreklerinde gerileme kaydeden 
tüketim ithalatının, 2015’in ilk çeyreğinde belirgin 
bir toparlanma yaşadığı anlamına da geliyor. Bunun 
yanı sıra veriler, bu dönemde tüketici kredilerindeki 
ılımlı artışın da hafif bir hızlanmayla sürdüğüne 
işaret ediyor.

İŞGÜCÜ PİYASASI

2014 3. çeyrekte yükselişe geçen işsizlik oranı, 
yılı, Aralık döneminde kaydedilen yüzde 10,9 
seviyesinde kapadı. Söz konusu gelişmede, tarım 
istihdamındaki düşüş ve mevsimsel etkiler rol 
oynarken, emek arzı olarak adlandırabilecek 
işgücüne katılımdaki güçlü görünüm de temel etken 
olmayı sürdürdü. Veriler, benzer gelişmelerin 2015 
yılının ilk çeyreğinde de gözlendiğine işaret ediyor.

Nitekim Ocak’ta yüzde 11,3, Şubat’ta yüzde11,2 
olarak kaydedilen işsizlik oranı, “mevsimsel 
etkilerden arındırılmış” serilere göre ise 2014 
yılsonuna göre düşüş sergiledi. Zira 2014 Aralık Kaynak: TCMB ve SETA Hesaplamaları
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 REEL KESİM VE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSLERİ 

İŞSİZLİK ORANI

Kaynak: TÜİK

döneminde yüzde 10,4 olan oran, 2015 Ocak ve 
Şubat aylarında yüzde 10,2 düzeyine geriledi.

Açıklanan veriler dahilinde yılın ilk 2 aylık döne- 
mindeki gelişim incelendiğinde, 2014 yılında 
gözlenen ve yukarıda bahsi geçen faktörlerin, bu 
dönemde de işgücü piyasasında belirleyici olmaya 
devam ettiği anlaşılıyor. Bu bağlamda, Ocak-Şubat 
döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 
577.000 civarı yeni istihdam oluşurken, bunun 
tamamının tarım dışı sek- törlerden geldiği göze 
çarpıyor. Nitekim tarım dışı istihdam bu dönemde 
850.000 artış kaydederken, tarım istihdamında ise 
272.000 düşüş gözleniyor. Dolayısıyla istihdamın, 
güçlü bir şekilde artmaya devam ettiği ancak 
tarımdaki çözülmeden halen olumsuz etkilendiği 
görülüyor.

Emek talebindeki bu gelişmelerin yanı sıra, emek 
arzının da yılın ilk 2 ayında kuvvetli büyüme 
eğilimini sürdürdüğünü ifade etmek gerek. Nitekim 
bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre 
979.000 kişilik işgücüne katılım artışı yaşandı. Bu 
bağlamda, işgücüne katılım oranı da, yüzde 49,1’lik 
seviyesinden yüzde 50,1’e yükseldi. İşgücü artışının 
510.000 kişilik kısmı kadın, 469.000 kişilik bölümü 
ise erkek nüfustan geldi. Kadınlarda işgücüne 
katılım önceki yıla göre 1,3 puan artışla yüzde 30’a 
ulaşırken, oran erkeklerde ise 0,6 puan yükselerek 
yüzde 70,6 oldu.

CARİ AÇIK

2014 yılında yüzde 29,3 oranında gerileyerek 45,9 
milyar dolar seviyesinde kaydedilen cari işlemler 
açı- ğı, böylelikle son 4 yılın en düşük seviyesini 
görmüş oldu. Buna paralel olarak, cari açığın 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranında da 
ciddi bir düşüş yaşandı ve 2013 yılında yüzde 7,9 
olan oran 2014’te yüzde 5,7’ye geriledi.

Finansal istikrar bağlamındaki riskleri azaltan 
bu olumlu gelişme, ihracattaki artışın yanı sıra, 
iktisadi aktivitenin mütevazı bir seyir izleyerek 
ithalatta ılımlı bir tablo çizmesinden da destek 
aldı. Öte yandan, yılın ikinci yarısında petrol 

fiyatlarında yaşanan keskin düşüş de, ulusal enerji 
bağımlılığından önemli ölçüde etkilenen cari 
işlemler dengesinin iyileşmesine hiç şüphesiz katkı 
sağladı. Bu gelişmeler doğrultusunda ayrıca, 2014 
yılsonundaki enerji hariç cari işlemler dengesi 
pozitif seviyede kaydedildi. Bir diğer ifadeyle, 
Türkiye ekonomisi enerji hariç cari fazla verdi. 
Bununla birlikte ihracat kanadında yaşanan 
önemli ölçüde olumsuzluklara bağlı olarak, yılın 
son dönemlerinde cari açığın düşüş hızında bir 
yavaşlama gözlendi.

Cari açığın gelecek çeyreklerdeki performansının 
ise, büyük ölçüde ihracat temposuna ve petrol 
fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olduğu söylenebilir. 
Öte yandan, açığın finansmanında gözlenen 
oynaklık da, özellikle global risklerin devam ettiği 
mevcut ortamda, daha kaliteli ve sürdürülebilir 
sermaye akımlarına ihtiyaç duyulduğuna; bu 
bağlamda önümüzdeki dönemde doğrudan yabancı 
yatırımları cezbedici politikalar geliştirmenin 
önemine işaret ediyor. 

Kamu mali dengesi 
açısından sağlanan 
disiplinin devam 
etmesi bir yandan 
olumlu olmakla 
birlikte bir yandan 
da ekonomideki 
kötüye gidişi 
önlemek açısından 
uygulanması gereken 
maliye politikasının 
doğru uygulanıp 
uygulanmadığı 
kuşkusunu gündeme 
getiriyor. 
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Cinsel Taciz Nedeniyle  İşverenin 
Haklı Fesih Yapma İmkanı

İBRAHİM HALİL ŞUA
İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi

C insel taciz eyleminin öğrenilmesinden  
itibaren 6 iş günü içerisinde işveren bu fesih 

hakkını kullanmalıdır.  6 iş günlük hak düşürücü 
süre geçtikten sonra iş akdi fesih edilirse bu 
durumda kıdem ve ihbar tazminatının taciz eden 
çalışana ödenmesi gerekir.

Cinsel taciz sabit olduğunda fesihte belirtilen 
madde numarasının hatalı olması feshe konu 
olabilen hukuki gerekçeyi ortadan kaldırmaz.

Cinsel tacizin işveren tarafından somut olarak 
ispatlanması gerekmektedir.  Ancak Yargıtay’ın 
cinsel tacize ilişkin kararlarında, “cinsel suçların 
işleniş şekli dikkate alındığında, mağduru 
tek başına kollama ve görgü tanığına olanak 
bırakmamayı gerektiren bir özelliği vardır” 
denilerek olayın tam olarak kanıtlanamaması 
durumunda dahi “hayatın olağan akışı” ya da 
“ilk görünüş ispatı”  ölçütlerinin kullanıldığı 
görülmektedir.

• Yargıtay’ın bir başka kararına göre, bir kadın 
işçinin namus ve iffetini etkileyebilecek şekilde 
nedensiz yere kendisinin cinsel tacize uğradığı 
yönünde ayrıntılı olarak açıklamada bulunması 
hayatın olağan akışına aykırıdır”  ölçütü kabul 
edilmiştir.

 Yüksek Mahkeme örnek nevinden sıralanan 
aşağıda ki içtihatlarda taciz olayına yönelik 
değerlendirmelerinde istikrarlı olduğu 
görülmektedir .

• Örneğin bir kararında ,sadece güvenlik 
kamerası kayıtlarına göre iki işçinin erkek 
personel yatakhanesine girerek birlikte zaman 
geçirmesinin uygunsuz ilişkiye girildiği şeklinde 
değerlendirilemeyeceğinden işçinin eylemi 
geçerli fesih olarak görülecektir demiştir.

• Müdürlerinin bizatihi şahsına yönelik cinsellik 
içeren, genel ahlak kuralına uymayan, yakışıksız 
ve açıkça sataşma içeriği taşıyan bilgisayar 
yazışmaları, işverene haklı nedenle fesih yapma 
imkanı verecektir.

• Yüksek Mahkeme İşyerinde çalışan iki bayan 
işçiye salatalık göstermek suretiyle "bunu yer 
misiniz? "şeklindeki söz ve hareketlerin farklı 
zamanlarda tekrarlanmış olması karşısında bu 
davranışın taciz niteliğinde olduğunu kabul 
etmiştir. Hiçbir husumet ve anlaşmazlık yok iken 
bayan işçilerin davacı işçiye iftirada bulunmaları 
hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki, eylem 

üzerine bayan işçilerin hemen şikayet dilekçesi 
vermiş olmaları da iddianın doğruluğunu 
göstermektedir.

• Fiili ve sözlü tacize uğradığını beyan eden 
kadın işçilerin dilekçeleri feshin haklılığını 
ortaya koyar. Bir kadının kendisine belirtilen 
şekilde sözle ve elle tacizde bulunulmamasına 
karşın bir kişiye ayrıntılı isnatlarda bulunması 
hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi, mağdur 
şahısların tanık olarak gösterilmemesinin de başlı 
başına olayın gerçekleşmediğini ortaya koymaz. 
Zira böyle bir olaya maruz kalan kadın işçilerin 
değişik ailevi ve psikolojik nedenlerle tanıklık 
yapmaktan çekinmiş olmaları mümkündür.

• Yargıtay bir başka kararında Bir kadın çalışanın 
taciz mahiyetindeki davranışlar nedeniyle birkaç 
kez vardiya değişimi talebinde bulunup akabinde 
olayın işverence öğrenilmesi neticesinde 
işverenin fesih hakkını kullandığı, bir kadın 
çalışanın iffetini ortaya koyarak olmayan bir taciz 
olgusunu ileriye sürmesi hayatın olağan akışına 
uygun olmadığı göz önüne alındığında sadece bu 
beyanının dahi işverenin feshinin haklı olduğunu 
ispata yeterlidir.

• Yüksek Mahkeme İşçinin bayan personelden 
ısrarla telefonunu istemesi, kendisinden 
hoşlandığını beyan etmesi üzerine bayanın evli 
olduğunu  söylediğini, davacı işçinin de "bende 
evliyim ne olacak ki?" şeklindeki cevabının 
işyerinde olumsuzluklara yol açacağı, çalışan 
evli bayanları rahatsız edeceği, çalışma düzenini 
olumsuz etkileyeceği, iş barışını bozacağı dikkate 
alındığında kendisi de evli olan ahlak ve iyi niyet 
kurallarıyla bağdaşmayan davacının feshe konu 
davranışının işveren açısından haklı fesih sebebi 
olacağını belirtmiştir.

• Daire bir diğer içtihatında ise; Dosyadaki 
tutanağa göre davacı işçinin,patron ve eşi 
geçerken patronu farketmeyerek eşine "yürü be 
anam" şeklinde laf attığı, dinlenen davacı tanığın 
da davacının pencereden bakarken kendisine 
"yürü be" şeklinde söylediğini, zira at yarışı 
meraklısı olduğu için bu tabiri çok kullandığını 
ifade etmiş, davalı tanığı da işçinin patronun 
eşinin geçtiği esnada pencereden "yürü be seni 
kim tanır" dediğini, patronun bulunduğu yere 
gelerek davacıyla tartıştığını belirttiği, buna göre, 
işçinin işyeri sahibinin eşine normal konuşma 
sınırlarını aşar şekilde laf attığı ve buna ilişkin 
olay anında düzenlenen tutanakların ilk görünüş 

anını tespitlediği görülmekle, iş sözleşmesinin 
haklı nedenle feshedildiği sonucuna ulaşmıştır.

• Her ne kadar olayın doğrudan görgü tanığı 
olmasa da, tanığın beyanında mağdur çalışanın 
ağladığını görmesi, nedenini sorduğunda taciz 
mahiyetindeki davranışları aktarmış olması 
karşısında olayın gelişimi dikkate alındığında 
davacı işçinin iş akdinin haklı nedenle 
feshedilmesi hukuka uygundur.

• Evli olan amirin işyerinin lojmanında bayan 
işçiyle yaşaması durumunda bayan işçinin 
rızası dahi olsa her ikisinin aynı yerde çalışması, 
davacının amir pozisyonunda olması nedeniyle iş 
disiplinini ve iş düzenini bozucu nitelikte olduğu 
gibi etik de bulunmadığı, feshin haklı nedene 
dayandığı

• Davacı usta başının emrinde çalışan başka bir 
işçiyi gece vardiyasına verip devamında da aynı 
gece görevlendirdiği çalışanın karısının evine 
hukuka aykırı amaçla girmesi haline işverence 
yapılan fesih haklı sayılmalıdır.

-Çalışanın iş ahlakına uygun olmayacak bir 
şekilde emri altındaki işyeri çalışanı kadın işçiyle 
işyerinde uygunsuz şekilde görülmesi halinde bu 
olay davacının özel hayatı olmaktan çıkıp işyeri 
düzenini bozan işleyişi aksatacak boyuta gelen 
haklı nedenle fesih nedenidir.

-İşyerine dışarıdan arabasına aldığı iki yabancı 
bayanı mesai bitiminde işyerinini deposunun 
olduğu yere götürmek doğruluk ve bağlılığa 
aykırılık oluşturur.

-Bayan müşteriye özel telefon numarasının 
yazılarak verilmiş olması doğruluk ve bağlılığa 
uymayan davranışlardandır.

-Bayan müşteriye yönelik kapısına gül bırakma, 
telefonla yakınlaşma çabaları işverene haklı 
nedenle fesih imkanı verir. Davacı işçinin 
işyerinde çalışan başka bir bayan işçiyi cep 
telefonuyla rahatsız etmesi halinde haklı 
nedenle iş akdi fesh edilmesi isabetlidir. Davacı 
işçinin aynı işyerinde çalışan bayan işçiyi işyeri 
telefonuyla gece vakitlerinde defalarca araması 
durumunda aranan bayan işçinin işyerindeki 
konumu ve görevi dikkate alındığında iş icabı 
arama yapıldığı iddiası inandırıcı değildir. 
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Sanayi ve iç pazarın 
dengelenmesi Türkiye otomotiv 
sektörünü ileriye taşıyacak

Ergün Kış “2014 
yılında Türkiye’deki 
otomotiv pazarının 
%10 küçülmesine 
rağmen gelecek beş 
yıl içinde büyümeye 
geçeceği beklentisi 
var. 

KPMG Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri 
ve Denetim Bölümü Şirket Ortağı Ergün 

Kış liderliğinde KPMG Türkiye tarafından bu 
yıl üçüncüsü hazırlanan “KPMG Türkiye 2015 
Otomotiv Yöneticileri Araştırması”, otomotiv 
sektörü yöneticilerinin önümüzdeki 5 yıla yönelik 
beklentilerini ve görüşlerini kapsıyor. 2014 yılının 
gelişmeleri ışığında, yani Türkiye otomotiv 
sanayisinin %4’lük bir büyüme ve pazarının %10’luk 
bir küçülme yaşadığı bir ortamda hazırlanan 
ve 2019 yılına kadar yöneticilerin öngörülerini 
değerlendiren araştırmanın bu seneki ana teması, 
Türkiye otomotiv sektörünün stratejik yatırım 
hedefleri. 

İç pazarın büyümesi yeni stratejik yatırımlar 
için en önemli teşvik 

“KPMG Türkiye 2015 Otomotiv Yöneticileri 
Araştırması” katılımcıların sanayi ile pazar 
arasında daha net ve doğrudan bir bağlantı 

kurduğunu gösteriyor. Sanayinin istenen yüksek 
seviyelere ulaşmasında önemli bir koşul olan iç 
pazarın büyümesinin sektör açısından önemine 
vurgu yapılıyor. Araştırma sonuçları otomotiv 
yöneticilerinin Türkiye otomotiv sektörüne, 
önümüzdeki 5 yıl içinde yeni yatırım yapılması 
beklentisinin hala olumlu olduğunu ancak 
azaldığını ortaya koyarken, bu durumun sebepleri 
arasında iç pazarın yeterli seviyede olmaması 
ilk sıraya yerleşiyor. 2013 yılında Türkiye’ye 5 
yıl içinde yeni bir yatırım gelmesini beklediğini 
bildiren sektör yöneticilerinin oranı %61 iken bu 
oranın “KPMG Türkiye 2015 Otomotiv Yöneticileri 
Araştırması” sonuçlarına göre %55’e gerilediği 
görülüyor. 

Sanayi ve iç pazar dengesi, ülkenin dış ticaret 
dengeleri de dikkate alınarak iyi bir şekilde 
oturtulursa, Türkiye otomotiv sektörünün önünün 
açık olacağını dile getiren Ergün Kış konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye’de halihazırda 

“KPMG Türkiye 2015 Otomotiv 
Yöneticileri Araştırması”na göre, 
Türkiye otomotiv sektöründe 
hâlihazırda var olan üreticiler 
yatırımlarını artırmaya devam 
ediyor. Ancak bir sonraki aşamaya 
geçebilmek ve üretimdeki katma 
değeri artırmak için yeni stratejik 
yatırımları hedeflemek gerekiyor. B 
unun için de iç pazarın büyümesi şart.  
Sanayi ve iç pazar dengesi, ülkenin 
dış ticaret dengeleri de dikkate 
alınarak iyi bir şekilde oturtulursa, 
Türkiye otomotiv sektörünün önü 
açık görünüyor.
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Beş yıllık dönemde büyüme beklentileri

yatırım yapmış olan üreticiler, yatırımlarını 
artırıyorlar. Ancak yeni otomotiv üreticilerinin 
gelmesi veya yeni stratejik yatırımların 
değerlendirilmesi gerekiyor. Bu devamlılığı 
sağlayabilmek için Türkiye’nin, yatırımcıların 
engel olarak değerlendirdiği konuları ele alması 
gerekiyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi sadece 
teşvikle sınırlı kalmamalı. Bunun dışında vergi 
kanunlarından hukuki düzenlemelere, lojistik ve 
altyapıdan rekabet kurallarına kadar birçok unsuru 
barındırıyor. Geçen sene Türkiye’ye yeni yatırım 
gelmesinin önündeki en önemli engel olarak 
büyük rakip ülkelerin gücü belirtilmişti ancak bu 
yıl iç pazarın yetersiz oluşu kayda değer bir artışla 
birinci sıraya yerleşti. Geçen yıl araştırmaya katılan 
otomotiv üreticilerine göre iç pazarın yetersizliği her 
3 kişiden 1 kişi tarafından en önemli engel olarak 

Otomotiv pazarında gelecek beş yıllık dönemde
öncelikli olacak konular

belirtilirken bu sene neredeyse tüm katılımcıların 
(%93) konu ile ilgili hemfikir oldukları görülüyor” 
dedi. 

Türkiye’deki otomotiv pazarı önümüzdeki
5 yılda büyüyecek 

“KPMG Türkiye 2015 Otomotiv Yöneticileri 
Araştırması” sektör yöneticilerinin otomotiv 
pazarının büyümesinde etkili faktörler arasında 
önceliği vergi yükünün azaltılmasına verdiklerini 
gösteriyor. 2013 yılı sonuçlarında üst seviyelerde 
olan otomotiv satış vergilerinin katılımcıların %32’si 
tarafından bu yıl ilk sıraya yerleştirilmesi, gittikçe 

OYDER
BEKLENTİLERİ

“Kârlılığın alınan riskleri 
karşılamaması” ve “Sağlayıcılar ile 

ilişkilerdeki eşitsizlik”, büyük bir 
farkla yetkili satıcılık mesleğinin 

en önemli konuları. Yetkili satıcılar 
5 yıl içinde ”MTV sisteminin 

emisyona bağlı olarak değişmesini” 
bekliyor.

ODD
BEKLENTİLERİ

Katılımcıların %86’sı oto kiralama 
sektöründeki büyümenin, otomotiv 

pazarının en az %10 üzerinde 
gerçekleşmesini bekliyor. Servis 

ve yedek parçanın yanında iletişim 
üçüncü en önemli satış sonrası 

hizmet konusu.
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Beş yıllık dönemde sektörün büyümesine etki edecek faktörler

önemi artan bir konu olduğunu gözler önüne 
seriliyor. Vergi yükünün azaltılmasının otomotiv 
sektörünün büyümesindeki önemine dikkat çeken 
Ergün Kış “2014 yılında Türkiye’deki otomotiv 
pazarının %10 küçülmesine rağmen gelecek 
beş yıl içinde büyümeye geçeceği beklentisi var. 
Yöneticilerin %88’lik bir kısmı pazarın büyüyeceğini 
öngörüyor ancak büyümenin yavaşlaması 
bekleniyor. 

Özellikle vergi kaynaklı zorluklar doğrultusunda 
büyüme beklentileri eskisi kadar iyimser değil. 
ÖTV, KDV gibi satışa bağlı vergilerin yüksekliğinin 
araç satış fiyatlarını artırıp satışları azalttığı, pazarı 
daralttığı bir gerçek. Sanayinin istenen seviyelere 
gelebilmesi için pazarın büyümesi önemli. Yüksek 
satış vergileri sektörün büyümesi için dikkate 
alınması gereken bir konu olarak karşımızda 
duruyor. Burada sanayi ve iç pazar arasında bir 

dengenin sağlanması gerekiyor. Bu denge kurulduğu 
zaman Türkiye otomotiv sektörünün önü açık 
görünüyor” dedi.

“KPMG Türkiye 2015 Otomotiv Yöneticileri 
Araştırması” sonuçlarına göre otomotiv pazarında 
gelecek beş yıllık dönemde öncelikli olacak konular 
arasında vergiden sonra %15’lik oranla hurda araç 
programı ve benzer satış destekleri geliyor. Bir 
önceki yılın sonuçlarında da ikinci sırada yer alan 
bu konunun yerini koruduğunu belirten Ergün Kış 
değerlendirmesinde, “Yukarıda sıraladığımız bu 
vergilerden özellikle kısa dönemde vazgeçilmesi 
mümkün görünmüyor. Görünen o ki otomotiv 
sektörü en azından orta vadede bu vergilerle 
yaşamak zorunda kalacak. 

Bu durumda pazarı genişletmek için milli gelir 
artışı, hurda araç programı, benzer satış teşvikleri 

Yöneticilerin yüzde 
88’lik bir kısmı 
pazarın büyüyeceğini 
öngörüyor, ancak 
büyümenin 
yavaşlaması 
bekleniyor.
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Rekabette başarı etkenleri

5 yıllık dönemde pazarın büyümesine etki edecek faktörler

ve çevre dostu araçların sektörde payının artırılması 
konularını önümüzdeki günlerde daha fazla 
konuşacağız” ifadelerine yer verdi.

Üreticiler Önümüzdeki 5 Yılda Üretimin 
Artacağından %100 Emin

“KPMG Türkiye 2015 Otomotiv Yöneticileri 
Araştırması” sonuçları sektör yöneticilerinin, 2013 
yılında toplam üretimin 1,1 milyon, kapasitenin 
1,6 milyon adet ve 2014 yılında toplam üretimin 
1,2 milyon, kapasitenin 1,7 milyon adet olarak 
gerçekleştiği Türkiye otomotiv sanayisinin 
önümüzdeki 5 yılda üretiminin artacağından 
%100 emin olduğunu gösteriyor. Halihazırda 
açıklanmış olan yatırımların gerçekleşmesi ile 
üretim artacağına kesin gözle bakılırken aynı 
zamanda üretim artışının yaratılan kapasitenin 
kullanılmasına bağlı olduğuna vurgu yapılıyor. 

Bu yılın sonuçlarına göre kapasite artışında daha 
düşük bir seviyeye doğru eğilimin gözlemlendiğini 
dile getiren Ergün Kış konuya ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, “2014 yılında %93’lük bir kapasite 
artışı beklentisinin 2015 yılında %87 oranına 
gerilemesinin, gelecek dönemde yeni ve stratejik 
yatırım beklentilerinin azalmasından kaynaklandığı 
söyleyebiliriz” şeklinde konuştu. 

Otomotiv Sanayisinde Katma Değer Artışını 
Sağlayacak Ar- Ge’nin Önemi Artıyor

Araştırma sonuçları Ar-Ge ve kritik teknoloji 
yatırımlarının ana sanayi ve tedarik sanayisi 
tarafında öne çıkan konular olduğunu gösteriyor. 
Türkiye’de otomotiv sanayisinde katma değerin 
artması için Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetlerine 
verilen önemin, halihazırda yüksek seviyedeyken 

2015 yılında %80’lik yüksek bir oranla daha 
da önem kazandığı görülüyor. Sektörde yeni 
teknolojiye yapılacak yatırımın önemine değinen 
Ergün Kış, “Yeni teknoloji alanı çok geniş olsa da 
bağlanabilirlik, baş üstü göstergesi (Heads-Up-
Display), otonom/şoförsüz araç vb. şu an Türkiye’de 
olmayan ürün özellikleri ya da katmanlı üretim ve 
3 boyutlu baskı gibi güncel teknolojilere yatırım 
yapmak bir seçenek olabilir. Diğer yandan, çok 
iddialı bir seçenek olarak, geleceğin teknolojilerinde 
bir oyuncu haline gelmek de hedeflenebilir” dedi.

Küresel Pazarlar Yeniden Düzenleniyor 

Araştırmaya göre ihracat pazarlarının büyütülmesi 
için öncelikli konuların başında AB dışındaki 
pazarlarla Serbest Ticari Anlaşmalarının 
gerçekleşmesi ilk sırada geliyor. Ancak bir önceki 
seneye göre bu konudan, gelişmekte olan pazar 
ülkeleri ile ikili anlaşmaların yapılmasına (%27) 
yönelik ciddi bir kayma var. Bu da gelişmekte olan 
pazarlara verilen önemin artışına işaret ediyor. 



35MAYIS 2015

Otomotiv sektöründe kârlılık trendleri

Yöneticilerin çoğunluğu 
kâr merkezlerinde 

kârlılıkların azalmasını 
bekliyor.

Katılımcıların çoğunluğu 
(%52) kâr merkezlerindeki 

kârlılıklarda azalma 
bekliyor. Kârlılıklarda artış 

bekleyenlerin toplam oranı 
%27 ve katılımcıların %21’i bir 

değişiklik beklemiyor.
Bir önceki yıla göre hem 

azalma hem de artış 
beklentilerinde yükselme 

olması dikkat çekiyor.
Son yıllarda kâr merkezleri 

satıştan satış sonrası 
hizmetlere doğru kayarken 

kârlılıklar azalıyor. Kâr 
merkezlerinde gerileme 

devam ederse pazar 
oyuncularının üzerindeki baskı 

daha da artacak ve bu durum 
yeni çözümleri ve çalışma 
modellerini gerektirecek.

Ergün Kış konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) arasında serbest ticaret anlaşmasına ilişkin 
görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. İki kıta 
arasında yapılacak serbest ticaret anlaşması taraflar 
kadar ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. AB- 
ABD dünya ticaret hasılasının yaklaşık yarısını, 
dünya ticaretinin de üçte birini oluşturduğu gibi, 
karşılıklı yatırımların mali boyutu trilyonlarca 
doları buluyor. AB ve ABD, dünya ticaret düzeninde 
büyük değişime yol açacağı öngörülen ve yeni 
bir ticari oluşum yaratacak olan Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Antlaşması (TTIP) 
müzakerelerine devam ederken, anlaşmanın 
dünyanın geri kalanı ve Türkiye açısından olası 
sonuçları ve ticaret hacmine etkileri büyük önem 
arz ediyor. Ülkemizin bu anlaşma kapsamı dışında 
kalması durumunda ABD’ye yapılan ihracat 
verilerine olumsuz yansıması bekleniyor” dedi.

Türk Şirketlerinin Yatırım Planı

Tedarik sanayisinin işbirliği anlamında ilgi 
gösterdiği ülkelere gerçekten yatırım planlanıp 
planlamadığına ilişkin uyumlu bir tablo çıkartan 
araştırmanın sonuçlarına göre, Türk şirketleri 
tarafından yatırım yapılması planlanan ülkeler 
arasında ilk sırada %21’le yer alan Rusya, krizin 
etkisiyle önceliğini bir ölçüde kaybetmiş görünüyor. 
Buna karşın Çin ve Doğu Avrupa ülkeleri önemli 
bir artış göstermiş durumda. Araştırmada ilginç 
bir sonuç olarak göze çarpan Almanya’nın yatırım 
yapılması beklenen ülkeler arasında bu yıl ilk defa 

ve önemli oranla belirtilmesini değerlendiren Ergün 
Kış, “Bilindiği gibi Almanya teknolojisi gelişmiş, 
işçilik maliyeti yüksek bir ülke. Türkiye’deki 
tedarikçilerin de mevcut teknoloji transferi için 
Alman OEM ve Tier 1 şirketlerine yaklaşma 
planları olabilir. Türkiye özellikle otomotiv tedarik 
sanayisinde ciddi üreticilere sahip olan bir ülke. 
Dünyadaki ekonomik ve jeopolitik konjonktüre 
baktığımız zaman, genel hatları ile önümüzdeki 10 
yıl içerisinde geçmişteki kadar hızlı büyüyemeyecek 
bir Rusya ve Çin öngörülüyor. Bu ise hem bu 
ülkelerdeki ekonomilerin küresel platformda 
daha katı rekabetçi olacaklarına hem de Türkiye 
gibi ülkeler için yeni fırsatların doğacağına işaret 
ediyor. Fakat Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin 
önündeki en büyük engel, markalı ürünlerinin 
yaygın bir şekilde bulunmaması. Rekabetçiliği 
ucuz işçilikle idame ettirmek de uzun vadede 
sürdürülebilir bir durum değil. Bunun bilincinde 
olan Türkiye, Turquality® adında bir marka koçluk 
ve teşvik programı geliştirdi. Hem işletmeden 
tüketiciye hem de işletmeden işletmeye mal ve 
hizmet üreten ve küresel bir marka olma potansiyeli 
taşıyan Türk şirketleri Turquality sürecine 
başvurmayı stratejilerinin önemli bir parçası haline 
getirmelidir” dedi. 

Müşteri memnuniyetinin yolu, 
müşterinin ihtiyaçlarına özel 

satış, servis ve yan hizmetlerinden 
geçiyor.

Güvenlik özellikleri 
alım kararlarında 
önem kazanarak yakıt 
verimliliğinden sonra 
ikinci sıraya yerleşti.
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“Dünyanın
Yeni Harikaları” 
İstanbul’da sergilendi

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22-31 Mayıs’ta 
düzenlenen İstanbul Autoshow 2015’te, otomobil 
tutkunları “dünyanın yeni harikaları” ile buluştu.

ODD (Otomotiv 
Distribütörleri Derneği) 

ve TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş. işbirliği ile 22-31 
Mayıs 2015 tarihleri arasında, 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 
Beylikdüzü’nde düzenlenen 
İstanbul Autoshow 2015’te, 60’ın 
üzerinde yeni model Türkiye’de 

ilk kez otomobil meraklılarıyla 
buluştu. Yeni modellerin 
ikisi ise dünyada ilk kez 
İstanbul Autoshow’da tanıtıldı. 
TÜYAP’ta, 14 salon ve toplam 
120.000 metrekare kapalı alanda 
düzenlenen Autoshow 2015’te 
otomobil tutkunları dünyanın 
yeni harikaları olan son model 

otomobillerle biraraya geldi.
İstanbul Autoshow 2015’in 
açılışına katılan T.C. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, hükümet olarak otomotiv 
sektöründe yerli üretime önem 
veren ve Ar-Ge yapan firmaları 
destekleyeceklerini belirterek 
Ar-Ge ve inovasyonun önemine 

değindi. Fikri Işık şunları 
söyledi. “Önümüzdeki dönemde 
seri üretimde esneklik ve 
çeşitlilik artacak ayrıca çevreci 
otomobiller de yaygınlaşacak. 
2020 yılında her 5 otomobilden 
birinin elektrikli otomobil 
olmasını öngörüyoruz. Yerli 
markaların yükselmesi için 
en önemli fazı gerçekleştirdik. 
TUBİTAK ile birlikte geleceğin 
teknolojilerini kurmak üzere 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
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İstanbul Autoshow 2015'te, 60'ın üzerinde yeni model Türkiye’de 

ilk kez otomobil meraklılarıyla buluştu. Yeni modellerin ikisi ise 

dünyada ilk kez İstanbul Autoshow’da tanıtıldı.

Türk otomotiv sektörünün 
dünyada yaygınlaşan yeni 
trendde aktör olması ve öncü 
rolü üstlenmesi için gereken 
gayreti göstereceğiz."

İstanbul Autoshow 2015’in 
açılışı nedeniyle konuşan 
ODD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Bayraktar, fuarın, 
Türkiye ve otomotiv sektörünün 
yurt içi ve yurt dışındaki 
itibarına ve bilinirliğine 
katkı sağlayacak en önemli 
etkinliklerden birisi olduğuna 
dikkat çekerek şunları söyledi: 
“Fuar çalışmalarına 90’lı yıllarda 
başladık. O günlerden beri 1 
milyon m²’de 8 milyon otomobil 
sever ziyaretçimizi gelecekle 
ve geleceğin bugüne yansımış 
güncel marka ve modelleriyle 
buluşturduk. Bu yıl da 2’si 
dünya lansmanı olmak üzere 

37 ayrı marka ve 60’dan fazla 
yeni model huzurlarınızda. Bu 
çerçevede bu yılın konsepti de 
“Dünyanın yeni harikaları” oldu.

Biliyorsunuz ki; bizler uzun 
vadeli plan ve yatırımlar yapan 
bir sektörüz ama piyasanın 
gereği hayatı 30 günlük 
safhalar halinde yaşıyoruz. 
İstanbul Autoshow 2015 
vesilesiyle o uzun vadeli plan 
ve yatırımlarla kurguladığımız 
gelecek yorumlarını beğeni 

ve görüşlerinize sunuyoruz.” 
2015 yılının sektör için 
2014’e oranla biraz daha iyi 
geçmesinin beklendiğini belirten 
Bayraktar, “2015 yılının ilk 4 
ayına bakınca sanki pazarda 
yüksek bir büyüme trendi 
yakalanmış gibi görünmekle 
beraber, iyi analiz edildiğinde 
2013’ten 2014’e yaşanan hızlı 
düşüşün baz etkisinin olduğunu 
anlıyoruz. Bir önceki yıla göre 
yüzde 50 üzerinde gerçekleşmiş 
gibi gözüken büyüme aslında 
baz etkisi dikkate alındığında 
sadece yüzde 17 civarında. Yılın 
geri kalan bölümü içinse aynı 
tedbirli iyimserliğimizi korumak 
istiyoruz. Yılsonu için pazar 
tahminimiz de hala değişmedi, 
900 bin adetler civarında 
olacağını öngörüyoruz.” dedi. 
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ALFA ROMEO ASTON MARTIN

Alfa Romeo
4C Spider Türkiye’de!

Tofaş bünyesinde temsil edilen Alfa Romeo’nun sınırlı sayıda 
üretilen süper spor modeli 4C’nin üstü açık versiyonu 4C Spider, 
İstanbul Autoshow Fuarı’nda göz kamaştırdı. Tofaş bünyesinde 
temsil edilen Alfa Romeo’nun sınırlı sayıda üretilen süper spor 
modeli 4C’nin üstü açık versiyonu 4C Spider, İstanbul Autoshow 
Fuarı’nda göz kamaştırdı.

Aston Martin Türkiye, “Güç, Güzellik ve Ruh” marka sloganlarının 
yansıması olan muhteşem araç modellerini, İstanbul Autoshow 
2015’te sergiledi. Autoshow 2015 Aston Martin Türkiye standında, 
sınırlı sayıda üretimi gerçekleştirilecek “Lagonda Taraf ” ve yalnızca 
100 adet üretilen, yarıştan ilham alınarak tasarlanan bugüne 
kadarki en güçlü Vantage GT12, Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı.

Aston Martin
yeniden Türkiye'de

AUDI

Audi'nin Autoshow
yenilikleri

S3 Sedan, A4 Allroad, A5 
Sportback, A6 Allroad, RS6 
Avant, RS7 Sportback, S8, Q3, 
TTC, A7 Sportback ve Yeni 
Q7 modellerinin tanıtımlarını 
gerçekleştirdi.

Alman üreticisi Audi İstanbul 
Autoshow kapsamında 
otomotiv teknolojisinde 
son gelişmelerini yansıttığı: 
sportiflik, teknoloji ve 
kullanım kolaylığı sunan 
versiyonlarını sergilemekte. 
Bu modellerin ortak noktası, 
artık otomotiv dünyasının 
efsanesi olan quattro sürekli 
dört tekerden çekiş sistemli 
olmaları. Ayrıca markanın 
en yeni modeli Yeni Q7’de ilk 
olarak Türkiye’de otomobil 
severlerin beğenisine sunuldu. 
Audi markasının İstanbul 
Autoshow kapsamında 
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BMW DACIA

BMW genişleyen ürün
gamıyla fuarda yer aldı

BMW 1500 m2 alana kurulu 2 katlı standında  25 otomobil 
sergiledi. Verimlilik ile performansı bir arada sunan BMW 
EfficientDynamics felsefesi,  teknoloji ve mobilite iletişimini bir 
araya getiren BMW ConnectedDrive yer aldı. Yenilenen BMW 6 
Serisi ile  yeni nesil Adaptif Led Farlar ve her motor seçeneğinde 
xDrive seçeneği sunuluyor.

Dacia standında Şubat ayında Türkiye’de satışa sunulan Lodgy 
Stepway öne çıkıyor. Fuarda ayrıca Duster, Logan MCV, Sandero 
Stepway ve Dokker Stepway olmak üzere Dacia’nın tüm modelleri 
sergilendi. 

Dacia ürün yelpazesi, Avrupa’nın en genç ürün gamına sahip 
markası olarak müşterilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Dacia, Lodgy Stepway ile
daha da güçleniyor   

CITROEN

Citroen, son teknolojilerini 
sergiledi

Citroën,  yeni motor ve 
şanzıman teknolojisini 
kullanıcılarına sundu. Tam 
otomatik şanzıman EAT6 
dizel ve benzinli modelleri 
ilk kez İstanbul Autoshow’da 
otomobil severlere tanıtıldı. 
Fuar’da Citroën, yeni BlueHDi 
ve PURETECH motorları ile 

şanzıman teknolojisini otomobil 
meraklılarına sundu. Citroën’nin 
şanzıman teknolojisinde 
geldiği son noktayı temsil eden 
tam otomatik EAT6 dizel ve 
benzinli modelleri de ilk kez 
Autoshow’da sergilendi. Şu 
anda sadece C4 ve C4 Picasso 
modellerinde kullanılan 
BlueHDi ve PURETECH 
motorlar ilerideki dönemde 
diğer modellerde de tercih 
edilecek. Citroën’nin fuarda 
sergilenen diğer modelleri 
arasında geçen yıl Eylül ayında 
piyasaya sunulan C4 CACTUS 
ile C1 modelleri de bulunuyor.
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FIAT

Fiat'ın yeni kompakt
sedan modeli Aega

Fiat’ın yeni kompakt sedanı 
Ægea proje ismiyle, İstanbul 
Autoshow 2015 kapsamında 
görücüye çıkarak tüm 
dünyaya aynı anda tanıtıldı. 
Sedan konseptinde geliştirilen 
bu yepyeni araç, geniş iç 
hacim sunmanın yanı sıra 
şık stili ile göz dolduruyor. 
Projenin ismi, Türkiye’yi 
batıya bağlayan Ege Denizi’ne 
atıfta bulunuyor. FCA –Fiat 
Chrysler Automobiles- 
tarafından stratejik olarak her 
zaman büyük önem taşıyan 
Türkiye’ye bir övgü niteliği 
taşıyor.

FCA Stil Merkezi tarafından 
tasarlanan ve Tofaş Ar-Ge ile 
birlikte geliştirilen yeni kompakt 
sedan, WCM Dünya Klasında 
Üretim’de Altın Seviyeye 
ulaşan, dünyanın en iyi ve 
yenilikçi üretim tesislerinden 
biri olan Tofaş’ın Bursa’daki 
fabrikasında üretilecek. Kasım 
ayından itibaren Türkiye’de 
satışa sunulacak olan yeni 
Fiat kompakt sedan, EMEA 
bölgesindeki 40 ülkede de satışa 
sunulacak. Fiat’ın yeni kompakt 
sedanının dünya ön gösterimi, 
2015 İstanbul Autoshow’da 
gerçekleştirildi.

DS

DS, ayrı bir marka olarak
boy gösteriyor

modellerinin en lüksü olarak 
tanımlanıyor. Yeni BLUEHDi 
motora sahip EAT6 şanzımanlı 
sportif DS4 öne çıkan modeller 
arasında yer alıyor. Fuarın 
sürpriz modeli ise 68 model bir 

nostaljik “DS 21 Pallas“ oldu. 
Yeni DS 5; markanın ilk DS 
logolu otomobili olma özelliğini 
taşırken, avant garde tarzı, 
dinamik tasarımı, high-tech 

teknolojisi, detaylarda saklı 
tasarım özellikleri ile hem 
günümüzün hem de geleceğin 
tüm DS otomobillerinin 
özelliklerini taşıyor.

Fransız tarzı lüks anlayışının 
simgeleyen premium 
otomobil markası DS, 
İstanbul Autoshow 
Fuarı’nda kendi standında 
otomobilseverlerle buluştu. 
Markanın ilk DS logolu 
ürünü olan ve amiral gemisi 
olarak nitelendirilen DS 5, 
yenilenen yüzü ile fuarda boy 
gösteriyor. Tasarımıyla eski 
DS modellerini anımsatan 
yeni DS 5, “DS Wings” adı 
verilen çarpıcı ön ızgaraya 
sahip. Güçlü motoru ve “High 
Tech” teknolojileri ile yeni 
baştan yaratılan DS5, DS 
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“Türkiye 1 milyon araç
satış seviyesini hak ediyor”

Renault Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrasya Bölgesi Başkanı 
Jean Christophe Kugler:

Renault'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı ve 
Avrasya Bölgesi Başkanı Jean Christophe Kugler, 
"Türkiye'nin ve diğer ülkelerin kalkınmasına 
baktığımızda bu ülke bu başarılarıyla 1 milyon satış 
seviyesini hak ediyor" dedi. 

J ean Christophe Kugler, 
İstanbul Autoshow 2015'te 

yaptığı değerlendirmede, 
Türkiye otomotiv pazarının bu 
yılın ilk yarısı itibariyle güçlü 
bir şekilde gerçekleştiğini, ikinci 
yarı yılın ise bazı belirsizlikler 
olsa da birinci yarı yıldan daha 
yüksek olmasını umut ettiğini 
dile getirdi.

Türkiye pazarına güvendiklerini, 
burada potansiyelin yüksek 
olduğunu ifade eden Kugler, 
aslında 1 milyon araç satışını 
tutturamamak için hiçbir sebep 
olmadığını, ancak vergi gibi 
zorluklardan dolayı bu rakamın 
yakalanamadığını söyledi. 

Kugler, "Türkiye'nin ve diğer 
ülkelerin kalkınmasına 
baktığımızda bu ülke bu 
başarılarıyla 1 milyon satış 
seviyesini hak ediyor. Ancak 
önümüzdeki kısıt şu, vergilerden 
dolayı araçlar çok pahalı bu 
piyasada" dedi.

Türkiye'de büyüyen ticari 
araç pazarında Renault 
olarak bir yatırım düşünüp 
düşünmediklerine ilişkin 

soru üzerine Kugler, "Bu, 
Karsan'la bizim hep üzerinde 
konuştuğumuz, müzakereler 
gerçekleştirdiğimiz bir proje 
ama Avrupa'da şu anda hala 
verimli çalışan fabrikalar var 
ve kapasitelerinin tamamına 
erişmiş değiller. Tabii ki yeni 
yatırımlar her zaman aklımızda 
ama önce bir mevcut kapasiteyi 
dolduralım. Çünkü kapasite hala 
varken yeni bir yatırım yapmaya 
gerek yok" yanıtını verdi.  

Renault'nun, global ve büyük 
bir oyuncu olarak istikrar ve 
büyümenin görüldüğü bir 
pazara yatırım yapmış olmaktan 
memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Kugler, "45 yıldır bu 
ülkede varolan bir marka olarak 
biliyoruz ki çok rekabetçi bir 
pazar ama tesis seviyesinde 
de bu ivmeyi ve rekabetçiliği 
sürdürebilmeliyiz" ifadelerini 
kullandı.

Türkiye'de yerli üretimin 
artırılmasıyla ilgili her zaman 
gidilecek bir yer olduğunu 
belirten Kugler, herhangi bir 
yatırım yapılacağında teşviklerin 

önemli kaldıraç olduğunu 
aktardı.

Kugler, "Şimdiye kadar biz 
Türkiye'ye seve seve yatırım 
yaptık, seve seve de yapıyoruz 
ama beraberinde gelecek 
teşvikler de burada belirleyici 
olacaktır" dedi.

Kurdaki hareketliliğin etkilerine 
ilişkin soru üzerine Kugler, şu 
anki seviyenin şirket açısından 
olumsuz bir durum teşkil 
etmediğini söyledi.  Ama 
buradaki dalgalanmanın çok 
da iyi olmadığını dile getiren 
Kugler, kurlar stabil olduğu 
sürece mevcut durumla 

çalışabildiklerini ifade etti.
Renault'nun pazar payının 
görülen bir miktar gerilemenin 
performansla değil tedarikle 
ilgili olduğunu belirten Kugler, 
şunları kaydetti: "Kasım ve aralık 
çok başarılıydı. Avrupa'da da 
aynı şekilde performans çok 
yüksekti. Tesislerde istenilen 
rakamları tedarik etmekte zorluk 
yaşandı. İyi bir performans 
gösterdik ama tedariği ön 
göremedik. Ama şimdi başlıca 
paydaşlarla daha yakın ilişkiler 
içindeyiz ki daha iyi performans 
göstermemize rağmen 
tedarik sıkıntısı yaşamayalım. 
Stratejimiz bu."

Renault'nun 
Kıdemli Başkan 
Yardımcısı ve 
Avrasya Bölgesi 
Başkanı Jean 
Christophe 
Kugler
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RENAULT

SEAT

Renault Kadjar’ın Türkiye 
prömiyerini gerçekleştirdi

SEAT’ın Gelecek
Vizyonu, 20V20

İstanbul Autoshow'da 
markanın ilk C Crossover 
modeli Renault Kadjar’ın 
Türkiye prömiyerini 
gerçekleştirildi. Ayrıca 
performans için üretilmiş göz 
alıcı tasarıma sahip bir yarış 
otomobili Renault Sport R.S. 
01 de sergilendi. Yeni marka 

kimliği “Renault, passion for 
life” konseptinin vurgulandığı 
Renault standındaki yenilikler, 
Eurasia Bölge Başkanı 
Jean-Christophe Kugler’in 
katılımıyla İstanbul Autoshow’da 
otomobilseverlerle buluştu.

Kadjar aynı zamanda 2016 
yılında dünyanın lider otomobil 
pazarı konumundaki Çin’de   
üretilecek ilk Renault otomobili 
unvanını taşıyacak. 2014 yılında 
Çin’deki toplam araç satışı  22 
milyon adedi aştı; bu rakamın 
yüzde 26’sı crossover’lardan 
oluşuyor.

Yeni modellerin tanıtımı 
amacıyla düzenlenen toplantıda 
konuşan Doğuş Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Aclan 
Acar ekonominin lokomotifi 
konumunda olan otomotiv 
sektörünün her geçen yıl 
büyüdüğünü, Türk otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların hizmetleriyle 
uluslararası çapta söz sahibi 
olduğunu söyledi. Aclan Acar 
“Türkiye’deki kullanıcıların 
talepleri, küresel çapta 
daha fazla karşılık buluyor 
ve belirleyici oluyor. Artık 
markalar bu talepleri çok 

daha fazla dikkate alıyor. 
Bugün açılışını yapmak üzere 
bir araya geldiğimiz Istanbul 
Autoshow da sektörümüzün 
geldiği yerin en büyük 
göstergelerinden bir tanesi. Biz 
de Doğuş Otomotiv olarak, 

müşterilerimizle ve otomotiv 
tutkunlarıyla bir araya 
gelmemize olanak tanıyan, 
ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve 
başarılarımızı paylaşma fırsatı 
sunan bu fuarda yerimizi 
aldık” şeklinde konuştu.

SEAT, İstanbul Autoshow’da, 
başarılı model ailesi Leon’un 
Türkiye’de satışına başlayacağı 
iki yeni modeli; Leon 
X-PERIENCE ve Leon Cupra 
280’i tanıttı.

Yeni modellerin tanıtımı 
için düzenlenen ve Doğuş 
Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Aclan Acar ve SEAT 
S.A. Dünya Başkanı Jürgen 
Stackmann’ın katıldığı 
toplantıda, markanın 
gelecekteki tasarım felsefesini 
temsil eden 20V20 konsept 
modeli de tanıtıldı.
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“Avrupa'daki ÖTV olsa otomotiv 
pazarı 1,5 milyona çıkar”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO)
Ali Haydar Bozkurt:

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi 
(CEO) Ali Haydar Bozkurt, Türkiye otomotiv 
pazarının potansiyelinin 1 milyonun üzerinde 
olduğunu belirterek, "ÖTV'nin Avrupa ülkeleri 
seviyelerinde olması halinde bu rakam 1,5 milyon 
seviyesine yükselebilir" dedi.

A li Haydar Bozkurt, yaptığı 
değerlendirmede, 2015'in 

ilk dört ayında otomotiv 
pazarındaki satışlarda 2014'ün 
aynı dönemine göre yüzde 
57'lik artış olduğunu, Toyota 
olarak ise bu dönemde 
pazardan daha yüksek bir satış 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Otomotiv satışlarının 2015 
yılında 900 bin bandında 
kapanacağını öngördüklerini 
aktaran Bozkurt, 
"Sektörümüzdeki bu hızlı 
trendin Amerikan Merkez 
Bankası'nın (Fed) faizlerle 
ilgili açıklamalarına bağlı 
olarak eylül ayına kadar devam 
edeceğini düşünüyoruz. Eğer 
Fed açıklamaları olumsuz 
olursa pazar son 3 ay bundan 
dolayı hızını kaybedebilir" diye 
konuştu.

Türkiye'deki nüfus, yaş 
ortalaması, milli gelir, faiz 
oranları gibi bileşenler 
değerlendirildiğinde toplam 
pazar potansiyelinin 1 milyonun 
üzerinde olduğuna işaret 
eden Bozkurt, Özel Tüketim 

Vergisi'nin (ÖTV) Avrupa 
ülkeleri seviyelerinde olması 
halinde bu rakamın 1,5 milyon 
seviyesine yükselebileceğini dile 
getirdi.

 "Olumlu hava Autoshow'un 

etkisiyle devam edecek"

Ali Haydar Bozkurt, İstanbul 
Autoshow'u sektör için 
bir bayram havası olarak 

değerlendirdiğini belirterek, 
fuarın sektör için tüm dünyada 
önemli bir yere sahip olma 
yolunda emin adımlarla 
ilerlediğini kaydetti.

Bu fuarın, dünyada lüksün 
simgesi olarak bilinen Lexus'u 
ilk kez tanıtmalarından dolayı 
Toyota için farklı bir anlamı 
olduğunu vurgulayan Bozkurt, 
Türkiye'de yılın son çeyreğinde 
satışına başlayacakları Lexus 
modellerinin büyük ilgiyle 
karşılandığını ve sipariş almaya 
başladığını aktardı. 

Bozkurt, yılın ilk dört ayındaki 
olumlu havanın İstanbul 
Autoshow'un etkisiyle mayıs 
ayında da devam edeceğine 
inandıklarını belirtti.

"2015'te kendi pazar 
rekorumuzu kırmayı 
hedefliyoruz"

Bozkurt, şirketinin yıl sonu 
satış hedeflerine ilişkin şunları 
söyledi:  "Bu yılın ilk dört 
ayını, rekorlar kırarak geçirdik. 
Pazar büyümesine bağlı olarak 
sene başına göre satışlarımızı 
artırdık. Ancak yine de temkinli 
duruşumuzu korumakla birlikte, 
ilk 4 aydaki veriler ışığında 
2015 yılında pazar rekorumuzu 
daha yukarı seviyelere çıkarıp 
kendi rekorumuzu kırmayı 
hedefliyoruz.

Türkiye'de ilk kez Autoshow'da 
tanıttığımız, haziran ve temmuz 
aylarında satışa sunulacak 
Yeni Avensis ve Yeni Auris 
modellerimize büyük bir ilgi 
bekliyoruz. 

Yeni modellerimizle birlikte 
özellikle Corolla modelimiz 
başta olmak üzere tüm 
modellerimiz, 2015 yılı 
hedeflerimizde en önemli itici 
gücümüz olacak."

Pazardaki yoğun talebi 
karşılamada önceki yıllarda bazı 
sıkıntılar yaşadıklarını aktaran 
Bozkurt, "Bulunurluk sıkıntısını 
bu sene yaşamadık ama mayıs 
ayına özel olarak elimizde daha 
fazla araç olsa hedefimizden 
daha fazla satabilirdik. Yılın 
geri kalan kısmında bulunurluk 
sorunu yaşamayacak şekilde 
planlarımızı yapıyoruz" dedi.

Toyota Türkiye 
Pazarlama ve 

Satış AŞ Üst 
Yöneticisi (CEO) 

Ali Haydar 
Bozkurt
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“Yeni ve ikinci el
otomobillere tam koruma”

ResistAll markasının Türkiye Distribütörü Bayraktar 
Otomotiv’in Genel Müdürü Murat Gürünlü:
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ResistAll NG ve 
NG2 ürünlerinin 
üretiminde yeni nesil 
“Nano Teknoloji”nin 
kullanılması uzun 
süreli kalıcılık 
ve dayanıklılık 
sunulmasını 
sağlıyor. Yeni nesil 
Nano teknolojiyle 
üretilen ResistAll 
NG ve NG2 ürünlerle 
korunan otomobiller, 
güneş ışığından, 
yağmurdan, demir 
tozu gibi endüstriyel 
döküntülerden, hatta 
asit yağmurundan 
bile üzün süre 
etkilenmiyor. 

B ayraktar Otomotiv olarak 2014’ün ortasında 
Türkiye’ye getirdiğimiz Teksas menşeili 

Cal>Tex markasının nano teknolojili ResistAll 
ürünleri, aracın güneş, toz, asit yağmuru gibi 
çevresel faktörlerden uzun süre korunmasını ilk 
günkü gibi kalmasını sağlıyor. Kendi alanında, 
ABD’nin en büyük bayilik teşkilatlarından birine 
sahip olan Cal>Tex’in ResistAll markası Türkiye’de 
Bayraktar Otomotiv distribütörlüğünde şimdilik 
sadece kendi şubelerimizde uygulanıyor. 2015 yılı 
içinde ResistAll için bayilikler vermeyi planlıyoruz, 
bunun için çalışmalarımıza İstanbul Autoshow’da 
başladık. 

Yeni ve ikinci el otomobillere tam koruma

Yeni ve ikinci el otomobillere uygulanan ResistAll 
detaylı iç ve dış koruma sağlıyor. Yıkama, bakım ve 
koruma başlıkları altında her ihtiyaca ve bütçeye 
uygun, 5 alanda 25 farklı hizmet paketi sunuyoruz. 
Otomobilin boyasını dış etkenlere karşı uzun süre 
koruyan çevre dostu ResistAll NG ve NG2 Koruma 
Hizmetini, yeni araçlarda 5 yıl, ikinci el araçlarda 
ise 3 yıl garanti ile sunuyoruz. Yapılan işlemlere 
göre belirli aralıklarda ücretsiz yenileme imkanı da 
bulunuyor.   

“Nano Teknoloji” ile uzun süre kalıcılık

ResistAll NG ve NG2 ürünlerinin üretiminde 
yeni nesil “Nano Teknoloji”nin kullanılması uzun 
süreli kalıcılık ve dayanıklılık sunulmasını sağlıyor. 
Yeni nesil Nano teknolojiyle üretilen ResistAll 
NG ve NG2 ürünlerle korunan otomobiller, güneş 
ışığından, yağmurdan, demir tozu gibi endüstriyel 
döküntülerden, hatta asit yağmurundan bile üzün 
süre etkilenmiyor. 

Çevre ve insan dostu ürünü çocuklu aileler de gönül 
rahatlığı ile kullanabiliyor

Su lekesi bırakmayan, kuş pisliğinden bile koruyan 
ResistAll, 2005 yılından bu yana, her yıl Teksas 

Çevre Koruma Ajansı tarafından en yüksek notu 
(100%) alarak çevre dostu ürün unvanını elinde 
tutuyor. Cal>Tex, C2 sertifikasına layık görülen 
sayılı Teksas'lı firma arasında yer alıyor. En katı 
VOCs (Uçucu Organik Bileşenler) standartlarına 
uyumlu olarak üretilen ResistAll, insan sağlığına 
zarar verebilecek kimyasalların havaya karışmasına 
yol açmıyor. Böylece zararlı maddelerin solunum 
yoluyla insan vücuduna girmesinin önüne de kesin 
bir şekilde geçilmiş oluyor. Örneğin; neredeyse 
her kalıcı lekeyi ortadan kaldıran su bazlı kumaş 
koruma ürününün Uçucu Organik Bileşenler 
seviyesi %0 oranına yakın. Çocuklu aileler bile 
uygulama yapıldıktan hemen sonra araca gönül 
rahatlığı ile çocuklarını bindirebilirler. 

ResistAll ürünleri

1- ResistAll Özel Yıkama (A Touch of Shine - El ile 
“özel” yıkama)

2- ResistAll Bakım (Pink Special; Deluxe Pink 
Special; Shine & Clay Bar Ekspres; Özel Detail; Özel 
Detail DELUXE; Komple Detaylı Dış Yüzey)

3- ResistAll Temizlik (Ekspres İç Temizlik; Komple 
İç Temizlik; Komple İç Temizlik ve Pink Special 
Kombi; Halı, Paspas, Döşeme Yıkaması ve Buharla 
Temizlik; Komple İç - Dış Temizlik; Usta'nın 
Elinden)

4- ResistAll NG ve NG2 Koruma (Yeni 0 km Araç 
için NG2 Boya Koruma; Yeni 0 km Araç için NG2 
Vinil, Deri veya Kumaş Döşeme Koruma; Yeni 0 km 
Araç için İç - Dış Oto Koruma; İkinci el araç için 
NG Boya Koruma; İkinci el araç için NG2 Vinil, 
Deri veya Kumaş Döşeme Koruma; İkinci el araç 
için Oto Koruma)

5- ResistAll À La Carte Bakım / Koruma (Jant 
Cilası, Motor Koruma ve Buhar Temizlemesi; Deri, 
Vinil Temizliği ve Bakımı; Far Parlatma; Ön Cam 
Bakımı; Alt Gövde Koruma; Ses Yalıtımı)

Çevre ve insan dostu ürünü çocuklu aileler de
gönül rahatlığı ile kullanabiliyor

ResistAll, 2005 yılından bu yana, her yıl Teksas Çevre Koruma Ajansı tarafından en 
yüksek notu (100%) alarak çevre dostu ürün unvanını elinde tutuyor. Cal>Tex, C2 
sertifikasına layık görülen sayılı Teksas'lı firma arasında yer alıyor.

En katı VOCs (Uçucu Organik Bileşenler) standartlarına uyumlu olarak üretilen ResistAll, 
insan sağlığına zarar verebilecek kimyasalların havaya karışmasına yol açmıyor. 
Böylece zararlı maddelerin solunum yoluyla insan vücuduna girmesinin önüne de 
kesin bir şekilde geçilmiş oluyor. Örneğin, neredeyse her kalıcı lekeyi ortadan kaldıran 
su bazlı kumaş koruma ürününün Uçucu Organik Bileşenler seviyesi %0 oranına 
yakın. Çocuklu aileler bile uygulama yapıldıktan hemen sonra araca gönül rahatlığı ile 
çocuklarını bindirebilirler
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Keyifli ve konforlu bir seyahat 
için Avis yanınızda

Araç kiralama 
hizmetleri, 
seyahatseverlere yol 
masraflarını azaltma 
ve diledikleri zaman, 
diledikleri mesafeye 
gidebilme avantajlarını 
sunarken, bavulların 
sürekli olarak bir 
yerden bir yere 
taşınması külfetini de 
ortadan kaldırıyor. 

A raç kiralama, tatillerde giderek daha 
fazla tercih edilen, diğer alternatif ulaşım 

araçlarına kıyasla konforlu yolculuk fırsatı sunan 
bir çözüm. Artık tatilciler de iş amaçlı seyahat 
edenler gibi,  uçak yolculuğu sonrasında kesintisiz 
seyahatin devamlılığı için araç kiralamayı tercih 
edenler arasında yer alıyor. Türkiye’nin öncü araç 
kiralama şirketi Avis, kurulduğu günden bu yana 
her yıl yenilediği filosu, geniş araç seçenekleri ve 
sağladığı avantajlarla, iş ve tatil amaçlı seyahatlerde, 
seyahatseverlere maddi ve zamandan tasarruf 
sağlıyor. Avis bu yıl yüksek sezonda ulaştığı 8.000 
adetlik araç kiralama filosu, yurt çapındaki 81, yurt 
dışındaki 3 ofisi ile 1974 yılından bu yana sektör 
liderliğini sürdürüyor. 

Ulaşım maliyetlerini azaltırken, konfordan 
ödün vermeyin!

Araç kiralama hizmetleri, seyahatseverlere 
yol masraflarını azaltma ve diledikleri zaman, 
diledikleri mesafeye gidebilme avantajlarını 
sunarken, bavulların sürekli olarak bir yerden 
bir yere taşınması külfetini de ortadan kaldırıyor. 
Bugün ülkenin en yaygın araç kiralama ofisi ağına 
ve en geniş araç filosuna sahip olan Avis’i tercih 
eden tatilciler hem Türkiye’nin dört bir yanında, 
hem de çeşitli yurtdışı lokasyonlarında güvenli ve 
konforlu seyahatin tadını çıkarıyor. 

Ekonomik segmentten lüks segmente kadar birçok 
farklı seçeneğin bulunduğu araç filosuyla hizmet 
veren Avis, özellikle tatil dönemlerindeki yoğunluğu 

göz önünde bulundurarak müşterilerine erken 
rezervasyon hizmeti de sunuyor. Böylece Avis 
müşterileri arzu ettikleri aracı önceden ayırtarak 
tatil destinasyonlarına vardıklarında havaalanında 
araç arama stresinden kurtuluyor.

Tatilin tadını çıkarmak isteyenler, üstün hizmet 
kalitesi, konforlu araç seçenekleri ve uygun 
kiralama koşulları ile erken rezervasyon yaptırarak 
Avis’in çok özel avantajlarından yararlanabiliyor.  
Üstelik Avis, müşterilerinin seyahatlerini daha 
da kolaylaştırmak için ek ürünler de sunuyor. Ek 
bir sigorta ücreti ile genç sürücüler için premium 
segment araç kiralama imkanı sunan “Genç Sürücü”,  
zamandan ve paradan tasarruf ettiren  “Kolay Yakıt” 
ve olası hasarlara karşı 1.000.000 USD’ye kadar 
güvence sağlayan “Süper Sorumluluk Sigortası” ile 
Avis verdiği hizmette fark yaratıyor. 

Bugün ülkenin en yaygın araç 
kiralama ofisi ağına ve en geniş araç 
filosuna sahip olan Avis’i tercih 
eden tatilciler hem Türkiye’nin dört 
bir yanında, hem de çeşitli yurtdışı 
lokasyonlarında güvenli ve konforlu 
seyahatin tadını çıkarıyor. 
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Ekonomik segmentten 
lüks segmente 
kadar birçok farklı 
seçeneğin bulunduğu 
araç filosuyla hizmet 
veren Avis, özellikle 
tatil dönemlerindeki 
yoğunluğu göz 
önünde bulundurarak 
müşterilerine erken 
rezervasyon hizmeti 
de sunuyor. 

Türk Hava Yolları’yla başlayan seyahatler, Avis 
ile devam ediyor

Global şirket olma özelliği ile seyahat özgürlüğü 
demek olan Fly & Drive konseptine öncülük 
eden Avis, Mart ayında Avis & Budget Grup 
olarak dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu 
şirketi Türk Hava Yolları ile yurtiçi ve yurtdışı 
uçuş noktalarında çözüm ortaklığı için global 
ve exclusive bir anlaşma imzaladı. “Yollarımızı 
birleştirdik, daha da güçlendik” söylemiyle 
imzalanan bu anlaşmayla seyahat severler 
yalnızca yurtiçine değil dünyada 215 destinasyona 
uçabilecek ve Türk Hava Yolları ile başlayan seyahat 
konforlarına, Avis araçlarıyla devam edebilecekler. 
Seyahatseverler Türk Hava Yolları’nın kurumsal 
web sitesi üzerinden online olarak uçak bileti satın 
almanın yanında araç kiralama da yapabilecekler. 
FLY&DRIVE konsepti ile kesintisiz seyahat 
konforu sunulan Türk Hava Yolları müşterileri 
araç kiralamada özel kampanyalardan da 
yararlanabilecekler

ÖDÜLLER

Yeni modelleri ile müşterilerinin yine ilk tercihi 
olmayı hedefleyen Avis, ulaşılabilir fiyat ve 
koşullarda kiralanacak araçları ve deneyimli 
personeli ile müşteri memnuniyetini zirvede tutma 
anlayışını sürdürüyor. Bunun sonucunda da Avis, 
kaliteli hizmet anlayışını her yıl aldığı ödüller 
ile tescilliyor. Müşteri memnuniyetine öncelikli 
önem veren Avis, 2013 yılında Dünya Seyahat 
Ödülleri’nde “En İyi Araç Kiralama Şirketi”, AVIS 
Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya (EMEA) 
Bölgesi’nde “Yılın Lisansiyesi”, 2014 yılında “Turizm 
Oscarları” olarak adlandırılan Skalite Ödülleri’nde 5. 
kez “En İyi Araç Kiralama Şirketi” ve AVIS Avrupa, 
Afrika, Orta Doğu ve Asya (EMEA) Bölgesi’nde 
Üstün Başarı Ödülü alarak hizmet kalitesini bir 
kez daha kanıtladı. Deneyimli personeli ile müşteri 
memnuniyetini zirvede tutan Avis, Türkiye, AVIS 
EMEA Bölgesi müşteri memnuniyeti sıralamasında 
da son 7 yıldır “Avrupa Birincisi” seçiliyor.

Araç kiralarken nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle müşterilerimizin tercihlerini yaparken 
kurumsal, güvenilir, müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan firmalardan kiralama yapmalarını 
tavsiye ediyoruz. Tüketicilerin kiralama sonrası 
sunulan hizmetlere dikkat etmeleri gerekiyor. 
Sigorta güvenceleri ya da periyodik bakım gibi 
sunulması gereken en temel hizmetlerin sunulduğu 
firmalardan kiralama yapmak tüketicilerin tercih 
sebebi olmalı. Kiralamalarda seçimlerini, tüketici 
güvenini ön planda tutan, kurumsal, etik değerlere 
bağlı ve vizyon sahibi firmalardan yana yapılması 
önem arz ediyor. 

Kiralama öncesi araç rezervasyonlarını online 
olarak web sitelerinden ya da çağrı merkezinden 
yapmaları, teslim alma sürecini hızlandıracaktır. 

Kiralama yapılabilmesi için ekonomik sınıftaki 
araçlarda minimum 21 yaş ve 1 senelik ehliyet, 
konfor segmentinde minimum 25 yaş ve 2 senelik 
ehliyet, lüks segmentte ise en az 27 yaşında olma ve 
3 senelik ehliyet sahibi olma koşulu aranır.

Türkiye’de ve dünyada global markalar araç 
kiralama tutarlarını nakit olarak tahsil etmemekte, 
kredi kartıyla işlem yapmaktadır. Kredi kartı 
sahibinin kiralama esnasında şahsen bulunması 
gerekmektedir. Başkasına ait kredi kartı ile kiralama 
yapılamaz.

Kiralama başlangıcında ve iadesi sırasında araç 
teslim etme ve alma formunun doldurulup karşılıklı 
olarak imzalamanızı tavsiye ederiz. Araçta kiralama 
esnasında oluşan ya da daha önce oluşmuş küçük 
hasarlar konusunda baştan mutabık kalınması daha 
sonra olası yanlış hasar tahsilatının ya da eksik depo 
benzin iadesi konusunda yanlış hesaplamaların 
önüne geçecektir.

Araç kiralama ek hizmetleri nelerdir?

Kurumsal global araç kiralama markaları, 
müşterilerinin gerek kanunların emrettiği şekilde 
gerekse tercihleri doğrultusunda sigortalanmalarını 
güvence altına alınmalarını sağlamak üzere, zorunlu 
ve isteğe bağlı olmak üzere çeşitli sigorta ve güvence 
hizmetlerini müşterilerine sunmaktalar. Genellikle 
günlük kiralama fiyatı içerisinde araç hasar ve 
hırsızlık güvencesi dahildir. Bunun yanında isteğe 
bağlı ferdi kaza, imm sigortası, mini hasar gibi 
sigortalara da ek bir ücret karşılığı araç kiralama 
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Tatilin tadını çıkarmak 
isteyenler, üstün 
hizmet kalitesi, 
konforlu araç 
seçenekleri ve uygun 
kiralama koşulları ile 
erken rezervasyon 
yaptırarak Avis’in çok 
özel avantajlarından 
yararlanabiliyor.  
Üstelik Avis, 
müşterilerinin 
seyahatlerini daha da 
kolaylaştırmak için ek 
ürünler de sunuyor. 

şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Bunun 
yanında navigasyon, bebek koltuğu, ek sürücü gibi 
araç kiralamanın konforunu arttıran ürünler de 
sunulmaktadır.  

Avis, ek bir sigorta ücreti ile genç sürücüler için 
premium segment araç kiralama imkanı sunan 
“Genç Sürücü”,  zamandan ve paradan tasarruf 
ettiren  “Kolay Yakıt” ve olası hasarlara karşı 
1.000.000 USD’ye kadar güvence sağlayan “ 
Süper Sorumluluk Sigortası” ile verdiği hizmeti 
farklılaştırmaktadır.

Kiralık araca yakıt alırken nelere dikkat 
edilmeli?

Araçlar dolu depo olarak teslim edilir. Eksik yakıt 
ile iade edilen araçlarda yakıt farkı hizmet bedeli 
eklenerek tahsil edilir. Bu nedenle araçların dolu 
depo teslim edilmesini tavsiye ediyoruz.

Kiralık araç arıza yaptığında, çalınırsa ya da 
kaza durumunda ne yapmalıyız?

Kiralama sırasında aracın arızalanması veya 
herhangi bir nedenle desteğe ihtiyaç duyulması 
durumunda araç kiralama firmalarının tam destek 
hattı numarasının aranması gerekmektedir.  Aracın 
tek taraflı olarak kazaya uğraması veya çalınması 
durumunda aracın yeri değiştirilmeden en yakın 
polis veya jandarma karakoluna başvurarak hırsızlık 
ve alkol tespit raporları alınmalıdır. Çift taraflı 
kazalarda ise, aşağıdaki maddelerde bildirilen haller 
dışında, kazanın oluş şekline göre sürücüler, Maddi 
Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını tutanak üzerinde 
belirtilen şekilde doldurmakla yükümlüdürler. 
Çift taraflı kazalarda, sadece aşağıdaki hallerde 
trafik kazası tespit tutanağı, trafik polisi tarafından 
düzenlenmektedir.

• Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa 

• Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

• Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

• Kazaya karışan araçlardan birinin kamu 
kurumlarına ait olması durumunda,

• Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana 
gelirse,

• Trafik kazasında sadece 3.kişilere ait eşyalara zarar 
gelirse,

• Kazaya karışan araçlardan birinin trafik 
sigortasının bulunmaması durumunda,

• Trafik kazası ölüm ve / veya bedeni zarar ile 
sonuçlanmışsa.

Araç kiralama hangi durumlarda avantajlıdır?

Araç kiralama artık bir lüks değil, ihtiyaçtır. 
Havayolu taşımacılığının rekabetle ulaşılabilir 
fiyatlara gelmesi  ve turizm sektörünün gelişmesi 
tüketiciyi zamandan ve paradan tasarruf 
etmek adına araç kiralamaya yönlendirdi.  Bu 
durum günlük araç kiralama sektörünün her 
yıl büyümesine katkıda bulundu. Bu nedenle 
araç kiralama şirketleri Uç ve Kirala konseptini 
geliştirdiler.  Hava yolları ile araç kiralama 
şirketlerinin yaptıkları işbirlikleri ile bireylerin tatil 
ya da iş amaçlı gezilerinde bu konsept çok ideal bir 
çözüm sunuyor. 
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Aykon Otomotiv
OYDER'İN YENİ ÜYESİ

Devamlı büyüyen ve gelişen otomotiv pazarında, yetişmiş uzman kadrosu ile hizmet veren 
Aykon Otomotiv,  müşteri memnuniyeti odaklı,  güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışını 
kurulduğu günden bu yana sürdürmektedir.

Kurucusu Hamza Konuk tarafından 1998 yılında  oğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan  Ali 
Konuk’a devredilen firma, 30 yıldır güvenle ikinci el alım-satım hizmetleri sunmaktadır. 
2005 yılından itibaren sıfır kilometre araç satışı, servis, yedek parça, ikinci el ve sigorta 
alanlarında da faaliyet gösteren Aykon Otomotiv, SUZUKI ve DAIHATSU  çatısı altında  
müşterilerilerine hizmet etmektedir.
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Vimsa Otomotiv
OYDER'İN YENİ ÜYESİ

Volkswagen Yetkili Satıcısı Vimsa Otomotiv, üstün hizmet  anlayışını hedef edinerek 
Şanlıurfa ilindeki  tesisinde 2010 yılından beri faaliyet gösteriyor.

794 m2'lik showroom ve 1680 m2'lik servis alanı üzerine  kuruludur. Burada Volkswagen 
Binek ve Ticari Araç  showroomu, mekanik atölyeler, orjinal parça depoları, misafir  
kafeteryaları ile idari ve sosyal birimler yer alıyor.

Satıştan servise, kredi hizmetlerine kadar tüm otomotiv  ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm 
getiren Doğuş Otomotiv  Yetkili Satıcısı Vimsa Otomotiv, tesislerinde üstün hizmet  anlayışı 
ve 81 kişiden oluşan eğitimli uzman kadrosuyla  Volkswagen müşterilerini buluşturuyor.
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Avek’ten 
YüzBinYüz’e
destek

Çekilen fotoğrafların bir sonraki yüzyıla 
bırakılacağı ve bir selam özelliği taşıyan, dünya 
liderlerinin de desteklediği ‘YüzBinYüz’ projesine 
Avek Otomotiv’de 300 kişilik ekibiyle katıldı.

Doğuş Otomotiv Yetkili 
Satıcı ve Servisi Avek, 

yeni bir sosyal sorumluluk 
projesine daha destek oluyor. 
Türk ve dünya halklarının tam 
boy fotoğraf arşivini hazırlanan 
‘YüzBinYüz Projesi’ kapsamında 
bugüne kadar 11 bin kişinin 
fotoğrafı çekildi. Çekilen 
fotoğrafların bir sonraki yüzyıla 
miras bırakılacağı ve bir selam 
özelliği taşıyan dünyanın en 
kapsamlı fotoğrafik çalışması 
ve canlı performans sanatı olma 
özelliği taşıyan ‘YüzBinYüz 
Projesi’yle fotoğraf sanatçısı 
Necat Nazaroğlu tarafından 
yaklaşık 300 kişilik Avek 

Otomotiv personelinin de 
tebessümle bakan fotoğrafları 
çekildi. Ünlülerin, bürokratların, 
çocukların ve her meslek 
grubundan kişilerin beyaz bir 
fon önünde profesyonel ışıklarla 
tebessümle bakmaları istenerek 
çekilen bu fotoğraflar bugüne 
kadar birçok sergi ve etkinlik 
alanlarında sergilendi. 

DÜNYA LİDERLERİ DE 
PROJEYE DESTEK VERİYOR

Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Ban Ki-Moon 
dahil Türk ve yabancı devlet 
adamlarının, dini liderlerin, 
aralarında Cem Yılmaz, Hidayet 

Türkoğlu, Ahmet Ümit, Hayko 
Cepkin, Osman Sınav gibi sanat 
ve spor dünyasından isimlerin 
ve Coca Cola, Vodafone, Doğan 
Holding, TRT, NTV, CNN 
Türk dahil birçok kuruluşun 
çalışanlarının fotoğraflarının 
çekildiği YüzBinYüz Projesi, 
insanın en iyi anlatıldığı kültür 
ve sanat projesi olma özelliği 
ile yurt içinde ve yurt dışında 
gazete ve TV programlarına 
yüzlerce kez haber oldu. 

100 YIL SONRAYA MİRAS

Çekilen fotoğrafların bir sonraki 
yüzyıla miras bırakılacağını ve 

bir selam özelliğini taşıdığını 
söyleyen “YüzBinYüz” ekibi, 
insanın en güzel tanıtıldığı 
tebessümle tam boy halini 
fotoğraflamakta ve bu fotoğraflar 
tam boy (1x2 m) basılarak 
sergilenmekte. Fotoğrafların 
siyah beyaz olması ve beyaz 
bir arka planda insanı en güzel 
haliyle, doğal olarak göstermesi 
sebebiyle fotoğraf sanatı 
açısından son derece başarılı bir 
sunuma da sahip. Sanatta altın 
oran ayarına sahip bu fotoğraflar 
dünya fotoğrafçılık tarihine de 
miras bırakılacak bir çalışma 
olarak gösteriliyor…





MAYIS 2015

AR-GE

58

Projeler OİB’’ten çıktı,
İTÜ Çekirdek’te kuluçkaya yattı

OİB’in geleneksel 
hale getirdiği 
etkinlikte bu yıl ilk 
kez İTÜ ARI Teknokent 
bünyesindeki İTÜ 
Çekirdek ile de 
işbirliğine gidilerek 
başarılı 19 proje 
burada kuluçkaya 
yatırılacak. 

O tomotiv endüstrisini geleceğe taşıyacak 
‘Türkiye Otomotiv Sektöründe Geleneksel 

4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım 
Yarışması’ Bursa’da tasarım tutkunlarını, öğrencileri, 
akademisyenleri, araştırma merkezlerini, 
sanayicileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya 
getirdi. ‘Yerli otomobil için komponent tasarımları 
tamam’ denilen yarışmada başarılı bulunan 19 proje 
bu yıl ilk kez İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ 
Çekirdek’te kuluçkaya yatırılacak. İTÜ Çekirdek’te 
bir yıl boyunca projenin geliştirilmesi ve endüstriye 
kazandırılarak üretilmesi amaçlanıyor. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın 
desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 
koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmanın Ar-
Ge Proje Pazarı alanına 196, Komponent Tasarım 
Yarışmasına 314 olmak üzere toplamda 510 
proje katıldı. Bu projelerin başarılı görülen 55’i 
ise organizasyonun düzenlendiği Bursa Merinos 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sergilenerek 
sanayici ile buluşması sağlandı. 

Markalı ve akıllı ürünler yaratılacak

OİB Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda yarışmanın 
yürütme kurulu başkanı Ömer Burhanoğlu, 
organizasyonun 500 milyar dolar ihracat hedefi 
için zemin hazırlayarak içinde marka ve akıl olan 
ürünler yaratmayı amaçladıklarını dile getirdi. 

Burhanoğlu, daha çevreci, kullanımı kolay, öncelikli 
tercih edilebilecek ürünleri sunabilmeyi ve ihracatta 
kilogram başına 1.5 dolar seviyesindeki geliri 3.5 
dolara yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. 

Para akıl alıyor

Burhanoğlu, önceki yarışmalarda toplamda 283 
projenin sanayiciyle buluşması için sergilendiğini 
ancak beklentilerinin karşılanmadığını vurgulayarak 
şöyle konuştu:  “Ortaya çıkan projelerin 
geliştirilmesi ve sonrasında da sanayiye aktarılması 
gerekmektedir. İTÜ Çekirdek ile yaptığımız 
işbirliği ile tam olarak bu hedeflenmekte. Projeler 
sanayileşme yolunda danışmanlıktan, prototipe, 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği’nin (OİB) ‘Türkiye 
Otomotiv Sektöründe Geleneksel 4. 
Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent 
Tasarım Yarışması’nda başarılı 
projeler ödüllendirildi. 

OİB, 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım 
Yarışması’nda ödüller sahibini buldu
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laboratuar çalışmalarından, patent sürecine ve 
sanayi ile buluşmasına kadar birçok fırsattan 
yararlanabilecek. Bu sayede proje sahipleri hem 1 
milyon lirayı bulacak İTÜ Çekirdek büyük ödülünü 
kazanma, hem de kuluçkaya yatacak projelerini 
geliştirip, olgunlaştırarak sanayileştirme fırsatı 
bulabileceklerdir. Artık dünyada kaynak bolluğu 
var ve para akıl arıyor. Bunu da gençlerimizin aklı 
ve yüreği ile yakalayacağımıza inanıyorum. Biz de 
buna destek olacağız. Türkiye’nin doğal kaynağı 
gençlerimizdir. Onlara sahip çıkacağız.”

Uzmanlar geleceğe işaret etti

Yarışmanın ödül töreninin yanı sıra düzenlenen 
konferans ve panellerde de otomotiv endüstrisi 
masaya yatırıldı. Leyla Acaroğlu, çevre inovasyon 
ve sürdürülebilirlik, Greg Lindsay çevreci araçlar 
konularında konferanslar verirken, eş zamanlı 
düzenlenen panel ve workshop’larda da otomotiv 
sektöründe yeni trendler ve iş modelleri, kompozit 
sektörü, otomotivde teknik tekstiller gibi konular 
masaya yatırıldı. 

Otomotiv endüstrisinde çevrecilik ve 
sürdürülebilirlikle ilgili son gelişmelere değinen 
Acaroğlu, özellikle elektrikli taşıtlarda ABD ve 
Avrupa’da çok ciddi yatırımların olduğunu kaydetti. 
Acaroğlu, “Karbon alanında yakıtlar bitiyor. Bu 
alanda dünyada önemli tartışmalar var. 10 yıl 
içerisinde otomotivde ya elektrik ya da hidrojen 
yakıtlar hakim olacak. Türkiye’de kendini buna göre 
konumlandırmalı” diye konuştu. 

Projeler ödüllendirildi

Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması’nda ‘Enwair batarya’ 
projesi birinciliği kazanarak 10 bin lira, ‘Düşük 
sıcaklıklarda çalışabilen yüksek verimli statik range 
extender’ projesi ikinciliği elde ederek 7 bin lira 
ve ‘Marvin’ projesi de üçüncülüğe değer görülerek 
4 bin lira ödülün sahibi oldu. Ayrıca iki proje de 
mansiyon kazanarak biner liralık ödül kazandı.

‘Komponent Tasarım Yarışması’nda profesyonel 
kategoride birinciliği ‘Kara taşıtları için akıllı can 
kurtarma ünitesi’, ikinciliği ‘Depodan taşan yakıtın 
geri kazanılması’, üçüncülüğü de ‘Tracklight’ 
projesi kazandı.  Öğrenci bölümünde ‘Ani basınç 
kayıplarında devreye giren bir iç lastik’ birinciliği, 
‘Door Protector’ ikinciliği, ‘Easy Carry’ projesi de 
üçüncülüğü elde eederken.üniversite kategorisinde 
de ‘MR damperli arka traktör aksı’ birinciliği, 
‘Esnek termal yalıtımlı ve ucuz süperkasitör’, 
üçüncülüğü de Engelsiz erişim sistemi’ projeleri 
kazandı. Birinciler 6 bin, ikinciler 4 bin, üçüncüler 
de 3 bin lira ödülün sahibi oldu. Ayrıca Ekonomi 
Bakanlığı’nın da uygun gördüğü proje sahiplerine 
iki yıl yurt dışında eğitim imkanı sunulacak. 

Tekstil ve otomotiv 
sektörleri Bursa'da
"yeni icat” peşinde
Türkiye'yi 2023 vizyonuna taşıyacak ve katma değeri yüksek 
ürünlerin üretilmesini sağlayacak Ar-Ge proje Pazarı ve 
tasarım yarışmalarında Bursa bir ilke ev sahipliği yaptı.

Türkiye ekonomisinin, ihracatının 
iki dinamik sektörü otomotiv 

ve tekstil, Bursa'da Ar-Ge, tasarım 
ve inovasyon fırtınası kopartıyor. Bu 
yıl ilk kez iki sektörün de bir arada 
gerçekleştirdiği ve adeta zirveye 
dönüşen Tekstil ve Otomotiv Bursa 
İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları' 
organizasyonu, dünyaca ünlü 
inovasyon ve tasarım guruları ile 
Bursa Merinos Atatürk Kültür 
Merkezi'nde başladı. 5 gün boyunca 
birbirinden farklı etkinliklerle devam 
edecek ve kentte bir inovasyon ve 
tasarım şenliği yaratacak etkinliklerin 
açılışında konuşan Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ 
tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 
Başkanı İbrahim Burkay, kentin 5 
gün boyunca inovasyon, tasarım ve 
Ar Ge konuşacağını söyledi. "Bursa 
İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları, 
sanayicimizi, akademisyenlerimizi, 
girişimcilerimizi ve Bursa'daki tüm 
paydaşlarımızı bir araya getirerek, 
tasarım ve inovasyonun bir kültür 

olarak benimsenmesini sağlayacak” 
diye konuşan Burkay, inovasyon 
kültürüne geçişte, adeta bir devrime 
ihtiyaç olduğunu vurguladı. Burkay, 
"Burada sergilenen projelerin 
neredeyse 7'de 1'i hayata geçiriliyor. 
Herşeyin pazarı oluyor da, projelerin 
neden olmasın' diye yola çıktık ve her 
yıl büyüyerek devam ediyoruz” diye 
konuştu.

Katma değer yarışmaların 
desteğiyle artacak

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı 
Orhan Sabuncu ise organizasyonun 
yalnızca sektörleri için değil 
Türkiye'nin hedefleri için de önemli 
olduğunu vurguladı. Otomotiv 
endüstrisinin 1 milyon 750 bin adet 
üretim kapasitesiyle dünyanın 17. 
büyük üreticisi olduğunu hatırlatan 
Sabuncu, "İhracatta son 9 yılın 
şampiyonuyuz. Endüstri olarak 2023 
yılı hedeflerimize ulaşabilmemiz için 
öncelikle yeni yatırımlar almamız 
gerek. Bunun için de iç pazarımızı 
büyütmeliyiz. Ayrıca katma değeri 
yüksek ürünlere odaklanmalıyız. 
Bugün endüstrimizin kilo başına 
ihracatı 7.5 dolardır. Bu Almanya'da 
iki katıdır. Bizim de bu seviyelere 
ulaşabilmemiz için Ar-Ge'ye, tasarıma, 
inovasyona önem vermeliyiz. 
Bu yarışmalarımızla otomotiv 
endüstrimizin gelişeceğine, katma 
değerinin artacağına inanıyorum” diye 
konuştu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
Türkiye'nin geleceğinin bu gibi 
organizasyonlarda olduğunu 
vurguladı. "Bursa yine öncü 
oldu ve Türkiye'nin iki ihracat 
devi tasarım ve inovasyon için 
biraraya geldi” diye konuşan 
Büyükekşi, her iki sektörde de 
tanıtımı yapılacak projelerin 
endüstri tarafından hayata 
geçirilmesinin büyük önemi 
olduğunu vurguladı.
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2015 yılı ilk beş ayında % 53 arttı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Otomobil pazarı %46 , hafif ticari araç pazarı %79 arttı. Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı ilk beş ayında 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,80 artarak 346.392 adet 
olarak gerçekleşti. 2014 yılı beş aylık dönemde 226.698 adet toplam 
pazar gerçekleşmişti.

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

dönemine göre %45,71 artarak 260.080 adete 
yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 178.495 adet 
satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılı ilk beş ayında 
geçen yıla göre %79,06 oranında artarak 
86.312 adete ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 
48.203 adet satış yaşanmıştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2015 
yılı Mayıs ayında %40 arttı. Otomobil pazarı 
%35,6 , hafif ticari araç pazarı %59 büyüdü.

2015 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 81.542 adete ulaştı. 58.121 adet 

olan 2014 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar %40,3 
oranında arttı.

2015 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %35,57 artarak 
62.878 adet olarak gerçekleşti.

2015 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç pazarı 
2014 yılının Mayıs ayına göre %58,95 artarak 
18.664 adet seviyesine ulaştı.

2015 yılı ilk beş aylık dönemde, 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %47,46 , 
1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %14,85 ve 2000cc üstü 
otomobillerde %14,92 artış görüldü. 2015 yılı 

beş aylık dönemde, 85kW altı 11 adet, 121kW 
üstü ise 27 adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

2015 yılı ilk beş ayında, otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerlerine göre en 
yüksek paya %42,0 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 109.231 adet ile sahip 
oldu.

2015 yılı ilk beş aylık dönemde, dizel otomobil 
satışlarının payı %59,13’e gerilerken, otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı ise %47,77’ye 
yükseldi.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil 
pazarı segmentinin %84,01’i yine vergi 
oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%52,12 pay alan C (135.554 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%48,39 pay, 125.842 adet) oldu.
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2014/2013 (%)

2014/2013 (%)

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

-8,03 -27,50 -30,82 -27,55 -28,66 -18,80 -16,33 -7,45 -2,11 14,75 1,66 13,31

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
-40

-30

-20

-10

0

20

40

60

80

OTOMOBİL PAZARI

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI

2015

2015

2014

2014

10 Yıllık Ort.

10 Yıllık Ort.

24.368

24.498 40.817 61.676 70.211 62.878

27.167 37.812 42.769 46.379 47.278 46.602 45.131 49.262 50.814 59.695 110.054

8.302

10.117 14.514 21.626 21.394 18.664

7.854 9.769 10.536 11.742 12.885 13.305 15.068 17.269 15.759 20.926 36.935

18.679

9.960

25.167

12.673

39.879

18.532

40.420

18.383

44.786

20.933

42.882

19.174

36.380

17.285

35.971

18.296

40.479

20.463

35.899

16.953

41.407

18.753

73.719

34.556

Ocak

Ocak

Şubat

Şubat

Mart

Mart

Nisan

Nisan

Mayıs

Mayıs

Haziran

Haziran

Temmuz

Temmuz

Ağustos

Ağustos

Eylül

Eylül

Ekim

Ekim

Kasım

Kasım

Aralık

Aralık

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

18
.6

79
9.

96
0

25
.1

67
12

.6
73

39
.8

79
18

.5
32

40
.4

20
18

.3
83

44
.7

86
20

.9
33

42
.8

82
19

.1
74

36
.3

80
17

.2
85

35
.9

71
18

.2
96

40
.4

79
20

.4
63

35
.8

99
16

.9
53

41
.4

07
18

.7
53

73
.7

19
34

.5
56

62.878

8.302

Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı 
2015 yılı Ocak-
Mayıs döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
%79,06 oranında 
artarak 86.312 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
48.203 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı 2015 yılı 
Mayıs ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
%58,95 oranında 
artarak 18.664 adet 
seviyesine ulaştı. 
Geçen sene Mayıs 
ayında 11.742 adet 
satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Mayıs ayı ortalama 
satışlara göre 
%10,84 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
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110.054

50.814

2015’1Ç: % 50,29

18.664
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2014 Mayıs Sonu 2015 Mayıs Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 168.779 % 94,56 248.883 % 95,69 % 47,46 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 7.798 % 4,37 8.956 % 3,44 % 14,85 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 1.917 % 1,07 2.203 % 0,85 % 14,92 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 1 % 0,00 11 % 0,01 - % 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 178.495 % 100,0 260.080 % 100,0 % 45,71 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2014 Mayıs Sonu 2015 Mayıs Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 18.656 % 10,45 25.635 % 9,86 % 37,41

≥ 100 - < 120 gr/km 71.329 % 39,96 109.231 % 42,00 % 53,14

≥ 120 - < 140 gr/km 52.972 % 29,68 76.501 % 29,41 % 44,42

≥ 140 - < 160 gr/km 26.239 % 14,70 37.961 % 14,60 % 44,67

≥ 160 gr/km 9.299 % 5,21 10.752 % 4,13 % 15,63

Toplam 178.495 % 100,0 260.080 % 100,0 % 45,71

Dizel
2014 Mayıs Sonu 2015 Mayıs Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 10 % 0,67 7 % 0,38 % -30,00

B (Entry) 33.722 % 60,79 45.906 % 56,60 % 36,13

C (Compact) 60.647 % 66,12 82.392 % 60,78 % 35,86

D (Medium) 13.620 % 61,60 20.277 % 64,16 % 48,88

E (Luxury) 3.194 % 48,84 3.732 % 44,71 % 16,84

F (Upper Luxury) 1.075 % 91,65 1.472 % 89,43 % 36,93

Toplam 112.268 % 62,90 153.789 % 59,13 % 36,98

Otomatik Şanzıman
2014 Mayıs Sonu 2015 Mayıs Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 950 % 64,02 1.331 % 72,97 % 40,11

B (Entry) 15.390 % 27,74 26.562 % 32,75 % 72,59

C (Compact) 41.162 % 44,88 63.207 % 46,63 % 53,56

D (Medium) 17.362 % 78,53 25.375 % 80,29 % 46,15

E (Luxury) 4.874 % 74,53 6.114 % 73,24 % 25,44

F (Upper Luxury) 1.126 % 95,99 1.640 % 99,64 % 45,65

Toplam 80.864 % 45,30 124.229 % 47,77 % 53,63

2015 yılı Ocak-Mayıs dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,69 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 
248.883 adet ile sahip oldu. Ardından %3,44 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,85 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2014 
yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %47,46, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %14,85 
ve 2000cc üstü otomobillerde %14,92 artış yaşandı. 2015 yılı ilk beş ayında, 85kW altı 11 adet, 121kW üstü ise 27 adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %42,00 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller (109.231 adet) ve ardından yine %29,41 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (76.501 adet) sahip oldu.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %36,98 oranında arttı. 2015 ilk beş ay otomobil satış 
adetleri, 2014 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %62,90’dan %59,13’e (153.786 adet) geriledi.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2014 yılı aynı dönemine göre %53,63 arttı. 2015 yılı beş aylık otomobil 
satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %45,30’dan %47,77’ye (124.229 adet) yükseldi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2015 Ocak-Şubat 
döneminde yüzde 6,8 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2015 yılı 2015 yılı Ocak- Şubat 
döneminde 2014 yılı aynı 
dönemine göre %6,8 büyüdü 
ve toplam 2.276.232 adet 
seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2014 yılı aynı döneminde 
ise 2.131.427 adet satış 
gerçekleşmişti.

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

yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş 
%12,9 ile Avusturya’da, ardından %11,4 ile 
Finlandiya’da ve %5,9 ile Lüksemburg’da 
gerçekleşti. Daralma yaşayan diğer ülkeler 
arasında; Slovakya, Polonya, Belçika, Estonya, 
Norveç, İsviçre, Danimarka ve Letonya 
yer aldı. 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; 
İrlanda %31,1, Portekiz %30,7 ve İzlanda 
%27,0 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2015 yılı 2015 yılı Şubat 
ayında 2014 yılı aynı ayına göre %7,2 büyüdü 
ve toplam 1.099.546 adet seviyesinde pazar 
gerçekleşti. 2014 yılı aynı ayında ise 1.025.829 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2015 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına 
göre en fazla düşüş %22,9 ile Avusturya’da, 
ardından %11,1 ile Letonya’da ve %9,5 ile 
Estonya’da gerçekleşti. Daralma yaşayan 
diğer ülkeler arasında; Polonya, Lüksemburg, 
Danimarka, Norveç, Belçika ve Finlandiya yer 
aldı. 2015 yılı Şubat ayında satışlarını en çok 
artıran ilk üç pazar sırasıyla; Portekiz %31,3, 
Çek Cumhuriyeti %28,6 ve İzlanda %28,3 
oranıyla yer aldı.

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye 
%32,94 artış ile Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 8. ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2015 yılı Ocak-Şubat 
döneminde 2014 yılı aynı dönemine göre %6,6 

arttı ve toplam 1.986.792 adet seviyesinde 
pazara ulaşıldı. 2014 yılı aynı dönemde ise 
1.863.114 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2015 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre sırasıyla en fazla düşüş 
%14,6 ile Avusturya’da, ardından %12,5 ile 
Finlandiya’da, %8,9 ile Slovakya’da ve %7,3 
ile Lüksemburg’da görüldü. Daralma yaşayan 
diğer ülkeler; Estonya, Norveç, Polonya, 
Danimarka, Belçika ve İsviçre oldu.

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran 
ilk üç pazar ise sırasıyla; Portekiz %32,0, 
İrlanda %28,3 ve İspanya %26,7 oranıyla yer 
aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2015 yılı Şubat ayında 
2014 yılı aynı ayına göre %7 arttı ve toplam 
958.145 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2014 yılı Şubat ayında ise 895.116 adet satış 
gerçekleşmişti. 

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (ŞUBAT 2015/2014)

ŞUBAT 2015 ŞUBAT 2014 Değ.% OCK-ŞBT 2015 OCK-ŞBT 2014 Değ.%

ALMANYA 245.260 231.144 6,1 ALMANYA 478.232 457.656 4,5

FRANSA 180.164 175.322 2,8 FRANSA 342.031 332.638 2,8

İTALYA 145.619 129.022 12,9 İTALYA 288.398 258.200 11,7

İSPANYA 99.195 78.401 26,5 İNGİLTERE 282.859 256.963 10,1

İNGİLTERE 93.012 82.185 13,2 İSPANYA 178.146 140.453 26,8

BELÇİKA 50.351 51.623 -2,5 BELÇİKA 104.177 107.803 -3,4

HOLLANDA 39.733 38.364 3,6 HOLLANDA 95.110 89.285 6,5

POLONYA 33.953 37.393 -9,2 POLONYA 68.112 71.001 -4,1

İSVEÇ 27.490 25.116 9,5 İRLANDA 53.252 40.604 31,1

İSVİÇRE 25.039 24.548 2,0 İSVEÇ 50.829 46.947 8,3

AVUSTURYA 23.365 30.310 -22,9 AVUSTURYA 49.641 56.966 -12,9

ÇEK CUM. 18.459 14.353 28,6 İSVİÇRE 46.052 47.401 -2,8

İRLANDA 18.325 14.566 25,8 ÇEK CUM. 36.063 29.780 21,1

PORTEKİZ 16.707 12.726 31,3 DANİMARKA 34.797 35.461 -1,9

DANİMARKA 16.124 16.897 -4,6 PORTEKİZ 30.899 23.642 30,7

NORVEÇ 13.551 13.897 -2,5 NORVEÇ 26.802 27.668 -3,1

FİNLANDİYA 9.107 9.270 -1,8 FİNLANDİYA 20.586 23.223 -11,4

MACARİSTAN 7.628 6.222 22,6 MACARİSTAN 14.350 11.891 20,7

SLOVAKYA 6.201 6.061 2,3 YUNANİSTAN 12.225 11.570 5,7

YUNANİSTAN 5.687 4.739 20,1 SLOVAKYA 11.554 12.208 -5,4

ROMANYA 5.282 4.450 18,7 ROMANYA 11.480 10.673 7,6

SLOVENYA 5.130 4.654 10,2 SLOVENYA 11.028 10.226 7,8

LÜKSEMBURG 4.154 4.487 -7,7 LÜKSEMBURG 7.815 8.302 -5,9

HIRVATİSTAN 2.690 2.663 1,0 HIRVATİSTAN 5.571 5.357 4,0

BULGARİSTAN 1.779 1.772 0,4 ESTONYA 3.653 3.775 -3,2

ESTONYA 1.536 1.698 -9,5 BULGARİSTAN 3.569 3.352 6,5

LİTVANYA 1.475 1.443 2,2 LİTVANYA 3.312 3.119 6,2

LETONYA 1.075 1.209 -11,1 LETONYA 2.540 2.552 -0,5

İZLANDA 738 575 28,3 KIBRIS 1.631 1.516 7,6

KIBRIS 717 721 -0,6 İZLANDA 1.518 1.195 27,0

TOPLAM 1.099.546 1.025.829 7,2 TOPLAM 2.276.232 2.131.427 6,8

TÜRKİYE 58.532 37.308 56,89 TÜRKİYE 95.099 71.533 32,94
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI MAYIS 2015

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 134 134 0 0 134 134

AUDI 1.738 1.738 0 0 1.738 1.738

BENTLEY 3 3 0 0 3 3

BMW 2.896 2.896 0 0 2.896 2.896

CHERY 35 35 0 0 0 35 35

CITROEN 1.406 1.406 603 301 904 603 1.707 2.310

DACIA 2.918 2.918 583 583 0 3.501 3.501

FERRARI 2 2 0 0 2 2

FIAT 3.475 382 3.857 4.414 786 5.200 7.889 1.168 9.057

FORD 343 4.678 5.021 5.533 36 5.569 5.876 4.714 10.590

GEELY 3 3 0 0 3 3

HONDA 1.024 193 1.217 0 1.024 193 1.217

HYUNDAI 2.367 2.392 4.759 142 142 2.367 2.534 4.901

INFINITI 10 10 0 0 10 10

ISUZU 0 355 25 380 355 25 380

IVECO 0 210 210 0 210 210

JAGUAR 6 6 0 0 6 6

JEEP 268 268 0 0 268 268

KARSAN 0 137 137 137 0 137

KIA 1.120 1.120 373 373 0 1.493 1.493

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 132 132 0 0 132 132

MASERATI 9 9 0 0 9 9

MAZDA 130 130 0 0 130 130

MERCEDES-BENZ 2.101 2.101 642 642 0 2.743 2.743

MINI 143 143 0 0 143 143

MITSUBISHI 105 105 59 205 264 59 310 369

NISSAN 2.402 2.402 0 0 0 2.402 2.402

OPEL 3.943 3.943 0 0 0 0 3.943 3.943

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 2.739 2.739 219 738 957 219 3.477 3.696

PORSCHE 55 55 0 0 55 55

PROTON 84 84 0 0 0 84 84

RENAULT 2.559 3.566 6.125 923 923 2.559 4.489 7.048

SEAT 1.740 1.740 0 0 1.740 1.740

SKODA 2.162 2.162 0 0 0 2.162 2.162

SMART 5 5 0 0 5 5

SSANGYONG 49 49 8 8 0 57 57

SUBARU 144 144 0 0 144 144

SUZUKI 14 14 0 0 14 14

TATA 23 23 19 19 0 42 42

TOYOTA 2.725 1.006 3.731 299 299 2.725 1.305 4.030

VOLKSWAGEN 10.793 10.793 2.054 2.054 0 12.847 12.847

VOLVO 856 856 0 0 856 856

TOPLAM: 12.493 50.385 62.878 11.320 7.344 18.664 23.813 57.729 81.542
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-MAYIS 2015

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 359 359 0 0 0 0 359 359

AUDI 0 7.142 7.142 0 0 0 0 7.142 7.142

BENTLEY 0 8 8 0 0 0 0 8 8

BMW 0 10.737 10.737 0 0 0 0 10.737 10.737

CHERY 0 184 184 0 0 0 0 184 184

CITROEN 0 6.629 6.629 2.673 2.376 5.049 2.673 9.005 11.678

DACIA 0 12.756 12.756 0 2.413 2.413 0 15.169 15.169

FERRARI 0 5 5 0 0 0 0 5 5

FIAT 15.447 2.105 17.552 18.702 3.221 21.923 34.149 5.326 39.475

FORD 1.087 16.878 17.965 25.201 107 25.308 26.288 16.985 43.273

GEELY 0 23 23 0 0 0 0 23 23

HONDA 3.910 957 4.867 0 0 0 3.910 957 4.867

HYUNDAI 10.701 8.330 19.031 0 707 707 10.701 9.037 19.738

INFINITI 0 13 13 0 0 0 0 13 13

ISUZU 0 0 0 1.440 162 1.602 1.440 162 1.602

IVECO 0 0 0 0 983 983 0 983 983

JAGUAR 0 88 88 0 0 0 0 88 88

JEEP 0 1.479 1.479 0 0 0 0 1.479 1.479

KARSAN 0 0 0 795 0 795 795 0 795

KIA 0 4.554 4.554 0 1.321 1.321 0 5.875 5.875

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 5 5 0 0 0 0 5 5

LANCIA 0 2 2 0 0 0 0 2 2

LAND ROVER 0 584 584 0 0 0 0 584 584

MASERATI 0 25 25 0 0 0 0 25 25

MAZDA 0 373 373 0 0 0 0 373 373

MERCEDES-BENZ 0 8.237 8.237 0 3.120 3.120 0 11.357 11.357

MINI 0 486 486 0 0 0 0 486 486

MITSUBISHI 0 474 474 147 1.683 1.830 147 2.157 2.304

NISSAN 0 8.886 8.886 0 3 3 0 8.889 8.889

OPEL 0 15.851 15.851 0 0 0 0 15.851 15.851

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 9.369 9.369 1.030 2.972 4.002 1.030 12.341 13.371

PORSCHE 0 248 248 0 0 0 0 248 248

PROTON 0 316 316 0 0 0 0 316 316

RENAULT 22.641 10.329 32.970 0 4.231 4.231 22.641 14.560 37.201

SEAT 0 6.355 6.355 0 0 0 0 6.355 6.355

SKODA 0 8.720 8.720 0 0 0 0 8.720 8.720

SMART 0 33 33 0 0 0 0 33 33

SSANGYONG 0 174 174 0 213 213 0 387 387

SUBARU 0 686 686 0 0 0 0 686 686

SUZUKI 0 106 106 0 0 0 0 106 106

TATA 0 108 108 0 106 106 0 214 214

TOYOTA 12.922 4.485 17.407 0 879 879 12.922 5.364 18.286

VOLKSWAGEN 0 42.424 42.424 0 11.827 11.827 0 54.251 54.251

VOLVO 0 2.849 2.849 0 0 0 0 2.849 2.849

TOPLAM: 66.708 193.372 260.080 49.988 36.324 86.312 116.696 229.696 346.392
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

MAYIS 2015

TÜRKİYE OCAK-MAYIS 2015 İHRACAT RAKAMLARI

1000 USD OCAK-MAYIS

SEKTÖRLER 2014 2015 Değ. (%) Pay (%)

Otomotiv Endüstrisi 9.671.812 8.521.227 -12 14

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 7.827.746 6.712.228 -14 11

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 7.365.985 6.540.363 -11 11

Çelik 5.941.080 4.530.885 -24 7,5

Elektrik-Elektronik ve Hizmet 5.023.931 4.115.004 -18 7

Toplam 66.869.199 61.296.205 -8 100

Otomotiv endüstrisi ihracatında
parite kaynaklı kayıplar sürüyor

Türkiye genel ihracatında yaşanan 
gerileme, tüm sektörlere de olumsuz 

olarak etki yapıyor. Otomotiv endüstrisi 
ihracatı da Mayıs ayında da geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 27 azalsa da sektörel 
olarak bu alanda yüzde 14 dış satış payı ile 
liderliği bırakmadı. Mayıs ayında euro/dolar 
paritesi kaynaklı ve üretimde duraklamalar 
nedeniyle gerileyen ihracat bir milyar 482 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB), Türkiye otomotiv endüstrisinin 
Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. 
Otomotiv endüstrisi buna göre Mayısta 
ihracatta parite kaynaklı olarak 236 milyon 
dolarlık kayıp yaşadı. Bu dönemde yalnızca 
otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda 
artış yaşanırken, diğer ürün gruplarında 
aynı başarı sağlanamadı. Yılın ilk 5 
aylık döneminde de otomotiv endüstrisi 
ihracatında yine parite kaynaklı yüzde 12 
kayıpla 8 milyar 521 milyon dolarlık dış satışa 
imza atıldı. Önemli pazarların birçoğunda 
ihracatta azalma devam ederken, Birleşik 

Devletler’e yönelik süren yükseliş geçtiğimiz 
ayda istikrarını korudu.

İhracat 10 milyar dolardan döndü

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv 
endüstrisinin ihracat verilerini 
değerlendirirken, küresel anlamda devam 
eden doların yükselmesinin kaçınılmaz 
etkilerini gördüklerini yineledi. Sabuncu, 
“Ocak – Mayıs döneminde parite kaynaklı 
kayıp toplamımız bir milyar 350 milyon 
doları buldu. Dış kaynaklı kayıplar olmasıydı 
bugün endüstrimizin toplam ihracatı 10 
milyar dolar seviyesinde olacaktı. Bu da bizim 
hedeflerimizi yakalayacaktı. Ancak yine 

de endüstrimiz paritedeki olumsuzluklara 
rağmen adet bazında ihracatından ödün 
vermeden yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Üretime verilen ara binek oto ve ticari 
araçları vurdu

Sabuncu, otomotiv endüstrisinde Mayıs 
ayında beklenmedik gelişmelerle üretime 
ara verildiğini hatırlatarak “Mayıs ayında 
ihracatta eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlarda yüzde 47, binek otomobillerde de 
yüzde 34’ü bulan kayıpların yaşanmasında 
bazı ana ve yan sanayi firmalarımızda 
üretim durmalarının da etkili olduğunu 
düşünüyoruz” diye konuştu. 

Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı artıyor

Otomotiv endüstrisi ihracatında yan sanayi 
Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 17 azalışla 692 milyon dolar ihracata 
imza attı. Bunu yüzde 34 kayıp ve 444 milyon 
dolarla binek otomobiller, yüzde 47 gerileme 
ve 219 milyon dolarla eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar izledi. Geçtiğimiz ay artış 
gösteren otobüs-minibüs-midibüs ürün 
grubu yüzde 9 yükseliş ve 101 milyon dolarlık 
ihracatla öne çıktı. Diğer başlığı altında da 
yüzde 20 azalışla 25 milyon dolarlık ihracata 
imza atıldı..

Otomotiv endüstrisi ihracatı 
mayıs ayında geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre yüzde 
27 gerileyerek bir milyar 482 
milyon dolar olarak gerçekleşti.








