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Önümüzdeki dönemi fırsata çevirebilmek

Değerli Otoban Dergisi okurları,

2011 yılı otomotiv pazarı, yıllardır alıştığımız ve birbirini takip eden özelliklerinin dışında hareket ediyor. Bizim 
alıştığımız haliyle, her yıl ilk 3 ay satışlar çok düşük olurdu, bahar ayları ile birlikte hareketlenir, yazın ortalarında 
biraz yavaşlar ve yılsonuna doğru coşardı.

Bu sene ise ilk 5 ay Türkiye Otomotiv tarihinin rekoru kırıldı, toplam binek ve hafif ticari araç satışları 339.650 
adede ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminin yüzde 56.26 üzerinde ve görünen o ki satışların yavaşlamaya 
hiç niyeti yok.

Peki, bu aşırı artışın sebebi nedir? Türkiye'de yaşayan insanların refah düzeyi geçen yıla göre arttı mı? Ve alım 
gücü yükseldi mi? Yoksa düşük kredi faizleri nedeniyle ileri borçlanma korkutucu boyutlara ulaştı ve geleceğimizi 
tehdit mi ediyor?

Bu soruların cevabını hemen verebilmek mümkün değil fakat seçim sonrasında neler olabileceğini tahmin 
etmeye çalışmak mümkün. Bu konuda sanırım cevaplanması gereken bir iki soru var.

Her şeyden önce seçimlerden sonra oluşacak hükümetin otomotiv ile ilgili yaklaşımı ne olacak? Tarihinde ilk 
defa sektör ile ilgili bir strateji belgesi hayata geçirilmiş ve eylem planları uygulamaya konulmuşken Ankara’dan 
sektörün hızını kesecek bir haber gelir mi?

Bu aralar Türkiye'deki herkesin en büyük korkusu haline gelen cari açık ile ilgili alınacak tedbirlerin otomotivi 
nasıl etkileyeceği de bilinmezler arasında yer alıyor. Sanırım seçim sonrasında bu soruların cevapları netleşmeye 
başlayacak ve ilk aylarda yaşadığımız coşku yerini biraz sakinliğe bırakacak gibi gözüküyor.

Türkiye’de belirsizlik ve ürkeklik hâkim iken dünyada ise 2000’li yılların başında başlayan birleşmeler ve el 
değiştirmeler aynı hızla devam ediyor. Son olarak Chrysler grubunun FİAT ile birleşmesi sonucu yeni bir strateji 
izlenmeye başladı. 

Dünya da bu kadar çok marka varken ve mevcut, bilinen güçlü markalar telaş içerisinde birleşmeye veya en 
azından üretim hatlarını birleştirip uygun maliyetlere ulaşmaya çalışırken neden Türkiye kendi markasını 
yaratma sevdasında diye sanırım daha detaylı tartışmak gerekiyor. 

Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye’de otomotiv sektörünün geleceği oldukça parlak. Ancak bu parlaklığa 
aldanarak hızlı ve hesapsız hareket edersek hayal kırıklığına uğrayabiliriz.

Bugün yaşadığımız rekor satışlar, geleceğe dönük marka yaratma hevesleri, strateji belgesi ile ortaya koyulan 
hedefler ve Avrupa standartlarının çok üzerindeki bayi yapılanması ile güzel bir düşün içinde yaşıyoruz. 

Bu düşü canlı tutarak dünyadaki gelişmeleri, otomotivin yönünü ve hatta dünya siyasi dengelerinin değişimini 
yakından takip etmezsek bu hayallerimiz bir anda kâbusa dönüşebilir.

Örneğin, alternatif yakıtların ve elektrikli otomobillerin üretilmeye başlandığı bu dönemde, geleceğin bu 
çözümler etrafında şekilleneceğini tahmin etmek çok zor değil. Bizim bu gelecekte nasıl yer alacağımızı 
belirleyebilmek için mutlaka bu yeni düzende avantaj yaratacak ürünleri ve ülkeleri doğru tespit etmemiz 
gerekiyor.

Avrupalı güçlü markaların imajlarını oluşturan motor ve tasarım özellikleri, elektrikli motorların gelmesi ile 
birlikte hasar görecek. Artık araçların fonksiyonel özellikleri, tasarım özelliklerinin önüne çıkacak. Kimin araç 
pili daha uzun menzilli ise veya kimin pili daha kısa sürede şarj olabiliyor ise o daha avantajlı konuma geçecek.

Peki, bu yeni gelişmeler kimin işine yarayabilir? Öncelikle gelişmekte olan ve kendi güçlü markaları olmayan 
ülkelere, yani Çin ve Hindistan. Bunun yanında giderek marka değerlerini kaybeden ülkelere yani Amerika.

Bugüne kadar geliştirilmiş en iyi pil bir otomobili 160 km uzağa götürebiliyor, lityum pillerin geliştirme 
çalışmalarına çoktan başlandı, ancak bu maddenin kaynağı olan ülkeler bu oyunun diğer en önemli oyuncuları 
olacaklar. Üstelik lityum açısından en zengin ülkelerin Afganistan ve Pakistan gibi az gelişmiş ülkeler olması bu 
coğrafyanın da önem kazanacağını gösteriyor.

Her ne olursa olsun Türkiye’de geleceğin en önemli sektörlerinden biri olan otomotiv, 2010 yılı ve 2011 ilk 5 aylık 
satışları ile gelecek için önemli sinyaller veriyor.

Hem kendi bölgesel sorunlarımız hem de dünyadaki gelişmelere göstereceğimiz reaksiyon ile önümüzdeki 
dönemi fırsata çevirebiliriz.

Ancak unutmamak lazım ki fırsat kadar kriz de bize yakın. Bu nedenle bu süreci doğru yönetmeyi başarmalıyız.

Sevgi ve Saygılarımla,
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GÖRÜŞ

Karayolu Taşıtlarında Model 
Yılının Belirlenmesi Esasları
Süfyan EMİROĞLU
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürü Ü lkemiz otomotiv sektörü 2011 yılı Ocak-

Nisan döneminde toplam 274 bin araç satı-
şı gerçekleştirerek, 2010 yılı aynı dönemine 
oranla yüzde 67 büyümüştür. Büyümenin bu 
şekilde devam etmesiyle 2011 yılı sonunda 

otomotiv pazarının 1 milyon adet rakamına ulaşabileceğini 
söyleyebiliriz. Ancak, 2010 yılında yüzde 59 gibi büyük bir 
orana sahip olan pazardaki ithal araç payının, 2011 yılında 
daha da artacağını tahmin ediyoruz.

Ülkemiz otomotiv sektörünün ithalat ağırlıklı olmasının yanı 
sıra bir diğer önemli meselesi de motorlu araçların model 
yılının belirlenmesi hususudur. Çünkü ülkemizde, motorlu 
araçların ithalatında, vergilendirilmesinde, sigorta ve kasko 
hesaplarında ve pazarlanmasında model yılı önemli bir ma-
liyet etkenidir.

Motorlu araçların model yılının belirlenmesi hususunda 
uzun bir süre uygulamada kalan “Karayolu Taşıtlarında Mo-
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del Yılının Belirlenmesi Esasları” na göre; ülkemize ithal ge-
len veya ülkemizde imal veya monte edilen motorlu araçlar 
ve bunların römorklarının trafiğe kayıt ve tescilinde yer alan 
model yılı, araç için düzenlenen  Uygunluk Belgesinin 1 Ha-
ziran tarihinden sonra olması  ve aracın trafiğe kayıt ve tesci-
li ise 1 Ağustos tarihinden sonra yapılması şartı ile bir sonra-
ki yılın modeli, aksi halde araç içinde bulunulan yılın modeli 
olarak belirlenmekteydi. Söz konusu Uygunluk Belgesi tari-
hi ile ilgili olarak da ülkemize ithal gelen motorlu araçlar ve 
bunların römorkları için “Gümrük Beyannamesi Tescil Tarihi”, 
ülkemizde imal veya monte edilen motorlu araçlar ve bun-
ların römorkları için “Fabrika Çıkış Sevk İrsaliyesi Tarihi” esas 
alınmaktaydı.

Bu uygulamada; özellikle ithal araçlarla ilgili olarak, Gümrük 
Giriş Beyanname tarihinin esas olması nedeniyle, yurtdı-
şında galerilerde, stoklarda vb. yerlerde bekleyen kullanıl-
mamış eski araçlar yeni model araçlarmış gibi ithal edilip 
piyasaya arz edilmekte ve tüketiciler bu hususta yanıltılmak-
taydı. Hatta kullanılmış araçlar, kilometre ayarlarının fabrika 
ayarlarına döndürülerek sıfırlanması yoluyla, ülkemize yeni 
modelmiş gibi ithal edilmekteydi. Bu şekilde tüketi-
cinin yanıltılmasından dolayı birçok dava açılmıştır. 

Bu sorunlar her yıl özellikle Haziran ve Ağustos dönemlerin-
de Bakanlığımızı oldukça sıkıntıya sokmaktadır. 

Motorlu araçların model yılının belirlenmesi konusunda 
yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi için, konunun tarafları 
olarak Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk 
Standardları Enstitüsü’nün temsilcilerinin katılımıyla birçok 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantılar da; motorlu araçların mo-
del yılı belirlenirken hangi tarihin esas alınabileceği tartışıl-
mış ve genel kanı, model yılı belirlenirken üretim tarihinin 
baz alınması yönünde olmuştur.

Bu çalışmaların sonucunda, Bakanlığımızca bir tebliğ taslağı 
hazırlanmış ve söz konusu taslak 17.12.2010 tarihli ve 27788 
sayılı Resmi Gazete’de “Motorlu Araçlar ve Römorkların Mo-
del Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM–
2010/13)” ismiyle yayınlanmış ve 01.06.2011 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile birlikte, motorlu araçların 
model yılı belirlenirken, aracın imal edildiği veya montajının 
yapıldığı yerde, araç sevke hazır hale geldiğinde imalatçı ta-
rafından düzenlenen uygunluk belgesinin imzalandığı tarih 

esas alınmaya başlanmıştır. Böylelikle 
stoklarda beklemiş eski araçların yeni 
model olarak ithalatı engellenmiştir.   

Ayrıca SGM–2010/13 Tebliğine göre 
bir aracın model yılı; Uygunluk Belgesi 
tarihinin geçerli olduğu yılın 1 Ağus-
tos tarihinden önce olması durumun-
da geçerli yılın modeli; Uygunluk Bel-
gesi tarihinin geçerli yılın 1 Ağustos 
tarihi ve sonrasında olması durumun-
da ise bir sonraki yılın modeli olarak 
belirlenecektir. 

Diğer taraftan, mevcut durumda, bir 
üretim hattından 31 Temmuz’da çıkan bir araç ile yine aynı 
üretim hattından 1 Ağustos’ta çıkan aynı aracın model yıl-
ları farklı olabilmektedir. Bu nedenle, görsel olarak ve fiziki 
özellikler bakımından aynı model olan iki aracın farklı model 
yıllarına sahip olması tüketicileri yanıltmaktadır. Dolayısıyla, 
SGM–2010/13 Tebliği ile her ne kadar eski uygulamaya göre 
bir aşama daha ileriye gidilmiş olsa da; bir aracın görsel ola-
rak modelinin üretim veya piyasaya arz yılı ile o aracın yaşını 
gösterir model yılının karıştırılmaması için bir düzenleme 
daha yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca, bir aracın üretim yılının tes-
pit edilmesini düzenleyen mevzuat çalışmalarına başlanmış 
olup, ilgili kurumlarla yapılacak görüşmeler neticesinde, 
aracın yaşının üretim tarihine göre tespit edilmesinin bu 
mevzuat çerçevesinde yapılması öngörülmektedir.

Gün geçtikçe büyüyen Türkiye otomotiv pazarının geliştiril-
mesine her türlü katkıyı sağlamayı görev olarak benimseyen 
Bakanlığımız, aynı zamanda tüketicileri aldatmaya yönelik 
uygulamaların da önüne geçerek tüketici haklarının korun-
masında etkin rol oynamaktadır. 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
M.Y. ve Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakülte-
sinden mezun olan Süfyan EMİROĞLU, Virginia O.D. 
Üniversitesinde Ekonomi Yüksek Lisansı yaptı. Halen 
PA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri – 
Kamu Yönetimi Bölümünde doktora çalışmasına de-
vam etmektedir.

Çalışma hayatına, 1993 yılında Maliye Bakanlığı’nda 
başladı. 1997-2000 yılları arasında Müfettiş Yardım-
cısı, 2000-2007 yılları arasında Müfettiş, 2006 yılında 
Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2007-2009 yılları ara-
sında Başmüfettiş olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığında 
görev yaptı. 06/08/2009- 01/02/2010 tarihleri arasında 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardım-
cılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini Vekaleten yürüttü. 
02/02/2010 tarihinden itibaren Sanayi Ticaret Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Avro Bölgesi gibi eko-
nomi konularına yönelik çok sayıda makale ve yurtdışı 
çalışması bulunan Süfyan EMİROĞLU, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde; Gayri Menkul Yatırımcılığı, Amerika’da Kü-
çük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Halkla İlişkiler, Amerika’da 
Tüketici Hakları, Vergi Avantajlı Yatırım, Liderlik gibi çeşitli 
konularda sertifika programlarına da katılmıştır.

2007 yılında, Uzak Doğu Ekonomileri üzerinde yerinde 
(Çin-Kuzey Kore ve Japonya’da) inceleme ve araştırma ya-
pılması için Virginia O.D. Üniversitesi Başkanından Destek 
Ödülü alan EMİROĞLU, anılan ülkelerde otomotiv, demir 
çelik, tekstil gibi sektörlerle ilgili çalışmalar yapmıştır. İyi 
derecede İngilizce ve başlangıç düzeyinde Korece bilmek-
tedir. 
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GÖRÜŞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 
MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARIN MODEL YILININ 
BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO: SGM-2010/13) 

Amaç  
MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, ülkemize ithal yolu ile gelen 
veya ülkemizde imal ya da monte edilen motorlu araçlar ve 
römorkların model yılını belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2– (1) Bu Tebliğ,  aşağıda belirtilen yönetmelikler 
kapsamında yer alan ve 13/10/1983 tarihli ve  2918 sayılı Ka-
rayolları Trafik Kanununa göre trafik tescilini gerektiren ve 
Tebliğde araç olarak anılan motorlu araçlar ve römorklarına 
uygulanır.  

a)  28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği 
(2007/46/AT) (MARTOY),  

b) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve 
Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Ak-
samları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği 
(2003/37/AT) (TORTOY), 

c) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönet-
meliği (2002/24/AT) (MOTOY).

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 

 a) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2’nci,  9’uncu ve 
33 üncü maddelerine, 

b) Karayolları Trafik Kanununun 5’inci, 19’uncu, 20’nci ve 
29’uncu maddelerine,  

c) MARTOY’un 18 inci, 24 üncü ve 50 nci maddelerine, 

ç) 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 5 
inci ve 7 nci maddelerine, dayanılarak hazırlanmıştır. 

Seri imal veya seri ithal edilen araçlarda model yılı belirlen-
mesi 
MADDE 4– (1) Seri imal veya seri ithal edilen AT tip onayı veya 
ulusal tip onayı bulunan araçlarda model  yılının belirlenme-
sine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Model yılı, aracın imal edildiği veya montajının yapıldığı 
yerde, MARTOY’un 18’inci, TORTOY’un 8’inci ve MOTOY’un 7 
nci maddesine göre, araç sevke hazır hale geldiğinde imalatçı 
tarafından düzenlenen uygunluk belgesinin imzalandığı tarih 
esas alınarak belirlenir. 

b) Aracın ilk defa tescili için trafik tescil şube veya bürolarına 
aracın faturası ile birlikte, imalatçı tarafından düzenlenen ori-
jinal uygunluk belgesinin aslı veya aslının düzenleme tarihini 
taşıyan, imalatçı tarafından onaylı sureti ibraz edilir. Uygunluk 
Belgesinin Türkçe dışında bir dilde düzenlenmesi halinde, be-

raberinde imalatçının veya imalatçının yetkili temsilcisi tara-
fından onaylı aslına uygun Türkçe çevirisi de ibraz edilir. 

c) Araç aşağıdaki örnek çizelgede de görülebileceği üzere;  

1) Uygunluk Belgesi tarihinin geçerli yılın 1 Ağustos tarihin-
den önce olması durumunda geçerli yılın modeli, 

2) Uygunluk Belgesi tarihinin geçerli yılın 1 Ağustos tarihi ve 
sonrasında olması durumunda bir sonraki yılın 

modeli, olarak belirlenir. Örnek çizelge, müteakip yıllar için de 
geçerlidir.

Uygunluk Belgesi Tarihi Model Yılı 

1 Ağustos 2010 tarihinden önce 2010

1 Ağustos 2010 tarihi ve sonrası 2011

Münferit olarak imal veya ithal edilen araçlarda model yılı 
belirlenmesi 

MADDE 5– (1) Münferit olarak imal edilen araçların model yılı; 

a) Araç İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe (AİTM) 
göre düzenlenen münferit araç uygunluk belgesinin onay-
landığı tarih esas alınarak belirlenir. 

b) MARTOY kapsamındaki araçlar için MARTOY’a göre düzen-
lenen münferit araç uygunluk belgesinin onaylandığı tarih 
esas alınarak belirlenir.  

(2) Münferit olarak ithal edilen ve birinci fıkranın (a) veya (b) 
bentlerinde belirtilen belgeyi alacak araçların model yılı, aracı 
ithal edenin araç imalatçısından temin edeceği, aracın imal 
yılını gösterir bir belgede veya onaylı suretinde yer alan imal 
tarihi esas alınarak belirlenir. 

(3) 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, münferit ola-
rak imal veya ithal edilen araçlarda da uygulanır. 

Aynı maddenin (c) bendindeki çizelgede belirtilen uygunluk 
belgesi tarihi yerine; münferit olarak imal edilen araçlar  için 
birinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen belgenin 
onay tarihi, münferit olarak ithal edilen araçlarda ise aracın 
ikinci fıkrada belirtilen imal tarihi esas alınır.  

(4) Münferit olarak imal veya ithal edilen aracın ilk defa tes-
cili için trafik tescil şube veya bürolarına aracın faturası ile 
birlikte; münferit olarak imal edilen araç için birinci fıkranın 
(a) veya (b) bentlerinde belirtilen belge, münferit olarak ithal 
edilen araç için aynı bentlerde belirtilen belge ile birlikte ikin-
ci fıkrada belirtilen belge ibraz edilir.  

Yürürlük 

MADDE 6– (1) Bu Tebliğ 1/6/2011 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı 
yürütür. 
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

Çevreci teknolojilerin 
desteklenmesi gerekiyor
Ali Haydar BOZKURT
Toyota Pazarlama ve 
Satış A.Ş., CEO

İlk 5 aylık pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Yılın ikinci yarısını nasıl görüyorsunuz?

T ürk otomotiv sektörünün 2011 yılında 2010 
yılına göre ortalama yüzde +/- 5 oranında 
değişeceğini (720-800 bin bandı) öngö-
rüyorum. İlk 5 aya baktığımızda ise ODD 
verilerine göre otomotiv pazarı, 2011 yılı 

Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç top-
lam pazarı 339 bin 650 (233 bin 32 otomobil, 106 bin 618 
hafif ticari) adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı aynı dönemi-
ne göre satışlar yüzde 56,3 oranında arttı. Aynı dönemde 
Toyota, 14 bin 40 adetlik satış ile yüzde yüzde 57,4 ora-
nında bir artış sağladı.

Yılın ikinci yarısında değerlendirirsek; pazardaki büyü-
menin özellikle banka kredi oranlarındaki artış sebebiyle 
yavaşlayacağını düşünüyorum. Toyota olarak satışları-
mızda Japonya’da meydana gelen deprem nedeniyle 

Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş’nin ortaklık 
yapısı çerçevesinde, ALJ Lubnatsi Pazarlama ve 
Satış A.Ş yüzde 65 , Toyota Avrupa yüzde 25 ve 
Mitsui&Co yüzde 10 hisse yapısına sahiptir. ALJ, 
60 yıldır tüm operasyonlarını Toyota markası ile 
yürüten Toyota Grubu’nun en büyük bağımsız 
distribütörüdür. Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş, 
Türkiye sathına yayılmış geniş Bayi teşkilatıyla 
Toyota marka araçların pazarlama, satış ve satış 
sonrası hizmetler faaliyetlerini yürütmektedir.



11HAZİRAN 2011

ortaya çıkan üretim kayıpları kaynaklı olarak bir miktar etki-
lendi. Toparlanma sürecimiz yılın ikinci yarısında başlayacak 
ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de herşey normale 
dönecektir.

Japonya da yaşanan felaketin Toyota’ya etkileri 
nelerdir? Buna göre 2011 yılı hedeflerinizde deği-
şiklik öngörüyor musunuz?

Japonya’da meydana gelen binlerce insanın ölümüne ve 
çok büyük miktarda maddi hasara yol açan deprem dün-
yanın 28 ülkesinde 75 noktada üretim yapan ve 170 farklı 
ülkede otomobiller satan dünyanın lider otomobil üreticisi 
olan Toyota’yı etkilemiştir. Üretim yapan fabrikalar depre-
min olduğu bölgeden 450 km daha güneyde ve o üretim 
tesislerinde bir hasar oluşmadı. Ancak tedarikçilerde bazı 
hasarlar meydana geldiğinden üretim sorunları yaşandı. 
Üretim Avrupa’da 1 Haziran’dan itibaren normale döndü. 
Deprem felaketi sebebiyle bu sene liderliği başka bir marka 
alabilir. Ama biz her konuda sürdürülebilirliği önemseyen 
bir markayız.

Türkiye siparişleri de üretim kaybından kaynaklı olarak bir 
miktar etkilendi. Elimizdeki stoklarla bu kaybın bir bölü-
münü telafi etmeye çalıştık. 2011 yılı için Türkiye’deki satış 
hedefimizde şimdilik değişiklik yok. Bu konudaki planlama-
larımız devam ediyor. Yılın ikinci yarısında toparlanma ola-
caktır. Bu durum satışlarımıza da olumlu yansıyacaktır.

Toyota Ailesi olarak 2010 yılındaki başarılarımızdan aldığı-
mız güçle 2011’de belirlediğimiz hedefe doğru bir takım 
olarak emin adımlarla ilerleyeceğimizi sektörümüz ve ba-
yilerimizle de paylaşmıştık. Kararlılıkla yürüdüğümüz bu 
yolda elimizde olmayan nedenlerden bazı sıkıntılar ile karşı 
karşıya kaldık. Toyota ailesi olarak dayanışma ruhu içinde bu 
zorlukların üstesinden geleceğimize inancımı bir an olsun 
kaybetmedim. Son iki yılda birtakım zorluklar yaşayan bir 
markayı rekorlar kırarak başarıyla temsil etmek büyük bir 
olaydır. Bu konuda emeği geçen herkese bir kere daha te-
şekkürlerimi sunuyorum.

Gelecekteki alternatif yakıtları nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Toyota’nın bu konudaki stratejisi nedir? 

Toyota, petrol ve petrol türevli yakıtların ortaya çıkardığı 
CO2 salımlarının azaltılması ve sürdürülebilir ulaşımın sağ-
lanmasına yönelik çalışmalara 1970li yıllarda başladı. Toyo-

ta, Dünya’da otomotiv sektörünün en fazla Ar-ge bütçesiyle 
(yıllık 6,7 milyar Avro) çevreci teknolojiler geliştiren firması. 
Üretim aşamasından, son kullanıma kadar, çevreci üretim 
tesislerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar farkında-
lık yaratarak, sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerleye-
cek ve bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirecektir. 
Toyota, dünyada 3 milyon adedi aşan hibrid araç satışı ile 
çevreci teknolojiler konusundaki liderliğini gözler önüne 
sermektedir. Bugün bu çalışmalardan birtakım örnekler de 
sunulmaya başlandı. Enerji tasarrufunu da içeren iletişim 
sistemlerinin / akıllı elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanısıra 
pil teknolojilerinin yanında akıllı şarj sistemleri üzerine de 
çalışıyor - uzaktan şarj ve güvenlik sistemlerinin geliştirilme-
si için çalışmalarına devam ediyor. Toyota olarak otomobil-
lerde çevreci teknolojilerin kullanılması için çözümü kısa ve 
orta vadede hibrid ve şarj edilebilir hibrid (Plug-in hybrid) 
araçlarda görüyoruz. Hibrit araçlar gerek elektrikli araçların 
uzun mesafeli menzil problemini gerekse benzinli araçla-
rın yüksek yakıt tüketimi ve CO2 salımı problemini ortadan 
kaldırmak için tasarlanmış araçlardır. Toyota’nın gelecek 
vizyonu ise, 2020 yılına kadar her modelinin hibrid versiyo-
nunu Avrupa pazarına sunmaktır. Bugün Prius’un yanında 
Avrupa’da Auris HSD modeli satılmaktadır. Gelecek sene ise 
Prius+ ve Yaris HSD modellerinin yanında Elektrikli IQ mode-
linin satışları da başlayacaktır.  
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Akaryakıt sektörü

Ertan ÇAKIR
Petrol Ofisi 
Perakende Satışlar Direktörü

Akaryakıt ve madeni yağ sektöründeki son geliş-
meleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

2 011’in ilk 4 ayında benzin grubunda yüzde 
7,3 civarında daralma görüldü. Toplam moto-
rin pazarı ise yüzde3,3 büyüdü. Geçtiğimiz yıl 
benzin tüketiminin üzerine çıkan otogaz ise 
2011’in ilk 4 ayında yüzde2,2 civarında büyüdü.

Petrol Ofisi bu gelişmelerin neresinde? 

Petrol Ofisi, 2010 yılsonunda toplam satışlarını 2009’a göre 
yüzde 14,5 artırdı; 16 milyar 14 milyon  TL’ye ulaştı. Ope-
rasyonel faaliyetler açısından şirketin kârı ise 249 milyon 
TL (166 milyon ABD doları) olarak gerçekleşti. Madeni yağ 
alanında ise pazar payını yüzde1,4 artırarak yüzde 24,1 pa-
zar payıyla madeni yağ pazarının lideri oldu.Petrol Ofisi’nin 
2010 yılında ulusal pazardaki madeni yağ satışları ise 73,000 

ton olarak gerçekleşti. yüzde 15’lik pazar büyümesinin üze-
rinde, toplam yüzde 23’lük bir büyüme kaydederek 14 bin 
ton artış ile satış tonajını en fazla artıran şirket oldu. 

2011 yılının ilk 4 ayında Petrol Ofisi beyaz ürün satışlarında 
yüzde 5 artış gerçekleştirirken pazar payını da korudu.

Otomotiv sektörünün geleceğini nasıl görüyorsu-
nuz?

Otomotiv sektörünün bugün en önemli tartışma konusu 
elektrikli ve hibrid otolar. Almanya başta olmak üzere pek 
çok gelişmiş ülkede şimdiden elektrikli otomobiller kullanıl-
maya başlandı. Özellikle ABD, Fransa ve Çin büyük bu sü-
reçte bir rekabete girdiler. Ülkemizde de üretim için somut 
planlar ortaya çıktı. yatırım süreci başladı. Dünyadaki 900 

milyon civarındaki akaryakıt ile beslenen motorlu aracın ge-
leceği şimdiden bir tartışma konusu haline geldi.

Hibrid oto kolaylıkla kullanıma girdi ve konvansiyonel ya-
kıtlarla beslenebildiği için biraz pahalı olmakla birlikte yay-
gınlık kazanması daha kolay bir alternatif olarak görünüyor. 
Elektrikli otomobil ise heyecan verici bir proje. Ama kısa 
vadede değil orta ve uzun vadede bir değişim yaşanacağı-
nı düşünüyoruz. Daha ekonomik teknolojiler gerekiyor. Bu 
araçlar hala çok pahalıya üretilebiliyor. İkincisi elektrikli araç-
ların bugünkü menzil kapasitesi gerçek bir kısıtlama anlamı-
na geliyor. Ve önümüzde ciddi bir altyapı yatırımları progra-
mı olması gerekiyor. Nakliye araçları, iş ve tarım makineleri 
gibi yüksek güç tüketimi ve uzun çalışma süresi gerektiren 
araçlarda bu dönüşümün daha da güç sağlanabileceğini ise 
henüz tartışmıyoruz bile. 





YUVARLAK MASA

14 HAZİRAN 2011

2011 ve sonrası...

12 Mayıs 2011 günü, OYDER merkezinde dört 
önemli misafirimiz vardı, Renault MAİS Satış 
ve Şebeke Direktörü Merih TÜZÜN, Citroen 
Satış Direktörü Kemal GÜLER, Şahsuvaroğlu 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat ŞAHSUVAROĞLU ve Kent Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur YALÇINKAYA. 
OYDER Genel Sekreteri Tamer ATSAN çok 
değerli misafirleriyle 2011 pazarını ve OYDER’i 
değerlendirdi.

Merih TÜZÜN
Renault Mais Satış ve Şebeke Direktörü

“2011 yılının ilk dört ayında otomotiv pazarı iyi bir başlan-
gıç yaptı. Sektörün alışık olmadığı satış rakamlarını yakaladı. 
Gelişmelere de bakarak 2011 yılının geri kalan aylarında bu 
ivmenin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle ilk üç ay, 
geçen yılın satış rakamlarıyla karşılaştırıldığında artış oranları 
oldukça fazla. İlk üç ayın ritmi, hedeflenen bir milyon satış 
hedefine ulaşılabileceğini gösteriyordu. Ocak ayı geçen yı-
lın aynı ayına göre yüzde yüzlük bir artış ile başladı, sonraki 
aylarda % 80, % 60, % 40 olarak gerilemeye başladı. Ritmin 
azalarak düşmesi, bundan sonraki yaşanacak gelişmeler, bir 
milyon satış hedefine ulaşılmasa bile, yılsonu 900 binler sevi-
yesinde gerçekleşecek gibi gözüküyor.”

“Ayrıca, otomobil tedarik kısıtları ve sıkıntıları olmasaydı yılın 
ilk dört ayında belki % 10-20 aralığında fazla bir pazar artışı 
olabilirdi. Sektörde, otomobil filo kiralamadaki talepler yılın 
ilk dört ayında gayet olumlu oldu. Firma olarak, filo kiralama-
daki talepleri karşılamada biraz bu yüzden eksik kaldık.”

“Sektörü, siyasi gelişmeler çok etkilememekle beraber, eko-
nomik gelişmelerin seyri doğrudan etkileyebilir. Kur artışı 
sonrası fiyat artışları söz konusu oldu. Munzam karşılıkların 
artırılması, torba yasa ve vergi affı, para arzını göreceli de 
olsa kısıtladı. Ekonomik gelişmeler ve tedarik kısıtları seçim-
lerden ziyade sektörü daha fazla etkiledi diyebilirim. Seçim-
den sonra oluşacak iktidar yapısı, ekonomiyi soğutmayı dü-
şünürse bu durumda sektörü etkileyebilir. Ama ne yaşanırsa 
yaşansın, şu an baktığımızda geçen yılın satış rakamlarının 
üzerinde bir pazar gerçekleşecek.” 

“Firma olarak ilk dört ayın sonunda bölge toplantıları gerçek-
leştirdik. Bu toplantılarda, yetkili satıcıların çok uzun süreler 
sonra ilk defa 2011’in üç ayının sonunda, en azından başa-
baş, belki biraz üzerinde verimliliğin ortaya çıktığını gördük. 
Bu hem yetkili satıcılar, hem üreticiler, hem distribütörler 
tarafında da gerçekleşti. Bundan mutlu olmak gerekiyor, ye-
terki bu gelişmenin devamı gelsin. Yıl sonuna doğru hacim-
ler artıkça her seferinde olumlu göstergeler ortaya çıkacak. 
İşletme sermayesi yeterli, yatırımlarını tamamlamış, organi-
zasyonu düzgün kurulmuş yapılar yılı karlı kapatabiliyorlar. 
Benim altını çizmek istediğim nokta, geçen yılın ilk üç ayında 
oluşan karsızlık bu yılın aynı aylarında olmadı.”
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Murat ŞAHSUVAROĞLU
Şahsuvaroğlu Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı

“Yılın ilk dört ayını değerlendirirken hem üretici, hem dist-
ribütörler tarafından yapılan olumlu verimlilik vurgusu biz 
yetkili satıcıları memnun ediyor. Burada bir samimiyet ve 
dürüstlük geliştiğini görüyoruz. Bize göre uzun senelerden 
sonra ilk kez ‘başa baş ve biraz üzeri noktası” telafuzu güzel 
bir söylem. Bazı markalar, sektörde güzel gelişen dört ayın 
sonuçlarını pek telafuz etmiyorlar. Biz yetkili satıcılara yüz-
de 1, yüzde 1.5 artık çok normaldir, bununla yetinebilirsiniz’ 
diyorlardı. Şimdi bir markadan sektörün verimliliğin artışını 
duymak bizim için memnun edici bir sonuçtur.”

“2010 yılının son çeyreği yetkili satıcılar açısından rekabetin 
çok yüksek yaşandığı bir dönem oldu. Yılın ilk üç ayında, oto-
motiv pazarı düşerek birbirini takip etse de rekor bir düzeyde 
ilerliyor. Bu durum bizi stres ve sıkıntılardan bir nebze olsun 
uzaklaştırdı. Yılın sonuna doğru satışlar azalarak da ilerlese 
yetkili satıcılar olarak ‘kafa kafa’ya pazarı kapatabiliriz.” 

“Otomotiv pazarındaki satışlara, plazalarımıza ve yatırımla-
rımıza bakarak, otomotiv işinde olmayanlar otomotiv işine 
girmek istediklerini söylüyorlar, Sanki, geçen yıl ve bu yılın 
ilk üç ayındaki satışlar otomotiv işinin ‘kar’lı olduğu algısını 
ortaya çıkardı. Oysa ‘kar’lar hala yüzde birler seviyesindedir.”

Merih TÜZÜN
Renault Mais Satış ve Şebeke Direktörü

“Fransa’da ve Batı Avrupa’da, markaların yetkili satıcı ve ba-
ğımsız girişimcisi otomotiv işini ülkemizdeki gibi büyük pla-
za yatırımları ile yapamaz. Yapmış olanlar var ise zaman için-
de bu işten ayrılmışlardır. Büyük yatırımlarını başka alanlarda 
değerlendirmek, Avrupa’lı bağımsız girişimci için çok daha 
makul hale gelmiştir. Avrupa’da, bazı markaların şube yapısı, 
büyük maliyetlerin herkes tarafından karşılanamayacak, kar-

şılansa bile makul bir getirisi olmadığı için oluşmaya başla-
mıştır. Ülkemizde bu durum henüz geçerli değildir. Yetkili sa-
tıcıların yaptığı yatırımlar büyük oranda artılar getirmektedir. 
Otomotiv ticaretinin yatırımcıyı disipline etmesi, zorlaması, 
böylesine büyük yatırımların gerçekleşmesi, yetkili satıcıya 
bir kazanç getirdi diye bakmakta fayda olduğunu düşünü-
yorum.” 

“Yetkili satıcıların yatırımlarında, batıda metrekare verimliliği 
de ölçülür. Yatırımlar, organizasyonu ve fiziki yapısıyla önem-
li boyutta, sermaye yapısı olarak belki günümüzde sorunlar 
olabilir, fakat yetkili satıcıların yaptığı bu büyük yatırımlar, 
yabancı misafirler için ilgi çekici durumdadır.” 

“Merih TÜZÜN: Biz yetkili satıcılara, her 
zaman, 'yatırımlarınızın boyutlarını 
yükseltmeyin” desek de, bayilerimiz bize 'bir 
kere yapıyoruz, tam yapmalıyız' diyorlar.”

Murat ŞAHSUVAROĞLU

Merih TÜZÜN
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Murat ŞAHSUVAROĞLU
Şahsuvaroğlu Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı

“Yetkili satıcılar olarak biz yaptığımız işi seviyoruz ve duy-
gusal olarak otomotiv ticaretine bağlıyız. Bu yüzden büyük 
yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Batıda böyle bir anlayış yok. 
Batıdaki yatırımcı, otomotiv ticaretine duygusal değil, eko-
nomik boyutuyla bakıyor. Bu bizler için bir handikap olsa da, 
yaptığımız işi seviyoruz.” 

“Bizler, büyük şehirlerde, getirisi yüksek yerlerde yatırımlara 
sahip olabiliriz, fakat bizden sonra gelecek kuşağa otomo-
tiv ticaretini devredebilir miyiz konusunda bazı hassasiyet-
lerimiz vardır. İkinci ya da üçüncü kuşağımız, eğitimi olsun, 
dünyaya erişimi olsun, bilgisi ve görgüsü olsun, bizim kadar 
yaptığımız işe duygusal bakmayabilir.” 

Uğur YALÇINKAYA
Kent Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

“Otomotiv ticaretinde bir dönem, dışarıdan bakıldığında 
yüksek ‘kar’lar olduğu düşüncesiyle, sanki bir hobi gibi ya-
tırımcılar girmeye başlamışlardı. Zaman içerisinde, otomotiv 
işindeki ‘kar’sızlık, bu ticareti sadece duygusal olarak bakan-
ların sürdürdüğü bir iş haline geldi. Otomotiv ticareti hobi 
değil bir meslektir. Bu anlayışı yetkili satıcılarımız ortaya koy-
muşlardır. İşimiz zor bir meslektir.”

“Otomotiv ticaretine dışarıdan bakıldığında bir ‘etiketi’ var-
mış gibi gözüküyor. Bir yanıyla, bir çok yatırımcı da bu ‘etiket’ 

yüzünden otomotiv ticaretini sürdürmektedir. Fakat bu tür 
yatırımcının ciddi bir verimlilik sorunu vardır.”

Merih TÜZÜN
Renault Mais Satış ve Şebeke Direktörü

“Bir şehrimizden örnek vermek istiyorum. Bu şehirde geçti-
ğimiz rekor yılda, 1.000 adet otomobil satılmış. Bu rakamın 
üzerine başka şehirlere satılan otomobillerin de yaklaşık ra-
kamlarını eklersek, 1.500 gibi bir satıştan söz edebiliriz. Bu 
şehirde, belli başlı 10 marka bu pazarı paylaşsalar, marka ba-
şına yüz, bilemediniz yüz elli araç yapar. Bu rakamlar ışığında 
baktığımızda, ciddi sorunlar görürüz. Bu yüzden markalar, 
şebekelerini daha verimli hale getirmek için yapılandırma-
ya çalışıyorlar. Bu yüzden biz distribütörler olarak, her yerde 
aynı boyutta yatırıma karşı çıkıyoruz. Bu yüzden mümkün 
olan yerlerde bir bölge bayisi tanımlayarak, etraftaki şehir-
lere yayılmaya çalışıyoruz. Bu otomotiv yatırımını doğru bo-

“Uğur YALÇINKAYA: Büyük şehirlerdeki 
yetkili satıcıların plazaları hep iyi 
yerlere konumlanmış durumdalar. Büyük 
şehirlerde gayrimenkuller yıllar içinde 
çok değerlenen bir yatırım aracıdır. Hep 
söylenir, 'otomotivciler, yaptığı işten değil, 
gayrimenkulden para kazanır' diye. ”

OYDER Genel Sekreteri 
Tamer ATSAN

Uğur YALÇINKAYA
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yutlandırmak içindir. Başka bir nokta ise otomotiv satış ade-
dini yükseltmek için önemlidir. Biliyoruz ki, adet yükseldiği 
zaman ‘ciro’ yükseliyor.”

“Otomotiv ticareti büyük rakamların konuşulduğu bir iştir. 
Bu yüzden çarpanların da yüksek olması gereklidir. Otomotiv 
ticaretinde yüzde 1-2 aralığındaki ‘kar’lar, ciro yüksek olduğu 
için makul gibi geliyor.” 

“Biz marka olarak, bir süredir, yetkili satıcıların verimliliklerini 
değerlendirmeye aldık. Finansal olarak da ölçmek için ciddi 
yapılar kurduk. Geçen yılın ortalaması, yüzde 1,5 seviyesin-
deydi. Geçen yılın ritmine rağmen, giderlere katlanan yetkili 
satıcılarımızın da olduğunu gördük. İlk on yetkili satıcı orta-
laması neredeyse yüzde 3’e yaklaşmış durumdadır. Bu ölçüm 
tabi vergi öncesi ‘kar’lılık ölçümüdür. Operasyonel karlılıkları 
ise daha yüksek durumdadır. Doğru yapılandırılmış organi-
zasyonlar, hedeflerini tutturan yapılar makul ölçülerde bir 
verimlilik yakalayabiliyorlar.”

“Bir başka önemli nokta, pazar hızlı döndüğü zaman, kullanı-
lan işletme sermayesinin tutarı da azalabiliyor.” 

“Hiç bir distribütör ve üretici firma, yetkili satıcısının zarar 
etmesini istemez. Bu yüzden satıcılarımızın ve şubelerimizin 
bakış açıları değişerek verimlilikleri artsın istiyoruz. Markalar 
olarak, kazanan ve verimli yetkili satıcılar ile daha iyi çalışa-
rak işbirliklerimizi geliştirebiliriz. Yetkili satıcı, kazanmıyor ve 
mutsuzsa, otomotiv pazarında bir başarı hep birlikte elde 
edemeyiz. Bunun yanında müşteriyi de memnun edemeyiz.”

Kemal GÜLER
Citroen Satış Direktörü

“Satışta, kasko sigortası değişkenlik gösteriyor. Örneğin, yüz 
liralık bir ürüne kasko değeri olarak 10 lira ya da 15 lira gibi 
bir kasko değeri çıkabilir. Bu satış esnasında iyi yönetilirse, 
bir, iki lira gibi pahalı da olsa, sizinle menfaat birlikteliği ya-
pan firmaya yönlendirme olursa ‘kazan-kazan’ durumu daha 
fazla ortaya çıkabilir. Aynı zamanda müşteri de mağdur ol-
maz. Müşteriye uygun bedelli kasko satıldığı zaman, bir 
memnuniyet yaratabiliriz.”

“Sigorta bir hayal işidir. Bedel karşılığında bir ürün verilmi-
yor, hizmet satılıyor. Bu yüzden müşteriler, otomobildeki gibi 
sigortayı değerlendirmiyor. Çünkü gelecekteki bir hizmeti 
içeriyor. Türkiye’de her müşterinin hemen hemen tanıdığı üç 
dört adet sigortacı vardır. Bu yüzden sigorta konusunda çe-
şitli yerlerden fiyat alarak, buna göre değerlendirme yapar. 
Bunun yanında sigorta şirketlerinin zaman zaman değerlen-
dirmeleri değişiyor.” 

“Otomobilde kasko yapma oranına baktığımız zaman çok 
değişken şebekede oranlar ortaya çıkıyor. Satış süreci içeri-
sinde, kasko ve sigortanın da dahil olmasını sağlamak ge-
rekiyor. Müşterinin daha iyi hizmet alacağı, yetkili satıcının 
daha iyi hizmet vereceği bir sigorta sistemi kurmak gereki-
yor.” 

“Bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 22 milyar dolar seviyesinde 
bir cari açık oluştu. Geçen yılın aynı aylarına kıyasla iki üç kat 
gibi fazla gerçekleşti. Basit bir simülasyon yaparsak, cari açık 
yıl sonuna kadar 100 milyar dolara ulaşacak gibi gözüküyor. 
Ekonomi yönetimi bu duruma çok izin vermeyecek gibi gö-
zükse de tahminler 50 milyar dolar seviyelerinde oluyor. Eko-
nomi yönetimi, faizlerin yükselmeyeceğini belirtiyor. Paranın 
genişleme süreci biraz kısalacak gibi gözüküyor. Bir yandan 
şu anda banka kredilerinde bir sıkıntı durumu ortada yok. 
Aylık otomobil taksitleri 900 lira seviyelerinde ilerliyor. Faiz-
lerde ya da fiyat artışındaki bir iki puanlık gelişme müşteri ta-
rafını şu an etkilememiş gibi gözüküyor. Yıl sonuna kadar da 
faizlerde büyük bir değişim olmayacağı öngörülüyor. Buna 
karşın dövizde bir değerlenme olması gerekiyor. Özellikle 
ikinci yarıda böyle bir beklenti var. Bu durum da bir şekilde 
otomobil fiyatlarına yansıyacak. Otomotiv sektörü olarak 
yılın ikinci yarısı biraz zor geçecek gibi gözüküyor.  Yetkili 
satıcılara verdiğim mesaj hep, ‘bugünlerin kıymetini bilin’ 

Kemal GÜLER

“Kemal GÜLER: Otomobilde kasko yapma 
oranına baktığımız zaman çok değişken 
şebekede oranlar ortaya çıkıyor. Satış süreci 
içerisinde, kasko ve sigortanın da dahil 
olmasını sağlamak gerekiyor. Müşterinin 
daha iyi hizmet alacağı, yetkili satıcının daha 
iyi hizmet vereceği bir sigorta sistemi kurmak 
gerekiyor.”
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tavsiyesi oluyor. Artık, showroomdan içeri giren müşterinin 
kıymetini biliyor olmamız gerekiyor. 

Merkez bankası rezervi 70 milyar dolar seviyelerinde. Kısa va-
deli borç ise 60 milyar dolar civarında. Merkez bankası borç 
dengesinde olması gereken yerde duruyor. Önümüzdeki yıl 
ise 100 milyar dolar gibi kısa vadeli borç dönemine giriyo-
ruz. Merkez Bankası’nın aynı oranı koruması için, rezervini 
artırması gerekiyor. Bu da piyasadan faizi artırmadan, parayı 
kendi bünyesinde toplaması olası gözüküyor. Ekonomimizin 
büyüklüğü ise 700 milyar dolar seviyelerinde. Ana Resme 
baktığımızda, otomotiv pazarı yılsonuna doğru 800 ile 850 
bin arasında gerçekleşeceğini öngörüyorum.”

27 NİSAN 2011 OYDER KONFERANSI 

Merih TÜZÜN: “OYDER’in gerçekleştirdiği otomotiv sektö-
rünün geleceği konferansı, sektör için çok olumlu oldu. Bir 
araya gelerek, birlikte paylaşmak sektöre çok şey kazandırdı. 
Sektörümüz dışındaki paydaşlarımızın da konferansa gele-
rek, sektör ve organizasyonlarla ilgili yorumları ve görüşleri 
bizlerle paylaşması önemlidir. Bunun yanında yetkili satıcı-
ların projeksiyonlarına büyük bir zenginlik kattı. Bu yüzden 
OYDER’i, hem kutlamak gerekiyor, hem de yürekten teşekkür 
etmek gerekiyor.”

Kemal GÜLER: “OYDER’in konferansında, sektörün birlik-
teliğinin gücü bir kez daha ortaya çıktı. Distribütörler olarak 
otomotiv sektörünün bir parçasıyız. Sektörün büyük kısmı-
nı ise yetkili satıcılar oluşturuyor. Sistemde distribütörlerin 
etkin bir şekilde rol alması, yetkili satıcıların birlikteliğiyle 
mümkündür. Hepimiz bir sistem içinde var olabilirsek, gü-
cümüzü ortaya koyabiliriz. OYDER, konferansında birlikteliği 
pekiştirmiş oldu. Sektör için iyi bir işbirliği fırsatı ortaya çıktı.”

Murat ŞAHSUVAROĞLU: “Konferans organizasyonumu-
zu, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ‘otomotiv sektörünün eko-
nominin göz bebeği’dir diyerek aslında bir açıdan özetlemiş 
oldu. ‘Bir bakan açtı, öteki bakan kapattı” söylemi de, sektöre 
devletin verdiği önemin ciddiyetini gösteriyordu. Konferası-
mıza, iki bakan, bir odalar birliği başkanı ve sektörün ileri ge-
renleri katılarak, aslında almamız gereken ne kadar çok yol 
olduğunu ayrıca geleceğe daha fazla umutla bakabilmemizi 
sağladı.”

“İnsanlar birbirleriyle görüşerek ve temas ederek birbirlerini 
daha fazla anlayabilirler. Bu açıdan konferans sektörde bir 
sinerji yaratılmasına katkı sağladı. Aynı marka bünyesindeki 
insanlar birbirleriyle çok sık görüşebilirler, konferans sayesin-
de farklı markaların temsilcileri bir araya gelme fırsatını bula-
rak düşüncelerini paylaştılar. Ekonomi yönetimi ve devletin 
iki bakanla konferansta temsil edilmesi, yapılan organizasyo-
na başka bir anlam kattı.”

OYDER’DEN BEKLENTİLER

Merih TÜZÜN: “Sektörde değişik aktörler var. Temsilci ola-
rak örgütlü bir birliktelik, güçlü bir sesin ortaya çıkmasını sağ-
lıyor. Yetkili satıcılar OYDER ile iyi bir güç birliği örneği sergili-
yor. OYDER, sektörün bütününü göz önüne aldığımızda, üye 
sayısı ve etkinliğiyle sesini duyuruyor. Otomotiv  için yapılan 

çalışmaların sektörün bütün temsilcileriyle ortak olarak ya-
pılması çok önemli. Baskı gruplarının oluşması, ağırlıklarını 
koyması, sektörün önünü açacak gelişmelerdir. OYDER’in de 
bine yakın yetkili satıcıyı ve yatırımcıyı temsil etmesi gözardı 
edilemez. Yetkili satıcıların beklenti ve ihtiyaçlarını sektöre ve 
topluma duyurması için önemli bir organizasyondur. OYDER 
diğer sektör örgütleriyle son derece olumlu çalışmaktadır.” 

Uğur YALÇINKAYA: “Konferansta öne çıkan en önemli 
söylemlerden biri yerli marka otomobil üretimi oldu. Yerli 
marka otomobile kayıtsız şartsız emek vermek isteyen üre-
ticiler ve ithalatçı firmalar, bana göre hükümet nezdinde çok 
daha ayrı bir yeri olacağı ortaya çıktı. Tüketiciye ulaşan son 
köprü OYDER olarak,  bizim de yerli marka otomobil konu-
sunda bir desteğimiz olamaz mı sorusu gündeme geliyor.”

“Müşteriye temas eden, satışı gerçekleştiren yetkili satıcılar 
yani OYDER’in üyeleridir. Bu yüzden yetkili satıcıların birlikte-
liği sektör açısından çok önemli. Otomobilin müşteriyle bu-
luşmadığı bir süreç anlamsızdır. Zincirin en son kısmında yer 
alan OYDER üyeleri sektöre ciddi bir katkı sağlamaktadır. ” 

Merih TÜZÜN: “Geçen yılın sonunda Aralık ayında çok 
yoğun bir süreç yaşadık. Üç, dört ay önceden yetkili satıcı-
larımızı, zihnen ve fiziken ‘hazırlanın’ sinyallerini verdik. Ara-
lık ayında gerçekleşen 150 binlik satış rakamında, teslimatı 
kolaylıkla gerçekleşti. Büyük tesislerin hakkını işte o zaman 
teslim ettik. Organizasyon açısından bakıldığında, geçici bir 
istihdam yapılmak zorunda kalındı. Bütün bunları üç dört ay 
önceden hissedip, yetkili satıcılarımızla birlikte büyüyen pa-
zarın taleplerini hızla yerine getirdik. Pazarda bundan sonra-
ki gelişmelerde OYDER daha fazla yol gösterici olabilir. ” 

YETKİLİ SATICILIK MÜESSESİ

Merih TÜZÜN: “Otomotiv sektörüne 17-18 yıl önce başla-
dım. Şebekemizde, 356 adet yetkili satıcı vardı. ‘Bir masa, bir 
kasa’dan bugün, eğitimlerini yurt dışında tamamlamış yöne-
ticileriyle, büyük yatırımlarıyla bütçesini ve planını, progra-
mını yapan işletmelere dönüştüler. Bugün geldiğimiz nokta 
son derece sevindiricidir. Bundan sonra bilgi işlem sistemi 
gelişiyor, DMS alt yapıları hızla kuruluyor. Hatta bugün bu alt 
yapıyı bir yetkili satıcı kuruyor. 
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Distribütörlerin ve markaların bu sürece büyük katkısı olabi-
lir, fakat artık görülüyor ki, boynuz kulağı geçiyor. Hızla DMS 
altyapısı kurulması gibi, ilerisini gören, araştıran ve uygula-
yan bir yapıya doğru ilerliyoruz. 

Yetkili satıcılar şu soruyu sorabilir, ‘Bu kadar çaba gösteriyo-
ruz, karşılığını alabiliyor muyuz’ diye. Evet, bu başka bir konu; 
bugün, modern işletmecilik anlayışıyla planınızı, programızı-
nı oluşturuyorsanız, bütçeye göre revizyonlarınızı yapıyorsa-
nız bir verimlilik artışı sağlanabilir.” 

“Organizasyon ve fiziki altyapı olarak çok iyi noktadayız, ama 
sermaye tarafında bir eksiğimiz var. Sanırım bu da ülkemiz 
yatırımcısının temel sorunlarından biri. Ayırca tasarruf eksik-
liğide ciddi sorun oluşturabiliyor. Sermaye birkimimiz yeter-
siz kalıyor. Zaman zamanda işletme sermayesi ile yatırım ser-
mayesini birbirine karıştırdığımız durumlarda oluyor. ‘Harç 
bitti yapı paydos’ durumu ortaya çıkıyor. İşletmelerimizde 
finasmanı hiç yabana atmamalıyız.” 

Uğur YALÇINKAYA: “Sermaye birikiminin olmasının ne-
denlerinden biri de, insanımızın müteşebbis bir ruha sahip 
olmasıdır. Kazandığı parayı bir başka işe yatırarak ticaretini 
sürdürmesi önemli bir etkendir. Eğer bu girişimcilik olmasa, 
yetkili satıcılar böylesine büyük metrekarelerde yatırımlar 
yapmazdı.”

Kemal GÜLER: “Yetkili satıcıların fiziki yapıları tamamdır, 
organizasyon olarak ufak tefek sorunlar ortaya çıkabiliyor. 
İnsan kaynakları açısından geçmişe göre çok iyi noktadayız. 

Belki alınacak yol olmasına rağmen, gelinen nokta sevindi-
ricidir. Bir önceki kuşak, toprağa ve binaya yatırım yaparken 
sorun yaşamıyordu. Fakat insana yatırım yapmaya gelince 
çekinceleri oluyordu. İkinci kuşak bu sorunu aştı, insana yatı-
rım yapmanın önemini anladı.”

“Otomobil pahalı bir ürün bu yüzden cirolar çok yüksek. Yük-
sek cirolarda, karlılık oranları düşük olduğu için oyunu daha 
dikkatli oynama gereği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Otomo-
bil ticareti pahalı bir hobi. Bu yüzden çok dikkatli yönetilme-
si gerekiyor. Otomotiv mesleğinin değişmez kuralları var. 
Genel giderlerin ciroya oranı gibi. Bu mesleği yapan herke-
sin, bu oranlarla kendi işletmesini kıyaslaması gerekiyor. Bu 
oranların karşılaştırılması sonucu, otomobil işi iyi mi yoksa 
kötü mü gidiyor ölçülebilir. Şimdi yetkili satıcılarda, bu ana-
lizleri yapabilen bir nesil var. Büyük yatırımlar var, alt yapı için 
milyonlarca dolar harcanıyor. Bu yatırıma karşılık, insan ser-
mayesi de iyi yapılmalı ve yönetilmeli. Bu yatırımın karşılığın-
da geri dönüşü alacak olan yetkin istihdamdır. Yetkili satıcılar 
şimdi, yatırımın büyüklüğü oranında insan kaynağına önem 
veriyor mu sorusuna yanıt aramalılar diye düşünüyorum.”

“Murat ŞAHSUVAROĞLU: Yetkili satıcılar olarak 
biz yaptığımız işi seviyoruz ve duygusal 
olarak otomotiv ticaretine bağlıyız. Bu 
yüzden büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 
Batıda böyle bir anlayış yok. Batıdaki 
yatırımcı, otomotiv ticaretine duygusal değil, 
ekonomik boyutuyla bakıyor. Bu bizler için bir 
handikap olsa da, yaptığımız işi seviyoruz. ”
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Otomotiv sektöründe
iki kuşak bir arada

Hanifi MUTLU
Murat MUTLU
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Hanifi MUTLU
Mutluhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz.

1951 yılında Elazığ’da doğdum. 1960 yılından beri İstanbul 
da yaşamaktayım. İlk yıllar hem okul hayatımı hem ticaret 
hayatımı birlikte yürüttüm. Okul sonrasında ise ticaret haya-
tımı ileriye taşımak benim en önemli hedeflerimden olmuş-
tur. Uzun yıllar ısı yalıtım şeritleri ithal edip pazarlamasını 
yaptım. Aynı zamanda inşaat işleriyle de uğraştım. Halen in-
şaat benim vazgeçemediğim iş kollarımdan biridir. 

Otomotiv sektörüne  nasıl ve neden girdiniz?

1984 yılından beri otomotiv sektörünün içindeyim. Sektöre 
Honda markası ile adım attım ve halen Honda markası ile 
devam ediyoruz.

Fenerbahçede’ki mağazamızda ısı yalıtım şeritleri ithalatı ve 
pazarlaması yaptığımız dönemde, o zamanki Honda Distri-
bütörü olan Anadolu Grubu’ndan geldiler. Fenerbahçe’deki 
mağazamızı, Honda bayi yapmak istediklerini aktardılar. O 
dönem Honda markasına yabancıydık. 1972 yılında Hon-
da otomobil sahibi olan bir arkadaşımın aracına bir kaç kez 
binmiştim. Honda markası hakkında aklımda kalan tek şey 
buydu. Yaptığımız iş nedeniyle araç sergilemenin uygun 
olmadığını düşünsem de Anadolu Grubunun ısrarı üzerine 
hiç aklımda olmamasına rağmen sadece teşhir amaçlı 2 araç 
gönderdiler, bir tanesine bindim ve çok beğendim. Bunun 
üzerine içeriye dört araç, dışarıya altı araç olmak üzere 10 
araç stoğu ile otomotiv işine başlamış oldum.

Geçmişte Otomotiv işi nasıldı? Bugünü nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Otomotiv sektörüne başladığımız ilk yıllar  Honda,  Türkiye’ 
de senede 30 araç satıyordu. Diğer markalar ise 500-1000 
adet rakamlarına ulaşıyorlardı. Biz ancak 3 sene sonunda 
yıllık 86-100 adet rakamlarına ulaşmayı başarabildik. Ancak 
1989 yılında gümrük birliği ile beraber ilk yıl 1000 adet gibi 
bir satış adedine ulaştık. Honda ile başladığım otomotiv sek-
töründe hiç bir zaman başka bir markaya girmeyi düşünme-
dim ve gelecek içinde böyle bir düşüncem yok. 

Bugünü nasıl değerlendirdiğime gelirsek, sektördeki mes-
lektaşlarımızın kendi işlerini zorlaştırdıklarını görmekteyim. 
Hem aynı markanın içinde hem de değişik markalarda farklı 
rekabetler olduğunu görüyorum. Bu da bu işi yapabilmeyi 
ve büyütebilmeyi oldukça zor hale getirmektedir. Ne yazık 
ki bugün otomotiv sektöründeki karlılıklar çok düşmüştür. 
Bu işin en önemli bacağı olan satış sonrası hizmetler karlılık 
üzerine yürümektedir. En önem verdiğim konuların başında 
herzaman müşteri memnuniyeti gelmiştir. Plazamızdan aynı 
müşterinin 15. aracını aldığına tanık oldum. Tabiki bunu sağ-
lamak hiç kolay olmadı, her zaman teslimatlarımızı gününde 
yaptık, verdiğimiz her sözün arkasında durduk, yeni model 
çıkacağını bile bile müşterimize söylemeden eski model ara-
cı vermedik. Benim marka sadakatim her zaman çok yüksek 
olmuştur, müşteri menfaatini düşünen, markanın menfaat-
lerini de korumuş olur. Çünkü marka bilinci müşteri güve-
ninden ve sadakatinden gelir. Distiribütörlerimizi her zaman 
destekledim, onlara stok yaptırmayıp çoğu zaman stoğu 
kendi üstümde taşımışımdır.  Sektördeki arkadaşlarımızla ve 
çalışanlarımızla hep çok yakın ilişkiler içinde olmaya gayret 
ettim. Honda bayileri Konsey başkanlığı zamanımda da tüm 
çalışanları kendi çalışanlarım gibi görüp aynı şekilde eğitici 
ve paylaşımcı oldum. 

OYDER Başkan Yardımcılığı yaptığım dönemde de her za-
man bayileri birleştirici bir misyonum oldu. Hatta iki dernek 
zamanında da tek dernek olması gerektiğini savunanlardan-
dım. 

İlk paneli düzenleyen OYDER yönetiminden biri olarak, bun-
dan sonraki dönemde, sektöre hizmet veren, yeni katılan  
veya gelecekte katılacak olan tüm sektör temsilcilerinin yo-
lunun açık olmasını ve başarılarının devamını diliyorum. 
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Murat MUTLU
Mutluhan Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz.

İş hayatına 1994 yılında başladım. Belli bir dönem Bodrum’da 
4 yıldızlı bir otelin işletmeciliğini yaptım. Otomotiv sektörüne 
ise aktif olarak başlama yılım 1998 dir. Honda marka otomo-
bil ve motorsiklet satış,servis işi yaptığımız Mutluhan Honda 
Bayiliğimizde sırasıyla; Kaporta boya formenliği, mekanik 
formenliği, yedek parça satışı, sigorta şirketleri evrak takibi, 
çek-senet tahsilatı, satış temsilciliği ve satış müdürlüğü gö-
revlerinde bulundum. Son olarakta 2008 yılında başlamış ol-
duğum Genel Müdürlük görevime devam etmekteyim. 

Otomotiv sektörüne nasıl ve neden girdiniz?

1994 yılında bu işin içine  ilk girdiğimde ağırlıklı olarak satışa 
önem vermekteydik. Satıştan elde ettiğimiz karlılık bizim için 
önemli bir gelir olup, servisten yapılan karlar bu kazancın 
yanında atıl olarak gördüğümüz bir gelirdi. Bugün ile dünü 
kıyaslarsak, bugün en önem verdiğimiz konu müşteri mem-
nuniyetine bağlı, satış sonrası hizmetlerden elde ettiğimiz 
gelirlerdir. 

İlk işe başladığım yıllarda güven çok önemli bir olguydu. 
Tanıdığımız bildiğimiz müşterilerimize senetsiz, çeksiz araç 
teslim ederdik. Fakat bugün açık bakiye çalıştığımız müşteri 
sayısı inanılmaz derecede azalmıştır. Bu da güven olgusunun 

ne kadar azaldığını göstermektedir. Dünkü şartlarda çalışan-
lara verilen eğitimin çok da gerekliliğini sorgulamazken, bu-
gün en önemli konunun eğitimli insan günü olduğunu bili-
yor ve önem veriyoruz. 

Dün herşey daha basit ve daha rahat iken, bugün herşey çok 
daha kontrol altında ve çok daha programlı olmak zorunda. 
Bu işteki ikinci nesil olarak, dünün yapılmış olan büyük yatı-
rımlarını, devasa tesisleri artık daha az karlılıkla ve daha yük-
sek maliyetlerle yönetmekteyiz.

Geçmişte Otomotiv işi nasıldı? Bugünü nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Bizleri, işlerin daha fazla profesyonellik ve kurumsallaşma 
gerektirdiği , özellikle stok yönetimini çok iyi bilmemiz gere-
ken bir gelecek bekliyor.  

İleriki yıllarda, daha düşük m2 lerde daha fonksiyonel plaza-
lara sahip olmamız, özellikle operasyonel maliyetleri düşür-
memiz için teknolojik alt yapıyı çok daha etkin kullanmamız 
gerekeceğine inanıyorum. 

Yine servis noktasında da elektrikli ve hidrojenli araçlar daha 
fazla olacağından, yağ satışının olmayacağı, mekanik gelirle-
rinin düşeceği bir gelecek bizleri beklemektedir. 

Bu sebeplerden dolayı işimize daha fazla konsantre olabile-
ceğimiz, kendimize daha fazla zaman ayırabileceğimiz, biz-
den sonraki nesile daha sistemli bir ortam hazırlayabileceği-
miz bir gelecek arzu ediyorum. 
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Tayfur HAVUTÇU
BJK Teknik Direktörü

Otomobil 
futbol kadar keyifli

2006 yılının Temmuz ayında
Shaktar Donetsk takımı ile BJK 
İnönü Stadı'nda oynanan 
karşılaşma ile futbol yaşamına 
nokta koyan Tayfur Havutçu, aktif 
futbolculuk yaşamına son verdikten 
sonra BJK Kulübünde antrenörlük 
ve teknik direktörlük yapmaktadır.
Havutçu, Bernd Schuster'in 
istifası sonrasında 15 Mart 2011'de 
BJK A Takımı Teknik 
Direktörlüğü'ne getirildi. Havutçu ile 
Nevzat Demir Tesislerinde bir araya 
geldik. Tayfur hoca bize otomobil 
tutkusunu ve futbolu anlattı.
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Otomobil sizin için ne ifade ediyor?

O tomobili bir ulaşım aracı olarak değerlendiriyo-
rum. Beni ve ailemi bir noktadan bir başka nok-
taya getirip götürmesinin yanı sıra da otomobili 
kullanmak büyük bir keyif veriyor. Sahip oldu-

ğum otomobili çok uzun süre kullanmak bana çok önemli 
geliyor. Bu yüzden uzun süre kolaylıkla kullanabileceğim ve 
sorun çıkarmayacak araçları tercih ediyorum. Uzun bir bekle-
yişten sonra şimdi spor bir araca sahip oldum. Hem spor bir 
otomobil olması hem de ailemle birlikte seyahat edebilme 
imkânı vermesi aracımın bana sağladığı en önemli avantaj-
dır. 

Otomobil satın alırken, öncelikle markasına ve güvenlik özel-
liklerine dikkat ediyorum. En son aracımı alırken çocuklarımı 
da dikkate alarak, ailemle birlikte bu keyfi yaşamaya da ola-
nak verecek bir spor otomobil olmasını tercih ettim.

Otomobilimi daha pazarda satışa çıkmadan önce internet-
ten takip ederek izlemeye başlamıştım. Özelliklerini, ekip-
manlarını inceleyerek karar verdim. Bu satın alma süreci beni 
çok heyecanlandırdı. Avrupa’da satışa çıktığı süreci izledim. 
Beğenimde haklı olduğumu, Türkiye’ye geldiğinde, showro-
omda ilk gördüğümde anladım. Sonra satın alma süreci baş-
ladı. Şimdi büyük bir keyifle kullanıyorum.

Otomobilimi daha çok şehir içinde kullanıyorum. 
Adapazarı’nda da bir evim var, zaman zaman ailemle birlikte 
oraya kısa ziyaretler yapıyoruz. Otobanda otomobilimi sür-
mekten de ayrıca bir keyif alıyorum. 

Renginin siyah ya da beyaz olmasını tercih ederdim, fakat 
karbon grisini satın almak zorunda kaldım. Yine de renk, si-
yaha yakın olduğu için, memnunum. 

Otomobil satın alma süreci ve sonrasında aldı-
ğınız hizmeti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Otomobilimi yakın bir arkadaşımın aracılığıyla satın al-
dım. Zaten bu araçtan Türkiye’ye üç adet gelmişti. Satış 
sonrasında servis hizmetini Doğuş Otomotiv’den alıyo-
rum. Bugüne kadar iki kere bizzat kendim aracımı servise 
götürdüm. Gördüğüm ilgiden ve aracıma yapılan hizmet-
ten son derece memnun kaldım. 

Türkiye’de otomotiv sektörünü ve otomobil kul-
lanımını nasıl görüyorsunuz?

1993 yılında Frankfurt’tan İstanbul’a geldiğim zaman ile 
bu günü kıyasladığımda arada çok büyük bir gelişme 
görüyorum. Her yıl giderek otomobil sahipliği artıyor, bu-
nunla parelel olarak da İstanbul’da trafik sorunu giderek 
içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Her yıl İstanbul trafiğine 
250-300 bin aracın çıktığı söyleniyor. Bu belki sektör adı-
na olumlu bir gelişme ama öte yandan trafik sorunu bu 
gelişime paralel olarak artıyor.

Otomobil sahipliği ülkemizde artık kolaylaşmaya başladı. 
Artık kredi kartıyla bile otomobil sahipliği mümkün hale 
geldi. Özellikle büyük şehirlerde her ailenin iki otomobile 
sahip olduğunu görüyorum. Özellikle otomobil sahipli-
ğinin geliştiği bugünlerde herkesin bütçesine göre dav-
ranmasını tavsiye edebilirim. Otomobil kullanmak futbol 
oynamak kadar keyifli. Bu benzetme ile otomobil satın 
alırken seçici ve dikkatli olunmasında fayda görüyorum.
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Uzun yıllar Almanya’da yaşadınız. Almanya ile 
Türkiye’yi otomotiv sektörü açısından karşılaştırdı-
ğınızda neler düşünüyorsunuz?

Almanya’da ikinci el otomobil daha revaçtadır, bu yüzden 
ikinci el otomobil pazarı Türkiye’ye göre çok gelişmiştir. Al-
man otomobil müşterisi otomobil alırken, bütçesine uygun-
luğuna çok dikkat eder. Almanya da otomobil kültürünün 
tam anlamıyla oturduğundan söz edebiliriz, 125 yıllık bir 
otomobil mazisi olan bir ülke, bu yüzden daha fazla sindiril-
miş durumda. Bizim ülkemizde bana göre henüz bir otomo-
bil kültürü oluşamadı. 

Derginiz “Otoban”ı incelediğimde, sizlerin OYDER olarak 
böyle bir kültürün oluşturulmasına katkı sağladığınızı dü-
şünüyorum ve sizi kutluyorum. İlgili kurumlar ve markaların 
distribütörleri ile birlikte otomotiv kültürünün yaygınlaşma-
sına katkı sağlamanın gerekliliğini düşünüyorum.

Beşiktaş’ın hedefleri

Beşiktaş olarak 2010-2011 sezonda hedeflerimiz büyüktü. 
Futbol çok çalışma gerektiren bir oyun olduğu kadar, şans 
faktörünü de içinde barındırıyor. Üst üste sakatlıklar yaşadık, 
bu bir kırılma noktası oldu. İlk yarının sonlarına doğru kötü 
bir süreç yaşadık. UEFA’da ise umutlarımız vardı, Dinamo 
Kiev’i geçebilseydik, durum başka bir şekilde gelişebilirdi. 
2011-2012 sezonu için yeni transferler olacak, bu da takıma 
yeni bir heyecan katacak. Yerli oyunculara alternatif yaratma 
konusunda 2011’de sıkıntılar yaşadık. Ligde altı yabancı ile 

oynanabiliyor. Kadro yapmakta yerli oyuncu konusunda 
sıkıntılar çekiliyor, bu yüzden yeni alternatifleri değerlen-
direceğiz. 

2010-2011 sezonu kolay bir süreç değildi. Göreve başlar-
ken kendime son derece güvendiğimi daha da önemlisi 
takımıma güvendiğimi ifade ettim. Sezon başından beri 
sürekli takımla beraberim. Eksiklerimizi çok iyi biliyordum. 
Temel amacım takım birlikteliğini arttırmak ve kolektif bir 
uyumla sahaya yansıtmaktı. Arkadaşlarımızın bunu başa-
rıyla gerçekleştirdiğini görüyorum.  Savunma konusunda 
sıkıntılarımız vardı ve oyunun belirli anlarında hep birlik-
te rakibe baskı kuramıyorduk. Son oynadığımız maçlarda 
bunu başardık. Ligde iyi sonuçlar aldık. Türkiye Kupasını 
aldığımız için çok mutluyuz. Avrupa Kupalarına katılmak 
Beşiktaş için olmazsa olmazdı. BJK olarak Türkiye’yi çok iyi 
temsil edeceğimize inanıyorum.

Futbol yaşamına Almanya'da başlayan Tayfur Havutçu, 
profesyonel olarak sahalarda SV Darmstadt 98 forma-
sı ile adım attı.1993-1994 sezonu başında yöneticilerin 
isteğiyle Fenerbahçe SK'ya transfer oldu. Teknik direktör 
Alman Holger Osieck döneminde takımın önemli isim-
lerinden biri oldu. 29 Ağustos 1993'te İzmir'de oynanan 
Altay maçı ile ilk kez resmi olarak Fenerbahçe formasını 
giydi.1995-96 sezonu başında Kocaelispor teknik direktö-
rü Mustafa Denizli tarafından Kocaelispor'a transfer edil-
di. İlk sezonunda 34 maçın hepsinde forma giyerek takı-
mın 5. olup Intertoto Kupası'na gitmesinde büyük katkıda 
bulundu. İki sezon Kocaelispor'da görev yaptıktan sonra, 
1997-98 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Başkan Sü-
leyman Seba'nın da akrabası olan Tayfur Havutçu, başa-
rılı performansı ile Beşiktaş kulübünde de takım kaptanlı-
ğına kadar yükseldi.

3 Ağustos 1997'de Şekerspor karşısında forma giyerek res-
mi olarak ilk kez Beşiktaş için sahaya çıktı. İlk sezonunda 
Türkiye'de toplam 42 maçta forma giydi. Ligde başarı gel-
mese de Beşiktaş kupada başarılı sonuçlar aldı.1994-2004 
yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağ-
rılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A Milli Takım forması-
nı giymiş bu maçlarda 6 gol atmıştır.

2006-07 sezonunun ilk yarısı antrenörlük kursuna giden Tay-
fur Havutçu, Zeki Önatlı'nın yerine antrenör olarak görevine 
başladı. 2010-11 sezonunda Bernd Schuster'in yardımcıla-
rından biri olarak görevine devam etti. Ancak maçları yedek 
kulübesi yerine tribünden takip etti. Schuster'in sezon sonuna 
doğru istifasıyla bir kez daha Beşiktaş'ın başına geçti. 19 Mart 
2011'de Kayserispor karşısında alınan 4-2'lik galibiyetle gö-
revine başladı. 12 Mayıs 2011 tarihinde Kadir Has Stadı'nda 
Türkiye Kupası’nı penaltılarla 6-5 kazanarak, Beşiktaş teknik 
direktörlüğünde ilk kupasını kazandı.

Tayfur HAVUTÇU
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Allianz ve Otomotiv 
Sektörü Önderlerinin 
Büyük İşbirliği 

Allianz, özellikle kaporta
hasarlarında Yetkisiz Servis 
kullanımının her geçen yıl arttığı 
Otomotiv sektöründe Markalı Kasko 
ürünleriyle hem kasko hasarlarında 
Yetkili Servis kullanımını garanti 
altına alıyor, hem de otomotiv 
şirketleri ile yaptığı anlaşmalarla 
araçlara geniş kapsamlı  kasko 
hizmeti sunuyor. Fiat, Renault, Ford, 
Volkswagen, Nissan ve Hyundai 
markalı araçlara özel yapılan 
kaskolar, her türlü hasar onarımının 
aracın kendi yetkili servisinde 
yapılmasını sağlıyor. Böylece 
her aracın hasarı orijinal parça 
kullanılarak ve uzman teknisyenler 
tarafından onarılıyor.
Araçların 2. el değerinin 
korunmasına da katkı sağlayan,
Markalı Kaskoları, Allianz 
Pazarlama Grup Müdürü Firuzan 
İşcan ile konuştuk.
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Allianz hangi otomotiv üreticileriyle işbirliği ya-
pıyor?

A llianz tüm dünyada farklı markalarla kasko, 
trafik ve uzatılmış garanti ürünleri için iş-
birliği yapıyor. Biz de global deneyimimizi 
Türkiye’ye taşıdık ve bu alandaki öncülüğü 

üstlendik. 

Tüm Oto Kasko ürünümüz dışında, dünyanın önde gelen 
otomotiv üreticileri ile Markalı Kaskolar uygulamalarımı-
zı başarıyla sürdürüyoruz. 2007 yılı sonunda Tofaş ile Fiat 
Kasko’yu geliştirdik. Ardından Renault ile Renault Kasko 
ve Ford marka araçlar için F Kasko’yu hayata geçirdik. 
Geçtiğimiz yıl da Nissan ile Nis-Kasko, Volkswagen Kasko 
ve Hyundai Kasko’yu geliştirerek sigortalılarımızın hizme-
tine sunduk.

Aynı zamanda plaza çatısı altında sigortacı-
lık faaliyeti de gösteren bayiler neden markalı 
kaskoları tercih etmeli? Markalı Kasko ürünle-
rinin Yetkili Satıcı/Servis sistemine faydalarını 
sayılarla açıklayabilir misiniz?

Sigorta sektörü son bir kaç yıldır özellikle Oto sigortala-
rında karlılık anlamında ciddi bir darboğazla karşı karşıya. 
Yoğun rekabet sebebiyle primlerini gerektiği oranda art-
tıramayan sigorta şirketleri hasar bacağında tasarruf et-
menin yollarını arıyor, bu durum da kaporta hasarlarında 
Yetkisiz Servis kullanımının her yıl biraz daha artmasına 
sebep oluyor. 

Bugün Türkiye de hemen hemen tüm otomotiv yetkili 
satıcıları kurdukları ayrı tüzel şirketlerle profesyonelce 
acentelik yapıyorlar. Bu acenteliklerin elbette öncelikli 
amaçlarından biri otomotiv satış ve servis süreçlerinden 
ayrı bir kar merkezi olarak faaliyetini sürdürmek ancak  
bir diğer öncelikli ve temel amacı da Otomotiv Yetkili 
Satıcı / Servis yapısını göz önünde bulundurduğumuz-
da işletmeleri ayakta tutan Servis departmanının varlı-
ğını, hacmini, karlılığını desteklemek. Türkiye’de markalı 

kasko dışında hiç bir kasko poliçesinde plazanızın içinde 
kestiğiniz kasko poliçesinde yaşanacak olan hasarın dö-
nüp kendi bünyenizdeki yetkili servise girmesini %100 
sağlayamazsınız. Özetle Markalı Kaskoların amacı net; si-
gortalılara teminatları eksiksiz, hasar durumunda aracın 
onarımının ilgili marka standartlarında gerçekleşmesini 
ve poliçelerde bulunan Yetkili Servis klozu ile Kasko po-
liçelerinde Yetkili Servis kullanımını garanti altına almak.

Aslında sayılar da Markalı Kasko’nun Yetkili Satıcı/
Servis’ler için önemini çok net vurguluyor, Türkiye’de 
Kasko poliçelerinde bir yıl içerisinde aracın hasarlanma 
olasılığı % 40 ve sigorta sektöründe son dönemde yaşa-
nan gelişmelerin de etkisiyle standart kasko poliçelerin-
de Yetkisiz servis kullanımı yüzde 50’yi geçmiş durumda, 
bu basitçe şu demek bayinin acenteliği ile satışına aracılık 
ettiği her yüz standart kasko poliçesinde kırk hasar ola-
cak ve bu kırk hasarın yirmisi bayiilerin geleceğini ve kar-
lılığını çok ciddi şekilde tehdit eden yetkisiz servislerde 
onarılacak. Markalı kaskolarla bu potansiyeli bayiiler çok 
rahatlıkla kendilerine kaydırabilir. 

Allianz Sigorta’nın Markalı Kasko ürünlerinin yetkili servis 
kullanım oranı % 98’in üzerinde, bunu çok basit şekilde 
poliçede yer alan “Yetkili Servis Klozu” ile sağlıyoruz. Ha-
sarsızlık indiriminin bir sefere mahsus bozulmadığı cam 
hasarları da bu kapsamın içerisinde...

Aynı zamanda Otomotiv bayi de olan acente-
leriniz Markalı Kasko ürünlerine ilgi gösteriyor 
mu?

Fiat Kasko haricindeki markalı kasko ürünlerimiz oldukça 
genç, büyük kısmını 2010 yılı içerisinde hayata geçirdik. 

Biz bir yıldır durmadan yorulmadan hem proje partneri 
olduğumuz distribütör firmaların bayii toplantılarına ka-
tılıyor hem de aralıksız bayii ziyaretleri gerçekleştiriyoruz, 
yukarıdaki sayıları, Markalı Kasko’nun önemini, amacını 
vurguluyoruz, bu işin tüm taraflarına avantaj yaratma-
yı hedefleyen, kazan-kazan prensibiyle dizayn edilmiş 
ürünler olduğu için bütün bu temaslarımızda bayiilerden 
olumlu reaksiyonlar alıyoruz, bilinçli bir çok bayii sahibi 
tüm gücüyle markalı kaskolara odaklanıyor ve bu eğilim 
her geçen gün artıyor. Biz markalı kasko ürünlerimizin 
performansından ve Yetkili Satıcı/Servis teşkilatlarının iş-
birliğinden son derece memnunuz.

Allianz olarak Yetkili bayiilere vermek istediği-
niz son bir mesaj var mı?

Biz tercihini her zaman makul koşullar oluştuğunda Yet-
kili Servislerle çalışma yönünde yapmış ve Markalı Kasko 
projelerini hayata geçirmiş bir şirketiz. Tüm bayilere de 
kendi gelecekleri için Markalı Kasko’larına sahip çıkmala-
rını öneriyoruz. 

Dünyanın öncü sigorta şirketlerinden 
biri olan Allianz, küresel bilgi birikimini 
yerel uzmanlıkla birleştirerek Türk 
halkının ihtiyaçlarını karşılayacak 
çözümler üretmeyi sürdürüyor. Allianz’ın 
otomotiv üreticileri ile geliştirdiği 
Markalı Kaskolar da bu çözümler 
arasında yer alıyor. Sigortalılara farklı 
avantajlar sunan Markalı Kaskoları, 
Allianz Pazarlama Grup Müdürü Firuzan 
İşcan anlatıyor.
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Türkiye’nin ilk özgün 
yarış otomobili: 
VOLKICAR

Projesi, geliştirme çalışmaları ve üretimi, 
Türkiye’nin ralli efsanesi Volkan Işık 
tarafından gerçekleştirilen safkan 
yarış otomobili Volkicar gün ışığına 
çıktı. Volkicar, küçük yapısına karşın 
güçlü motoruyla yüksek performansı 
garantilerken, Türk motorsporları tarihinde 
dönüm noktası olma iddiasını taşıyor. 

T ürk motorsporları tarihinin uluslararası alanda en 
başarılı ralli pilotu unvanını taşıyan Volkan Işık, 
Türkiye’nin ilk özgün yarış otomobiline imza attı. 
VOLKICAR adını taşıyan yarış otomobili, tamamen 

Türk mühendisliğiyle tasarlanırken, geliştirme çalışmaları 
Volkan Işık ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. İlk taslakların-
dan üretim aşamasına kadar yaklaşık 2 yıllık bir çalışmayla 

ortaya çıkarılan VOLKICAR’ın ilk versiyonu V1 logosunu taşı-
yor.

VOLKICAR’ın tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Vol-
kan Işık, otomotiv sektörünün ayrılmaz bir parçası olan mo-
torsporlarının Türkiye’de otomotiv endüstrisiyle benzer iv-
meyle gelişemediğinin altını çizdi. Motorsporlarının gelişmiş 
ülkelerde ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir sektör ol-
duğunu söyleyen Volkan Işık, VOLKICAR ile motorsporların-
da bir Türk markası yaratmayı hedeflediğini belirtti. Volkan 
Işık, sahibi olduğu Deltasport organizasyonuyla yılda ortala-
ma 50 kişiyi yarıştırarak 10 yılda Türk motorsporlarında 500 
aktif sporcuyu destekledi. Motorsporlarının tabana yayılması 
için çaba sarf eden Işık, 9 yıldır aralıksız düzenlediği Ralliye İlk 
Adım Semineri ile 1500 kişiyi bu spor ile tanıştırdı.

Motorsporlarının gerçek bir sektör haline gelebilmesi için 
öncelikle sporun tabana yayılması gerektiğini ve makul büt-
çelerle yarışma imkanı sunulması gerektiğini anlatan Volkan 



33HAZİRAN 2011

Işık, “Yarış pisti sıkıntısı çeken Türkiye’nin ihtiyacı, küçük alan-
larda bile yarışabilecek boyutlarda, seyir zevki ve mücadele 
olarak üst düzeyde yeteneklere sahip yarış otomobilleridir” 
dedi. Işık, bunun yansımasının da VOLKICAR olduğunu söz-
lerine ekledi. 

Volkan Işık, 2008 yılının Aralık ayında start verdiği VOLKICAR 
projesini ilk olarak Halid Avdagiç ile paylaştığını ve daha son-
ra Enes Elver’in de projeye dahil olduğunu söyledi. Işık bu 
süreci “Bugüne kadar kullandığım bütün yarış otomobille-
rinden edindiğim tecrübeleri yorumlayarak hedeflediğimiz 
otomobili 5 ay içinde tamamladık. Bu süreç çok heyecan ve-
riciydi. Gece gündüz heyecanla çalıştık. İlk prototipi başarıyla 
tamamladıktan sonra bir süre VOLKICAR’la yapmak istedikle-
rimize konsantre olduk. 6 ay sonrasında projeyi ve otomobili 
tamamen ele alarak kendi ekibimle hedeflediğim son haline 
getirmek için çalışmaya başladım. Şimdi VOLKICAR üretile-
cek hale geldi” şeklinde özetledi.

VOLKICAR’ı, fiyat, sürüş yetenekleri, seyir lezzeti ve kalite 
açısından dünyadaki örneklerini de göz önüne alarak geliş-
tirdiğini söyleyen Işık, VOLKICAR projesi ile yurt dışına yarış 
otomobili ihraç etmeyi planlıyor.

Geliştirme aşamasında lastikler için Lassa, jantlar için de 
CMS’nin desteğini alan Volkan Işık, VOLKICAR ile kendine has 
yarış formatları ile asfalt üzerinde eğlenceli yarışlar yapmayı 
hedeflediğini de açıkladı.

VOLKICAR Teknik Özellikler

Motor 1251 cc, sıralı 4 silindirli, benzinli, DOHC, 
hava soğutmalı, 4 karbüratörlü, 115 HP

Şanzıman 5 ileri vitesli (sıralı tip, manuel), elektrikli 
geri vites

Aktarma %100 kilitli diferansiyel, arkadan çekiş 

Ağırlık 530 kg

Ağırlık/Güç oranı 4.6 kg/HP

Boyutlar (u/g/y) 302/160/135 cm

Dingil mesafesi 1915 mm

İz genişliği 1600 mm

Şasi: Orijinal tasarım, tubular 

Süspansiyon Orijinal tasarım, önde çift salıncaklı bağımsız, 
arkada rijid aks, ayarlanabilir amortisörler

Frenler Önde disk, arkada kampana

Gövde (iç/dış) Orijinal tasarım, kompozit plastik 

Lastik (Lassa) Orijinal tasarım, 205/60 13

Jant (CMS) Orijinal tasarım, 13 inç x 6 inç

1967 yılında İstanbul’da doğan Volkan Işık’ın motorsporları 
kariyeri 1989 yılında Ali Sipahi Rallisi ile başladı. 1995 yılında 
Türkiye Ralli Şampiyonu olan Işık, 1996 yılında şampiyonayı 
ikinci sırada tamamladı. 1997 yılında Avrupa Ralli Şampi-
yonası Bulgaristan Rallisi üçüncü, Türkiye Rallisi’ni, Sliven 
Rallisi’ni ve YU Rallisi’ni birinci olarak bitirdi. 1998’de FIA 
Takımlar Kupası’nı beşinci sırada bitiren Volkan Işık aynı yıl 
Akropolis Rallisi’nde onuncu oldu. 1999 yılında Dünya Ralli 
Şampiyonası FIA Takımlar Kupası’nı ikinci sırada tamam-
larken, Çin Rallisi’nde altıncı, Portekiz Rallisi’nde yedinci 
sırada yer aldı.2000 yılında Anatolian Ralli’yi birinci sırada 
tamamlayan Işık, Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2002’de F3 
kategorisini,2003 ve 2005 yıllarında Super 1600 kategorisini 
lider, 2004 ve 2005 yıllarında ikinci olarak tamamladı. 2003 
yılında Türkiye Ralli Şampiyonu olan Volkan Işık, 2007 yılın-
da Elpa Rallisi’ne birinci, Avrupa Ralli Şampiyonası’nı ikinci 
ve 2008’de de üçüncü olmayı başardı. 2007 yılında kurulan 
Lassa Rally Team ve Yurtiçi KargoRally Team’in takım direk-
törlüğünü de yapan Volkan Işık, 2009 yılında yönettiği ta-
kımlara önemli başarılar yaşattı. 2010 yılında ise hem takım 
direktörü hem de pilotu olduğu Lassa Rally Team ile İtalya 
Toprak Ralli Şampiyonası’nda katıldığı 4 yarıştan ikisini de 
üçüncü sırada tamamladı.

Volkan IŞIK

FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) kurallarına uygun 
olarak hazırlanan VOLKICAR’ın şasisi tubular yapıya sahip. 42 
mm ve 32 mm çelik çekme borudan imal edilen güvenlik ka-
fesi, sürücünün güvenliğini en üst düzeyde tutuyor. Alt göv-
de ve üst gövdesi kompozit plastikten üretilen VOLKICAR’da 
küçük yapısına karşın yüksek performansı nedeniyle 115 HP 
gücündeki Yamaha motosiklet motorunun tercih edildiğini 
söyleyen Volkan Işık, yılda 60 adet VOLKICAR üretmeyi he-
defliyor. 
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V1 Challenge heyecanı 
Haziran’da start alıyor!
Türkiye’nin ilk özgün yarış otomobili 
VOLKICAR, tüm hünerlerini V1 
Challenge’ta sergileyecek. Motorsporlarını 
şehir merkezlerine taşıyacak olan V1 
Challenge’ın 2011 sezonu, 26 Haziran’da 
Ankara’da düzenlenecek ilk ayakla 
başlayacak.

V olkan Işık tarafından tasarlanıp üretilen ve ger-
çek bir yarış otomobili olarak doğan VOLKICAR, 
Türkiye’de bir benzeri daha yapılmamış bir or-
ganizasyonda başrolü oynayacak. V1 Challenge 

adı verilen yarış organizasyonu hem kuralları hem de şehir 
merkezlerinde yapılacak olmasıyla Türkiye motorsporları ta-
rihinde yepyeni bir sayfa açıyor. Toplam 7 yarıştan oluşan V1 
Challenge, 26 Haziran’da Ankara Hipodrom’da start alacak.

V1 Challenge’ta birbirinden rekabetçi 24 pilot birincilik için 
yarışacak. Üstelik V1 Challenge’ın, pilotların motivasyonu-
nu artıracak bir özelliği var. Her yarışta ilk üç basamağı elde 
eden pilotları para ödülü bekliyor. Her yarışta birinci olan pi-
lot 3.000 TL, ikinci olan pilot 2.000 TL ve üçüncü olan pilot da 
1.000 TL’lik para ödülünü kazanacak. Volkan Işık, para ödü-
lüyle ilgili olarak “Ödüllendirme sistemi ile sporcuları destek-
lemek, ödüllendirme sisteminin motorsporlarında oluşma-
sını ve sonra da gelişmesini sağlamak istiyorum” diyor. Para 
ödülünün yanı sıra V1 Challenge’ı sezon sonunda birinci ola-

rak bitiren pilot altın, ikinci olan pilot gümüş ve üçüncü olan 
pilot da bronz kupa kazanacak.

V1 Challenge’ın birincisini ise 7 yarıştan toplanacak puanlar 
belirleyecek. Her yarışta, birinci 20, ikinci 17, üçüncü 15, dör-
düncü 13, beşinci 11, altıncı 9, yedinci 7, sekizinci 5, doku-
zuncu 4, onuncu 3, on birinci 2 ve on ikinci de 1 puan alacak. 
7 yarış sonunda en fazla puanı toplayan pilot V1 Challenge 
2011 birincisi olacak. Puan eşitliği durumunda en çok birin-
cilik, eşitlik bozulmazsa, ayrıca en çok ikincilik kazanan pilot 
birinci olarak ilan edilecek. 

Organizasyonun 2011 sezonu 26 Haziran’da Ankara’da baş-
layacak ve sırasıyla, 9 Temmuz’da İzmir’de, 16 Temmuz’da 
Çeşme’de, 6 Ağustos’ta Bursa’da, 18 Eylül’de Aydın’da, 16 
Ekim’de İstanbul’da koşulacak yarışlarla devam edip 29 
Ekim’de Eskişehir’de tamamlanacak. Çeşme ve Bursa’daki 
yarışların gece koşulacak olması heyecanı bir kat daha artı-
racak.

V1 Challenge yarışları üç ayrı formatta koşulacak. Bursa, Es-
kişehir, İstanbul, Aydın ve Çeşme yarışları ikili kalkışlı eleme 
sistemi ile finale kalma esasına göre yapılacak. Bu yarışlarda 
her yarışmacı 5 kez ikili kalkış şeklinde yarışacak. 24 pilot ara-
sında en iyi zamanı yapan ilk 4 pilot finale kalacak ve tekrar 
eleme usulü yapılacak yarışlar sonucu ilk üç dereceye giren-
ler belli olacak.

Şampiyonanın Ankara ayağında her yarışmacı 4 kez dörtlü 
kalkış şeklinde 10’ar turluk 4 yarış gerçekleştirecek. Bu yarış-
larda yapılan derecelere göre en iyi dört pilot belirlenecek. 
İlk dörde kalan pilotlar tekrar 15 tur bir yarış yaparak podyu-
mun ilk üç basamağını belirleyecek.

İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde düzenlenecek yarış ise toplu starta 
sahne olacak. 24 adet VOLKICAR, diğer pist yarışlarında ol-
duğu gibi yapılacak sıralama turlarının sonucuna göre start 
düzlüğüne sıralanacak. İki ayak üzerinden yapılacak yarışın 
her ayağı 15 dakika sürecek. İkinci ayakta pilotlar sıralama 
turlarının tersine sıralanarak start alacak. Böylece heyecan 
katsayısı da artmış olacak.

Türkiye’nin tecrübeli yarış pilotlarıyla hızlı stilleriyle dik-
kat çeken genç pilotlarını bir araya getirecek olan V1 
Challenge’ta her yarışta ünlü bir isim de konuk yarışmacı ola-
rak VOLKICAR’ın koltuğuna oturacak. Lassa, Telia Sonera, ISS 
Catering Services, CMS ve Power FM’in co-sponsorluklarıyla 
katkı yaptığı V1 Challenge’ta ayrıca birçok farklı sektörün 
önde gelen markaları da araç sponsorluğu yapıyor. 
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Tuhaf Bir Başarının Hikâyesi…
Eski basketbolcu ya da basketbol 
ile ilgilenen kişilerden kurulu Türk 
veteranlar takımı Basketbol Akademi Spor 
Kulubü (BASK), Fransa’daki St. Etienne 
Turnuvası’ndan zaferle çıkarak şampiyon 
oldu. BASK takımının oyuncularından 
Darüşşafaka eski basketbol şube 
sorumlusu ve OYDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Aytekin Yıldırıcı, 
turnuva ile ilgili izlenimlerini aktarıyor.

K endimi bildim bileli otomobillere ve motosiklet-
lere olan merakımı daha önceki vesilelerle anlat-
mış, özellikle de motosiklet ile yaptığım binlerce 
kilometrelik zorlu yolculuklardan bahsetmiştim. 

Benim bir de basketbol tutkum vardır. Son derece keyifli bu 
spor dalına daha ilkokul yıllarında gönül verdim ve inanma-
yacaksınız ama bu zamana kadar hiç ara vermeden mütevazı 
ölçeklerde devam ettirdim. 1984 yılına kadar muhtelif spor 
kulüplerinde oynadıktan sonra aktif oyunculuğu bıraktım 

ama bir engel olmadığı sürece haftada en az üç gün oyna-
maya devam ettim. Ülkemizde basketbol için çok önemli bir 
kulüpte yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevi 
yaptım. Uzun yıllardır bir arada oynadığımız bir grubumuz 
var ve hepimiz bitmeyen bir sevgi ve enerji ile oynamaya de-
vam ediyoruz. Kısacası ben bu sporu çok sevdim, sevmeye 
de devam ediyorum. Allah sağlık verdiği sürece de oynama-
ya devam etmeyi çok arzu ediyorum.

Faal hakemlik mesleğini bırakmasına rağmen hala basketbol 
oynamaya devam eden genç kardeşimiz Ufuk AKYÜZ, “Ağa-
bey, Fransa’da 40 yaş üstü Veteranlar Turnuvası var, 20 yıldır 
düzenleniyor. Fransız bir meslektaşım sizde katılır mısınız” 
dedi ve bana “ne dersin bir takım kuralım mı” diye danıştı.

Ben de “Neden olmasın, üzerinde çalışalım gideriz” yanıtını 
verdim. Çok hızlı bir çalışma ile bir takım oluşturduk ve orga-
nizasyon komitesine katılıyoruz mesajımızı ilettik. Bu arada 
Ekşi Sözlük, “Veteran” kelimesi için ne diyor diye de bakma-
dan edemedim, karşısında şu açıklama vardı; “YAŞINA, BAŞI-
NA BAKMADAN GENÇLİK AKTİVİTELERİNE DEVAM EDENLER” 
yazıyordu...

Acaba sponsor bulabilir miydik? Sponsor bulma isteğimiz 
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işin mali yönünden ziyade daha göz alıcı bir hazırlık, ilgi 
çekici bir sunum sergilemekti ve en önemlisi eğer bir spon-
sor olursa biz daha da yoğun bir sorumluluk hissedecek-
tik. Ulaşım için uçak bilgileri araştırırken bir de baktık ki St. 
Etienne’ye Pegasus Hava Yolları direkt uçuyor. Çok değer-
li Dostum Ali SABANCI’ya kısacık bir mail attım ve ulaşım 
sponsorumuz olmasını rica ettim, sağ olsun beni kırmadı 
hemen kabul etti. Citroen Türkiye Genel Müdürü, Sevgili Kar-
deşim Bahattin TATOĞLU’na konudan bahsettim, onlar da 
konaklama sponsorumuz olmayı kabul ettiler. Nike Türkiye 
de formalarımız için sponsor olunca çok havalı bir takım ol-
mayı başardık. Şimdi bu havayı gerçek başarıya dönüştürme 
görevi bizi bekliyordu. İşte bu keyif ve heyecanla 18 Mayıs 
günü St. Etienne’ye geldik. Yaş ortalaması 46,4 olan takımı-
mız büyükten küçüğe sıralanarak şu isimlerden oluşuyordu; 
İbrahim KOÇ, Cihat SEDEF, Aytekin YILDIRICI, Barış Karayol, 
Ufuk AKYÜZ, Altar TUNÇKOL, Ahmet ERAN, Buluç YALÇIN, 
Çağrı BAĞCIOĞLU, Burak GÜNER ve Barış AKYURT. Toplam 
10 takımın katıldığı turnuvada beşli iki grup oluşmuştu ve 
her takım kendi grubunda asgari dört maç yapmak duru-
mundaydı. Biz İlk maçımızı ABD ile oynadık ve farklı önde 
götürdüğümüz karşılaşmayı stratejik bir hata yaparak son 
saniye üçlüğü ile kaybettik. Ardından ikinci maçımızda za-
yıf bir Fransız ekibini, üçüncü maçımızda İtalya’nın Alassio 
takımını ve son grup maçımızda da USA’yı yenen Fransız Li-
mosse Takımını farklı yenince grup birincisi olarak yarı finale 
yükseldik. Yarı finalde Belçikalı veteranları zor bir karşılaşma 
sonrasında mağlup ettik ve finale yükseldik. Finaldeki rakibi-
miz Fransa veteranlar Liginin ve bu turnuvanın son iki yıldaki 
namağlup şampiyonuydu. Belki inanması zor ama akla ge-
lebilecek her türlü masa ve hakem faciasına rağmen bu ta-
kımı da yenerek şampiyonluğa ulaştık. Ödül töreni sırasında 
St. Etienne’de yaşayan Türk Vatandaşlarımızın sevinci görül-
meye değerdi, ellerinde Türk Bayrakları, EN BÜYÜK TÜRKİYE 
çığlıkları arasında ağlayanlar, resim çektirenler, formalarımı-
zı alanlar, imza isteyenler ve daha niceleri, insanlar bir anda 

sokaklara döküldü. Orada bulunan takımların oyuncuları ve 
Fransız seyirciler büyük bir hayret yaşıyordu ve biz bilmeden 
böylesi bir sevince vesile olmuş, bizi destekleyen sponsorla-
rımıza mahcup olmamıştık.

Her başarı beraberinde tarifsiz bir mutluluk taşıyor, yeni ufuk-
lara bakmamıza neden oluyor. Şimdi önümüzde iki turnuva 
daha var, Eylül ayında İtalya’ya ve Şubat ayı için de Güney 
Afrika’ya davet edildik. Bu arada geçen hafta İstanbul’a gelen 
Almanya’nın ünlü Alba Berlin takımı ile Daçka Ayhan Şahenk 
Spor Salonu’nda karşılaştık ve 73 – 50 gibi farklı bir skorla 
galip geldik. Anlayacağınız biz bu işi çok sevdik, başarılı bir 
turnuva takımı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz, hem 
de YAŞIMIZA BAŞIMIZA BAKMADAN… Bu arada fırsatını ya-
kalamışken bize güvenen, desteklerini esirgemeyen çok de-
ğerli sponsorlarımız Pegasus Hava Yolları, Citroen Türkiye 
ve Nike Türkiye’ye tüm takım arkadaşlarım ve şahsım adına 
bir kez daha gönülden teşekkür etmek isterim.

“	Kadrosunda milli basketbolculardan 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan 
Vekili Lutfi Arıboğan, DRD Derindere Filo 
Kiralama Üst Düzey Yöneticisi Aytekin 
Yıldırıcı ile eski basketbol hakemlerinden 
Ufuk Akyüz'ün yanı sıra Burak Güner, Buluç 
Yalçın, Cihat Sedef, Barış Karayol, Ahmet 
Eran, Barış Akyurt, Çağrı Bacıoğlu, İbrahim 
Koç ve Altar Tunçkol'un yer aldığı BASK 
Veteran Takımı, Fransa'nın Saint Etienne 
kentinde düzenlenen turnuvada adını 
zirveye yazdırmayı başardı.”
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HIZ KESMEYEN TEKNOLOJİ

OTOMOBİLİN TARİHİ - II
Hız kesmeyen teknoloji

Otomobil, icat edildiği zamandan 
bu yana teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte hep daha yeni, daha farklı 
şekillerle karşımıza çıktı. Teknolojinin 
de gelişmesiyle birlikte otomobil 
modelleri, özellikleri ve aksesuarları 
takip edilemez bir şekilde çeşitlendi. 
Görünüşündeki ihtişam, kullanımındaki 
konfor, otomobile sahip olmanın verdiği 
güç duygusuyla kısa zamanda bir 
ihtiyaçtan öte insanların hayallerini 
süsleyen bir unsur haline geldi.

Buhar çağı

Buharlı makineler alanındaki gelişmeler sonucunda yol araç-
ları üzerine yeniden çalışmalara başlanmıştır. Demiryollarının 
gelişmesinde öncü olan İngiltere’nin buharlı yol araçlarının 
gelişmesinde de başı çekeceği düşünülse de 1839’da çıkan ve 
buharlı araçların hızını saatte 10 km ile kısıtlayan yasa ve oto-
mobillerin önünden kırmızı bayraklı bir kişinin gitmesini zorun-
lu kılan “Locomotive Act” bu gelişmeye ket vurmuştur.

Dolayısıyla buharlı otomobiller Fransa’da gelişimine devam 
etmiştir. Buharlı tahriğin örneklerinden biri 1873’te Amédée 
Bollée tarafından piyasaya sunulan ve ilk gerçek otomobil sayı-
labilecek olan L’Obéissante’tır. Bu araç on iki kişiyi taşıyabilmek-
te ve saatte 40 km hız yapmaktaydı. Bollée daha sonra 1876’da 
dört tekerden tahrikli ve yön verebilen buharlı bir yolcu arabası 
tasarladı. La Mancelle adını verdiği 2,7 tonluk bu araç önceki 
modelden daha hafifti ve rahatlıkla saatte 40 km’nin üzerine 
çıkabiliyordu. Paris’te Dünya Fuarı’nda sergilenen bu iki araç 
demiryolları kategorisine alınmıştır.

1878’de Paris Dünya Fuarı’nda sergilenen bu yeni araçlar hem 
halkın hem de büyük sanayicilerin ilgisini çekmiştir. Özellik-
le Almanya’dan olmak üzere her yerden siparişler alınmaya 
başlanmış ve 1880’de Bollée Almanya’da da bir şirket kur-
muştur. 1880 ile 1881 yıllarında Bollée Moskova’dan Roma’ya, 

Suriye’den İngiltere’ye dünyayı gezerek modellerini tanıtır. 
1880’de La Nouvelle adı verilen, iki vitesli ve 15 beygir gücünde 
bir buhar motoruna sahip yeni bir model çıkarılır.

1881’de altı kişilik ve saatte 63 km hıza ulaşan “La Rapide” mo-
deli piyasaya sunulur. Bunu diğer modeller de izler ancak ağır-
lığa oranla elde edilen performansa bakıldığında buharlı tah-
riğin bir çıkmaza doğru gittiği görülür. Bollée ve oğlu Amédée 
alkol ile çalışan bir motor ile denemeler yapsalar da sonuçta 
içten yanmalı motor ve petrol kendini kabul ettirir.

Motorlarda sağlanan gelişmeler sonucunda bazı mühendisler 
buhar kazanının boyunu küçültmeye çalıştı. Bu çalışmaların 
sonunda, 1889 Dünya Fuarı’nda Serpollet - Peugeot tarafından 
gerçekleştirilen ve otomobil ile üç tekerlekli motosiklet arasın-
da sayılan ilk buharlı araç sergilendi. Bu gelişme “anlık buhar-
laşma” sağlayan kazanı geliştiren Léon Serpollet sayesinde elde 
edilmiştir. Serpollet ayrıca kendi geliştirdiği araç ile birlikte ilk 
Fransız sürücü ehliyetinin de sahibi olmuştur. Hem sahip oldu-
ğu şasi hem de o dönemdeki kullanım tarzı bakımından bu üç 
tekerlekli araç otomobil olarak değerlendirilir.

Bu kadar çok prototipe rağmen otomobilin gerçek anlamda 
yerini bulması için 1860’larda otomobil tarihinde çığır açacak 
olan buluşun yapılmasını beklemek gerekmiştir. Bu önemli bu-
luş içten yanmalı motordur.

Serpollet’nin üç tekerlekli aracı
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Beau de Rochas tarafından bulunan 
prensibe uygun olarak çalışan ilk 
motor, 1876'da Deutz şirketi adına 
Alman mühendis Gottlieb Daimler 
tarafından geliştirilmiştir. 1889'da René 
Panhard ve Émile Levassor ilk defa 
dört kişilik bir araca dört zamanlı içten 
yanmalı bir motor takar.

İçten yanmalı motor

İçten yanmalı motorlar, yakıtın motor içinde yanma odası adı 
verilen sınırlı bir alan içinde yakılması ile oluşan basıncın, pis-
ton denen parçayı hareket ettirmesi ile oluşan makinedir.

Bu motorlara içten yanmalı motor adının verilmesinin sebebi, 
yanma olayının motor içerisinde gerçekleşmesindendir. Dış-
tan yanmalı motorlar da ise dışarıda yanma gerçekleştiğinden 
bunlara dıştan yanmalı motorlar denilmiştir. Örneğin: Buhar 
kazanlı motorlar.

İçten yanmalı motorlarda yanma odasının motorun içine ta-
şınmasıyla birlikte oldukça kompakt motorlar üretilebilmiştir 
ve otomobillerin oluşması sağlanmıştır. Yakıtların yanması ile 
oluşan ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor 
denir.

İçten yanmalı motorların öncülü sayılan, içinde bir piston bu-
lunan metalik silindirden oluşan bir düzenek 1673’te Paris’te fi-
zikçi Christiaan Huygens ve asistanı Denis Papin tarafından ge-
liştirilmiştir. Alman Otto von Guericke’in geliştirdiği prensipten 
yola çıkan Huygens, vakum yaratmak için hava pompasından 
değil, barutun ısıtılmasıyla elde edilen bir yanma sürecinden 
yararlanmıştır. Hava basıncı pistonun ilk konumuna dönmesini 
sağlar ve böylece bir kuvvet oluşturur.

İsviçreli François Isaac de Rivaz 1775’lere doğru otomobilin ge-
lişimine katkıda bulundu. Yaptığı buharlı birçok otomobil es-
neklikten yoksun olmaları nedeniyle başarılı olamasa da “Volta 
tabancası”nın çalışmasından esinlenerek yaptığı içten yanmalı 
motora benzeyen bir düzeneğe 30 Ocak 1807’de patent aldı.

Belçikalı mühendis Étienne Lenoir 1859’da “Gazlı ve genleş-
miş havalı motor” adı altında iki zamanlı içten yanmalı bir 
motorun patentini alır ve 1860’ta elektrik ile ateşlenen ve su 
ile soğutulan ilk içten yanmalı motoru geliştirir. Bu motor ilk 
olarak gazyağı ile çalışıyordu ama daha sonra Lenoir gazyağı 
yerine petrol kullanılmasını sağlayan bir karbüratör bulur. En 
kısa zamanda yeni motorunu denemek isteyen Lenoir, kaba bir 
otomobile bu motoru yerleştirir ve Paris’ten Joinville-le-Pont’a 
kadar yolculuk yapar.

Ancak hem malî kaynakların hem de motorun veriminin yeter-
sizliğinden ötürü Lenoir araştırmalarına son vermek zorunda 
kalır ve motorunu sanayicilere satar. İlk Amerikan petrol kuyu-
su 1850’de açılsa da petrolü kullanan etkili bir karbüratör Geor-
ge Brayton tarafından ancak 1872’de yapılır.

Gottlieb Daimler
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Gaz sıkıştırmasından yok- sun olması 
nedeniyle verimliliği çok kötü olan Lenoir’ın 
buluşunu Alphonse Beau de Rochas iyileş-
tirir ve bu sorunu emme, sıkıştırma, yanma ve egzostan 
oluşan dört zamanlı bir termodinamik çevrim geliştirerek aşar. 
Teorisyen olan Beau de Rochas çalışmalarını gerçek hayata uy-
gulayamaz. 1862’de patent alır ama maddî zorluklar nedeniy-
le koruyamaz ve ancak 1876’da ilk dört zamanlı içten yanmalı 
motorlar ortaya çıkar. Dört zamanlı çevrimin teorisinin Beau de 
Rochas tarafından ortaya konması sonucu içten yanmalı mo-
torlardan gerçekten yararlanılmaya başlanır. Alman Nikolaus 
Otto, 1872’de Beau de Rochas prensibini uygulayan ilk mü-
hendis olur ve bu çevrim artık “Otto çevrimi” olarak bilinmeye 
başlar.

Çalışma Prensibi: Yakıt, karbüratör veya yakıt enjeksiyonu sis-
temiyle belli bir oranda hava ile karıştırılarak yanma odası de-
nilen silindirin içine gönderilir. Karışım piston tarafından sıkıştı-
rılarak buji yardımıyla ateşlenir. Dizel motorlarda ateşleme buji 
yerine yüksek basıç altında sıkıştırmayla yapılır. Karışım CO2 ve 
CO’e dönüşür. Bu reaksiyon hacim ve ısı yaratır. Bu da pistonla-

rın salınım hareketi Krank mili yardımıyla mekanik enerjiye dö-
nüştürülerek iş yapılmış olur. Yakıt olarak önceleri gazyağı kul-
lanılmış günümüzde ise benzin, mazot ve LPG (Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazı) oldukça yaygındır.Günümüz teknolojisinde Hybrit 
li motorlar uretilmeye başlanmiştir. Hybrit motor iki farklı mo-
toru bulunan otomobil.Biri yanmalı ve digeri elektirikli olan 
motor tipine verilen isimdir

Enerji verimi: Enerji verimi,tüketilen yakıtın kimya-
sal enerjisinin üretilen mekanik enerjiye oranı ola-
rak tanımlanır ise, modern turboşarjlı motorların 
yaklaşık verimi yüzde 20’dir. İçten yanma termodi-

namik olayının teorik maksimum verimi yüzde 35 
olduğu göz önüne alınırsa, geri kalan yüzde15’lik 
enerji kaybı yakıtın sıkıştırılmasında,pistonların 
sürtünmesinde ve diğer işlemlerine gerçekleştiril-
mesine harcanır.

Teknolojik yenilikler

“Pyréolophore”, 1807’de Niepce Kardeşler tarafından 
geliştirilen bir motor prototipidir. Bu prototipin üzerinde ya-
pılan değişiklikler sonucunda Rudolf Diesel tarafından geliş-
tirilen Dizel motor ortaya çıkmıştır. “Pyréolophore” ısı ile gen-
leşen hava ile çalışan bir motor tipidir ve buhar makinalarına 
yakındır. Ancak bu motor ısı kaynağı olarak yalnızca kömür kul-
lanmamıştır. Niepce kardeşler ilk olarak bir bitkinin sporlarını 
kullanmış, daha sonra içine petrol eklenmiş kömür ve reçine 
karışımı kullanmışlardır.

1880’de Fransız Fernand Forest ilk düşük basınç ateşleme man-
yetosunu bulur. Forest’nin 1885’te bulduğu sabit seviyeli kar-
büratör yetmiş yıl boyunca üretimde kalmıştır. Ama Forest’nin 
otomobil tarihindeki yeri içten yanmalı motorlar üzerinde yap-
tığı çalışmalarıdır. 1888 yılında 6 silindirli motoru ve 1891’de 4 
dik silindirli ve subap kumandalı motoru bulmuştur.

Otomobilin oldukça fazla yakıt kullanması, yakıt ikmali için 
yöntemlerin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkardı. Kulla-
nıcılar, yolculuk sırasında eczacılardan sağladıkları yakıtı ken-
dileri taşımaktaydı. Çalıştığı atölyede sürekli olarak benzin ile 
iç içe olan Norveçli John J. Tokheim, etrafta sürekli kıvılcımlar 
çıkan bir yerde bu yanıcı sıvının saklanmasının tehlikelerinin 
farkındaydı. Fabrikanın dışında yer alan ve değiştirilmiş bir su 
pompasına bağlı bir stoklama yeri yaptı. Buluşunun sağladığı 
avantaj ne kadar yakıt verildiğinin de bilinmesidir. 1901’de aldı-
ğı patent ile ilk benzin pompası ortaya çıkar.

Bu dönemde bir başka önemli buluş daha yapılır: Otomobil 
lastiği. Édouard ve André Michelin kardeşler, büyükbabaları 
tarafından Clermont-Ferrand’da kurulan ve bisiklet fren pa-
bucu üreten “Michelin et Cie” şirketini devralır ve ilk otomobil 
lastiğini geliştirirler. 1895’te bu buluşu kullanan ilk otomobil 
“L’Eclair”i yaparlar. Bu aracın lastikleri 6,5 kg’ya şişirilmişti ve 
ortalama saatte 15 km hızla giden bir otomobil üzerinde 150 
km’de yıpranmaktaydılar. İki kardeş birkaç yıl içinde tüm oto-
mobillerin bu lastikleri kullanacağından emin olurlar. Tarih on-
ları haklı çıkarmıştır. 

Devamı gelecek sayıda
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RENAULT

Megane'ın yeni modeli Türkiye'de
Renault Megane'ın coupe-cabrio modeli 

Türkiye'ye geldi. 110 beygir güç üreten 1.5dCi 
motorla Türkiye'ye gelen araç Fransa’da 

Renault’nun Douai fabrikasında 
üretiliyor. 

FORD

Üçüncü nesil Ford Focus yollara çıktı

Ford Focus, üçüncü nesliyle birlikte yollara çıktı. Mayıs ayı 
itibariyle hem sedan hem de hatchback versiyon seçenekleriyle 
satışa sunulan Focus, 1.6 litre 125 beygir ve 180 beygirlik turbo 
motor seçenekleri ile tercih edilebilecek.
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KIA

Kia'nın İki Yenisi Türkiye'de
Kia, biri minik diğeri de küçük sınıf olmak 

üzere iki yeni modelini ilk kez Türkiye'de satışa 
sundu. Avrupa'dan kısa bir süre sonra satışa
 sunulan Picanto'nun yanında Türkiye gelen
 Soul ise yaklaşık üç yıllık bir gecikmeyle de

 olsa bayilerdeki yerini aldı.

VOLKSWAGEN

Volkswagen Amarok Türkiye'de

VOLKSWAGEN Ticari Araç, beklenen Pick Up'ı Amarok'u Haziran 
ayı itibarıyla satışa sunuyor. Volkswagen'in Pick Up sınıfındaki 
ilk temsilcisi olan Amarok, 5.25 metre uzunluğunda. 163 beygir 
gücündeki 2.0 litrelik çift turbolu motorla donatılan araç 1500 
d/d'den itibaren 400 Nm tork üretiyor. 
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HYUNDAI

Hyundai Elantra Türkiye'de

Hyundai’nin bugüne kadar en çok satılan 
modellerinden biri olan ve markanın dünya 
çapındaki gelişiminin en temel örneği 
konumundaki Elantra, tamamen yenilenen 
tasarımı ve gelişen teknolojisi ile Türkiye’de 
satışa çıktı. 

PEUGEOT

Yeni Peugeot 508 ile kaliteli zaman
Tasarımının her aşamasında ve her alanda kaliteli, yalın ve çarpıcı bir 
araç olarak tasarlanan Yeni Peugeot 508, güçlü ve ekonomik benzinli 
motor seçenekleri, yeni nesil e-HDi teknolojisi, prestijli ve aerodinamik 
tasarımı, üst  düzey kalitesi, konforu ve eşsiz sürüş keyfi unsurlarıyla 
pazara çok güçlü bir giriş yaptı. 
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Ichiban ödülü, 3. kez Toyota Plaza Sonkar’a 

Renault Global Kalite Ödülleri’nde 
Türkiye’ye iki ödül

2011 Toyota “Ichiban” Avrupa 
Müşteri Memnuniyeti Ödülleri 
Berlin Reichstag’ta düzenlenen 
tören ile sahiplerine verildi.

2010 yılında tüm dünyadaki 10 
müşteriden dokuzu Renault’nun 
satış, sekizi ise satış sonrası 
hizmetlerinden tamamen 
memnun olduğunu dile getirdi. 
Bu rakamlar yarışmanın 
düzenlenmesinden bu yana 
yedi puan artış gösterdi.

2 011 Toyota ‘Ichiban’ Avrupa Müşteri 
Memnuniyeti  ödülü, Türkiye’den 

İstanbul bayisi Toyota Plaza Sonkar’ın 
oldu.

Bu ödül ile satış ve satış sonrası müşteri 
memnuniyetindeki başarısı son iki yıldır 
ödüllendirilen Toyota Plaza Sonkar 
bu yıl üçüncü kez Ichiban ödülünün 
sahibi oldu. Ödül süreci için Toyota’nın 
Avrupa bölgesindeki yaklaşık 2 bin 
600 bayisinin, marka standartlarına 
göre sürekli takip edilen performans 
sonuçları değerlendirilken, Toyota 
Plaza Sonkar, zorlayıcı kriterleri aşan 
41 bayi arasında yer aldı. Törende 
konuşan Toyota Avrupa Başkanı ve 

3 6 ülkede iki milyon telefon 
ve 12 bin gizli müşteri anketi 

sonucu baz alınarak 82 ödülün 
dağıtıldığı 2010 Renault Global 
Kalite Ödülleri’nde, Türkiye başarılı 
sonuçlarından dolayı ödüllendirildi. 
Mardin Yetkili Satıcısı Tuğmaner 
Otomotiv ve Denizli Yetkili Satıcısı 
Sadıkoğulları Otomotiv ödül aldı. 
2010’da 36 ülkenin yetkili satıcılarının 
katıldığı "Renault Global Kalite Ödülü" 
yarışması ticari şebekenin tamamının 
markanın hizmet kalitesini sürekli 

CEO’su Didier Leroy, “Ichiban Ödülleri 
Toyota’nın ‘önce müşteri’ ilkesinin 
mükemmel uygulamalarını temsil 
ediyor. Bugün Ichiban ödülüne layık 

görülen bayilerimizi, müşterilerimize en 
iyi deneyimi yaşatma konusunda lider 
ve örnek olmaya devam ediyoruz” dedi. 

geliştirme stratejisini benimsemiş 
olduklarını simgeliyor. 2010 yılı için 
satış ve satış sonrası hizmetlerde 
müşteri memnuniyeti konusunda, bu 
ülkelerde telefonla 300 bini satış / 900 
bin satış sonrası olmak üzere yaklaşık 
1,2 milyon müşteriyle anket yapıldı. 
Ödüllendirilen yetkili satıcılar satışta 
ortalama yüzde 94, satış sonrasında 
yüzde 87 tavsiye edilirlik oranı aldılar. 
İki yıldır arka arkaya KPI kategorisinde 
en yüksek puanı alan Mardin Yetkili 
Satıcısı Tuğmaner Otomotiv adına 
Mahmut Rasim Tuğmaner, KPI Puanı 
Gelişim Kategorisi’nde ise en iyi 
performansı gösteren Denizli Yetkili 
Satıcısı Sadıkoğulları Otomotiv adına 
Oktay Mersin, Paris’te M. Jérome Stoll 
ve M. François Ruppli imzalı Ödül 
Sertifikaları’nı kendilerinden aldılar.

PER4 projesi kapsamında yapılan kalite 
ölçümlerinde 2007 yılına göre 2010’da 
yeni araçlarda global olarak (QVN) 

tavsiye edilme oranı yüzde 82,5’ten 
88,7’ye, satış sonrası hizmetlerde (QSN) 
tavsiye edilme oranı ise yüzde 71,6’dan 
yüzde 80,3’e yükseldi. Öte yandan 
son 12 ayda global ortalamaların her 
ikisinin de üstünde tavsiye edilme 
oranları yakalayan Renault MAİS, 2011 
yılı için QVN’de yüzde 93, QSN’de de 
yüzde 83 oranlarını hedefledi. Nisan 
2011 sonu itibariyle bu oranlar sırasıyla 
yüzde 91,87 ve yüzde 81,9 oldu.

Renault’nun Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı Jérôme Stoll kazananları 
kutladı ve: ‘Sizin katkılarınız sayesinde 
dünya düzeyinde ölçülen sonuçlar, 
Renault Mükemmellik Planının (PER 
4) başlangıcından bu yana sürekli 
olarak artış gösterdi. Renault için kalite 
çok önemli, diğer yandan müşteri 
memnuniyeti markanın her zaman 
birinci hedefi olmuştur. Renault bunu 
taahhüt ediyor,” dedi. 
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Audi Twin Cup Şampiyonu: ŞENYILDIZ!
Türkiye’nin En iyi Audi Servisi 
Şenyıldız Seçildi!
Audi yetkili servisleri arasında 
düzenlenen servis ve teknik 
becerilerin bir arada ölçüldüğü 
2011 Audi Twin Cup Türkiye 
Pratik Finalinin 1.cisi Şenyıldız.

A udi Şenyıldız 2008 yılında 
İstanbul’da gerçekleşen Audi 

Twin Cup  Dünya Finali’nde 36 ülkeden 
toplam 60 Audi Servis Ekibinin katıldığı 
yarışmada Twin Cup tarihinde alınmış 
en önemli başarıya imza atarak  
teknik klasmanda “Dünya 1.si genel 
klasmanda ise”Dünya 3.sü olmuştu.

Bu yıl 5.si düzenlenen Audi Twin Cup 
yarışmasında Audi Şenyıldız 3.kez  
Türkiye 1.cisi olmanın haklı gurunu 
yaşıyor ve Doğuş Otomotiv-Audi 
adına ülkemizi 4-7 Ekim tarihinde 
Mallorka (Mayorka)’da gerçekleşecek 
Dünya Finalinde en iyi şekilde  temsil 
ederek genel klasmanda Dünya 1.liği 
için yarışacak olmanın heyecanını 
yaşamaktayız. Audi Twin Cup, Audi’nin 

satış sonrası hizmetler alanında görev 
alan personelini tüm işleyişe hâkim 
olması yönünde motive ederek, 
Audi müşterilerinin memnuniyetini 
sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. 
Yarışmada teknik ekipler arıza tespiti 
ve araç onarımı; servis ekipleri ise 
Audi ürün bilgisi ve servis prosedürleri 

konularında yarışıyorlar. Şenyıldız 
Türkiye’de ve Dünya’da satış sonrası 
hizmetler alanında gösterdiği üstün 
başarı ve yüksek hizmet kalitesini bu 
yıl bir kez daha tescillemiş oldu. Bu 
zafer Audi kullanıcılarına her zaman  
“MÜKEMMEL”  servis hizmeti sunmak 
için. 

Nissan Nur Otomotiv’e görkemli açılış 

N issan Nur Otomotiv  Düzce 
Plazası görkemli bir tören ile 

hizmete girdi. Açılışa Düzce Valisi Vasip 
Şahin, Belediye Başkanı İsmail Bayram, 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Nissan Satış Müdürü İbrahim 
Anaç, Genel Müdür Yardımcısı İlkim 
Sancaktaroğlu ile çok sayıda davetli 
katıldı.

Açılışta konuşan Nissan Nur Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Durdu, 
dünya markası olan Nissan’ı  bölgeye 
getirmenin haklı gururu yaşadıklarını 
söyledi. Durdu, vergisini Düzce’de 
ödeyeceği ve yeni istihdam sağlayacağı 
için çok heyecanlı olduğunu belirterek 
“ Nissan, karizmatik, sıradışı bir 
dünya markasıdır. Nissan’ın Düzce’ye 
kazandırmaktan çok mutluyum”dedi.
Nissan Genel Müdürü İbrahim 
Anaç, Nissan’ın kaliteyi ve müşteri 

memnuniyetini hedefleyen bir marka 
olduğunu söyledi.  Konuşmaların 
ardından Nur Plaza çalışanları 
tarafından Şemsi Durdu ve Nuran 
Durdu’ya plaket takdim edildi.

Okunan duaların ardından Nissan 

Nur Otomotiv'in açılış kurdelası 

kesildi.  Açılışın ardından protokol 

mensupları tarafından  plaza gezildi.





SEKTÖRDEN HABERLER

52 HAZİRAN 2011

Aston Martin İstanbul Showroom açıldı

Aston Martin Türkiye’ye pazarlama ödülü

Aston Martin, Eşref Biryıldız 
evsahipliğinde, Aston Martin 
Satış ve Satış Sonrası Direktörü 
Bill Donnelly'nin katılımıyla 
İstanbul Süzer Plaza'da açıldı.

Lüks spor otomobil segmentinin 
önemli markalarından Aston 
Martin, 2011 yılı Dünya Yetkili 
Satıcılar Konferansı’nı Almanya 
Nurburgring’de gerçekleştirdi. 
Konferansta Borusan 
Otomotiv’e de ödül geldi.

A çılışa Aston Martin Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika Genel Müdürü 

Mark Kenworthy ile Aston Martin 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika CEO Adham 
Charanoglu da katıldılar. Borusan 
Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref 
Biryıldız showroom açılışında yaptığı 
açıklamada, Kasım 2010 - Mayıs 
2011 dönemleri boyunca 17 adet 
Aston Martin satıldığını, bu satışın 
10 adedinin 2011 yılında yapıldığını 
söyledi. Eşref Biryıldız yılsonu satış 
hedeflerinin ise 22 adet olduğunu 
belirtti.

Borusan Otomotiv olarak yatırımların 
devam ettiğini söyleyen Eşref Biryıldız, 
Ekim ayında yapılan basın toplantısı 
sonrası ise basının da ilgisi ile rekor bir 
haber sayısına ulaşılması nedeni ile 
basın mensuplarına teşekkür ederek 
bu başarı nedeni ile Aston Martin 

1 0-12 Mayıs 2011 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen konferansta 

Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, İngiltere-
Güney Afrika ve Orta Doğu-Kuzey 
Afrika’dan oluşan beş bölgenin her biri 
için “En İyi Satış”, “En İyi Pazarlama” ve 
“En İyi Satış Sonrası” uygulamalarını 
gerçekleştiren Yetkili Satıcılar 
ödüllendirildi.

Dünyada 34 ülkede hizmet veren 142 
Aston Martin Yetkili Satıcısı arasından 
13 yetkili satıcı başarılı uygulamalarıyla 
ödüle layık görüldü.

Dünya Yetkili Satıcılar Toplantısında 
Aston Martin İstanbul'a verilen. 
Marketing Excellence Award 2011. 
"Mükemmel Pazarlama Ödülü" nü 
paylaştı. 445 m2'lik bir alanda, 5 
modelin sergileneceği Aston Martin 
İstanbul Showroom'da, 7 Haziran'daki 
açılışa özel Aston Martin V8 Vantage 
S, DB9, yeni dört kapılı model Rapide 

Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesinin 
bu yılki tek ödülü, “En İyi Pazarlama 
Uygulaması”nı gerçekleştiren ve 
Türkiye’de Borusan Otomotiv 
tarafından temsil edilen Aston Martin 
İstanbul’a verildi. Aston Martin İstanbul, 
20 Ekim 2010 tarihinde İstanbul 
Four Seasons Bosphorus Hotel’de 
gerçekleştirilen basın toplantısı ve 
takiben 28 Ekim-07 Kasım 2011 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen İstanbul Auto 
Show’daki standı, sergileme düzeni 

ile Cygnet yer aldı. Diğer yandan, 
Borusan Otomotiv Pazarlama ve Tic. 
A.Ş. garantisindeki otomobillerin satış 
sonrası hizmetleri ise, Borusan Oto 
İstinye'de, Aston Martin için tasarlanmış 
özel atölyede, İngiltere'de markanın 
tüm eğitimlerini almış özel uzman satış 
sonrası personeli tarafından verilecek. 

ve tanıtım faaliyetleriyle bu ödüle 
layık görüldü.  Aston Martin Dünya 
Yetkili Satıcı Konferansı Gala Yemeği 
Resepsiyonunda gerçekleştirilen ödül 
töreninde, “Marketing Excellence 
Award” plaketi Aston Martin CEO’su 
Dr. Ulrich Bez tarafından Borusan 
Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Vahabzadeh ve Aston Martin İstanbul 
Genel Müdürü Faik A. Akkök’e verildi.
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Ayşe Öktem BMW’de yılın yöneticisi seçildi
BMW AG tarafından 
düzenlenen BMW Excellence 
in Sales 2010 yarışması Yılın 
Yöneticisi kategorisinde 30 
pazarı temsilen yarışan 600 
bayi ve distribütör katılımcısı 
arasından Borusan Otomotiv 
Yetkili Satıcı ve Servisi/ 
Borusan Oto İstinye Şube Genel 
Müdürü Ayşe Öktem, finalde 
Amerika ve Kolombiya’lı 
rakiplerini geride bırakarak 
Dünya Şampiyonu oldu.

2 6 yıldır Borusan Otomotiv’de çeşitli 
pozisyonlarda görev yapmış olan 

Ayşe Öktem 2001 yılından itibaren 
Borusan Otomotiv’in en büyük yetkili 
satıcı ve servisi olan Borusan Oto Servis 
ve Ticaret Aş İstinye şubesinin Genel 
Müdürlük görevini yürütüyor.

Borusan Otomotiv 2010 yılında 12.742 
adet BMW Group ürünü ve 2.315 adet 
LR ile en iyi yılını yaşarken Borusan Oto 
İstinye 2.310 adet BMW Group ve 452 
adet de LR satışı gerçekleştirmişti.

BMW Welt/ Münih’teki Ödül Töreni’nde 
Ayşe Öktem’e ödülünü verirken BMW 
AG Satış ve Pazarlamadan sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Ian Robertson 
2010 yılının BMW’nin tarihinin 
en iyi ikinci yılı olduğunu belirtti. 
Geçtiğimiz yıllara oranla en önemli 

farkın, Amerika, Asya ve Avrupa 
kıtalarındaki ülkelerin performansına 
bakıldığında, 2010 yılında her üç 
kıtada da gelişmeler olduğunu söyledi 
ve öne çıkan ülkelerin başında Çin, 
Hindistan ile birlikte Türkiye’nin 
geldiğinin altını çizdi. Yarışmanın üç 
yıldır düzenlendiğini, BMW AG için çok 
önemli olduğunu, bu yarışmalarda 
finale kalanların BMW dünyasının en 
iyileri olduğunu ve çok ciddi bir eleme 
sonucu belirlendiğini ifade etti.

Manager of the Year/Yılın Yöneticisi 
kategorisinde, BMW Group markalarını 
geleceğe taşıyacak, yenilikçi, fark 
yaratan uygulama örnekleri ile öne 
çıkan, bu vizyonu özümsemiş adaylar 

A nadolu Isuzu Otomotiv San. ve 
Tic. A.Ş. Pazarlama Müdürlüğüne 

Dilek DÖNMEZ AĞYEL atandı. 

Daha önce Anadolu Grubuna bağlı 
Çelik Motor A.Ş.’de KİA Satış Müdürü, 
2009 yılından bu yana da Çelik Motor 
AŞ de Perakende Şubeler Müdürü 
olarak görev yapan Dilek DÖNMEZ 
AĞYEL evli ve iki çocuk annesi. 

olmasına önem verildiğini ve seçilen 
finalistlerin BMW Group markalarını 
geleceğe taşıyacak yöneticiler 
olduğuna inandıklarını ifade etti.

Ayşe Öktem, müşteriye dokunan 
süreçlerdeki proje çalışmalarına liderlik 
etmek, siyah kuşak proje yöneticisi 
olarak görev yapmak, müşteri odaklı 
uygulamaları hayata geçirmek, yenilikçi 
uygulamalara açık olmak, ilkokullarda 
meslek tanıtımı ve çevre korumayla 
ilgili bilgilendirme gibi sosyal 
sorumluluk çalışmalarına katılmak, ekip 
ruhunu destekleyici yaklaşımı ve fark 
yaratan başarılı personel yetiştirmek 
gibi özellikleriyle bu ödüle layık 
görüldü.

Anadolu Isuzu’nun 
yeni Pazarlama 
Müdürü 
Dilek DÖNMEZ AĞYEL  I SOTO'nun şehir içi toplu 

taşımacılık için otobüs üreten 
markası ISOBUS'ın Satış Müdürlüğü 
görevine Korcan Yılmaz atandı. 
2011 yılına kadar pazarlama ürün 
sorumlusu ve bölge satış yetkilisi 
görevlerini başarıyla yürüten 
Korcan Yılmaz 4 Nisan 2011 
itibariyle ISOTO'nun şehir içi toplu 
taşımacılık için otobüs üreten 
markası ISOBUS'ın Satış Müdürlüğü 
görevine atanmıştır. 

İsobus'da yeni 
atama
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Otomotivde 14 yıl sonra dev yatırıma doğru
Türkiye, otomotivde 14 yıl 
sonra ilk dev yatırıma çok 
yakın. Japon Nissan’ın 
Türkiye’de büyümesi için 
yatırım yapmasının kaçınılmaz 
olduğunu açıklayan Renault-
Nissan Dünya Başkanı Ghosn, 
5 Temmuz’da düğmeye 
basmak için Türkiye’ye geliyor. 

G hosn, Bursa ve İstanbul’da 
temaslarda bulunduktan sonra 

İskenderun’a gidip Oyak Grubu’nun 
Nissan yatırımı için önerdiği arazileri 
inceleyecek. Ghosn, hükümetten 
yatırım için daha çok “cazibe” isteyecek.

Türkiye ekonomisinin lokomotif 
sektörlerinden biri haline gelmesine 
ve beklentilerin üstünde büyümesine 
rağmen 14 yıldır sıfırdan yeni 
bir markanın yatırımını çekmeyi 
başaramayan otomotiv sektörü, 
Nissan’la bu duruma son vermeye 
hazırlanıyor.

Nissan’ın Türkiye’de büyümek için 
Renault gibi yatırım yapmasının 
kaçınılmaz olduğunu açıklayan 
Renault-Nissan Dünya Başkanı 
Carlos Ghosn, 5 Temmuz’da Nissan 
yatırımında düğmeye basmak için 
Türkiye’ye geliyor. 

41 yıllık ortakları Oyak Grubu’ndan 
‘Herşey hazır, gelin Nissan’ı da ortak 
üretelim’ teklifinin ardından Temmuz'da 
Türkiye’ye gelmeyi planlayan Ghosn, 
Bursa ve İstanbul’da temaslarda 
bulunduktan sonra İskenderun’a 
geçecek. Ghosn, İskenderun’da Oyak 

Grubu’nun fabrika için önerdiği 
arazileri inceledikten sonra Başbakan 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı’yla biraraya 
gelip, “Yatırımın önündeki engelleri 
kaldırın” diyecek. Ghosn’a 1.5 günlük 
ziyaretinde Oyak Otomotiv ve Çimento 
Grubu Başkanı Celal Çağlar ile Renault 
yetkilileri eşlik edecek.

Nissan’ın Türkiye’de yatırımı 
düşündüğünü ilk olarak geçtiğimiz 
Eylül ayında Paris Otomobil Fuarı’nda 
Renault Nissan ittifakı Başkanı Carlos 
Ghosn açıklamıştı. Ghosn, Türkiye 
pazarının artan önemi karşısında 
Nissan’ın da Renault gibi büyümek 
için yatırımı düşünmek zorunda 

kalacağını açıklamıştı. Renault ve 
Nissan cephesinde bu gelişmeler 
yaşanırken, Renault’nun Türkiye’de 41 
yıllık ortağı Oyak Grubu da, yatırımın 
peşini bırakmayarak, Nissan’a ortaklık 
teklifi yaptı. Oyak Otomotiv ve Çimento 
Grubu Başkanı Celal Çağlar, Ghosn’a 
“Arazimiz var, liman var, mühendislik 
ve sermaye var. Karar verin hemen 
yatırıma başlayalım” teklifi yaptıklarını 
belirterek, “Bu teklifi yaptık. İsterlerse 
yüzde 60 Oyak, yüzde 40 Nissan 
ortaklığıyla bu yatırımı yapıp, üretime 
başlarız” demişti.

Oyak Renault, yıllık 360 bin otomobil 
ve 450 bin motor üretim kapasitesi 
ile Renault’nun Batı Avrupa dışında 
en yüksek kapasiteye sahip fabrikası 
konumunda yer alıyor. Oyak Renault, 
geçen yıl 307 bin adetle tarihi üretim 
rekorunu kırarken, bu yıl ise 320 bin 
adet üretim hedefliyor. Üretiminin 4’te 
3’ünü ihraç eden Oyak Renault’nin 
geçen yılki ihracatı 233 bin adete 
çıkmıştı. Böylece Oyak Renault, 
Türkiye’nin ihracat şampiyonu olmuştu. 
Oyak Renault bugün Bursa’da Clio 3 
ve 5 kapı, Clio Grand Tour, Fluence, 
Megane HB ve Symbol’ü üretiyor. Eylül 
ayında elektrikli Fluence Z.E’nin de 
üretimi başlayacak .

Türkler 4 ayda otomobil alıyor
Google'ın 'Otomobil Alıcısı' 
çalışması, 4 ayda otomobil 
aldığımızı ortaya koydu.

G oogle, 16 ülkedeki 'Otomobil 
Alıcısı' çalışmasını Türkiye'ye 

de taşıdı. Sonuçlara göre, otomobil 
alma kararı veren tüketicinin bu 
'muradına' ulaşması 4 ayı geçiyor. 
Otomobil alıcılarının birinci başvuru 

kaynağı haline gelen internet, 
marka ve model tercihinin de 
belirleyicisi oldu. 

Ortalama bir Türk tüketicisinin 
otomobil almaya karar verdiği 
zaman ile satın aldığı zaman 
arasındaki süre 4.5 ayı bulurken, 
otomobil alan her 5 kişiden 4'ünün 
marka sadakati olmadığı belirlendi. 
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Haber Türk, Gündem Ekonomi Programı
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-11523671.wmv

TV Net, Türkiye’nin Motor Gücü Programı
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-11440705.wmv
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Otomotiv Pazarı 
Ocak-Mayıs 2011
Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif 
ticari  araç toplam pazarı 339.650 adet 
olarak gerçekleşti. 217.359 adet olan 2010 
yılı Ocak-Mayıs  dönemi otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
%56,26 oranında arttı.  

Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Mayıs dönemin-
de otomobil ve hafif ticari  araç toplam pazarı 339.650 adet 
olarak gerçekleşti. 217.359 adet olan 2010 yılı Ocak-Mayıs  
dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre 
satışlar %56,26 oranında arttı.  

2011 yılının ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
%122,89 büyürken, aynı yılın Şubat  (%87,97), Mart (%51,15), 
Nisan (%41,14) ve Mayıs (%35,52) aylarında büyüme oranla-
rında  düşüş gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Mayıs dönemi oto-
mobil ve hafif ticari araç pazarı en yüksek  satış değerine 
ulaştı.  

2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre  %61,58 artarak 233.032 adete 

ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk ayında %137,16  bü-
yürken, Şubat (%88,87), Mart (%59,09), Nisan (%47,30) ve 
Mayıs (%39,13) aylarında  büyüme oranları geriledi.  

2011 yılı ilk 5 aylık toplam hafif ticari araç pazarı ise geçen yı-
lın aynı 5 aylık dönemine göre  %45,77 artarak 106.618 adet 
seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı, 2011 yılının 
ilk  ayında %98,92 büyürken, Şubat (%86,20), Mart (%36,01), 
Nisan (%28,91) ve Mayıs (%27,79)  aylarında büyüme oranla-
rı geriledi.  2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde hem otomobil 
hem de  hafif ticari araç pazar satışlarında en yüksek satış de-
ğerine ulaşıldı.

2011 yılı Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı 80.468 adet olarak  gerçekleşti.  59.377 adet olan 2010 
yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre  sa-
tışlar %35,52 oranında arttı. 2011 yılı Mayıs ayı otomobil ve 
hafif ticari araç pazar satışları  en yüksek satış değerine ulaştı.

2011 yılı Mayıs ayında otomobil satışları geçen yılın Mayıs 
ayına göre %39,13 oranında artarak 56.302 adet olarak ger-
çekleşti. 2011 yılı Mayıs ayında otomobil pazar satışlarında 
en  yüksek satış değerine ulaşıldı.  

2011 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç pazarı geçen yılın Ma-
yıs ayına göre %27,79 oranında  artarak 24.166 adet seviye-
sinde gerçekleşti. 

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

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

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 332 332 0 0 0 0 332 332

Audi 0 5.003 5.003 0 0 0 0 5.003 5.003

Bentley 0 1 1 0 0 0 0 1 1

BMC 0 0 0 615 0 615 615 0 596

BMW 0 5.059 5.059 0 0 0 0 5.059 5.059

Chery 0 1.123 1.123 0 84 84 0 1.207 1.207

Chevrolet 0 8.574 8.574 0 0 0 0 8.574 8.574

Chrysler 0 40 40 0 0 0 0 40 40

Citroen 0 6.042 6.042 2.868 3.780 6.648 2.868 9.822 12.690

Dacia 0 6.640 6.640 0 1.985 1.985 0 8.625 8.625

Daihatsu 0 248 248 0 0 0 0 248 248 

DFM 0 0 0 0 1.627 1.627 0 1.627 1.627 

Dodge 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Ferrari 0 6 6 0 0 0 0 6 6

Fiat 18.097 5.482 23.579 22.157 2.015 27.172 43.254 7.497 50.751

Ford 0 23.456 23.456 25.491 816 26.307 25.491 24.272 49.763 

Geely 0 238 238 0 0 0 0 238 238 

Honda 3.231 2.848 6.079 0 0 0 3.231 2.848 6.079

Hyundai 13.146 4.993 18.139 0 1.294 1.295 13.147 6.287 19.934

Ikco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infiniti 0 42 42 0 0 0 0 42 42 

Isuzu 0 0 0 255 957 1.212 255 957 1.212 

Iveco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaguar 0 47 47 0 0 0 0 47 47 

Jeep 0 285 285 0 0 0 0 285 285

Karsan 0 0 0 1.195 0 1.195 1.195 0 1.195

Kia 0 4.311 4.311 0 260 260 0 4.571 4.571

Lada 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Lamborghini 0 3 3 0 0 0 0 3 3 

Lancia 0 65 65 0 0 0 0 65 65

Land Rover 0 592 592 0 0 0 0 592 592

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 8 8 0 0 0 0 8 8

Mazda 0 710 710 0 84 84 0 794 794

Mercedes-Benz 0 4.482 4.482 0 3.298 3.298 0 7.780 7.780

Mini 0 653 653 0 0 0 0 653 653

Mitsubishi 0 1.310 1.310 242 2.026 2.268 242 3.336 3.578 

Nissan 0 6.148 6.148 0 864 864 0 7.012 7.012

Opel 0 18.108 18.108 0 850 850 0 18.958 18.958

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 6.895 6.895 3.745 4.263 8.008 3.745 11.158 14.903

Porsche 0 172 172 0 0 0 0 172 172

Proton 0 364 364 0 0 0 0 364 364

Renault 34.188 2.753 36.941 0 10.163 10.163 34.188 12.916 47.104

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 2.624 2.624 0 0 0 0 2.624 2.624

Skoda 0 3.282 3.282 0 1 1 0 3.282 3.282

Smart 0 29 29 0 0 0 0 29 29

Ssangyong 0 444 444 0 515 515 0 959 959

Subaru 0 438 438 0 0 0 0 438 438

Suzuki 0 611 611 0 0 0 0 611 611

Tata 0 494 494 0 387 387 0 881 881

Toyota 3.075 10.965 14.040 0 556 556 3.075 11.521 14.596

Volkswagen 0 23.336 23.336 0 11.839 11.839 0 35.175 35.175

Volvo 0 2.028 2.028 0 0 0 0 2.028 2.028

Toplam 71.737 161.295 233.032 32.106 47.664 106.618 130.691 208.959 339.650 Ka
yn
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Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Mayıs 2011

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Mayıs 2011

Otomotiv Pazarı Ocak - Nisan 2011

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

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

2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302

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

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

2011 14.921 19.590 24.225 23.716 24.166
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2011 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %43,4 artarak 81.879 adete, üretim %15,8 artarak 104.005 adete, ithalat %53,2 
artarak 48.727 adete, ihracat ise %15 artarak  69.942 adete ulaşırken, ihracat değeri de %10,6 artarak 1 milyar 637 milyon dolar seviyesine  ulaştı. 
2011 yılı Ocak-Nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar %67,1  artarak 274.420 adete, üretim %17,6 artarak 408.424 
adete, ithalat %73,6 artarak 164.774 adete,  ihracat %7,3 artarak 283.627 adete ve ihracat değeri de %10 artarak 6 milyar 288 milyon dolar seviye-
sine ulaştı. 

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

Nisan 2010 57.079 89.817 31.807 60.835 1.480.784.970

Nisan 2011 81.879 104.005 48.727 69.942 1.637.855.382

 (%) 43,4 15,8 53,2 15,0 10,6

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

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

Ocak-Nisan 2010 164.270 347.440 94.904 264.307 5.715.945.611

Ocak-Nisan 2011 274.420 408.424 164.774 283.627 6.288.350.759

 (%) 67,1 17,6 73,6 7,3 10,0

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

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar %67,1  oranında artarak 274.420 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı 
Nisan ve Ocak-Nisan döneminde  toplam otomotiv pazarında en yüksek satışa ulaşıldı. 

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

% 98,92

% 86,20
% 36,01 % 28,91 % 27,79

Kaynak: OSD
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2011 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Satışları

2011 Mayıs Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini)   1.258           1.258 1%

B (Entry) 31.036 49.840 1.753 2.356 1.341 35 1.511 87.872 38%

C (Compact) 56.056 33.639 1.633 3.087   678 10.288 105.381 45%

D (Medium) 20.809 21 543 16   881 7.618 29.888 13%

E (Luxury) 5.397 36 8 44   178 1.688 7.351 3%

F (Upper Luxury) 387         135 760 1.282 1%

Toplam 113.685 84.794 3.937 5.503 1.341 1.907 21.865 233.032 100%

Yüzde 49% 36% 2% 2% 1% 1% 9% 100%  

2010 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Satışları

2010 Mayıs Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini)   647           647 0%

B (Entry) 25.319 29.467 1.308 1.193 914 33 270 58.504 41%

C (Compact) 35.711 17.638 1.398 2.176   566 4.353 61.747 43%

D (Medium) 12.887 298 260 23   638 4.908 19.014 13%

E (Luxury) 2.194   8 73   49 1.044 3.368 2%

F (Upper Luxury) 174         78 692 944 1%

Toplam 76.285 47.950 2.974 3.465 914 1.364 11.267 144.219 100%

Yüzde 53% 33% 2% 2% 1% 1% 8% 100%  

Ocak - Mayıs 2010/2011 Otomobil Satışları Değişim Oranı

Değişim 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini)   94%           94%

B (Entry) 23% 69% 34% 97% 47% 9% 460% 50%

C (Compact) 57% 92% 17% 42%   18% 136% 71%

D (Medium) 61% -93% 109% -30%   53% 55% 57%

E (Luxury) 146%   0% -40%   289% 62% 118%

F (Upper Luxury) 122%         46% 10% 36%

Toplam 49% 77% 32% 59% 47% 40% 94% 62%

2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarı segmentinin %83’ünü yine vergi oranları  düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlardan oluşturdu.  2011 yılı ilk 5 aylık  toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine  
%45 pay alan C (105.381 adet)  segmenti ve hemen ardından yine %38 pay ile B (87.872 adet)  segmenti ulaştı. Bu segmentlerin ardından 
%13 pay,  29.888 adet ile D segmenti yer aldı.   

2011 yılı Ocak-Mayıs dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok  tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%49 pay, 113.685 adet) oldu. Sedan  otomobilleri %36 pay ve 84.794 adet satış ile H/B ve %9 pay ve 21.865 adet satış ile SUV  otomobiller 
takip etti.  

SD: Sedan, H/B: Hatchback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, 
SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar

Kaynak: www.odd.org.tr
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MOTOR HACMİ 2011 Mayıs Sonu 2010 Mayıs Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 208.049 89% 126.719 88% 64% 37% 18%

1600cc-2000cc 
arası 20.680 9% 14.539 10% 42% 60% 18%

2000cc üzeri 4.303 2% 2.961 2% 45% 84% 18%

Toplam 233.032 100% 144.219 100% 62% Vergi Oranları

DİZEL
2011 Mayıs Sonu 2010 Mayıs Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 4 0% 15 2% -73%

B (Entry) 48.031 55% 30.168 52% 59%

C (Compact) 67.934 64% 33.091 54% 105%

D (Medium) 17.453 58% 7.786 41% 124%

E (Luxury) 6.651 90% 2.654 79% 151%

F (Upper Luxury) 1.090 85% 784 83% 39%

Toplam 141.163 61% 74.498 52% 89%

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2011 Mayıs Sonu 2010 Mayıs Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 584 46% 394 61% 48%

B (Entry) 14.661 17% 10.063 17% 46%

C (Compact) 32.413 31% 19.109 31% 70%

D (Medium) 20.909 70% 11.831 62% 77%

E (Luxury) 7.334 100% 3.339 99% 120%

F (Upper Luxury) 1.282 100% 941 100% 36%

Toplam 77.183 33% 45.677 32% 69%

2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya %89 oranıyla yine 1600cc altın-
daki otomobiller 208.049 adet ile sahip oldu.

2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %89 oranında artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-
Mayıs döneminde 233.032 adet olan toplam otomobil satışının 141.163 (%61) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Mayıs  döne-
minde otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemine ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı %52’den %61’e yükseldi. 

2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılının  aynı dönemine oranla %69 arttı. 2011 yılı Ocak-
Mayıs döneminde 233.032 adet olan toplam  otomobil satışının 77.183 (%33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 2011 yılı  
Ocak-Mayıs dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı 
otomobil satışlarının payı %32’den %33’e yükseldi. 

AVRUPA OCAK – NİSAN 2011 DÖNEMİ OTOMOBİL PAZARI
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil satışlarında, 2011 yılı Nisan ayında 2010  yılı Nisan ayına göre %3,8 daralma yaşan-
dı ve 1.128.327 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2011 Nisan ayında en sert düşüş %43,7 ile  
Romanya’da gerçekleşirken, ardından %23,3 ile İspanya ve %18,1 ile Yunanistan’da görüldü.  Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Lük-
semburg, Fransa ve Portekiz de yer aldı. 2011 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla;  İzlanda 
%270,9, Litvanya %100,3 ve Letonya %96,3 oranıyla yer aldı. Türkiye otomobil satışları 2011 yılı Nisan ayında geçen yılın Nisan ayına göre 
%47,3 oranında artarak 53.835 adet olarak gerçekleşti. 

AVRUPA OCAK – NİSAN 2011 DÖNEMİ TİCARİ ARAÇ PAZARI
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2011 yılı Mart ayında 2010  yılı Mart ayına göre %6 artış kaydetti ve 181.059 
adet pazar gerçekleşti.   AB (27) ve EFTA ülkelerinde 2011 Mart ayında en sert düşüş %57,5 ile Yunanistan’da  gerçekleşirken, ardından %37,1 
ile Slovakya ve %27,2 ile İtalya’da daralma yaşandı.  Bulgaristan, Portekiz, İzlanda ve İspanya ise bu ülkeleri takip etti. 2011 Mart ayında 
geçen  yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk iki pazar Romanya %124,6 ve Letonya %100 oranıyla yer aldı. Ka
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Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Nisan 2011 Dönemi (Kaynak: ACEA)
1 Almanya
2 Fransa
3 İngiltere
4 İtalya
5 İspanya
6 Hollanda
7 Belçika
8 Türkiye
9 Avusturya
10 İsviçre
11 İsveç
12 Polonya
13 Portekiz
14 İrlanda
15 Çek Cumhuriyeti
16 Danimarka
17 Finlandiya
18 Norveç
19 Yunanistan
20 Slovenya
21 Slovakya
22 Lüksemburg
23 Macaristan
24 Romanya
25 Bulgaristan
26 Estonya
27 Litvanya
28 Letonya

228.532
223.204

176.730
121.182

100.439
98.704
91.478

60.026
56.676
56.646

35.458

21.372

15.097
14.678
5.750

4.605
4.021
2.544
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Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-Nisan 2011 Dönemi (Kaynak: ACEA)
1 Fransa
2 İngiltere
3 Türkiye
4 İtalya
5 Almanya
6 İspanya
7 Hollanda
8 Belçika
9 İsveç
10 Polonya
11 Portekiz
12 Norveç
13 Avusturya
14 İsviçre
15 Danimarka
16 İrlanda
17 Finlandiya
18 Çek Cumhuriyeti
19 Macaristan
20 Yunanistan
21 Romanya
22 Slovenya
23 Slovakya
24 Lüksemburg
25 Bulgaristan
26 Estonya 241
27 Litvanya 206
28 Letonya 123
29 İzlanda

72.341

58.736
52.645

52.297
27.815

18.915
18.123

10.484
8.869
8.696
8.300

7.609
6.994

5.352
4.978
3.512

2.683
2.330
1.899

1.714
1.674
1.230
866
519

383
344
213
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