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Değerli Meslektaşlarım,

24 Eylül’de gerçekleştirilen OYDER seçimli genel kurul toplantısında 2014-2016 dönemin-
de yetkili satıcılar adına hizmet verecek yeni yönetim kurulumuz seçilerek görevlerine baş-
ladılar. Tüm yetkili satıcı müesseseleri ve sektör adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Eylül satışları jeopolitik gelişmelerden bağımsız yılın son döneminin iyi geçeceğine dair gü-
zel bir kapanış gerçekleştirdi. Her ne kadar toplamda %19 daralma olsada yılın ilk çeyre-
ğinde %30’lara ulaşmış daralma, Eylül itibarı ile %2’ye gerilemiş durumda. Bu yıl yaşanan 
önemli ölçüdeki daralma yatırımlarımızı, istihdam oranlarımızı, kârsızlığımızı ve moral mo-
tivasyonumuzu dip seviyelere çekmiş durumda. Sektör üzerinde bu kadar ağır bir vergi yükü 
olması, ekonomik önlemlerin yarattığı negatif etki, kurlardaki artış ve faiz oranlarının yuka-
rı yönlü hareketi 2014 yılını özellikle yetkili satıcılar boyutunda önemli zararlarla kapanma-
sına sebebiyet verdi.

Bunların yanında hasarlı araçların onarımları ile alakalı sigorta şirketlerinin yoğun fiyat 
baskısı, parça tedarik sisteminin getirdiği negatif efektler, bağımsız tamirhanelerin yarat-
tığı haksız rekabet ortamı mesleğimiz için daha çok savaşmamız gerektiğini göstermekte.

Ülkemizdeki en önemli eksikliklerden biriside “Denetim ve ceza mekanizmalarının yetersiz 
oluşudur”. Bunlar olmadıkça gelişmişlik seviyemizin yukarıya çıkması sadece kandırmaca-
dan ibaret olacaktır.

Bildiğiniz gibi ÖTV oranları son 3 yılda 3 kez artırıldı, 1600 cc motor hacimli araçlar için %27 
ile başlayan süreç bugün %45 seviyesine ulaşmış durumda. Elbette ülkemizin ekonomisi-
nin risk oranlarının düşürülmesi amacıyla vergi toplamanın öneminin bilincindeyiz ancak 
kamunun yeterli tasarrufu sağlayamaması sebebi ile daha fazla gelire ihtiyaç duyması du-
rumunda devletin kara kaplı defteri açılıyor ve ilk 3 içinde ne yazık ki otomotiv bulunuyor. 

Oysa otomotiv sektörü 2006-2013 yılları arasında 12 milyar 500 milyon dolar dış ticaret faz-
lası vermiş durumda, sadece 2014 yılının 9 ayında 2.6 milyar dolar fazla verdi. 

Sektörün sürekli cari açığa sebebiyet verdiği ve bu sebeple vergi artışı ile dengeleme yapıldı-
ğı gibi gerçeği yansıtmayan bilginin artık kamuoyunda da karşılığı kalmadı. 

OVP’de vergi gelirlerinde %11 artış öngörüleceği belirtilmişti, şimdi 2015 bütçe hazırlıkların-
da da aynı artış oranını görmekteyiz. 

Kamu yöneticilerine tekrar hatırlatmak istiyoruz ki hükümetin bir “babayiğit” araması an-
cak bulamamasının bir nedeni otomotiv sektörünün vergisel olarak istikrarsız yapısı ilk se-
beptir ve yukarıda bu durum net olarak açıklanmıştır. 

Tam bir yıldır askıya alınmış olan Ömrünü Tamamlamış Araçlar’ın karayollarından çekil-
mesi ile alakalı teşvik konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığında çalışmalar yeniden başlamış durumda. Sektörün tüm oyuncuları 
olarak kamu ile biraraya geldiğimiz her toplantıda bu konu hakkında önerilerimizi kendileri 
ile paylaşmaktayız. Buradaki gelişmeleri bilgi aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

2014-2016 dönemi 
yeni yönetim 
kurulumuza 
başarılar diliyoruz
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noktasını oluşturmaktadır. Bu sistem içinde 
oluşturalan yardım sandıkları yangın ve ölüm gibi 
risklere karşı üyeleri korumuştur. 
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Ekonomik krizin etkilerinden kurtulmaya başlayan 
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OYDER Olağanüstü Kongre’de 
Yeni Yönetim Kurulunu Seçti 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) Olağanüstü Genel 
Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda yeni yönetim kurulu seçildi. 
Yeni yönetim kurulunun başkanlığına ise Z. Alp Gülan seçildi. 

Türkiye’de otomotiv sektörünün perakende 
ve hizmet ayağını temsil eden 1000’den fazla 

Otomotiv Yetkili Satıcısını temsil eden OYDER’in 
Başkanlığını yürütecek olan Z. Alp Gülan 1964 
yılında doğdu. 2006 yılında Dış İlişkiler Sorumlusu 
olarak OYDER’de görev alan ve sonrasında çeşitli 
görevlerde bulunan Z. Alp Gülan, başkanlığa 

seçildikten sonra yaptığı açıklamada; 70 bini 
aşkın çalışanın bulunduğu Türkiye'deki yetkili 
satıcılık müessesinin gelişmesi için çalışmaların hız 
kazanacağını dile getirdi.

OYDER’in Olağanüstü Genel Kurulu’nda 
yapılan seçim sonrası Gülan yeni dönem için 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenirken, 
Başkan Vekilliğine Murat Şahsuvaroğlu, Başkan 
Yardımcılıklarına ise Nizamettin Uğurlu, Görgün 
Özdemir, Ruhan Özön, Ömer Koyuncu ve Turgay 
Mersin getirildi. Yeni yönetim kurulunda, Vedat 
İnciroğlu, Uğur Yalçınkaya, Zeynep Fidan Soysal, 
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üye sayısının artırılması olduğunu söyledi. OYDER 
Başkanı Gülan, “OYDER'in üye sayısının artması 
yönetim kuruluna bu sinerjiyi verecektir. Bizler 
sektöre ilişkin kazanımlar elde etmek istiyorsak, bu 
sıkıntıyı çeken tüm yetkili satıcı arkadaşlarımızın 
derneğe verdikleri destekle başarabiliriz” diye 
konuştu.

OYDER'in yeni dönemde bir hukuk kurulu 
oluşturması gerekliliğine değinen Z. Alp Gülan, 
“Bu konuda İdari, Ticaret ve Rekabet Hukuku'nda 
yetkin üç profesörden oluşan bir organizasyon 
geçekleştireceğiz. Hepimizin bildiği gibi o kadar 
ilginç davaları sektörümüz mahkemelerde 
kaybetmeye başladı. Bu konularda herkesin farklı 
yöntemler uygulamasının, yetkili satıcıların bütün 
enerjisini boşa harcamasına neden olduğunu 
görüyoruz. Hatırlarsınız, Tüketiciyi Koruma 
Derneği tarafından açılan dava sonucunda 
ÖTV'nin üç ay boyunca eski oranlarda alınması 
davası bu duruma iyi bir örnektir. Hukuki olarak 
kaybedilmesi imkansız gibi gözüken bu dava 
sektörümüzde hepimizin bir ceza ödemesiyle 
aleyhimize sonuçlandı. Haklı olduğumuz 

Seyra Toprak, Murat Gürünlü, Altuğ Erciş, Serkan 
Sucu, Yüksel Ceylan, Haluk Veli Doğan, Murat 
Yeğin, Hikmet Baran, Recep Asal, bulunuyor. 
Demirhan Dinç, Murat Mutlu ve Onur Soysal ise 
yeni dönem Denetleme Kurulunu oluşturdular.

OYDER Genel Kurulu'nda konuşan Z. Alp Gülan, 
önümüzdeki dönemin yetkili satıcılar için kritik bir 
bir süreç olduğunu dile getirdi. Bu sürecin doğru 
ve iyi bir şekilde yönetilmesi için hep birlikte ele 
ele hareket etmenin önemini dile getirdi. Farklı 
sektörlerin sorunları çözümleme yöntemine 
değinen Z. Alp Gülan, “Harfiyat dökümleri 
yapılmadığı zaman kamyoncular bütün İstanbul 
trafiğini kilitleyebiliyor. Bunun sonucunda harfiyat 
yeri açtırmayı başarabiliyorlar. Ya da VIP taşımacılık 
yapanların, taksicilerin baskısı sonucunda yaptıkları 
işi bırakma noktasına gelmesine neden olan zorlama 
sistemlerin hayat bulduğu bir sistemden geçiyoruz. 
Yani gücünü ortaya koyabilen hakkını elde 
edebiliyor. Bu tür yöntemler hiçbir zaman yetkili 
satıcıların gündeminde olmayacaktır. Fakat, bizlerde 
mücadelemizi farklı yöntemlerle ortaya koymak 
zorundayız” diye konuştu.

Yeni dönemde sektör adına yapmak istediklerine 
değinen Z. Alp Gülan, “Öncelikli olarak sektörü 
ilgilendiren konularda uzman kişileri, yıl içindeki 
gerçekleştireceğimiz odak toplantılarla yetkili 
satıcılar ile buluşturmak istiyoruz. Bu çerçevede 
ilk olarak 24 Kasım 2014 günü İTO Toplantı 
Salonu'nda Anadolu Adliyesinde görevli hakim 
İbrahim Şua'yı davet ederek sektörü yakından 
ilgilendiren iş hukuku konusunda bilgilendirmeyi 
hedefliyoruz. İbrahim Şua, yaşadığımız sorunları 
bilfiil karar verici olarak bizlerle paylaşacak” dedi.

Son dönemlerde iş hukuku konusunda yetkili 
satıcıların mahkemeye yansıyan davalarını 
kazanamadığı tespitini yapan Z. Alp Gülan, yüzde 
yüz haklı gözüktükleri iş davalarında karşılaştıkları 
ciddi sorunları ve zorlukları en yetkili ağızdan 
dinleyeceklerini dile getirdi.

1991 yılından bu yana otomotiv sektöründe faaliyet 
gösterdiğini dile getiren OYDER Başkanı Z. Alp 
Gülan, “OYD, OYDER birleşmesinden itibaren 
derneğimiz çatısını aldığında görev yapıyorum. 
Uzun dönem dış ilişkiler sorumlusu olarak 
çalıştım. Bunun yanı sıra İTO'da 53 nolu Motorlu 
Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Başkanlığını 
sürdürmekteyim. Özellikle son bir buçuk yıldır 
gerek Ankara'daki bürokrasi içerisinde, gerekse de 
İstanbul'da sektörle ilgili çalışmalarda aktif olarak 
yer almaktayım” dedi.

OYDER Başkanlığı ile beraber büyük bir sinerji 
içerisinde sektöre ilişkin sorunların çözümlerini 
bulmaya çalışacaklarını dile getiren Z. Alp Gülan, 
yeni dönem yönetim kurulunun en büyük hedefinin 

2006 yılında Dış İlişkiler 
Sorumlusu olarak 

OYDER’de görev alan 
ve sonrasında çeşitli 

görevlerde bulunan Z. 
Alp Gülan, başkanlığa 

seçildikten sonra 
yaptığı açıklamada; 

70 bini aşkın çalışanın 
bulunduğu Türkiye'deki 

yetkili satıcılık 
müessesinin gelişmesi 

için çalışmaların hız 
kazanacağını dile 

getirdi. 
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TOBB Otomobil Meclisi 
çalışmalarına daha fazla 

ağırlık vereceklerini 
söyleyen Z. Alp 

Gülan, “İTO, TOBB gibi 
kuruluşlar gerçekten 

kamuyla olan ilişkilerin 
geliştirilmesi için etkili 

kurumların başında 
gelmektedir. Yönetim 

olarak TOBB komite ve 
çalışma gruplarında 

aktif olarak yer 
alacağız” diye konuştu.

yine aynı araştırmalarına göre ikinci el otomobil 
almak isteyenler kararsız oldukları için daha çok 
trafik yarattıklarını ifade etti. Bu yüzden şehir içinde 
yaratılan bu trafikten imtina ettiklerini belirtti. 
Sonuç itibariyle 2014 yılının sonunda bu konuda 
bizi zor günler bekliyor. Otomobil ticaretinin şehir 
dışlarına çıkması konusunda Oto Center tarzı 
organizasyonlar İç İşleri Bakanlığı üzerinde ciddi 
bir baskı oluşturuyor.

Öte yandan 2013 yılında çıkan UKOME Kararları 
bizlerin plazalarının hepsini yeterli hale getiriyor. 
İmzalanmış bir karar olduğu için olumsuz 
gelişebilecek durumlar için çok aktif olmamız 
gerekiyor” diye konuştu.

OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, 20 yaşın üzerinde 
3,5 milyon aracın trafikte olduğunu bilgisini 
hatırlatarak, “Ekonomik Ömrünü Tamamlamış 
Araçlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmemiz, 
bu araçların fren duruş mesafeleri, çevresel etkileri 
konusunu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Konuyla 
ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı'ndaki toplantıya 
katılmıştım. Bu toplantılarda konu belli bir noktaya 
kadar geldi. Hurda Yasası tasarısına göre bu 
araçların satın alınması öneriliyor. Bu paranın ikinci 
ele dönüşmesi, ikinci elinde sıfır araçları tetiklemesi 
gibi birbirini etkileyen bir süreç oluşması 
öngörülüyordu. Dönemin bakanı bu araçların 3'te 
1 bedelini devlet olarak ödemeye hazır olduklarını 
söylemişti. Maliye ise vergi cezalarını affedecekti. 
Yine 3'te 1'ini geri dönüşüm merkezleri geri kalan 
kısmını ise sağlayacıların vermesi konusu gündeme 
gelmişti. Daha sonra bakanlıktaki görev değişimi 
sonucunda toplantılar kesilmiş oldu. Bu yüzden bu 
toplantıları OYDER olarak tekrar canlandırmamız 
gerekiyor. Bu araçların yarattıkları çevresel etkileri 
de iyi sunabilirsek etkili olacağımızı düşünüyorum” 
dedi.

Z. Alp Gülan, Türkiye'de otomobil ticaretinin 
geldiği noktanın farklı bir yönüne dikkat çekerek, 
“E-ticaret sitelerinde her tür aracın sıfır satışını 
görebilmekteyiz. Hepimiz yıllardır yetkili satıcılık 
yapıyoruz. Bugüne kadar görebildiğimiz en yüksek 
kar marjı yüzde 8'ler civarındayken, yüzde 15 
gibi bir marjla aynı ürünün pazara sunulduğunu 
biliyoruz. Bu ürünlerin bu platformlarda satışı, 
yetkili satıcıların hedefleri üzerinde olumsuz bir 
etki yaratıyor. Bunun yanı sıra müşterilerimize 
verdiğimiz fiyat ile bu platformlarda satılan 
araçların fiyatları arasında farklılıklar oluyor” dedi. 

Yurt dışında bu konuda farklı uygulamaların 
yaşandığına değinen Alp Gülan, süreç içinde 
çözümlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Gülan, 
“Kimi ülkelerde 6 bin kilometrenin altındaki 
araçlar ikinci el olarak kabul edilmiştir. Fakat biz 
kendi ülkemizin dinamiklerine göre bu soruna bir 

davalar için oluşturacağımız Hukuk Kurulu, tüm 
üyelerimizin danışabileceği ve benzer konularda 
beraber hareket edilebilecek bir organizasyon haline 
getirmek istiyoruz” dedi.

Z. Alp Gülan, OYDER Başkan Vekili Murat 
Şahsuvaroğlu ile bir hedef daha koyduklarını dile 
getirdiği konuşmasında, “OYDER'in prestjini 
taşıyabilecek hem de derneğimizi aylık sabit bir 
giderden kurtarabilecek bir yer arayışı içerisindeyiz. 
OYDER'i kiradan kurtarmak istiyoruz. Şu dönemde 
mülk almak çok kolay değil, ama İl Özel İdaresi ve 
Vakıflar ile yapacağımız toplantı sonuçlarına göre 
hem tadilatı yapılabilecek hem de tekrar sisteme 
kazandırılabilecek tarihi binaları araştırıyoruz. 
Bu şekilde uzun dönem kiralama ile derneğimizi 
kiradan kurtarabilecek çözümlere odaklanacağız. 
Bu konuda girişimlerde bulunmak için Vakıflar 
Genel Müdüründen ve yeni İstanbul Valisinden 
randevular aldık” dedi.

Yetkili satıcıların ikinci el otomobil ticareti 
konusundaki sıkıntılarına da değinen Z. Alp Gülan, 
“Bir çok yetkili satıcımıza 2014 yılı sonuna kadar 
şehir içindeki tesislerimizde ikinci el otomobil 
ticaretini sonlandırmamız gerektiği konusunda 
UKOME'den bir yazı geldi. Oysa 2013 yılında şehir 
içlerinde ikinci el otomobil ticareti yapılması için 
400 m2'lik bir açık ve bunun içinde 100 m2'lik 
bir kapalı alan olması, bu alanın üzerinde konut 
ya da yeşil alan lejantı olmamak kaydıyla ruhsat 
verilmesi konusunda hem fikir kalınmıştı. Bu 
gelişmeler üzerine UKOME Genel Müdürü ile 
bir görüşme gerçekleştirdim. Sayın genel müdür 
bir araştırma yaptırdıklarını dile getirerek, bunun 
sonuçlarına göre sıfır araç almak isteyenlerin 
yarattığı trafiğin daha az olduğunu söyledi. Fakat 
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ilgili görüş aldılar. Sonuçta biz derdimizi kime 
anlatmalıyız? Rekabet Kurulu yöneticisine OYDER 
ve İTO'nun 53 nolu komitesiyle neden bunların 
paylaşılmadığını sordum. Sonuç itibariyle bu 
durumun sonucunda canı yanan bizler, yani yetkili 
satıcılardır.

İstanbul'da iki yetkili satıcıya çok farklı hedeflerin 
verilip verilmeyeceğini ve bütün prim sisteminin 
bu hedeflere oturtulması konusunu sordum. 
Rekabet Kurulu yetkilisi böyle bir şey olamaz 
diyor. bizler yaşadığımız en basit sorunlarımızı bile 
anlatamamışız. Rekabet Kurulu'nun kararlarının 
hayata geçtiği 2007 yılından bu yana pembe bir 
tablo vardı. Ben bu tablonun hiç gerçekleşmediğini 
ve tam tersi herhangi bir yetkili satıcısı sistem 
dışına bırakmak isteyen sağlayıcının eline prim ve 
hedeflerle çok farklı bir uygulamayı sunduğunu 
düşünüyorum.

Bizler sağlayıcılarımız ile aynı taraftayız. Rekabetin 
yetkili satıcılara getirdiği bazı artı ve eksileri ortaya 
koymanın önemli olduğunun altını çizmeliyiz. 
Geçmiş dönem Rekabet Kurulu Başkan vekilinden 
bir çok konuda destek alarak rekabet hukuku 
uygulamaları konusunda görüşlerimizi dile 
getireceğiz” dedi.

Nisan 2014'den beri eşdeğer parçaların kararını 
eksperlerin verebildiğini hatırlatan Z. Alp Gülan, 
“Yetkili satıcıların servislerindeki bir parçanın TSE 
belgeli olup olmaması önemli değil. Eksper eğer 
bu parçanın eş değer olduğunu kararını veriyorsa 
artık yeterlidir. Servislerimiz eksperin dediği 
parçayı değiştirmek zorundadır. İTO olarak konuyla 
ilgili yazılı bir teklif sunduk. Eksper arkadaşlar 
firmalarımızdaki hasarlı araçların değişmesi 

çözüm yaratmamız gerekiyor. Bu durum belki ilk 
başka bizi etkiliyor gibi gözüküyor, sağlayıcılarımız 
kendi tehditini göremiyor. Gelecekte, daha 
büyük gruplar, fiyat konusunda bizler gibi sessiz 
kalmayıp çok güçlü devler oluşabilir. Böylece 
pazarı çok yöndendirici olabilirler. Sadece bizi değil 
sağlayıcıları da büyük bir tehdit altında tutuyor.

Konuyla ilgili olarak İTO'da Avrupa'daki bütün 
muadil odalara yazılar yazdık. Böylece bütün 
ülkelerdeki bu konuyla ilgili uygulamalar elimize 
gelmiş oldu. Bu uygulamaların hepsini derleyip 
toparlayarak bir çalışma olarak ortaya koyacağız. 
Gerçek anlamda kiralama yapmayıp ikinci el 
satışı olarak çevirmek isteyenlere karşı Avrupa ne 
çözüm bulduysa buradan hareketle ülkemize özgü 
çözümleri arayacağız” dedi.

TOBB Otomobil Meclisi çalışmalarına daha fazla 
ağırlık vereceklerini söyleyen Z. Alp Gülan, “İTO, 
TOBB gibi kuruluşlar gerçekten kamuyla olan 
ilişkilerin geliştirilmesi için etkili kurumların 
başında gelmektedir. Yönetim olarak TOBB komite 
ve çalışma gruplarında aktif olarak yer alacağız” 
diye konuştu.

Rekabet Kurumu konusunda yaşadığı tecrübelere 
değinen Z. Alp Gülan, “İTO'ya Rekabet 
Kurulu'ndan üst düzey bir yönetici ziyarete geldi. 
Kendisine Rekabet Kurulu ile ilgili görüşlerin 
neden bizlerden istenmediğini sorduk. Yeni rekabet 
düzenlemesi ile ilgili görüşler hep sağlayıcılardan 
istendi. Sağlayıcılar da bize yazarak konuyla 



11EYLÜL 2014

sistemine adapte olması konusunda önemli 
çalışmalar yapacaklarını dile getiren Z. Alp Gülan, 
OYDER'in sektörde bu sertifikayı çalışanlara 
verebilecek tek bir kurum olması için gayret 
edeceklerini söyledi.

Otomobil Strateji Belgesi ile daha etkin bir çalışma 
yürüteceklerini ifade eden OYDER Başkanı Z. Alp 
Gülan, 2023 yılında 1,5 milyon adetlik otomobil 
pazarının hayal olmadığını dile getirdi. Gülan, 
“ÖTV'nin bu kadar arttığı bir dönemde, 2023 
yılında bu rakamların nasıl yakalanacağı da ayrı 
bir soru işaretidir. Sektörün sorunlarını paylaşarak, 
pes etmeden 2023 vizyonunu yakalamak için yetkili 
satıcılar olarak elimizden geleni yapacağız. Bunun 
için paydaş derneklerimiz ile sık sık bir araya 
geleceğiz, hepimiz aynı taraftayız bu yüzden ortak 
çözümleri bulmak için gereken çabayı göstereceğiz” 
dedi.

BUYEM-OYDER işbirliğinden söz eden Alp Gülan, 
“İTO ve İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak 'İkinci 
El Satış Sertifikası' programını gerçekleştirdik. Bu 
programın ilk fazı önümüzdeki aylarda başlayacak. 
Üniversitedeki öğretim görevlileri ve pazarda tespit 
ettiğimiz kişiler bu programda ders verecekler. 
Boya-koparta, mekanik gibi bir çok programı 
Meslek Liseleri ve üniversiteler ile OYDER'de hayata 
geçirmek istiyoruz. Sektör olarak zor bir dönemden 
geçiyoruz. Bizler dahil hepimizin donamının biraz 
daha yukarıya taşınması gerekiyor” dedi.

2009 yılından bu yana uygulanan Özel Tüketim 
Vergisi indirimi konusuna değinen OYDER Başkanı 
Z. Alp Gülan, ÖTV indiriminin sektördeki ilginç 
konulardan biri olduğunun altını çizdi. Bu dönem 
sonunda yetkili satıcıların kendi adlarına aldığı 

gereken bir parçasını tamir etmemizi istediğinde, o 
iş emrinin altına imza atmalıdır. Eskper, 'bu parça 
tamir edilsin' dediği için belki bir yarın bir dava ile 
karşı karşıya kalacağız. Bu şekilde gelecekte açılacak 
bir dava hepimizi bağlamış olsun” diye konuştu.

OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, uzun bir süredir 
parça fiyatlarının değişmediğine değinerek, 
“Eksperler sigorta şirketleri tarafından seçilebiliyor, 
bu da sistemin en sıkıntılı tarafıdır. Yazılı bir 
teklifte bulunarak, eksperlerin sıra takip ederek 
seçilmesi gerektiğini dile getirdik. Reel durumda, 
bazı sigorta şirketleri üç eksper ile çalışabiliyor. 
Eksper sisteminin bağımsızlığını gözardı edecek 
yöntemlerden uzak durmak gerekiyor. Bundan altı 
ay önce çıkan yasayı hepimiz biliyoruz. Bu yasa 
müşteriye eksperi kabul etmeme hakkını verdi. 
Müşteri bu yasayı bilmiyor, yetkili satıcılar müşteriyi 
yönlendirdiğinde ise sigorta şirketleri ile zor 
durumda kalınıyor” dedi.

Alp Gülan, yetkili satıcıların yıllardır sigorta 
şirketlerine bir paydaş gözüyle baktıklarını 
söyledi. Bu paydaşlığın hep tek taraflı olarak 
söylemde kaldığını ifade etti. Trafikte serbest poliçe 
uygulamasının sigorta şirketlerinin avantajına bir 
durum ortaya çıkardığını, bu yıl bu yıl şirketlerin 
kara geçecekleri bir dönem olduğunu belirterek, 
“Yetkili satıcılar artık sigorta şirketleriyle bir 
anlaşma yapmanın biraz da ötesine geçerek farklı 
taleplerini de dile getirmelidirler” dedi.

OYDER üyelerinin yurt dışındaki meslektaşlarıyla 
daha çok bir araya gelmesinin önemine değinen 
OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, “Her yıl İtalya'da 
düzenlenen, Avrupa'daki yetkili satıcıları bir araya 
geldiği çok güzel bir organizasyon var. OYDER'in 
girişimleriyle bu konferansın dillerinden biri 
de Türkçe'de olmasını da teklif etmiştik. Bu 
organizasyonda yer almak, büyük gruplarla 
tanışmak, Türkiye pazarını Avrupa'ya anlatmak 
hem de onların yaşadığı tecrübelerden faydalanma 
şansı verecektir. Önümüzdeki dönem önemli 
hedeflerimizden biri hem bu organiazyonda yer 
almak olacak hem de Avrupa'lı meslektaşlarımızı 
ülkemize davet ederek karşılıklı işbirliğini 
geliştireceğiz” dedi.

OYDER'in belirli periyodlarla kamuoyuna 
sunduğu sektörel anketlerin önemine değinen 
Z. Alp Gülan, “Yaptığımız genel anketleri biraz 
daha özele indirgeyerek, üyelerimizin kıyaslama 
yapma imkanını daha da artırmak istiyoruz. 
Bunun için bazı kritirler yaratmaya çalışacağız. 
Meslektaşlarımız, örneğin kaporta boyaması için 
sektör ortalamasına rahatlıkla bakabileceği bir 
çalışma olmasını hedefliyoruz” dedi.

Yetkili satıcılarda çalışan personelin, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan sertifika 

OYDER’in Olağanüstü 
Genel Kurulu’nda 

yapılan seçim sonrası 
Gülan yeni dönem 

için Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini 

üstlenirken, Başkan 
Vekilliğine Murat 

Şahsuvaroğlu, Başkan 
Yardımcılıklarına ise 

Nizamettin Uğurlu, 
Görgün Özdemir, Ruhan 
Özön, Ömer Koyuncu ve 
Turgay Mersin getirildi. 

Yeni yönetim kurulunda, 
Vedat İnciroğlu, Uğur 

Yalçınkaya, Zeynep 
Fidan Soysal, Seyra 

Toprak, Murat Gürünlü, 
Altuğ Erciş, Serkan 

Sucu, Yüksel Ceylan, 
Haluk Veli Doğan, Murat 

Yeğin, Hikmet Baran, 
Recep Asal, bulunuyor. 

Demirhan Dinç, Murat 
Mutlu ve Onur Soysal ise 

yeni dönem Denetleme 
Kurulunu oluşturdular.



12

OYDER'DEN

EYLÜL 2014

önemli bir kar merkezi olduğu vurgusunu yapan 
OYDER Başkanı Gülan, “İTO olarak ikinci el 
otomobil ticareti konusunda Maliye Bakanlığı'na 
bir müracatımız oldu. İkinci el otomobil 
ticaretinin artık komisyonculuk mantığından 
çıktığını vurguladık. Yasalarımıza göre bu ticaret 
komisyonculukla eş değer olarak kabul ediliyor. 
Biz sistemin değiştiğini dile getirerek, bir belgeye 
bağlanması gerektiğine işaret ettik. İkinci el 
ticaretinde yüzde 1'lik bir KDV sorunu var, 
Türkiye'de her meslek grubunda KDV indirim 
konusu yapılabiliyor. 3065 sayılı KDV Kanunu'nda 
İndirilemeyecek KDV maddesinin 30'uncu 
bendinde bu belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili 
bakanlıkla görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Hafif ticari araçlar konusunda Ulaştırma Bakanlığı 
ile görüşmeler yürüteceklerini söyleyen Z. Alp 
Gülan, “Hafif ve ağır ticari araç pazarı bazı 
sorunlar nedeniyle giderek daralıyor. Ağır ticari 
araçlarda SRC, K2 belgesi, hafif ticari araçlarda ise 
PsikoTeknik Analiz gerekiyor. Düşünün ülkemizde 
tır şöförleri için gerekmeyen bu analiz, hafif ticari 
araç kullanıcıları için gerekiyor. Üretim kapasitesi 
açısından Türkiye'nin Avrupa'nın lideri olduğu hafif 
ticari araçların neden şu anda üvey evlat muamelesi 
gördüğünü anlamak mümkün değil” diye konuştu.

OYDER Yönetim Kurulu ve Başkanlığı'nın bir 
bayrak yarışını olduğunu dile getirerek yeni 
oluşan yönetim kuruluyla beraber iyi bir dönem 
yaşanacağını temenni ederek konuşmasını 
sonlandırdı. 

araçlarla ilgili bir çok bayiye cezalar verildiğini 
hatırlatarak, “Bazı yetkili satıcılarımız itiraz ettiler 
bazıları ise miktar az olduğu için ödeyip kurtulmayı 
tercih ettiler. Bunlarla ilgili olarak İTO olarak 
vergi mahkemesine başvurduk. Girişimlerimiz 
sonucunda iletişimin çok önemli olduğunu gördük. 
Bu görüşmelerde bir hakim 'bir yetkili satıcının 
neden kendi üzerine araç aldığını' sordu. Bizde, 
bu araçları servis ya da satış müdürüne verebilir, 
ikame araç olarak kullanabilir diye cevapladık. 
Burada kendi üzerine 10-15 araç alana dava 
açmamak gerektiğini dile getirdik. Sonuç itibariyle 
hakimlerin soruları ve bizim cevaplarımızın bu 
sorunun çözümü için etkili olacağına inancımı 
kuvvetlendirdi.

Bu sorunda, bazı yetkili satıcı arkadaşlarımız 
ÖTV'leri yatırmış fakat tescili yapmamış 
durumdaydı. Tescil için üç aylık süreyi beklemişti. 
Aracı satarkende, müşterilerine yeni araç 
gibi satmışlardı. Bu durumda olanlar davayı 
kaybediyorlar. Fakat aracın tescil süreci içerisinde 
vergisini ve ÖTV'si yatırmış ve tescilini yapmış 
olanların ise davayı kaybetmeyeceği yönünde 
umutlarımız çok fazladır. Bununla ilgili kazanılmış 
bir mahkeme kararı elimizde bulunuyor. Eğer bu 
konuda sıkıntısı olan yetkili satıcı arkadaşlarımız 
varsa OYDER ile iletişime geçebilirler. Bu türden 
karşılaşılan sorunların hepsini bizim yerinde 
kendi tezimizi anlatarak ikna etmemiz gerektiğine 
inanıyoruz” dedi.

İkinci el otomobil ticareti, yetkili satıcıların 

Yetkili satıcılarda 
çalışan personelin, 

Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından 

hazırlanan sertifika 
sistemine adapte olması 

konusunda önemli 
çalışmalar yapacaklarını 
dile getiren Z. Alp Gülan, 

OYDER'in sektörde bu 
sertifikayı çalışanlara 

verebilecek tek bir 
kurum olması için gayret 

edeceklerini söyledi.
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ZİYA ALP GÜLAN
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

İSTANBUL NISSAN
GÜLAN OTOMOTİV SAN.
VE TİC. A.Ş.

MURAT 
ŞAHSUVAROĞLU

YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN VEKİLİ

İSTANBUL FORD
ŞAHSUVAROĞLU OTOMOTİV 
TİCARET

NİZAMETDİN 
UĞURLU

YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI

ANKARA FIAT
ALİ UĞURLU MOTORLU 
ARAÇLAR PAZ.A.Ş.

GÖRGÜN 
ÖZDEMİR

YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI

İSTANBUL
FORD-VOLVO-
FIAT-ALFA 
ROMEO-LANCIA

OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. SAN. 
A.Ş.

RUHAN ÖZÖN
YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI

İSTANBUL VW - AUDI
ÖZÖN PETROL, PETR.ÜR VE 
OTOM.NAKL. İNŞ. TİC. SAN. 
TAAH.LTD.ŞTİ

ÖMER KOYUNCU
YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI

İSTANBUL HYUNDAI-KIA
HUNKO MOTORLU ARAÇLAR 
SAN.VE TİC. LTD ŞTİ

TURGAY MERSİN
YÖNETİM KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI

DENİZLİ
FORD-RENAULT-
DACIA-PEUGEOT-
FIAT-HONDA

SADIKOĞLU PETROL PAZ. OTO. 
TURZ.ve MARKET İŞL. SAN ve 
TİC LTD ŞTİ

VEDAT 
İNCİROĞLU

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

KAYSERİ

PEUGEOT-FİAT-
HONDA-OPEL-
BMW-LAND 
ROVER-MINI 

İNCİROĞLU OTOM.SAN.TİC.A.Ş.

UĞUR 
YALÇINKAYA

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

İSTANBUL FORD
KENT OTOMOTİV SANAYİ VE 
DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ

ZEYNEP FİDAN 
SOYSAL 

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

İSTANBUL
RENAULT-DACIA- 
FORD-FIAT

ASF OTOMOTİV A.Ş 

SEYRA TOPRAK 
AKSOY

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

İSTANBUL VW UZAY OTO A.Ş. 

MURAT 
GÜRÜNLÜ

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

İSTANBUL
CITROEN- 
SUBARU-INFINITI

BAYRAKTAR OTOMOTİV VE 
SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.

KEMAL ALTUĞ 
ERCIŞ

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

İSTANBUL MERCEDES
KOLUMAN MOT.ARÇ. TİC .SAN. 
A.Ş.-İSTANBUL

SERKAN SUCU 
YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

İSTANBUL OPEL
GERÇEK OTOMOBİLCİLİK SAN. 
VE TİC. A.Ş.

YÜKSEL CEYLAN
YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

ANKARA FIAT
ANKARA OTOMOTİV SERVİS 
HİZMETLERİ İNŞ.SAN.VE 
TİC.A.Ş.

HALUK VELİ 
DOĞAN

YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

MERSİN VW -AUDI
OPAT OTOMOTİV İNŞ. ELKT. GID. 
PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

MURAT YEĞİN
YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

İSTANBUL PEUGEOT
CAN OTOMOTİV MAM. PAZ. 
TİC. A.Ş.

RECEP ASAL
YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

SAMSUN
NISSAN-KIA-
SKODA

ASAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. 
A.Ş.

HİKMET BARAN
YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ

DİYARBAKIR TOYOTA-HONDA
KARDELEN OTOMOTİV İNŞ.SAN.
TİC. LTD.ŞTİ.

DEMİRHAN DİNÇ
DENETLEME 
KURULU ÜYESİ

İSTANBUL FIAT KIRMAK OTO TİC.A.Ş.

MURAT MUTLU
DENETLEME 
KURULU ÜYESİ

İSTANBUL HONDA
MUTLUHAN KONUT ENDÜSTR. 
VE İŞLETMECİLİĞİ LTD.ŞTİ.      

ONUR SOYSAL
DENETLEME 
KURULU ÜYESİ

İSTANBUL HYUNDAI
MASLAK OTOM. SAN.VE TİC.
LTD.ŞTİ.

İsim Görev Bölge
Temsil Edilen 
Marka

Yetkili Satıcı Ünvanı

ZİYA ALP GÜLAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GÜLAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

OYDER ASİL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1964 yılı İstanbul doğumlu olan Ziya Alp 
Gülan, İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü 
bitirmiş ardından İstanbul Üniversitesi'nde 
İşletme Yüksek Lisansı ve son olarak Boğaziçi 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı 
yaparak eğitimini tamamlamıştır.
İyi derecede İngilizce bilen Gülan evli ve 
2 çocuk babasıdır. 1991 yılında otomotiv 
sektörüne giren Gülan halen İstanbul 
Üsküdar'da Nissan markasının yetkili 
satıcılığını yapmaktadır.
Bugün, kurumsal olarak 2.el araç ticareti yaptığı 
Otonova markası ile sektörün önemli bir 
diğer ayağında da hizmet vermeye başlamıştır. 
Bunların dışında eğitim, turizm, inşaat ve 
denizcilik sektörlerinde çeşitli yatırımları olan 
Ziya Alp Gülan, kuruluşundan bu yana çeşitli 
görevlerde bulunduğu OYDER'in 2014 Eylül ayı 
itibarı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlenmiştir.
Ayrıca Beşiktaş Spor Kulübü Divan Üyeliği, 
Özel Okullar Derneği, Mühendisler Odası, 
Tenis, Eskirim ve Dağcılık Kulübü, Boğaziçi ve 
İTÜ Mezunlar Derneklerinde çeşitli görevler 
üstlenmektedir.

OYDER YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

OYDER DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ
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MURAT ŞAHSUVAROĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ŞAHSUVAROĞLU OTOMOTİV TİCARET

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesine 
bağlı Azap köyünde dünyaya gelen Murat 
Şahsuvaroğlu, ticaret hayatına 15 yaşında 
dedesinin ve babasının izinden giderek o 
tarihte Erzurum ve havalisinde Ford araç ve 
yedek parçalarını pazarlayan aile şirketi; Azaplı 
Ticaret'te başlamıştır. 
Bir yandan öğrenimini de sürdüren Murat 
Şahsuvaroğlu ailenin İstanbul’a göç edip ufkunu 
büyütmesi ve Maltepe-Gülsuyu'nda Ford yetkili 
servis ve bayiliğini tesis etmesini takiben ticari 
faaliyetlerini aynı çatı altında sürdürmüştür.
Yüksek öğrenimini İngiltere’de tamamlayan 
Şahsuvaroğlu halen Maltepe Üniversitesi İç 
Mimarlık öğrencisidir.
Şahsuvaroğlu Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı  görevinin yanı sıra Şahsuvaroğlu 
Otomotiv Genel Müdürlüğünü de sürdüren 
Murat Şahsuvaroğlu grubun turizm sektörüne 
girmesine ön ayak olmuş ve bu amaç ile 
Marmara - Budapeşte/Macaristan ve Divan 
Asia – İstanbul namları altında iki şehir 
otelini 2010 yılı başında faaliyete sokup grup 
bünyesine katmıştır. 
Ayrıca Same Deutz patenti ile imalat, 
ithalat ve ihracat yapan Şahsuvaroğlu Tarım 
A.Ş.’nin başkan yardımcısı unvanını taşıyan  
Şahsuvaroğlu Balıkesir/Gönen’de 160 bin m2 
arazi üzerine kurulu üretim tesislerinde giderek 
artan yerlileştirme oranı ile Same marka traktör 
ve tarım araçları üretmekte ve tüm Türkiye’ye 
yayılan bayi ağı aracılığı ile bu traktörleri 
pazarlamaktadır.
Evli ve iki çocuk sahibi olan  Şahsuvaroğlu iyi 
derecede İngilizce bilmektedir.

NİZAMETDİN UĞURLU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
ALİ UĞURLU MOTORLU ARAÇLAR PAZ.A.Ş.

1963 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar 
ilçesinde doğmuştur. 
1985 yılında eğitimini tamamladıktan sonra 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren aile 
şirketlerinin çeşitli departmanlarında görev 
almıştır. Son olarak 2002 yılından bu yana Ali 
Uğurlu A.Ş  Fiat Ana Bayisinde genel müdür 
olarak  görev yapmaktadır. Ayrıca Ankara 
Ticaret Odası meclis üyesidir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

GÖRGÜN ÖZDEMİR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. SAN. A.Ş.

6 Kasım 1963 doğumlu olan Görgün Özdemir, 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde 
lisans eğitimini, Boğaziçi Üniversitesi İşletme 
Fakültesi'nde ise Yüksek Lisans eğitimini 
tamamladı.
Görgün Özdemir iş hayatının dönüm noktaları;
1988 – 1991 Yetiştirme Elemanı / Koç Holding 
A.Ş., 1992 – 1994 Denetim Uzmanı / Koç 
Holding A.Ş., 1994 – 1996 Mali ve İdari İşler 
Müdürü / Markol A.Ş., 1996 – 1997 Denetim 
Uzmanı / Koç Holding A.Ş., 1997 – 1999  
Mali İşler Müdürü / İstanbul Fruehauf A.Ş., 
1999 – 2000 Mali İşler Grup Yöneticisi / 
İstanbul Fruehauf A.Ş., 2000 – 2000  Genel 
Müdür Yardımcısı / Koçtaş Yapı Market 
A.Ş.(Vekaleten), 2000 – 2001  Yardımcı 
Kooordinatör  / Koç Holding A.Ş., 2001 – 2009 
Genel Müdür Yardımcısı-Mali işler AVIS & 
Budget & Birmot & Otokoç (Otokoç Otomotiv 
Tic. ve San. A.Ş.), 2009 – Devam Genel Müdür 
AVIS & Budget & Birmot & Otokoç(Otokoç 
Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.)
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RUHAN ÖZÖN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
ÖZÖN PETROL, PETR.ÜR VE OTOM.NAKL. İNŞ. TİC. 
SAN. TAAH.LTD.ŞTİ

1 Nisan 1969 tarihinde Samsun’da doğdu. 
İş hayatına 1987 yılında Özön Grup aile 
şirketinde başladı. 
1995 yılında Özön Otomotiv Limited Şirketi 
VW ve Audi Otomobil markalarının Türkiye 
Distribütörü Doğuş Otomotiv’in Yetkili Satıcısı 
ünvanıyla aynı marka otomobillerin Samsun 
bölge bayilikleri,  1996 yılında da Seat Samsun 
bayiliği alındı. Halen Volkswagen ve Seat 
bayilikleri tüm birimleriyle hizmete devam 
etmektedir. 
Ruhan ÖZÖN  2005-2007 yılları arasında 
Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin 
(SOYS) Başkanlığı, 2006 yılından bu yana 
OYDER yönetim kurulu üyeliği yapmış; 2014 
yılında ise OYDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığına seçilerek görevine devam 
etmektedir.
Aile üyeleri ile 2006 yılında inşaat sektörüne 
girmiş olup, site tarzında konut projesine 
başlanması ve tamamlanmasında aktif olarak 
yer almıştır.  Yine 2006 yılında şirket ortağı 
olarak Romatem Sağlık grubunda yer almış 
ancak 2010 yılında geniş kapsamlı çalışmalar 
nedeniyle sağlık sektöründen ayrılmıştır. 
2008 yılında Samsun ve Sinop şehirlerinde 
TÜVTÜRK  Araç Muayene İstasyonları 
kurularak, halen etkin bir şekilde faaliyetlerine 
devam etmektedir. 2014 yılında ise Volkswagen 
ve Audi İstanbul, Çekmeköy bayiliği hizmete 
açılarak şirket merkezi İstanbul haline gelmiştir. 
Ruhan Özön Grup Şirketlerinin Yöneticisi 
olarak görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk 
babasıdır.

ÖMER KOYUNCU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
HUNKO MOTORLU ARAÇLAR SAN.VE TİC. LTD ŞTİ

1970 Aydın Söke doğumlu olan Ömer Koyuncu 
evli ve 3 çocuk babasıdır.İzmir Özel Fatih 
Kolejinde Lise eğitimini tamamladıktan sonra 
Amerika’ da Dil ve Lisans Eğitimini alarak 
1967 yılında Bedford –BMC bayilikleri ile 
temelleri atılan Baba Hüseyin Koyuncu’ nun 
kurmuş olduğu aile şirketinde Ticari hayatına 
başlamıştır.
1996 Yılında Aydın Opel Bayiliğini kurduktan 
sonra, 2002 yılında Hunko Hyundai bayiliği 
alması ile iş hayatına İstanbul da devam 
etmektedir. Aydın Kia –İstanbul Hyundai ve 
Sigorta bayilikleri devam etmektedir.
Koyuncu 2013 yılında kurmuş olduğu Windy 
Car Rental markası ile kısa dönem araç 
kiralama sektöründe İstanbul,Bodrum ve İzmir 
Havalimanında Hizmet vermektedir.

TURGAY MERSİN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
SADIKOĞLU PETROL PAZ. OTO. TURZ. ve MARKET 
İŞL. SAN ve TİC LTD ŞTİ

10 Şubat 1966 yılında Denizli- Sarayköy de doğan Turgay 
Mersin ilk ve ortaokul eğitimlerini Sarayköy de, lise eğitimini 
ise Denizli Ticaret Lisesinde tamamlamıştır. Küçük yaştan beri 
babası Hacı İrfan Mersin ve ağabeyleri Sadık ve Oktay Mersin 
ile devamlı çalışma hayatının içinde onlara yardım mahiyetinde 
bulunurken liseyi bitirmesiyle beraber şirkette aktif olarak görev 
almaya başlamıştır. Aile geleneği olarak 18. yaş dönümünde 
şirket ortaklarından birisi olması kendisinin iş hayatında yoğun 
bir döneme girmesine ve bu yoğunluklardan dolayı Anadolu 
Üniversitesi İşletme Bölümü'nü 3. Sınıfta bırakmasına neden 
olmuştur.

Şirket olarak 1981 yılında yatırımlarını Sarayköy’den Denizli’ye 
taşımışlar ve yapılan yatırımları Denizli ile sınırlı tutmayıp Uşak, 
Konya ve İzmir de devam ettirmişlerdir. Şuan 5 şirketten oluşan 
SADIK GRUBU'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yönetmektedir.  

1995 yılında oğlu Ege ve 2001 yılında kızı Lal dünyaya gelmiştir. 

Babası İrfan Mersin'den miras kalan “Bitmeyen paran olacağına 
bitmeyen itibarın olsun” prensibiyle devamlı itibar ve kaliteyi 
ilke edinmiş, güvenilir, sözüne sadık ve müşteri memnuniyetinin 
öncelikli olduğu bir felsefeyle iş hayatını devam ettirmiştir. Sadık 
grubu bugün, otomotiv satış ve servisi, akaryakıt, filo kiralama, 
sigortacılık ve tarım alanlarında hizmet vermektedir. Renault, 
Dacia, Ford, Honda, Peugout, Fiat, Bmc, Brc, Shell, Total, Opet, 
Petrol Ofisi, Opet Madeni Yağları, Mogaz, Axa, Allianz ve 
Aksigorta markalarıyla hizmet veren ve şubelerinde şuan için 
250 olan istihdamı 2014 yılında Yeni yatırımlarıyla birlikte 300 ’e 
çıkarmayı hedefleyen bir kurumdur.

Çalışma hayatındaki disiplinle birlikte sosyal değerlere önem verip 
sosyal faaliyetleri de arka plana atmayan bir felsefeyi kendine gaye 
edinerek Denizli de Lions kulübünün kurulmasında ve kurucu üye 
olarak faaliyetlerinde bizzat görev almıştır. Bununla beraber birçok 
dernek, kurum ve kuruluşta üyeliği bulunmakta ve aktif olarak 
görev yapmaktadır. 

Denizli Sarayköy Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Denizli 
Leons Kulübü Kurucu Üyesi, DESİAD (Denizli Sanayiciler ve İş 
Adamları Derneği) üyeliği, DEGİAD (Denizli Genç İş Adamları 
Derneği) üyeliği, OYDER ( Otomotıv Yetkili Satıcıları Derneği) 
Yönetim Kurulu üyeliği, REYSAD (Renault Yetkili Satıcılar 
Derneği) üyeliği, TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve 
Gaz Şirketleri İşveren Sendikası) Bölge Temsilciliği

Spor ve sporcuya olan ilgisi ve bu konuda Denizlide bulunan 
Denizlispor kulübünün de kalkınması için birçok dönemde 
Denizlispor’ un yönetiminde aktif olarak görev yapmıştır.

2007 Yılında Denizlispor Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2010 
yıllarında Denizlispor Ar-Ge Asbaşkanlığı, 2010-2011 yıllarında As 
Başkanlık ve Basın sözcülüğü ile Mali işler ve Ar-Ge Asbaşkanlığını 
yürütmüştür.  2014 yılında Denizlispor 2. Başkanı olarak göreve 
devam etmektedir. 2012 ve 2013 Yıllarında Pamukkale Tenis 
Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı,  2014 yılında 
Pamukkale Tenis Kulübü üyesi olarak devam etmektedir. 
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VEDAT İNCİROĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İNCİROĞLU OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş.

1961, Sivas doğumlu olan Vedat İNCİROĞLU, 
1985'e kadar gıda ve perakende sektöründe 
ticari faaliyet göstermiş, 1985 yılında otomotiv 
sektörüne ilk adımı atmıştır. 1985'ten 1993'e 
kadar bireysel 2. el otomotiv, sıfır spot ve ithal 
araçlar üzerinde çalışmalar yapmıştır.

1993 yılında otomotiv sektöründeki 
çalışmalarını genişletmek ve istihdam yaratmak 
amacı ile ilk şirketi olan İnciroğlu Otomotiv 
San. ve Tic. A.Ş.'yi kurmuş, yetkili satıcılıkları 
tesis etme yolunda ilerlemiştir. Vedat 
İNCİROĞLU,1996'da İnciroğlu Sigorta San. ve 
Tic. Ltd. Şti.'yi kurarak sigorta sektöründe de 
faaliyete başlamıştır.
In Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vedat 
İNCİROĞLU, OYDER Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektör 
Meclis Üyesi olarak sektörün önde gelen 
isimleri arasında yer almaktadır. 
Kayak ve deniz tutkunu olan Vedat 
İNCİROĞLU üç çocuk babasıdır. 

UĞUR YALÇINKAYA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KENT OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ

9 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Uğur 
Yalçınkaya 1994 yılında Özel Yıldız Koleji'nden 
mezun oldu.
1994 - 2004 yılları arasında Yalçınkaya 
Otomotiv  2.El otomobil ve ticari taksi alım 
satımı işleriyle uğraştı.
1966 yılında ilk olarak Kurtuluş semtinde 
kurulmuş olan Yalçınkaya Otomotiv, bir 
aile şirketi olup, 2. el otomobil ve ticari taksi 
piyasalarında araç alım, satım ve kiralama 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Uzun yıllar 
Laleli’de hizmet vermiş olan firma günümüzde 
Bağcılar - Oto Center’da ticari hayatına devam 
etmektedir.
2004 yılından bugüne Kent Otomotiv olarak 
Ford yetkili satıcılığı, satış, satış sonrası, 2. el ve 
sigorta işleriyle uğraşmaktadır.
2000 yılında kurulan Kent Otomotiv, toplam 
100 kişilik personel kadrosu ile satış, satış 
sonrası, 2. el, yedek parça ve sigortacılık 
alanlarında İstanbul, Esenyurt bölgesinde 
faaliyet gösteren bir Ford yetkili bayisidir. 
Halihazırda şirket genel müdürü ve hissedarı 
olarak görevini sürdürmektedir.

ZEYNEP FİDAN SOYSAL 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FAZ OTOMOTİV A.Ş.

Eyüboğlu Lisesi'ni 2. likle bitirdikten sonra Koç 
Üniversitesi'nin Kimya Bölümü'nden mezun 
oldu. 2003-2005 yılları arasında hem Boğaziçi 
Üniversitesi'nde Mühendislik Yönetimi Master'ı 
yaptı hem de aile şirketi olan ASF Otomotiv'de 
Pazarlama Sorumlusu olarak görev yaptı. 
2005-2008 yılları arasında ASF Otomotiv'de 
farklı departmanlar da çalıştıktan sonra, 2008 
yılında 2. Yetkili Satıcılık faaliyeti yaptıkları 
Faz Otomotiv'de Genel Müdür olarak görev 
yapmıştır. Aile şirketi olan ve Fiat yetkili 
satıcılık faaliyetini yürüten Medos Otomotiv’de 
Ford markasının yetkili satıcılık faaliyetini 
yöneten Agras Otomotiv’de yönetim kurulunda 
yer almaktadır. Aynı zamanda Burç Sigorta A.Ş 
ve EUROPCAR markasından sorumlu Ailenin 
Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmektedir. 



OYDER YÖNETİM KURULU

18 EYLÜL 2014

SEYRA TOPRAK AKSOY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UZAY OTO A.Ş. 

1995’te Notre Dame de Sion Fransız 
Lisesi’nden, 1999’da Koç Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden mezun oldu.  2 sene aile 
şirketinde görev aldıktan sonra 2001-2003 arası 
New York Pace University’de MBA eğitimini 
araştırma asistanlığı yaparak tamamladı.  
Işık Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora 
programına 3 yıl devam ettikten sonra işlerinin 
yoğunluğu sebebiyle ara vermek zorunda kaldı.  
1973 senesinde kurulmuş olan ve otomobil 
yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerinde ithalat, ihracat ve pazarlama 
bölümlerinde görevler aldı.  Bugün ağırlıklı 
olarak İstanbul Kasımpaşa’da bulunan 
Volkswagen ve DOD bayiliklerinde Uzay Grup 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapmaktadır. 
Dengeli yaşam imkanı sunan bir iş hayatının 
önemine inanmaktadır.  Öğrencilik 
yıllarında profesyonel kayakçılık yapmış 
olup bugün kayak, tüplü dalış, tenis, pilates, 
ve yoga sporlarını yapmaktadır.  Müzikle 
de ilgilenmekte olup amatör olarak bateri 
çalmaktadır.  Sivil Toplum Kuruluşları’nın 
toplumsal faydasına gönülden inanmaktadır; 
okullarının mezunlar derneklerine ve Türkiye 
Genç İş Adamları Derneği’ne üyedir.  

MURAT GÜRÜNLÜ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAYRAKTAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik 
Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun 
olan Murat GÜRÜNLÜ, iş hayatına aynı yıl 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. şirketinde Satış ve 
Sipariş Yönetim Uzmanı olarak başlamıştır. 
Ford Otomotiv’de 2004 yılına değin Filo 
Satış Temsilcisi, Satış Destek Ekip Lideri ve 
İç Anadolu Bölge Satış Müdürü, Uluslararası 
Şirketler ve Araç Kiralama Şirketlerinden 
Sorumlu Filo Satış Müdürlüğü görevlerinde 
bulunmuştur. Murat GÜRÜNLÜ 2004-2006 
yılları arasında Otokoç Otomotiv Ticaret ve 
Sanayi A.Ş. şirketinde İstanbul Şube Müdürlüğü 
görevini yürütmüş, 2005-2006 yıllarında 
Koç Üniversitesi Executive MBA programını 
tamamlamıştır. 
Ocak 2007’de Bayraktar Grubuna katılmış ve 
Temmuz 2009 tarihine kadar Baylas Otomotiv 
A.Ş’de Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak, 
Temmuz 2009-Ocak 2011 yılları arasında ise 
Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş.’de Genel Müdür 
olarak görev yapmıştır. 1 Ocak 2011 tarihinde 
Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri 
A.Ş’ye Genel Müdür olarak atanan Gürünlü, 
Bayraktar Grubunun perakende operasyonu 
ile birlikte Infiniti markasının distribütörlük 
operasyonunu da yönetmektedir.
14 Temmuz 1971 Kahramanmaraş doğumlu 
olan Murat GÜRÜNLÜ, evli ve bir çocuk 
babasıdır. GÜRÜNLÜ, iyi derecede İngilizce 
bilmektedir.

ALTUĞ ERCİŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KOLUMAN MOT.ARÇ. TİC .SAN. A.Ş.-İSTANBUL

9 Mayıs 1975 tarihinde Ankara’da doğdu. 
Orta ve lise eğitimini İstek Vakfı Özel Belde 
Deneme lisesinde tamamladıktan sonra 
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 
Üniversite hayatı boyunca Uluslararası öğrenci 
organizasyonu olan AIESEC’te aktif görev 
aldı ve başkanlığını yürüttü. Dönemin gelişen 
trendleri doğrultusunda yurtdışında çeşitli 
eğitimler aldıktan sonra profesyonel iş hayatına 
1998 senesinde Mercedes Benz Türk A.Ş’nin 
ana bayiisi ve ortağı olan Koluman Motorlu 
Araçlar A.Ş firmasında satış danışmanı olarak 
işe başladı.
Aktif iş hayatı devam ederken Yeditepe 
Üniversitesinde satış ve pazarlama alanında 
yüksek lisansını tamamladı. Yıllar içerisinde 
aynı şirketin çeşitli yönetim pozisyonlarında 
görev aldı. Halen Koluman Motorlu Araçlar 
A.Ş şirketinin icra kurulunda otomobil satış 
direktörlüğü görevini yürütmektedir.
Kayak yapmak ve tüplü dalış en sevdiği hobileri 
arasındadır.
Gelişime ancak gelişmiş bireyler ile 
ulaşılabileceği inancı ile kendisini ve çevresini 
geliştirici çeşitli kuruluş ve derneklerde aktif 
üyelikleri bulunmaktadır. 
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SERKAN SUCU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GERÇEK OTOMOBİLCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

1976 yılında İstanbul'da doğan Serkan Sucu ilk 
orta ve lise eğitimlerini İstanbul'da tamamladı 
ve takiben yüksek öğretim için A.B.D.'ye gitti. 
Boston'da bulunan Mount İda College'da İş 
İdaresi üzerine aldığı eğitimi tamamlayarak 
mezun oldu. 
Askerlik hizmetini kısa dönem olarak 
Antalya'da tamamladıktan sonra aile şirketi 
olan Gerçek Otomobilcilik'te çalışma hayatına 
atıldı.
Şirketin tüm departmanlarında çalıştıktan 
sonra halen otomobil yetkili satıcılığı, sigorta 
aracılık hizmetleri, toptan yedek parça ticareti, 
uzun dönemli araç kiralama ve VIP taşımacılık 
yapan şirketlerin genel müdürlüğü ve yönetim 
kurulu başkan vekilliğini yapmaktadır. 
Evli ve bir çocuk sahibi olan Serkan Sucu ileri 
derecede İngilizce bilmekte ve boş vakitlerinde 
seyahat etmek ve futbol karşılaşmalarını 
izlemekten hoşlanmaktadır.

YÜKSEL CEYLAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ANKARA OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ
İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş

07.03.1963 tarihinde Çankırı'da doğdu. 
İlk, Orta ve lise öğrenimini Çankırı’da 
tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı.
1991 yılında Tofaş Yetkili Satıcısı olarak Ankara 
Otomotiv Servis Hiz. İnş. San. ve  Tic.  A.Ş ‘ yi, 
2001 yılında ise New Holland –Türk Traktör 
bayisi olarak Yüksel Ceylan Motorlu Araçlar 
İnş. Gıd. Hay. Tar. Mad. San. Ve Tic. A.Ş  ve 
Konar Sigorta Aracılık Hiz .A.Ş’ yi kurdu. 
2009 yılında CMC Tüketim Malları Paz. Dağ. 
A. Ş’yi,  2011 yılında Aykon Tüketim  Mal. 
Paz. Dağ. Mad. San. ve  Tic. A.Ş’ yi kurarak 
British American Tobacco sigara dağıtım 
distribütörlüğüne  başladı.
2008 yılında Türk Traktör - Case bayisi olarak 
Ekin traktör A.Ş ve 2013 yılında da Erce traktör  
A.Ş’ yi  kurarak traktör piyasasında  daha da  
ilerledi. 
2011 yılında Ankara Otomotiv ile inşaat  
sektörü ne de başarılı  bir başlangıç yaptı. 
Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yapan Yüksel  Ceylan, evli ve iki erkek çocuk 
babasıdır.

HALUK VELİ DOĞAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OPAT OTOMOTİV İNŞAAT ELKTRONİK TUR.GIDA PAZ. 
SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

5. 05.1978 Mersin doğumlu olan Haluk Veli 
Doğan; 1989-1996 yılları arasında Mersin Toros 
Koleji ve 1996-2001 yılları arasında İstanbul 
Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü 
bitirmiştir.
İş hayatına Haziran 2001 –Aralık  2001 
tarihleri arasında  Doğuş Oto, İstanbul / Servis 
Departmanı'nda başlayan Haluk Veli Doğan, 
sırasıyla Ocak 2002 – Nisan 2003 Corus 
Çelik / Satış Müdür Yardımcısı, Nisan 2003 
– Haziran 2005 Olbios Marina Resort/Satın 
Alma Müdürü, Haziran 2005 - Haziran 2009 
Opat Otomotiv Genel Müdürü olarak görev 
yapmıştır. 
Haluk Veli Doğan 2009 yılının Haziran 
ayından bu yana  Aldo Grup Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 
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HİKMET BARAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KARDELEN OTOMOTİV
İNŞ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

1960 Diyarbakır doğumlu Hikmet BARAN, 
Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun 
oldu. Yüksek öğrenimini sürdürürken 1979 
yılında Mali Müşavirliğe de başladı. 1982'de 
Diyarbakır Mali Müşavirler ve Muhasebeciler 
Derneğini kurdu ve 6 yıl bu derneğin 
başkanlığını yaptı. 
1984 yılında merkezi Eskişehir'de bulunan 
Türkiye Mali Müşavir ve Muhasebeci 
Dernekleri Federasyonunun (TÜM-FED) 
Yönetim Kurulu üyeliğini yaptı. Ankara'da 
bulunan Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Birliği'nin kurucu üyeliğini ve Genel 
Başkan yardımcılığını yaptı. 3568 sayılı Mali 
Müşavirlik yasasının çıkarılmasında önemli 
katkıları bulundu
1987-1988 döneminde Diyarbakırspor 
kulübünde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1989 
yılında Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.  
1993-1995 yıllarında GÜNSİAD (Güneydoğu 
Sanayici ve İşadamları Derneği) Yüksek İstişare 
Kurulu üyeliğinde bulundu. Derneğin birçok 
etkinlik ve projesinde katkılar sundu. 60 ortaklı 
Günsiad AŞ’nin Y.K. Başkanlığını yaptı. 1997 
yılından bu yana Kardelen Otomotiv ünvanlı 
şirketi ile Toyota Diyarbakır Bayiliğini 2013 
yılından bu yana da beraberinde Honda 
bayiliğini yapmaktadır. 
2008-2010 tarihlerinde OYDER Yönetim 
Kurulu üyeliği yaptı. 2014 yılında DOP 
Diyarbakır Oto Pazarını da işyerlerine ilave etti. 
2014 yılında Bağımsız Denetçilik ruhsatı aldı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Denetim 
Kurulu üyeliği görevini de yürütmekte olan 
Baran, evli ve 3 çocuk babasıdır.

RECEP ASAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ASAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

10 Kasım 1961 yılında Samsun’da doğan Recep 
Asal, 1974 yılında atıldığı ticaret hayatına 
bireysel otomobil,traktör ve kamyon ticareti ile 
başladı.
1981 yılında Asal  Petrol A.Ş ile akaryakıt 
sektörüne giriş yaparak Petrol Ofisi bayisi 
olmuştur. Bugün Opet ve Aygaz bayilikleriyle 
ticari faaliyetlerine devam etmektedir.
1989 yılında Asal Otomotiv A.Ş ile otomotiv 
sektöründe girişimlerini arttırarak yetkili 
satıcıları tesis etme yolunda ilerlemiştir.
1989-1996 yılları arasında Renault Yetkili 
Satıcılığı,
1991-1992 yılları arasında Mercedes Benz 
Koluman ticari grup bayiliği,
1997- Nissan Yetkili Satıcılığı,
2009- Skoda Yetkili Satıcılığı,
2011 –Kia Yetkili Satıcılığı, 
Bugün Asal Otomotiv; Nissan, Skoda, Kia 
markalarının yetkili satıcılığını yapmaktadır.
2002- yılında Turizm sektöründe Ankara’da 
ilk yatırımını yapmış olup bugün Holiday Inn 
Çukurambar ve Asal Hotel Ulus ile turizm 
sektöründe şirketleri faaliyet göstermektedir.
Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Asal, Asal 
Otomotiv A.Ş ve Asal Petrol A.Ş’ nin Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.        
OYDER’in yanı sıra, Samsun’da Samsun 
Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS)’nin 
kurucu başkanlığını da yapan Recep Asal 
halen bu derneğin yönetim kurulu üyeliğini 
sürdürmektedir.

MURAT YEĞİN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CAN OTOMOTİV MAM. PAZ. TİC. A.Ş.

1963 yılında Erciş'te doğdu. Anadolu 
Üniversitesi  İktisat bölümünde öğrenimini  ta
mamladı.                                                    
1992 yılında aile şirketi olarak kurulan Can 
Otomotiv Mam. Paz. Tic. A.Ş.'de Yönetim 
Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 
1996 yılında Karsan bayiliği alınarak, 2000 
yılına kadar Karsan mamullerinin büyük 
adetlerde satışı gerçekleştirildi.2000 yılında 
başlatılan Ümraniye'deki  Plaza inşaatı 
tamamlanarak  2001 yılı başından itibaren  
Peugeot ürünlerinin satışına başlandı. 2004 yılı 
sonunda  Ataşehir’ de yeni  showroom açılarak 
faaliyete geçirildi. On üç yıldan beri Peugeot 
markasının yetkili satıcılığı devam etmekte, 
bununla beraber Suzuki markasının da ayrıca 
servis hizmeti verilmektedir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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DEMİRHAN DİNÇ

DENETLEME KURULU ÜYESİ
KIRMAK OTO TİC.A.Ş.

Eylül 1969 İstanbul doğumlu olan DEMİRHAN 
DİNÇ İlköğrenimini FMV IŞIK LİSESİ’nde, 
Orta ve Lise eğitimini TV ŞİŞLİ TERAKKİ 
LİSESİ’nde tamamladıktan sonra 1986 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’ne devam etmiş, burayı 
da 1990 yılımda bitirdikten sonra İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1992 yılında 
İhtisasını tamamlamıştır. 
1993- 1994 yıllarında Diyarbakır’da askerliğini 
tamamladıktan sonra Enka İnşaat Rusya 
bölümünde çalışmış; devamında yine ENKA 
Holding bünyesinde PİMAŞ Plastik İnş. Mlz 
A.Ş.’de yöneticilik yapmıştır. Bu dönem zarfında 
Arthur Andersen Danışmanlık şirketi ile 
holding bünyesinde çeşitli projelerde görev 
almıştır. 
1997 yılından itibaren aile şirketi olan Tofaş 
Ana Bayi KIRMAK OTO TİCARET A.Ş. ‘de 
çalışmakta olup halen Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilliği görevini yürütmektedir.
Çeşitli dernek ve kuruluşlara üye olmakla 
beraber Galatasaray Kulübü üyesi olan 
Demirhan Dinç evli ve iki çocuk babası olup 
İngilizce bilmektedir. 

MURAT MUTLU

DENETLEME KURULU ÜYESİ
MUTLUHAN KONUT ENDÜSTRİSİ VE
İŞLETMECİLİĞİ LTD.ŞTİ.  

1973 İstanbul doğumlu olan Murat Mutlu, orta 
öğreniminden sonra dokuz aylık dil eğitimi için 
ABD'ye gitti. 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun 
olduktan sonra aile şirketi olan Mutluhan 
Şirketler Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı.
Mutluhan Şirketler Grubu; inşaat, otomotiv, 
motosiklet, sigortacılık, reklam ajansı, turizm 
ve son olarak da Yüksel Seramik markasını 
satın alarak, seramik sektöründe faaliyet 
gösteriyor.
Halen, Maltepe E-5 üzerinde beş yıldızlı bir 
otel inşaatı devam etmekte ve 2014 sonlarında 
hizmete açılması planlanmaktadır.
2007 yılından itibaren Grubun, otomotiv 
alanında tek sorumlu olarak iş hayatıma devam 
eden Murat Mutlu, her Türk müteşebbisinin 
misyonunda olması geren istihdamı artırıcı 
yatırımlar yapmak ve milli geliri yükseltecek 
özellikle ihracatı artıracak yatırımları 
gerçekleştirmek olması gerektiğine inanıyor.
Murat Mutlu, bu alanda her geçen yıl grubun 
sağladığı istihdamı artırarak ve yıllık ihracat 
rakamlarımızı yükselterek milli ekonomiye 
katkı sağladığını ifade etti.
Bir motosiklet tutkunu olan Murat Mutlu, evli 
ve 3 çocuk babasıdır.    

ONUR SOYSAL

DENETLEME KURULU ÜYESİ
MASLAK OTOM. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

1 Mayıs 1965 Siirt doğumlu olan Onur Sosyal, 
otomotiv, inşaat, enerji, turizm ve lojistik 
alanında ticari faaliyet göstermektedir.
Onur Sosyal; Kandilli Klübü Başkanlığı, İTO 
Meclis Üyeliği, TOBB Otomotiv Sektörü 
Meclis üyeliğinin yanında Müsiad üyeliğini de 
sürdürmektedir.
Üniversite mezunu olan Onur Sosyal evli ve 4 
çocuk babasıdır.

OYDER ASİL DENETLEME KURULU ÜYELERİ
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OYDER Otomobil Alıcıları Takibi 
Araştırması Raporu

GfK ile yürütülen bu çalışmanın 
amacı, sıfır km araç satın alma 
motivasyonlarını anlamak ve 
müşteri profillerini takip etmektir. 
Bu amaç doğrultusunda OYDER’e üye 
olan ve farklı illerde, farklı markalar 
için hizmet veren 58 yetkili bayiden, 
sıfır km araç satın alan müşteriler ile 
araç satın aldıkları anda maksimum 
10 dakikalık bir anketi doldurmaları 
ve bu anketin sonuçlarını online bir 
sistem üzerinden giriş yapmaları 
istendi.

Araştırmaya 12 ilden, 39 bayiden 
toplam 2.546 kişi katıldı.

Araştırma sonuçları toplamın yanı 
sıra Premium marka ve Diğer marka 
kullanıcıları için ayrı ayrı raporlandı.

Otomotiv Sektör Yöneticisi Tülin 
Karadağ Çınar ve Otomotiv Sektör 
Kıdemli Uzmanı Mesud Şenkardeşler 
araştırmadan elde edilen sonuçları 
Otoban Dergi okuyucularıyla 
paylaştı.

Araştırma altyapısı

Çalışmanın sahası 1 Mart – 31 Temmuz 2014 
tarihleri arasında Türkiye genelinde OYDER 
üyeliği bulunan 39 bayiden gelen geri bildirimler 
ile toplam 2.546 kişi ile gerçekleştirildi. 
Görüşmeye katılan kişiler ilgili bayiden sıfır 
km araç almış, ortalama 41 yaşında ve %79’u 
erkektir. Anketler araç alım işleminin hemen 
sonrasında bayide dolduruldu ve sonuçlar 
bayi çalışanları tarafından online bir platform 
üzerinden sisteme girildi.

Tülin Çınar Mesud Şenkardeşler

Sektör Yöneticisi Sektör Kıdemli Uzmanı

Neden yeni bir araç almaya karar verdiniz? 

Diğer Marka Premium Marka Toplam

Yeni bir 
araç alma 

gerekçeleri

"Mevcut işine olan güven", yeni bir araç almaya karar vermede ana 
motivasyon. Bununla beraber, premium markalara sahip kişilerin 
gelirlerindeki artış da araç almaya karar vermede önemli.
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Satın aldığınız araç hangi mecrada dikkatinizi çekti?

Her 4 otomobil alıcısından 1’i aldığı aracın ilk 
olarak trafikte dikkatini çektiğini söylüyor. 
Diğer marka kullanıcılarında "Arkadaşının 
kullanması" önemli bir etkiye sahip.

Satın aldığınız araç için hangi bilgi kaynaklarından  
faydalandınız?

En yoğun faydalanılan bilgi kaynağı 
"Yetkili satıcı showroomları" dır. 
Özellikle Premium marka kullanıcıları 
daha yoğun kullanmaktadır.

Faydalanılan 
bilgi

kaynakları

Erkek sürücüler hem kadınlar hem de erkekler 
tarafından araç kullanma konusunda daha başarılı 
değerlendiriliyor. Erkekler nezdinde kadınlar 
araç kullanmada sınıfta kaldı. Kadınlardan ise 
erkeklere yüksek puanlama. Her 4 kadından 
3’ü erkekleri, her 4 kadından sadece 2’si ise 
kendilerini başarılı buluyor. Her 10 erkekten 
8’i kendilerini, her 10 erkekten sadece 4’ü ise 
kadınları başarılı buluyor.

84

75

%

%

Erkeklerin %84’ü kendilerini araç kullanma 
konusunda başarılı bulmaktadır. 

Kadınların %75’i erkekleri  araç kullanma 
konusunda başarılı bulmaktadır. 

52%

Kadınların %52’si kendilerini araç kullanma 
konusunda başarılı bulmaktadır. 

40%

Erkeklerin sadece %40’ı kadınları araç kullanma 
konusunda başarılı bulmaktadır. 

Yeni aracın rengi & renge karar 
veren kişi

Aracı kullanacak kişiler

En fazla tercih edilen renk “beyaz”dır ve 
tercihi yapan kişi ise aracı satın alan kişinin 
kendisidir.

Özellikle Premium marka araç kullanıcıları, 
otomobillerini kendileri için almaktadır. 
Hanede birden fazla araç olmasının bunda 
etkisi var.

YENİ ARACIN RENGİ

YENİ ARACI KİM KULLANACAK?

RENGE KARAR VEREN KİŞİ

60

81

8

4

10

10

%

%

%

%

%

%

BEYAZ

BEN

SİYAH

ÇOCUK

GRİ

EŞİM

Premium: % 13
Diğer: % 10

Premium: % 8
Diğer: % 11

Premium: % 60
Diğer: % 60

Premium: % 87
Diğer: % 80

Premium: % 18
Diğer: % 6

Premium: % 4
Diğer: % 4

75%

SADECE BEN

Premium: % 87
Diğer: % 72

18%
BAŞKALARI

İLE
ORTAK

8%
SADECE

BAŞKASI
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Taşıt kredisi kullanma durumu & Kredi kullanma şekli

Her iki kişiden biri taşıt kredisi kullanmaktadır ve kredi kullanım oranı geçen 
döneme göre artmıştır.
Diğer marka kullanıcılarında taşıt kredisi kullanma durumu daha yüksektir. 
Premium markalar markanın kendi finans kuruluşunu tercih etmektedir.

%54%46

TOPLAM

%61
%39

PREMİUM

%53%47

DİĞER

Kullandım

Kullanmadım

6%
9%

22%

51%

Takı/Kol Saati

Cep Telefonu

10%

Giyim/Ayakkabı

Ev

Otomobil

Sosyal Statü Simgesi
Otomobil % 51 ile en fazla 
sosyal statü simgesi 
olarak görülen nesnedir.

Premium Grubu İçin
Otomobil % 80
Ev % 12
Giyim/Ayakkabı % 4

Diğer Grubu İçin
Otomobil % 45
Ev % 24
Giyim/Ayakkabı % 11

Aşağıdaki nesnelerden hangisi size göre bir sosyal 
statü simgesidir?

Otomobil satın alırken seçim kararına etki eden 
kriterler

* Önem sıralamasına göre yüzdesel dağılımlar
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Servis hizmetlerinden beklentilerin belirli kriterler nezdinde sıralanması

* Önem sıralamasına göre yüzdesel dağılımlar
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Dünyada ve ülkemizde
sigorta kooperatifleri
Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan ve 
kooperatifleşmenin tarihsel sürecinin başlangıcını oluşturan 
ahilik teşkilatı ayni zamanda sigortacılık sisteminin de 
başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu sistem içinde 
oluşturalan yardım sandıkları yangın ve ölüm gibi risklere 
karşı üyeleri korumuştur. 

Dünyada son otuz yıl içerisinde, ekonomik 
ve sosyal yaşam ile kamu yönetimi 

anlayışındaki değişimlerin sonucu olarak, 
devletlerin; ekonomik ve sosyal alanda rollerini 
azaltmaya, idari, politik ve ekonomik yapıları 
serbestleştirmeye ve yerelleştirmeye, planlı 
ekonomiden piyasa ekonomisine geçmeye 
ve farklı ekonomik sektörlerin gelişimini 
dengelemeye doğru yöneldikleri bir süreç 
yaşanmıştır. 

Söz konusu gelişmeler karşısında, kamusal 
otoritenin boşalttığı alanlarda etkin bir 
rol üstlenerek, toplumun karşılanamayan 
ekonomik ve sosyal gereksinimlerini en iyi 
biçimde giderebilecek oluşumlara olan ihtiyaç 
sürekli artmıştır. Gelişmiş birçok ülkede, 
kooperatifler gibi kendi kendine yardım eden 
ve kendi sorumluluklarını yüklenen ekonomik 

dayanışma örgütleri, ortaya çıkan bu boşluğu 
büyük ölçüde doldurmuştur. 

Bu açıdan, son dönemlerde uluslararası 
kuruluşlar ve bölgesel entegrasyonlar tarafından 
“devletlerin kooperatiflere olan yaklaşımları” 
konusunda yapılan çalışmalar da hız ve önem 
kazanmıştır. 

Birleşmiş Milletler (BM), kooperatiflerin 
özellikle yoksullukla mücadeledeki ve 
sürdürülebilir bir sosyal ve ekonomik 
kalkınmadaki rollerine dikkat çekmekte ve esas 
olarak devletlerden kooperatifçilik için elverişli 
bir ortam ve alt yapı hazırlanmasını talep 
etmektedir. Bu kapsamda BM Genel Kurul’unun 
64. dönem çalışmaları çerçevesinde alınan 
18 Aralık 2009 tarih ve 64/136 sayılı Kararı 
ile 2012 yılı “Uluslararası Kooperatifler Yılı 
(UKY)” olarak ilan edilmiştir. 2012 UKY sloganı 
“Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar.” 
olarak belirlenmiştir.

BM’nin 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler 
Yılı” ilan etmesinin amacı, kooperatifler 
hakkında farkındalık oluşturmak, 
kooperatiflerin kurulması ve güçlendirilmesini 
desteklemek ve hükümetleri bu yönde teşvik 
etmektir. BM’nin bu kararı; kooperatif işletme 
modelinin ekonomik ve sosyal kalkınmada 
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Sigorta bir sosyal 
dayanışma sistemidir. 

Sigorta ifadesi 
hepimize güveni 

çağrıştırır. Sigortacılık 
ile kooperatifçilik 

arasında ortak noktalar 
vardır. Sigortacılık 

kooperatifler gibi 
dünyada geleneksel 

köklere sahip en 
eski dayanışma 

sistemlerinden biridir. 
Risklere karşı 

oynadığı temel rolün tanınması, hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların 
ekonomik ve sosyal kalkınmalarında kooperatiflere 
tam katılım sağlamalarının desteklenmesi ve 
özellikle kooperatiflerin yoksullukla mücadelede 
aktif rol alması anlamına gelmektedir. 

Bu kapsamda, kooperatifçilik alanına yönelik 
“Kooperatifçilik Stratejisi” oluşturulması çalışması 
başlatılmıştır. 

Kooperatifçiliğe yönelik bu strateji; Anayasamızın 
171. maddesinde “Devlet, milli ekonominin 
yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin 
artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan 
kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri 
alır.” şeklinde ifadesini bulan, kooperatifçiliğin 
geliştirilmesi ilkesine dayanmaktadır.

Sigorta bir sosyal dayanışma sistemidir. Sigorta 
ifadesi hepimize güveni çağrıştırır. Sigortacılık 
ile kooperatifçilik arasında ortak noktalar vardır. 
Sigortacılık kooperatifler gibi dünyada geleneksel 
köklere sahip en eski dayanışma sistemlerinden 
biridir. Risklere karşı maddi güçlerin birleştirildiği, 
küçük birikimlerle oluşturulan finans havuzdan 
risklerin karşılandığı bir yapıdır. Kooperatifçilikte 
güçlerin birleştirilerek sosyal ve ekonomik 
olarak dayanışma halinde sorunların çözümü 
modelidir.  Bu nedenle dünyada sigorta sisteminin 
kurulmasında kooperatiflerin önemli rolü olmuştur. 
Bugün dünyadaki bazı güçlü sigorta şirketlerinin 
arkasında arasında sigorta kooperatifleri 
bulunmaktadır.     

Sigortacılık coğrafyamıza çokta uzak bir sistem 
değildir. Çünkü dünyada bilinen en eski sigorta 
konusundaki yasal düzenlemeler M.Ö 1800’lü 
yıllarda Hamurabi Kanunlarıdır. Bu kanunlarda 
ticaret kervanlarının yollarda uğradığı zararlar 
bu yasal düzenleme çerçevesinde oluşturulan bir 

sigorta sistemi ile güvenceye kavuşmuş ve zararlar 
kervan sahipleri arasında paylaşılmaya başlanmıştır. 
Antik yunan ve Roma’da, Cenevizliler tarafından 
deniz taşımacılığında uygulanmış, gemi sahiplerinin 
seferlerindeki riskin paylaşımını öngören bir sistem 
uygulanmıştır.  14. Yüzyılda Cenevizliler ilk sigorta 
sözleşmelerini yaptılar. İspanyollar da sigorta ile 
ilgili yasal düzenlemeler getirdiler.

17 yüzyılda ise İngiltere’de daha önce tüccarlar 
tarafından uygulamalar bir tarafa bırakılarak, 
bugünkü anlamda Sigorta şirketleri kurulmaya 
başlandı. 1666’daki şehri harabeye çeviren 
büyük Londra yangınından sonra sigortaya 
talep arttı ve konusunda uzman sigorta şirketleri 
kurulmaya başlandı. Londra bu konuda önemli 
merkezlerdenbiri haline geldi. 1680’li yıllarda 
Edward Lloyd’un sahibi olduğu ve denizcilerin 
gittiği kahvehane zaman içinde deniz nakliyatı 
konusunda uzmanlaşmış bir sigorta borsasına 
dönüştü. İngiltere’de ilk sigorta kooperatifleri 1867 
yılında kurulmaya başlandı. 

Amerika’da ilk kurulan kooperatiflerden biri 
sigorta kooperatifleridir. İlk sigorta kooperatifi 
ingiliz kolonilerinde (Charleston, Güney Carolina) 
1735’de kuruldu. Ayni Londra’da yaşanan 
olaylar gibi 1740’da yaşanan yangında kayıpları 
karşılayamadı. Ayni zamanda bir bilim adamı 
olan Benjamin Franklin ülkede en köklü sigorta 
sistemini oluşturdu. Halende ülke düzeyinde 
faaliyetlerine devam eden Philadelphia Sigorta 
Kooperatifi Benjamin Franklin tarafından 1752’de 
kuruldu.  Şehir yangınları sonrasında yangına karşı 
sigorta sistemini geliştirdi ve ortaklarını bu konuda 
bilinçlendirdi.

Yine ayni yıllarda Almanya, Fransa ve diğer avrupa 
ülkelerinde sigorta kooperatifleri kurulmaya 
başlandı. Diğer taraftan İslam geleneğinden gelen 
Tekafül çerçevesinde başta bazı arap ülkeleri olmak 
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üzere İslam ülkelerinde kurulan Tekafül sigorta 
kooperatifleri de modern sigorta uygulamaları ile 
birleşme ve gelişme gösterdiler.

Dünyada sigortacılıkta öncü kuruluşlar arasında 
yer alan kooperatifler, oluşturdukları ulusal ve 
kıtasal örgütlenmeleri zaman içinde Uluslararası 
Kooperatifler Birliği (ICA) çatısı altına taşıdılar. 
Bugün ICA’daki 8 sektör örgütünden biri de 
Uluslararası Karşılıklı Sigorta Kooperatifleri 
Federasyonudur. (The International Cooperative 
and Mutual Insurance Federation). ICMIF 
dünyada uzun geçmişe sahip ve önemli çalışmalar 
gerçekleştiren kooperatif üst örgütlerinden biridir. 

1922 yılında AMICE (Association of Mutual 
Insurers and Insurance Cooperatives of Europe), 
AIM (l’Association Internationale de la Mutualité) 
ve WOCCU (World Council of Credit Unions) 

gibi Avrupalı ve Amerikalı sigorta kooperatifleri 
tarafından kurulmuştur.

Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
başlayan ve kooperatifleşmenin tarihsel sürecinin 
başlangıcını oluşturan ahilik teşkilatı ayni zamanda 
sigortacılık sisteminin de başlangıç noktasını 
oluşturmaktadır. Bu sistem içinde oluşturalan 
yardım sandıkları yangın ve ölüm gibi risklere 
karşı üyeleri korumuştur. Ancak ülkemizde 
modern anlamdaki sigortacılık sistemi gerek 
kaderci anlayışımız gerekse ticaret ve sanayi ve 
şehirleşmedeki gelişme süreçlerine bağlı olarak batı 
ülkelerinde olduğu gibi bir gelişme gösterememiştir.

Çağdaş kooperatifçiliğin Türkiye’deki ilk 
uygulamasının, 1863 yılında devlet eliyle 
kurulan “memleket sandıkları” ile (tarım kredi 
kooperatifçiliği benzeri bir yapı) başladığı kabul 
edilmektedir. Ancak, kooperatifçiliğimizde ilk esaslı 
gelişme Cumhuriyet dönemine rastlamaktadır. 

Türkiye’de, 1920 ile 1938 yılları arasında 
kooperatiflere yönelik yapılan tüm hukuki 
düzenlemeler, Atatürk’ün önderliğinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, Planlı Dönem sonrasının en önemli 
gelişmelerinden birisi şüphesiz, kooperatifçiliğin 
Anayasa’da yer almasıdır. 1961 Anayasasının 51. 
Maddesinde “Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini 
sağlayacak tedbirleri alır.” ifadesinin yer alması 
kooperatifçiliğin gelişmesi için devleti daha aktif ve 
sorumlu duruma getirmiştir. 

İlk olarak, o zamanki toplumsal ve ekonomik 
faktörler nedeniyle, kooperatifçilik tarımsal 
alanlarda ortaya çıkmış, uzun yıllar tarımsal alanda 
yoğunlaşmıştır. Daha sonra, ekonomik ve sosyal 
yapıda meydana gelen değişimler ve ortaya çıkan 
yeni ihtiyaçlar sebebiyle, başta konut/işyeri inşaatı 
olmak üzere taşımacılık, tüketim, kredi-kefalet gibi 
alanlara da yayılmıştır.  

Günümüzde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı , 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nin görev ve sorumluluk 
alanında faaliyet gösteren 26 ayrı türde 84.232 
kooperatif bulunmakta olup, bunların ortak sayıları 
toplamı ise 8.109.225’tir. 

Türlerine Göre Kooperatifler ve Ortak Sayıları

İlgili 
Bkn.

Kooperatif Türleri Kooperatif Birlik Merkez Birliği

Sayısı Ortak 
Sayısı

Sayısı Ortak K.* 
Sayısı

Sayısı Ortak B.* 
Sayısı

G
ıd

a 
, T

ar
ım

 v
e 

H
ay

va
nc

ılı
k 

 B
kn

.

Tarımsal Kalkınma Koop. 8.173 842.563 82 4.939 4 77

Sulama Koop. 2.497 295.984 13 733 1 10

Su Ürünleri Koop. 522 29.972 14 202 1 12

Pancar Ekicileri Koop. 31 1.638.981 1 31 - -

Tarım Kredi Koop. 1.767 1.082.978 16 1.767 1 16

ARA TOPLAM 12.990 3.890.478 126 7.672 7 115

Çe
vr

e 
ve

 Ş
eh

ir.
  

Ba
ka

nl
ığ

ı

Konut Yapı Koop 54.996 1.985.076 338 10.525 3 62

Küçük San. Sit.Yapı 
Koop.

1.052 127.098 5 142 - -

Toplu İşyeri Yapı Koop. 1.810 103.536 7 116 - -

ARA TOPLAM 57.858 2.215.710 350 10.783 3 62

G
üm

rü
k 

ve
 T

ic
ar

et
 B

ak
an

lığ
ı

Tarım Satış Koop. 322 602.248 17 322 - -

Bağımsız TSK 22 2.245 - - - -

Tütün Tarım Satış Koop. 66 23.414 - - - -

Yaş Sebze Meyve Koop. 37 2.886 - - - -

Tüketim Koop. 2.970 288.063 17 155 1 9

Motorlu Taşıyıcılar Koop. 6.734 199.220 42 754 1 15

Esnaf ve Sanat. Kef. 
Koop.

993 685.105 32 894 1 32

Küçük Sanat Koop. 331 10.043 5 14 - -

Temin Tevzi Koop. 344 24.497 - - - -

Turizm Geliştirme Koop. 391 17.448 3 33 - -

Üretim Pazarlama Koop. 483 22.491 5 429 - -

Tedarik Kefalet Koop. 7 599 - - - -

Yayıncılık Koop. 31 767 - - - -

Hamallar Taşı. Koop. 11 586 - - - -

İşletme Koop. 585 98.769 1 7 - -

Sigorta Koop. 3 15 - - - -

Yardımlaşma Koop. 24 22.160 - - - -

Eğitim Koop. 30 2.481 - - - -

ARA TOPLAM 13.384 2.003.037 122 2.608 3 56

GENEL TOPLAM 84.232 8.109.225 598 21.063 13 233

Sigortacılık coğrafyamıza çokta uzak bir sistem değildir. Çünkü 

dünyada bilinen en eski sigorta konusundaki yasal düzenlemeler 

M.Ö 1800’lü yıllarda Hamurabi Kanunlarıdır. Bu kanunlarda ticaret 

kervanlarının yollarda uğradığı zararlar bu yasal düzenleme 

çerçevesinde oluşturulan bir sigorta sistemi ile güvenceye kavuşmuş 

ve zararlar kervan sahipleri arasında paylaşılmaya başlanmıştır. 
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Kooperatif sigortacılığı da 
acentelerle büyüyecek
Burak Reis Özen, üretim kanalı olarak acentelerin ağırlıklı bir 
konumda olmasının, dünya sigorta piyasalarının ortak özelliği 
olduğunu belirtti. Acentelerin, ülkemizde kooperatif sigortacılığı 
açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken Özen, bu alanın 
büyümesine katkı sağlayacaklarını ifade etti. 

S igorta sektöründeki en yeni ve farklı 
şirketlerden Doğa Sigorta Kooperatifi’nin 

Genel Müdürü Burak Reis Özen ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Söyleşide acentelerin önemini 
vurgulayan ve kooperatif sigortacılığının 
gelişmesiyle ilgili beklentilerini paylaşan Burak Reis 
Özen, mevzuat sorununun halledilmesi halinde 
kooperatif sigortacılığının yaygınlığının artacağını 
belirtti. 

Kooperatif Sigorta dünyada bu kadar 
yaygınken, Türkiye’de yaygın değil. Bunun 
nedenleri nelerdir?

Ülkemizde mevzuat açısından bakılacak 
olursa, kooperatif sigorta şirketi kurma hakkı 
2007 yılında çıkan 5684 sayılı kanunla verildi. 
Biz, kooperatif sigortacılığının gelişmesi için, 
kooperatif sigortalarının ülkeye ve kişilere neler 
kazandıracakları konusunda, kamuoyunun 
bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak 
elimizi bir mevzuat eksikliği bağlıyor. Sigorta 
kooperatifleri ile ilgili mevzuat taslak haline 
gelmek üzere ve bizlere sunulacak. Sınırlarımızın 
ne olduğunu bilmek durumundayız. Bugüne kadar 
yapılan bütün çalışmalar bir karineyle gitti. Yani 
kooperatif sigorta şirketleri birtakım uygulamalar 
yaptı, Sigorta Denetleme Kurulu bunların bazılarını 
yapamazsınız dedi. Bir kısmı için 1163 sayılı 
kanundaki kooperatiflere baktık, bir kısmını ise 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan öğrendik.

‘KOOPERATİF SİGORTACILIĞI GELİŞECEK’

Çok yakın bir gelecekte kooperatif sigortacılığının 
ülkemizde ciddi biçimde gelişeceğine inanıyorum. 
Şu anda bununla ilgili sorgulama yapan ve 
piyasayı koklayanlar var. Başvurular olabilecek gibi 
gözüküyor, araştırma yapılıyor yoğun bir şekilde. 
Eğer bu girişimler sonuçlanırsa, birkaç sene içinde 
Türkiye’de on civarında kooperatif sigorta şirketi 
olacağını tahmin ediyorum. 

Peki, kooperatif sigorta şirketi kurma 
konusunda neden geç kalındı? 

En büyük sorunlardan biri mevzuat engeliydi. Eğer 
önümüzdeki birkaç ay içinde mevzuat halledilirse 
ve Hazine burada ciddi bir biçimde sınırları çizip 
şirketleri o kulvarın içinde kalmaya zorlarsa, 
bunun bir neticesi olarak sigorta sektöründe yerli 
sermayenin tekrar artışı kooperatif sigortacılığıyla 
olabilir. 

Biliyorsunuz, şu anda yabancı sermaye ciddi 
biçimde yükselmiş vaziyette, yerli sermaye ise 
2000 krizinden sonra sigorta sektöründen biraz 
kaçtı. Hazine de kuralların içinde kalmak kaydıyla 
kooperatiflerin artmasından yana ve bunu 
değerlendirmek lazım. Anonim sigorta şirketlerinin 

Doğa Sigorta Kooperatifi Genel Müdürü Burak Reis Özen:
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‘2015 HEDEFİ EĞİTİM SİGORTASINDA ÖNE ÇIKMAK’

“Doğa Sigorta birinci senesini doldurmak üzere. Kuruluş aşamasından 
beri arkasında Doğa Grubu’nun büyük desteğini gördü. Biz öncelikli 
planlarımızın hepsini bu yıl gerçekleştiremeyeceğimiz için bir kısmını 
2015’te yapmayı planlıyoruz. Kuruluş aşamasında fizibilite yaparken, 
eğitim sigortalarıyla grubumuzun Doğa Kolejleri vasıtasıyla büyük bir 
kitleye hitap edeceğimizi varsaymıştık. 2015 senesi içinde bireysel si-
gortalarda grubumuzun okullarıyla ilgili projelerimiz var. Onun dışında 
şu anda 65 acentemiz var ve üretimimiz trafik / kasko ağırlıklı gidiyor. 
Ama biz bunu konut, işyeri, nakliyat gibi diğer branşlarla çeşitlendir-
mek istiyoruz. Değişik ürünleri reasürans yoluyla ithal etmek istiyoruz. 
Bunların başında yüksek adette ferdi kaza ürünleri geliyor. Dernekler, 
kooperatifler ve sendikalarla kooperatif olmamız nedeniyle çok daha 
yakın ilişkiler kurma şansımız var. Özellikle bu kesimlerin çalışanları-
na ait ferdi kaza sigortalarını, ayrıca araç ve evlerinin sigortalarını yap-
ma şansımız yüksek. Bizim beklentimiz, Doğa Sigorta’nın önümüzde-
ki beş-altı yıl içinde kendi kulvarında büyüyüp ciddi yerlere yükselece-
ği yönünde.”

başta korkusu olduğunu hissetmiştik. Daha 
sonra kooperatiflerin piyasadaki acımasız fiyat 
rekabetine fazla girmediklerini gördüler. Sektör 
de bunu kabullenmiş durumda ve artık kooperatif 
sigortalara ayrık otu gözüyle bakmıyorlar. Herkes 
kendi kulvarında koşmayı becerirse, kooperatifçilik 
sigorta sektörü için olumlu bir enstrüman olacaktır.

Kooperatif sigortacılığındaki zorluklar neler?

Bu soruya şöyle örnek vereyim: Örneğin, trafik 
sigortalarının artık belli bir oranı var. Yani, diyelim 
ki İstanbul’da trafik sigortası ortalama 500 lira. 
Kooperatif olarak biz buna 100 lira ortaklık payı 
koyduğunuz zaman 600 lira olur ve kimse bizden 
almaz. 

Bunu elimine etmek adına, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın birtakım çalışmaları var. Eğer bu 
meclisten geçip kanunlaşırsa o zaman bu tarz 
zorunlu sigortalarda ortaklık payı 1 lira olacak. Yani 
ben 600 liraya satmak yerine 501 liraya satacağım 
ve o zaman piyasayla rekabet etme şansım olacak. 
Bugün İstanbul’da DASK ortalama 100 lira civarında 
satılıyorsa, ortaklık parası koyup 200 küsur liraya 
satmak zorundasınız. Dolayısıyla bunların iyi bir 
şekilde revize edilmesi lazım. 
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Müşteri memnuniyeti 
konusunda kooperatif 

sigorta şirketlerinin 
başarılı olacağına 

inanıyorum. Bankalar, 
kooperatifler ve 

dernekler kanalıyla, 
birbiriyle kombine 

edilmiş ürünler sağlayıp 
müşterilerin dikkatini 
çekmek lazım. Kasko, 

trafik ve yangın 
poliçesinin dışında da 

sigortalanabilecek çok 
fazla alan var. 

‘KÜÇÜK ŞİRKETLER BUTİK İŞLERE YÖNELMELİ’

Müşteri memnuniyeti konusunda kooperatif 
sigorta şirketlerinin başarılı olacağına inanıyorum. 
Bankalar, kooperatifler ve dernekler kanalıyla, 
birbiriyle kombine edilmiş ürünler sağlayıp 
müşterilerin dikkatini çekmek lazım. Kasko, trafik 
ve yangın poliçesinin dışında da sigortalanabilecek 
çok fazla alan var. 

Örneğin, sadece hukuki sorumluluk sigortaları 
konusunda Almanya’da faaliyet gösteren 10 sigorta 
şirketi görebilirsiniz. Çünkü Almanlar sorumluluk 
sigortası olmadan sokağa bile çıkmak istemiyorlar. 
Türkiye’de bu tip sigortalar henüz gelişmedi. Mesela, 
Avrupa’da uzatılmış garanti sigortaları var. Garanti 
süresi bitmeden arabanıza aynı şartlarda bir poliçe 
daha alıyorsunuz ve garantinizi uzatabiliyorsunuz. 
Ferdi kazada ve sorumluluk sigortalarında envai 
çeşit ürün var. Küçük şirketlerin değişiklik 
yaratabilmeleri için yavaş yavaş buralara doğru 
kayması lazım.

Sektörde acentelerin önemi nedir? 

Ben 43 yıl bu sektörden geçinmiş bir insan olarak 
şunun altını çizerek söyleyebilirim ki, Türk sigorta 
sektöründe acente fenomen haline gelmiştir. 
Şu anda da acentelerin olmadığı bir sistem 
düşünemiyorum. 

Dünyaya baktığımız zaman kimi ülkelerde 
brokerlerin kimi ülkelerde bankasüransın biraz 
daha ileride olduğunu görürsünüz ama her ülkede 
ortak bir şey var; her ülkedeki ortak çizgi acente. 
Acentesiz bir sigortacılık dünyanın hiçbir yerinde 
yok. 

Kooperatiflere gelince… Kooperatif ortaklığı 
konusunda acenteleri korkutan bir şeyin olmaması 
lazım. Mesela 100 lira vererek ortak oluyorsanız, 
bulunduğunuz kooperatifin acz içine düşmesi 
halinde sorumluluğunuz 100+100 lira ile sınırlı. 
Kooperatifler kanunen iflas etmiyor fakat acz içine 
düşebiliyorlar.  Bulunduğunuz kooperatif eğer acz 
içine düşerse, hiçbir şey yapamaz hale gelirse, sizden 
bir defaya mahsus 100 lira daha istenebilir diyor 
kanun. 

Yani tek sorumluluğunuz 200 lira! Bu iyi 
anlatılamadığı için, yapı kooperatiflerinde olduğu 
gibi, devamlı 100 lira ödeneceği zannediliyor. 
Bunu aracılarımıza iyi anlatmamız lazım. Çünkü 
müşterilerle onlar temas ediyorlar. 

Siz istediğiniz kadar bunu web sayfanıza yazın, 
broşürler dağıtın, iletişim kurun; müşterilerinize 
bunu ilk anlatacak olanlar sizin acentelerinizdir. 
Dolayısıyla biz şimdi acenteleri kooperatif 
sigortacılığı nedir, ne değildir, onları neler bekliyor, 
artıları eksikleri ne, neler yapmalılar gibi konularda 
eğitme yoluna gideceğiz. Kooperatif sigortacılığı 

konusunda yapacak çok iş var, sadece bunun için 
efor sarf etmek lazım. Ekibin bilinçli olması lazım.

Acenteleri de mutlaka kooperatif sigortacılığının 
içinde tutmak lazım. Acentelerin yanında başka 
alternatifler olmalı mı? Tabii ki; bankasürans, 
bireysel sigortacılık, call center ve kooperatifler 
gibi...

Peki kooperatif sigortacılığına neden başlıyor 
şirketler?

Maliyet avantajı bunun bir sebebi olabilir. Çünkü 
kooperatif sigorta şirketi, anonimden daha düşük 
bütçeyle kurulabiliyor. İkinci olarak, bu işte öncülük 
yapmak için bu işe girmek isteyenler, kooperatifçilik 
anlayışını geliştirmek isteyenler var. 

Üçüncü olarak, örneğin, 100 bin ya da 500 bin üyesi 
olan bir grup var. Sendika ya da bir dernek olabilir, 
vakıf veya tarım kredi kooperatifleri olabilir. Ancak 
şu anda bu üçüncü bacakta kurulmuş bir şirket yok. 
Avrupa’daki örneklere baktığımız zaman üçüncü 
ünitenin çok geliştiğini görüyoruz. İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında kurulan şirketler bunlar. Büyük 
holdingler ya da o zamanki büyük sermayedarlar 
harpte iflas ettikleri için birleşme yoluyla gruplar 
kurdular. Böylelikle herkes ortaya bir para koydu ve 
o paranın gücüyle bir şeyler yaptılar. Kooperatiflerin 
doğuşu böyle gerçekleşti. Tarım kooperatifi 
ise apayrı; onlar daha çok lokalizasyon içinde 
kurulmuş. Herkes buğday ekecek, herkesin tarlası 
var, biri yeminden koyacak öbürü gübresinden 
koyacak gibi bir dayanışma söz konusu. Sadece 
kurulmuş olmak için de kurulabiliyor. 

‘EN ÖNEMLİSİ HALKA ANLATABİLMEK’’

“Kooperatif sigortacılığına ortak olmanın korkulacak birşey olmadığı-
nı ve ortak olanları zarara sokmayacağını anlatmak lazım. Ana sözleş-
menizde bunu tanzim ediyorsunuz. Kimisi diyor ki ben bir sene sonra 
para veririm, kimisi diyor ki ben genel giderlerinden düşerim öyle ve-
ririm. Bunlar her şirkete göre değişiriyor. Şimdi genelleme yapıp baş-
ka şirketler adına konuşmak istemiyorum ama mutlaka insanlara bu-
nun anlatılması lazım.

Bu modellemeleri arttırmak çok olası ve her şeyin başı mevzuat. Mev-
zuat çıktığı zaman kimin ne yapıp ne yapamayacağını göreceğiz. Şu 
anda Hazine’nin çok büyük desteğini görüyoruz. Şu anda el yordamıy-
la gidilen bir yol var. O yol aydınlatılırsa, biz de altı şeritli bir otoyolda 
mıyız patika bir yolda mıyız göreceğiz. Onu görürsek, o zaman gücü 
yeten Ferrari’siyle gaza basacak, gücü yeten at arabasıyla gidecek ama 
bu yoldan gidilecek. Çünkü bu yol artık açıldı…”
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Pazarlamada Yeni Hedef Kitle:
Jenerasyonlar Değişiyor,
Yeni Tüketicilerimiz Z Kuşağı

Kuşaklar arası geçişler her zaman pazarlamacıların ilgi 
odağı olmuştur. Belli dönemler arasında doğan kişilerin 

ortak alışkanlık ve ortak tüketim tavrı gösterdiği uzun 
zamandır kabul edilen bir gerçek olmuştur.

Bu nedenle, kuşak geçişlerinin hangi dönemlere denk geldiği, 
hangi ortak tüketim tavrının benimsendiği, bu tavırlara nasıl 
yaklaşılması gerektiği gibi konular araştırma şirketlerinin 
önemli bir konusunu oluşturmaktadır. 

Kuşaklar arası değişiklikler de toplumun en temel çekirdeğini 
oluşturan ailelerden, kurumsal şirketlere ve global markalara 

ÇINAR NOYAN
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Y 
Kuşağı
(20-37)

yılda ciddi düşüşler yaşanıyor. Fiziksel kavgalar dahi 
bu kapsamda son 10 yılda %42 düzeyinden %25 
düzeyine kadar gerilemiş durumda.

3. Dünyayı değiştirmeyi hayal ediyorlar

Z Kuşağı temsilcilerinin büyük bölümü “fark 
yaratmak” ve “etki yaratmak” konularına çok değer 
veriyorlar. Sosyal girişimcilik son dönemin en 
popüler kariyer seçeneklerinden biri durumunda. 
16-19 yaşındaki gençlerin %26’sı sosyal yardım 
etkinliklerinde gönüllü olarak çalışıyorlar.

4. Yaşlılara karşı daha saygılı ve anlayışlılar

Geniş aile ortamında yetişmekten kaynaklı olarak Z 
Kuşağı, yaşlılara karşı davranışlarda saygıya önem 
veriyorlar. Saygının ötesinde, daha eski kuşakların 
değerlerine ve özellikle aile ilişkilerine yakın 
davranışlar sergiliyorlar.

5. Girişimcilik genlerinde var

Gençlerin %72 gibi büyük çoğunluğu kendi işinin 
sahibi olmayı hayal ediyor.

Y Kuşağının iş dünyasında yaşadığı zorluklar ve 
düşük işe giriş kazançlarını gözlemleyerek bu 
mücadelenin içine girmemeyi tercih ediyorlar. 
Toplamda %61’i hiçbir şekilde maaşlı çalışmayı 
istemiyor.

6. İlgi ve konsantrasyon süreleri hızla azalıyor

Araştırma sonuçlarına göre Z Kuşağı temsilcilerinin 
beyinlerini daha fazla bilgiyi daha hızlı 

Z Kuşağı temsilcileri 
araştırma şirketlerinin 

ilgi alanına yavaş yavaş 
girmektedir. Bugün 
itibarıyla doğrudan 

müşteri olmak yerine 
tüketicileri etkileyen 

dolaylı müşteri olarak 
algılanmaktadırlar. 

Halbuki alım kararları 
üzerinde çok fazla 

etkileri olduğu 
araştırmalarda 
görülmektedir.

Swing 
Kuşağı

(69+)

Baby 
Boomers

(50-68)

X 
Kuşağı
(38-49)

Z 
Kuşağı
(19 - )

kadar herkesin ilgisini çekmektedir. Özellikle 
kuşak çatışmaları ve kuşak davranışları, toplumsal 
huzurdan yükselen markalara kadar çok geniş bir 
yelpazede etki göstermektedir.

Bugün itibarıyla kabul edilen temel jenerasyonlar 
yukarıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

Ortalama 20 yılda bir jenerasyon değişimi genel 
kabul görmüş değişimken son zamanlarda davranış 
değişiklikleri baz alındığında bu sürenin 15 yıla 
kadar gerilediği görülmektedir.

Şu anda 19 yaşının altında olan yeni kuşak Z 
Kuşağı, toplam dünya nüfusunun %25,9’unu 
oluşturmaktadır. Bir başka deyişle her 4 insan biri Z 
Kuşağı temsilcisi olarak aramızda bulunmaktadır.

Peki bu durumda dünya nüfusunun büyük 
bölümünü oluşturan ve yaları ilerledikçe daha 
da doğrudan müşteri haline gelen Z Kuşağı 
temsilcilerinin beklentileri, talepleri, tüketim 
davranışları ve iletişim yolları nelerdir? Alışık 
olduğumuz tüketici davranışlarından ne kadar farklı 
yönde ilerlemektedir?

Z Kuşağı temsilcileri araştırma şirketlerinin ilgi 
alanına yavaş yavaş girmektedir. Bugün itibarıyla 
doğrudan müşteri olmak yerine tüketicileri 
etkileyen dolaylı müşteri olarak algılanmaktadırlar. 
Halbuki alım kararları üzerinde çok fazla etkileri 
olduğu araştırmalarda görülmektedir.

Z Kuşağının yaşadıkları süre içinde edindikleri 
bazı temel davranışlar bulunmaktadır. Bu 
davranışlar kendilerinden önce gelen kuşakların 
yaşadıklarından gözlemleyerek yarattıkları 
davranışlar olarak kabul edilmektedir:

1. Alışveriş yapmayı çok seviyorlar ve tercihleri 
on-line alışveriş

Toplam nüfusun %57’si sadece internetten alışveriş 
yapıyor. Özellikle kıyafet, aksesuar, ayakkabı, kitap, 
elektronik aletler gibi ürünlerde internet satışı çok 
önde. 

2. Son derece olgun ve kontrollü davranıyorlar

X ve Y kuşaklarının yaşadıklarından ders çıkartarak 
hayatlarını doğrudan etkileyecek hatalara 
düşmemeye çalışıyorlar. Alkol, sigara, uyuşturucu 
gibi bağımlılık yapan madde kullanımında son 10 
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değerlendirmek üzere kullandıklarını gösteriyor. 
Aynı anda 5 ekranı/konuyu takip edebiliyor ancak 
hepsine sınırlı zaman ayırabiliyorlar.

Yine araştırma sonucuna göre toplam 
konsantrasyon süreleri sadece 8 saniye. Bu sürede 
ilgisi çekilmediği taktirde konudan ve ortamdan 
kopuyorlar.

7. Durumsal farkındalıkları çok zayıf

Ani durum değişikliklerine ve kendilerini 
çevreleyen olaylara karşı ilgileri son derece az. 
Pek çoğu yaşadığı alanda yol tarifi vermekte dahi 
zorlanıyor. Bunun sebebi olarak kullandıkları 
elektronik aletlere fazla bağımlı olmaları 
gösteriliyor.

8. Semboller ile iletişim kurmayı tercih 
ediyorlar

Kendi aralarındaki iletişimde metin kullanmak 
yerine sembol kullanmayı tercih ediyorlar. Bu 
sayede iletişimin kişiye özel kalmasını ve sadece 
iletişimde oldukları kişinin anlamasını sağlıyorlar. 
Kendi yarattıkları sembol temelli bir lisan 
kullanıyorlar.

Z Kuşağına ait özellikler henüz yeni yeni ortaya 
çıkıyor ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda daha 
fazla ilgi görmeye başlayacak. Ancak kesin olan bir 
nokta var ki yeni tüketici adayları tüm işletmeleri 
fazlasıyla zorlayacak davranışlara sahip.

Son olarak da bir önceki kuşak olan Y Kuşağı ya 
da pazarlamadaki adıyla Milenyum Kuşağı ile 
aralarındaki temel davranış farklarına aşağıdaki 
tablodan göz atalım.

Yeni kuşaklar ile iletişim her zaman çok zor ve 
alışılmışın dışında düşünmeyi gerektirir. Ancak 

yukarıdaki tabloda özetlendiği gibi Z Kuşağı ile 
iletişim bu zorlu mücadeleyi daha da başarılması 
güç hale getiriyor.

Belki de Z kuşağı ile iletişimde en çok zorlanılacak 
konu onların çok düşük olan konsantrasyon süreleri 
içinde ilgilerini çekebilmek olacak. 

Her ne olursa olsun hem dijital çağın çok hızlı 
gelişmeleri hem de kuşakların davranışları 
değişiklikleri ile pazarlamada eskiden kalma 
yöntemler yavaş yavaş yerini “kişiselleştirilmiş 
pazarlama” yöntemlerine bırakmak zorunda kalacak 
gibi görünüyor.

Bu konuda hangi marka daha hızlı ve daha etkin yol 
alırsa gelecek o markaların olacak. 

Milenyum (Y) Kuşağı Z Kuşağı

Teknoloji Kavramı: Aynı anda 2 
Ekran

Teknoloji Kavramı: Aynı anda 5 
Ekran

3 Boyutlu Düşünce 4 Boyutlu Düşünce
Tembel, isteksiz aktivistler Aktif Gönüllüler

Çok Kültürlü Karışmış (Irk ve Cinsiyet)
Hoşgörü Birlik yaşam, beraberlik

Olgun Değil Olgun
Metin ile İletişim Görsel ve Sembollerle İletişim

Bir Şeyler Paylaşan Bir Şeyler Yapan
Kendine Güveni Az Tevazu Sahibi

Bugün Odaklı Gelecek Odaklı
İyimser Gerçekçi

Keşfedilmek İçin Çalışan Başarı Elde Etmek İçin Çalışan
Takım Uyumu Kolektif Şuur

Z Kuşağı ile İletişimde Püf Noktaları

1 Çeşitliliğe önem verin (etnik, cinsiyet, inanç vs ayrılıkları)

2 Görsellerle iletişim kurun (videolar, fotoğraflar, semboller)

3 Kısa içeriklerle daha sık iletişim kurun

4 Onlarla yetişkin tarzıyla konuşun, global konularda bile

5
Kendi fikirleri olduğunu ve ailelerini etkilemekte çok başarılı olduklarını 
unutmayın

6 Onlar için “bir şeyler” yaratın veya onların yaratmasına aracılık edin

7 Girişimcilik ruhları üzerine çalışın

8 Alçakgönüllü olun

9 Kontrolü onlara verin ve tercih yapabilmelerini sağlayın

10
Onlarla işbirliği içinde olun, başkalarıyla işbirliği içinde olmalarına yardım 
edin

11 Hikayenizi çoklu ekranlar üzerinden aktarın

12 “Live streaming”e önem verin ve onların bunun parçası olmasını sağlayın

13 Araştırma sonuçlarınızın etkili olmasını sağlayın

14
Onlara elde ettikleri değer hakkında bilgi verin, maliyet ve fayda ilişkisi 
önemli

15 Uğruna savaşabilecekleri bir sosyal fayda sağlayın

16 Evinizi-ofisinizi düzen içine alın, sürdürülebilirlik onlar için önemli

17
Uzmanlık geliştirmelerine yardımcı olun, en az 1 konuda uzman olmak 
istiyorlar

18 Onları mücadeleye zorlayın, meydan okuyun

19 Meraklarını sürekli besleyin

20 Sürekli geri bildirim ile beslenmelerini sağlayın
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2 015 yılı bütçesinde, gelir 
vergisinden 85 milyar 37 

milyon 788 bin lira, kurumlar 
vergisinden 39 milyar 86 milyon 
618 bin lira, veraset ve intikal 
vergisinden 455 milyon 580 bin 
lira, motorlu taşıtlar vergisinden 
8 milyar 841 milyon 57 bin lira, 
damga vergisinden 10 milyar 56 
milyon 656 bin lira ve beyana 
dayanan KDV'den 71 milyar 
834 milyon 269 bin lira kaynak 
bekleniyor.

Motorlu taşıtlar vergisinden elde 
edilen gelirin 2016'da 9 milyar 
304 milyon TL'ye, 2017'de de 

ÖTV'nin bütçedeki payı
100 milyar liraya yaklaşıyor

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde, ÖTV 
toplamı 94 milyar 431 milyon 458 bin lira olarak 
öngörülüyor. ÖTV'nin, 2016'da 101 milyar 902 
milyon liraya, 2017'de de 110 milyar 28 milyon 
liraya çıkması bekleniyor.

500 milyon 5 bin lira, kolalı 
gazozlardan 305 milyon 186 bin 
lira, dayanıklı tüketim ve diğer 
mallardan 3 milyar 678 milyon 
325 bin lira gelir elde edilecek.

Şans oyunları vergisi olarak 
849 milyon 516 bin lira, özel 
iletişim vergisi olarak 4 milyar 
714 milyon 593 bin lira, gümrük 
vergileri olarak 6 milyar 995 
milyon 389 bin lira ve ithalde 
alınan katma değer vergisi 
olarak 75 milyar 102 milyon 825 
bin lira toplanacak.

ÖTV'nin, 2016'da 101 milyar 
902 milyon liraya, 2017'de 110 
milyar 28 milyon liraya çıkması 
bekleniyor.

Alkollü içkilerden elde edilen 
gelirin 2016'da 6 milyar 200 
milyon liraya, 2017'de 6 milyar 
521 milyon liraya; tütün 
mamullerinden elde edilen 

gelirin de sırasıyla, 24 milyar 
534 milyon ve 25 milyar 804 
milyon 867 bin liraya ulaşması 
hedefleniyor.

2015 yılı bütçesinde tapu 
harçlarından 8 milyar 545 
milyon 565 bin lira, trafik 
harçlarından 628 milyon 785 bin 
lira, yurt dışı çıkış harçlarından 
106 milyon 5 bin lira gelir 
bekleniyor.

Söz konusu yılda, 1 milyar 37 
milyon 787 bin liralık taşınmaz 
kira geliri beklenirken, bunun 
453 milyon 737 bin TL'sini 
lojman kira geliri oluşturuyor.

Vergi, resim ve harç gecikme 
faizi olarak beklenen gelir 873 
milyon 854 bin lira. 

Para cezaları

2015 yılı bütçesinde, para 
cezalarından toplam 8 milyar 
959 milyon 630 bin lira gelir 
bekleniyor.

Para cezalarında yargı para 
cezaları 520 milyon 821 bin lira, 
trafik para cezaları 2 milyar 699 
milyon 435 bin lira, vergi ve 
diğer amme alacakları gecikme 
zamları 1 milyar 947 milyon 163 
bin lira öngörülüyor.

Trafik para cezalarından 2016'da 
2 milyar 992 milyon 926 bin lira, 
2017'de 3 milyar 279 milyon 819 
bin lira gelir hedefleniyor.

Bütçede, taşınmaz satışlarından 
da gelir bekleniyor. Toplamda 
1 milyar 696 milyon 363 bin 
liralık taşınmaz satış geliri 
hedeflenirken, bunun 300 
milyon lirasını sosyal tesislerin 
satışı, 110 milyon 962 bin lirasını 
arazi satışı, 437 milyon 858 bin 
lirasını arsa satışı oluşturuyor..

9 milyar 947 milyon liraya 
yükselmesi öngörülüyor.

ÖTV'den elde edilecek gelir 
100 milyar liraya yaklaşıyor

Bütçe gelirleri arasında, ÖTV 
toplamı 94 milyar 431 milyon 
458 bin lira olarak öngörülüyor. 
ÖTV içinde petrol ve doğalgaz 
ürünlerinden 48 milyar 110 
milyon 256 bin lira, motorlu 
taşıt araçlarından 12 milyar 
898 milyon 310 bin lira, 
alkollü içkilerden 5 milyar 
939 milyon 376 bin lira, tütün 
mamullerinden 23 milyar 
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OYDER'in yeni üyesi

Bayraktarlar Merkay A.Ş.  
Bayraktarlar Holding şirketler grubunun bir parçası olan Bayraktarlar Merkay A.Ş.  
1971 yılında kurulmuş olup, holding temellerine ev sahipliği yapmıştır. 

Kuruluş yıllarında Mercedes-Benz markasının Kayseri bayiliği ile faaliyetlerine 
başlayan şirketimizde markanın otomobil, kamyon, otobüs ve hafif ticari araçlar 
satışı ve satış sonrası hizmetleri sunulmaktadır. 

Bunun yanı sıra Mercedes Sigorta, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve marka-
nın tüm ikinci el satış hizmetlerini de bünyesinde barındırmakta ve hizmet ver-
mektedir. 

Şirket ana politikamız gelişen müşteri beklentilerinin tümüne cevap verebilecek 
personel kalitesini sürdürmek, hizmet kalitemizin her geçen gün artarak devamı-
nı sağlamak, tüm ürün gruplarında satış hacmini artırmak ve bölge potansiyelle-
rinin tümüne hâkim kalmak ve büyüme trendini  korumaktır. 
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BOYA KORUMA

Teksaslı Oto Koruma Markası 
ResistAll Bayraktar Otomotiv 
Güvencesi ile Türkiye’de

Yeni nesil “Nano Teknoloji” ile maksimum oto koruma! 

Boya ve döşeme koruma, oto kuaför ve bakım uygulamaları 
konusunda ABD’nin en başarılı firmalarından Cal>Tex’in 
ResistAll markası Bayraktar Otomotiv güvencesi ile 
Türkiye’ye geldi. 

Y eni nesil Nano teknoloji ile üretilen ResistAll, sıfır km araçlara 
trafiğe çıkmadan önce uygulandığında, dış etkenlerden 

kaynaklanan zararlara karşı garantili bir koruma sunuyor ve aracın 
ilk günkü gibi yeni kalmasını sağlıyor. 

Çevre ve insan dostu ResistAll ürünleri ile korunan otomobiller, 
güneş ışığından, yağmurdan, endüstriyel döküntülerden, kuş 
pisliğinden ve hatta asit yağmurlardan bile  uzun süre etkilenmiyor. 

Amerika’nın en çok tercih edilen boya koruma markası ResistAll, 

Bayraktar Otomotiv tarafından Türkiye’de satışa 
sunuluyor. Bayraktar Otomotiv şubelerinde 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 
sunan ABD’li markanın, otomobilin boyasını dış 
etkenlere karşı uzun süre koruyan çevre dostu 
ResistAll NG ve NG2 Koruma Hizmeti, yeni 
araçlarda 5 yıl, ikinci el araçlarda ise 3 yıl garanti 
ile sunuluyor. 

ResistAll NG ve NG2 ürünlerinin üretiminde 
yeni nesil “Nano Teknoloji”nin kullanılması 
uzun süreli kalıcılık ve dayanıklılık sunulmasını 
sağlıyor. Yeni nesil Nano teknololojiyle 
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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 kullanabilecek  

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. 

Kendi alanında, ABD’nin en büyük bayilik 
teşkilatlarından birine sahip olan Cal>Tex’in 
ResistAll markası Türkiye’de sadece Bayraktar 
Otomotiv şubelerinde uygulanıyor. 

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)

Cal>Tex hakkında

Merkezi Teksas’ta bulunan Cal>Tex, 30 yılı aşkın 
tecrübesiyle ABD’nin en büyük otomotiv koruma 
ürünlerinin üreticilerinden birisi konumunda 
bulunuyor. Büyük araç filolarına sahip dünyaca 
ünlü firmaların anlaşmalı tedarikçisi olan Cal>Tex, 
Cal>Tex, bugün ABD’de 2 bin 400'den fazla noktada 
ResistAll uygulaması gerçekleştiriyor. 

ABD, İngiltere ve Brezilya'da toplam 152 Bayisi 
olan, ABD’nin en büyük otomotiv bayi grupları 
arasında yer alan Group 1, oto koruma ve oto 
kuaför ürünlerini sadece (ResistAll) Cal>Tex'ten 
tedarik ediyor.

Bunun yanı sıra ResistAll, Amerika'nın en büyük 
Sigorta Firması olan Zurich Sigorta'nın 800 
noktasında, "Zurich Shield" adı altında ve ülkenin 
Teksas, Louisiana, Mississippi, Arkansas ve 
Oklahoma 5 büyük eyaletinde bulunan Gulf States 
Toyota'nın 150 Bayisi için özel etiket ürünlerini de 
temin ederek uygulama eğitimi veriyor.

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

Paris Otomobil Fuarı'nda
200 yeni model

Ekonomik krizin etkilerinden kurtulmaya başlayan Avrupa’nın bu 
yılki en büyük otomobil fuarı olan ‘Paris Motor Show’, 114’üncü 
kez kapılarını dünyaya açtı. 120’ye yakın dünya prömiyerinin 
gerçekleştiği fuarda 200’e yakın yeni model sergilendi.

P aris Otomobil Fuarı, dünyanın en büyük 
fuarları arasında ilk sırada yer alıyor. İki 

yılda bir düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nı 
en son 2012'de bir milyon 231 bin kişi ziyaret 
etti. Paris'i, Tokyo, Frankfurt, Pekin, Detroit 
ve Cenevre izliyor. 2014'te düzenlenen Tokyo 
Otomobil Fuarı'nı 902 bin, Frankfurt'u 881, 
Pekin'i 852 bin, Detroit'i 803 bin, Cenevre'yi 
ise 670 bin otomobil sever ziyaret etti.

Fuarda, Mercedes AMG GT, Jaguar XE, Fiat 
500X, Volvo XC90, Audi TT Roadster, Mazda 
MX-5, Mercedes B, Ford C-MAX, Audi A1, 
Citroen DS Divine, Aston Martin Lagonda, 
Kia Sorento, Land Rover Discovery Sport, 
Nissan Pulsar, Opel Corsa, Suzuki Vitara gibi 
modeller sergilendi. Ayrıca, Peugeot Quartz, 
Renault EOLAB, Citroen DS3 Fashion, 
Toyota CH-R gibi konseptler de fuarda 
vitrine çıkan diğer modeller oldu.
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Mercedes-Benz merakla beklenen AMG 
GT modelinin ardından, kaputunun altında 
aynı motoru barındıran C63 AMG ve C63 
AMG S modellerini tanıttı. Stuttgartlı üretici 
tarafından yeni geliştirilen 4-litre çift turbo 
V8 motor C63 AMG’de 475 beygir güç 
üretirken, C 63 AMG S’te 510 beygirlik bir 
motor bulunuyor.

Alman üretici Mercedes-Benz'in A Serisi'yle 
aynı platformu paylaşan modeli B Serisi, 
kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçti. 
Makyajlardan B serisini de fuarda tanıtan 
Mercedes bir de sürpriz yaptı. B serisinin 
hibrid ve doğal Gazlı sürümlerini de fuarda 
sergiledi.  Stuttgartlı üreticinin satışlarında 
önemli bir rol oynayan, konforlu yapısı ve 

nispeten ekonomik satış fiyatıyla Mercedes-
Benz dünyasına en uygun giriş biletlerinden 
biri olan B Serisi'nde makyaj operasyonunun 
belirgin izleri görülüyor.

Paris Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri 
yapılacak makyajlı B Serisi'nin iç mekanında 
ise, 8 inç boyutunda multimedya ekranı, 
ambiyans ışıklandırması için 12 farklı renk 
seçeneği ve opsiyon olarak sunulan anahtarsız 
çalıştırma seçeneği göze çarpanlar arasında... 
Stuttgartlı üretici güvenliği de elden 
bırakmıyor elbette. 2015 B Serisi'yle birlikte 
Çarpışma Önleme Yardımcısı ve 60 ile 120 
km/s arasında devrede olan Uyarı Asistanı 
güvenlik özellikleri olarak araçta yerini alıyor.



48 EYLÜL 2014

PARİS OTOMOBİL FUARI

Sadece 499 adet üretilecek

İtalyan süperspor üreticisi Ferrari, üstü açık 
otomobili 458 Speciale Aperta'yı Paris'te 
vitrine çıkarıyor. Sadece 499 adet üretilecek 
otomobilin kaputunun altında bulunan 
4.5 litre V8 motor, 605 beygir güç üretiyor. 
0'dan 100 kilometre hıza ulaşması 3 saniyede 
sürüyor.

Yerli Hyundai i20 sürprizlerle dünya 
sahnesine çıktı

100'den fazla yeni modelin sergileneceği 
Paris Otomobil Fuarı'na İzmitli i20 damga 
vuracak. Hyundai Assan İzmit tesislerinde 
üretilen i20'nin 5 kapı ve 3 kapılı Coupe 
versiyonlarının 'dünya tanıtımı' Paris'te 
yapılacak. Baştan aşağıya yenilenen i20, 
fuarda 3 ve 5 kapılı versiyonlarıyla tanıtılacak 
ve sürpriz motor seçenekleriyle otomobil 
severlerin karşısına çıkacak.Hyundai i20, 
fuarın hemen ardından 32 ülkede satışa 
sunulacak. Hyundai Assan, yıl sonuna 
kadar 20 bin adet i20 ihraç etmeyi planlıyor.
Hyundai Assan'ın kapasitesi 2013'te 1.2 
milyar yatırımla ikiye katlanarak 200 bin 
adede yükseldi. İzmit'te üç vardiyada i10 ve 
i20 modelleri üretiliyor.2002'den bu yana bir 
milyon adedin üzerinde satılan i20, Avrupa'da 
en çok tercih edilen Hyundai modeli. 
Hyundai, i20 ile büyüyen Avrupa pazarındaki 
iddiasını da sürdürmeyi hedefliyor.

Markanın yeni tasarım felsefesi “Fluidic 
Sculpture 2.0”ın B segmentindeki üyesi olan 
Yeni i20, üst düzey donanım seçenekleri, 
genişleyen kabin ölçüleri, yüksek kalitesi ve 
üstün teknolojisiyle segmentine farklı bir 
bakış açısı getiriyor. Markanın karakteristik 
altıgen ön dizaynını taşıyan i20, en çok geriye 
doğru uzatılmış LED ön farlarıyla dikkat 
çekiyor. Aracın burnundaki karakteristik 
çizgiler, akıcı tasarım ile arka kısma kadar 
uzanarak i20’ye göz alıcı bir görünüm 

kazandırıyor. Arkada tasarımda göze çarpan 
bölüm ise C sütunundaki siyah parça ve LED 
arka stoplar.

Paris’te ilk kez gösterilen bir başka sürüm 
ise Yeni i20 Coupe oldu. Üç kapılı bu 
versiyonuyla birlikte genç kullanıcıların 
ilgisini çekecek olan Yeni i20, geliştirilmiş 
motorlarıyla da adından sıkça söz ettirecek. 
Hyundai’nin Almanya Rüsselsheim’daki 
Ar-Ge merkezinde tasarımı ve mühendisliği 
geliştirilen Yeni i20, hem 3 hem de 5 kapılı 
gövde seçenekleriyle Türkiye fabrikasında 
üretilerek tüm genleriyle gerçek bir Avrupalı 
otomobil olarak Türkiye’de ve 30’dan fazla 
Avrupa ülkesinde yollara çıkacak.

Renault yeni Espace'yi görücüye çıkardı

Renault, 2014 Paris Otomobil Fuarı’nda 
yeni Espace’ın ilk gösterimini gerçekleştirdi. 
Tasarım ve çekiciliği bir araya getiren bu 
büyük, zarif ve yenilikçi crossover bir yıl önce 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gösterilen 
konsept otomobilin çizgilerini alıyor.

30 yıldan bu yana Espace’ın başarısının 
kozları olan aydınlık, modüler, konfora sahip 
Yeni Espace akıcı çizgileri, çekici iç mekan 
ve havada asılı gibi duran konsolu ile dikkat 
çekiyor. Otomobilin hem beş hem de yedi 
koltuklu versiyonunda ustaca düşünülmüş 
iç mekan modülerliği sunuluyor. Ayrıca 
Espace’ta tasarımı ve üretim aşamasında 
detaylara da çok büyük önem verildi.

Opel'den 4 yeni model

Opel, Paris Motor Show’da 4 dünya 
tanıtımına imza attı; Yeni Corsa, ADAM S 
ve Dizel Mokka. Yeni Corsa'da yeni nesil üç 
silindirli 1.0 litrelik motor ve altı ileri manuel 
şanzıman seçeneği ile sunulacak.  ADAM 
S de ise kişiselleştirme özellikleri dikkat 
çekerken,  sportif versiyonu S, 1.4 litre 150 
beygirlik benzinli Ecotec motor ve altı ileri 
manuel şanzıman seçeneği ile sunulacak. 
Sınıfının en sessiz ve en kuvvetli dizel motoru 
olarak tanıtılan 1,6 litrelik motor Almanya'da 
ikinci kez yılın 4x4'ü seçilen Mokka ise 
birlikte sunuluyor.

Opel CEO’su Dr. Karl- Thomas Neumann 
"Dört dünya prömiyeri, yeni nesil model ve 
motor atılımımızın istikrarlı biçimde devam 
ettiğini ifade ediyor. Yeni Corsa ve ADAM 
S, model portföyümüzün yeni yüzleri iken 
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telefonunuzdaki uygulamalar, aracın bilgi 
ekranına yansıtılabilecek. Bir diğer kullanışlı 
fonksiyon olan SmartGate ise, otomobilin 
yakıt tüketimi, ortalama hız, gibi değerleri 
akıllı telefonda saklamaya imkan tanıyacak. 
Buradaki bilgiler Yeni Skoda Fabia'daki 
WiFi teknolojisi kullanılarak aktarılacak. 
Tamamen yenilenen motor gamı, EU6 
emisyon standartlarına sahip. Yeni Skoda 
Fabia GreenLine versiyonlarıyla birlikte 
dört benzinli ve üç dizel motor seçeneğiyle 
sunulacak Yeni Skoda Fabia’da hem manuel 
hem de DSG çift kavramalı otomatik vites 
seçenekleri tercih edilebilecek.

Peugeot’dan yeni bir konsept: QUARTZ

Peugeot, 2009’dan beri SUV konusunda 
liderliğini ortaya koyuyor. Peugeot, fuarda 
sergilediği yeni konsepti Quartz ile yeni 
üst gam sportif model kavramını vitrine 

bulunuyor. Özel bir ESP gerek aracın dengesi 
için gerekse akünün şarj düzeyinin optimum 
yönetimi için fren gücünün dört tekerlek 
arasında dağılımını kontrol ediyor. Bu grup 
sürücüye üç mod sunuyor. ZEV modunda, 
araç ev tipi prizlerden şarj edilebilen akü 
sayesinde sadece elektrik enerjisiyle 50 
kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Yol 
modunda, sürüş konforunu arttırmak ve 
yavaşlama fazlarında akünün maksimum şarj 
edilmesini sağlamak üzere öndeki termik 
ve elektrik motorlar birlikte çalışıyorlar. 
Nihayet, Race modu şasinin ve kilitli 
mekanik diferansiyellerle donatılmış yürüyen 

etapta 200 bin adede yükselirken, üçüncü 
modelle 300 bin adede çıkacak. Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü 
ve CEO’su Orhan Özer, yeni modelle ilgili 
olarak daha önce yaptığı açıklamada, 
“Üretim yeri için rekabette Fransa yok, 
yer kesin Türkiye. Proje olursa Türkiye’de 
olacak. Model eli kulağında çabalıyoruz. Çok 
büyük ihtimalle olacak. Üretirsek her şey 
ikiye katlanacak. Üretim de adet olarak ikiye 
katlanacak. 150 milyon Euro’dan biraz daha 
büyük bir yatırım olur” yorumunu yapmıştı.

2.0 litrelik motorumuz dizel teknolojisinde 
zirveye oynadığımızı gösteriyor” dedi.

Yeni Fabia şimdi daha sportif, çok daha 
teknolojik

Tamamen yenilenen Skoda Fabia daha geniş, 
daha kullanışlı ve daha çevreci özellikleriyle 
Paris Motor Show’da  ilk kez tanıtıldı. 1999 
yılında piyasaya çıktığı ilk günden beri 
sağlamlığı, pratikliği ve kolay kullanımıyla 
dikkat çeken Fabia, şimdi üçüncü jenerasyon 
modeliyle beğenilere sunuluyor. Dünya 
çapında bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyon 
adet satılan Skoda Fabia’nın üçüncü nesli, 
yenilikçi teknolojileri, sportif tasarımı ve 
pratik fikirleriyle Paris Motor Show’un en ilgi 
çekici otomobillerinden biri oldu.

Yeni Fabia’da ilk kez bir Skoda modelinde 
kullanılan MirrorLinkteknolojisi de kolayca 
akıllı telefonlar ile eşleştirilebilecek ve 

çıkarıyor ve segment vizyonunu yeniliyor. 
Quartz tamamen sürücüye adanmış olan 
bir i-Cockpit’ten oluşuyor. Bu kokpit, 
süspansiyon ayarı gibi donanımlarla 
PEUGEOT Sport tarafından geliştirilen 
500 beygirlik güç ünitesinin kontrol altına 
alınmasını sağlıyor.

Toplam 500 beygir güç üreten full-hybrid 
plug-in çekiş ünitesi bir termik motor ile 
iki elektrik motorundan oluşuyor.  6 ileri 
otomatik vites kutusuyla eşleşen 4-silindirli 
benzinli motor 170 beygirlik bir güç üretiyor. 
Buna ilaveten, ön dingil 85 kW gücündeki 
bir elektrik motoruyla doğrudan motorize 
ediliyor. Bu elektrik motoru yavaşlama 
fazında 400 voltluk aküyü şarj ediyor ve 
vites değişikliklerinde termik motora destek 
oluyor. Arka dingil de aracı arkadan itiş için 
85 kW’lık bir elektrik motorunu taşıyor 
ve aynı şekilde akünün şarjına katkıda 

aksamın azami şekilde değerlendirilmesi 
amacıyla üç motoru birlikte kullanıyor. 
Böylece, bu mimari her bir tekerleğin 
tutunmasına bağlı olarak torkun tekerlekler 
arasında dağıtılmasına olanak veriyor.

İlk yerli SUV Toyota standında

Toyota’nın Adapazarı fabrikasında üreteceği 
3’üncü modelin öncüsü olan C-HR konsepti 
Paris fuarında vitrine çıktı. Kompakt SUV 
olan konseptin seri üretim modelinin 2015 
yılında sergilenip, 2016 yılı başından itibaren 
Adapazarı’nda üretilmesi planlanıyor. Toyota, 
Türkiye’de üretilecek ilk SUV modeli için 
Adapazarı fabrikasına yaklaşık 150 milyon 
Euro yatırım yapacak.

Adapazarı’nda üretilecek modelin 2016’da 
banttan inmesi ve dünya pazarlarına ihraç 
edilmesi planlanıyor. Fabrikanın mevcut 
150 bin adetlik kapasitesi yeni Corolla ile ilk 
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M azda, tüm dünyada 
SKYACTIV Teknolojileri 

ile çığır açan yeniliklerini bir 
bir duyururken Türkiye’de de 
faaliyetlerine son hız devam 
ediyor. Bu gelişmelerin en 
sonuncusu Mazda Türkiye 
ile  Şişli Endüstri Meslek 
Lisesi arasında gerçekleştirilen 
işbirliği sonucu oluşturulan 
Mazda sınıfı...Geçtiğimiz beş ay 
süresince altyapısı hazırlanan 
sınıf, 21 Ekim 2014 Salı günü 
saat 10:00’da gerçekleştirilen 
tören ile eğitime açıldı. 

Gelecek için bugünden yatırım 
yapmayı benimseyen Mazda, 
Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde 
mevcut bir sınıfın iyileştirilmesi 
kapsamında çalışmalar yürüttü. 
Ayrıca Meslek Lisesinde 
okuyan öğrencilerin atölye 
çalışmaları yapabilmeleri adına 
en son teknoloji ile üretilen 
SKYACTIV-D 1.5 lt. motor ve 
bir Mazda3 hibe edildi.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde Mazda 
Sınıfı Eğitim Laboratuarı Açıldı

bilgiye ve beceriye sahip yetişmiş 
teknisyenlere  emanet edilmesi 
gerekiyor.” diyerek yapılan 
çalışmaların tamamen geleceğe 
yönelik hazırlıklar olduğunu 
vurguladı. Ayrıca Atsan, müşteri 
memnuniyeti ve buna bağlı 
müşteri sadakati konularında 
en önemli başarı kriterinin 
yetişmiş insan gücü olduğunu 
ve bu sebeple şimdiden gerekli 

önlemleri almaya başladıklarını 
ifade etti.

Eylül 2014 de özel bir sınavdan 
geçirelerek seçilen 26 teknik 
öğrenci 3 yıl boyunca Mazda 
teknolojileri ile donatılarak  
2017 de mezun olacaklar ve 
kendilerine Mazda bünyesinde 
çalışma imkanı sağlanacak. 
Önümüzdeki dönemde de her 
yıl  Mazda sınıfında özenle 
seçilmiş ve eğitim alımış  18 
teknik öğrenci Mazda ailesinde 
yerini alarak marka için 
gelecekte önemli bir gücün 
temelini oluşturacak..

Konu ile ilgili açıklama yapan 
Mazda Türkiye Satış Sonrası 
Direktörü  Tamer Atsan: 
“Mazda markasının Türkiye’de 
ilerlemesi için önemli çalışmalar 
yürütüyoruz.  Ülkemizin 
geleceğine yön verecek birçok 
gencin burada yetişmesini 
arzuluyoruz. Dünyanın en 
sorunsuz aracı söz konusu olsa 
bile markamızın en üst seviyede 

Mazda Türkiye ile  
Şişli Endüstri Meslek 
Lisesi arasında 
gerçekleştirilen 
işbirliği sonucu Mazda 
sınıfı oluşturuldu.





52

OTOMOTİV DÜNYASI

EYLÜL 2014

Türkiye prömiyeri 
gerçekleştirilen Gazelle 

Next, çok avantajlı fiyatı, düşük 
işletme maliyeti, 3 yıl veya 
150 bin kilometre garantisi, 
20 bin kilometre bakım 
aralığı ve yakıt ekonomisi ile 
dikkat çekiyor. Düzenlenen 
tanıtımda ayrıca, otomobiller, 
kamyonetler, kamyonlar ve 
VAN tipi araçlarla pistlerde 
yaptığı heyecan dolu akrobatik 
gösteriler ile dünya çapında üne 
kavuşan Kazakistanlı 3 pilottan 
oluşan Tarabanko Takımı’nın 
Gazelle Next araçlarla Formula 
1 pistindeki gösterileri de 
izleyenleri büyüledi.

GAZ Group CEO’su Vadim 
Sorokin, Gazelle Next’in 
Türkiye prömiyerinde yaptığı 
konuşmada, Türkiye’deki 
yatırımlarının ihracat açısından 
büyük önem taşıdığına dikkat 
çekerek şunları söyledi; 
“En yeni ürünümüz olan 

Gazelle NEXT Türkiye'den
dünya'ya ihraç edilecek 

Rusya’nın en büyük ticari araç markası olan ve 
Mersa Otomotiv Distribütörlüğü’nde Türkiye’de de 
üretim yapan GAZ, en yeni modeli Gazelle Next’i 
Türkiye pazarına sundu.

sağlayacak. Next, sadece 
Türkiye’de değil, Türkiye’den tüm 
dünyaya satılacak. Türkiye’de var 
olmamızın sebebi bu ülkenin 
potansiyeline inanmamız ve 
buradan dünyaya açılacak 
olmamızdır.”

GAZ Group Satış ve Pazarlama 
Direktörü Oleg Markov 
da, Yeni Next ailesine 375 
milyon dolardan fazla yatırım 
yaptıklarını kaydederek, 
“Uluslararası pazarlarda 
rahatlıkla rekabet edebilecek 
olan yeni modellerimiz ile ana 
hedefimiz ihracatımızı artırmak. 
Aynı zamanda Rus pazarında 
kapsamlı olarak uyguladığımız 
Assistance hizmetini Türk 
pazarında da uygulamaya 
başlayacağız. Bu sistem ile 
müşterilerimize araç çekiş 
desteği, servis desteği ve kaza 
gibi durumlarda hukuk desteği 
sağlayacağız” şeklinde konuştu. 

Mersa Otomotiv Yönetim 

Kurulu Başkanı Adil Gören, 
yaptıkları yatırımın Türkiye 
için büyük önem taşıdığına 
dikkat çekerek “4 yıl önce 
aldığımız karar ve 2 yıl önce 
başlattığımız yatırım sonucunda 
bu seviyeye ulaştık. Next’in 
üretimi ve Türkiye’den ihracatı 
ekonomimize katkı sağlıyor. 
Rusya’nın en büyük ticari 
araç markası olan Gaz’ın 
farklı modellerinin üretimini 
Türkiye’de de gerçekleştiriyoruz. 
Ürettiğimiz son modelimiz 
olan Next’in sağlamlığı başta 
olmak üzere taşıma kapasitesi, 
teknolojisi, kaliteli satış sonrası 
hizmetleri, ekonomik kullanım 
maliyeti, konforu ve ciddi bir 
fiyat avantajı mevcut. Rusya’da 
önemli bir yeri olan GAZ Ticari 
Araçlar ve Mersa Otomotiv’in 
yarattığı sinerji ile sektörümüzde 
önemli bir rol üstleneceğimizi 
düşünüyorum” dedi.

Türkiye’de üretilecek olan 
Gazelle Next galvanizli gövdesi, 
her türlü üst yapının kolaylıkla 
uygulanabildiği monoblok 
şasisi, rakipsiz dönüş yarıçapı 
ve avantajlı yakıt tüketimi ile 
ticareti bilen herkesin aracı 
olacak. Ergonomik yapısına 
paralel olarak yüksek güvenlik 
donanımlarına sahip, 3,5 ton 
ağırlığı ve 20 m3’e varan yüksek 
taşıma kapasitesiyle en zorlu yol 
koşullarında bile mükemmel 
çözüm sunan Gazelle Next, 
ticari araç sektörüne yeni bir 
soluk getirecek.

Gazelle Next hafif ticari 
aracı Türk müşterilerimize 
sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Yeni aracımız 
konforu, fonksiyonelliği ve en 
düşük sahip olma maliyetini 
aynı anda müşterilerimize 
sunacak. Parçalarımızın yüzde 
30’unu Türkiye’den alıyoruz. 
Next, taşıyanlara daha fazla 
performans ve maliyet avantajı 



53EYLÜL 2014

M ercedes-Benz Türkiye, 
kaporta ve boya 

atölyelerinin iş kalitesini ve 
kârlılığını arttırmak, başarılı 
boya uzmanları yetiştirmek 
ve müşteri memnuniyetini 
yükseltmek amacıyla Daimler 
AG onaylı oto tamir boyaları 
tedarikçisi PPG  ile çerçeve 
anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında PPG 
Türkiye, Mercedes-Benz 
yetkili servislerinin  cazip 
fiyatlarla oto tamir boya 
ve ilgili sarf malzemelerini 
tedarik etmelerini, daha 
kaliteli eğitim ve danışmanlık 
hizmeti alabilmelerini 
sağlayacak. Ayrıca, Mercedes-
Benz bünyesindeki atölyeler 
PPG’nin boya&kaporta atölyesi 
iyileştirme programları ile 
daha verimli çalıştırılarak 
maliyet en uygun seviyeye 
indirilecek. 

PPG Oto Tamir Boyaları 
Ülke Müdürü Bülend Alpay, 
yapılan bu anlaşma ile her iki 
firmanın da sektördeki lider 
konumlarını pekiştireceğine 

inandıklarını söyledi. Alpay, 
“Dünyanın farklı bölgelerinde 
başarıyla hayata geçen iş 
ortaklığımız  Türkiye’de de 
ürün-hizmet kalitesinde 
yükseliş ve  operasyonlarda 
verimlilik artışı sağlayacaktır” 
dedi.

Yapılan anlaşmanın başta son 
kullanıcı olmak üzere tüm 
taraflar için olumlu sonuçlar 
yaratacağını  dile getiren PPG 
Türkiye Satış ve Pazarlama 
Müdürü Çağrı Kırteler 
ise;  PPG’nin global ölçekte 
birçok otomobil üreticisinin 
çözüm ortağı olduğunu ve 
100 yılı aşan PPG birikiminin 
Mercedes Benz Türkiye’nin 
boya ile ilgili iş süreçlerinin 
veriminin artması için 
kullanılacağını belirtti. 

PPG Türkiye İş Geliştirme 
Müdürü Ulaş Ata ise, 
“Mercedes Benz Türkiye gibi 
otomotiv sektörünün büyük 
ve etkili bir oyuncusu ile 
işbirliği yapmaktan mutluluk 
duyuyoruz” dedi. 

PPG ve Mercedes-Benz’in 
işbirliği ile oto tamir 
boyalarında kalite yükselecek 
PPG ile Otomotiv sektörünün köklü üretici 
firmalarından Mercedes-Benz, Türkiye’de oto 
tamir boyaları alanında iş kalitesini arttırmak 
amacıyla işbirliği yapıyor. 

60. Yılını Kutlayan 
SsangYong’dan Anlamlı Ödül!

Y arım asrı aşkın geçmişe 
sahip olan SsangYong’un  ev 

sahipliğinde Paris’te düzenlenen 
ve tüm ülke distribütör 
yetkililerinin katılımıyla 
gerçekleşen 2013-2014 ödül 
töreninde, Best Customer 
Service (en iyi müşteri hizmeti) 
ödülüne layık görülen Türkiye 
Distribütörü Şahsuvaroğlu Dış 
Ticaret, Genel Müdür Yardımcısı 
Yunus Şahsuvaroğlu ödülünü 

SsangYong CEO’su Yoo-il 
Lee’nin elinden aldı.

Geçtiğimiz yılda Best Marketing 
(en iyi pazarlama) Ödülünü 
alan Şahsuvaroğlu Dış Ticaret, 
kendilerine ve ürünlerine 
olan güveni sektörde fark 
yaratan birçok uygulamayla 
müşterilerine sunuyor. Yaygın 
bayi ağı, dinamik bir ekip ve  
%100 müşteri memnuniyeti 
odaklı yaklaşım bu başarıyı 
destekliyor. Yunus Şahsuvaroğlu  
“Aldığımız her ödül bize büyük 
gurur yaşatıyor, Şahsuvaroğlu 
Dış Ticaret olarak biz büyük  
ve işini aşkla yapan bir aileyiz. 
Bugüne kadar aldığımız ödüller 
bunun kanıtıdır. Bundan 
sonrada durmadan, yorulmadan 
büyük işler yapmaya devam 
edeceğiz“  diye konuştu.

Şahsuvaroğlu, dünyanın en iyi 
müşteri hizmeti veren Ssangyong 
distribütörü seçildi
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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Bilal Şengün: 
“Türkiye’nin Neden Yerli Bir Otomobili Olmasın”

P anel öncesi yapılan açılış konuşmalarının ilkini 
panele ev sahipliği yapan MÜSİAD Kocaeli 

Şube Başkanı Bilal Şengün gerçekleştirdi. Şengün 
konuşmasında, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 büyük 
ekonomisi olma yolunda birçok lokomotif sektörle 
dünya zirvesine doğru ilerlemekte olduğunu 
belirterek, “Türkiye'nin neden yerli bir otomobili 
olmasın. Elektrikli bir yerli otomobille bu sektörde 
zaman kaybetmeden hızlı çalışmalara başlayalım. 
Türkiye'nin bu alan yönelmesini stratejik açıdan da 
önemli buluyorum” dedi.

MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı 
Cengiz Arslan:” Türkiye İçin Prestij Demektir”

MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Cengiz 
Arslan ise konuşmasında, Türkiye'nin 2023 hedefleri 
arasında olan dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girmek için kendi otomobilimizi kendimizin 
üretmemizin şart olduğunu ve bunu yapmaya da 
karar verdiklerini söyledi. Arslan, konuşmasında 
şunlara değindi; “Bu kendi üretimine yedek parça 
üretecek olmamız demektir. Şarj istasyonlarını 
kendi ürettiği araçları daha uygun olacak, bundan 
sonra üretilecekler bunu örnek alacak. Dolayısıyla 
bu sisteme yönelik yasal ve teknik düzenlemeler 
yapmak demektir. Dünya ölçeğinde satış yapacağı 
için üretimi sadece Türkiye pazarına yönelik 
olmayacak, hatırı sayılır döviz girişi sağlanması 
demektir. Hükümetimizce hayata geçirilmesini 
beklediğimiz teşviklerden yararlanarak markalaşma, 
üretim ve dağıtım süreci daha sağlıklı işleyecek bir 
piyasa demektir. Elektrikli otomobil Türkiye için 

en başta prestij demektir. Akabinde tasarruf katma 
değer, az maliyetle çok yol kat etmek demektir. 
Elektrikli otomobil ekolojik verimlilik yani temiz 
hava demektir. Cari açık değil belki ama cari fazla 
demektir. Ülke tasarruflarının artması demektir, 
elektrikli otomobil gelişmişlik demektir.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak:” Türkiye 
İddialarını Hem Sürdürmeli Hem de Hayata 
Geçirebilmelidir”

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak programda 
yaptığı konuşmada “Araba sevdamızı, otomobil 
sevdamızı ortaya koymak için MÜSİAD olarak 
önemli işlere imza atmayı hedefliyoruz. Otomotiv 
sektörünün derinliğini istihdama da bakarak 
değerlendirebiliyoruz” dedi. Olpak bu konuya 
ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü; “Eğer Türkiye 
iddia sahibi olduğu noktasında ısrarlıysa, ki biz 
ısrarlı olmasını gerektiğine inanıyoruz, 'Sadece 
yerli otomobili değil, yerli uçak dahil olmak üzere 
bu iddialarını hem sürdürmeli hem de hayata 
geçirebilmelidir' diyoruz. Bizim bir işadamları 
derneği olarak, MÜSİAD olarak buradaki rolümüz 
ise bu ve benzeri başka organizasyonlar, programlar 
vasıtası ile konuyu gündemde tutmak, güncel 
tutmak, doğru mesajları örgütlü bir şekilde yüksek 
sesle verilebilmesine imkân sağlamak. Dolayısıyla 
bu yönü ile doğru adımların daha güzel bir şekilde 
atılabilmesine alt yapı hazırlamak ve farkındalık 
perçinlemektir.

Teknolojinin yeşil geleceği elektrikli yerli 
otomobil Kocaeli’de masaya yatırıldı

‘Teknolojinin Yeşil Geleceği-Yerli Elektrikli Otomobil’ adıyla 
düzenlenen programa Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Genel Başkan 
Yardımcısı Kemal Yamankaradeniz, YK Üyesi Hakan Altınay, 
MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Cengiz Arslan, MÜSİAD 
Kocaeli Şube Başkanı R. Bilal Şengün, İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, Sanayi Genel Müdürü İbrahim Kılıçarslan, TSE 
Proje Koordinatörü Dr. Murat Büyük, Derindere Motorlu Araçlar 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol katıldı. 

MÜSİAD Otomotiv 
Sektör Kurulu 

Başkanı Cengiz Arslan 
Türkiye'nin 2023 

hedeflerini yakalamak 
için kendi otomobilimizi 

kendimizin üretmemizin 
şart olduğunu ve bunu 

yapmaya da karar 
verdiklerini söyledi. 
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Sanayi Genel Müdürü 
İbrahim Kılıçaslan, 

"2013'te Türkiye'nin 
otomotiv ithalatı 17 

milyar dolar, ihracatı 
17 milyar dolar. Yani 

cepte bir şey kalmamış.
Türkiye'de 163 Ar-Ge 

merkezi var. 163'ün 
54'ü otomotivle alakalı. 

Bunun da 12'si ana 
sanayi, 42'si yan sanayi. 

Türkiye, toplam Ar-Ge 
giderlerinin üçte birini 

otomotive veriyor" 
ifadesini kullandı.

Olpak, MÜSİAD Otomotiv Sektör Zirvesi'nde, 
Türkiye'nin otomotiv sanayisinin 2001'deki 
ekonomik krizin ardından 2008'e kadar geçen 
sürede ivme yakaladığını ancak bu tarihten sonraki 
süreçte dalgalanmayla devam ettiğini söyledi. 

Türkiye'nin yerli otomobil üretme hedefini 
desteklediklerini belirten Olpak, rollerinin 
düzenledikleri organizasyonlarla konuyu güncel 
tutmak ve doğru mesajların örgütlü şekilde yüksek 
seslerle verilebilmesine imkan sağlamak olduğunu 
kaydetti. 

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli’nin 
Türkiye’nin üretim kalbi ve merkezi olduğunu 
hatırlattı, “Bu toplantı Kocaeli’nin 2023 yılında 
planlama ve ekonomik büyümesinde önemli bir 
yeri olacaktır. Otomotiv ile 2023’teki 500 milyar 
dolar hedefimize 75 milyar dolar katkı yapacaktır. 
Yerli bir markamızın olmaması asla kabul edilemez. 
2023’e kadar bir marka ile dünya pazarında yerimizi 
alacağız” diye konuştu.

Vali Güzeloğlu: “Dünya Pazarındaki Yerimizi 
Alacağız”

Programda konuşan Kocaeli Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu; “14. Sektör Zirvesinde Teknolojinin 
Yeşil Geleceği programına katıldığım için mutluluk 
duydum. Bu programın Kocaeli de yapılması ise ayrı 
bir önem taşıyor. Otomotiv ile 2023’teki 500 milyar 
dolar hedefimize 75 milyar dolar katkı yapacaktır.
Yerli bir markamızın olmaması asla kabul edilemez. 
2023’e kadar bir marka ile dünya pazarında yerimizi 
alacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü 
MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı 
Cengiz Arslan’ın yaptığı panele geçildi. Panelde  
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Sanayi 
Genel Müdürü İbrahim Kılıçarslan, TSE Proje 
Koordinatörü Dr. Murat Büyük, Derindere Motorlu 
Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol 
elektrikli otomobili masaya yatırdı. 

“Türkiye  Ar-Ge Giderlerinin Üçte Birini 
Otomotive Veriyor”

Panalistlerden Sanayi Genel Müdürü İbrahim 
Kılıçaslan "Şöyle bir iddiamız var,Avrupa'da 
hiçbir araba markası yoktur ki Türkiye'den parça 
kullanmasın. Varsa da 'el imalatıdır' diyoruz. Bunun 
haricinde bütün araçlarda Türkiye'den giden bir 
parça vardır" dedi. 

Kılıçarslan ayrıca, "Türkiye'nin 2013'teki ihracatının 
yüzde 11'ini otomotiv sektörünün gerçekleştirdiğini 
hatırlatan Kılıçaslan, "2013'te Türkiye'nin otomotiv 
ithalatı 17 milyar dolar, ihracatı 17 milyar dolar. 
Yani cepte bir şey kalmamış.Türkiye'de 163 Ar-Ge 
merkezi var. 163'ün 54'ü otomotivle alakalı. Bunun 

da 12'si ana sanayi, 42'si yan sanayi. Türkiye, toplam 
Ar-Ge giderlerinin üçte birini otomotive veriyor" 
ifadesini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr Mehmet Karaca, Nükleer teknolojide 
geride kalınarak bu konuda nal topladığımız 
değerlendirmesinde bulunurken elektrikli 
otomobili de kaçırmayalım uyarısı yaptı. 
TSE Proje Koordinatörü Dr. Murat Büyük de 
laboratuar imkânlarına ve tesisleşmeye değinerek 
konuya ilişkin katılımcılara sunum eşliğinde 
bilgilendirmelerde bulundu.  Derindere Motorlu 
Araçlar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Önder 
Yol’da  Elektrikli araba görülen hiçbir şeyde dışa 
bağımlı değiliz. Her şeyi kendimiz geliştiriyoruz. 
Bazı parçaları yurt dışında üretiyoruz çünkü 
seri üretimde olması lazım. Ama bütün yazılım 
ve yüksek teknoloji aksamını kendimiz dizayn 
edip kendimiz üretiyoruz. Bunu dünyada yapan 
kimse yok. Arabanın beynine sahip olan o 
arabaya sahiptir." Derken bugün gelinen noktada 
İstanbul’dan Ankara’ya gidip gelmenin artık basit 
bir olay haline geldiğini söyledi.  Yol ayrıca DMA, 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent'te 
devreye aldığı Ar-Ge merkeziyle üniversite-sanayi 
iş birliğine yönelik de önemli bir adım atıldığını 
belirtti. 

Program katılımcılara verilen sertifika ve MÜSİAD 
Genel Başkanı Nal Olpak’ın elektrikli otomobili test 
edişi ile son buldu. 
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2014 yılı ilk 9 ayında yüzde 19 azaldı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Otomobil pazarı %19, hafif ticari araç pazarı %20 azaldı. Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2014 yılı Ocak-Eylül 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,25 azalarak 
473.498 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılı ilk dokuz ayında 586.345 
adet toplam pazar gerçekleşmişti.

O tomobil satışları 2014 yılı Ocak-Eylül 
döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %18,92 azalarak 366.768 adete 
geriledi. 2013 yılı ilk dokuz ayında 452.354 
adet satışa ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı ilk dokuz 
ayında geçen yıla göre %20,35 oranında 
azalarak 106.730 adete geriledi. Geçen yıl 
133.991 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2014 
yılı Eylül ayında %2 azaldı. Otomobil 
pazarı %7 küçüldü, hafif ticari araç pazarı 
%15 büyüdü.

2014 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı 66.531 adete geriledi. 67.963 adet olan 

2013 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazar toplamına göre satışlar %2,11 oranında 
azaldı.

2014 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %6,92 küçülerek 
49.262 adet olarak gerçekleşti.

2014 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 
2013 yılının Eylül ayına göre %14,84 artarak 
17.269 adet seviyesine ulaştı.

2014 yılı ilk dokuz aylık dönemde, 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %18,13, 
1600- 2000cc aralığında motor hacmine 
sahip otomobil satışlarında %35,89 ve 2000cc 
üstü otomobillerde %3,27 daralma görüldü. 
2014 yılı ilk dokuz ayında, 85kW altı 20 adet, 

121kW üstü ise 3 adet elektrikli otomobil 
satışı gerçekleşti.

2014 yılı ilk dokuz ayında, otomobil 
pazarında ortalama emisyon değerlerine göre 
en yüksek paya %39,25 oranıyla 100-120 gr/
km arasındaki otomobiller 143.973 adet ile 
sahip oldu.

2014 yılı ilk dokuz ayında, dizel otomobil 
satışlarının payı %62,51’e, otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı ise %45,98’e 
yükseldi.

2014 yılı ilk dokuz ayında, otomobil pazarı 
segmentinin %83,47’sini vergi oranları düşük 
olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar 
oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satış 
adetine, %52,12 pay ile C segmenti (191.166 
adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih 
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%47,98 pay, 175.992 adet) oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2014 
yılı ilk çeyreğinde %24,46, ikinci çeyreğinde 
%25,12 ve üçüncü çeyreğinde %8,78 daraldı..

2014

2013

10 Yıllık Ort.

35.523

32.670 35.021 47.581 53.305 58.121 60.163 59.907 60.199 66.531

48.307 68.774 73.575 81.468 74.096 71.596 65.043 67.963 58.014 79.304 129.718

28.954 37.901 60.330 60.575 67.849 57.228 48.960 49.393 56.410 50.093 52.753 96.653
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2014/2013 (%)

2013/2012 (%)

-8,03 -27,50

20,23 16,90 6,00 16,88 14,97 4,26 14,91 11,86 -2,39 -3,21 10,59 12,41

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

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI
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10 Yıllık Ort.
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9.688
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı 
2014 yılı Ocak-
Eylül döneminde 
geçen yılın aynı 
döneme göre 
%20,35 oranında 
azalarak 106.730 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
133.991 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı 2014 yılı 
Eylül ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
%14,84 oranında 
artarak 17.269 adet 
seviyesine ulaştı. 
Geçen sene Eylül 
ayında 15.038 adet 
satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Eylül ayı ortalama 
satışlara göre %17 
azaldı.

36.814
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62.383
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2013’2Ç : %11,84 2013’3Ç : %7,64

58.290
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15.038
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11.029
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2013’4Ç : %8,09

101.199

28.519

27.167

-30,82 -27,55 -28,66 -18,80 -16,33 -7,45 -2.11

37.812
42.769

46.379

47.278

9.769
10.536

11.742 12.885

2014’1Ç : % -24,46

2014’2Ç : % -25,12

46.602

13.305 15.068
17.269

45.131
49.262

2014’3Ç : % -8,78
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2013 Eylül Sonu 2014 Eylül Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 425.159 % 93,99 348.083 % 94,91 % -18,13 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 23.344 % 5,16 14.966 % 4,08 % -35,89 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 3.821 % 0,84 3.696 % 1,01 % -3,27 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 30 % 0,01 20 % 0,01 % -33,33 % 3 % 18

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

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

Toplam 452.354 % 100,0 366.768 % 100,0 % -18,92 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2013 Eylül Sonu 2014 Eylül Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 37.193 % 8,22 38.226 % 10,42 % 2,78

≥ 100 - < 120 gr/km 161.986 % 35,81 143.973 % 39,25 % -11,12

≥ 120 - < 140 gr/km 148.169 % 32,76 115.629 % 31,53 % -21,96

≥ 140 - < 160 gr/km 80.084 % 17,70 50.807 % 13,85 % -36,56

≥ 160 gr/km 24.922 % 5,51 18.133 % 4,94 % -27,27

Toplam 452.354 % 100,0 366.768 % 100,0 % -18,92

Dizel
2013 Eylül Sonu 2014 Eylül Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 53 % 4,11 13 % 0,46 % -75,47

B (Entry) 86.065 % 55,53 66.664 % 59,44 % -22,54

C (Compact) 143.484 % 61,64 128.026 % 66,97 % -10,77

D (Medium) 28.441 % 56,34 26.597 % 57,66 % -6,48

E (Luxury) 7.940 % 71,24 5.979 % 48,48 % -24,70

F (Upper Luxury) 1.461 % 88,71 1.994 % 92,49 % 36,48

Toplam 267.444 % 59,12 229.273 % 62,51 % -14,27

Otomatik Şanzıman
2013 Eylül Sonu 2014 Eylül Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 469 % 36,38 1.937 % 68,47 % 313,01

B (Entry) 31.652 % 20,42 31.003 % 27,64 % -2,05

C (Compact) 86.821 % 37,30 86.614 % 45,31 % -0,24

D (Medium) 40.372 % 79,97 37.611 % 81,54 % -6,84

E (Luxury) 10.517 % 94,36 9.385 % 76,10 % -10,76

F (Upper Luxury) 1.629 % 98,91 2.099 % 97,36 % 28,85

Toplam 171.460 % 37,90 168.649 % 45,98 % -1,64

2014 yılı Ocak-Eylül dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %94,91 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 
348.083 adet ile sahip oldu. Ardından %4,08 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %1,01 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2013 
yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %18,13, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %35,89 
ve 2000cc üstü otomobillerde %3,27 daralma yaşandı. 2014 yılı ilk dokuz ayında, 85kW altı 20 adet, 121kW üstü ise 3 adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %39,25 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller (143.973 adet) ve ardından yine %31,53 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (115.629 adet ) sahip oldu.

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %14,27 oranında azaldı. 2014 yılı sonu otomobil satış 
adetleri, 2013 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %59,12’den %62,51’e (229.273 adet) yükseldi.

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2013 yılı aynı dönemine göre %1,64 azaldı. 2014 yılı 9 aylık otomobil 
satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %37,90’dan %45,98’e (168.649 adet) yükseldi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2014 Ocak-Ağustos 
döneminde yüzde 6,1 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv 
pazarı 2014 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde %6,1 arttı ve 
9.854.961 adet seviyesinde 
gerçekleşti. 2013 yılı aynı 
dönemde toplam 9.286.863 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına 
göre 2014 yılı ilk sekiz ayında en fazla 

düşüş %4,8 ile Hollanda’da, ardından %3,8 
ile Avusturya’da, %2,5 ile İsviçre’de ve %0,8 
ile Belçika’da gerçekleşti. 2014 Ocak-Ağustos 
döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç 
pazar sırasıyla; Portekiz %38,7, İrlanda %32 ve 
İzlanda %30,4 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2014 yılı Ağustos ayında

2013 yılı aynı ayına göre %2,4 büyüdü ve 
toplam 811.533 adet seviyesinde pazar 
gerçekleşti. 2013 yılı aynı ayında ise 792.855 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2014 
yılı Ağustos ayında en fazla düşüş %9,4 ile 
Hırvatistan’da, ardından %8,2 ile Hollanda’da 
ve %7,5 ile Avusturya’da gerçekleşti. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler; İsviçre, Fransa, Belçika, 
Slovenya, Norveç ve Finlandiya oldu. 2014 yılı 
Ağustos ayında satışlarını en çok artıran ilk üç 
pazar sırasıyla; İrlanda %32,8, Portekiz %31,2 
ve Letonya %20,6 oranıyla yer aldı.

2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 
Türkiye %20,8 daralma ile en fazla küçülen 
pazar olurken, Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2014 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre %5,8 
arttı ve toplam 8.636.553 adet seviyesinde 
pazara ulaşıldı. 2013 yılı aynı dönemde ise 
8.165.334 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre sırasıyla en fazla 
düşüş %5,4 ile Hollanda’da, ardından %4,6 ile 
Avusturya’da, %3,1 ile İsviçre’de ve %0,8 ile 

Belçika’da görüldü. 2014 yılı Ocak- Ağustos 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise 
sırasıyla; Portekiz %35,7, İrlanda %30,1 ve 
İzlanda %29,8 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2014 yılı Ağustos ayında 
2013 yılı aynı ayına göre %1,8 arttı ve toplam 
701.118 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2013 yılı Ağustos ayında ise 688.464 adet satış 
gerçekleşmişti. 2013 yılı Eylül ayından beri 

aylar itibari ile yaşanan artış, 2014 yılında 
da devam etti. AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre 2014 yılı Ağustos ayında 
geçen yılın aynı ayına göre Hollanda’da 
%9,1 daralma görülürken, ardından %8,4 ile 
Avusturya’da ve %5,8 ile İsviçre’de küçülme 
yaşandı. 

2014 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı 
ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç 
pazar sırasıyla; İrlanda %31,7, Portekiz %26 ve 
Slovakya %23,7 oranıyla yer aldı. 

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (AĞUSTOS 2014/2013)

AĞU. 2014 AĞU. 2013 Değ.% OCK-AĞU. 14 OCK-AĞU. 13 Değ.%

ALMANYA 236.601 235.879 0,3 ALMANYA 2.227.332 2.161.232 3,1

FRANSA 103.506 107.029 -3,3 İNGİLTERE 1.749.586 1.584.394 10,4

İNGİLTERE 87.314 79.619 9,7 FRANSA 1.451.939 1.436.104 1,1

İTALYA 58.573 58.166 0,7 İTALYA 1.009.559 967.073 4,4

İSPANYA 52.368 45.838 14,2 İSPANYA 667.388 563.802 18,4

BELÇİKA 32.454 33.441 -3,0 BELÇİKA 395.106 398.324 -0,8

HOLLANDA 29.920 32.583 -8,2 HOLLANDA 297.922 312.969 -4,8

İSVEÇ 28.099 25.230 11,4 POLONYA 261.221 228.847 14,1

POLONYA 24.605 23.305 5,6 AVUSTURYA 238.933 248.284 -3,8

AVUSTURYA 24.036 25.992 -7,5 İSVEÇ 226.870 195.959 15,8

İSVİÇRE 22.125 23.414 -5,5 İSVİÇRE 220.196 225.844 -2,5

DANİMARKA 17.235 16.716 3,1 DANİMARKA 147.704 138.256 6,8

ÇEK CUM. 15.482 13.154 17,7 ÇEK CUM. 140.022 119.326 17,3

NORVEÇ 14.769 14.922 -1,0 NORVEÇ 119.157 118.797 0,3

PORTEKİZ 9.370 7.141 31,2 PORTEKİZ 115.030 82.948 38,7

FİNLANDİYA 8.713 8.786 -0,8 İRLANDA 104.023 78.796 32,0

ROMANYA 7.482 7.060 6,0 FİNLANDİYA 83.936 82.029 2,3

MACARİSTAN 6.334 5.459 16,0 MACARİSTAN 56.690 45.867 23,6

İRLANDA 6.255 4.709 32,8 ROMANYA 54.957 44.297 24,1

SLOVAKYA 5.868 4.903 19,7 SLOVAKYA 54.006 47.559 13,6

YUNANİSTAN 4.075 3.653 11,6 YUNANİSTAN 52.242 42.791 22,1

SLOVENYA 3.829 3.926 -2,5 SLOVENYA 42.071 40.841 3,0

LÜKSEMBURG 3.222 2.870 12,3 LÜKSEMBURG 37.660 35.631 5,7

BULGARİSTAN 1.992 1.940 2,7 HIRVATİSTAN 30.283 24.004 26,2

ESTONYA 1.837 1.832 0,3 ESTONYA 16.504 16.053 2,8

HIRVATİSTAN 1.781 1.965 -9,4 BULGARİSTAN 16.090 14.583 10,3

LİTVANYA 1.306 1.226 6,5 LİTVANYA 12.718 11.092 14,7

LETONYA 1.227 1.017 20,6 LETONYA 10.994 9.206 19,4

KIBRIS 597 592 0,8 İZLANDA 8.329 6.388 30,4

İZLANDA 558 488 14,3 KIBRIS 6.493 5.567 16,6

TOPLAM 811.533 792.855 2,4 TOPLAM 9.854.961 9.286.863 6,1

TÜRKİYE 62.837 67.383 -6,75 TÜRKİYE 430.158 543.075 -20,79
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI EYLÜL 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 47 47 0 0 47 47

AUDI 1.303 1.303 0 0 1.303 1.303

BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 2.417 2.417 0 0 2.417 2.417

CHERY 22 22 0 0 0 22 22

CHEVROLET 1 1 0 0 1 1

CITROEN 1.370 1.370 189 610 799 189 1.980 2.169

DACIA 1.492 1.492 1.063 1.063 0 2.555 2.555

FERRARI 2 2 0 0 2 2

FIAT 3.537 370 3.907 3.095 731 3.826 6.632 1.101 7.733

FORD 645 2.420 3.065 5.102 55 5.157 5.747 2.475 8.222

GEELY 10 10 0 0 10 10

HONDA 917 224 1.141 0 917 224 1.141

HYUNDAI 1.979 2.324 4.303 101 101 1.979 2.425 4.404

INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 336 76 412 336 76 412

IVECO 0 201 201 0 201 201

JAGUAR 15 15 0 0 15 15

JEEP 129 129 0 0 129 129

KARSAN 0 307 307 307 0 307

KIA 1.208 1.208 319 319 0 1.527 1.527

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 4 4 0 0 4 4

LAND ROVER 76 76 0 0 76 76

MASERATI 7 7 0 0 7 7

MAZDA 153 153 0 0 0 153 153

MERCEDES-BENZ 2.014 2.014 679 679 0 2.693 2.693

MINI 88 88 0 0 88 88

MITSUBISHI 78 78 26 557 583 26 635 661

NISSAN 1.592 1.592 58 58 0 1.650 1.650

OPEL 3.125 3.125 0 0 0 0 3.125 3.125

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.314 1.314 99 701 800 99 2.015 2.114

PORSCHE 35 35 0 0 35 35

PROTON 32 32 0 0 0 32 32

RENAULT 5.786 2.159 7.945 849 849 5.786 3.008 8.794

SEAT 719 719 0 0 719 719

SKODA 1.300 1.300 0 0 0 1.300 1.300

SMART 4 4 0 0 4 4

SSANGYONG 40 40 47 47 0 87 87

SUBARU 135 135 0 0 135 135

SUZUKI 50 50 0 0 50 50

TATA 27 27 25 25 0 52 52

TOYOTA 2.472 888 3.360 128 128 2.472 1.016 3.488

VOLKSWAGEN 6.283 6.283 1.915 1.915 0 8.198 8.198

VOLVO 448 448 0 0 448 448

TOPLAM 15.336 33.926 49.262 9.154 8.115 17.269 24.490 42.041 66.531 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-EYLÜL 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 678 678 0 0 0 0 678 678

AUDI 0 10.487 10.487 0 0 0 0 10.487 10.487

BENTLEY 0 10 10 0 0 0 0 10 10

BMW 0 16.015 16.015 0 0 0 0 16.015 16.015

CHERY 0 240 240 0 0 0 0 240 240

CHEVROLET 0 567 567 0 0 0 0 567 567

CITROEN 0 8.417 8.417 1.230 3.850 5.080 1.230 12.267 13.497

DACIA 0 15.930 15.930 0 4.409 4.409 0 20.339 20.339

FERRARI 0 9 9 0 0 0 0 9 9

FIAT 21.338 4.513 25.851 23.645 4.702 28.347 44.983 9.215 54.198

FORD 1.118 23.580 24.698 26.340 180 26.520 27.458 23.760 51.218

GEELY 0 76 76 0 0 0 0 76 76

HONDA 6.836 2.170 9.006 0 0 0 6.836 2.170 9.006

HYUNDAI 13.803 14.551 28.354 0 1.035 1.035 13.803 15.586 29.389

INFINITI 0 3 3 0 0 0 0 3 3

ISUZU 0 0 0 1.138 1.578 2.716 1.138 1.578 2.716

IVECO 0 0 0 0 1.457 1.457 0 1.457 1.457

JAGUAR 0 49 49 0 0 0 0 49 49

JEEP 0 686 686 0 0 0 0 686 686

KARSAN 0 0 0 964 0 964 964 0 964

KIA 0 7.156 7.156 0 1.189 1.189 0 8.345 8.345

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 1 1 0 0 0 0 1 1

LANCIA 0 196 196 0 0 0 0 196 196

LAND ROVER 0 783 783 0 0 0 0 783 783

MASERATI 0 51 51 0 0 0 0 51 51

MAZDA 0 766 766 0 9 9 0 775 775

MERCEDES-BENZ 0 14.916 14.916 0 5.115 5.115 0 20.031 20.031

MINI 0 609 609 0 0 0 0 609 609

MITSUBISHI 0 618 618 102 2.596 2.698 102 3.214 3.316

NISSAN 0 12.472 12.472 0 176 176 0 12.648 12.648

OPEL 0 23.853 23.853 0 0 0 0 23.853 23.853

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 10.809 10.809 747 3.364 4.111 747 14.173 14.920

PORSCHE 0 372 372 0 0 0 0 372 372

PROTON 0 432 432 0 0 0 0 432 432

RENAULT 37.449 16.768 54.217 0 5.571 5.571 37.449 22.339 59.788

SEAT 0 7.299 7.299 0 0 0 0 7.299 7.299

SKODA 0 9.407 9.407 0 0 0 0 9.407 9.407

SMART 0 49 49 0 0 0 0 49 49

SSANGYONG 0 358 358 0 420 420 0 778 778

SUBARU 0 928 928 0 0 0 0 928 928

SUZUKI 0 854 854 0 0 0 0 854 854

TATA 0 65 65 0 217 217 0 282 282

TOYOTA 13.655 5.962 19.617 0 1.198 1.198 13.655 7.160 20.815

VOLKSWAGEN 0 56.063 56.063 0 15.498 15.498 0 71.561 71.561

VOLVO 0 3.801 3.801 0 0 0 0 3.801 3.801

TOPLAM 94.199 272.569 366.768 54.166 52.564 106.730 148.365 325.133 473.498 K
ay
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

EYLÜL 2014

TÜRKİYE OCAK-AĞUSTOS2014 İHRACAT RAKAMLARI

1000 USD OCAK-EYLÜL

SEKTÖRLER 2013 2014 Değişim (%) Pay (%)

Otomotiv Endüstrisi 15.713.945 16.930.625 8 14

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 12.947.137 14.377.293 11 12

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 12.871.967 13.404.563 4 11

Çelik 10.456.133 10.109.560 -3 8,5

Elektrik-Elektronik ve Hizmet 8.397.879 8.929.128 6 7,5

T O P L A M 111.798.081 118.225.131 6 100,0

Otomotivde ihracatın adresi
AB ülkeleri 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Eylül ayı 
ihracat verilerine göre otomotiv endüstrisi geçtiğimiz ay bir milyar 
960 milyon dolarlık dış satışa imza attı. İhracatın yüzde 75.5 gibi 
büyük bir oranı ise AB ülkelerine yapıldı.

O tomotiv endüstrisi, 18 aydır kesintisiz 
artış trendini sürdürüyor. Eylül ayında, 

geçtiğimiz dönemlere göre yüksek oranda 
olmasa da binde 2 oranında büyüme gösterdi. 
Otomotiv endüstrisi ihracatı, son dönemlerde 
alıştığı 2 milyar dolarlık eşiği Eylül ayında 
aşamadı ama çok yaklaştı. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği’nin (OİB) Eylül ayı ihracat raporuna 
göre bir milyar 960 milyon dolarlık dış 

satış gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, 
Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 15 
pay aldı. Otomotiv endüstrisinin ihracatının 
yüzde 75.5 oranındaki büyük bölümü AB 
ülkelerine gerçekleşirken, Almanya bu dış 
satıştan aslan payını alan ülke oldu. 

‘Türk Malı’ kalitesi tescillendi

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, Almanya’ya 
Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre yüzde 27 artışla 330 milyon 
dolarlık dış satış gerçekleştirmenin büyük 
başarı olduğunun altını çizdi. Sabuncu, 
“Endüstrimiz en fazla ihracatını Almanya’ya 
sürekli artırarak gerçekleştiriyor. Bu 
tesadüf değildir. Endüstrimizde ‘Türk malı’ 
kalitesi tescillenmiştir. Yılın 3. çeyreği de 
sona ererken endüstrimizin ihracatının 17 

milyar dolara dayanması da hedeflerimizin 
de kalitemiz kadar iddialı olduğunu bir 
kez daha gözler önüne seriyor. Yılın geri 
kalan aylarında da yüzde 8-10 aralığında 
büyümelerle 2014’ü 22-23 milyar dolar 
seviyelerinde dış satışla kapatmak için artık 
geriye doğru saymaya başladık” dedi. 

Binek otomobil ürün grubu artış lideri

Eylül ayı ihracatında ürün grupları 
incelendiğinde ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1 artışla yan sanayi 826 milyon 
dolarlık ihracata imza attı. Ancak artış 
hızında binek otomobiller yüzde 6’lık 
büyüme hızı ile dikkat çekerek 627 milyon 
dolarlık dış satış gerçekleştirdi.  Bu arada 
binek otomobil ürün grubunda İspanya’ya 
yüzde 132, Almanya’ya yüzde 103 ve Birleşik 
Krallık’a yüzde 39 oranında artışların olması 
gözlerden kaçmadı. Bu ürün gruplarını yüzde 
3 azalış ve 388 milyon dolarlık dış satışla eşya 
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, yüzde 4 
gerileme ve 100 milyon dolarlık ihracatla 
otobüs-minibüs-midibüs ürün grubu izledi.  

9 aylık dönemde tüm ana ürün 
gruplarında artış

Yılın 9 aylık döneminde ise tüm ana ürün 
gruplarında artış yaşandı. Buna göre; yan 
sanayide yüzde 7 yükselişle 7 milyar 230 
milyon, binek otomobillerde yüzde 7 artışla 
5 milyar 536 milyon, eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlarda yüzde 14 büyümeyle 3 
milyar 116 milyon, otobüs-minibüs-midibüs 
ürün grubu da yüzde 8 gelişmeyle 813 milyon 
dolarlık dış satış gerçekleşti. 

Almanya liderlikte rakipsiz

Ülke bazlı ihracat incelendiğinde ise 
Almanya liderliğini sürdürüyor. Eylül 
ayında Almanya’ya yüzde 27 büyümeyle 330 
milyon, Birleşik Krallık’a yüzde 2 azalışla 
226 milyon, Fransa’ya yüzde 2 yükselişle 
216 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yılın 
9 aylık bölümünde ise geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre Almanya’ya yüzde 28 
yükselişle 2 milyar 812 milyon, Birleşik 
Krallık’a yüzde 22 gelişmeyle bir milyar 
886 milyon, Fransa’ya ise yüzde 2 artışla 
bir milyar 798 milyon dolarlık dış satış 
gerçekleşti. 

Otomotiv endüstrisinin 18 
aydır kesintisiz artış trendini 
sürdürdüğüne dikkat çeken 
OİB Başkanı Sabuncu, en fazla 
ihracatın AB üyesi ülkelere 
yapılmasının sektörlerine 
duyulan güveni artırdığını 
söyledi. 






