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Yeni bir rekor 
satış adetleri 
yakalayabiliriz

Değerli Meslektaşlarım,

İçinde bulunduğumuz jeopolitik riskler ve ardı ardına gelen seçimlerin olduğu 
dönemde ekonomi bir miktar rafa alınmış durumda. Siyasi gelişmeler ne yazıkki 
ekonomik dengeler üzerinde tahribat yapıyor ve küresel ekonomide hedeflenen 
iyileşmenin beklenen şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle son çeyrekte yavaşlama 
dönemine gireceğimizi gösteriyor. Bunun ilk yansımasını Eylül ayındaki otomotiv 
satışlarımızda gördük, bir önceki yıl satışlarımıza göre %4, bir önceki aya göre %23 
oranında daralma yaşadık.

Küresel ekonomik gelişmelerden dolayı FED faiz artışının adeta ikinci planda 
kaldığı ağustos ayında, ülkemizde gündemin en önemli başlığı şüphesiz koalisyon 
görüşmeleri olmuştu. Ancak bu görüşmelerden olumlu netice alınamamasının 
ardından dolar süratli bir şekilde yükselmeye başladı. Birçok sektör için oldukça 
kritik bir konu olan döviz hareketleri, otomotiv sektörü için de son derece önemli. 
Keza gerek ihracatta en önemli sektör olması sebebi ile, gerekse iç pazara sunu-
lan ithal araçların fiyat pozisyonları sebebi ile doğrudan etkilendiğimiz bir konu. 
Yılbaşından bu yana %20’nin üzerinde artan döviz, henüz sektörde fiyatlara tam 
olarak yansıtılmasa da kurların bu şekilde devam etmesi durumunda kademeli 
olarak fiyat artışları kaçınılmaz bir durum olacaktır.

Bu arada dünyada da önemli gelişmeler olamaya deva ediyor bu gelişmeleri 
dergimizde “Ekonomi Dünyası” bölümünde sizlerle paylaşıyoruz. Çin’in büyüme 
oranlarındaki düşük seyri, Yunanistan’ın kreditörler ile anlaşma sağlaması gibi dış 
finansal etkilerde ülkemizdeki para hareketlerinde ve yatırımlarda önemli bir hal 
aldı. AB Merkez Bankası tutanaklarındaki bilgilere göre Çin’deki finansal gelişmeler 
bu ülkenin küresel ticaretteki etkisi göz önüne alındığında öngörülenden daha 
büyük bir olumsuzluğa neden olabileceği ve ABD’deki faiz artışı ile beraber ülkemiz 
gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerine olumsuz yansıyacağı görüldü. Bankacılık 
alt yapımızın oldukça sağlam olması içimizi rahatlatırken, kısa dönemde özel sek-
tör tarafından yapılacak dış ödemeleri ise bir tedirginlik yaratıyor.

Sektörümüzde 9 ay sonunda geldiğimiz 663 bin adetlik satış, yıl sonunda son 3 
ayda çok büyük bir kriz yaşanmaması durumunda 900-950 bin adetlerinde satış 
ile kapanacağını gösteriyor. Eğer bu şekilde bir kapanış olursa 2011 yılından sonra 
yeni bir rekor satış adedi yakaladığımız bir yıl olacak.

Tüm meslektaşlarımıza finansal kontrollerini yoğunlaştırıp, stok takibini hassasiye-
tle yapacakları son çeyrekte başarılar dilerim.

Saygılarımla,
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ÖZGÜR TEZER
OYDER Genel Sekreteri

HALİL KARAGÜLLE
Subaru Türkiye Genel Müdürü

FIRAT FİDAN
FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki 
tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye 2015 
araştırmasında otomotiv sektörünün önde gelen 
şirketleri yer aldı. Fortune 500 Türkiye listesinde ayrıca 
OYDER üyesi 8 kuruluş bulunuyor. OYDER olarak 
şirketlerimizin başarılarını kutluyoruz.

EDİTÖR’DEN

SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ
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DİYALOG
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yakalayabiliriz

12 “Yetkili satıcılar yeni sistemlere ve 
hizmet kalitesine odaklanmalı”

16 “Sektörün gelişimi için devlet 
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18 Fortune 500 listesi açıklandı

6 OYDER 24. Diyalog Toplantısı
Samsun'da yetkili satıcıları buluşturdu

OYDER VE TAŞIT.COM İŞBİRLİĞİ İLE
YETKİLİ SATICILAR İÇİN ONLİNE ORTAMDA KURUMSAL 
İMAJ YÖNETİMİ EĞİTİMİ 10 EKİM 2015 GÜNÜ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TEB Cetelem, Cetelem Araştırma Merkezi’nin desteğiyle 
hazırlanan “Otomobil Müşterilerinin Satın Alma 
Davranışları” konulu raporu açıkladı. 

OTOMOBİL TİCARETİ

OTOMOTİVİN GELECEĞİ

ARAŞTIRMA

30 İnternetten araç satarken, 
müşterinin gözünde kurumsal imajınızı 
nasıl korursunuz?

32 Otomotiv Pazarı:
Gerilimli Bir Tel

40 Otomotiv Pazarı:
Gerilimli Bir Tel

HUKUK

SEKTÖRDEN HABERLER

26 Mahkemeden mektup var

28 Mirka, yüzde 20'ye 
yakın tasarruf sağlıyor

İBRAHİM HALİL ŞUA
İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi

ALİ SEHERLER
MIRKA Türkiye Ülke Müdürü

Dünya otomotiv sektörünün Eylül ayı boyunca gözünü 
ayırmadığı Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (Frankfurt 
Motor Show, IAA) bu yıl süper spor arabaların yanında 
doğaya en az zararı vermek üzerine üretilen çevreci 
otomobiller de sergilendi.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve 
TÜVTÜRK iş birliğinde hayata geçirilen Can Dostları 
Hareketi projesinin temsilci öğretmen eğitim semineri 
gerçekleştirildi.

FRANKFURT OTOMOBİL FUARI

SOSYAL SORUMLULUK

50 Frankfurt'ta “sporcu” ve “çevreci” 
modeller yarıştı

57 Can Dostları Hareketi
eğitim semineri gerçekleşti

Otomobil pazarı % 4, hafif ticari araç pazarı % 2 küçüldü. 
2015 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
64.025 adete geriledi. 66.531 adet olan 2014 yılı Eylül 
ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre 
satışlar %3,77 oranında küçüldü.

SEKTÖR ANALİZİ

60 Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2015 yılı Eylül ayında % 4 küçüldü
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OYDER 24. DİYALOG TOPLANTISI

YETKİLİ SATICILAR SAMSUN’DA
OYDER’in Diyalog Toplantılarının 24’ncüsü 18 Eylül 2015 

tarihinde Samsun’da gerçekleştirildi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Otomotiv yetkili satıcıları arasındaki 
iletişimi ve dayanışmayı geliştirmeyi 
hedefleyen OYDER’in Samsun’da 
gerçekleştirdiği bölgesel toplantıda 
farklı şehirlerden farklı markaların 
yetkili satıcıları bir araya geldi.

OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Z. ALP GÜLAN

OYDER ’in Samsun Bölgesi'ndeki yetkili satıcılar ve paydaşları 
ile bir araya geldiği Samsun Diyalog toplantısında; otomotiv 
sektörünün genel görünümü ve dünyadaki gelişmeler hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı. 

OYDER'in sponsor kuruluşlarının yöneticileri ise otomotiv 
sektörüne özel uygulamalarını ve yeni teknolojilerini paylaştılar. 
İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Sn. İbrahim Halil 
Şua'da iş hukukunda uzlaşma kültürünün yerleşmesine yönelik 
görüşlerini paylaştı.



7EYLÜL 2015

Samsun Citroen Bayisi Oksan Otomotiv – İsmail Okutgen ile kahvaltı ve sohbet

Samsun Mercedes Bayisi Mengerler – Genel Müdür Özkan Demir ile sohbet

Samsun Renault Bayisi Aziz Atik -  Aziz Atik ile sohbet

Toplantının açılış konuşmasını yapan Otomotiv 
Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, “Özellikle son beş 
yıldır hafif ticari araç satışlarında büyük bir düşüş 
yaşıyorduk. Buna K1, K2, SRC ve Psikoteknik 
Analiz gibi belgeler neden oluyordu. Geçen yılın 
son üç ayında K2 Belgesi'nin fiyatının indirilmesi 
ile birlikte hafif ticari araç satışlarında bir hareket 
başladı” dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Z. Alp 
Gülan, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların 
dönüştürülmesinin çevre ve güvenlik açısından 
büyük yararlar sağlayacağını belirtti. Gülan, 
Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil ve hafif ticari 
araçların ortalama yaşının 12, ağır vasıtalar dahil 
edildiğinde bu rakamın 16 olduğunu belirtti. Gülan, 
Batı Avrupa ülkelerinde ortalama araç yaşının ise 
7 olduğunu ifade etti. Z. Alp Gülan, Türkiye’de 
20 yaş üstünde 1 milyon 650 bin adet otomobil 
ve 230 bin adet hafif ticari araç olduğuna işaret 
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ederek, "20 yaş ve üstü eski teknoloji araçların CO2 
(karbon dioksit) salımı 220 gr/km iken yeni nesil 
araçlarda ortalama oran 130 gr/km’dir. Eski araç 
parkımızın çevreye verdiği hasar ise 550 milyon 
ağacın bir yılda temizleyebileceği kadardır. Bu 
da 200 Belgrad Ormanı’na eşdeğer bir rakamdır. 
Avrupa’da hava kirliliğini temizlemek için araç 
başına harcanan rakam 8 bin 494 Euro’dur. Şu 
anda devlet bu rakamın yarısını dönüşüm için 
harcasa eski teknolojiye sahip birçok araç trafikten 
çekilebilecektir. Çevre için yapılabilecek en büyük 
desteğin bu olduğu kanaatindeyiz.” diye konuştu.

OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, Samsun Diyalog 
Toplantısı'nda yetkili satıcıların yaşadıkları 
zorlukları; Hedef Baskısı ve Değişkenler, Rekabet 
/ Haksız rekabet, Fiyat Politikaları, Genişlemeyle 
artan Finans ihtiyacı, Kaliteli istihdam Teknolojiye 
uyum olarak özetledi.

Manheim Türkiye Genel Müdürü
H. Zafer Terzioğlu

OYDER Samsun Diyalog Toplantısı'nda konuşan 
Manheim Türkiye Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu 
Manheim hakkında bilgiler verdi. Borusan Holding 
ve Cox Automotive USA ortaklığı ile 2008 yılında 
kurulduğunu dile getiren H. Zafer Terzioğlu, 
"Online ve fiziki olarak kullanılmış araç açık 
arttırma hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye’de 
fiyatlama modülü sayesinde şubeleri aracılığı ile 
Otomax.com üzerinden nihai kullanıcılardan 
nakit araç satın almaktadır. Amerikalı ortağımız 
Cox Automotive, dünyanın en büyük Online araç 
platformu olan Autotrader.com ile yine dünyanın 
en büyük açık arttırma şirketi olan Manheim 
markalarına sahiptir. Ayrıca Amerika’nın bir 
numaralı araç referans sitesi olan Kelley Blue Book 
(www.kbb.com) firmasının da sahibidir. Bunların 
haricinde geçtiğimiz ay 4 milyar USD bedel ile nakit 
olarak satın aldığı Dealer Track ile tüm dünyadaki 
yetkili satıcılara 360 derece hizmet veren bir kurum 
haline gelme gücünü yakalamıştır" dedi.

Tek görevinin Türkiye’deki tüm kullanılmış 
otomobillerin günlük fiyatlarını takip ederek, 
belirleyip sisteme giriş yapan 4 kişilik tecrübeli 
bir ekiplerinin olduğunun bilgisini veren H. 
Zafer Terzioğlu,  "Arkadaşlarımız 1,5 yıldır 
Manheim satışlarını, bayilerimizin satışlarını, 
Online platformları ve tüm pazarı anlık takip 
ederek yüksek teknoloji ile kurulmuş sade ancak 
binlerce algoritmadan faydalanan sistemimize 
kaydetmektedirler. Özellikle bizim aylık 1.500 
civarındaki çeşitliliği yüksek marka / versiyondan 
oluşan satışlarımız işimizi son derece yüksek 
doğrulukla yapmamızı sağlıyor" diye konuştu.

H. Zafer Terzioğlu, bu verileri pazarın profesyonel 
kullanıcılarına yakın zamanda açtıklarını dile 
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Manheim Türkiye Genel Müdürü Zafer Terzioğlu

getirerek, "3 farklı değeri 15 saniyede sağlıyoruz. 
Nakit satınalma fiyatımız ile yetkili satıcılarımız 
ister aracı derhal bize satabiliyor ve paralarını ertesi 
gün havale ile alıyor. İsterlerse tahmini açık arttırma 
fiyatından faydalanarak aracı 1 dakika içinde bizim 
4.000’den fazla üyemizin fiyat teklifi verebileceği 
Online platformumuza yükleyebiliyor ve daha 
yüksek bir bedelle satabilme şansına sahip oluyor. 
Ya da isterse verdiğimiz Tahmini Perakende Fiyat 
bilgisi ile herhangi bir kullanılmış otomobili takasa 
alarak nihai kullanıcılara satmak konusunda elini 
güçlendiriyoruz.

Bunun haricinde pazardaki Buyback imkanlarını 
ve filo kiralama şirketlerinin gelecekteki tahmini 
araç bedellerini öngörebilmesi imkanını arttırmak 
amacıyla sistemimize RV değerleme fonksiyonunu 
ekleyeceğiz. 2016 Ocak ayı itibarı ile benzersiz bir 
RV fiyatlama hizmeti sağlamayı hedefliyoruz.   

Sistemimiz 2000 – 2015 yılları arasında Türkiye’de 
satılmış tüm binek ve hafif ticari araçların %75’ini 
otomatik olarak fiyatlamaktadır. Kalan manuel 
fiyatlama için ise merkezi ekibimiz 7/24 destek 
vermektedir" diye konuştu. Sistemin işleyişi 
hakkında bilgi veren H. Zafer Terzioğlu, "Takasa 
gelen aracı satmak için www.manheimtakas.com 
üzerinden araç bilgilerini ve ekspertiz detaylarını 
girerek 15 saniyede fiyat alabiliyorsunuz. Sistem 
otomatik olarak 3 farklı fiyat alternatifi sunuyor; 
“Manheim Satınalma Teklifi”, “Tahmini Açık 
Artırma Fiyatı” ve “Tahmini Perakende Fiyatı”. Bu 
fiyatları referans kabul edip her marka aracı takasa 
alabiliyorsunuz ve stoğunuzda tutmak istemezseniz 
de anında verilen Satınalma fiyatından Manheim’a 
satabiliyorsunuz." dedi.

Manheim Türkiye 
Genel Müdürü  H. Zafer 
Terzioğlu: "Manheim 
Takas’ta her zaman 
güncel fiyat bilgisi 
bulunmaktadır. Ayrıca 
Yetkili Satıcıların 
perakende satış 
performansını arttırır 
ve ikinci el stoğunu 
azaltır, satışa dönme 
oranını pozitif etkiler, 
zaman ve maliyet 
yönetimi yapmasına 
yardımcı olur"

"Yetkili Satıcı Paketi"
sahibinden.com

Sahibinden.com, OYDER Samsun Diyalog 
Toplantısı'nda Türkiye’de faaliyet gösteren 
otomotiv distribütörlerinden Yetkili Bayi/Yetkili 
Satıcı belgesine sahip olan Kurumsal Üyelerin 
yararlanabileceği paketin tanıtımıyla ilgili bilgiler 
verdi. Yeni Kurumsal Üyelik dünyasına geçmiş olan 
ve Yetkili Bayi/Yetkili Satıcı belgesine sahip üyeler 
Yetkili Bayi Paketi alabiliyorlar.

Yetkili Bayi olmanın en önemli avantajları; İlan 
detay “Kimden” kısmında “Yetkili Bayiden” ifadesi 
gözükmesi,  Arama Sonuç Sayfası’nda Yetkili 
Bayi özel sekmesi olması, İlan detay ve mağaza 
sayfalarında marka amblemlerinin yer alması ve 
Arama sonuç sayfalarında “Yetkili Bayi” oldukları 
gözükmesidir.

Sahibinden.com, Yetkili Bayi  Paketi kullanılarak 
verilen ilanların %36’ya kadar daha fazla gösterim 
aldığı görülmekte olduğunun bilgisini paylaştı.

Samsun Diyalog Toplantısı'nda bir sunum yapan 
Castrol ise şimdiye kadar ürettikleri en güçlü ve en 
yüksek performansı sağlayan yağı Castrol EDGE'nin 
motora maksimum performans sağladığını söyledi. 
Castrol EDGE, en yüksek basınç koşulları altında 
ve farklı motor devirlerinde bile motorun içindeki 
kritik parçaların birbirleriyle olan sürtünmesini 
azaltmada %35'e kadar daha güçlü olduğu 
değerlendirilmesi de yapıldı.
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“Yetkili satıcılar yeni 
sistemlere ve hizmet 
kalitesine odaklanmalı”

Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle:
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Ekonominin gelişimi 
FED’in faiz kararına 
ve seçim sonrası 
oluşacak siyasi 
ortama yakından bağlı 
görünüyor. Otomotiv 
pazarının ise fiyatlara 
maalesef yansıtılmak 
zorunda kalınan 
döviz kuru artışlarına 
bağlı olarak talep 
düşüşü yaşayacağı 
görüşündeyim. Bugün 
itibariyle oldukça 
yüksek seviyede 
bulunan döviz 
kurlarının, seçim 
sonrasında belirsizliğin 
ortadan kalması ile 
biraz aşağıya ineceğine 
inanıyorum. 

2015 yılı ilk 9 ay değerlendirme ve son çeyrek 
beklentileriniz nasıldır?

2 015 yılının sekiz aylık döneminde Türkiye 
otomotiv pazarı % 47’lik artışla yaklaşık 

600 bin adetlik satış elde eti. Bu ivmeyle devam 
edebilseydi bu sene rekor bir pazar rakamına 
ulaşabilirdik. Ancak döviz kurlarındaki hızlı 
yükseliş markaların maliyetlerinin yükselmesine ve 
dolayısıyla fiyat artışlarına yol açtı. Yılın son dört 
ayında ise temponun düşmesini ve bir önceki yılın 
aynı aylarına kıyasla daha düşük bir seyir olmasını 
bekliyorum.

2015 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 900 
bin adetin biraz üzerinde gerçekleşeceğini tahmin 
ediyorum. Satışların 900 binin ne kadar üzerine 
çıkacağını ise 1 Kasım seçimleri sonrasında 
oluşacak siyasi ortamın ekonomiyi nasıl etkileyeceği 
belirleyecektir.

Global ve Türkiye ekonomisi konusunda 
düşüncelerinizi alabilir miyiz, geleceği nasıl 
görüyor ve yorumluyorsunuz?

Global ekonomideki toparlanma devam ediyor. 
Bu yılın Dünya ve Avrupa ekonomisi açısından 
büyümeyle kapatılacağını düşünüyorum. Otomotiv 
sektöründe de global anlamda büyüme devam 
ediyor. 

Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda ise 
biraz daha temkinli konuşmayı tercih ediyorum. 
Türkiye ekonomisinin yılın son çeyreğinde tempo 
düşürerek, geçtiğimiz yılın aynı aylarına göre 

daha zayıf bir seyir izleyeceğini düşünüyorum. 
Ekonominin gelişimi FED’in faiz kararına ve 
seçim sonrası oluşacak siyasi ortama yakından 
bağlı görünüyor. Otomotiv pazarının ise fiyatlara 
maalesef yansıtılmak zorunda kalınan döviz kuru 
artışlarına bağlı olarak talep düşüşü yaşayacağı 
görüşündeyim. Bugün itibariyle oldukça yüksek 
seviyede bulunan döviz kurlarının, seçim 
sonrasında belirsizliğin ortadan kalması ile biraz 
aşağıya ineceğine inanıyorum. Neticede 1 Kasım 
sonrasında hangi sonuç çıkarsa çıksın bir hükümet 
kurulacaktır ve bu da ekonomiye rahat bir soluk 
aldıracaktır. Bunun dışında içinde bulunduğumuz 
tabloya faiz artışını da ilave edersek, pazarın 
etkilenmesi olumsuz yönde ivmelenebilir, çünkü 
alım kararını etkileyen en önemli faktör tüketici 
kredilerine uygulanan faiz oranları olarak göze 
çarpıyor. 

Frankfurt Fuarı'ndan izlenimleriniz nelerdir? 
Yeni trendler nasıl şekillenecek?

Öncelikle şunu söylemeliyim ki; fuarda çok fazla 
yenilik vardı. Hangi stanta uğrasanız karşınıza 
incelemeye değer bir yenilik çıkıyordu. Bu tabii 
çok güzel bir şey çünkü bu bize Avrupa otomotiv 
pazarının toparlandığını gösteriyor. Fuarda Alman 
markaları beklendiği üzere oldukça baskın bir 
konumdaydı. Yeni modellerin ve konsept araçların 
tasarımlarına baktığımızda ise yeni bir trendin 
hakim olduğunu, çok daha akıcı, yumuşak hatların 
hakim olduğu görülüyordu.

Yine teknolojik açıdan yenilikler vardı, güvenlik 
özelliklerindeki ilerlemeler çok fazla göze 
çarpıyordu. Fuarın ana konsepti olan “Connectivity” 
ve buna bağlı olarak sürücüsüz araçlar ön plandaydı. 
Bu noktada en önemli konu olan, güvenlik 
sistemleri (çarpışma önleme, adaptif hız kontrolü, 
şerit takip vb…) nin çok fazlaca göze çarptığını 
söylemek gerekiyor çünkü sistemler sürücüsüz 
araçların olmazsa olmazı unsurlar. Yine test 
kuruluşlarının güvenliği çok fazla ön plana almaları 
markaları bu yönde oldukça hareketlendirmiş 
durumda.

Subaru’nun sürücü destek platformu Eyesight 
teknolojisi ile öncülük yaptığı ileri güvenlik 
teknolojileri hemen her markanın gündemindeydi, 
bu sayede markamızın ne kadar doğru yolda 
olduğuna dair fikrimiz pekişmiş oldu.

Araçların motorlarına gelince Hibrid araçlara 
doğru bir kayış gözüme çarptı. Artan regülasyonlar, 
piyasa kontrolleri, maliyetlerin yükselmesi ile dizel 
araçların yerini gelecekte hibrit araçlar alacak gibi 
görünüyor. 
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Ülkemizdeki yetkili 
satıcılık teşkilatına 
başlıca tavsiyem, 
teknolojiyi etkin 
kullanmalarıdır. 
Teknoloji derken, 
sadece mağazalardaki 
veya servislerdeki 
son teknoloji teknik 
cihazları değil, müşteri 
takibinde kullanılan 
CRM teknolojilerini 
ve sosyal medyayı da 
etkin kullanmalarını 
kastediyorum. 

Elektrikli ve hybrit araçların geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

Hibrit araçların gelecek dönemde hayatlarımızda 
çok daha fazla yer alacağına inanıyorum. Hatta 
son dönemde “Hibrid”in öncelik açısından 
“Elektrikli”nin önüne geçtiğini ve gelecekte de dizel 
araçların yerini alacağını düşünüyorum. Elektrikli 
araçlarda halen pil teknolojisi istenilen seviyeye 
ulaşamadı, önemli ölçüde yol alınmasına karşın yine 
de menzil sıkıntıları devam ediyor.

Subaru’nun yakın dönem planları, yeni 
ürünler ve lansman planları hakkında bizi 
bilgilendirebilir misiniz?

Subaru son bir yıla çok fazla yenilik sığdırdı. 
Tamamen yenilenen Forester, Outback ve 
Levorg modellerimizin tamamı 2015 yılında 
tüketicilerimize sunuldu. Bizim için oldukça yoğun 
geçen 2015’in ardından önümüzdeki dönem biraz 
daha sakin geçecek. XV ve Forester modellerimizde 
facelift söz konusu olacak. Her iki aracın da dış 
görünümünde ve kabin içinde bazı iyileştirmeler 
yapılıyor. Motor ve şanzımanda ise herhangi bir 
değişiklik olmayacak. Makyajlı Subaru XV Aralık 
ayında, Forester ise Şubat ayında tüketici ile 
buluşacak.  

Subaru Türkiye yapılanması ne durumdadır, 
teşkilatın yapılanmasında yeni planlarınız 
nelerdir?

Bugün itibariyle 14 bayimizle satış ve satış sonrası 
hizmetlerimizi sağlar durumdayız. Ekim ayında 
Kayseri ilimizin de eklenmesiyle sayımız 15’e 
ulaşacak.

Bayilerinizden beklentileriniz nelerdir, bayi 

teşkilatınız için yeni hedefleriniz var mıdır?

Kendi bayilerimizden öncelikli beklentimiz 
verdikleri her türlü hizmette müşteri 
memnuniyetini her zaman birinci amaç olarak 
görmeleridir. 

Subaru müşterileri beklentileri çok yüksek bir 
kitle, sorularına hızlı ve etkin cevapları almayı çok 
önemsiyorlar. Bayilerimizde çalışanlara her zaman 
söylediğimiz şu: “Müşterilerin sorularını yanıtsız 
bırakmayın”. Tabii bunun yanı sıra mağazalarımızın 
günümüzün gerektirdiği teknolojik unsurları 
gerektiği kadar sağlamalarını istiyoruz. Her 
Subaru Showroom’u Subaru genetiğinin, ruhunun 
müşterilere yansıtıldığı bir atmosfere sahip 
olmalıdır. Markamızın DNA’sını mağazadan içeri 
giren her bireyin hissetmesini arzu ediyoruz.

Subaru müşterilerinin bir başka ortak noktası 
ise araştırmacı yönlerinin çok gelişmiş olması 
ve dolayısıyla da teknik bilgi seviyelerinin de 
çok yüksek olması. Bayi çalışanlarımızın teknik 
bilgiye hakim olmalarını istiyoruz, onları sürekli 
olarak eğitiyoruz. Fiziki alan tabii ki önemli ama 
Subaru olarak mağazalarımıza astronomik, devasa 
yatırımlar yapmıyoruz. Buna karşın, müşterinin 
beklediği hizmet seviyesini karşılamak ve ölçek 
ekonomisine aykırı olmayak hizmeti sunmak 
gayretindeyiz.

Ülkemizdeki yetkili satıcılık teşkilatı için 

önerilerinizi alabilir miyiz?

Ülkemizdeki yetkili satıcılık teşkilatına başlıca 
tavsiyem, teknolojiyi etkin kullanmalarıdır. 
Teknoloji derken, sadece mağazalardaki veya 
servislerdeki son teknoloji teknik cihazları değil, 
müşteri takibinde kullanılan CRM teknolojilerini 
ve sosyal medyayı da etkin kullanmalarını 
kastediyorum. Örneğin; servislere giriş çıkış 
kolaylığı, randevu alma kolaylığı, araçların 
zamanında teslim edilmesini sağlayan ve bu 
anlamda doğru çalışan sistemleri bünyelerine 
katsınlar. Çalışanlanını bu yönde eğitsinler. Yetkili 
satıcılarımız çok büyük fiziksel alanlar yerine yeni 
sistemlere ve hizmet kalitesine odaklansınlar çünkü 
bu verimliliklerini ve karlılıklarını artıracaktır.

Yine bir başka dikkat çekmek istediğim konu da 
çok markalı bayilikler. Çok markalı bayiliklerden 
kaçış olmadığına ve bu trendin geri gelmekte 
olduğuna inanıyorum. Yetkili satıcılarımızın ve biz 
distribütörlerin buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. 
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“Sektörün gelişimi için devlet 
desteği ve inovasyon gerekiyor”

FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan:

Uzun vadede 
planlanmamış, 
ekonomik gücümüzün 
yetmeyeceği, 
gelecekteki zararı bu 
kadar aşikar olan ve sırf 
kendi markamız olsun 
diye girilecek ütopik 
bir projedense, Türkiye 
elindeki mevcut 
şartları kullanarak 
üretimde iyileştirmeye 
gitmeli ve üreticilerin 
karar verme süreçlerini 
etkileyecek ve 
yönlendirecek 
lobicilik faaliyetleri 
geliştirmeli.

Otomotiv sektörünün güncel durumu hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Ekonomiye sağladığı katkısını ve diğer sektörlere 
olan etkisini düşündüğümüzde, Türkiye’de 

otomotiv sektörü gerek istihdam, gerek ihracat, 
gerekse kayıt içi olmasından dolayı vergi toplamada 
en önemli sektörlerden birisi. Hatta bana göre uzun 
vade de bakıldığında en önemli sektör.
Bu sektörde gerçekten kendi markamızı 
çıkarmaya ihtiyaç var mıdır?

Kesinlikle hayır.
Dünyada toplam 90 milyon aracın üretildiği 
bu sektörde, üreticiler artık rekabeti bir kenara 
koyup her geçen sene artan üretim maliyetlerini 
azaltabilmek için ittifak kuruyorlar.
Yani “babayiğitlik” yapmıyorlar. “Delikanlılık 
kitabını başkaları zaten yazar” diyorlar. 
Düşünebiliyor musunuz? Dünya üzerinde sadece 
18 firma dünya otomotiv sanayisinin yüzde 95’ine 
hakim. Bu da sadece 18 “babayiğit” demek.
Türkiye’nin bu 18 babayiğite meydan okuyup, 
“çekilin, ben kendi markamı kurup kendi aracımı 
üreteceğim ve hiçbir otomotiv devinin elde 
edemediği karlılığı elde edeceğim” demesine neden 
ihtiyacı var? Zaten Türkiye’de otomotiv sektörü’nün 
istihdama katkısı, sağladığı katma değeri ve 
topladığı vergileri hiçbir sektörde olmadığı kadar 
yüksek.
Bugün Türkiye cari açığının büyük bir kısmını bu 
sektör sayesinde kapatabiliyor.  Sektör 2014 yılının 
tümünde ithalat-ihracat dengesinde (+) 2.6 milyar 
dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Bu sektörün aslında 
ne kadar başarılı olduğunu gösteren çok değerli bir 
veri.
Peki ne yapılmalı sizce? 

Aslında yapılacaklar çok daha basit. 
Uzun vadede planlanmamış, ekonomik gücümüzün 
yetmeyeceği, gelecekteki zararı bu kadar aşikar 
olan ve sırf kendi markamız olsun diye girilecek 
ütopik bir projedense, Türkiye elindeki mevcut 
şartları kullanarak üretimde iyileştirmeye gitmeli ve 

üreticilerin karar verme süreçlerini etkileyecek ve 
yönlendirecek lobicilik faaliyetleri geliştirmeli.
1996 yılından başlayarak Gümrük Birliği sonrasında 
yapılan yatırımlarla ancak kaliteli üretime ve 
ihracata başlayan ülkemizde sırasıyla; 
2010 yılında 1 milyon 94 bin, 
2011 yılında 1 milyon 184 bin, 
2012 yılında 1 milyon 72 bin, 
2013 yılında 1 milyon 126 bin, 
2014 yılında 1 milyon 170 bin adet motorlu araç 
üretimi sağlanmıştır. 
2007 yılında 1 milyon üretim bandını geçen 
sektörde dünyadaki diğer üretim yapan ilk 10 
ülkeyle kıyas yaptığınızda ne yazık ki ülkemiz 
yerinde sayıyor ve hatta son birkaç yılda da geriliyor.
Dünya motorlu araç üretimi sıralamasında 15. olan 
Türkiye’nin 14. İngiltere ile arasındaki üretim adet 
farkı 500 bin adet. 
Son 10 yıldır üretim adetlerini sadece artı eksi 50-
100 bin değiştirebilen Türkiye, ne yazık ki en az bir 
5 yıl daha (genelde üretim anlaşmaları minimum 
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5 yıl yapıldığından dolayı) bulunduğu sıralamayı 
değiştiremeyecektir. 
Bu sıralamada yerinde kalması bile başarı 
sayılacaktır.  Yılda 22 milyon araç üreten Çin’in 
uluslararası piyasada elle tutulan kaliteli bir markası 
var mıdır?  Yani yapılması gereken meydanlara çıkıp 
“babayiğit” aramak değil, lobicilik yaparak mevcut 
üretim adetlerinin arttırılmasının sağlanmasıdır. 
Türkiye’de son 3 yıldır en çok satan Volkswagen 
markasının bir veya iki ürününün üretiminin 
ülkemizde yapılmasını sağlayabildik mi? 
Peugeot ve VW daha birkaç yıl öncesine kadar 
yeni modellerinin üretimlerini yapacak ülke 
arayışı içindeyken lobi faaliyetlerini oluşturup bu 
üretimlerin Türkiye’de yapılmasını sağlayabildik mi? 
2012 yılında Fransa’daki sendikalarla krize yol açan, 
daha sonra paylaşma yoluyla ülkemizde kalan Clio 
4 üretimini az kalsın Oyak Renault fabrikasında 
üretilmeme noktasına getirdik mi? 
300’ü aşkın kişinin 40 yıldır çalıştığı, yılda 400 
adet iki katlı otobüs üretimi yapan Tezeller 
Karoseri Otomotiv, fabrikasını kapatma kararı 
aldığında devlet tarafından herhangi bir teşvik 
paketi sunuldu mu? Yılda 10 bin otomobil üreten 
ve İzmir-Torbalı’da bulunan Opel’in üretim tesisi 
kapanmadan önce General Motors yetkilileri ve 
ülkelerindeki dönemin bakanlarıyla politik seviyede 
bir görüşme sağlandı mı? 
Askeri jip ihtiyacımızı karşılayan ve TSK’ya 15 yıldır 
14 bine yakın jip üretmiş, Tuzla’daki bir fabrika, 
çalışanlarına ve yetkililerine bilgi verilmeden apar 
topar kapanırken, TSK’ya alınacak olan jiplerin ithal 
etme yolu açıldı mı? 
İlk elektrikli otomobili üretmemize rağmen 
devletimiz, araç sahibi olmak isteyenlere elektrikli 
otomobili tercih etmeleri için gereken teşvikleri, 
(pil maliyetlerinin bir kısmına destek, şarj 
istasyonlarının sayılarını arttırma gibi avantajları) 
sunabildi mi? Mevcutta Türkiye’de üretilen araçların 
girdilerinin (araçla ilgili tüm parçaların) Türkiye’de 
üretilmesi için üreticilere teşvikler sağlandı mı?
İşte bence “babayiğit” aramaktansa önce bu 
sorunların çözüm yolunu arayalım. Zaten o zaman 
merak etmeyin Babayiğit’e de ihtiyaç kalmayacak. 
Meksika’nın herhangi bir otomobil markası 
olmamasına rağmen bugün Amerika ve Fransa’dan 
daha fazla ihracat yapabilmesi zaten bize iyi bir 
örnek değil mi?
Son 5 yılda en az 4 firmanın ekonomik sıkıntı 
yaşadığı ve ayakta kalabilmek için birleşmelerin 
yaşandığı bu sektörde yerli marka üretmek yerine 
yüzde 100 yerli girdisi olan elalemin markasını 
üretmek hem daha az maliyetli hem de daha karlı 
olacaktır. 
Sektörün bu sorunlarını atlatması için 
devletten beklentileri nelerdir sizce?

VW iki yıl önce Türkiye’de dahil bir kaç ülkeyi 
radarına alarak üreteceği model için üretim yeri 
arıyordu. (keza Peugeout ’da öyle) Fakat iki üretici 
daha sonra tercihlerini değiştirerek farklı yerlerde 
üretim ve yatırım kararı aldı. Bunun temel sebebi 
de FDI (Foreign Direct Invenstment)’da olduğu gibi 
lobicilik. Ne yazık ki, bu konuda Hükümetler yeterli 
faaliyetlerde bulunmuyorlar. 
Türkiye konumu itibari ile halen Avrupa’nın ve 
Asya’nın en önemli en potansiyelli ülkelerinden 
biri. Avrupa’ya göre görece ucuz iş gücü ve Doğu 
Avrupa, Ortadoğu pazarına sevkiyat noktasında 
çok daha kolay ve efektif olması dolayısı ile halen 
kullanılabilecek, kullanılması gereken bir pazar. Bu 
konularda diğer devletlerin hükümetlere anlatılması 
gösterilmesi gerekiyor.
Peki otomobillerin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz? Yeni teknolojilerin katkıları 
hakkında fikirleriniz neler? mesela Elektrikli 
araçların avrupada yaygınlaşırken Türkiye’de ki 
durumu nedir?

Elektrikli araçların fiyatları, menzil problemleri ve 
şarj etme sürelerinin uzun olması sebebi ile tüketici 
tarafından henüz tercih edilmemekle beraber 
halen fosil bazlı yakıtlardan alınan emeksiz yüksek 
vergiler, tercihlerin çevre duyarlılığından önce fiyat 
ve az yakıt tüketen modellerde yoğunlaşması alıcı 
tercihlerin yakın bir gelecekte değişmeyeceğini 
gösteriyor. 
Bunun yanında elektrik üretimimizin hatırı 
sayılır bir kısmı dışarıdan aldığımız doğal gaz ile 
üretilmekte. Bunun sonucunda da üretim bile 
yapılsa üretici veya ithalatçı firma için bir karlılık 
söz konusu değil.

Yetkili satıcıların yaşadığı sorunlar

Yetkili satıcılar olarak yaşadığımız en büyük sorunlardan biri, belki biraz klasik 
olacak ama “karsızlık”.  Karsızlık sektörün artık tek konuşulan konusu son dönemde. 
Bence karsızlığa sebep olan en önemli unsurlardan bir tanesi de kayıt dışı ekonomi. 
Bu sorun karsızlığa sebep olduğu gibi aynı zamanda da haksız rekabetlere de yol 
açmakta.  Kayıt dışı ekonominin bir an önce önlemi alınmalı ve özellikle kamu 
tarafından bazı düzenlemeler getirilmeli. 
Ayrıca Yetkili Satıcılardan çoğunluğu bir bütçe ve sermaye yapısı olgusuyla çalışmıyor.  
Mevcut sermayesinin getirisini hesaplamaktan daha çok ne kadar para kazandım 
veya kaybettim in hesabını yapıyor. Bence yetkili satıcılık sermayesinin doğru 
hesaplanması ve sermaye getirisinin artık konuşulması lazım. 
“Ben ne kazandım” dan çok “sermayem ne getirdi” gibi sorular sorarak yönetmeliyiz 
işimizi.  Son olarak da sorunlardan biri de değişimi algılayamamak.  Bu hem 
distribütör hem de yetkili satıcılar için geçerli.  Bence rekabetin bu kadar hızla arttığı 
bu sektörde değişimi algılayıp, uyum sağlayabilmeli ve çok hızlı bir şekilde kendi 
stratejilerimizi geliştirebilmeliyiz. 
Çoklu markalara alışmalı ve giderlerimizi minimize edecek her türlü operasyona 
korkusuzca girebilmeliyiz. 
Meslektaşlarıma başarılı bir yıl sonu dilerim
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SADIK OTO. AKAR. 
EV ALETLERİ TİC. 

LTD. ŞTİ 

BOSCH REXROTH 
OTOMASYON SAN. 

VE TİC. A.Ş. 

CMS JANT VE 
MAKİNA SANAYİ 

A.Ş. 

HONDA
TÜRKİYE A.Ş. 

TÜRK TRAKTÖR 
ZİRAAT MAK. A.Ş. 

NORM CİVATA SAN. 
VE TİC. A.Ş. 

MUTLU AKÜ VE 
MALZ. SAN. A.Ş. 

BEYÇELİK 
GESTAMP KALIP 

COMPONENTA 
DÖKÜM. TİC. VE 

SAN. A.Ş. 

BORUSAN OTO 
İTHALAT VE 
DAĞITIM A.Ş. 

KARSAN OTO. SAN. 
VE TİC. A.Ş.

TEKLAS KAUÇUK 
SAN. VE TİC. A.Ş. 

HAS
OTOMOTİV

MENGERLER TİC. 
TÜRK A.Ş. 

FORD OTOMOTİV 
SANAYİ A.Ş.

DELPHI OTO. 
SİSTEMLERİ SAN. 

VE TİC. A.Ş. 

İNCİ AKÜ SAN. VE 
TİC. A.Ş.

HEMA
ENDÜSTRİ A.Ş.

TIRSAN TREYLER 
SAN. VE TİC. A.Ş.

KOLUMAN MOT. 
ARAÇ. TİC. VE SAN. 

A.Ş. 

DOĞUŞ OTO. SER. 
VE TİC. A.Ş.

FARPLAS OTO YED. 
PARÇ. İML. İTH. VE 

İHR. A.Ş.

YAZAKI OTOMOTİV 
YAN SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

GELECEK OTO. 
SAN. VE TİC. A.Ş. 

BORUSAN OTO 
SERVİS VE TİC. A.Ş. 

TOFAŞ TÜRK 
OTOMOBİL 

FABRİKASI A.Ş. 

ASF 
OTOMOTİV A.Ş.

ERKUNT TRAKTÖR 
SANAYİ A.Ş. 

FLEETCORP OPER 
TAŞIT KİR VE TUR. 

A.Ş.

378

307

237

190

45

386

320

242

200

56

391

258

201

58

14

422

339

265

204

91

20

460

266

206

94

21

348

470

374
AVEK OTOMOTİV 
SERVİS SAN. VE 

TİCARET A.Ş. 

274

ANADOLU ISUZU 
OTO. SAN. VE TİC. 

A.Ş. 

210

OTOKAR OTO VE 
SAVUNMA SAN. 

A.Ş. 

109

BOSCH SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. 

35

OYDER ÜYESİ TAYSAD ÜYESİ OSD ve ODD ÜYESİ TOKKDER ÜYESİ

Fortune 500 listesi açıklandı
Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki 
tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye 
2015 araştırmasında otomotiv sektörünün 
önde gelen şirketleri yer aldı. Fortune 500 
Türkiye listesinde ayrıca OYDER üyesi 8 kuruluş 
bulunuyor. OYDER olarak şirketlerimizin 
başarılarını kutluyoruz.
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ASF Otomotiv,
Fortune 500 Listesi'nde yer aldı

İ ş dünyasında otomotiv sektöründeki 
başarıları ile bilinen FDN Grubu’nun 

başarılı markalarından biri olan ASF 
Otomotiv, 2014 yılında sektördeki yerini 
iyice sağlamlaştırdı. 

Her yıl sonuçları merakla beklenen ve iş 
dünyasına yön veren 500 en başarılı Türk 
şirketini sıralayan Fortune500 listesine 348.
sıradan giriş yapmayı başardı. Kuruldukları 
ilk günden beri FDN Grubu’nun kurucusu 
babası Hüseyin Fidan’ın çalışkanlığını 
örnek alan Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep 
Fidan “Kurulduğumuz günden bu yana 
her zaman müşterimizin memnuyeti 
için çalıştık. Satışını ya da bakımını 
yaptığımız her araçta, önce müşterimizin 

isteklerini göz önünde bulundurduk.  
Otomobile aşkla bağlandık. Yaptığımız 
işe duyduğumuz tutku bizi bugünlere 

getirdi. Yıllardır bize sadakatle bağlı olan 
ve ASF Otomotiv kalitesini tercih eden 
veya edecek olan tüm müşterilerimize 
minettarız…” dedi. Bugüne kadar elde 
ettikleri başarı ve ünvanlarda en büyük 
payın sağlam bir ekip çalışmasına 
dayandığını belirlen Fırat Fidan “Bugüne 
kadar elde ettiğimiz her başarıda 
çalışanlarımızın da bizim gibi işine 
tutkuyla bağlı olması her zaman bir adım 
önde olmamızı sağladı. Attığımız her 
yeni adımda hep beraber yürüdüğümüzü 
bilmek bize bu yolda verilen en büyük güç 
oldu…” diye sözlerine ekledi.

Otomotiv sektörünün köklü şirketlerinden biri olan ASF Otomotiv, 
2015 yılında gerçekleştirdiği şirket birleşmesinin hemen 
öncesinde en başarılı 500 Türk şirketinin yer aldığı Fortune 500 
listesine girmeyi başardı!

Koluman, Avrupa standartlarında 
hizmet sunuyor

1965 yılında mümessillik ve ithalat 
alanında çalışmak üzere kurulmuş bir 

şirket olan KOLUMAN, bugün, motorlu 
araçlar, inşaat ve mühendislik, pazarlama 
ve dış ticaret alanlarını kapsayan geniş 
bir alanda faaliyet göstermektedir. 
KOLUMAN, 1984 yılında Otomarsan'a 
ortak olarak, Mercedes-Benz'in Türkiye'de 
yeniden yapılanması sırasında, ülkemizin 
otomotiv pazarında önemli bir sorumluluk 
almıştır.

KOLUMAN, Mercedes-Benz Türk 
A.Ş.’nin Türkiye anabayilerinden biri olup, 
Mercedes marka araçların satış ve satış 
sonrası servis hizmetlerini vermesinin 
yanı sıra, araç üst yapısı ve montaj işleri de 
yapmaktadır. KOLUMAN Motorlu Araçlar 
A.Ş. finans, idare, satış, montaj, üretim ve 
uluslararası ticaret birimiyle idari yapısını 
oluştururken, işletme noktalarındaki 
başarılı hizmet ve servis anlayışı ile özel 
sektörün yanı sıra, başta T.C. Karayolları, 

Köy Hizmetleri Gen. Müd., Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Orman Gen. Müd., Devlet 
Demiryolları olmak üzere bir çok kamu 
kuruluşuna ve belediyelere yaptığı satışlar 
ve kurduğu tesislerle devlet sektörüne 
güvenle hizmetlerini sürdürmektedir.
KOLUMAN Motorlu Araçlar A.Ş.’nin tüm 
şubeleri ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim 
Sistemi; TS 18001:2007 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında 
TÜV akreditasyonlu belgeye sahip olup; 
bu sistemleri tüm iş süreçlerinde başarıyla 
uygulamaya devam etmektedir.

Avrupa standatlarındaki pazarlama ve 
servis kalitesini imalat alanına da taşıyarak, 
damper ve tanker üretiminin yanı sıra 
yangın söndürme üst yapıları, tuzserici, 
vakumlu süpürge, ön süpürge ve kar 
bıçağı ekipmanlarını da güvenle piyasaya 
sürmeye başlamıştır.

Yıllardır Türkiye pazarında taşımacılık 
sektörünün sorunları ile yakından ilgilenen 
KOLUMAN, Koluman Otomotiv Endüstri 
A.Ş. bünyesinde Tarsus’taki 10.000 
m2’lik fabrikasında üretilen treylerlerin 
satışını da uygun finans koşulları ile 
yapmaktadır. Bunun yanında, pazarladığı 
ürünler arasında, MERCEDES-BENZ 
UNIMOG'un ayrıcalıklı bir yeri vardır. 
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Mengerler, değişmeyen müşteri dostu 
yaklaşımı anlayışı ile hizmet veriyor

M engerler Ticaret Türk AŞ bu 
gün ülkemizde Çorlu/Tekirdağ, 

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası, 
Kocaeli, Bursa, İzmir, Milas/Muğla, 
Ankara, Samsun, Sivas ve Adana’da 
faaliyetini sürdürmektedir. Bu gün 
itibariyle Mengerler Ticaret Türk AŞ 
çalışanlarının sayısı 1.245'e yükselmiş olup 
toplam 27 lokasyonda Mercedes-Benz 
sahiplerine değişmeyen müşteri dostu 
yaklaşımı anlayışı ile hizmet verilmektedir.

Mengerler karşılıklı  yararı amaçlayan 
iş anlayışı ile ülkemizin tüm ihtiyaç 
sahiplerine Mercedes-Benz marka 
otomobil, hafif ticari araç, kamyon 
ve otobüs satışı ile bu ürünlere ilişkin 
olarak ihtiyaç olunan tüm satış sonrası 
hizmetlerini vermekte ve yine orijinal 
Mercedes-Benz yedek parçalarını ihtiyaç 
sahiplerinin hizmetine sunmaktadır.  Son 
10 yıldır Mengerler Kiralama ile ihtiyaç 
olunan her türlü Mercedes-Benz ürünü  

klasik satış faaliyetine ilave uzun dönem 
kiralama olarak Mercedes-Benz markasını 
tercih edenlerin  hizmetine sunulmaktadır.

Bu arada 2001 yılından bu yana, o yıllarda 
Mercedes-Benz AG bünyesine geçen Jeep 
ürünlerini ve daha sonra sahip değiştirmesi 
sonucu FİAT bünyesinde faaliyet gösteren 
ve bir FİAT ürünü olan Alfa Romeo marka 

ürünleri ve bu ürünlere ilişkin olarak 
İstanbul Ataşehir ve Bursa'da satış ve 
satış sonrası, Milas/Muğla'da satış sonrası 
hizmetlerini vermektedir.

Kuruluşundan bu yana ilişkide olduğu 
her müşterisi ile bir defalık değil yıllarca 
sürecek bir iş ortaklığını hedefleyen, 
çalışanlarını uzun süreli birliktelik anlayışı 
ile seçen ve iş ortakları ile  ortak yarar 
üretme zemininde olmayı tercih eden 
Mengerler  daha uzun yıllar kendisini 
günün koşullarına uydurarak müşterileri 
ile varlığını sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Sadık Petrol, “En Büyük 500 Şirket”
listesinde yükselişini sürdürüyor

Fortune Dergisi tarafından 2014 yılı satış 
rakamlarına göre yapılan değerlendirmede 
Sadık Grubu, beş şirketi arasında yer alan 
Sadık Petrol ile Türkiye’nin En Büyük 
500 Şirketi sıralamasında yine yerini aldı. 
Türkiye’nin devler liginde 500 büyük firma 
arasında yerini alan Sadık Petrol,  ayrıca 
sektörler bazında yapılan sıralamada 
Türkiye’de 18., iller bazında tüm sektörleri 
kapsayan listede Denizli’de 7. sırada yer 
almaktadır. 

Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgay Mersin, ortaya çıkan tablonun 
şirket başarısının her yıl artarak devam 
ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti. 
Mersin, “Sadık Petrol’ün bu başarıyı 

elde etmesindeki en büyük faktör temel 
değerlerimize bağlı olarak ilerleyen ve 
çizgisini bozmayan bir yönetim anlayışıdır. 
Sürekli gelişimi hedefleyen şirket 
politikaları ve kurumsal yapıya ve yetki 
devrine olan inancımız ile rakiplerimizin 
arasından sıyrılıyoruz. Biz en iyisi olmayı 
amaçlıyor ve ekip arkadaşlarımla beraber 
bu amaç uğruna çalışıyoruz. Yapılan 
sıralamalar Sadık Petrol’ün başarı yolunda 
güvenle ve birlik içinde yürüdüğünün 
kanıtıdır. En değerli kaynağımızın insanlar 
olduğunu bilerek işimizi yapıyoruz. Hem 
çalışanlarımız hem de müşterilerimiz 
bizim için birinci sıradadır. Küçük bir 
ticarethaneden çıkan, Denizli’de bir marka 

olmayı başaran Sadık Petrol, bugün ise 
hem bölge hem de ülke genelinde bir 
marka haline gelmiştir. Sadık Petrol, 
Türkiye’nin dört bir yanına güçlü ve 
güvenilir lojistik ağı ile Shell, Total, Petrol 
Ofisi markalarıyla toptan akaryakıtta 
hizmet vermektedir” dedi.

Dünyanın en prestijli iş dünyası dergisi olan Fortune 
Türkiye’nin Temmuz ayı sayısında Türkiye’nin En Büyük 500 
Şirketi listesinde 378. sırada yer alan Sadık Petrol, yükselişini 
listelerdeki sonuçlara da yansıtmaya devam ediyor. 
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Borusan Oto'dan hızlı yükseliş

30 yılı aşan tecrübesi, uzman satış 
ve satış sonrası ekipleri ile İstanbul, 

Ankara,  Adana-Mersin, Gaziantep, 
Bodrum ve Kıbrıs olmak üzere toplam 
12 noktada Satış, Satış Sonrası, Premium 
Kasko ve Kullanılmış oto alanlarında 
hizmet veren Borusan Oto, 2014 yılını 1,5 
milyar TL ciro ile kapatmıştı. 

2015 yılında yeni yatırımlara da ağırlık 
veren Borusan Oto, inşaatı devam eden 
BMW-MINI servis ve BMW Premium 
Selection’ın yer alacağı Çorlu tesis 
yatırımını 2016 yılı başında açmayı 
planlıyor. Bunun yanında Avcılar’da 
inşaatı devam eden ve Kasım ayında açılışı 
yapılacak olan Jaguar- Land Rover tesisi 
de Türkiye’de yeni konseptle yapılmış 

ilk Jaguar-Land Rover dual showroom’u 
olacak. 2016 yılında ise Gaziantep BMW 
tesis yatırımı ve Ankara Jaguar-Land Rover 
tesislerinin tamamlanması planlanıyor. 

Borusan Oto’nun asıl büyük yatırımı ise 
2017 yılında tamamlanması planlanan 
Samandıra’da gerçekleşecek.  Toplam 55 
bin metrekare kapalı alana sahip, tüm 
markaların kampüs şeklinde bir arada 
olacağı ve servislerinde 77 aracın aynı anda 
bakım görebileceği dev tesis 2017 yılında 
hizmete sunulacak. Projenin açılışa kadar 
olacak tüm yatırımların ise 100 milyon 
lirayı geçeceği ön görülüyor.

Borusan Oto temsil ettiği BMW, MINI, 
Jaguar ve Land Rover satışlarının yüzde 

50’sinden fazlasını gerçekleştiriyor. Satış 
sonrasında ise yıllık 110.000’in üzerinde 
müşteriye servislerinde en yüksek hizmet 
kalitesini farklı hizmetleri ile sunuyor.

Borusan Oto, son yıllarda yaptığı yatırımlar 
ve büyüme stratejileriyle premium segment 
kullanılmış oto pazarının da lider şirketi 
oldu. Avcılar şubesindeki kapalı alanda 
150 adedin üzerinde otomobil sergileme 
hacmine sahip kullanılmış oto showroom 
yatırımına ek olarak Esenboğa şubesini 
de Anadolu’nun premium kullanılmış oto 
merkezi olarak konumlandırdı. 

Fortune 500 sıralamasında 94. sırada 
tamamlayan Borusan Oto, Türkiye’de 
otomotiv perakendeciliği alanında 
en büyük oyunculardan biri olmakla 
beraber Avrupa’nın da en büyük mega 
bayileri arasında yer aldı. Borusan Oto 
2014 yılında ulaştığı 523 milyon € ciro 
ile Avrupa’nın en büyük 50 mega bayisi 
arasına girdi. Borusan Oto Genel Müdürü 
Uğur Sakarya 2015 yılında cirolarını 630 
milyon € seviyesine taşıyarak hem Fortune 
500 listesinde, hem de Avrupa’nın ilk 50 
mega bayisi içerisinde daha yukarılara 
çıkacaklarını söyledi. 

Premium Otomotiv segmentinin lider firması Borusan 
Oto, Fortune Türkiye dergisinin “Türkiye’nin En Büyük İlk 
500 Şirketi” listesinde, geçen yıla göre 21 basamak birden 
yükselerek, 94. sırada yer aldı.

Has Otomotiv müşterisiyle
aynı dili konuşuyor

H as Otomotiv’in merkezi İstanbul’dur. 
İstanbul’da Avcılar, İstoç, Maslak 

Hadımköy ve Haramidere'deki 
Otoport lokasyonlarında faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

İzmir'de Bayraklı ve Işıkkent,  Balıkesir’de 
Susurluk lokasyonlarımız ile markamızı 
temsil etmekteyiz. 2014 yılında Türkiye’nin 
en büyük Mercedes showroomu olan 
Haramidere E-5 üzerindeki Otoport 
şubemizin kapılarını Mercedes 
tutkunlarına açtık.

Otoport şubesi 6.000 metrekare showroom 
ve 6.000 metrekare servis alanıyla 
toplam 12.000 metrekare kapalı alanda 
servis ve satış hizmetini aynı çatı altında 
vermektedir. Yeni devreye alınan bu

yatırımı ile müşterilerinin haklı takdirini 
kısa zamanda kazanmıştır.

Has Otomotiv sıfır ve ikinci el otomobil, 
kamyon, hafif ticari araç, otobüs 

olmak üzere tüm araç gruplarında 
Türkiye’ninönde gelen firmalarına ve tüm 
Mercedes-Benz müşterilerine senelerdir 
hizmet sunan köklü bir firmadır. Has 
Otomotiv gerek büyük firmalar, gerekse 
Mercedes-Benz araç almayı düşünen 
bireysel müşteriler için pek çok avantajı bir 
arada sunmaktadır.

Has Otomotiv kurulduğu günden 
bugüne performansını arttırarak toplam 
satışlardaki payını yükselterek emin 
adımlarla yoluna devam etmektedir.

Has Otomotiv uzun yıllar boyunca Türkiye’nin 500 büyük şirketi
arasında yer alarak büyümeye devam ettiğini göstermektedir.
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Avek Otomotiv “Fortune 500 Türkiye”
Sıralamasında 274. Sırada 

Gelecek Otomotiv “Fortune 500
Türkiye” Sıralamasında 206. Sırada 

İ stanbul Tekstilkent’de, 2006 yılından bu 
yana Doğuş Otomotiv’in yetkili satıcılığı 

ve servis hizmetini veren Avek Otomotiv, 
başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor. 
Yenilikçi hizmet anlayışıyla kalitesini 
daima geliştiren Avek Otomotiv geçtiğimiz 
günlerde önemli bir başarıya daha imza 
attı. 

Avek Otomotiv, Türkiye’nin en büyük 500 
şirketini belirleyen “Fortune 500 Türkiye” 
sıralamasında bu yıl da konumunu üst 
sıralara taşımayı başardı.

Geçtiğimiz yıl 292. sırada yer alan Avek 
Otomotiv, bu sene çıtayı yükseltmek 
için servis kapasitesi ve personel sayısını 
arttırarak, 18 sıra birden yükseldi ve 274. 

G elecek Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Hekim Toloğ, "Hedef olarak 

belirlediğimiz, Türkiye’de marka olma 
yolunda, sağlam adımlarla ilerliyoruz. 
Her geçen gün satış adetlerimizi dolayısı 
ile cirolarımızı artıyoruz.2010 yılında 433 
sırada girdiğimiz Fortune Türkiye’de, 2015 
yılında 206 sıraya yükseldik. 3 lokasyon 
ve iki marka ile yakaladığımız sıralamayı 
5 lokasyon ile birlikte hedefimiz olan ilk 
100 şirket arasına yükselteceğiz. Sadece 
sayısal hedefleri yakalamaktan çok 
hizmet verdiğimiz yeni  müşteri sayısını 
artırmaya, Türkiye genelinde etkinlik 
alanımızı geliştirmeye ve özelliklede kaliteli 
hizmet ile istikrarı yakalamaya çalışıyoruz. 
istihdamı çok önemsiyoruz yakın zamanda 

sırada yer aldı ve başarılı yükselişini bir kez 
daha kanıtladı. Avek Otomotiv, “Motorlu 
Taşıt Satış ve Servisi” kategorisinde ise 8. 
sırada yer aldı. Bu yıl sekizincisi açıklanan 
“Fortune 500 Türkiye” sıralamasında 

faaliyete geçirdiğimiz İstanbul ve  Mardin 
Kızıltepe bayilikleri ile toplam 80 bin metre 
kare alanda minimum 400 kişi ile hizmet 
verecek olmamız, maddi tatminden, önce 

Avek Otomotiv, 551 milyon TL’lik net 
cirosu ile listede yer alırken şimdiden bir 
sonraki senenin çalışmalarına başlayarak 
yükselişini devam ettireceğinin sinyallerini 
veriyor.

Bu başarıya markaya, çalışanlarına ve 
müşterilerine verdiği önemle, sistemli 
çalışma anlayışıyla geldiklerini belirten 
AVEK Otomotiv Genel Müdürü Engin 
Yazıcı: “AVEK olarak Fortune 500 Türkiye 
gibi prestijli ve önemli bir sıralamada yer 
almamızın önemi bizim için büyük. Bu 
başarılarla hedeflerimizi daha yükseğe 
taşıyoruz.” dedi.

çok önemsediğimiz manevi doygunluğa 
ulaşmamıza vesile olacaktır. 

Rakamlar ile boğmadığımız çalışanlarımız, 
işlerini severek yaptıklarında var olan  
pazarda istenen seviyeye hep beraber 
gelmemizi sağlayacaklardır. 

Her geçen gün büyüyen şirketimizin 
devamlılığı için kurumsallaşma adına  
önemli adımlar atıyor, kurduğumuz 
sistemleri,  bizi başarıya götüren 
şirket kültürü ile yoğurduğumuz ekip 
arkadaşlarımız ile işletmeye çalışıyoruz" 
diye konuştu.

Avek Otomotiv, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen 
“Fortune 500 Türkiye” sıralamasında bu yıl da konumunu üst 
sıralara taşımayı başardı.

Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, "Hedef 
olarak belirlediğimiz, Türkiye’de marka olma yolunda, sağlam 
adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.
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5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7. maddesi ve 6100 sayılı HMK 140/2. maddesi gereğince ha-
kim uyuşmazlık konularını tespit ettikten sonra tarafları sulh olmaya  teşvik eder. 
Biz dosyanızı inceledik. Mahkememizdeki davanın tarafları da istekli olursa fazla masraf yapılmadan 
ve zaman kaybetmeden anlaşma ile bitebileceğini düşünüyoruz. 
Bu nedenle ilk duruşmada karşı taraf ile anlaşmak için hazırlık yaparak gelmenizi istiyoruz.
Bildiğiniz üzere ülkemizde dava sayısı çok fazladır. Bu davaların bir çoğu da basit uyuşmazlıklardan 
doğmaktadır. 
Mahkememiz sadece işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara bakmaktadır. Bu nedenle biliriz ki işçi-
nin işvereni üzerinde çok emeği vardır. İşverenin de geçmişte işçisine geçimini sağlaması için yardımla-
rına ve kazandırmalarının olduğu muhakkattır. 
Şu anda davalık olmuş  olsanız dahi geçmişte iyi günlerinizin de olduğu muhakkaktır. Aslında bu da-
vada kimin ne kadar haklı olduğunu taraflar gayet iyi bilmektedir. Uzun süren bir dava ile uğraşmak-
tan ise basit fedakarlıklar yaparak güler yüzle ayrılmak daha güzeldir. 
Şüphesiz ki siz taraflar her zaman tekrar karşılaşacaksınız. Aynı iş kolunda çalıştığınız ve aynı şehirde 
yaşadığınız için birbirinizle her zaman muhatap olacaksınız. Halk arasında atasözü haline gelen “sizi 
mahkemede süründürürüm” sözünü artık unutarak en hızlı bir şekilde aranızdaki anlaşmazlığı çöze-
ceğiz. 
Bir dava açıldığı andan itibaren dava harçları, bilirkişi ücretleri, tanık masrafları gibi bir çok masrafı 
da beraberinde getirmektedir. Bu masraf tarafların cebinden çıkmaktadır. Ayrıca davayı  kimin kaza-
nacağı belli değildir. Eğer uzlaşırsanız davanın nasıl sonuçlanacağına siz karar vermiş olacaksınız, bize 
de bu kararınızı onaylamak kalacak. 
Ayrıca geçen süre boyunca psikolojik olarak da gerilmeyeceksiniz. Kaldı ki yıllar sonra bitecek bir dava-
dan ise bir an önce bunu çözüp kafanızı rahatlatmanız sizin lehinizedir.
Bir davanın sonuçlanması uzunca bir süreçtir. Yargıtay aşaması da dahil bunun sonuçlanmasını bek-
lemek belirsiz bir süreçtir. Bu nedenle davanın başında taraflar uzlaşarak böyle istenilmeyen bir yola 
girmekten kurtulabilir. 
Bu nedenle öninceleme duruşması yapmaya karar verdik. Sizin uzlaşma ile anlaşmazlığınızı çözeceği-
nizi düşünüyoruz. İlk duruşmaya bu konuda hazırlıklı gelmenizi rica edeceğiz.
Yani, karşı taraf ile uzlaşmak için ne kadar rakam verebileceğinizi, ne kadar avukatlık ücreti verebile-
ceğinizi ya da karşı taraftan neler istediğinizi tam olarak belirleyip ön inceleme duruşmasında karşı ta-
raftan gelecek tekliflere de hazırlıklı olmanızı rica edeceğiz.
Ayrıca avukat ile temsil ediliyor iseniz avukatınıza hangi rakamlarda anlaşacağınız hususunda yetki 
vermenizi de istiyoruz. Gerektiğinde duruşmada hazır değilseniz karşı tarafın teklifini avukatınız size 
ileteceğinden duruşma saatinde telefonunuzu da müsait tutmanızı istiyoruz. 
Ayrıca enflasyon durumu da göz önüne alınarak yıllar sonra alınacak bir alacak ya da vekalet ücretin-
den ise şimdi alınacak bir meblağın daha iyi olabileceğini uzlaşma ile birçok masraftan kurtulacağınızı 
göz önüne almanız dileğiyle sizi ön inceleme duruşmasına beklediğimizi bildiririz. 
Ayrıca size yazdığımız bu mektubun bir suretini karşı tarafa da gönderdik. Umut ediyoruz ki karşı ta-
rafta bu konuda hazırlıklı gelecek. Ön inceleme duruşmasında size aranızda anlaşmanızı teklif edece-
ğiz. 
Tarafların ön inceleme uzlaşması dileğiyle. 
Size sağlıklı ve mutlu günler dileriz. 

Mahkemeden mektup var

İBRAHİM HALİL ŞUA
İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi

İstanbul Anadolu Adliyesi 4. 
İş Mahkemesi olarak 15 Eylül 
2015 tarihinden itibaren yeni 
bir uygulamaya imza attık. 
Uyuşmazlığın taraflarına 
davanın henüz başında 
mektup gönderiyoruz.

Bu uygulama ile taraflara 
anlaşmazlığın giderilmesinde 
hakem olduğumuzu , 
duruşmaya hazırlıklı olarak 
gelmelerini, uzlaşmanın 
faydalarını anlatmaya 
çalışıyoruz. Henüz yeni 
bir uygulama. Umarım 
mahkemelerin iş yükünün 
azalmasına da önemli oranda 
katkısı olur.

Mektubumuzun içeriği şöyle;

SAYIN AHMET YILMAZ
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Mirka, yüzde 20'ye 
yakın tasarruf sağlıyor

KWH Mirka Ltd., tozsuz yüzey bitirme 
sağlayan zımpara ve makineleri ile yenilikçi 

zımpara teknolojisinde uzman olan dünya lideri 
Finlandiyalı bir şirkettir.  Bu uzmanlığımızı 
Türkiye’deki müşterilerimize daha yakından 
tanıtmak ve katkı sağlamak amacıyla 2013 Mart 
ayında Mirka Türkiye kuruldu. Mirka ürünlerinin 
%95’inden fazlasını ihraç etmekte olup, 90 farklı 
ülkede satışa sunmaktadır. Mirka olarak tozsuz 
yüzey bitirme sağlayan zımparalarımız, zımpara 
makinelerimiz, polisaj bileşiklerimiz, tamamlayıcı 
ürün ve aksesuarları ile birlikte pek çok sektöre 
komple zımparalama çözümleri sunuyoruz. Rulo, 
kuşak, şerit, delta, disk ve kâğıt zımparalarımız 
yaklaşık olarak 22 farklı malzemeden üretilmekte. 
Makinelerimiz ise havalı ve elektrikli olmak 
üzere iki ana gruptan oluşmakta. Ayrıca el ile 
zımparalama aletlerimiz, polisaj makinelerimiz 
ve toz emiş ünitelerimiz tüm dünyadaki Mirka 
dostlarına sunulmakta. Mirka Türkiye olarak 
Otomotiv & Yan Sanayii, Ağaç Sanayi, OEM, 
Denizcilik, Yapı & İnşaat ve Mikrofinisaj olmak 
üzere çok geniş bir sektör ağına hizmet vermekteyiz.  
Mirka kurulduğu ilk günden itibaren araştırma ve 
geliştirmeye kendini adamış ve bu konuda sektör 
lideri olmuş bir firmadır. En önemli ilkelerimizden 
biri firmamız, çevremiz ve ürünlerimiz için 
yüksek standartları belirlemek ve daima bunları 

geliştirmektir. Bu bağlamda Otomotiv ve yan sanayii 
sektörüne yönelik yatırımlarımız devam edecek.

Şu an Türkiye’deki büyük otomotiv fabrikalarının 
% 70’i ile çalışıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. 
Bu firmalar dahil olmak üzere, çalıştığımız bütün 
firmaların süreç iyileştirmelerine radikal katkılar 
yapıp %20’lere varan tasarruf elde etmelerini 
sağlıyoruz. Ayrıca yenilikçi ürünlerimiz, tozsuz 
yüzey bitirme sağlayan zımparalarımız ve 
makinelerimiz bir yandan işçilerin sağlığını 
korurken bir yandan da mükemmel sonuçlar elde 
etmelerini sağlıyor.

Bu yıl Anti Korozyon (NC) ürünlerimiz, yeni 
dönemde otomotiv sektöründe çok kullanılan sulu 
zımparalara dair, Mirka Aquastar® ürünümüz ve 
sert zımparalama yüzeyleri için yeni seramik kâğıt 
zımparamız Q. Silver Ace öne çıkmakta. 

Şu an Türkiye’deki 
büyük otomotiv 
fabrikalarının % 70’i ile 
çalışıyoruz ve bundan 
gurur duyuyoruz. Bu 
firmalar dahil olmak 
üzere, çalıştığımız 
bütün firmaların süreç 
iyileştirmelerine 
radikal katkılar yapıp 
%20’lere varan tasarruf 
elde etmelerini 
sağlıyoruz. 

MIRKA TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ ALİ SEHERLER
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İnternetten araç satarken, 
müşterinin gözünde 
kurumsal imajınızı nasıl 
korursunuz?
Satılacak otomobili, alıcı ayağına gelir 
dönemi kapandı. Artık otomobili satmak 
aracın ilanında başlıyor.

OYDER VE TAŞIT.COM
İŞBİRLİĞİ İLE
YETKİLİ SATICILAR İÇİN ONLİNE 
ORTAMDA KURUMSAL İMAJ 
YÖNETİMİ EĞİTİMİ
10 EKİM 2015 GÜNÜ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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Tasit.com’un, 
Türkiye’deki yetkili 
satıcıların işlerine 
değer katacak olan 
bu değerli eğitim, 
2004 yılından beri 
otomotiv sektöründe 
olan, hem kurumsal 
araç satışı deneyimi, 
hem de danışmanlık 
tecrübesi olan Tasit.
com’un kurucusu Birol 
Kabakoğlu tarafından 
hazırlandı.

Türkiye’nin en büyük otomobil ilan sitelerinden 
olan ve ikinci el araç almak, satmak veya araç 

kiralamak isteyenlerin buluştuğu Tasit.com, bu ay 
yetkili satıcılara, bayi ve galerilere özel bir eğitim 
düzenledi. 5 binden fazla yetkili satıcı ile çalışan ve 
bir milyondan fazla bireysel kullanıcının her gün 
yüzlerce araç ilanı eklediği Tasit.com, satış başarısı 
en yüksek araç ilanlarını hazırlamak ve online 
ortamda kurumsal imaj yönetimi için nelere dikkat 
etmek gerektiğini yetkili satıcılarla bu eğitimde 
paylaştı. 

Tasit.com’un, Türkiye’deki yetkili satıcıların işlerine 
değer katacak olan bu değerli eğitim, 2004 yılından 
beri otomotiv sektöründe olan, hem kurumsal araç 
satışı deneyimi, hem de danışmanlık tecrübesi olan 
Tasit.com’un kurucusu Birol Kabakoğlu tarafından 
hazırlandı.

Otomobil yetkili satıcı ve bayileri arasında son 
birkaç yıldır ikinci ele olan ilginin arttığını ifade 
eden Kabakoğlu, “İkinci el otomobil satışı Türkiye’de 
altyapı sorunları yaşıyor ve bu alan da dünyada 
olduğu gibi kurumsallaşma yoluna doğru ilerlemek 
durumunda” diyor.

“İkinci el araç satışında bu işe kurum olarak girmiş 
bir yetkili satıcının, bayinin veya galerinin internet 
ortamındaki kurumsal imajı ve görünürlüğü çok 
önemli. İkinci el bir araç almak isteyen kişi belirli 
bir yetkili satıcının ilanı ile sıradan bir araç ilanı 
arasında bir fark görebilmeli. Bozuk veya kötü 
çekilmiş fotoğraflı, yetersiz açıklaması olan, yetersiz 
bir içeriğe sahip ilanlar kurumsal imajı zedeler. 
Online ortam artık bir imaj dünyası, siz istediğiniz 
kadar büyük ve güvenilir bir yetkili satıcı olun, 
internet ortamında potansiyel alıcının sizi gördüğü 
kadar profesyonel ve güvenilirsiniz. İnsanlar sizi 
orda ne kadar profesyonel görüyorsa imajınız da o 
kadar iyi. 

Bugün dünyada birçok otomobil markası, 
markanın zarar görmemesi için yetkili bayilere ilan 
girerken kriterler koyuyor ve bazı dayatmalarda 
bulunabiliyorlar. Bu yetkili bayilerin büyük kısmı 
da aslına bakarsanız zaten markalaşmak istiyor. 
Bu nasıl mümkün olacak? Bu ancak işi daha farklı 
düşünerek, daha profesyonel yaparak ve daha fazla 
güven oluşturacak adımları atarak mümkün. Geçen 
yıl Tasit.com’a verilen tüm araç ilanlarının yalnızca 
%13’ü yetkili satıcılar tarafından verildi. Galerilerin 
payı ise %26. Yani baktığınızda tüm ilanların 
yalnızca %39’u bu işi kurum olarak yapanlarca 
verilmiş. Bu pastadan daha fazla pay alabilmeleri 
için yetkili satıcıların bu işi daha profesyonel, 

çağın ihtiyaçlarına uygun yapabilmeleri ve bireysel 
kullanıcılardan daha iyi bir imaj çizmeleri daha 
fazla güven vermeleri gerekiyor."

Döviz ve altın fiyatlarındaki artışın sıfır otomobil 
satışlarına ve ikinci el otomobil satış ve fiyatlarına 
getirdiği durgunluğun kısmen de olsa hissedilmeye 
başlandığı bu dönemde ikinci el otomobil 
satışlarında hedefine ulaşan ve satış şansını 
yükseltecek şekilde, profesyonel olarak hazırlanmış 
ilanların önemi daha fazla ortaya çıkıyor. 

Bir aracı satmak için online bir ilan girmek basit 
bir konu gibi düşünülse de arabayı satmak aslında 
aracın ilanından başlıyor. Aracı satışa götürme şansı 
en yüksek ilanları hazırlarken bazı ufak noktalara 
dikkat etmek bile büyük fark yaratabiliyor. Biz de bu 
işin nasıl daha profesyonel yapılabileceğine ilişkin 
birikim ve deneyimlerimizi sektörün değerli yetkili 
satıcılarıyla paylaşmak için bu eğitimi hazırladık.

İkinci el araç satışında bu işe kurum olarak girmiş bir yetkili 
satıcının, bayinin veya galerinin internet ortamındaki kurum-
sal imajı ve görünürlüğü çok önemli. İkinci el bir araç almak 
isteyen kişi belirli bir yetkili satıcının ilanı ile sıradan bir araç 
ilanı arasında bir fark görebilmeli. Bozuk veya kötü çekilmiş 
fotoğraflı, yetersiz açıklaması olan, yetersiz bir içeriğe sa-
hip ilanlar kurumsal imajı zedeler. Online ortam artık bir imaj 
dünyası, siz istediğiniz kadar büyük ve güvenilir bir yetkili sa-
tıcı olun, internet ortamında potansiyel alıcının sizi gördüğü 
kadar profesyonel ve güvenilirsiniz. 



OTOMOTİVİN GELECEĞİ

32 EYLÜL 2015

Otomotiv Pazarı:
Gerilimli Bir Tel
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Alacak sigortasında dünya lideri Euler Hermes, global otomotiv 
sektörünü değerlendirdiği “Otomotiv Pazarı: Gerilimli Bir Tel” 
başlıklı raporunu yayınladı. 

Euler Hermes, geleneksel otomotiv pazarlarının 
hız kaybettiğine ve gelişmekte olan ülkelerin 

pazarlarının zorluklarla karşı karşıya olduğuna 
dikkat çekerek, otomobil üreticilerinin Suudi 
Arabistan ve Türkiye gibi pazarlara yönelerek 
buralardaki büyüme fırsatlarını değerlendirmeye 
odaklandıklarını vurguladı. Türkiye otomotiv 
pazarının “uçmaya hazırlanan bir kuş” olarak 
tanımlandığı raporda Euler Hermes pazarın 2015’te 
yüzde 24, 2016’da ise yüzde 15’lik büyüme ile 
etkileyici bir performans sergileyeceğini belirtti.

Türkiye’de 2015 yılında ruhsat alan otomobil 
oranının yüzde 24 arttığı bilgisini veren Euler 
Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner, 
“2023’e kadar toplam üretim rakamının 1 milyon 
280 bin adet olması öngörülüyor; yine aynı 
dönemde yaratacağı ihracat geliri ise 10 milyar 
Euro olarak tahmin ediliyor. Avrupa’ya bir geçit 
konumunda bulunan Türkiye aynı zamanda 
Renault, Toyota, Ford ve Hyundai-Kia gibi 
markaların üretim hatlarına ev sahipliği yapıyor. 
Hatlarda üretilen araçların yaklaşık yüzde 80’i 
özellikle Avrupa pazarlarına ihraç ediliyor” şeklinde 
konuştu.

2015 toplam satış hedefi
aşağı yönlü revize edildi

Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk sekiz ayında 
tüm yılların rekoru kırılarak kamyon dâhil 
toplam satış adedi 623.000 seviyesinde gerçekleşti. 
Özüner, bu temponun devam etmesi durumunda 
yıl toplamında 1 milyonun üzerinde satış 
adedine çıkılmasının öngörüldüğünü ancak son 
dönemdeki kur artışlarının fiyat artışını getirmesi 

ile satış temposunun Ekim-Aralık döneminde 
yavaşlamasının beklendiğini belirtti. Özüner, “2015 
yılında toplam satış adedinin aşağı yönlü revize 
edilmesi ile 900.000-950.000 aralığında olabileceğini 
tahmin ediyoruz. Kurlardaki aşırı dalgalanma binek 
ve ticari araç piyasasında iki farklı türde müşteri 
reaksiyonu yaratıyor. Bazı müşteriler, özellikle 
ellerinde döviz varsa, kur artışını fırsat olarak görüp 
alıma geçiyorlar. Bu durumu daha çok bireysel 
müşterilerde gözlemliyoruz. Tüketici kredisiyle 
alım yapan müşteriler ise beklemeyi tercih 
ediyorlar çünkü tüketici güvenindeki erozyon, 
alım kararının da ötelenmesine neden oluyor. 
Bu dönemde filo pazarında da tedirginlik olması 
nedeniyle durgunluk gözlemleniyor; ileriye yönelik 
siparişlerin temposunda kayıplar meydana geliyor” 
dedi.

Global otomobil üretimi 2015’te
yüzde 2 yavaşlayacak

Otomotov Pazarı: Gerilimli Bir Tel raporuna göre 
otomobil üretimi söz konusu olduğunda güç el 
değiştirdi: Çin, 2007-2014 yılları arasında çıkışlarda 
yüzde 167’lik artış elde etti. Hindistan yüzde 70, 
Meksika da yüzde 61’lik artış ile önemli kazançlara 
imza attı. Bu dönemde Avrupa’da ise İtalya 
çıkışlarının yüzde 46’sını kaybederken Fransa’nın 
kaybı yüzde 40 oldu. İspanya pazarında ise yüzde 
14’lük daralma kaydedildi. 

Türkiye otomotiv 
pazarının “uçmaya 
hazırlanan bir kuş” 
olarak tanımlandığı 
raporda Euler Hermes 
pazarın 2015’te 
yüzde 24, 2016’da 
ise yüzde 15’lik 
büyüme ile etkileyici 
bir performans 
sergileyeceğini belirtti.
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2015’te gelişmekte olan ekonomilerdeki ataklar ve 
başlangıçlar otomotiv pazarında izlerini bırakıyor. 
Buna karşılık ABD ve Avrupa istikrarlı bir büyüme ile 
hız kaydediyor ve en kötü zamanları geride bıraktıkları 
görülüyor. Yavaşlamaya devam eden otomotiv satışları 
konusunda endişeler devam ederken Çin, dünya otomotiv 
pazarındaki en büyük gri alan olarak dikkat çekiyor. 
Durgunlukla baş etmeye çalışan Brezilya ve Rusya’da 
ise kayıtlarda düşüş gerçekleşiyor. Avrupa otomotiv 
pazarı zorlu geçen birkaç yılın ardından sonunda iyileşme 
sinyalleri veriyor. ABD pazarı ise yeniden zirve seviyelere 
ulaşmasının ardından istikrar kazanacak gibi görünüyor.

Euler Hermes, global otomobil üretiminin 2015 
yılında yüzde 2’lik yavaşlama kaydedeceğini, 
gelecekte ise yüzde 3 veya yüzde 4’lük büyüme ile 
büyüme potansiyelini geri kazanacağını öngörüyor. 
Ancak otomobil üreticilerinin ana pazarlarda yer 
edinmeleri için zorlu bir yarışa girmeleri ve aynı 
zamanda sürekli değişen talebe karşılık verecek 
şekilde faaliyetlerini geliştirmeleri gerekiyor. 

Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran, 
konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Otomobil 
markalarının işçi maliyetlerini düşürme hedefine 
paralel olarak üretim faaliyetlerinin ‘otomobil-
dostu’ olarak görülen gelişmekte olan ülkelere 
kaydığını görüyoruz. Buna değişkenlik gösteren 
talep de eklendiğinde, yerel pazarların özel 
ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek yeni 
üretim bölgeleri oluşturulduğunu gözlemliyoruz. 
Bu kapsamda otomobil üretiminin giderek 
Doğu Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Afrika ve 
Güneydoğu Asya’ya kaydığını söyleyebiliriz."

20 ülke, 20 pazar: GPS’lerinizi açın!

1 Çin. 2013’te yüzde 16’lık, 2014’te ise yüzde 10’luk 
büyüme ile iyimser bir dönem yaşanmasının 
ardından pazarın 2015 ve 2016’da sert bir düşüşle 
yüzde 3’lük büyüme kaydetmesi bekleniyor. 21 
milyon adete düşüş ile fazla kapasite riski var ve bu 
da satış fiyatları üzerinde baskı yaratacak.

2 ABD. Pazar, yedi yıl kesintisiz büyümenin 

keyfini sürdü ve bunun sonucunda kriz öncesi 
zirve seviyelere ulaştı. Pazarın 2015’te yüzde 4’lük 
büyüme ile 17,5 milyon araca ulaşacağını, 2016’da 
ise büyümenin yüzde 1’e gerilemesine rağmen araç 
sayısının 17,35 milyon ile yüksek olmaya devam 
edeceğini öngörüyoruz.

3 Japonya. Japon pazarı geçtiğimiz yıllarda çeşitli 
çalkantılar atlattı. Bunlar arasında 2008-2009 
finansal krizinin ardından 2011’de yaşanan tsunami 
faciası ve Nisan 2014’te uygulamaya alınan KDV 
artışlarının zincirleme etkileri yer alıyor. Japonya 
otomotiv pazarının 2015’yılında yüzde 8’lik büyüme 
ile daralacağını, 2016’da ise yüzde 4’lük büyüme 
ve 5.3 milyon adet ile iyileşme kaydedeceğini 
öngörüyoruz.

4 Avrupa. Otomotiv pazarındaki iyileşme, 2015’te 
yüzde 5, 2016’da ise yüzde 4’lük büyüme beklenmesi 
ile devam ediyor. Araç sayısı da 14 milyon işaretine 
yaklaşıyor. Bu, 15,5-16 milyon aralığında olan orta 
dönem seviyesinin (2008-2009 krizi öncesinde, 
2000’lerde görülen seviye) biraz altında bir rakam. 
Böyle bir tablo söz konusu olduğundan rekabet 
halen yüksek, marjlar ise düşük.

Almanya. Pazarın 2015’te yüzde 3, 2016’da ise 
yüzde 1,5 büyüme ve 3,2 milyona yakın araç ile 3,3 
milyon araçlık orta dönem seviyesine yaklaştığını 
görüyoruz.

Fransa. Pazarda hızlanma belirtileri görülüyor ve 
satışların 2015’te yüzde 4, 2016’da da yüzde 2 ile 1,9 
milyon araca yükseleceği öngörülüyor. Ancak bu 
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Önümüzdeki yıllarda 
yüzde 3-4’lük yıllık 
büyüme potansiyeline 
ulaşmasının öncesinde 
global otomobil 
üretiminin 2015 
yılında yavaşlayarak 
yüzde 2 seviyesinde 
gerçekleşmesi 
bekleniyor. 

seviye de uzun dönem ortalamasının yaklaşık yüzde 
10 altında.

İtalya. Hızlı büyümeyi, pazarın geride kalmama 
çabası olarak görüyoruz. 2006’da 2,5 milyon araçtan 
2013 ve 2014’te 1,3/1,4 milyon araca gerileyen 
pazarın 2015’te yüzde 13’lük büyüme ile 1,5 milyon 
eşiğini geçmesini, 2016’da ise yüzde 7’lik büyüme 
kaydetmesini bekliyoruz.

İspanya. Pazar, hurda eşya girişimleri ile halen 
neşeli bir görünüm sergiliyor (2.000 Euro). Bunun 
2014’te görüldüğü gibi 2015’te satışların yüzde 18 
oranında artmasını sağlayacağını öngörüyoruz. 
Diğer yandan, hurda eşya programının 2016 
sonunda sonlandırılması planlanıyor. Bunun 
sonucu olarak da büyümenin 2016’da bir milyon 
adet eşiğini biraz geçerek 2007’nin sonlarındaki 
1,6 milyon adetten çok geride, yüzde 3 seviyesinde 
kalacağını öngörüyoruz.

Birleşik Krallık. Tüm zamanların rekorunu 
kırarak 2014’teki yüzde 9’un üzerine 2015’te yüzde 
5 büyüme kaydederek toplam satış adetini 2,6 
milyonun üzerine (ortalama seviyenin 200 bin adet 
üzeri) çıkaran tek Avrupa pazarı. Bunu söylemişken 
pazarın 2016 yılında yüzde 4’lük daralma ile 2,5 
milyon araca düşerek yavaşlama kaydedeceğini 
ancak yine orta vadedeki seviyenin üzerinde 
kalacağını görüyoruz.

Yeni Pazarlar. Ekonomik ve politik krizlerin 
devam etmesi, otomotiv sektörünün gelişmiş 
olan pazarlarda altın çağını yaşayabileceğine 
dair umutları köreltiyor. Brezilya’daki kayıtların 
2015’te yüzde 14 oranında azalmasını ve satışların 
2013 yılında kaydedilen 3 milyonun oldukça 
altında gerçekleşerek 2,3 milyon adete ulaşmasını 
bekliyoruz. Rusya’da ise yüzde 36’lık gerileme ile 1,6 

milyon adet araca gerileme olacağını öngörüyoruz; 
bu, son iki yılda elde edilen seviyenin neredeyse 
yarısı. Hindistan’da satışlar 2015’te yüzde 6 
seviyesinde artacak ancak bu yalnızca 2011’deki 
seviyeye geri dönüleceği anlamına geliyor. Otomotiv 
üreticileri Sudi Arabistan ve Türkiye gibi yeni 
pazarlara yöneliyorlar ancak Tayland, Arjantin ve 
Venezuela gibi örneklere baktığımızda ekonomik 
ve politik risklerin planların aksamasına neden 
olabileceğini görüyoruz.

Evrim mi, devrim mi? Otomotiv sektöründeki 
bu üç önemli değişimin olumlu ve olumsuz 
yanlarını değerlendiren üç uzman bakış açısı.

Yeşil araç: marşa basmak gerek. Avrupa, gelişmiş 
dünyadaki en düşük karbon emisyonu hedeflerini 
belirleyerek ön cephede yer almak istiyor. Ancak, 
dünya çapındaki pazar payı 2014 yılında yüzde 1 
olan elektrikli arabalar birinci viteste takılı kalmış 
durumda. Sübvansiyonsuz elektrikli araçların 
maliyeti halen çok yüksek (bir pilin maliyeti 6.000 
ve 12.000 Euro arasında değişiyor). Pil ömrü düşük 
(yaklaşık 150 km) ve altyapıda da çok fazla eksik 
var (şarj istasyonlarının sayısı gibi). Yine de şu anki 
durumda hidrojenle çalışan yakıt pilli arabaların 
toplu üretimi yapılabilene kadar elektrikli araçlar 
tek “sıfır emisyon” çözüm olarak karşımıza çıkıyor. 
Elektrikli araçlar orta vadede bir çözüm olsa da 
böylesine hacim odaklı bir sektör için oldukça 
maliyetli.

İnsansız çalışan veya “Google” araç: bugünlük değil.

Araç üreticileri veya Google gibi teknoloji uzmanları tarafından geliştirilen, tamamen insansız 

çalışan araçlar tabii ki var. Satın alma fiyatının çok yüksek, yol altyapılarına yatırım yapma 

ihtiyacının ise fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda %100 insansız çalışan araçların 

bugünkü yollara çıkma ihtimali çok uzak görünüyor. Bunlara ek olarak, araçlar arasında tam 

bağlantı sağlanabilmesi için bugün yollarda mevcut olan araç filosunun değiştirilmesi gerekir. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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2015 ve 2016'da satışlarda yüzde 3 büyüme 
bekleniyor

2008 ve 2014 yılları arasında üç kat büyümenin 
ardından (6,5 milyon adetten 20 milyon adete; yıllık 
ortalama yüzde 30’un üzerinde büyüme) dünyanın 
en büyük pazarını 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 
3’lük büyüme ile bir yavaşlama bekliyor. Çin’in 
sermaye yatırımları hızla arttı ve fazla kapasite 
sinyalleri görülmeye başlıyor. Hızla yükselen stok 
seviyeleri fiyatları aşağı çekiyor (mesela, GM 40 
modeli için fiyatları 1.613 Dolar ve üç ana markası 
için ise – Buick, Chevrolet ve Cadillac - 8.694 
Dolar seviyesine indirmek zorunda kaldı). Çin 
pazarının, bir ikinci el pazarının oluşmasıyla, 
oldukça sıkı çevresel ve trafik düzenlemeleri ile başa 
çıkabilmesi için gelişmesi gerekiyor. Bu, alım gücü 
daha az olan sürücülere de uygun bir şekilde, daha 
uygun maliyetli araçların üretimi ile yeni tüketici 
gruplarına erişilmesi ile olabilir. Araba sektörünün 
El Dorado’su ilk yavaşlamasını deneyimliyor. İlk kez 
pazar paylarını düşük bütçeli yerel SUV markalarına 
kaybeden bazı Batılı markalar, en derinden 
etkilenen markalar oldu. Otomobil üreticilerinin 
hacimlere ek olarak önümüzdeki aylarda karlılığa 
da odaklanmaları gerekiyor ve bu ortam girişimler 
gerçekleştirilerek mümkün olabilir.

Çinli markaların intikamı

Pazar paylarını Batılı otomobil üreticilerinin 
ortak girişimlerine kaybetmelerinin ardından 
Çinli markalar belirli modellerdeki pozisyonlarını 
güçlendirdi. Bunlar arasında daha uygun fiyatlarla 
satarak, Batılı rakiplerini hazırlıksız yakaladıkları 
MPV’ler (tek hacimli araçlar gibi çok amaçlı 
araçlar) ve SUV’ler (4x4’ler gibi) yer alıyor. Bu 
sayede Çinli otomobil üreticileri pazar paylarını 

2015 yılında yüzde 10’dan yüzde 42’ye çıkardı. 
Satışta olan yeni Çinli modeller, Çinli sürücülerin 
ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde cevap verdiği 
için Batılı otomobil üreticileri ürünlerini yeniden 
gözden geçirmek durumunda kaldı. Şimdiye kadar 
bu pazarda liderliği elinde bulunduran ve FAW VW 
ile ortak girişimi 2015’in ilk yarısında yüzde 4 düşüş 
kaydeden Volkswagen, 2018 yılından itibaren düşük 
maliyetli aile araçları üretimine yönelik planları 
olduğunu açıkladı.

2015’te yüzde 4’lük büyüme ile ABD pazarı 17,5 
milyon adetlik, rekor seviyedeki satışlarına geri 
dönme yolunda 

Ekonomik büyümenin yeniden başlaması, faiz 
oranlarının düşmesi, kredi sürelerinin altı yılı 
geçecek şekilde uzatılması ve petrol fiyatlarının 
gelmiş geçmiş en düşük seviyede olması ile 2015 
yılı, üst üste altıncı kez büyümenin kaydedildiği bir 
yıl olacak. Ancak pazar, 2016 yılında yüzde 1’lik bir 
düşüş yaşayabilir. Aynı zamanda faiz oranlarının 
artması ve benzindeki ucuzluğun sona ermesi riski 
de bulunuyor.

Bu iki dış faktör ABD pazarı üzerinde ağırlık 
oluşturabilir. Satışların yanı sıra 2009 yılında 
5,5 milyon adet ile dibe vuran üretim de bu 
yıl hız kazanarak 11 milyon adet seviyesinde 
gerçekleşti. Bunun yanı sıra aynı süreçte üretim 
hatlarında çalışan iş gücündeki artış da yüzde 50 
seviyesindeydi.

Uçmaya hazırlanan bir kuşa benzeyen Türkiye otomotiv pazarı da 2015’te yüzde 

24, 2016’da yüzde 15 büyüme ile etkileyici bir performans sergileyecek. Ancak bu 

atılımla bile 80 milyona yakın nüfusu olan bu ülkede satış hacimleri 0,84 milyonla 

sınırlı kalacak. Avrupa’ya bir geçit konumunda bulunan Türkiye aynı zamanda 

Renault, Toyota, Ford ve Hyundai-Kia gibi markaların üretim hatlarına ev sahipliği 

yapıyor. Bu hatlarda üretilen araçların yaklaşık yüzde 80’i özellikle Avrupa 

pazarlarına ihraç ediliyor.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Ekonomik iyileşmeye ek olarak petrol 
fiyatlarının da düşük olması, LUV (hafif 
hizmet araçları) satışlarının artmasını sağladı 
(özellikle büyük pick-up’lar ve SUV’ler).

Bu araçlar, pazarın yüzde 55’ini oluşturan üç büyük 
ABD’li otomobil üreticisi için oldukça kazançlı. 
Ancak, çok benzin tüketen motorları ile ABD’nin 
iddialı karbon emisyonu azaltma hedeflerine 
uyumlu değiller.

ABD’li otomobil üreticileri kendi yerel 
pazarlarında oldukça karlı olsalar da orta 
seviyede konsolide kazanç kaydediyorlar.

Bunun nedeni, birkaç yıl boyunca Avrupa’da 
(ki bu yılın ikinci yarısında üretimin yüzde 27 
seviyesinde azaldığı Rusya’daki kriz durumu 
daha da olumsuzlaştırdı) ve son olarak Güney 
Amerika’da (üretimde yaklaşık yüzde 16’lık gerileme 
kaydedildi) kaydettikleri kayıplar. Ancak, diğer 
Batılı sektörlerin tersine ABD’li otomobil üreticileri 
Çin’deki ortak girişimlerinden elde ettikleri faaliyet 
karlarını konsolide etmiyorlar.

JAPONYA
Dalgalı akımlarda geziyor

2008 – 2015 döneminde satışların 4 ve 6 milyon 
adet arasında değişmesi ile Japon pazarının 2008 
yılından bu yana oldukça değişken olduğunu 
söyleyebiliriz. Pazar, öncelikle 2008-2009’da 
finansal kriz, ardından 2011’de tsunami, 2013’te 
hükümetin az benzinle çalışan araçların satışına 
yönelik teşvikleri sonlandırması ve 2014’te KDV’nin 
yüzde 5’ten yüzde 8’e yükselmesi ile başa çıkmak 
durumunda kaldı. 2015 yılında satışlardaki 
daralmanın yüzde 8’e yakın olacağını, 2016’da 
ise yüzde 4 seviyesinde artış kaydedileceğini 
öngörüyoruz. Buna rağmen, yaşlanan nüfus ve 
trafik kurallarına getirilen sınırlamaların da 
etkisiyle Japon pazarındaki uzun vadeli trend fiyat 
düşürücü nitelikte.

Japon otomotiv üreticilerinin finansal 
performansı, premium markalarınkiyle başa 
baş gidiyor

Bunun mümkün olmasını sağlayan etkenler 
arasında iç pazarın korunması, Japon üreticilerin 
Güney ve Kuzey Amerika’da sağlam ve karlı pazar 
paylarına sahip olması ve Çin’de ilgi çekici bir 
şekilde konumlandırılmaları yer alıyor.

AVRUPA
Yavaş yavaş hız kazanıyor

Otomotiv pazarındaki iyileşme, 2015’te yüzde 
5, 2016’da ise yüzde 4’lük büyüme beklenmesi 
ile devam ediyor. 

Dünyanın üçüncü en büyük pazarı olan Avrupa, 
2013 yılının yaz aylarında başlayan yukarı yönlü 
trendi devam ettiriyor ve 2015’te yüzde 6, 2016’da 
ise yüzde 4 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bu 
sayede Avrupa’nın üretimi 2000’lerin ilk yarısındaki 
16 milyon seviyesinin altında kalsa da 14 milyonun 
üzerine çıkabilecek. Avrupa, halen fazla kapasiteden 
muzdarip ve tüm otomotiv üreticileri için ana pazar 
konumunda bulunuyor. 

Fas, iletim şebekesine girmeye başlıyor

Fas ve Güney Afrika, otomotiv sektörleri bahsetmeye değer olan iki Afrika ülkesi. Fas pa-

zarının arkasındaki itici güçlerin uluslararası pazardaki iyileşme ve hükümetin yabancı 

yatırımları teşvik etmek doğrultusunda yaptığı çalışmalar olduğu görülüyor. Renault ve 

Ford, Mayıs ayında Fas’ta yeni fabrika açmayı planladıklarını duyurdu. Talepte geçtiğimiz 

yıl başlayan artış (yüzde 2) 2015 yılında devam edecek (yüzde 3) ancak 2012 yılındaki en 

üst seviyenin gerisinde kalacak.

 İran, geçmişteki büyümeyi yeniden yakalamak istiyor

Uluslararası ekonomik yaptırımların uygulamaya alınmasının ardından 2012’de kayıtlar-

da önemli bir düşüş kaydedildi ancak 2014 yılında 1,10 milyon araç ile artışa geri dönül-

dü. Çinli ve yerli otomobil üreticilerinin Avrupalı liderleri sollamasının da katkısıyla Sudi 

Arabistan ve Türkiye’nin önünde olan İran halen bölgenin en büyük otomobil pazarı. Bu-

nunla birlikte, Avrupalılar İran pazarından pay almak için yılsonunda kaldırılması planla-

nan kısıtlamalar kalkmadan önce sıraya girmiş bulunuyor. Büyümenin 2015 yılında yüz-

de 9 ile devam edeceğini, 2016’da ise hızlanarak yüzde 17 seviyesinde gerçekleşeceği-

ni öngörüyoruz. Böylece 2016’da araç satışları 1,4 milyon adete ulaşarak 2011 yılındaki, 

1,45 milyonluk doruk seviyeye yaklaşmış olacak. 
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Fransız binek otomobili 
üretimi düşük kalacak 
gibi görünüyor. 10 yıl 
önce 3 milyon adetlik 
büyüme kaydeden 
Fransız binek otomobil 
üretiminin 2015’te 
yüzde 4/5 büyüme ile 
1.35 milyon adetlik 
artış kaydedeceğini 
tahmin ediyoruz.

Marjlar açısından bakıldığında dünyadaki en 
rekabetçi pazarlardan biri. Bunun yanı sıra 
karbon emisyonlarının azaltılması ile bunun için 
kullanılacak teknolojiler söz konusu olduğunda 
global bir vitrinin oluşturulması açısından da pilot 
pazar.

Birleşik Krallık, en yüksek seviyelerini geçebilecek 
sayılı Avrupa pazarlarından biri. Birleşik Krallık 
2015 yılında satışlarda yüzde 5 artış ile 2.6 
milyon adet araca ulaşırken, satış hacimlerinin 
İtalya’da yüzde 40, İspanya’da ise yüzde 60 olacağı 
öngörülüyor. Bu yıl İtalya’da yüzde 13, İspanya’da 
ise yüzde 20 büyüme kaydedilmesine rağmen her 
iki ülkenin satış hacimleri de 10 yıl önce kaydedilen 
seviyelerin altında.

YENİ PAZARLAR: İKİ YÖNLÜ YOL
Brezilya ve Rusya geri vitese taktı

Kısa süre öncesine kadar umutlu pazarlar olarak 
gösterilen ve kendi kıtalarında en üst sıralarda yer 
alan Brezilya ve Rusya 2015 yılında sert düşüşlerle 
karşı karşıya. 2015’te Brezilya’daki daralma yüzde 
14, Rusya’daki ise yüzde 32 olurken Brezilya’daki 
araç kayıtları 2,3 milyona, Rusya’dakiler de 1,7 
milyona gerileyecek. 

Bunlar, üç yıl öncesinde elde edilen 3 milyona göre 
oldukça düşük rakamlar. Zayıf satış figürlerine ek 
olarak işsizlik planlarının ve tesis kapanışlarının 
da gösterdiği gibi her iki ülkede de yerel otomotiv 
sektörü zorluk çekiyor. Brezilya pazarı 2016’da 
biraz istikrar kazanabilir ve Rusya’nın da yüzde 10 
ivme kazanması bekleniyor ancak hacimler düşük 
seyretmeye devam edecek.

Hindistan ve Türkiye hızlanıyor

İki zorlu yıl sonrasında Hindistan iyileşmeye doğru 
yol alıyor; büyümenin 2015 yılında yüzde 6, 2016 
yılında ise yüzde 7 olacağını öngörüyoruz.

Endonezya, enerjisini yeniden toparlayacak

2014 yılında araç kayıtlarında hiç büyüme 
görülmedi. Buna ek olarak, yılın başlarında petrolde 
devlet desteğinin rafa kaldırılması da tüketicilerin 
alım gücü ve ülkedeki otomobil satışları açısından 
zorluk çıkarıyor.  Diğer yandan fiyatlardaki artışın 
yavaş yavaş kabullenileceği öngörülüyor. Yılın 
sonuna doğru satışların da artması bekleniyor; 
bunun gerçekleşmesi durumda Endonezya otomotiv 
pazarı 2015’i yüzde 6’lık artışla tamamlayabilir.

Tayland, hız kaybetmeye devam ediyor

2014 yılında otomobil kayıtlarında kaydedilen 
sert düşüş (yüzde 34’lük) yüzde 17’lik düşüş 
beklentisi ile 2015’e de sıçramış durumda. 
Tayland ekonomisinin durgun olmasına otomobil 

alıcılarına yapılan devlet yardımlarının da ilk kez 
sonlandırılmasının söz konusu olması durumu 
olumsuz etkiliyor. Ancak çevre dostu otomobiller 
için sağlanan devlet yardımlarının pazarı gözle 
görülür derecede canlandıracağı öngörülüyor. 
2016 yılında büyümenin bir sıçrama ile yüzde 
13 seviyesinde, 400,000 adet araç şeklinde 
gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu, yine de 2013’ün 
ortalarında edilen 700,000 adetlik en üst seviyenin 
altında kalıyor.

Arjantin, halen başlangıç yapmaya çalışıyor 

2014 yılında başlayan aşağı yönlü gidişat (tüm yıl 
için yüzde 38 düşüş) 2015 yılında da devam etti ve 
kayıtların yüzde 8’lik düşüşle 390.000 adet şeklinde 
gerçekleşeceği öngörülüyor. 

Pazarın, 2016 yılının ortalarından önce 
hareketleneceğine dair bir işaret yok. Brezilya’nın en 
büyük ihracat pazarı olan Brezilya’da durgunluğun 
devam etmesinin zaten yavaş olan yerel taleple 
birleşmesi genel tabloyu olumsuz etkiliyor.

Sudi Arabistan hızını koruyor 

Genel ekonomik görüntüye paralel bir şekilde 2015 
yılında büyümenin yavaşlayacağı tahmin edilse de 
(2014’te yüzde 11 iken 2015 için büyüme beklentisi 
yüzde 5) Sudi Arabistan halen yabancı işletmeler 
için çekici bir pazar. 

Söz konusu yabancı işletmeler arasında da özellikle 
pazarda aslan payına sahip olan Asyalı otomobil 
üreticileri bulunuyor; Toyota yüzde 35, Hyundai ise 
yüzde 17,5 paya sahip. Sudi Arabistan’ın otomotiv 
pazarı daha güçlü bir büyüme ile 2016’da (yüzde 11) 
700.000 adeti aşabilir.

Nijerya, belki yarına hazır olur? 

2013’teki durgunluğun ardından Nijerya otomotiv pazarı yüzde 5’lik artışla 2014 yılında 

büyümeye yeniden başladı. Büyüme 2015 yılında da bu seviyede seyredecek ve 2016’da 

yüzde 10’luk artışla 48.500 adet araca ulaşacak. Yaklaşık 180 milyonluk nüfusa sahip bir 

ülkenin potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda bu halen çok düşük bir rakam. Paza-

rın önündeki engeller şöyle: Resmi olmayan kanalların güçlü olması; Altyapının olmama-

sı; Petrole yönelik devlet yardımlarının sonlandırılmasının planlanması.

Venezuela’nın halen benzini yok

Pazarın 2007’de en üst noktasına ulaşmasının ardından bugün satışların 10 kat daha az 

olması ile 2015’in ikinci yarısında kaydedilen büyüme (bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 9 büyüme) çok küçük bir gelişme sayılır. Büyümenin 2015 yılında yüzde 4, 

2016 yılında ise yüzde 3 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu sayede satılan 

araç adedi ancak 40.000’e yaklaşabilecek.
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TEB Cetelem, Cetelem Araştırma Merkezi’nin desteğiyle hazırlanan “Otomobil 
Müşterilerinin Satın Alma Davranışları” konulu raporu açıkladı. 

Türkler, yüksek fiyata 
rağmen az yakıt tüketen 
otomobilleri tercih ediyor
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cetelem Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve aralarında 
Türkiye’nin de olduğu 14 ülkedeki otomotiv pazarının mercek 
altına alındığı raporun bir yenisi TEB Cetelem tarafından 
açıklandı. Yaklaşık 8000 kişinin katılımıyla hazırlanan “Otomobil 
Müşterilerinin Satın Alma Davranışları” konulu rapor, yüksek 
satış potansiyeliyle büyümeye ve yenilikçi ürünler sunmaya 
devam eden global otomobil pazarını detaylı bir şekilde ele 
alırken; değişen tüketici davranışlarını ve yeni eğilimleri de ortaya 
koyuyor. Araştırmaya göre, Türkiye’deki tüketicilerin otomobil 
satın alma sürecinde önem verdikleri kriterler arasında ‘yakıt 
tüketimi’ ilk sırada yer alırken, ‘fiyat’ ve ‘yakın çevrenin görüşleri’ 
de önemli ölçüde belirleyici oluyor.

TEB Cetelem, Cetelem Araştırma Merkezi’nin 
desteğiyle hazırlanan “Otomobil Müşterilerinin 

Satın Alma Davranışları” konulu raporu açıkladı. 
2012 yılından bu yana Türkiye’nin de içerisinde yer 
aldığı rapor, bu yıl 14 ülkeden yaklaşık 8000 kişinin 
görüşüne başvurularak TNS Sofres tarafından 
hazırlandı. Bu yılki araştırmaya Türkiye, Belçika, 
Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, 
Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra, 
Çin, Brezilya, Güney Afrika, Japonya ve ABD de 
dahil edilerek araştırma sahası genişletildi.

‘Dünya otomobil pazarları’ ve ‘Çeşitli ülkelerden 
sürücü portreleri’ başlıklarıyla iki ayrı bölümden 
oluşan raporda, yüksek satış potansiyeliyle birlikte 
otomobil pazarının büyümeye ve yenilikçi ürünler 
sunmaya devam ettiğine dikkat çekiliyor. Raporda, 
80 milyonun üzerinde üretim ile otomobil satışında 
bu sene yeni bir dünya rekoru kırılmasının 
beklendiği ifade ediliyor. Yeni malzemeler ve 
tasarımların yanı sıra popüler bir pazarlama kanalı 

haline gelen e-ticaretin büyümesinin de yeni alanlar 
açtığının altı çizilirken, küresel otomobil pazarının 
2020’de yıllık 100 milyonun üzerinde satış rakamına 
ulaşacağı öngörülüyor.

Gelişmiş bölgeler doygunluk seviyesinde

Araştırmada, gelişmiş ülkelerin pazarlarının giderek 
doyum noktasına ulaşırken, sekiz ülke arasında 
Avrupa’nın 1000 kişiye düşen 582 binek araç 
sahipliği oranıyla dünya sıralamasında Japonya ve 
ABD’nin ardında yer aldığına dikkat çekiliyor. 2020 
yılına kadar 1000 kişiye düşen otomobil sayısındaki 
en büyük artıştan biri de Türkiye’de olacak. 
Ülkemizde bugün 171 olan 1000 kişiye düşen araç 
sayısının 2020’de 236’ya çıkması bekleniyor.

‘Dünya otomobil 
pazarları’ ve ‘Çeşitli 
ülkelerden sürücü 
portreleri’ başlıklarıyla 
iki ayrı bölümden 
oluşan raporda, yüksek 
satış potansiyeliyle 
birlikte otomobil 
pazarının büyümeye 
ve yenilikçi ürünler 
sunmaya devam 
ettiğine dikkat 
çekiliyor. 
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Hafif ticari araçlar dünya’da en çok ABD’de, 
ikinci sırada ise Türkiye’de seviliyor

İncelenen 14 ülkedeki otomobil satışları içinde 
sedan ve hatchback tipi araçların toplam satışların 
yüzde 80’ini oluşturduğu ve bu kasa tiplerinin araç 
pazarlarına egemen olduğu görülüyor. Avrupa’da 
hafif ticari araçlar çoğunlukla işletmeler tarafından 
tercih edilirken, ABD’de arazi aracı olarak sınıflanan 
pickuplar çoğunlukla ortalama sürücüler tarafından 
tercih ediliyor. ABD pazarının yüzde 49’unu, 
Türkiye pazarının ise yüzde 28’ini hafif ticari araçlar 
oluşturuyor.

Elektrikli araçların yollara çıkma süreci yavaş 
ilerliyor

Daha az ses ve karbon emisyonu üreterek çevreye 
duyarlı özellikleriyle öne çıkan elektrikli araçların 
kullanım oranındaki artış ise yavaş seyrediyor. 
Kirlilikle mücadelede bir çözüm olarak sunulan 
ve pazarda gelişmekte olan bir alan olduğu 
vurgulanan elektrikli araçların yola çıkışındaki 
gecikmenin nedenleri arasında; mevcut ürün 
gamının sınırlı olması, fiyatların eşdeğerdeki bir 
içten yanmalı motorlu araçtan çok daha yüksek 
olması, pil ömrünün yetersizliğine dair kaygılar 
ve şarj istasyonlarının olması durumunda bile şarj 
süresinin uzun olması yer alıyor. 

Yaşlı nüfus otomobil kullanmaya devam 
ederken, gençler başlamakta zorlanıyor

Gelişmiş ülkelerde ehliyet sahibi olmak yaygınken 
(Almanya’da yüzde 84), gelişmekte olan ülkelerde 
bu oran hala düşük seviyelerde (Çin’de yüzde 18). 
Nesil etkisi, Avrupa’da yaşlı nüfusun önemli oranda 
ehliyet sahibi olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan 

Türkiye’deki sürücülerin tercihi ‘sedan’

Piyasa yapısı, motor ve araç tipi ülkeden ülkeye 
önemli farklılıklar gösteriyor. Avrupa, Japonya, 
Brezilya ve Güney Afrika motor ve yolcu 
bölümünden oluşan “iki bölmeli” yani Hatchback 
otomobilleri tercih ederken; ABD, Çin ve Türkiye 
motor ve yolcu bölümlerinin yanı sıra bagajın da 
olduğu “üç bölmeli” yani Sedan tasarımları tercih 
ediyor. 

SUV’lar (Spor Arazi Araçları) ABD, Çin ve 
Avrupa’da yaygınken; Güney Afrika, ABD ve 
Brezilya pazarları geniş açık alanlara uygun pick-
upların sayısının çokluğu ile öne çıkıyor. Mini 
vanlar ise Fransa ve Belçika’da oldukça yaygın.

İkinci el otomobiller popüler

Araştırma sonuçlarına göre, pazarların çoğunda 
ikinci el binek otomobil piyasasının sıfır otomobil 
piyasasına göre daha hareketli olduğu dikkat 
çekiyor. Örneğin, 2013 yılında Fransa, İngiltere ve 
İtalya’da satılan her bir sıfır araca karşın, üç adet 
ikinci el araç satıldı. Öte yandan, Japonya ve Çin’de 
ise ikinci el araç piyasası neredeyse yok denecek 
kadar küçük. İkinci el araç piyasası 5,2 milyon 
seviyesinde olan Çin’de, satılan üç yeni binek 
otomobile karşın bir adet ikinci el otomobil satılıyor. 
Ülkenin ikinci el piyasasının bu denli küçük 
olması, ilk defa araç satın alan kişilerin çoğunlukta 
olmasından kaynaklanıyor. 

Araştırma sonuçlarına 
göre, pazarların 
çoğunda ikinci el binek 
otomobil piyasasının 
sıfır otomobil 
piyasasına göre daha 
hareketli olduğu dikkat 
çekiyor. Örneğin, 2013 
yılında Fransa, İngiltere 
ve İtalya’da satılan her 
bir sıfır araca karşın, 
üç adet ikinci el araç 
satıldı. 

Gelişmekte olan ülkelerde hızlı artış, ABD’de ise azalma görülüyor
2012 yılında 1000 kişiye düşen binek otomobil ve hafif arazi araçları
Kaynak: BIPE-OICA, üreticiler federasyonu, BM, IMF, BIPE tahminleri.
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ehliyet sahibi olan gençlerin sayısı da azalıyor. 
ABD’de 20-24 yaş arasında ehliyet sahibi olanların 
payı 1983’te yüzde 92 iken, 2011’de yüzde 79’a 
geriledi. Öte yandan, ehliyet sahibi kadınların sayısı 
da artmaya devam ediyor. Örneğin, İngiltere’de 
ehliyet sahibi kadınların oranı 1975’te yüzde 29 
iken, 2012’de yüzde 66’ya yükseldi. 

Türkiye’deki otomobil müşterisi profili genç 

Araştırma sonuçları, 8 Avrupa ülkesinde yeni 
otomobil satın alan müşterilerin yaş ortalamasının 
2007’de 48 iken, 2012’de 52’ye yükseldiğini ortaya 
koyuyor. ABD’de yeni araç satın alanların yaş 
ortalaması 52 ve Avrupalılara göre daha yüksek. 
Yeni otomobil almaya en yatkın grup 55-64 yaş 
aralığındaki müşterilerken, gençlerin çok ilgi 
göstermediği görülüyor. Türkiye, Çin ve Güney 
Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerdeki otomobil 
müşterileri ise daha genç. 

İngiltere ve Japonya pazarında otomobil satın 
alan kadın oranı daha yüksek

Otomobil müşterileri içinde kadınlarının payının 
en düşük olduğu ülke Türkiye. Avrupa’daki araç 
sahiplerinin yüzde 31’ini kadınlar oluştururken, 
Türkiye’de bu oran yüzde 11’e düşüyor. Türkiye’ye en 
yakın oranı olan Polonya’da bile bu oran yüzde 22 
seviyesinde.

Türkiye’de ‘yakıt tüketimi’ otomobil satın 
alırken en önemli faktör

Tüketicilerin otomobil satın alma sürecinde önem 
verdikleri kriterler değerlendirildiğinde ise çarpıcı 
sonuçlar ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılan 
ülkelerde ‘fiyat’ otomobil seçiminde bir numaralı 
belirleyici unsur olma özeliğini muhafaza ederken, 
ikinci sırada ‘yakıt tüketimi’, üçüncü sırada ise 
‘güvenlik ve yol tutuş’ gibi özellikler yer alıyor. 
Türkiye’de sürücüler de otomobil satın alırken bu üç 
kriteri göz önünde bulunduruyor. 

Satın alma kararında test sürüşü belirleyici, 
yakın çevrenin görüşleri önemli 

Otomobil satın almadan önce, farklı ve çok 
sayıda bilgi kaynağı kullanılıyor. İnternet önemli 
bir yere sahip olmakla beraber, karar vermedeki 
esas faktör test sürüşleri oluyor. Sürücülerin 
ortalama yüzde 41’i test sürüşü yaptıklarını ve 
bunun kendileri için en önemli unsur olduğunu 
belirtiyor. Otomobil konusunda uzmanlaşmış 
internet siteleri de bir diğer popüler bilgi kaynağını 
oluşturuyor. Tüketiciler, en çok danıştıkları 
kaynakları sıralarken uzmanlaşmış internet 
sitelerini, otomobil üreticisinin dahi önünde 
üçüncü sıraya konumlandırıyor. Yakın çevre ve 

profesyoneller karşılaştırmasında aile ve arkadaşlar 
kazanıyor. Yakın çevrenin önerileri, profesyonellerin 
önerilerinden daha önemli.

Yeni otomobil finansmanı giderek önem 
kazanıyor 

Otomobil alımında nakit ödeme şekli yaygın olarak 
tercih edilirken, kredi ile satın alma da giderek 
önem kazanıyor. Kredili finansman ortalama olarak 
sürücülerin üçte birinden fazlasına cazip geliyor. Bu 
seçenek, Güney Afrika (yüzde 58), ABD (yüzde 52) 
ve Brezilya’da (yüzde 45) öne çıkıyor. Belçikalılar 
(yüzde 41), İspanyollar (yüzde 40) ve İtalyanlar 
(yüzde 37) da otomobil satın alımı için kredi 
kullanmayı tercih ediyor. 

Raporun, otomotiv sektörünün mevcut durumunu 
analiz eden önemli veriler içerdiğine dikkat çeken 
TEB Cetelem Genel Müdürü Didier Engelhard 
şunlar söyledi: “Gözlemevi Sonuçları, Cetelem 
tarafından 1985 yılından beri yayınlanıyor. Rapor, 
Avrupa ülkeleriyle birlikte, Brezilya, Çin, Güney 
Afrika, Japonya ve ABD gibi sektöre yön veren 
ülkeleri kapsıyor. 2012 yılından beri Türkiye de 
Gözlemevi Çalışması’na dahil ediliyor. 2015 yılında, 
dünya genelinde 80 milyon adet otomobil satışı ile 
bir rekor kırılırken, Türkiye’de sektörün büyüme 
oranı da buna paralel olarak ilerledi. Türkiye’nin 
önümüzdeki yıllarda da sektöre önemli derecede 
katkıda bulunması bekleniyor. Şu anda Türkiye’de 
1000 kişiye düşen araç sayısı 171 iken, Avrupa’da bu 
rakam 582.

İkinci el sektörünün de, fiyat avantajının yanı sıra, 
üreticilerin ve bayilerin marjlardan dolayı daha 
fazla bu alana önem vermesi ile daha da büyümesi 
bekleniyor. Cetelem Gözlemevi 2015 Sonuçları 
gösteriyor ki, Türk otomobil kullanıcıları için, 
otomobiller ve otomobil sahibi olmak fikri pozitif 
bir algı yaratmaya devam ediyor. Bu, otomobil 
sektörü için oldukça umut verici bir durum. Rapor 
aynı zamanda, Cetelem’in sadece bir tüketici 
finansman şirketi olmadığını, sektörün tüm 
oyuncuları için bir iş ortağı konumunda olduğunu 
kanıtlıyor”.

Araştırma sonuçları, 
8 Avrupa ülkesinde 
yeni otomobil satın 
alan müşterilerin yaş 
ortalamasının 2007’de 
48 iken, 2012’de 52’ye 
yükseldiğini ortaya 
koyuyor. ABD’de yeni 
araç satın alanların 
yaş ortalaması 52 ve 
Avrupalılara göre daha 
yüksek. 
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İngiltere’de 
Perakende 
Satışlar Yükseldi

O to ve akaryakıt dahil perakende satış-
lar yıllık bazda ise Ağustos ayı itiba-

riyle yüzde 3,7 ile beklentinin (yüzde 3,8) 
biraz altında kaldı. ONS verilerine göre, 
Ağustos ayında oto ve akaryakıt hariç pe-
rakende satışlar ise aylık yüzde 0,1 ora-
nında artış kaydederken (beklenti yüzde 
-0,1) yıllık bazda yüzde 3,5 artış kaydede-
rek yüzde 3,8 olan beklentinin altında kaldı.  
İngiltere’de Ağustos ayında enflasyonun bir 
önceki ayda kaydedilen yüzde 0,1’den yüz-
de 0’a gerilemesi ülkedeki tüketici harcama-
larını desteklemeye devam ediyor.  İngiltere 
Merkez Bankası, orta vadede ülkede enflas-
yonun yüzde 2 olarak gerçekleşmesini he-
defliyor. Politika faizini 2009 yılından beri 
tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüz-
de 0,5’te tutan banka, enflasyon, istihdam 
ve büyüme verilerinin faiz artırımı için uy-
gun koşulları oluşturmasını bekliyor.  İngil-
tere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney 
daha önce bankanın faiz artışı için 2016 yı-
lının başlarını işaret ederek, “Normalleşme 
başladıkça faiz oranlarının yavaş artmasını 
ve orta vadede tarihsel seviyesinin yarısına 
kadar yükselmesini beklemek mantıksız de-
ğil” ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

İngiltere'de Ağustos ayında oto ve 
akaryakıt dahil perakende satışlar 
aylık bazda yüzde 0,2 oranında artış 
kaydetti. İngiltere Ulusal İstatistik 
Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, 
ülkede Ağustos'ta oto ve akaryakıt 
dahil perakende satışların beklentilere 
uyumlu şekilde aylık bazda yüzde 0,2 
oranında artış kaydettiği belirtildi.

2015 Eylül Ayı TÜFE ve Yİ-ÜFE 
İstatistikleri Yayınlandı

OPEC Üretimi Eylül Ayında Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından yayınlanan verilere 

göre; TÜFE’de (2003=100) 2015 
yılı Eylül ayında bir önceki aya 
göre %0,89, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre %6,21, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %7,95 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %7,80 artış 
gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı 
ayına göre çeşitli mal ve hizmetler 
(%11,23), gıda ve alkolsüz içecekler 
(%10,73), eğlence ve kültür 
(%10,38), ev eşyası (%9,42) artışın 
yüksek olduğu diğer ana harcama 
gruplarıdır.

B loomberg anketine göre, OPEC 
ülkelerinin üretimi, bu ay 

yaklaşık 233 bin varil kadar azalarak 
32.048 milyon varil/güne geriledi. 
OPEC’in üretim miktarı,  üç büyük 
üreticinin liderliğinde düştü. Geçen 
ay Irak, Nijerya ve Ekvador’un 
tahminlerinde değişikliğe gitmesi 
nedeni ile üretim miktarı 35 bin 
varil azalarak 32.287 varil/güne 
gerilemişti.

Çin ekonomisinin yavaşlaması 
nedeni ile küresel arz bolluğunun 
büyüyeceği spekülasyonun 
artmasıyla, Londra ve New York 
piyasalarındaki ham petrol vadelileri 
bu çeyrekte %24 düştü.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-
ÜFE), 2015 yılı Eylül ayında bir 
önceki aya göre %1,53 artış, bir 
önceki yılın Aralık ayına göre 
%7,81 artış, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %6,92 artış ve on iki 
aylık ortalamalara göre %5,92 artış 
gösterdi. Sanayinin dört sektörünün 
bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe %1,26 düşüş, imalat 
sanayi sektöründe %1,54 artış, 
elektrik ve gaz sektöründe %2,51 
artış ve su sektöründe %0,42 artış 
olarak gerçekleşti. 

Kaynak: TUİK

5 Haziran’da yapılan toplantıda 
OPEC, üretim kotasını 
değiştirmeyerek günlük 30 milyon 
varilde sabit bırakmıştı. Londra 
Merkezli ICE Futures Europe 
borsasında, Kasım vadeli Brent 
petrol 14 sent artarak 48,37 dolara 
yükseldi. Eylül ayında, OPEC’in en 
büyük üreticisi olan Suudi Arabistan 
da üretim miktarı 200 bin varil 
düşerek 10,3 milyon varil/gün oldu.  
Eylül ayında, Iran ’in üretimi ise 100 
bin varil azalarak 2,8 milyon varil 
olurken, Irak’ın üretimi 85 bin varil 
düşerek 4.214 varil oldu.

Kaynak: Bloomberg Businessweek web 
sitesinden tercüme edilmiştir.
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ABD’de Petrol İhraç
Yasağı Tartışması

ABD'de ham petrol ihracatı 
üzerindeki yasağın 

kaldırılmasına ilişkin tasarı ülkede 
tartışmalara neden oldu. Merkezi 
ABD'de bulunan düşünce kuruluşu 
Atlantic Council'in kıdemli 
uzmanı Robert Manning, konuya 
ilişkin AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, ham petrol ihracatı 
üzerindeki yasağın 40 yıldan uzun 
süredir yürürlükte olduğuna işaret 
ederek, "Bu yasak, 1970'lerdeki eski 
varsayımlara ve OPEC'in petrol 
arzını kesme olasılığına dayanıyor. 
Artık ABD'nin petrol üretimi 
arttığı için ham petrol ihracının 
başlaması da mantıklı" dedi. Petrol 

İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 
(OPEC) 1973'te Arap ülkelerine 
karşı İsrail'i destekleyen ABD'ye 
petrol ambargosu uygulaması 
üzerine Amerikan Kongresinin 
yerli üretilen ham petrolü ihraç 
etmeyi yasakladığını anlatan 
Manning, şu anda artan petrol 
arzı nedeniyle ülkede ham petrol 
stoklarının dolu olduğunu ve ihraç 
üzerindeki yasağın kaldırılmaması 
durumunda bunun maliyetinin 
artacağını söyledi. Manning, 
ABD'li birçok Cumhuriyetçi 
senatörün ve petrol üreticisi olan 

eyaletlerdeki Demokratların yasağın 
kaldırılmasını desteklediğini ifade 
ederek, "Ancak Beyaz Saray, güneş 
ve yenilenebilir enerji yatırımlarının 
devam etmesi için yasağın devam 
etmesini istiyor. 

ABD Brown Üniversitesi Siyaset 
ve Uluslararası İlişkileri Uzmanı 
Jeff Colgan ise ABD'nin hala net 
petrol ithalatçısı bir ülke olduğunun 
altını çizerek, sözlerine şöyle devam 
etti: "Ham petrol ihracı üzerindeki 
yasağın kalkması ABD tarafından 
kullanılan Batı Teksas türü ham 
petrolün fiyatını artırarak, küresel 
olarak kullanılan Brent türü ham 
petrol fiyatına yaklaştıracak. Bu da 

Kuzey Amerika'da petrol fiyatlarının 
biraz olsun artması anlamına 
geliyor. Ayrıca yasağın kalkması 
ABD'deki rafinerilerin kar marjlarını 
da düşürecek.  McCarthy'ye, 
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri 
Cumhuriyetçi Parti Kentucky 
Milletvekili Mitch McConnell da 
destek vermişti. Beyaz Saray Sözcüsü 
Josh Earnest ise Obama hükümetinin 
petrol ihracı üzerindeki yasağın 
kalkmasına karşı olduğunu dile 
getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa'da Sanayi 
Üretimi Temmuzda 
Beklentileri Aştı
A vro Bölgesi'nde sanayi üretimi bu yılın 

temmuz ayında beklentileri aşarak bir 
önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık bazda da yüzde 
1,9 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 
açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde 
mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi 
Temmuz ayında haziran ayına göre yüzde 
0,6, yıllık bazda ise yüzde 1,9 yükseldi. Piyasa 
beklentisi ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin 
aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,5 artması 
yönündeydi. Böylece sanayi üretimi verisi aylık ve 
yıllık beklentinin üzerinde gerçekleşti.  28 üyeli 
Avrupa Birliği'nde (AB) ise sanayi üretimi, aylık 
bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 1,8 arttı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin bir önceki 
aya kıyasla yükselmesinde enerji üretiminin 
yüzde 3, sermaye malı üretiminin yüzde 1,4 ve 
dayanıklı tüketim malları üretiminin de yüzde 1,3 
artış kaydetmesi etkili olurken, ara malı üretimi 
ve dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 0,6 
geriledi. AB'de ise sanayi üretimindeki artış enerji 
üretiminin yüzde 2,1, sermaye malı üretiminin 
yüzde 0,7 ve tüketici malları üretiminin de yüzde 
0,6 artmasından kaynaklandı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avro Bölgesinde
Büyüme Beklentiyi Aştı
Avrupa Birliği İstatistik Kurumu’ndan yapılan 
açıklamaya göre, Avro Bölgesi'nin ikinci çeyrek 
büyümesi %0,4 ile beklentileri aştı. Tahminler 
%0,3'lük bir büyüme geleceğine işaret 
ediyordu. Büyümedeki yükselişte, ihracatın 
ve tüketici harcamalarının artması etkili 
olurken, yatırımlarda %0,5’lik azalma büyüme 
oranı üzerinde olumsuz etki yarattı. AMB, 
geçtiğimiz hafta bölgedeki toparlanmanın 
daha yavaş bir hızda olsa da süreceğini 
açıklarken, büyüme tahminlerini %1,5’tan 
%1,4’e revize etmişti.
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BİR BAKIŞTA ÜÇ YILIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ
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Sıradan olmamak
Audi’nin orta segmentteki ümidi 
yeni A4 çoktan piyasaya çıkacaktı 
ama her bölümden gelen düzeltme 
önerileri yüzünden startı gecikti. 
Yeni A4’te dijital sürücü mahalli 
dahil ileri teknoloji ürünlerinin her 
türlüsünü bulmak mümkün.

Geleceğin teminatı
VW için Golf ne ise Opel için de 
Astra o. Rüsselsheim kentindeki 
şirket Frankfurt’a Astra’nın beşinci 
versiyonunu getirdi. Yeni Astra 
hem selefinden hafif hem de her 
türlü elektronik iletişim şebekesine 
bağlanabiliyor. 

Devlet sırrı gibi
Volkswagen, Frankfurt Otomobil 
Fuarı’nda Golf şasisine oturttuğu 
SUV’u Tiguan’ın ikinci neslini teşhir 
ediyor. Tiguan sır gibi saklanıyor. 
Fotoğrafları bile çıkmadı. Fuara 
kadar Golf 7’nin üstü açık 
versiyonuyla yetineceğiz. .

Otomobilin sürücüsüz ve tam 
otomatik olarak yol alacak 
olgunluğa erişmesi zaman alacak. 
Otomotivciler ve ileri teknoloji 
şirketleri araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına hız verdi. Kimi zaman 
tek başlarına kimi zaman da el ele 
vererek 21'inci yüzyılın otomobil 
devrimini gerçekleştirmeye 
çalışıyorlar. Frankfurt'taki 66'ıncı 
Uluslararası Otomobil Fuarı'nın 
(IAA) en çok konuşulan konusu 
da, çevresiyle iletişim kurabilen, 
hareket halindeki diğer araçlarla 
haberleşebilen ve kendiliğinden 
yol alabilen otomobiller.

Frankfurt'ta 
“sporcu” ve 
“çevreci” 
modeller yarıştı
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dünya otomotiv sektörünün Eylül ayı boyunca 
gözünü ayırmadığı Frankfurt Otomobil Fuarı’nda 
(Frankfurt Motor Show, IAA) bu yıl süper 
spor arabaların yanında doğaya en az zararı 
vermek üzerine üretilen çevreci otomobiller de 
sergilendi.

Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) yeni teknoloji 
devrimini ayağınıza getirdi. Geleceğin otomobili 
internet sayesinde sürücüsüz yol alabilecek.
Otomobilin sürücüsüz ve tam otomatik olarak yol alacak olgunluğa 
erişmesi zaman alacak. Otomotivciler ve ileri teknoloji şirketleri 
araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız verdi. Kimi zaman tek 
başlarına kimi zaman da el ele vererek 21'inci yüzyılın otomobil 
devrimini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Frankfurt'taki 66'ıncı 
Uluslararası Otomobil Fuarı'nın (IAA) en çok konuşulan konusu 
da, çevresiyle iletişim kurabilen, hareket halindeki diğer araçlarla 
haberleşebilen ve kendiliğinden yol alabilen otomobiller oldu.
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KATILIM GEÇEN YILDAN DAHA FAZLA

Toplamda fuarda 210 yeni otomobil modeli görücüye çıktı. Bu, geçen yıla kıyasla üçte bir 
oranında daha fazla. Bunların 30'u yeni Alman otomobil modelleri, 26'sı ise Avrupalı firmalara 
ait. Alman Otomobil Sanayicileri Derneği'ne (VDA) göre 39 ülkeden 1103 firma 33 futbol sahası 
genişliğindeki yaklaşık 230 bin metrekarelik alanda ürünlerini sergilediler. 

>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fuar küresel talepte 
tercihlerin değiştiği bir 

döneme denk geldi. Amerika 
ve Avrupa'da otomobil 

satışları sağlam bir büyüme 
gösterirken, Çin'de pahalı 

araçlara talep azalıyor. 

Bu yıl 66'ncısı 
gerçekleştirilen 

Uluslararası Frankfurt 
Otomobil Fuarı'nın (IAA) 

resmi açılışı Almanya 
Başbakanı Angela 

Merkel'in katıldığı törenle 
yapıldı.

Bu yıl "hareketlilik birleştirir" 
(mobility connects) sloganıyla 

gerçekleştirilen fuara, 39 
farklı ülkeden 1.103 firma 
katıldı. 2013 yılındaki gibi 

230 bin metrekarelik 33 
futbol sahasına eşit bir alanda 

gerçekleştirilen fuarda, 219 
farklı model aracın dünya 

galası yapıldı.

“Baksana, dokunmadan da gidiyor!” Frankfurt'taki 
Uluslararası Otomobil Fuarı'nın bu yılki sloganı bu 
cümle olabilirdi. Ancak fuar organizatörleri, daha 
muhafazakâr olan “mobilite birleştirir” ifadesini 

tercih etti. Ancak mesaj yine de aynı. Bu yılki fuarın 
odağında otomatik sürüş vardı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı 
konuşmada otomotiv sektörünün Alman 

ekonomisinin güçlü motoru olduğunu 
belirterek, otomotiv sektöründe çalışanların 

sayısının giderek arttığını ve sektörün düzgün 
bir gelişme sağladığını söyledi. 

Bağlanabilirliğin yanı sıra "elektrikli 
hareketlilik" (electric mobility), IAA Fankfurt 
fuarının diğer önemli bileşeni. Birçok üretici, 
fuarda elektrikli modellerini sergilerken, bu yıl 
sürücüsüz otomobil programları da fuarın öne 
çıkan konseptlerinden oldu.

Fuarda klasik araç severler de unutulmadı. 
Mercedes, klasik modellerini sergilediği özel 
bir alanda ziyaretçilerini ağırlandı. 
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Audi Frankfurt Motor Show Fuarı’nda, 
en çok satan model ailesi A4’ün yeni 
neslini, Le Mans 24 saat galibi olan en 
son batarya teknolojisiyle aerodinamik 
tasarımı buluşturan elektrikli SUV 
konsepti Audi e-tron quattro concept’i, 
ve Premium segmentin en sportif sedanı 
olan S8 Plus’ı sergiledi. Yeni A4’te 
kullanılan tüm teknoloji, sınıfında örnek 
oluşturacak şekilde yeniden geliştirilmiş. 

Frankfurt’ta Audi’den İki 
Yeni Model: S8 Plus ve 
E-Tron Quattro Concept

Audi’nin en son batarya teknolojisi ve aerodinamik tasarımı buluşturan elektrikli SUV konsepti 
Audi e-tron quattro concept, 500 kilometre menzili sahip. 2018 yılında seri üretilmesi hedeflenen 
elektrikli SUV modelinin de tasarım ve teknoloji dilini taşıyor.

 Audi'nin
elektrikli SUV 

konsepti 
E-Tron 

Quattro Concept
500 km
menzilli

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Özgür ruhlular için Cactus M görücüye çıktı

CITROËN, 
“Her yere gidebilir” 
görünümü ile dikkat 

çeken renkli ve 
eğlenceli konsepti 

Cactus M’i Frankfurt 
Fuarı’nda tanıttı. 

C ITROËN’nin eğlenceli, özgürlük 
duygusunu yansıtan konsept 

otomobili CACTUS M her tür arazide 
kullanıma imkan tanıyan, sportif bir 
keyif aracı olarak tanımlanan konsept 
oldukça renkli bir tasarıma sahip. Açık 
havada konfor arayanlar için tasarlanan 
CACTUS M konsepti, maceralarda 
ideal yol arkadaşı olmaya aday. Yenilikçi 

tasarımı ve teknolojisiyle her türlü hava, yol 
şartlarında keşfi keyifli kılıyor.

Her an yola çıkmaya hazır CACTUS M

Şişkin çamurlukları daha kompakt ve 
kaslı bir görünüm yaratırken, dik ön cam, 
yükseltilmiş gövde gibi dikkat çekici özellikler 
CACTUS M’in sportif keyif aracı kimliğine 
vurgu yapıyor. CITROËN CACTUS M’in 

iki uzun kapısı kompakt hatlara vurgu 
yapıyor. Kapılar, Cactus modelindeki gibi 
Airbump® olarak tasarlanmış ve TPU 
(termo-plastik poliüretan) kaplamalarıyla 
aynı konsept kullanılmış. İlk defa CITROËN 
tarafından geliştirilen ve isim hakkı alınan 
Airbump® aracı şehir içinde oluşabilecek 
ufak darbelerden koruyor. Hem estetik hem 
de fonksiyonel bu içi hava dolu kapsüller 
aracı adeta ikinci bir deri gibi kaplıyor. Bu 
çekici, pratik buluş şehir içi sürüşünü daha 
rahatlatıcı bir tecrübeye dönüştürüyor.

Gövdenin yanlarındaki büyük Airbump’lı 
kapılar, hafiflik hissi ve koruyucu bir dokunuş 
katarken aynı zamanda aracın imzası haline 
geliyor. 
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100’den fazla ülkede 1.6 milyon  kişinin 
tercihi olan efsanevi Fiat 500’ün 
yenilenen versiyonu, Frankfurt Otomobil 
Fuarı’nda ziyaretçilerin karşısına 
çıkmasının ardından Türkiye’de de 
satışa sunulacak. Fiat Marka Direktörü 
Altan Aytaç, “Ülkemizde şimdiye kadar 
1500’den fazla müşterinin tercihi olan Fiat 
500’ün yenilenen versiyonunu, Frankfurt 
Otomobil Fuarı’nın hemen ardından 
ülkemizde de satışa sunacağız. Yeni Fiat 
500’ün satışlarında geçtiğimiz yıla göre 
yüzde 50 artış bekliyoruz” dedi. Yeni Fiat 
500, Second Skin (İkinci Ten) adı verilen 
bu uygulamayla kişinin kendi karakterini 
otomobilin gövdesine yansıtmasını 
sağlarken,  “Kamuflaj” (askeri), “Lord” 
(klasik kareli), “Comics” (pop tasarımlı) 
alternatif gövde unsurlarıyla daha fazla 
kişileştirme ayrıcalığı sunuyor. 

Yeni Fiat 500 önce fuarda 
sonra Türkiye'de...

Yeni Fiat 500, standart donanım olarak iki adet ön, iki adet yan, iki adet perde ve bir adet sürücü 
diz olmak üzere toplam yedi adet hava yastığı ile birlikte geliyor. Ayrıca, yeni modelde sürücünün 
otomobil hakimiyetini en üst seviyeye çıkarmayı sağlamak amacıyla (aktif emniyet) üstün teknik 
çözümler de bulunuyor. Yeni Fiat 500’ün ön yüzünde en belirgin değişim, geleneksel dairesel 
formları yeniden yorumlanan ön aydınlatma grubunda yer alıyor. Güncel modele nazaran daha 
dinamik bir eğimle tasarlanan yeni üst far aracın daha cesur bir bakışa sahip olmasını sağlıyor.

 Yeni Fiat 
500:  İkonik 

Tasarımda Evrim
İç Mekânda Zarif ve 
Yenilikçi Değişimler

sunuyor...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ford’dan Frankfurt’ta SUV atağı

A vrupa’da SUV atağına kalkan 
Ford, startı Frankfurt’tan verdi 

Ford standında, Avrupa versiyonunu 
ilk kez görücüye çıkan Yeni Edge SUV 
gösterisinin zirvesinde yer alırken, 
SUV ve AWD ailesi Kuga ve EcoSport 
modelleriyle tamamlandı. Yenilenen ve 
heybetli tasarıma kavuşan Ford Ranger da 
Avrupa prömiyeri ile dikkatleri çekti.

Ford, Avrupa SUV ve crossover 
segmentindeki iddiasını ve büyümesini 
önümüzdeki 3 yıl içerisinde sunacağı 5 
yeni ve yenilenen model ile güçlendiriyor. 
Avrupa’da hızla büyüyen SUV segmentindeki 
büyüme planlarını açıklayan Ford, 2016 
yılı itibarıyla SUV satışlarını 2013’e göre 
yüzde 200 artırarak 200.000 adet SUV satışı 
hedeflerken, AWD donanımlı modellerinin satışını da yüzde 50 artırmayı planlıyor. 

Ford, gelecek sene itibariyle SUV ailesi ve 
yeni Ranger gibi pikap modelleri haricinde 
Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilen 
Transit’ten, sportif hatchback Focus RS’e 
uzanan modellerinin neredeyse yarısını 
AWD, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ile 
sunmayı planlıyor.

Yepyeni lüks SUV Ford Edge

Şık ve sofistike tasarımıyla Avrupa’ya özel 
olarak tasarlanan Ford Edge, optimize edilen 
yakıt tüketimi ve 149 g/km’lik CO2 emisyon 
değeriyle pazara giriş yapıyor.
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Y eni Megane son derece rekabetçi 
kompakt otomobil segmentinde 

dinamik stili ve üst segmentten aldığı 
teknolojilerle hemen göze çarpıyor: 
Dinamik dış tasarım: Yeni Megane, son 
derece rekabetçi bir segmentte, dinamik 
çizgileri, sıradışı ön ve arka far tasarımı 

ile dikkat çekiyor. Yeni Espace ve Talisman’da 
yer alan üst segment teknolojileri: Multi-
Sense, renkli baş üstü göstergesi, 8.7-inçlik 
portre formatındaki R-Link 2 ekranı ve 
bir dizi sürücü destekleri. Megane’ın GT 
versiyonu Renault Sport uzmanlarıyla birlikte 
tasarlandı. Yeni Megane GT modeli 4Control 

teknolojisini bu segmentte kullanan ilk 
otomobil. Megane GT, Renault Sport tarzını 
bünyesinde barındıran iç ve dış tasarıma 
sahip. Yeni Megane her ihtiyaca yönelik 
motor seçenekleriyle 2016 yılının başında 
showroomlardaki yerini alacak. Renault’nun 
yeni sport tourer modeli zarif hatları sıra 
dışı bir duruşla bir araya getiriyor. Araç 
2016’nın ilk yarısında satışa çıkacak. Söz 
konusu model, Talisman’ın Temmuz ayında 
ilk gösterimi gerçekleştirilen ve 2015 yılı 
bitmeden satışa sunulacak olan D sedan 
versiyonuyla birlikte ürün gamında yer 
alacak.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Yeni Megane’ın ilk gösterimi gerçekleşti

Mazda, 2015 Frankfurt'da KOERU 
modelini görücüye çıkarırken ödüllü 
KODO – Hareketin Ruhu tasarım 
temasına büyük oranda cesaret kattı.  
Dünya prömiyerini yapan yeni crossover 
SUV konseptinin, hızlı büyüme 
kaydeden ve başa baş mücadelenin 
yaşandığı SUV segmentine yeni bir 
değer katacağı varsayılıyor. Kararlı 
gözler, alçak kabin ve 21 inç tekerlekler 
üzerindeki gösterişli genişliği, hem 
içte hem dışta premium düzey ince 
işçilikle gerçekten mükemmel bir 
bütün oluşturuyor. Geliştirilmiş KODO 
formları, mükemmel aerodinamiğin 
yanında yüksek hız stabilitesi sunarken 
Mazda'nın SKYACTIV Teknolojisi, 
oldukça etkili sürücü odaklı güç aktarım 
organları ve süspansiyonun yanında yol 
tutuşu ve güvenliği iyileştiren ustalıkla 
oluşturulmuş sağlam gövde ve şasiden 
meydana geliyor.

Mazda KOERU

Mazda’nın IAA'daki standında aynı zamanda, özel olarak geliştirilmiş aksesuarlarla tamamlanan 
Yeni Mazda MX-5 roadster da sergilendi.  Bu aksesuarlar arasında, sağlam ancak ultra hafif 
karbon yapı içindeki bagaj kapağına monte edilmiş uzay çağını hatırlatan bagaj taşıyıcı (yanında 
aynı desende Moncabas bavulla sunulacaktır) ve asimetrik elmas kesim görüntülü eşsiz 17 inç 
alaşım jantlar özellikle dikkat çekiyor. Mazda'nın yeni nesil modelleri bununla sınırlı kalmıyor. 
Haziran ayında Avrupa’da görücüye çıktığından beri B-SUV segmentini köklerinden sarsan 
yepyeni Mazda CX-3 de fuarda sergilenecek modeller arasında.

SUV 
segmentinde

yeni bir değer:

MAZDA
KOERU
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Benzersiz şık ve sportif bir tasarıma 
sahip olan LEVORG, üstün performansı 
ve güvenlik özellikleriyle de Subaru’nun 
zengin mirasını zirveye taşıyor. Avrupa 
pazarına uygun versiyonu geliştirilen 
LEVORG, Avrupa ile eşzamanlı olarak 
Türkiye’de satışa sunuluyor. 5’inci 
nesil Legacy modelinin yerini alacak 
olan LEVORG, WRX’in DNA’sında 
bulunan sportif sürüş zevkini Legacy’nin 
kullanışlılığı ve geniş iç mekan 
konforuyla harmanlıyor.

LEVORG Avrupa pazarı
ile aynı anda Türkiye’de

Subaru Genel Müdürü Halil Karagülle “Mevcut Crossover ve SUV gamına ilave olarak 
Subaru’nun “Boxer Motor”, ve “Simetrik Sürekli Dört Çeker” gibi genetik özelliklerini bünyesinde 
bulunduran, hem sportif hem günlük kullanıma uygun, ailelerin de tercih edebileceği çok yönlü 
Sport Tourer modeli LEVORG’u Avrupa ile aynı anda satışa sunuyoruz" diye konuştu.

SUBARU, 
yeni nesil Sport 
Tourer LEVORG 

modeli ile 
Frankfurt 
Fuarı’nda
yer aldı.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

308 GTI by Peugeot Sport'un Dünya Prömiyeri gerçekleşti

Peugeot Üst 
Yöneticisi (CEO) 

Maxime Picat, 
Peugeot'nun 

daha dinamik ve 
formunun zirvesinde 

olduğunu belirtti.

P eugeot, 66. Frankfurt Fuarı’ndaki 
standında, iddialı ve kararlı 

hedeflerini ve ürün gamında yükseliş 
stratejisinin yeni kozlarını vitrine 
çıkarttı. Ziyaretçiler, Peugeot Sport 
imzalı Peugeot 308 GTI, ve yenilikçi 
teknolojileri ile Peugeot Fractal konsept 
modellerinin dünya prömiyerlerine 
tanıklık ettiler. Ayrıca çift renkli karoseri 

ile Peugeot Quartz konsept modeli ve son 
olarak muhteşem 308 R Hybrid etkileyici ve 
gösterişli modeliyle tanıştılar.

Yeni modellerinin yanı sıra Peugeot sportif ve 
teknoloji alanlarında uzmanlığını sergilendi. 
Spor alanında 308 GTi by Peugeot Sport, 208 
GTI by Peugeot Sport ve RCZ R, yeni 308 
Racing Cup ve 308 GTi by Peugeot Sport ve 

Peugeot Vision Gran Turismo simülatörlerine 
ev sahipliği yaptı. Teknoloji alanında ise 
etkin ve verimli PureTech ve BlueHDi 
motor seçenekleri, EAT6 şanzıman ve 308 R 
Hybrid’in şasisi tanıtılıyor.en aynı zamanda 
aracın imzası haline geliyor.

Yarışa geri döndüğünü ifade eden Peugeot, 
2015 yılının ilk yarısında önemli derecede 
hızlandı ve Frankfurt Fuarı’nda istikrarlı 
duruşunu sergiliyor. Haziran 2015 sonu 
itibariyle toplam 886 bin adetle dünya 
satışlarını % 3,9 arttıran Peugeot, Avrupa’da 
(+%6,7), Asya’da (+%9.6), Afrika ve Orta 
Doğu'da (+%10.9) ve Hindistan’da (+% 50.2) 
güçlü bir büyüme gösterirken aynı zamanda 
ürün gamı yükseliş stratejisini sürdürüyor.
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Can Dostları Hareketi
eğitim semineri gerçekleşti

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve TÜVTÜRK iş birliğinde hayata geçirilen 
Can Dostları Hareketi projesinin temsilci öğretmen 
eğitim semineri gerçekleştirildi.

M illî Eğitim Bakanlığı 
Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve TÜVTÜRK Araç 
Muayene İstasyonları arasında 
imzalanan iş birliği protokolüyle 
2010 yılında başlayan Can 
Dostları Hareketi projesi, 
okullarda trafik güvenliği 
ve bireysel sorumluluklar 
konusunda farkındalığı 
artırmayı amaçlıyor. Bu 
kapsamda, öncelikle ilkokulların 
dördüncü sınıf öğretmenleri 
trafik güvenliği konulu 
eğitim seminerine katılıyor. 
Seminere katılan öğretmenler, 
kendi okullarındaki diğer 4. 
sınıf öğretmenlerine eğitim 
programını aktarıyor. Projeye 
özgü destekleyici materyaller 

ve kaynaklardan faydalanan 
öğretmenler, öğrencilere ve 
velilere trafik güvenliği eğitimi 
verirken, servis sürücülerine 
yönelik iletişim çalışmaları 
da gerçekleştiriyor. İlki 2010-
2011 eğitim öğretim yılında 
gerçekleşen eğitimlerle, bugüne 
kadar Türkiye genelinde 45 
farklı ilden 491 okulda 4 bin 
400 öğretmene eğitim verildi. 
Öğretmenler aracılığıyla ise 
137 bin öğrenciye, 274 binden 
fazla veliye ve 7 bin 500 servis 
şoförüne doğrudan ulaşıldı.

31 bin öğrenciye daha 
ulaşılacak…

İlkokul çağındaki çocukların 
trafik güvenliği açısından 
olumlu tutum ve davranışlar 
edinmesine büyük katkı 

Güvenliği derslerinin daha 
verimli işlenmesi için tavsiyeler 
paylaşıldı ve etkileşimli 
uygulamalar yapıldı. Bu 
eğitimlerle 2015-2016 eğitim 
öğretim yılında, 11 ilde 916 
öğretmen, 31 bin öğrenci, 
62 bin veli ve 500 servis 
şoförüne doğrudan ulaşılması 
hedefleniyor.

Eğitim seminerinin açılışında 
konuşan MEB Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve 
Projeler Daire Başkanlığı 
temsilcisi Cemal TINKILIÇ, 
erken yaşta edinilen güvenli 
davranışların trafik kültürünün 
yerleşmesinde son derece 
önemli olduğunu vurguladı 
ve Can Dostları Hareketi 
projesinin buna büyük katkı 
sağladığını belirtti. Proje ortağı 
TÜVTÜRK’ün İletişim ve İş 
Geliştirme Direktörü Koray 
ÖZCAN da Trafikte Sorumluluk 
Hareketi hakkında bilgi 
paylaştıktan sonra, Can Dostları 
Hareketi projesiyle ülkemizin 
geleceğine katkı sunduklarını 
dile getirdi..

sağlayan projenin 2015-
2016 eğitim öğretim yılına 
yönelik temsilci öğretmen 
eğitim semineri 8-10 Eylül 
2015 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlendi. Ankara, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, Elazığ, 
Hatay, İstanbul, İzmir, Tokat, 
Trabzon ve Zonguldak illerinden 
101 öğretmenin katıldığı 
seminerde, katılımcılara 
trafikteki tehlike ve riskler, 
taşıt sahibi olmanın getirdiği 
sorumluluklar, kazalardan 
korunma, emniyet kemerinin 
önemi gibi birçok konuda 
eğitim verildi. Ayrıca, Trafik 

5 yıldır devam eden projeyle, 
4400 öğretmen, 137 bin 
öğrenci ve 274 bin veli ve 
7500 servis şoförüne trafik 
güvenliği konulu eğitim 
ve mesajlarla ulaşıldı. 
Bu yıl düzenlenen eğitim 
seminerine 11 ilden 101 
öğretmen katıldı. Yılsonunda 
toplam 916 öğretmen, 31 
bin öğrenci ve 62 bin veliye 
ulaşılması hedefleniyor.
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Tur Assist, OYDER’in Samsun’da Düzenlediği 
Bölge Toplantısı’na Sponsor Oldu

Bir Hafta Boyunca Yemekler
Tur Assist’ten

O tomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER)’in DİYALOG adını verdiği 

bölge toplantılarının 24.sü düzenlendi. 18 Ey-
lül 2015 tarihinde 14:00 - 18:00 saatleri arasın-
da Samsun Hampton by Hilton Hotel’de ger-
çekleştirilen bölge toplantısında sektörün de-
ğerli temsilcilerini ve satıcılarını doğrudan il-
gilendiren konuların yanı sıra İstanbul Ana-
dolu Adliyesi İş Mahkemesi’nde aktif hakimlik 
görevinde bulunan Sn. İbrahim Halil Şua’nın 

“İş Hukuku Sorunları” konusunda bilgilendi-
rici konuşmaları yer aldı. Otomotiv sektörün-
de hizmet veren firmaların üst düzey yönetici-
lerinin yoğun olarak katıldığı kongreye spon-
sor olarak destek veren Tur Assist kongre ala-
nında açtığı stant ile sunmakta olduğu On 
Road - Yol Yardım, Warranty - 2. El Otomobil 
Garantisi gibi farklı ürünlerini sektör temsilci-
lerine tanıtma imkanını yakaladı. 

B ir çocuğun yüzünü güldürmenin, bir in-
sanın karnını doyurmanın veya yardıma 

muhtaç birilerinin hayatına dokunmanın san-
dığımız kadar zor olmadığını ispatlayan Ayne-
bilim Aşevi, her gün yeni bağışçılarının katkı-
ları sayesinde Kamboçya’ya ait yöresel yemek-
ler çıkararak köy halkının karnını doyuruyor.

Tur Assist, OYDER’in 18 Eylül’de gerçekleştirilen Samsun Diyalog 
Toplantısı’na katkıda bulunarak sponsor oldu.

Warranty, 2. El 
Otomobil Satış 
Günlerinde Tanıtıldı!

Adım Adım İyilik 
Peşinde Koşuyoruz!

Tur Assist, tüm markaları aynı 
çatı altına toplayan “2. El Oto-

mobil Satış Günleri” fuarındaydı. Tur 
Assist’in sunduğu yeni nesil otomo-
bil garantisi “Warranty”, 2. El Otomo-
bil Satış fuarında katılımcılara tanıtıl-
dı. En temel ihtiyaçları kapsamaya yö-
nelik bir garanti planı olanWarranty 
Basic, aracın en kritik parçalarını ve iş-
çilik ücretlerini kapsıyor. 11-20 Eylül 
arasında CNREXPO Yeşilköy’de dü-
zenlenen fuara ikinci el otomobil dist-
ribütörleri, oto galerileri, oto elektro-
niği ve aksesuar üreticileri ve satıcıla-
rı, ticari araç satıcıları servis şirketleri, 
finans kuruluşları ve sigorta şirketleri 
katılım sağladı. 

2 008’den bu yana sportif etkinlik-
ler aracılığı ile bağış yapmak, yar-

dım etmek isteyen kişi ve kurumlar-
la ihtiyacı olan kişileri buluşturan bir 
yardımseverlik platformu olan Adım 
Adım, bu sene de faaliyetler için ha-
zırlıklarını sürdürüyor.  Türkiye’de yar-
dım kültürünü çeşitlendirmeyi ve art-
tırmayı hedeflerken sportif faaliyet-
ler aracılığıyla yardım-destek-bağış 
farkındalığına dikkat çekmeyi başa-
ran Adım Adım projesi, kitleleri spor 
ve yardım kavramlarıyla birleştiriyor. 
2008’den bugüne kadar 6000’in üze-
rinde koşucu ve 63.000’in üzerinde ba-
ğışçısı ile dev bir yardım organizasyo-
nuna dönüşen projeye katılım göste-
ren firmalar “İyilik Peşinde Koş” sloga-
nı ile birbirleriyle yarışıyorlar. 

Asistans sektöründe lider firma olma özelli-
ğiyle faaliyetlerini sürdüren Tur Assist, “Bir 
Hafta Boyunca Yemekler Tur Assist’ten” kam-
panyası ile Aynebilim Aşevi’ne katkıda bulun-
du. Ayrıca inşaatı devam eden çocukların ge-
lişimine katkıda bulunacak olan hobi odasının 
düzenlenmesi konusunda da destek verdi. Şir-
ketin yardımlarından ötürü hobi odasına “Tur 
Assist” isminin verileceği yetkililer tarafından 
açıklandı.

Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’e  yakla-
şık 40 dakikalık bir uzaklıkta bulunan Ayne-
bilim Aşevi, toplam 52 barakanın kurulu ol-
duğu köyde yer alıyor. Aşevi, nüfusunun 3’te 
1’inin çocuklardan oluştuğu 300’den fazla in-
sana hizmet veriyor.  
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2015 yılı Eylül ayında % 4 küçüldü

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Otomobil pazarı % 4, hafif ticari araç pazarı % 2 küçüldü. 2015 yılı 
Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 64.025 adete geriledi. 
66.531 adet olan 2014 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazar toplamına göre satışlar %3,77 oranında küçüldü.

2 015 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %4,41 daraldı 

ve 47.088 adete geriledi. Geçen sene 49.262 
adet satış gerçekleşmişti.

2015 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 
2014 yılının Eylül ayına göre %1,92 azaldı ve 
16.937 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 
17.269 adet satışa ulaşılmıştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2015 yılı 9 
ayında % 40 arttı. Otomobil pazarı % 37 , hafif 
ticari araç pazarı % 52 büyüdü.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2015 yılı dokuz ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %40,02 artarak 662.988 
adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı dokuz 

aylık döneminde 473.498 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2015 yılı 
Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %36,57 artarak 500.905 adete 
yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 366.768 adet 
satışa ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılı dokuz ayında 
geçen yıla göre %51,86 oranında artarak 
162.083 adete ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 
106.730 adet satış yapılmıştı.

2015 yılı dokuz aylık dönemde, 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %37,98, 
1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %8,81 ve 2000cc üstü 
otomobillerde %14,99 artış görüldü. 2015 

yılı dokuz aylık dönemde, 85kW altı 14 adet, 
121kW üstü ise 68 adet olmak üzere 82 adet 
elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2015 yılı dokuz ayında, otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerlerine göre en 
yüksek paya %41,63 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 208.531 adet ile sahip 
oldu.

2015 yılı dokuz aylık dönemde, dizel otomobil 
satışlarının payı %61,58’e gerilerken, otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı ise %48,81’e 
yükseldi. 

2015 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil 
pazarı segmentinin %83,58’ini yine vergi 
oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%52,49 pay alan C (262.928 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%48,89 pay, 244.881 adet) oldu. 

2015
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10 Yıllık Ort.
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2015/2014 (%)

2014/2013 (%)

5,95 57,99 75,07 71,85 40,30 43.21 39,94 37,17 -3,77

-8,03 -27,50 -30,82 -27,55 -28,66 -18,80 -16,33 -7,45 -2,11 14,75 1,66 13,31
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı 
2015 yılı Ocak-
Eylül döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
%51,86 oranında 
artarak 162.083 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
106.730 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı 2015 yılı 
Eylül ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
%1,92 oranında 
azalarak 16.937 adet 
seviyesine geriledi. 
Geçen sene Eylül 
ayında 17.269 adet 
satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Eylül ayı ortalama 
satışlara göre 
%17,23 azaldı.

27.167 37.812
42.769 46.379 47.278 46.602 49.26245.131

59.695

2014’1Ç : % -24,46

2014’2Ç : % -25,12

2014’3Ç : % -8,78

2014’4Ç : % 10,17

7.854
9.769

10.536 11.742
12.885 13.305

36.935

15.068
17.269 15.759

20.926

110.054

50.814

2015’1Ç: % 50,29 2015’2Ç: % 51,12

16.937

61.753

2015’3Ç : %23,47

47.088
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2014 Eylül Sonu 2015 Eylül Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 348.083 % 94,91 480.288 % 95,88 % 37,98 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 14.966 % 4,08 16.285 % 3,25 % 8,81 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 3.696 % 1,01 4.250 % 0,85 % 14,99 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 20 % 0,01 14 % 0,00 - % 3 % 18

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

≥ 121 kW Elektrikli 3 % 0,0 68 % 0,01 - % 15 % 18

Toplam 366.768 % 100,0 500.905 % 100,0 % 46,57 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2014 Eylül Sonu 2015 Eylül Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 38.226 % 10,42 54.050 % 10,79 % 41,40

≥ 100 - < 120 gr/km 143.973 % 39,25 208.531 % 41,63 % 44,84

≥ 120 - < 140 gr/km 115.629 % 31,53 146.663 % 29,28 % 26,84

≥ 140 - < 160 gr/km 50.807 % 13,85 72.030 % 14,38 % 41,77

≥ 160 gr/km 18.133 % 4,94 19.631 % 3,92 % 8,26

Toplam 366.768 % 100,0 500.905 % 100,0 % 36,57

Dizel
2014 Eylül Sonu 2015 Eylül Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 13 % 0,46 11 % 0,35 % -15,38

B (Entry) 66.664 % 59,44 86.642 % 56,79 % 29,97

C (Compact) 131.113 % 68,59 170.702 % 64,92 % 30,19

D (Medium) 26.086 % 57,15 41.211 % 65,34 % 57,98

E (Luxury) 6.309 % 49,82 6.785 % 43,00 % 7,54

F (Upper Luxury) 2.144 % 92,97 3.106 % 91,00 % 44,87

Toplam 232.329 % 63,34 308.457 % 61,58 % 32,77

Otomatik Şanzıman
2014 Eylül Sonu 2015 Eylül Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 1.937 % 68.47 2.398 % 76,08 % 23,80

B (Entry) 31.003 % 27,64 50.498 % 33,10 % 62,88

C (Compact) 83.485 % 43,67 122.552 % 46,61 % 46,80

D (Medium) 37.162 % 81,42 54.038 % 85,68 % 45,41

E (Luxury) 9.715 % 76,72 11.585 % 73,42 % 19,25

F (Upper Luxury) 2.249 % 97,53 3.404 % 99,74 % 51,36

Toplam 168.551 % 45,14 244.475 % 48,81 % 47,67

2015 yılı Ocak-Eylül dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,88 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 
480.288 adet ile sahip oldu. Ardından %3,25 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,85 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2014 
yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %37,98, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %8,81 ve 
2000cc üstü otomobillerde %14,99 artış yaşandı. 2015 yılı dokuz aylık dönemde, 85kW altı 14 adet, 121kW üstü ise 68 adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %41,63 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller (208.531 adet) ve ardından yine %29,28 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (146.663 adet ) sahip oldu.

2015 yılı Ocak-Eylül döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %32,77 oranında arttı. 2015 dokuz aylık otomobil satış 
adetleri, 2014 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %63,34’den %61,58’e (308.457 adet) geriledi.

2015 yılı Ocak-Eylül döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2014 yılı aynı dönemine göre %47,67 arttı. 2015 yılı dokuz aylık 
otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %45,14’den %48,81’e (244.475 adet) yükseldi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2015 Ocak-Ağustos 
döneminde yüzde 9 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2015 Ocak–Ağustos döneminde 
%9 arttı ve 10.740.707 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 
2014 yılı aynı dönemde 
toplam 9.854.215 adet satış 
gerçekleşmişti.

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

fazla düşüş %4,3 ile Lüksemburg’da, ardından 
%0,2 ile Avusturya’da gerçekleşti. 2015 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde satışlarını en çok 
artıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %43,9, 
İrlanda %32,8 ve Portekiz %27,7 oranıyla yer 
aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2015 yılı Ağustos ayında 2014 
yılı aynı ayına göre %9,8 büyüdü ve toplam 
901.358 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2014 yılı aynı ayında ise 820.933 adet satış 
gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre 2015 yılı Ağustos ayında en 
fazla düşüş %9,3 ile Lüksemburg’da, %4,1 
ile Bulgaristan’da ve %1,6 ile Estonya’da 
gerçekleşti. 2015 yılı Ağustos ayında satışlarını 
en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda 
%57,2, Çek Cumhuriyeti %27,4 ve Slovakya 
%25,4 oranıyla yer aldı.

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye 
%45,7 artış ile Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı. 
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2015 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde 2014 yılı aynı dönemine göre %8,6 
arttı ve toplam 9.382.180 adet seviyesinde 
pazara ulaşıldı. 2014 yılı aynı dönemde ise 
8.636.086 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre sırasıyla en fazla 
düşüş %5,5 ile Lüksemburg’da, ardından 
%1,9 ile Estonya’da, %0,6 ile Finlandiya’da ve 
Avusturya’da görüldü. 2015 yılı Ocak- Ağustos 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise 
sırasıyla; İzlanda %41,7, İrlanda %30,3 ve 

Portekiz %28,6 oranıyla yer aldı. AB (28) 
ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil 
pazarı 2015 yılı Ağustos ayında 2014 yılı aynı 
ayına göre %11,5 arttı ve toplam 781.676 
adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2014 
yılı Ağustos ayında ise 701.251 adet satış 
gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre 2015 yılı Ağustos ayında geçen 
yılın aynı ayına göre en çok daralma %10,5 ile 
Lüksemburg, %4,9 ile Bulgaristan ve %1,9 ile 
Estonya’da yaşandı. 2015 yılı Ağustos ayında 
geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok 

artıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %69,8, 
İrlanda %31,7 ve Çek Cumhuriyeti %31,1 
oranıyla yer aldı.

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye 
%42,9 artışla Avrupa otomobil satışları 
sıralamasında 6. oldu. Avrupa (AB (28) 
ve EFTA) ülkeleri toplamına göre Hafif 
Ticari Araç pazarı 2015 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde %10,7 arttı ve 1.121.267 adete 
yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 1.013.299 
adet satış gerçekleşmişti.. 

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (AĞUSTOS 2015/2014)

AĞU 2015 AĞU 2014 Değ.% OCK-AĞU 2015 OCK-AĞU 2014 Değ.%

ALMANYA 226.314 213.092 6,2 ALMANYA 2.135.459 2.021.609 5,6

FRANSA 92.048 83.715 10,0 İNGİLTERE 1.634.369 1.532.335 6,7

İNGİLTERE 79.060 72.163 9,6 FRANSA 1.256.666 1.186.226 5,9

İTALYA 59.203 53.505 10,6 İTALYA 1.065.556 926.362 15,0

İSPANYA 55.918 48.355 23,3 İSPANYA 714.062 583.663 22,3

BELÇİKA 31.252 28.613 9,2 BELÇİKA 355.797 351.712 1,2

HOLLANDA 31.225 25.522 22,3 HOLLANDA 266.835 254.240 5,0

İSVEÇ 26.877 24.274 10,7 POLONYA 230.985 221.477 4,3

POLONYA 23.559 20.003 17,8 İSVEÇ 219.000 196.494 11,5

İSVİÇRE 23.431 19.783 18,4 İSVİÇRE 215.457 197.258 9,2

AVUSTURYA 22.677 21.121 7,4 AVUSTURYA 211.227 212.500 -0,6

ÇEK CUM. 18.278 13.937 31,1 ÇEK CUM. 152.954 125.695 21,7

DANİMARKA 16.156 14.595 10,7 DANİMARKA 137B218 127.569 7,6

NORVEÇ 12.604 11.444 10,1 PORTEKİZ 125.642 97.701 28,6

PORTEKİZ 9.436 7.741 21,9 İRLANDA 116.335 89.252 30,3

FİNLANDİYA 8.402 7.525 11,7 NORVEÇ 99.390 95.519 4,1

ROMANYA 7.455 6.410 16,3 FİNLANDİYA 74.214 74.685 -0,6

SLOVAKYA 6.785 5.249 29,3 YUNANİSTAN 53.059 48.790 8,7

İRLANDA 6.408 4.864 31,7 ROMANYA 51.180 46.003 11,3

MACARİSTAN 4.997 4.769 4,8 SLOVAKYA 51.068 47.889 6,6

YUNANİSTAN 4.470 3.694 21,0 MACARİSTAN 49.032 43.901 11,7

SLOVENYA 3.993 3.304 20,9 SLOVENYA 40.922 36.143 13,2

LÜKSEMBURG 2.636 2.944 -10,5 LÜKSEMBURG 32.651 34.565 -5,5

HIRVATİSTAN 1.653 1.541 7,3 HIRVATİSTAN 26.227 25.460 3,0

BULGARİSTAN 1.607 1.689 -4,9 BULGARİSTAN 15.209 13.583 12,0

ESTONYA 1.524 1.553 -1,9 ESTONYA 13.845 14.116 -1,9

LİTVANYA 1.208 964 25,3 LİTVANYA 11.334 9.795 15,7

LETONYA 1.000 921 8,6 İZLANDA 10.794 7.616 41,7

İZLANDA 842 496 69,8 LETONYA 9.102 8.259 10,2

KIBRIS 658 465 41,5 KIBRIS 6.591 5.669 16,3

TOPLAM 781.676 701.251 11,5 TOPLAM 9.382.180 8.636.086 8,6

TÜRKİYE 61.753 45.131 36,8 TÜRKİYE 453.817 317.503 42,9
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI EYLÜL 2015

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 34 34 0 0 34 34

AUDI 1.605 1.605 0 0 1.605 1.605

BENTLEY 0 0 0 0 0 0

BMW 1.614 1.614 0 0 1.614 1.614

CHERY 26 26 0 0 26 26

CITROEN 915 915 168 723 891 168 1.638 1.806

DACIA 2.198 2.198 546 546 0 2.744 2.744

FERRARI 2 2 0 0 2 2

FIAT 3.046 353 3.399 3.126 729 3.855 6.172 1.082 7.254

FORD 213 2.659 2.872 4.959 301 5.260 5.172 2.960 8.132

GEELY 0 0 0 0 0

HONDA 975 441 1.416 0 975 441 1.416

HYUNDAI 1.492 2.077 3.569 84 84 1.492 2.161 3.653

INFINITI 1 1 0 0 1 1

ISUZU 0 308 15 323 308 15 323

IVECO 0 252 252 0 252 252

JAGUAR 32 32 0 0 32 32

JEEP 148 148 0 0 148 148

KARSAN 0 173 173 173 0 173

KIA 1.027 1.027 373 373 0 1.400 1.400

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 100 100 0 0 100 100

LEXUS 0 0 0 0 0 0

MASERATI 6 6 0 0 6 6

MAZDA 263 263 0 0 263 263

MERCEDES-BENZ 2.585 2.585 628 628 0 3.213 3.213

MINI 124 124 0 0 124 124

MITSUBISHI 97 97 66 212 278 66 309 375

NISSAN 1.851 1.851 0 0 0 1.851 1.851

OPEL 2.438 2.438 0 0 2.438 2.438

OTOKAR 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.269 1.269 91 424 515 91 1.693 1.784

PORSCHE 71 71 0 0 71 71

PROTON 10 10 0 0 0 10 10

RENAULT 5.643 1.795 7.438 972 972 5.643 2.767 8.410

SEAT 1.039 1.039 0 0 1.039 1.039

SKODA 1.202 1.202 0 0 1.202 1.202

SMART 5 5 0 0 5 5

SSANGYONG 25 25 10 10 0 35 35

SUBARU 130 130 0 0 130 130

SUZUKI 13 13 0 0 13 13

TATA 17 17 19 19 0 36 36

TOYOTA 1.574 510 2.084 9 9 1.574 519 2.093

VOLKSWAGEN 7.023 7.023 2.749 2.749 0 9.772 9.772

VOLVO 440 440 0 0 440 440

TOPLAM 12.943 34.145 47.088 8.891 8.046 16.937 21.834 42.191 64.025
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-EYLÜL2015

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 578 578 0 0 0 0 578 578

AUDI 0 13.563 13.563 0 0 0 0 13.563 13.563

BENTLEY 0 11 11 0 0 0 0 11 11

BMW 0 20.950 20.950 0 0 0 0 20.950 20.950

CHERY 0 297 297 0 0 0 0 297 297

CITROEN 0 12.400 12.400 4.474 4.751 9.225 4.474 17.151 21.625

DACIA 0 25.529 25.529 0 4.956 4.956 0 30.485 30.485

FERRARI 0 8 8 0 0 0 0 8 8

FIAT 28.722 3.891 32.613 32.728 6.188 38.916 61.450 10.079 71.529

FORD 2.064 32.250 34.314 44.524 2.664 47.188 46.588 34.914 81.502

GEELY 0 25 25 0 0 0 0 25 25

HONDA 7.743 2.600 10.343 0 0 0 7.743 2.600 10.343

HYUNDAI 18.065 16.681 34.746 0 1.223 1.223 18.065 17.904 35.969

INFINITI 0 30 30 0 0 0 0 30 30

ISUZU 0 0 0 2.545 222 2.767 2.545 222 2.767

IVECO 0 0 0 0 1.847 1.847 0 1.847 1.847

JAGUAR 0 176 176 0 0 0 0 176 176

JEEP 0 2.469 2.469 0 0 0 0 2.469 2.469

KARSAN 0 0 0 1.543 0 1.543 1.543 0 1.543

KIA 0 8.718 8.718 0 3.047 3.047 0 11.765 11.765

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 6 6 0 0 0 0 6 6

LANCIA 0 2 2 0 0 0 0 2 2

LAND ROVER 0 977 977 0 0 0 0 977 977

LEXUS 0 3 3 0 0 0 0 3 3

MASERATI 0 47 47 0 0 0 0 47 47

MAZDA 0 1.118 1.118 0 0 0 0 1.118 1.118

MERCEDES-BENZ 0 20.869 20.869 0 6.068 6.068 0 26.937 26.937

MINI 0 1.042 1.042 0 0 0 0 1.042 1.042

MITSUBISHI 0 955 955 396 2.741 3.137 396 3.696 4.092

NISSAN 0 17.558 17.558 0 7 7 0 17.565 17.565

OPEL 0 30.196 30.196 0 0 0 0 30.196 30.196

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 16.345 16.345 2.321 5.648 7.969 2.321 21.993 24.314

PORSCHE 0 472 472 0 0 0 0 472 472

PROTON 0 471 471 0 0 0 0 471 471

RENAULT 46.339 21.192 67.531 0 9.281 9.281 46.339 30.473 76.812

SEAT 0 12.427 12.427 0 0 0 0 12.427 12.427

SKODA 0 15.520 15.520 0 0 0 0 15.520 15.520

SMART 0 85 85 0 0 0 0 85 85

SSANGYONG 0 521 521 0 266 266 0 787 787

SUBARU 0 1.229 1.229 0 0 0 0 1.229 1.229

SUZUKI 0 140 140 0 0 0 0 140 140

TATA 0 150 150 0 182 182 0 332 332

TOYOTA 24.449 7.665 32.114 0 1.146 1.146 24.449 8.811 33.260

VOLKSWAGEN 0 79.462 79.462 0 23.315 23.315 0 102.777 102.777

VOLVO 0 4.895 4.895 0 0 0 0 4.895 4.895

TOPLAM 127.382 373.523 500.905 88.531 73.552 162.083 215.913 447.075 662.988
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TÜRKİYE OCAK-EYLÜL 2015 İHRACAT RAKAMLARI

1000 USD OCAK-EYLÜL

SEKTÖRLER 2014 2015 Değ. (%) Pay (%)

Otomotiv Endüstrisi 16.915.461 15.370.234 -9 14,5

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 14.359.950 12.588.510 -12 12

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 13.385.125 11.555.028 -14 11

Çelik 10.088.071 7.701.574 -24 7

Elektrik-Elektronik ve Hizmet 8.914.436 7.590.417 -15 7

Toplam 118.038.444 106.287.513 -10 100

Otomotiv endüstrisinin ihracattan 
aldığı pay yüzde 18’e dayandı

O tomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatının 
lokomotifi olmaya devam ediyor. 

Bölgesel sorunlar, Euro/Dolar paritesi gibi 
sıkıntılara rağmen otomotiv endüstrisi 
daralma yaşayan Türkiye ihracatı içindeki 
payını eylül ayında artırdı. Eylül ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 4 kayıpla bir 
milyar 875 milyon dolar dış satışa imza atan 
otomotiv endüstrisi, yılın 9 aylık sürecinde 
de yine 2014’ün aynı dönemine göre yüzde 
9 gerilemeyle 15 milyar 370 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye genel ihracatı Eylül ayında 10 
milyar 613 milyon dolar olurken, otomotiv 
endüstrisi buradan aldığı oranı yüzde 17.7 
seviyesine yükselterek, 2010 Mart’ından 
bu yana en yüksek ihracat payına ulaştı. 
Ürün gruplarında binek otomobil ve eşya 

taşımaya mahsus ticari araçlarda ihracat artışı 
yaşanırken, diğer ürün gruplarında gerileme 
oldu. Ülkelere göre ise Birleşik Devletler’e 
yüzde 113, Slovenya’ya yüzde 30, İtalya’ya 
ise yüzde 20 oranındaki dış satış artışları 
otomotiv endüstrisinin Türkiye genelindeki 
payını artırmasında etken oldu.

İhracat kaybı tek hanede

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği’nin (OİB) eylül ayı ihracat verilerine 
göre Euro/Dolar paritesinden kaynaklanan 
sıkıntılar devam ederken, 2015’in 9 aylık 
döneminde parite kaynaklı ihracat geliri 
kaybı 2.3 milyar dolara ulaştı. İhracat 
verilerini değerlendiren OİB Başkanı Orhan 
Sabuncu, “Türkiye genelinde pek çok 
sektörde ihracat kaybı çift haneli oranlarla 
gerçekleşirken, otomotiv endüstrimizde bu 
oran eylül ayında yüzde 4 seviyesinde kaldı. 

Bu çerçevede sektörümüz de ihracat payını 
artırarak önemini ortaya koydu” dedi.

Sabuncu, Birleşik Devletler ile Ortadoğu 
bölgesindeki ülkelere ihracat artışının 
performanslarına olumlu yansıdığına işaret 
ederek, “AB bölgesine eylül ayında ihracatta 
yüzde 2 oranında az da olsa gerileme oldu. 
Önümüzdeki dönemde bu oranı da artıya 
çevirerek daha başarılı bir performans 
sergileyeceğimizi ümit ediyorum” diye 
konuştu. 

Ticari araç ihracatı artışta

Otomotiv endüstrisinde eylül ayı ihracatında 
geçen yılın aynı dönemine göre yan sanayi 
yüzde 13 daralma ve 716 milyon dolarlık 
dış satışa imza attı. Bunu binek otomobiller 
yüzde 1 artış ve 632 milyon dolarla, eşya 
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 6 
büyüme ve 410 milyon dolarla izledi. Otobüs, 
minibüs ve midibüs ürün grubu ise yüzde 0.3 
gerilemeyle 100 milyon dolar, diğer başlığı 
altında da yüzde 3 azalışla 19 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirildi.

Ocak- Eylül sürecinde ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 12 daralma ve 6 milyar 
324 milyon dolarlık ihracatla yan sanayi 
ürün bazında liderliğini sürdürdü. Bunu aynı 
dönemde binek otomobiller yüzde 9 kayıp 
ve 5 milyar dolar, eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar yüzde 5 daralma ve 2 milyar 
951 milyon dolar, otobüs, minibüs ve midibüs 
ürün grubu ise yüzde 3 artış ve  840 milyon 
dolarlık ihracatla izledi. Diğer başlığı altında 
ise aynı dönemde yüzde 12 gerilemeyle 207 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Birleşik Devletler’e 83 milyon dolarlık 
ihracat

Ülke bazında da Almanya’ya ihracat eylül 
ayında yüzde 11 daralmayla 293 milyon, 
Birleşik Krallık’a yüzde 2 kayıpla 221 milyon, 
Fransa’ya da yüzde 14 gerilemeyle 184 milyon 
dolarlık ihracat yapıldı. Birleşik Devletler’e 
yüzde 113 büyümeyle 83 milyon, İtalya’ya 
yüzde 20 artışla 175 milyon, Slovenya’ya da 
yüzde 30 gelişmeyle 72 milyon dolarlık dış 
satış dikkat çekti. 

Otomotiv endüstrisi, Eylül 
ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4 azalışla 
bir milyar 875 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi. Ancak 
Türkiye genel ihracatı içindeki 
payını Eylül ayında yüzde 17.7 
seviyesine yükselterek, 2010 
Mart’ından bu yana en yüksek 
orana ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Orhan Sabuncu, otomotiv 
endüstrisinin Türkiye 
ihracatından aldığı payın yüzde 
15 seviyelerinden yüzde 17.7 
oranına yükselmesini sektörün 
başarısının göstergesi olarak 
niteledi.








