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EDİTÖRÜN YORUMU

Değerli Meslektaşlarım,

Yılın yarısını tamamlamış ve geçen yıla göre yüzde12 oranında artış ile 381.743 adet satış gerçek-
leştirmiş durumdayız. Bu rakamlar sevindirici olmakla beraber hafif ticari araç satışlarımızın yüzde 
7 oranında azalması sanayimiz açısından memnuniyetsizlikleri beraberinde getirdi. Burada ithala-
tın cazip olmasının yanı sıra, hafif ticari araçlardaki K belgeleri ve kullanıcılar için SRC belgeleri bu-
lundurma zorunluluğu ve yoğun yol denetimleri ile yüksek cezalara maruz kalınması da önemli de-
recede etkin rol oynamakta.

Önümüzdeki 2. yarıyıl için beklenen senaryo ilk yarıdaki artış trendinin aynen devam ettirilemiye-
ceği yönünde ama yıl sonu satış beklentisi 800-850 bin adet aralığı olarak gerçekçi bir yere otura-
cak gibi görünüyor.

Bizleri bekleyen önemli 2 konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum;

1- Elektronik fatura uygulaması,

2- İş sağlığı ve işçi güvenliği denetlemeleri,

Her iki konuda son derece önemlidir, iş sağlığı ve işçi güvenliği konusu ile alakalı dergimizde yazı bu-
lacaksınız ancak şunu hatırlatmak istiyorum. Bakanlık 50 kişiye kadar olan işletmelerde denetimi 
1 Ocak 2014’e kadar erteledi ancak bu süre içinde sizlerin yapması gerekenler; personelinizin iş gü-
venliği eğitimlerinizi tamamlamanız, risk analizlerini yaptırmanız ve acil durum eylem planlarınızı 
hazırlamanız gerekmektedir. Denetmenler eğer işyerinize gelmeden denetim yapıyorlarsa bu bildi-
rimlerinize göre hareket edeceklerdir. Eğer fiziki denetime tabi olursanız her ne kadar şirketleriniz 50 
kişinin de altında olsa aynı mekanda çalışan 51 ve üzeri kişi tespiti yaparlarsa 100.000 TL’ye kadar 
ceza yazılması gündeme gelebilir. Bu konuda önlemleriniz acilen almanızı öneriyoruz.

Diğer konu ise direk ticari hayatınızı etkileyecek türden “Elektronik Fatura” ile işlem yapma. 1 Eylül 
2013 itibarı ile mükelleflerin yani tüm Yetkili Satıcılarımızın, bu şekilde çalışacağına dair Gelir İda-
resi Başkanlığı’na başvurmuş olması gerekmektedir. Gereğin nedeni ise tüm Distribütörlerin artık 
elektronik fatura uygulamasına geçmeleri ve Yetkili Satıcılar ‘ında bu sebeple Elektronik Fatura ile 
işlem yapmak durumunda olmalarıdır. Bunun birtakım faydaları olduğunu da göreceksiniz. Yine 
dergimizin içinde bu konu ile alakalı detaylı bilgileri sizlerle paylaşmış oluyoruz.

5 Temmuz’da Antalya’da OYDER Bölge İletişim Toplantılarımızın 14.’üncüsünü gerçekleştirdik. Bu 
toplantılardaki amacımız sektör hakkında ve sektörü ilgilendiren konuların paylaşımını gerçekleş-
tirmek. Bu toplantımıza Tofaş-Fiat CEO’su Sayın Kamil Başaran konuşmacı olarak katılmış ve sek-
törün bu yıl ki performansını ve yıl sonu hedeflerini bizlerle paylaşmıştır. Ayı zamanda hepimizi son 
derece yakından ilgilendiren Yetkili Satıcılık mesleğinin gideceği noktaları bir üretici ve distribütör 
gözü ile ifade etmişlerdir.  

Zaman zaman sizlere yaptığım ziyaretlerde şikayetlerinizi dinliyorum, bunlar içinde satışta yaşa-
nan rekabet ve çoğu markada yaşanan kârsızlık, SSH konusunda özellikle hasar atölyelerindeki iş 
kayıpları, maliyetlerinizin artması sebebi ile gelir-gider dengesinin negatife dönmesi, kalifiye per-
sonel bulunamaması, ikinci el operasyonlarının yeteri derecede profesyonel yapılamaması, sigor-
ta satışlarında yaşanan sıkıntılar gibi. OYDER olarak bunların bir çoğuna çare olabilecek uygula-
malar yapıyor ve her birini sizlere dergimiz aracılığı ile, e-posta yolu ile, ziyaretlerimiz ile duyurma-
ya çalışıyoruz. 

Değerli meslektaşlarımız, eğer yukarıdaki konularda sıkıntılarınız varsa bizimle irtibata geçmek su-
reti ile destek alabilirsiniz. Derneğimizin misyonu gereği Yetkili Satıcıların sorunlarına çözüm olabi-
lecek projeler gerçekleştirilmekte ve sizlerin kullanımına sunulmaktadır.

Yaz aylarının hepimiz için başarılı geçmesini diliyorum.

Yetkili 
satıcılarımıza 
çözümler 
sunuyoruz
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Bir milyonluk pazar 
hedefi bir hayal değildir

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal

İlk 6 aylık satış performansını nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

O tomotiv sektörü son yıllarda elde ettiği hızlı iv-
melenme alışkanlığını bu yılın ilk yarısında da 

gösterdi diyebiliriz. 6 ayda elde edilen 381.743 adet-
lik toplam satış geçen seneye göre yaklaşık %12’lik 
bir artış olduğunu gösteriyor. 

Aslında bu artış beklenmedik bir artıştı diyemeyiz. 
Hemen hemen tüm otomotivciler 2012 yılı sonun-
da bir sonraki seneye yönelik %10 civarında bir artış 
umudu besliyordu. İlk 6 aylık sonuçlar bu beklenti-
nin yerine geldiğini gösteriyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ha-
fif ticari araç pazarının düşüş trendini sürdürmesi-
dir. Ülkemizin ağırlıklı olarak hafif ticari araç üreti-
mi yapan bir sanayiye sahip olduğu gerçeğinden ha-
reketle iç pazardaki hafif ticari araç kaybının sanayi 
üzerinde de olumsuz etki etmesi öngörülebilir. Sana-
yinin yaşayacağı her türlü olumsuzluk da ileride sek-

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı 
H. Şükrü Ilısal, otomotiv 
sektörünün ilk altı aylık 
performansını değerlendirdi. 
OYDER'in faaliyetlerine de 
değinen Ilısal, "OYDER olarak 
belki de tarihimizin en üretken, 
en fayda odaklı dönemini 
geçiriyoruz" açıklamasında 
bulundu.
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törün toptan etkilenmesi sonucunu da doğurabilir. 
Bu noktaya dikkat çekmek isterim.

Ayrıca ithalatın bu oranlarda devam etmesinin, ge-
lecekte yatırım yapmak üzere ülkemize gelecek ya-
tırımcıları bir miktar endişelendireceğini de tahmin 
etmek zor olmasa gerek.

Binek otomobil satış rakamı hızla artıyor. Bu du-
rumu nasıl açıklıyorsunuz? Trend böyle devam 
eder mi?

6 ayda toplam satılan binek otomobil adeti 292.106 
ve bu satış toplam satışın % 76,5’ine denk geliyor. 292 
binlik satış rakamı ayrıca tarihimizin rekor satış yılı 
olan 2011’in ilk 6 ayındaki 289 binlik satışın da üze-
rinde.

Burada çok açık görünen bir gerçek karşımıza çıkı-
yor. Türk tüketicisi tercihini binek otomobilden yana 
kaydırdı ve 3 yıldır gözlemlediğimiz bu eğilim kuv-
vetlenerek devam ediyor.

Hafif ticari araçların kiralama sektörünün konusu 
olmaktan çıkarılması ve şirket kullanımlarında talep 
edilen zorlaştırıcı belgeler nedeniyle satışlarında dü-
şüş olduğu ve bu düşüşün de binek otomobil ile ika-
me edildiği kanaatindeyim. Bu nedenle trendin de-
vamını öngörmek daha makul bir yaklaşım oluyor.

Yılsonu için 1 milyonluk Pazar hayal mi?

Her şeyden önce sektörümüzün ulaştığı seviyeyi göz 
önüne aldığımızda bizim için değil 1 milyonluk Pa-
zar, çok daha yüksekleri bile hayal değil. Bunu üstü-
ne basarak belirtmekte ve beklentilerimizi 1 milyon 
ile sınırlamamakta fayda görüyorum.

2013 yılsonu tahminime gelince hemen bu sene 1 
milyon adeti görmemizin zor olacağı kanaatindeyim. 

Bu seneki toplam binek ve hafif ticari araç pazarının 
800.000 ile 820.000 adet arasında kalacağını tahmin 
ediyorum. Ağır vasıtaları da bu toplamın içine katar-
sak yine 870.000 adete yakın ama henüz oraya ulaş-
mamış olacağını öngörüyorum.

Bu rakamlar da sektörümüz için çok değerli ve çok 
yüksek rakamlardır. Daha öncelerde 600.000 civa-
rına oturduğunu söylediğimiz satış adetlerinin ar-
tık 800.000 düzeyine ortalamada ulaştığını söyleye-
biliriz.

Ekonomi ve siyasetteki gelişmeler bu tahminle-
ri nasıl etkiler?

Otomotiv sektörünü hem ekonomik hem de siya-
si istikrar oldukça olumlu etkiliyor. Bu nedenle az 
önce yaptığım tahminleri bugünkü ortamın devamı-
nı varsayarak yaptım.

Ekonomik olarak Türkiye’nin önünün açık, yapısı-
nın kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle glo-
bal krizin etkilerinden uzak durmaya çalışırken ser-
gilenen ustalık, gelecek için ümidimizi de arttırıyor. 
Ancak hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız ki 

Her şeyden önce sektörümüzün ulaştığı 
seviyeyi göz önüne aldığımızda bizim için 
değil 1 milyonluk Pazar, çok daha yüksekleri 
bile hayal değil. Bunu üstüne basarak 
belirtmekte ve beklentilerimizi 1 milyon ile 
sınırlamamakta fayda görüyorum.
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ekonomi düzenli ve istikrarlı müdahaleler ister. İpin 
ucu biraz kaçınca yeniden dengelemek için harcanan 
çaba ve kaynak, çok daha fazla oluyor.

Son zamanlarda yaşanan hızlı döviz yükselişi ve 
buna bağlı faiz hareketliliği gelecek için biraz da olsa 
karamsarlaşmamıza neden oluyor.  Satışların özellik-
le faiz hareketliliğinden etkilenmesi ve kredilendir-
mede yaşanan sorunlar bu endişemizi körükleyen en 
önemli faktörler olarak sıralanabilir.

2014’ün ilk yarısında yapılacak olan seçimler ve 2014 
yılının genelde seçimlerle dolu olması bu yılın son 
çeyreğinde de seçim ekonomisine geçilmesine neden 
olabilir. Bunu yaşayarak görmek gerekecek diye dü-
şünüyorum.

Dünyadaki ekonomik gelişmeleri nasıl değer-
lendiriyorsunuz, bize etkileri nasıl yansıyacak?

Avrupa’da yaşanan ekonomik ve sosyolojik çöküntü 
özellikle yerli otomotiv sanayimizi önemli ölçüde et-
kilemiştir. Ancak ana ve yan sanayicilerimiz o kadar 
dinamik bir yapıya sahiplerki bu düşüşü başka yeni 

pazarlar bulmak sureti ile hissettirmemekteler, ken-
dilerini buradan bir kez daha tebrik ediyorum.

Avrupa’da 2013 yılında da büyüme beklenmiyor ne-
gatif görünüm bu yılda devam edecek zannediyo-
rum. 2014 yılında küçükte olsa pozitif yönde büyü-
me açıklanacağı görülüyor ama yinede temkinli ol-
mak lazım çünkü buradaki borç yapılanmaları ha-
len toparlanabilmiş değil. ABD’de ise durum poziti-
fe dönmüş durumda, oradaki dostlarımızdan da al-
dığımız bilgilere göre düzelme halkada yansımış du-
rumda.

Bugün dünyanın gündeminde Afrika, Ortadoğu ve 
Türk Cumhuriyetlerinin olduğu bölgeler var. Bizim 
sanayici dostlarımızda bu bölgelerde çalışmalarını 
devam ettiriyorlar ancak ben özellikle Türk Cumhu-
riyetleri ‘nin de bizim için yakın gelecekte çok önem-
li hale geleceğini düşünüyorum. 

Otomotivi etkileyen yılın ilk yarısındaki geliş-
meler sizce nelerdir?

Şüphesiz tüm ekonomiyi ve doğal olarak da reel sek-
törleri en çok etkileyen gelişme uluslararası kredi 
kuruluşlarının Türkiye’nin notunu yükseltmesi oldu. 
Genel ekonomik durumda Türkiye “yatırım yapıla-
bilir” ülke konumuna yükseltilerek uluslararası ser-
mayenin ilgisini çekmeye başladı.

Bu olumlu gelişmenin yurt içi faizlerde indirim so-
nucu ile taçlanması otomotiv satışlarında yılın her 2 
çeyreğinde de %10’un üzerinde büyüme yakalama-
mızı sağladı.

Mayıs sonundan beri yaşanan toplumsal hareketli-
lik ve protesto gösterileri ise beraber yaşama kültü-
rümüze yönelik en büyük tehdit olarak algılanıyor. 
Yüzyıllardır hoşgörü ve saygı temelinde yaşayan va-
tandaşların aynı kararlılık ve aynı metanet içinde ha-
yatlarına devam etmesi sorunların çözümüne en bü-
yük destek olacaktır. 

Asgari demokratik hakların savunulması aşamasın-
da ekonomik ve sosyal yaşamın zarar görmesini en-
gellemek her vatandaşımızın temel görevidir diye 
düşünüyorum. Bu nedenle demokrasi kültürü ile 

Ekonomik olarak Türkiye’nin önünün açık, 

yapısının kuvvetli olduğunu düşünüyorum. 

Özellikle global krizin etkilerinden uzak 

durmaya çalışırken sergilenen ustalık, 

gelecek için ümidimizi de arttırıyor. 
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ekonomik canlılığın birbirini destekleyerek büyüdü-
ğü günlerin yeniden tesis edileceğine inancımı ko-
ruyorum.

Yarıyıl değerlendirmenizde yetkili satıcılık 
mesleği hakkındaki görüşleriniz ve beklentile-
rinizde herhangi bir değişiklik oldu mu?

Yıllardır ısrarla dillendirmeye çalıştığımız ve her 
platformda çözüm arayışları bulmak için çaba sarf 
ettiğimiz temel problemlerimizde çok yol aldığımızı 
iddia edemem. Örneğin hala yetkili satıcıların en te-
mel sorunu karsızlık, hala adaletli paylaşım tesis edi-
lebilmiş değil, hala mesleğimiz bir tanıma kavuşmuş 
değil.

Ancak bunların yanı sıra elde ettiğimiz kazanımlar 
da mevcut. Örneğin artık yetkili satıcılar KOBİ kap-
samında değerlendiriliyorlar ve KOBİ’lerin sahip ol-
duğu tüm fırsatlardan faydalanabiliyorlar.

Yetkili satıcılık mesleğimiz gerek bürokraside gerek-
se de hükümet çevrelerinde layıkıyla temsil ediliyor 
ve karar mekanizmalarında etkin rol oynayabiliyor. 
Otomotiv sektörünü ileriye götürecek her türlü geliş-
mede kendine düşen rolü ve yatırımı yerine getirebi-
lecek yapılanmaya sahip. Bizim ülkedeki tüm yetki-
li satıcıları temsil etmeye yetkili tek örgüt olarak üze-
rimize düşen görevler olduğunun bilincindeyiz. Bu 

görevleri yerine getirmek için tüm imkanlarımızı se-
ferber ederek çalışmaya devam ediyoruz.

Bize biraz da OYDER’in çalışmalarından ve bu ilk 
yarıyılda yaptıklarından bahsedebilir misiniz?

OYDER olarak belki de tarihimizin en üretken, en 
fayda odaklı dönemini geçiriyoruz diyebilirim. 

Bildiğiniz gibi bu yılki Otomotiv Sektörünün Gele-
ceği konulu kongremizde ana tema olarak “Gelişim 
için Değişim”i belirlemiştik. Otomotiv sektörünün 
gelişmek için değişmek zorunda olduğu gerçeğin-
den hareketle bu değişimin yönünü belirlemeye ça-
lışmış ve bu konuda bize yol göstermesi için ulusla-
rarası konukları ağırlamıştık.

Kendi bünyemizde de yetkili satıcılara sağladığımız 
faydaları bu değişim konseptine oturtarak daha önce 
hiç düşünülmemiş, uygulanmamış projelere yol ver-
dik.

Örneğin Türkiye’nin en büyük satın alma organi-
zasyonu olan Zer ile anlaşarak tüm yetkili satıcıla-
rın faydalanabileceği bir “Ortak Satın Alma Platfor-
mu” oluşturduk. Yetkili satıcılıklarımızda ihtiyaç ola-
rak alınan tüm malzeme ve gereçlerin temin edilebi-
leceği bu platform, ortak satın alma gücünün getirdi-

Bugün dünyanın gündeminde Afrika, 
Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerinin olduğu 
bölgeler var. Bizim sanayici dostlarımızda bu 
bölgelerde çalışmalarını devam ettiriyorlar 
ancak ben özellikle Türk Cumhuriyetleri'nin 
de bizim için yakın gelecekte çok önemli hale 
geleceğini düşünüyorum. 

Bizim ülkedeki tüm yetkili 
satıcıları temsil etmeye 
yetkili tek örgüt olarak 
üzerimize düşen görevler 
olduğunun bilincindeyiz. Bu 
görevleri yerine getirmek 
için tüm imkanlarımızı 
seferber ederek çalışmaya 
devam ediyoruz.
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ği büyük maliyet avantajları sağlıyor. Ortalamada her 
yetkili satıcının kendi başına tedarik etme yöntemi-
ne göre % 20 daha avantaj sağlayan bu oluşum, yet-
kili satıcılarımızın maliyet kontrolü için çok kuvvet-
li bir araç olacak.

Yine geleceğin en önemli sorunlarından biri olarak 
düşündüğümüz nitelikli işgücü alımları konusunda 
yeni bir çalışma başlattık. Türkiye’nin en değerli İK 
ve Eğitim şirketlerinden biri olan PDR Danışmanlık 
kanalıyla “İş Gücü Değerlendirme ve İşe Alım” üze-
rine yeni bir projeye imza attık.

Bu projede yetkili satıcılıklarımızda sıkça yaşadığı-
mız doğru eleman bulma sorununa çözüm getiriyor 
ve daha ilk başta işe en uygun kişinin tespit edilmesi 
için bilimsel bir yöntem uyguluyoruz. % 95 gibi yük-
sek bir yüzdeyle isabet garantisi veren bu sistem sa-
yesinde işe alımlarda yapılan hataların ve buradan 
kaynaklanan mali zararların önüne geçmeyi hedef-
liyoruz.

Üçüncü olarak bahsedebileceğim projemiz ise 
Acerpro ile birlikte yürüttüğümüz “Sigorta Karşılaş-
tırma Ekranı” projesi. Yetkili satıcılarımızda kuru-
lan merkezi sistem sayesinde sadece saniyeler içeri-

sinde müşterilerin ihtiyacına uygun sigorta poliçeleri 
alternatif firmalardan toplanarak ve daha da önem-
lisi poliçe içerikleri karşılaştırılarak müşterilere su-
nulabiliyor.

Teklif toplama aşamasında yaşanan zaman kaydı, iş-
gücü kaybı ve konsantrasyon kaybını ortadan kaldı-
ran bu projede ayrıca çapraz satış imkanları ile yetki-
li satıcılıklara yeni kazanç kapıları da sağlanmış olu-
yor.

Bende dahil olmak üzere çocuklarımızı otomotiv 
konusunda yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu amaçla 
Boğaziçi Üniversitesi yaşam boyu eğitim merkezi ile 
“Aile Şirketleri” temalı eğitim düzenleyerek geleceği-
mizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı şirket yöneti-
minde etkin ve yetkin olabilmeleri amacıyla eğitme-
ye başlamış durumdayız.

Biz projelerimizi hayata geçirirken hep yetkili satı-
cılığın en büyük sorununa çözüm bulmayı hedefli-
yoruz. Karlılığın artması için maliyetlerin azalması 

ve alternatif kazanç kapılarının aralanması gerekti-
ğini düşünüyoruz. İşte bu nedenle projelerimiz hep 
yetkili satıcılıklara fayda sağlamak üzerine yapılan-
dırılmış durumda.

Son olarak yetkili satıcılık mesleğinin geleceği-
ni nasıl görüyorsunuz? Orta ve uzun vadede de-
ğişim beklentileriniz nelerdir?

Bu soruyu ve bu konuyu çok önemsediğimizi belir-
terek başlamak isterim. Yetkili satıcılık mesleği şu 
anda isim olarak bile bizim yaptığımız işlerin bütü-
nünü temsil etmiyor aslında. Biz sadece satış yapmı-
yoruz, servislerimiz ile hizmet de sağlıyoruz. Danış-
manlık da yapıyoruz, yönlendirme de yapıyoruz. Sa-
dece yetkili satıcı olarak anılmak aslında üzerimizde-
ki iş yükünü yeterince tanımlamıyor.

Bunun haricinde mesleğimiz daha çok distribütör 
kuralları ve uygulamaları ile sınırlı ve onların çizdiği 
yolda ilerlememizi öngörür şekilde yapılandırılmış. 
Bizim de aldığımız risk dahilinde söz sahibi olmamız 
ve kararları ortak vermemiz gerektiğine inanıyoruz.

Ancak sektörün geleceği, yeni oluşumlar ve yetki-
li satıcılık sisteminde yaşanması muhtemel değişim-
lere yönelik bilimsel bir araştırma yapılması konu-
sunda önemli bir işbirliğine imza attığımızı buradan 
müjdeleyebilirim.

Ülkemizin en prestijli üniversitelerinden biri olan 
Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Yaşam Boyu Eği-
tim Merkezi ile yukarıda bahsettiğim konuların araş-
tırılması, gelecek senaryoları oluşturulması ve bu se-
naryolara göre bugünden alınması gereken tedbirle-
rin belirlenmesi üzerine bir referans kitap yazılması 
konusunda çalışmaya başladık.

Artık Boğaziçi Üniversitesi ve OYDER önderliğinde 
yetkili satıcılık mesleğinin geleceği bilimsel ve aka-
demik olarak masaya yatırılacak ve senaryolar belir-
lenmiş olacak.

Bizi çok heyecanlandıran ve geleceğimiz ışık tutan 
bu çalışmanın da yıl sonuna kadar sonuçlanacağını 
ümit ediyoruz. 

Yetkili satıcılık mesleğimiz gerek bürokraside 
gerekse de hükümet çevrelerinde layıkıyla 
temsil ediliyor ve karar mekanizmalarında 
etkin rol oynayabiliyor. Otomotiv sektörünü 
ileriye götürecek her türlü gelişmede kendine 
düşen rolü ve yatırımı yerine getirebilecek 
yapılanmaya sahip.

Biz projelerimizi hayata geçirirken hep yetkili satıcılığın en büyük so-
rununa çözüm bulmayı hedefliyoruz. Karlılığın artması için maliyet-
lerin azalması ve alternatif kazanç kapılarının aralanması gerektiği-
ni düşünüyoruz. İşte bu nedenle projelerimiz hep yetkili satıcılıklara 
fayda sağlamak üzerine yapılandırılmış durumda.
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OYDER Antalya Diyalog Toplantısı’nın açılış ko-
nuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Baş-

kanı H. Şükrü Ilısal, Türkiye ve dünya ekonomi-
si hakkında bilgiler verdi. H. Şükrü Ilısal, dünyada 
2013 yılı büyüme tahmininin yüzde 2,3 olarak ön-
görüldüğünü hatırlatarak, “Dünya büyüme rakam-
larının 2014 için yüzde 3,1, 2015 için ise yüzde 3,3 
olarak gerçekleştirileceğinin tahmin edileceği söy-
leniyor. Aynı şekilde Türkiye’ye baktığımızda 2013 
yılı için yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülüyor. ABD’de 
yüzde 1,9, Avrupa’da ise 0,3 olarak gerçekleşecektir” 
dedi.

Türkiye’nin ılımlı bir ekonomik toparlanma yaşadı-
ğını ifade eden Ilısal: “Bu da 2012’de başarılı yeni-
den dengelemenin ardından gelmiştir. Belki ekono-
mik büyüme istendiği kadar büyümedi ama içteki 
dengesizlikleri azaltmak ve büyüme için daha sürdü-
rülebilir bir temel yaratmak adına buna ihtiyaç var-
dı. Şimdi ılımlı bir toparlanma gözlemliyoruz. ulus-
lararası duruma baktığımızda, tüm gelişmekte olan 
ülkelere baktığımızda hala belirsizlikler ve zorluk-
lar var. Bunun da birkaç temel nedeni var. Kısa bir 

süre öncesine kadar dünyadaki ana piyasalar, ABD, 
Avrupa geçmişte, kriz öncesinde büyüdükleri kadar 
hızlı büyümüyorlardı. ABD hala toparlanmaya de-
vam ediyor ama özellikle Türkiye’nin ticaretinin yüz-
de 40’ının gerçekleştiği Euro Bölgesi hala toparlan-
maya başlamış değil. Son gözlemlere göre belki Euro 
Bölgesi de toparlanmaya başlamış olabilir ama yine 
de Türkiye’nin en temel ihraç pazarındaki bu sorun 
Türkiye içinde de sorun yaratıyor.” diye konuştu. 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüklükleri-
ne de değinen H. Şükrü Ilısal, Meksika’nın 1,23 tril-
yon dolar, Güney Kore’nin 1,21 trilyon dolar,  Endo-
nezyanın 908 milyar dolar, Türkiye’nin ise 876 milyar 
dolar büyüklüğünde olduğu bilgisini verdi. 

Türkiye’nin demografik yapısına değinen Ilısal, 
“Türkiye’nin demografik özellikleri perakende sek-
törünün büyümesi açısından oldukça yüksek bir po-
tansiyel bulunduğunu göstermektedir. Çalışma ça-
ğındaki nüfus olarak tanımlanan 15–64 yaş nüfu-
sun toplam nüfus içerisindeki payının 2020’de %68,6 
ile en yüksek değerine ulaşması ve bu tarihten son-

OYDER'in geleneksel 
hale gelen diyolog 
toplantılarının 
14'üncüsü Antalya'da 
gerçekleştirildi. 
Toplantıya TOFAŞ 
CEO'su Kamil Başaran, 
Basf Coatings Otomotiv 
Tamir Boyaları Müşteri 
Projeleri Müdürü 
Serdar Gürses, Koç 
Finans yöneticisi 
Serhat Kayra, Zer 
yöneticisi Müge Orlu, 
PDR Grup Yöneticisi 
Seçil Baydaş ve Acer 
Pro yöneticisi Fatih 
Acer konuşmacı olarak 
katıldılar.
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ra tedricen azalması beklenmektedir. Nüfus artış hızı 
yavaşlarken, çalışma çağındaki nüfusun artmaya de-
vam etmesi  ekonomik gelişmenin hızlanmasına im-
kan vermek suretiyle Türkiye’ye  bir ‘demografik fır-
sat penceresi’ sunmaktadır. Bu çerçevede, 2020-2025 
yıllarına yaklaşıldıkça, Türkiye’de çalışabilir nüfusun 
toplam nüfus içerisindeki payının artmasının pera-
kende ticaret sektörüne de olumlu yönde yansıması 
beklenmektedir” dedi.

Türkiye’nin ihracat potansiyeline de değinen H. Şük-
rü Ilısal, UİB ve OAİB verilerine göre 2013 yılı Ocak-
Haziran döneminde otomotiv sanayinin toplam ih-
racatı, bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında artarak 
10,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğinin bilgisi-
ni verdi. Dünya otomotiv üretimi sonuçlarını akta-
ran H. Şükrü Ilısal, “Toplam dünya üretimi sonuç-
larına göre Çin 19,3 milyon adet üretimle ilk sıra-
da yer aldı. Türkiye ise 2012 yılında toplam olaram 
1.072.339 adet üretim gerçekleştirmiştir.  Yine 2012 
yılında dünya üretimi yüzde 5 artışla 84 milyon ade-
de ulaştı. 2013 yılında ise toplam üretimin 87 milyon 
olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor” diye konuştu.

Türkiye otomotiv sektörünün performansını ele alan 
H. Şükrü Ilısal, “Türkiye otomotiv sektöründe 2012 
yılının ilk çeyreğinde yüzde -25,39, ikinci çeyreğin-
de ise yüzde -14,6 oranında daralmıştır.  İlk ve ikinci 
çeyrekte yaşanan daralmaya karşın otomobil ve ha-
fif ticari araç pazarı üçüncü çeyrekte yüzde 4,68’lik 
bir artış gösterdi. Ancak yine 2012 yılının son çeyre-
ğinde pazar yüzde 5,34 daralarak, bu yılı yüzde 10,03 
oranında bir küçülme ile tamamladı.

2013 yılının ilk iki çeyreğinde ise ilk çeyreğinde  
yüzde 12,41 artış görülürken,  ikinci çeyreğinde de  
%11,84 artış yaşandı” diye konuştu. H. Şükrü Ilısal, 
LMC Automotive’in, 2013 yılı birinci çeyrek itiba-

riyle 2014 yılı dünya otomotiv pazarı tahminlerini 
yayınladığı raporun bazı sonuçları paylaştı. “Rapo-
ra göre birinci çeyrek sonuçları 2013 yılı dünya top-
lam otomotiv pazarı geçen yıla oranla yüzde 2,9 ar-
tışla, 86 milyon adet olarak tahmin ediliyor. 2014 yı-
lında ise dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla 
göre yüzde 6,9 artışla 92 milyon adete ulaşması bek-
leniyor” dedi.

Konuşmasında Türkiye’de otomotiv üzerindeki ver-
gilere değinen H. Şükrü Ilısal, “Avrupa ülkelerin-
de otomobil satışında ÖTV uygulaması söz konusu 
değil. Ancak bazı AB ülkelerinde belli CO2 değer-
leri üzerine caydırıcı vergiler uygulanıyor. Ülkemiz-
de otomotiv sektörünün gelişmesini hızlandırmak 
otomobil fiyatlarının aşağı çekilmesiyle  mümkün-
dür. Araç talebi ancak bu şekilde artırılabilir” diye 
konuştu.  2011 yıl sonu itibariyle toplam araç parkı-
mızın 12 milyon düzeyinde olduğunu hatırlatan Ilı-
sal. “Bugün mevcut araç parkımızın %54,2’si 12 yaş 
üzeri araçlardan oluşuyor, 16 yaş üzeri olanların ora-
nı ise %34’tür” dedi.

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, 5 milyon metrekare 
alanda yetkili satıcıların 7 milyar dolarlık tesis yatı-
rımını olduğunu dile getirerek, personel istihdam et-
tiklerini söyledi. 52 markayı temsil ettiklerini de be-
lirten H. Şükrü Ilısal yetkili satıcıların Hedef Baskısı 
ve Değişkenler, İnsan Kaynakları Tedariği, Rekabet / 
Haksız rekabet, SSH kanadındaki sorunlar, Kâr mer-
kezlerinin etkin kullanılamaması, Genişlemeyle ar-
tan Finans ihtiyacı ve Teknolojiye uyum konularında 
zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’deki en legal sektörün otomotiv olduğu-
nu hatırlatan OYDER Başkanı H. Şükrü ILISAL, 
Türkiye’nin istihdam sağlayan önemli sivil toplum 
örgütlerinden biri olarak kriz ve risklere karşı aynı 
zamanda dünyanın en antremanlı otomobil yetkili 
satıcıları olduklarını vurguladı. 
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B aşaran, otomotiv sektöründe hızla gelişen tek-
nolojiye paralel olarak araçların ömrünün gide-

rek azaldığını belirterek, “Yepyeni bir aracı piyasaya 
sürüyorsunuz, arkasından maksimum 4 sene içinde 
yüzünü değiştiriyorsunuz, teknolojik olarak güncel-
liyorsunuz. Daha sonra o aracın yenisini çıkartıyor-
sunuz. Bir aracın yaklaşık 8 senelik bir ürün ömrü 
söz konusu” dedi. 

Müşterilerin ihtiyaçları ve pazarın gelecekte alaca-
ğı pozisyona göre 2 yeni model üzerinde çalışıldı-
ğını dile getiren Başaran, “Otomotiv tarihine geçe-
çek yepyeni 2 model üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’de 
otomotiv konjonktürü kapsamında bugüne kadar 
alışılagelen şekildeki model lansmanları değil bun-
lar. Bu bir Doblo gibi kendi başına başarı hikayesi ya-
ratmak üzere yola çıkacak araçlar. Bu ülkenin fikri ve 
sınai haklarını elinde tutacak araçlar” diye konuştu. 

“Pazar performansımızı tanımladık” 

Türkiye, Amerika ve Avrupa’daki müşterilerin beğe-
nisinden yola çıkarak önümüzdeki dönem için pazar 
performanslarını tanımladıklarını anlatan Başaran, 
pazar performası için de hem hafif ticari araç hem 
de binek segmentinde ne yapacaklarını belirledikle-
rini bildirdi. 

Kamil Başaran, “Bunun ilk örneği olarak hafif tica-
ri araçta Fiat Doblo projesi kendini gösterdi zaten. 
Doblo’yu hem içerideki müşterilerimiz hem de 80 ül-
keye ihraç ettiğimiz pazarlardaki ihtiyaçlara göre ye-
niden tanımladık. Çok daha fazla müşterinin beğe-
nisini kazanacak boyuta getirdik diye düşünüyorum” 
dedi. 

Bursa’dan çıkacak Doblo’ların 2014 sonundan itiba-
ren Amerika’ya ihraç edilmeye başlanacağına dikkati 
çeken Başaran, söz konusu projenin Türkiye ekono-
misine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını kay-
detti. Başaran, şöyle devam etti: 

“Doblo Amerika projesi kapsamında, 2014-2021 yıl-
larında yaklaşık 175 bin aracın ihraç edilmesi ön-
görülüyor. Çok sevinerek söylüyorum ki Kuzey 
Amerika’daki pazarın büyümesi dolayısıyla ihraca-
tımızı iki katına çıkartabileceğiz. Doblo projesinin 
ömrü, ilk aşamada 2018’den 2021’e kadar uzatılmış 
olacak. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız.”  

Hafif ticari araçlarda Fiat Doblo ve Minicargo’nun 
segmentlerinde en iyi satan araçlar olduğunu ifade 
eden Başaran, “Önümüzdeki dönem Doblo gibi Mi-
nicargo da gözden geçirilecek ve müşteri beğenisine 
göre yapılacak modifikasyonlardan sonra pazara su-
nulacak” diye konuştu. 

Amerika ve İngiltere cazip pazar, hedef 
Japonya’ya ihracat 

Amerika’daki ekonomik krizin toparlanmaya başla-
masından sonra bölgenin kendileri için çok cazip bir 
pazar haline geldiğini kaydeden Başaran, Avrupa pa-
zarının belli bir noktada küçüldüğünü, buna karşın 
BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ile 
Asya pazarlarının büyüdüğünü söyledi. 

Tofaş CEO'su Kamil Başaran, otomotiv sektöründe müşteri 
beğenisinin dünyadaki değişime paralel bir gelişme gösterdi-
ğini söyledi.

Başaran, Türkiye'de doğum oranları bir miktar azalsa bile hala 
Avrupa'ya göre genç bir nesil bulunduğunu, kadınların top-
lumda daha aktif olmaya başladığını, iş hayatına girdiğini ve 
ekonomik bağımsızlıklarını elde ettiğini söyledi. Kadının kendi 
sosyal yapısını oluşturmasıyla otomotiv sektörü için bir müş-
teri haline geldiğini kaydeden Başaran, "Artık otomobil satın 
alırken kadınla erkeğin oyu eşit. Bir kere araçları geliştirirken 
mutlaka kadınların beğenisini almamız lazım. Onların aklına 
girmemiz lazım" diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye’de sektör nereye gidiyor?

Otomotiv sektörünün tüm oyuncularının önümüzdeki dönemde çok kritik rolleri ol-
duğunu söyleyebilirim. Gelecek, bugünden daha farklı bir hale gelecek. Hepimiz çok 
iyi biliyoruz ki müşterilerimiz çok hızlı değişiyor. Bunun yanı sıra otomotiv sektörü-
nün insan kaynağının anlayışları da değişiyor. Artık, eski jenerasyon olarak, yeni ne-
sil yöneticilerimize çalışlanlarımıza ve hatta müşterilerimize de, eskinin alışkanlıkla-
rı ve mentalitesiyle bakamayız. Geleceğe hazırlanmak için önce bunları kabul ederek 
işe koyulmak gerekiyor. 

Otomotiv gün geçtikçe gelişen, farklılaşan ve ülke ekonomisi için giderek kritikleşen 
bir sektör olma yolunda ilerliyor. Aynı zamanda da dünyanın en büyük yatırımlarının 
gerçekleştiği sektörlerden biri halindedir. Sektörün yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir ci-
rosu var. Bu dünyanın altıncı büyük ekonomisine eş değer olan bir rakamdır. Biz Tür-
kiye olarak 2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olmayı hedefliyoruz. Bu açı-
dan sektörün büyüklüğünü çok iyi anlamamız gerekiyor. 

Müşterilerin artık kullandığı aracın çevreye etkisinin 
çok daha az olmasını, hatta yok edilmesini istediğini de 
ifade eden Başaran, "Tüketici bunun için prim de veriyor. 
Bunların başında emisyon değerleri geliyor. Daha az yakıt 
kullanmak, daha hafif kullanmak bunların girdisi olarak 
ortaya çıkıyor" dedi.
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Avrupa’da pazarı optimize etmek, daha sonra Avru-
pa dışına doğru açılmayı tercih ettiklerini vurgula-
yan Başaran, şunları kaydetti: 

“Şu anda İngiltere bizim için büyüyen bir pazar. 
Eurozone’nin dışında olan İngiltere’ye ihracatımız 
ciddi düzeyde arttı. Avrupa dışına baktığımızda iri-
li ufaklı tüm ülkelere saldırıyoruz. Latin Amerika ül-
keleri ciddi pazar ama sevinerek söylüyorum ki İn-
giltere tek başına şu anda Latin Amerika’yı yakaladı. 
Bunun dışında Singapur’a ihracatımız var. Japonya’ya 
otomobil ihraç etmek için her türlü girişimin için-
deyiz. Ümit ediyorum önümüzdeki günlerde sembo-
lik dahi olsa Türk işçisinin, Türk mühendisinin ürü- nünü Japonya’ya ihraç edebildiğini müjdeleyeceğim. 

Sembolik dahi olsa Japonya’ya otomobil ihracatı yap-
mak anlamlı.” 

İhracat yapmak için iç pazardan mutlaka güç almak 
gerektiğine işaret eden Başaran, iç pazar müşterisi-
nin beğenisi yakalanırsa dışarıda da etkileşimin ku-
rulabileceğini söyledi. İç pazarda 55 markanın reka-
bet ettiğini dile getiren Başaran, “Türkiye’nin bu eko-
nomik koşullarında ürettiğimiz araçlardan birini içe-
riye satıyorsak, bir tanesi de mutlaka ve mutlaka ih-
raç etmek zorundayız ancak bu şekilde hem ülkenin 
şu anki otomotiv sektörünün geldiği teknolojik orta-
mında katma değer yaratacak hem de dış ticaret açı-
ğını azaltacak vaziyete katkı vermiş oluruz” diye ko-
nuştu.

2023’de hedef 4 milyon araç

Yurt dışındaki ekonomik krizin sürdüğünü, 
Avrupa’daki ekonomik bunalım yüzünden pazarın 
daraldığını ifade eden Başaran, Ortadoğu’da da gü-
venli bir ortam oluşturulursa pazar imkanlarının bu-
rada da doğabileceğini açıkladı. Başaran, “Nereye 
bakıyoruz o zaman. Avrupa’nın ötesi noktalara ba-
kıyoruz. Buralar neresi? Türkiye’nin etrafındaki böl-
ge. Afrika, Amerika veya Avro Bölgesi’nin dışında 
kalan alanlar. Irak ve İran, belki bu konularda Suri-
ye ile ilgili sorunların belli noktada çözülmesi, bizim 
ticaret yapabilir ve sınırımızdaki ticaretin kolaylaş-
ması takdirinde tabi ki buralar bizim için çok önem-
li fırsat. Afrika dahil olmak üzere buralar bizim için 
önemli fırsat noktaları olabilir. 2023 hedeflerinde 
Türkiye’nin 4 milyon araç üretiyor olması gerekiyor. 
Bunun da yaklaşık 3 milyonunu da ihraç eder olma-
sı gerek. O yola giden her şeyin doğru adımlar oldu-
ğunu görüyoruz. Ümit ediyorum ki Avrupa’daki kriz 
bir an evvel köklü ve sürdürülebilir şekilde çözülür, 
Türkiye’nin iç pazarının da ihracata nefes ve cesaret 
verecek kadar büyümesi sağlanırsa biz bu neticele-
ri bu yolda alırız. Türkiye 2023 yılı hedeflerine iler-
ler” dedi. 

“Kadınların daha fazla üzerinde durduğu şey; ilk olarak dokun-
dukları ortamın beklentilerini karşılaması. İkincisi güven. Kul-
landıkları aracın sağlamlığı kadınlar için önemli. Otomatik vi-
tes de kadınların vazgeçmediği konu. Erkekler ise biraz daha 
farklı tarafa doğru gidiyor. Onlar araç üzerindeki donanım, ara-
cın kas yapısı, yakıt tüketimine bakıyor. Dizel motor konusun-
da da erkekler daha fazla talepkar.”

İç pazar mutlaka hak ettiği yere gelecektir
İç politikada sağlanacak istikrar, AB sürecinin gelişimiyle 
oluşacak olan öz güvenle sektörün hızlı bir ivme 
kazanacağını düşünüyoruz. Ama bunlar tek başına yeterli 
değildir. Tüketicilerin harcama eğilimi sektörümüz için 
çok önemlidir. Kadınlar ekonominin bir parçası haline 
geliyor. Çok önemli oranda bir kadın nüfusu ekonomi içinde 
yer alıyor. İşte bunların oluşturduğu dinamikle beraber 
de tüketici eğilimlerinde biraz daha farklı değişimlerin 
yaşanacağına inanıyoruz. 
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OYDER
ORTAK SATINALMA 
PLATFORMU

OYDER Ortak Satınalma Platformu, 
Türkiye’deki otomotiv yetkili satıcıla-
rına özel olarak tasarlanmış ve teme-
linde toplu satınalmanın avantajı ile 
birlikte kullanıcılarına maliyet avan-
tajı sağlayarak kârlılıklarını arttır-
ma ve işletmelerin gider yönetimi fa-
aliyetlerini daha verimli yürütmeleri-
ne destek olmak amacıyla 2013 Mayıs 
ayında hayata geçirilmiştir. Bu ay ZER 
A.Ş firmasından Pazarlama Hizmetleri 
Müdürü Engin Keskinel ile gerçekleş-
tirdiğimiz, Satınalma Platformu ile il-
gili merak edilen tüm soruların cevap-
larını röportajımızda bulabilirsiniz.

OYDER Ortak Satınalma Projesinin çıkış nokta-
sı nedir?

Son yıllarda otomotiv sektöründe yaşanan geliş-
melere paralel olarak, bu sektörde faaliyet gös-

teren işletmelerin de yapılarını genişlettiklerini ve 
vizyonlarını geliştirdiklerini gözlemliyoruz. Geniş-
leyen şirket yapıları, rekabet sebebiyle artan hizmet 
kalitesi ve seviyesi gibi etmenler, şirketlerin ihtiyaç 
duydukları ürün çeşitliliğinin artmasına yol açmış-
tır. Artan maliyet kalem sayısı ile birlikte girdi mali-
yetleri yükselmiş, çalışılan tedarikçi firma sayısı art-
mış ve dolayısıyla işletme giderlerinin denetimi zor-
laşmıştır. Ticari satışlardan elde edilen gelirlerin yanı 
sıra, satınalma maliyetleri de işletme kârlılığında ol-
dukça önemli bir rol oynadığından; zorlu pazar ko-
şullarında güçlü olmak ve rekabet avantajı elde ede-
bilmek için şirketler, satınalma maliyetlerini en aza 
indirgemek ve işletme maliyetlerini en etkin şekil-
de denetlemek durumunda kalmışlardır. Bu nokta-
dan hareketle; Türkiye’deki otomotiv yetkili satıcıla-
rına maliyet avantajı sağlayabilecekleri, tek bir nok-

Türkiye’deki otomotiv 

yetkili satıcılarına 

maliyet avantajı 

sağlayabilecekleri, 

tek bir noktadan 

tüm ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri 

ve giderlerini kontrol 

altında tutabilecekleri 

Ortak Satınalma 

Platformu projesinin 

temeli, OYDER ve ZER 

işbirliği ile atıldı.

ZER A.Ş firmasından 
Pazarlama Hizmetleri 

Müdürü Engin Keskinel 
Satınalma Platformu ile 

ilgili merak edilen tüm 
soruların cevaplarını  

veriyor!
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tadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve gider-
lerini kontrol altında tutabilecekleri Ortak Satınalma 
Platformu projesinin temeli, OYDER ve ZER işbirli-
ği ile atılmıştır.

Özetlemek gerekirse, OYDER Ortak Satınalma 
Platformu nedir?

OYDER Ortak Satınalma Platformu, OYDER’e üye 
olan otomotiv yetkili satıcılarına özel olarak hazır-
lanmış bir proje olup, toplu satınalmanın getirdiği 
maliyet avantajını ve kalite standardizasyonunu kul-
lanıcılarına sunmak ve satınalma maliyetleri için de-
netim mekanizması oluşturmak üzere hayata geçiri-
len bir platformdur.

OYDER Ortak Satınalma Platformu’ndan alışve-
riş yapmanın avantajları nelerdir?

Kullanıcılar, OYDER Ortak Satınalma Platformu 
kullanımı ile birlikte öncelikle, düşük maliyetlerle 
ürün satınalımı yaparak, kârlılıklarını ve işletme ve-
rimliliklerini artırabileceklerdir. Uygun fiyatlı ürün-
ler sunulurken kaliteden de taviz verilmemekte ve ta-
nınmış, güvenilir markaların portalda yer almasına 
oldukça önem verilmektedir. Platform farklı katego-
rilerden birçok ürün ve markayı içerdiğinden kulla-
nıcılarına, tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşı-
layabilme ve bu sayede insan gücü ve zaman tasar-
rufu sağlayabilme imkânı tanımaktadır. Bunun yanı 
sıra online alışveriş platformu olma özelliği sayesin-
de, kullanıcılar platforma 7/24 ulaşım imkânına sa-
hip olup, istedikleri her an sipariş verebileceklerdir. 
İstenilen zamanda ve adetlerde sipariş verebilme sa-
yesinde, gereksiz depolama işlemleri en aza indiri-
lebilecektir. Proje, satış sonrası destek hizmeti de 
vermektedir. Kullanıcılar, her türlü soru ve önerile-
ri için, platforma özel hizmet veren çağrı merkezi-
ni arayabilir veya ortak satınalma platformunda yer 
alan mail adresine e-posta gönderebilirler. Portaldan 
verilen tüm siparişleri takip etme olanağı olduğun-
dan işletmeler, girdi maliyetlerini raporlarken, gider-
lerinin denetimini daha etkin yapabilir ve satınalma 
maliyetlerini kontrol altında tutabilirler.

Portalda yer alan ürün kategorileri nelerdir?

Ortak Satınalma Platformunda gıdadan temizlik 
malzemelerine, elektronik ürünlerden kırtasiye ve 
bilgisayar sarf malzemelerine kadar, bir OYDER ba-
yisinin ihtiyaç duyabileceği birçok ürün grubundan 
malzeme bulunmaktadır. Proje başlangıcında oto-
motiv yetkili satıcılarının ortak satınalma kalemle-
ri üzerine araştırma yürütülmüş ve bu doğrultuda, 
portalda yer alacak ürün kategorileri oluşturulmuş-
tur. Farklı kategori ve markaların da portala dâhil 
edilmesi ile birlikte, her geçen gün ürün çeşitliliğinin 
artırılması hedeflenmektedir.

OYDER Portalına erişim nasıl sağlanır?

Kullanıcılar, www.oydersatinalma.com bağlantısı 
üzerinden portala erişim sağlayabilirler. 

OYDER Portalına üye olmak isteyenlerin ne yap-
ması gerekiyor?

Ortak Satınalma Portalı, yalnızca OYDER’e üye oto-
motiv yetkili satıcılarına sunulan bir avantaj oldu-
ğundan, öncelikle OYDER üyesi olma zorunlulu-
ğu bulunmakta ve portala üyelik başvurusunda bu-
lunulması gerekmektedir. Üyelik başvurusunda bu-
lunmak için, www.oydersatinalma.com bağlantısın-
da yer alan ‘Üye Olmak için Tıklayınız.’ linkine tık-
layarak, üyelik formunu eksiksiz şekilde doldurmak 
yeterli olacaktır.

Üyelikler ne kadar sürede aktif hale getiriliyor?

Üyelik başvurusunda belirtilen bayi adı, vergi numa-
rası, vergi dairesi vb bilgiler, sistem yöneticileri tara-
fından kontrol edilmektedir. Bilgilerin doğruluğu te-
yit edildikten sonra, üyelik onaylanacak ve aktif hale 
getirilecektir.  Bilgilerin teyit edildiği durumda üye-
lik başvurusu, başvuruda bulunulan gün içerisinde 
aktif hale getirilecek ve belirtilen mail adresine bilgi-
lendirme e-postası gönderilecektir.

Portala üyelik için herhangi bir ücret veya aidat 
talep ediliyor mu?

OYDER, hiçbir ücret ödemeden portala üye olabil-
me imkânını değerli üyelerine sunmaktadır.

İyi bir internet kullanıcısı olmayan kişilerin bu 
platformu kullanabileceğini düşünüyor musu-
nuz?

Müşterilerin portalı rahat kullanımı öncelikli konu-
larımızdan olduğundan, bu proje hayata geçirilme-
den önce tasarımı ve fonksiyonel özellikleri ile ilgili 
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ZER A.Ş Pazarlama Hizmetleri Müdürü Engin Keskinel
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birçok araştırma ve test yapılmıştır. Uzun süren araş-
tırmalar sonucunda, portalın ‘Kullanıcı dostu’ özel-
liğini maksimize ettiğimizi düşünüyoruz. Gündelik 
yaşamda internet kullanıcısı olan kişiler, portalı ra-
hatlıkla kullanabilecekler ve siparişlerini kolaylıkla 
verebileceklerdir. Bunun yanı sıra, portalda yer alan 
‘Sık Sorulan Sorular’ sekmesinden, portal kullanımı-
na ilişkin her türlü sorunun cevabını da bulabilecek-
lerdir.

Siparişi verilen ürünlerin gönderimi ne zaman 
ve nasıl yapılıyor?

Siparişi verilen ürünlerin gönderimi, portalda belir-
tilen teslim süreleri içerisinde, kullanıcının belirtmiş 
olduğu teslimat adresine/adreslerine güvenilir kar-
go şirketleri aracılığı ile yapılmaktadır. Müşteri, si-
parişi ile ilgili her türlü sorusu için portalda bilgileri 
yer alan çağrı merkezini arayabilmekte veya portalda 
yer alan ‘Sipariş Takibi’ ekranını kullanarak geçmiş 
ve mevcut sipariş bilgilerine ulaşarak sipariş takiple-
rini yapabilmektedir.

Bunun yanı sıra müşteriler, siparişlerine ilişkin her 
türlü sorularını ve eklemek istedikleri mesajları, bu 
ekran yardımıyla tedarikçiye ulaştırabilirler. Geçmiş 
tüm siparişlerin detaylarına (tarih, ürün açıklama-
sı, ürün adedi, ödenen toplam tutar, vb bilgiler) ‘Si-
pariş Takibi’ ekranı üzerinden ulaşabilme imkânı ol-
duğundan, kullanıcılar istedikleri dönem aralıklarını 
seçerek, girdi maliyetleri ile ilgili rahatlıkla rapor ala-
bilecekler ve böylece işletmelerinin gider denetimle-
rini daha etkin şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

Kullanıcı, hesabına portal üzerinden farklı teslimat 
adresleri tanımlayabilmekte ve bu sayede aynı sepet-
teki ürünlerin gönderimini farklı noktalara yapabil-
mektedir.

Portaldan siparişi verilen ürünlerin gönderimi 
ile ilgili kargo maliyetlendirmesi nasıl yapılı-
yor?

Portalda yer alan ürünlerin büyük bir kısmı ‘Ücret-
siz Kargo’ avantajı ile satışa sunulmaktadır ve kulla-
nıcılardan, bu ürünler için herhangi bir kargo bedeli 
tahsil edilmeyecektir.

Kargo ücreti alınacak olan ürünlerin oranı olduk-
ça düşük olmakla birlikte; bu ürünlerden sipariş ve-
rildiği takdirde, gönderim bedeli kullanıcı tarafın-
dan karşılanacak ve ödenecek olan kargo ücreti, sa-
tın alınan ürünlerin toplam hacmine (desi) göre de-
ğişecektir. Alışveriş sepetinde bulunan kargolu ürün/
ürünlerin toplam hacmine göre kullanıcıya yansıtı-
lacak gönderim ücreti hesaplanarak, sipariş verilme-
den önce kullanıcı onayına sunulacak ve kullanıcı 
onayladığı takdirde bu tutar faturaya yansıtılacaktır.

Siparişlere ilişkin ödeme yöntemi nedir?

Portal üzerinden yapılan alışverişlerin ödemeleri, 
yalnızca kredi kartı ile yapılabilmektedir. Şu anda 
taksit seçeneği bulunmamakla birlikte, kullanıcılara 
taksit imkânını en kısa sürede sunabilmek için ge-
rekli altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Bu durumda sipariş verebilmek için kredi kartı 
bilgilerinin paylaşılması gerekiyor. Ortak Satı-
nalma Portalından alışveriş yapmak güvenli mi-
dir?

oydersatinalma.com’da, 128 bit şifreleme ile iletilen 
bilgilerin güvenliğini sağlayan SSL Sertifikası kulla-
nılmaktadır. Kredi kartı bilgileri yalnızca sipariş iş-
lemi gerçekleştirilirken kullanılmakta ve kesinlik-
le veritabanında kayıtlı olarak tutulmamaktadır. 
Bu nedenle kullanıcılar, OYDER Ortak Satınalma 
Portalı’ndan güvenle alışveriş yapabilirler.

Kullanıcıların vermiş oldukları bir siparişte de-
ğişiklik yapma imkânları var mıdır?

Kullanıcılar, OYDER Ortak Satınalma Portalı için 
özel hizmet veren çağrı merkezini arayabilir,  ilgi-
li sipariş ile ilgili tedarikçiye portal üzerinden mesaj 
gönderebilir veya portalda belirtilen e-posta adresi-
ne mail göndererek, eğer ürün kullanıcıya gönderil-
mek üzere kargoya verilmemiş ise, siparişlerinde de-
ğişiklik yapabilmektedirler. Değişikliğin talep edildi-
ği sırada, ürün kullanıcıya gönderilmek üzere kargo-
ya verilmiş ise, değişiklik yine yapılabilecek, yalnızca 
ürünlerin ambalajının açılmamış olması koşulu göz 
önünde bulundurulacak ve geri gönderim esnasın-
daki kargo bedeli kullanıcı tarafından ödenecektir. 

Müşterinin siparişini iptal edip, ürün/ürünleri 
iade etme şansı var mı?

Portal üzerinden verilen siparişler ile ilgili iptal-iade 
olanağı bulunmaktadır. Ancak iptal-iade talebinin 
olumlu olabilmesi için ürün/ürünler teslim alındıy-
sa, ürünlerin yeniden satılabilir özelliğini kaybetme-
mesi adına, söz konusu ürünlerin paketlerinin açıl-
mamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Sipa-
riş üzerine bayiye özel baskılı ürün üretilmiş ise, bu 
ürünlerin iadesi de kabul edilmemektedir.

Son olarak kullanıcılara söylemek istediğiniz 
bir şey var mıdır?

Toplusatınalma ile yaratılan maliyet avantajından 
faydalanmak ve girdi maliyetlerini düşürmek, opti-
mum kalitedeki uygun fiyatlı ürünleri satın almak ve 
işletme giderlerini en etkin şekilde denetleyip, kont-
rol altında tutmak isteyen kullanıcıların portala giriş 
yapıp, bu organizasyon içerisindeki yerlerini ayırt-
malarını öneriyoruz! Kullanıcılara, şimdiden keyifli 
alışverişler dileriz. 

Platform farklı 
kategorilerden 
birçok ürün ve 
markayı içerdiğinden 
kullanıcılarına, 
tüm ihtiyaçlarını 
tek bir noktadan 
karşılayabilme ve bu 
sayede insan gücü 
ve zaman tasarrufu 
sağlayabilme imkânı 
tanımaktadır. 
Bunun yanı sıra 
online alışveriş 
platformu olma 
özelliği sayesinde, 
kullanıcılar platforma 
7/24 ulaşım imkânına 
sahip olup, istedikleri 
her an sipariş 
verebileceklerdir. 
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İŞ DÜNYASI

Elektronik Fatura
ve Defter Uygulamasına 
Hazır Olun  

Maliye Bakanlığı kayıt dışı ile 
mücadelede etkili olmak için her 
geçen gün yeni adımlar atıyor. Bu 
çerçevede en son geçtiğimiz ay 
bir tebliğ yayınlandı. Tebliğdeki 
hükümlerle özellikle yüksek tutarda 
ÖTV tahsil edilen, kayıp ve kaçağın 
fazla olduğu ürünlerin lisans 
sahipleri ile bunlardan mal alan 
belirli müşterilere elektronik fatura 
düzenleme ve elektronik defter 
tutma zorunluluğu getiriliyor.

Adım adım tüm mükelleflere yayılması 
planlanan bu uygulama ile kesilen her 

faturadan Maliye’nin haberinin olması sağlanırken, 
kâğıt fatura düzenlemenin ve bunları arşivlemenin 
handikapları da sona erecek.

e-fatura nedir?

e-fatura uygulaması tanımlanan standartlara uygun 
olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen 
faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve 
sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile oluşturulan 
uygulamanın genel adıdır.

Faturaların e-fatura sistemine kayıtlı şirketler 
arası gönderilmesi ve alınması süreci Gelir İdaresi 

Başkanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. e-fatura 
sistemi üzerinden gönderilen ve alınan faturalar, 
mali mühür ile imzalı UBL-TR formatındaki 
özelleştirilmiş bir XML dokümanıdır. Gönderilen 
yada alınan e-faturalar elektronik ortamda 
muhafaza ve ibraz edilir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci 
maddesinin birinci fıkrasının 1 inci bendinde, 
Maliye Bakanlığının mükellef ve meslek grupları 
itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit 
etmeye, aynı Kanuna göre tutulmakta olan defter 
ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya 

Uygulama Geçiş Tarihi Adım

E-Fatura 2013 Takvim Yılı 1.09.2013 tarihi itibariyle mükelleflerin, Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na başvurmuş olması gerekmektedir.

E-Defter 2014 Takvim Yılı Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren 
mükelleflerin, 1.09.2014 tarihi itibariyle elektronik 
defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları 
gerekmektedir.
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düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin 
mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri 
belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; yetkili 
olduğu hükme bağlanmıştır.

397 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile anonim ve limited şirket statüsüne haiz 
mükelleflere, 416 Numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile de kapsam genişletilerek tüm 
mükelleflere, elektronik fatura oluşturmalarına, 
alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde 
ibraz etmek istemeleri halinde izin isteme hakkı 
verilmiştir. 424 Numaralı Vergi Usul Tebliği ile de 
müracaat ederek izin alma işlemi kaldırılarak tüm 
mükelleflere genel izin verilmiştir. Ayrıca başvurusu 
kabul edilenlerin başkanlığa yazılı başvurma şartını 
da kaldırarak sadece www.efatura.gov.tr internet 
adresinden başvuruyu yeterli saymak sureti ile 
mükellefle birlikte idareye de büyük bir kolaylık 
getirmiştir. Bu nedenle Uygulamadan yararlanmak 
isteyen mükelleflerin, başvuru işlemlerini www.
efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan 
başvuru kılavuzuna uygun olarak yerine getirmeleri 
gerekmektedir.

İnternetten yapılan başvuru işlemi başkanlık 
tarafından yapılan değerlendirme sonrası uygun 
bulunursa bu mükelleflerin kullanıcı hesapları 
Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. Bu 
işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı 
hesabı aracılığı ile e-Fatura gönderme ve alma 
işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kullanma mecburiyeti: 01.09.2013 tarihinden 
itibaren aşağıda lll. bölümde belirtilen mükellefler 
ile, elektronik fatura uygulamasından yararlanan 
mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal 
teslimi veya hizmet ifaları için 421 Numaralı Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilmiştir. Bu 
zorunluluk nihai tüketici ve e-fatura uygulamasına 
geçmeyen mükelleflere yapılan satışı kapsamamakta 
olup, bunlara kağıt ortamında fatura verilmesine 
devam edilecektir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura 
ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Aynı mal veya 
hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem 
de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi 
mümkün değildir.

Mal satan ve alanın her ikisi de güncel olarak ilan 
edilen e-fatura.gov.tr de bulunuyorsa e-fatura 
düzenlemek zorunludur. Bu nedenle e-fatura 
keseceği mükellefin e-fatura gönderme ve alma izni 
olup olmadığını e-fatura.gov.tr den tespit etmek 
zorundadır.  Arıza ve kesinti durumlarında kağıt 
ortamında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar 
basılı kağıt fatura bulundurmaları gerekmektedir. 

Başkanlık, gerek görmesi halinde uygulamadan 
yararlanan mükelleflerin bilgi işlem sistemini 
denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler 
sırasında mükellefler, gerekli her türlü imkanı 
(uygun donanım ve yazılımlar, terminallere 
ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak 
zorundadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-fatura Başvurusu

424 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile idare ve mükelleflere büyük kolaylıklar 
getirilmiştir. İzin isteme kaldırılarak 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarınca 
fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere 
bu Tebliğde getirilen usul ve esaslar çerçevesinde 
e-Fatura gönderme ve alma izni verilmesini uygun 
görmüştür. 416 Numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile getirilen başkanlığa yazılı olarak 
başvurma kaldırılarak, uygulamadan yararlanmak 
isteyen mükelleflerin, başvuru işlemlerini www.

Kimler e-fatura kullanmalı?

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 

bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle 

asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya 

ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 

tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e- fatura 

uygulamalarına dahil olacaklardır.

Yüksek sayıda fatura düzenleyen ve alan, fatura üzerinde etkin ve hızlı analiz yapmak 

isteyen mükellefler de e-fatura kullanabilirler.

Neden e-fatura?

İşletmelerde operasyonel etkinlik 
ve verimlilik. Uluslararası 
standartlara uyum.

Elektronik arşivleme olanağı ile 
arşivleme maliyetlerinde azalma.

Matbu fatura basım ve gönderim 
masraflarında azalma.

Nakit akışını hızlandırmak 
suretiyle işletmelere finansal 
avantajlar.

Ödeme süreci takibini 
kolaylaştırmak.

VUK’ta mevcut muhafaza ve 
ibraz ödevlerine uyulmamasının 
getirdiği cezalara katlanılma 
riskinde azalma.

Hızlı uyuşmazlık çözümü. 
Elektronik denetim için uygun 
altyapı.

E-defter uygulamasına 2014 
takvim yılında kullanmak üzere 

başvuru yapılması gerekmekte 
olup, e-defter yazılımını kendi 

ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirecek mükelleflerin yazılım 
uyumluluk testlerini 01/09/2014 

tarihi itibariyle tamamlamış 
olmaları gerekmektedir.
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efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan 
başvuru kılavuzuna uygun olarak belgeleri 
doldurmalarını yeterli görmüştür.

01.09.2013 Tarihinden İtibaren Sattıkları 
Ürün Cinsi Nedeni İle e-fatura Düzenlenmek 
Mecburiyetinde olanlar

Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan 
mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve 
sağladıkları hizmetler için 1/9/2013 tarihinden 
itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları 
zorunlu hale getirilmiştir. Yine aşağıda belirtilen 
mükelleflerin sattıkları üründen dolayı e-fatura 
düzenlemesini zorunlu hale getirmiş olup, bu 
mükelleflere mal aldıkları firmalarla birlikte 
sorumluluk geldiği için her halde  01.09.2013 
tarihinden önce bu kapsamda olan mükelleflerin 
elektronik fatura uygulaması için www.efatura.gov.tr 
internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna 
uygun olarak belgeleri doldurmaları gerekmektedir.

a)  Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 
2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 
31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt 
satış hasılatına sahip olanlar,

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli 
(III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal 
edenler (Alkollü içecekler,kolalı gazozlar ve tütün 
mamülleri) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal 
alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle 
asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip 
olanlar.

TÜBİTAK-UEKAE'dan Elektronik Sertifikası 
(Mali Mühür) Alma İşlemleri

İsteğe bağlı olarak e-fatura kullanmak isteyenler ve 
kullanma mecburiyeti getirilenler 397 Numaralı 
Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin 7’ nci 
bölümünde ifade edilen düzenlemeler çerçevesinde 
oluşturulan Mali Mühür’e ilişkin "Elektronik 
Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" 
doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından 
imzalanacaktır. E-Fatura Uygulaması bünyesinde 

yapılan işlemlerinde mali mühür kullanması 
zorunludur. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 
hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik 
sertifikayı (Mali Mühür) Başkanlık adına 
TÜBİTAK-UEKAE dan e-fatura kullanımına 
başlamadan önce almak zorundadır.

e-Fatura'ya Geçme İşlemleri

Madeni yağ lisansına sahip olanlardan ve alkollü 
içecekler, kolalı gazozlar ve tütün mamülleri imal 
eden ve ithal edenlerden mal alan mükelleflerden 
31/12/2011 tarihi itibariyle belirlenen asgari brüt 
satış hasılatına sahip olanlar cirosunun büyük 
bölümünü e-fatura kullanma mecburiyeti dışında 
olan ürün satışlarından sağlıyorsa; e-fatura 
kullanma mecburiyeti gelen ürün satışlarının 
ciro içindeki payının çok az olması kullanma 
mecburiyetini ortadan kaldırmadığından çok 
dikkatli davranması ve 01.09.2013 tarihinden 
aşağıdaki belirtilen kararı netleştirmesi gerekir.

Mükellefin e-fatura kullanmak istememesi 
halinde cirosunun % ? kaçını e-fatura düzenleme 
zorunluluğu getiren mal satışlarının oluşturduğunu 
kontrol ederek ciro içinde ciddi payı olmaması 
halinde 01.09.2013 tarihinden önce elinde olan 
bu tür malları satarak tüketmesi ve bağlı olduğu 
vergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçe vererek ilgili 
ürünlerin elinde kalmadığını ve 01.09.2013 tarihi 
itibari ile de satışını yapmayacağını bildirmesi 
uygun olacaktır.

Bu mükellefler için her ne kadar 2011 dönemi 
verileri esas alınmış olsa da mecburiyet, sayılan 
ürünleri ithal eden,üreten ve bunlardan mal 
alanlar için 01.09.2013 de başlamaktadır. Başlama 
tarihinde bu ürünlerden stoğunda mal olmayan ve 
alımda yapmayacağını bildiren mükellefin alım ve 
satımında e-fatura düzenleme mecburiyeti getirilen 
ürün satışı olamayacağından düzenleme kapsamı 
dışına çıkabileceği kanaatindeyiz.

e-faturaların Saklanma ve İbraz Edilmesinin 
Esasları Nasıl Olacak?

E-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler 
ile işletmelerin e-faturalarını kendi mali mühür 
sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli elektronik 
sertifikaları ile imzalamaları esastır. Ancak 
mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma 
işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan 
özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem 
sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Özel 
entegrasyon izni alan mükelleflerin listesi www.
efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Özel entegrasyon izni almak isteyen mükellefler 
özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve 

Uygulama Koşulları & Başvuru Şartları

e-fatura uygulamasını seçimlik veya zorunluluk nedeniyle kullanmayı hedefleyen 
gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir:

Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı e-İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen 
nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları.

Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan 
belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip 
olması ve bu çerçevede mali mühür temin etmiş olmaları.

Kimlere e-fatura düzenlenir?

e-fatura uygulaması, yalnızca 
uygulama üzerinde tanımlı 
kullanıcıların e-fatura 
göndermesine ve almasına 
imkan tanımaktadır. Dolayısıyla 
sadece uygulamaya kayıtlı 
müşterilerinize e-fatura 
göndermeniz mümkündür.

Aynı anda hem e-fatura hem de 
matbu fatura düzenlenebilir mi?

E-fatura uygulamasına kayıtlı 
olan müşteriye 421 Sıra No.lu 
VUK Genel Tebliği uyarınca 
01/09/2013 tarihinden sonra 
sadece e-fatura gönderilmesi 
ve bunlardan sadece e-fatura 
alınması gerekmektedir. 
Dolayısıyla e-fatura 
uygulamasına kayıtlı olan bir 
müşteriye aynı anda hem matbu 
hem de e-fatura düzenlenmesi 
mümkün değildir. Ancak 
uygulamaya kayıtlı olmayan 
bir müşteriye genel esaslara 
göre matbu fatura düzenlemeye 
devam edilecektir.
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ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu 
(BİS) ile Başkanlığa başvuru yapacaklardır.  Özel 
entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin www.
efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan 
kılavuzlara uygun bilgi işlem altyapısını kurmaları 
zorunludur. Mükellefin, elektronik fatura 
gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan 
mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla 
gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini 
ortadan kaldırmaz. Elektronik fatura gönderip alma 
işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve 
donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının 
geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur. 
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine 
göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse 
adlarına düzenlenen e-faturaları, yasal süreler 
dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle 
yükümlüdürler.

Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen 
mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından 
entegrasyon yöntemiyle yararlanma konusundaki 
durumları yapacakları başvuru üzerine Başkanlıkça 
değerlendirilerek elektronik fatura gönderip 
almalarına izin verilebilecektir.

Fatura Uygulama Esaslarına Aykırı Hareket 
Eden Mükelleflere Uygulanacak Yaptırımlar

Başkanlık tarafından bu Tebliğde yer alan usul 
ve esaslara aykırı biçimde e-Fatura düzenleyen 
mükellefler ve aşağıda belirtilen mecburiyetlerini 
yerine getirmeyen mükellefler hakkında, işledikleri 
fiile göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar 
uygulanır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında 
bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle 

elektronik fatura uygulamasından yararlanan 
mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat 
fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir 
halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler 
dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin 
entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, elektronik 
fatura uygulamasını sadece portal yöntemiyle 
kullanabileceklerdir.

Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle 
elektronik fatura uygulamasından yararlanan 
mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, 
onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle 
sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu 
kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi 
tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye 
uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmekle 
yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü 
aşamaz.

Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma 
zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura 
uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt 
ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri 
halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç 
düzenlenmemiş sayılır.

Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma 
zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik 
fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler 
tarafından gönderilen elektronik faturaları 
almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan 
mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 
ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan 
mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin 
uygulanacağı tabiidir.

Sonuç ve Değerlendirme

Uygulamadan yararlanmak isteyen ve mecburiyet 
getirilen mükelleflerin, başvuru işlemlerini www.
efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan 
başvuru kılavuzuna uygun olarak yerine getirmeleri 
yeterli olup, ayrıca kağıt ortamında müracaatları 
gerekmemektedir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile 
aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt 
faturanın hem de elektronik faturanın bir arada 
düzenlenmesi mümkün değildir.

E-Fatura, kullanma zorunluluğu olduğu halde  
kağıt fatura düzenleyen mükellef hiç belge 
düzenlememiş sayılarak işlem yapılacağından ve en 
önemlisi Katma Değer Vergisi indirimlerinin reddi 
gerekeceğinden mükelleflerin çok dikkatli olması 
gerekmektedir. 

e-defter nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız 
olarak VUK ve/veya TTK’ya 
göre tutulması zorunlu olan 
defterlerde yer alması gereken 
bilgileri kapsayan elektronik 
kayıtlar bütününü ifade 
etmektedir.

e-Fatura uygulamasına 
geçmesi zorunlu bulunan şirketler 
için e-Defter uygulamasına 
geçme zorunluluğu da 
bulunmaktadır.

E-defterler, GİB tarafından 
onaylanan e- defter beratları 
ile birlikte VUK ve TTK 
kapsamında geçerli kanuni 
defterler olarak kabul edilecektir.

Kimler e-defter kullanmalıdır?

Yüksek basım ve saklama 
maliyetine sahip işletmeler 
ile 421 Sıra No.lu VUK Genel 
Tebliği uyarınca zorunluluk 
getirilen işletmeler e-Defter 
uygulamasından yararlanmalıdır.

Ayrıca istemeleri halinde 
bilanço usulüne göre defter 
tutan tüm işletmeler e-Defter 
uygulmasından yararlanabilirler.
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Türkiye ekonomisinin
ilk altı aylık performansı
Türkiye’nin Mayıs ayında cari işlemler açığı 7 
milyar 524 milyon dolar olurken, yıllıklandırıl-
mış bazda cari işlemler açığı 53 milyar 595 mil-
yon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ta-
rafından açıklanan 2013 yılı Ocak-Mayıs döne-

mi cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre, 5 milyar 847 milyon dolar artarak 31 milyar 
920 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler açığının artmasında, ilk beş aylık dış ti-
caret açığının 4 milyar 947 milyon dolar artarak 33 
milyar 811 milyon dolara yükselmesinin yanı sıra, 
gelir dengesi kalemi altında kar transferlerini içe-
ren doğrudan yatırım/gider kaleminde mayıs ayın-
da gerçekleşen 1 milyar 553 milyon dolarlık çıkış et-
kili oldu.

Türkiye’nin mayıs ayında cari işlemler açığı 7 milyar 
524 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış baz-
da cari işlemler açığı 53 milyar 595 milyon do-
lar oldu.

Parasal olmayan altın kalemi altında iz-
lenen altın ithalatı, bir önceki yılın 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun zamandır 
güçlü performans gösteren gelişen ülkelerin 
ekonomisinin yavaşladığını söyleyerek, IMF 
küresel büyüme tahminlerini geçen yıla 
göre 0.8 puan düşürüldüğüne dikkat çekti. 
Şimşek, FED'in parasal genişlemeyi erken 
bırakması riskinin bu yılın en büyük riski 
olduğunu vurgularken, parasal genişlemenin 
bir gün biteceğini geçen yıl değerlendirmeye 
aldıklarının altını çizdi.



29TEMMUZ 2013

ilk beş aylık dönemine göre 5 milyar 71 milyon do-
lar artarak 7 milyar 424 milyon dolar tutarında ger-
çekleşmişken, aynı dönemde altın ihracatı 1 milyar 
824 milyon dolar azalarak 2 milyar 197 milyon do-
lar oldu.

Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, 
bir önceki yılın Ocak-Mayıs dönemine göre 1 mil-
yar 698 milyon dolar tutarında artarak 8 milyar 273 
milyon dolara, turizm giderleri de 425 milyon dolar 
tutarında artarak 1 milyar 902 milyon dolara ulaştı.

Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan 
yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan 
diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 504 mil-
yon dolar tutarında artarak 4 milyar 693 milyon do-
lar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret endeksleri

İhracat birim değer endeksi, Mayıs ayında geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarken, ithalat 
birim değer endeksi yüzde 2,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılının Ma-
yıs ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini 
açıkladı. Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 
2010=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre, it-
halat birim değer endeksi, 2013 yılı Mayıs ayında ge-

çen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında azaldı. 
İhracat birim değeri endeksi ise aynı dönemde yüz-
de 0,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ihracat birim değer endeksi, geçen 
yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 
1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1, yakıtlar-
da yüzde 7 azalırken, imalat (gıda, içecek, tütün ha-
riç) sanayisinde yüzde 2,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına 
göre, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 8,6, 
imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi ürünlerinde 
yüzde 1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüz-
de 8,5, yakıtlarda yüzde 10,7 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 0,9; ithalat miktar 
endeksi yüzde 9,9 arttı

İhracat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 0,9 arttı. İhracat miktar endeksi geçen yı-
lın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütün ürünlerin-
de yüzde 17,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 
42,1, yakıtlarda yüzde 14,8, imalat (gıda, içecek ve 
tütün hariç) sanayi ürünlerinde yüzde 6,4 arttı.

İthalat miktar endeksi de 2013 yılı Mayıs ayında ge-
çen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. İthalat mik-
tar endeksi söz konusu dönemde gıda, içecek ve tü-
tün ürünlerinde yüzde 3,4, yakıtlarda yüzde 15,7, 
imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayinde yüz-
de 3,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüz-
de 11,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ih-
racat miktar endeksi yüzde 4,2 arttı-

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye 
göre ise; 2013 Nisan ayında 117,2 olan ihracat miktar 
endeksi, 2013 Mayıs ayında 122,1 oldu. Takvim etki-
lerinden arındırılmış seriye göre; 2012 Mayıs ayında 
124,7 olan endeks ise 2013 Mayıs ayında 125,8 değe-
rine ulaştı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye 
göre ise; 2013 Nisan ayında 130,8 olan ithalat miktar 
endeksi bu dönemde 128,6’ya geriledi. Takvim etki-
lerinden arındırılmış seriye göre; 2012 Mayıs ayında 
122,2 olan ithalat miktar endeksi 2013 Mayıs ayında 
134,5’e ulaştı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer 
endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret had-
leri, 2012 yılı Mayıs ayında 95,6 iken, 2013 yılı Mayıs 
ayında 98,9’a yükseldi.

Sanayi üretimi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi Mayıs 2013’te bir önceki aya göre yüzde 0.6 
azalışla 115.3 değerini aldı. Takvim etkisinden arın-

Mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi Mayıs 
2013’te bir önceki aya 
göre yüzde 0.6 azalışla 
115.3 değerini aldı. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 1 
artışla 119.3 düzeyinde 
gerçekleşti.

İmalat sanayi 
alt sektörleri 
incelendiğinde, 2013 
yılı Mayıs ayında bir 
önceki aya göre en 
yüksek azalış yüzde 
15.8 ile bilgisayarların, 
elektronik ve optik 
ürünlerin imalatında 
gerçekleşti. Bu azalışı, 
yüzde 11.9 ile temel 
eczacılık ürünlerinin 
ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı, 
yüzde 8.5 ile diğer 
ulaşım araçlarının 
imalatı takip etti.
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dırılmış sanayi üretimi Mayıs’ta geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 1 artışla 119.3 düzeyinde gerçekleşti. 
Mayıs ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksi 
ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 120.5 
oldu.

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) in-
celendiğinde, 2013 yılı Mayıs ayında bir önceki aya 
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 4.6 oranında artışla 103.3 ve imalat sanayi sek-
törü endeksi yüzde 0.5 azalışla 116.4, elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi ise yüzde 0.5 artışla 114 oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
yüzde 1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 119.3 düzeyinde 
gerçekleşti. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde, 2013 yılı Mayıs ayında geçen yı-
lın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektö-
rü endeksi yüzde 6 azalışla 105, imalat sanayi sektö-
rü endeksi yüzde 1.4 oranında artışla 122 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sek-
törü endeksi ise yüzde 1.6 artışla 108.3 değerini aldı.

En yüksek azalış sermaye malı imalatında ger-
çekleşti

Ana Sanayi Grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 
2013 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en yük-
sek azalış yüzde 3.6 ile sermaye malı imalatında ger-
çekleşti. Endeks 115.6 değerini aldı. Mayıs ayında 
ara malı imalatında endeks yüzde 0.5 azalışla 118, 

dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 0.5 azalış-
la 116.4, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 
0.6 azalışla 113.5, enerji yüzde 2.2 artışla 111.1 oldu.

İhracat Rakamları

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine 
göre ihracat ilk altı ayda yüzde 2,5 artarak 74,66 mil-
yar dolara ulaştı.

Haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüz-
de 0,6 artışla 11 milyar 832 milyon dolar oldu. Son 12 
aylık ihracat ise yüzde 7,5 artışla 152 milyar 828 mil-
yon dolar oldu.

Otomotiv sektörü birinci

İlk 10 Sektörün gelişimine bakıldığında ise ihracatı 
her ne kadar ilk 6 ayda yüzde 1,6 azalsa da otomo-
tiv sektörü ilk sırada yer almaya devam ediyor.  İkin-
ci sırada kimyevi maddeler sektörü var. Sektörün ih-
racatı yüzde 9,9 arttı ve sektör bir basamak yukarıya 
çıkarak 2. büyük sektör oldu. Üçüncü sırada ihraca-
tı yüzde 5,1 artan çelik sektörü var. Çelik sektörü de 
bir basamak yukarı çıkarak 3.sıraya yerleşti.  4. Sıra-
da ihracatı yüzde 2,2 gerileyen hazırgiyim ve konfek-
siyon sektörü yer alıyor. 

Tarım sektörleri arasında hububat, ağaç ve orman ile 
yaş meyve sebze sektörü ön plana çıkan sektörler. 

En fazla ihracat yapan otomotiv sektörünün şu-
bat ayından bu yana ihracatı kümülatif olarak geri-
liyor.  Otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı 
5 Pazar, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Rusya. 
Sektörün Almanya’ya yaptığı ihracat yılın ilk 6 ayın-
da yüzde 3, Rusya’ya yaptığı ihracat ise yüzde 8 ar-
tış gösterdi.

Kimyevi maddeler sektörümüzün son 6 aylık kümü-
latif ihracatının seyrine bakıldığında Mısır, en faz-
la ihracat yaptığı ülke konumunda. Sektörün Mısır’a 
yaptığı ihracat yılın ilk 6 ayında yüzde 109 arttı. Sek-
törün ihracatı Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 
45, Irak’a yüzde 25 artarken, Almanya’ya yüzde 6, 
Malta’ya yüzde 11 geriledi.

Çelik sektörü dalgalanma gösteriyor. Ancak son ay-
larda yükseliş görülüyor. Çelik sektörünün ihracatı 
yılın ilk 6 ayında Suudi Arabistan’a yüzde 139, Irak’a 
yüzde 45, ABD’ye yüzde 55, Mısır’a yüzde 18 arttı. 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne ise yüzde 37lik bir kayıp 
söz konusu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı geri-
liyor. Bunun sebebi Avrupa pazarında yaşanan sıkın-
tılardır. Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke olan 
Almanya’ya ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 16 geri-
ledi. Fransa’ya yüzde 22, Hollanda’ya yüzde 6 ihracat 
düşüşü yaşayan sektörün ihracatı İngiltere’ye yüzde 
4, İspanya’ya ise yüzde 3 arttı. 

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, 
ihracatın 6 aylık 
performansını 
detaylarıyla 
değerlendirirken, 
özellikle Avrupa 
pazarlarındaki krize 
rağmen ilk 6 aylık 
ihracatın yüzde 11,3 
artış göstererek 73 
milyar dolara ulaştığına 
dikkat çekti. Yıl sonu 
için hedeflenen 
150 milyar dolarlık 
ihracata doğru adım 
adım ilerlendiğini 
vurgulayan Büyükekşi, 
ihracatçıların Avrupa 
pazarındaki daralmayı 
pazar çeşitliliğini 
artırarak telafi ettiğini 
söyledi.
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OYDER'den yetkili satıcılara 
ASBİS Eğitimleri

“Araç Tescil ve Sürücü Belgesi 
İşlemlerinin Elektronik Ortamda 
Online Olarak Yapılması 
Projesi (ASBİS)”, yeni ve ikinci 
el araç işlemleri ile sürücü 
belgesi verilmesi konularında, 
ihtiyaç duyulan bilgi ve 
belgelerin elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesini sağlıyor. 
OYDER, proje hakkındaki bilgi 
vermek ve son gelişmeleri yetkili 
satıcılarla paylaşmak amacıyla 
EGM işbirliğiyle eğitimler 
düzenlemeye devam ediyor.

2 5-26 Haziran tarihlerinde Gaziantep - Ha-
tay - Kilis - Şanlıurfa - Adıyaman - Kahra-

manmaraş - Mersin -Adana - Osmaniye - Malat-
ya - Diyarbakır ve Mardin illerindeki tüm Yet-
kili Satıcılar Gaziantep Dedeman Otel’de buluşa-
rak OYDER tarafından düzenlenen ASBİS eğiti-
mine katıldılar.

2 gün süren eğitimde 206 Yetkili Satıcı persone-
line tüm detayları ve uygulamaları ile eğitmen-
ler tarafından karşılıklı soru cevap şeklinde ak-
tif eğitim verildi. Bu eğitimleri alan çalışan dost-
larımız şirketlerine döndüklerinde gerekli altya-
pı hazırlıklarına başlamaları ve zorunlu kullanım 
tarihi olan 22 Temmuz öncesi deneme işlemleri-
ne başlamaları konusunda önemle bilgilendiril-
mişlerdir.

ASBİS uygulamasının kurulum işlemleri için ge-
rekli bilgilendirme eğitim esnasında yapılmış-
tır, ayrıca ihtiyacı olan yetkili satıcılarımıza OY-
DER tarafından da destek sağlanmıştır. Eğitim 

OYDER ve EGM 
işbirliği ile bu güne 
kadar 48 ildeki 615 
Yetkili Satıcıdan 984 
personele eğitim 
verildi.



33TEMMUZ 2013

ASBİS EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME TAKVİMİ
S.NO   İller Bayi Eğitiminin

Tarihi ve Yeri
Otomobil cinsi araçların tescil bildiriminin 
bayilerce yapılmasının zorunluluk tarihi

1 İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya, Uşak, Denizli, 
Afyonkarahisar, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale

12-13.06.2013
İzmir

08.07.2013

2 Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, 
Kahramanmaraş, Mersin, Adana ve Osmaniye 
Malatya, Diyarbakır ve Mardin

25-26.06.2013 Gaziantep 22.07.2013

3 Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman 04-05.07.2013 
Antalya

29.07.2013

4 Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kırşehir, 
Yozgat, Trabzon, Samsun Amasya Tokat Ordu, 
Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Erzurum, 
Erzincan, Tunceli, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, 
Hakkari Şırnak Siirt, Batman Muş Bingöl, Elazığ ve 
Bitlis

03-04.09.2013
Ankara

23.09.2013

Bayi eğitimleri OYDER tarafından organize edilmekte olup, bu konuda 0 216 355 73 16 telefondan bilgi alınabilir.

ASBİS’in ne olduğu konusunda verilen bilgi ile baş-
landı, bir kahve molasının ardından işlemlerin nasıl 
yapılacağına dair bilgiler verildi. Eğitime katılan ar-
kadaşlarımızı öğlen yemeğine otelde misafir ettik.

Öğleden sonra eğitiminde örnek bir tescil işlemi ya-
pılarak katılımcılarımıza interaktif eğitim imkanı 
sağlandı. Bir kahve molasının ardından bölge yetki-
li satıcılarımızdan biri ile canlı tescil işlemi gerçek-
leştirilerek önemli bir örnek ile  destek verilmiş oldu.

Eğitime katılan arkadaşlarımızın gün boyunca im-
kanları son derece uygun olan bir  ortamda aldık-
ları bu eğitim ile 22 Temmuz tarihi itibarı ile M1 sı-
nıfı araçlar için zorunlu hale gelecek elektronik tes-
cil işlemlerini masalarından rahatça yapabilecek du-
ruma gelmişlerdir.

Aynı eğitim 4 Temmuz tarihinde Antalya - Burdur - 
Isparta - Konya - Karaman illerimizdeki Yetkili Satı-
cılarımız için Antalya Dedeman Otel’de gerçekleşti-
rilmiş ve 86 Yetkili Satıcı personelimiz ilgili eğitim-

leri almışlardır. Bu bölgemizde de M1 sınıfı araçlar 
için 29 Temmuz tarihinde zorunlu olarak kullanıl-
maya başlanacaktır. B bölge Yetkili Satıcılarımızın da 
en kısa sürede sistem altyapılarını hazırlamaları ve il-
gili tarih gelene kadar deneme işlemlerine başlama-
ları yönünde uyarılarımız eğitime katılan arkadaşla-
rımıza yapılmıştır.

Son olarak 3-4  Eylül tarihlerinde Ankara’da Doğu 
Anadolu ve Orta Karadeniz -Doğu Karadeniz bölge-
lerindeki Yetkili Satıcılarımıza eğitim verilecek ve bu

bölgelerin 23 Eylül tarihinde zorunlu olarak kulla-
nım tarihi ile M1 sınıfı araçlar için tüm Türkiye’deki 
Yetkili Satıcılara ASBİS eğitimi verilmiş olacaktır.

OYDER olarak, ODD ve OSD katkıları ile sizlere ver-
diğimiz bu hizmet hem emeği ile hem de mali tablo-
su ile yoğun çalışmalardan geçmiştir.

Eğitime katılan arkadaşlarımızın bizlere teşekkürle-
ri tüm yorgunluklarımızı almıştır. OYDER’in Yetkili 
Satıcıları temsil etme gücü ile gerçekleştirmiş olduğu 
bu eğitimler Yetkili Satıcılarımıza verdiğimiz önem-
li bir destektir.
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İş Sağlığı ve
İşçi Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi

İ şveren, sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmala-
ra katılma, çalışmaları izleme, tedbir alın-

masını isteme, tekliflerde bulunma ve benze-
ri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili, 
bir veya daha fazla çalışanın iş sağlığı ve gü-
venliği çalışan temsilcisi olarak görev yapma-
sını sağlayacak.

2-50 arasında çalışan olan işyerlerinde bir, 51-
100 arası çalışanı bulunan işyerlerinde iki, 101-
250 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç, 
251-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerin-
de dört, 501-1000 arasında çalışanı bulunan iş-
yerlerinde beş, 1001 ve üzeri çalışanı bulunan 
işyerlerinde altı temsilci seçilecek

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

Taslak, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konse-
yi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturul-
masını öngörüyor. Buna göre, ülke genelinde 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stra-
tejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde buluna-
cak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ku-
rulacak.

Konseyin üyeleri arasında bazı bakanlıkların 
ilgili genel müdürlerinin yanı sıra YÖK, işçi 
ve memur konfederasyonları, bazı sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri de olacak. Konsey, yıl-
da iki defa toplanacak.

İşveren, 50 ve daha fazla çalışanın bulundu-
ğu, 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyer-
lerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluştu-
racak ve kurul tarafından alınan kararları uy-
gulayacak. Kurulun oluşumu, görev ve yetki-
leri, çalışma usul ve esasları yönetmelikle be-
lirlenecek.

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin 
paylaşması durumunda bu işverenler iş hijye-
ni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uy-
gulanmasında işbirliği yapmakla, mesleki risk-
lerin önlenmesi ve risklerden korunulması ça-

lışmalarını yürütmekle, çalışanları ile çalışan 
temsilcilerini bilgilendirmekle yükümlü ola-
cak.

İşin durdurulması

İş müfettişi tarafından işyeri bina ve eklentile-
rinde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş 
ekipmanında çalışanlar açısından hayati teh-
like oluşturan bir husus tespit edildiğinde bu 
tehlike giderilinceye kadar iş durdurulabile-
cek.

Hayati tehlike oluşturan husus ortadan kaldı-
rılmadan durdurulan işe devam edilemeyecek. 
Durdurma kararı iş sağlığı ve güvenliği bakı-
mından teftişe yetkili 3 iş müfettişinden olu-
şan heyet tarafından incelenecek ve 2 gün için-
de sonuçlandırılacak. İşverenler verilecek dur-
durma kararına karşı yerel iş mahkemesine 6 iş 
günü içinde itiraz edebilecek. Mahkeme itirazı 
öncelikli olarak görüşerek 6 iş günü içinde ka-
rara bağlayacak.

İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan 
çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretle-
rinde düşüklük olmamak üzere başka bir iş 
vermekle yükümlü olacak. Askeri işyerleri ile 
yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen iş-

yerlerinde işin durdurulmasına ilişkin usul ve 
esaslar Milli Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İdari para cezaları ve uygulanması

Taslakla kanunun çeşitli maddelerinde belir-
tilen yükümlülüklere aykırı hareket eden işve-
rene verilecek idari para cezaları da belirlendi. 
Buna göre, işyerinde işyeri hekimi ve iş güven-
liği uzmanı görevlendirmeyen işverene, görev-
lendirmediği her kişi için 5 bin lira idari para 
cezası verilecek. Aykırılığın devamı halinde ta-
kip eden her ay için aynı miktar para cezası uy-
gulanacak.

Görevlendirilen kişilerin kanundan doğan hak 
ve yetkilerini kısıtlayan işveren, 500 lira para 
cezası ödeyecek. Ayrıca risk değerlendirmesi 
yapmayan veya yaptırmayan işverene 3 bin lira 
idari para cezası verilecek. Aykırılığın devamı 
halinde ceza 1,5 katı olarak uygulanacak.

Verilen durdurma kararına uymayarak durdu-
rulan işin yönetmekle belirtilen şartları yerine 
getirmeden devam ettiren işverene, 10 bin lira 
idari para cezası verilecek. Ayrıca, işveren üc-
retlerini ödemediği veya başka bir iş vermediği 
her çalışan için 200 lira ceza ödeyecek.
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Son Durum

Naci Ataseven

Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen hızlı 
sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğ-
ru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan 
kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açı-
ğa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri ön-
ceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek 
gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça 
önem kazanmıştır. Bu kapsamda aklınıza ko-
nuyla ilgili birtakım sorular gelebilir. İşte bu ya-
zımda bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. 
Genellikle bizlere 'Çalışanlara eğitim zorun-
lu mu?' Sorusu soruluyor. 15 Mayıs 2013 Res-
mi Gazete yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimlerin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğinde "İşveren, çalışanlara işe baş-
lamadan önce işyerine özgü riskler de dikka-
te alınarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin 
verilmesini sağlar" maddesinde bunun cevabı-
nı açıkça görebiliyoruz. Peki, bu eğitimlerin kıs-
tasları aynı mı mesela  'Bir marketle bir maden 
ocağı aynı mı?' diye düşünebilirsiniz. 

Genel mevzuatlar açısından aynı ama özgü 
risklere göre değişimler gösteriyor. Yani tehli-
ke sınıflarına göre değişiklikler var. Bu da eği-
tim saatlerini etkiliyor. Mesela   çok tehlikeli sı-
nıfta en az yılda 1 defa olmak şartıyla toplam 
16 saat eğitim alınırken, tehlikeli sınıfta en az 2 
yılda 1 defa olmak şartıyla toplam 12 saat eği-
tim alınıyor. Az tehlikeli sınıfta ise en az 3 yılda 
1 defa olmak şartıyla toplam 8 saat eğitim al-
mak gerekiyor. Bu eğitimlerin zorunlu hale gel-
diğini belirttikten sonra, iş kazası geçiren veya 
işyerinde oluşan risklerin değişmesi sonucun-
da eğitimlerin tekrarlanması gerektiğini de ha-

tırlatmak istiyorum. Ayrıca bu eğitim süreçle-
rinde geçen zaman da mesai saatinden sayıldı-
ğı gibi bunların maliyeti de çalışan kişilere yan-
sıtılmıyor. Hep riskten bahsediyoruz. Peki, bu 
'Risk' nedir. Kelime anlamına bakınca 'Bir teh-
likenin gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmesi 
halinde yol açacağı sonucun şiddetinin birlik-
te ele alınması' anlamına geliyor. O zaman ak-
lınıza hemen şöyle sorular gelecektir. Risk ana-
lizi nedir?   Nasıl olur?  Neler yapılır?   6331 Sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamın-
da İşverenin genel yükümlülüğü gereği "İşve-
ren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Risk 
değerlendirmesi yapar veya yaptırır" diyor.İşye-
rinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek teh-
likelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dö-
nüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derece-
lendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaş-
tırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmala-
rın tamamlanarak rapor haline getirilmesi ge-
rekir. Çünkü böylece oluşabilecek tehlikeler 
ortadan kaldırılmış olur. Diğer bir önemli soru 
ise Risk analizini herkes yaptırmak zorunda 
mı? Sigortalı çalışanı varsa zorunlu yaptırmalı-
dır.  Yasa 31 Aralık 2012 yürürlüğe girdi. "Erte-
lendi, daha 2 yıl varmış" diyorlar.  Ertelenen sa-
dece iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve di-
ğer sağlık personel istihdamıdır. Sadece tehli-
keli ve çok tehlikeli sınıflarda 6 ay, az tehlike-
li sınıflar da 2 yıl ertelendi. Risk analizi ve eği-
timler yaptırılmakla zorundalık devam ediyor. 
Çalışan elemanı yoksa yaptırmak zorunda de-
ğildir. Ayrıca çalışanlar birinci derece akrabası 
ise yaptırmak zorunda değil. Kısacası İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği'nde son durumu böyle özetle-
yebiliriz..

Denetimler

Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bu-
lundurularak hangi işyerlerinde işyeri sağlık 
ve güvenlik biriminin kurulacağı, birimde gö-
rev alacak kişiler, bu kişi ve kuruluşların çalış-
ma şartları bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik-
le düzenlenecek.

Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları hariç ol-
mak üzere, 10’dan az çalışanı bulunan çok kü-
çük ölçekli işletmelere yönelik olarak iş sağlı-
ğı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanmasında 
destekleyici ve kolaylaştırıcı nitelikte özel dü-
zenleme yapma yetkisine sahip olacak.     

Mecliste görüşülmekte olan torba yasanın ka-
bul edilen 56.maddesi ile 6331 sayılı Kanun’un 

yürürlükle ilgili 38.maddesinde yapılan deği-
şiklik sonucunda, aşağıdaki işletmeler açısın-
dan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bu-
lundurma mecburiyeti;

1) 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerleri 01.07.2016 tarihine,

2) 50’den az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehli-
keli sınıfta yer alan işyerleri için ise 01.01.2014 
tarihine,(yetkili servisleri igilendiren madde) 
ertelenmiştir.

İşçi çalıştıran tüm işletmeler için risk analizi, 
temsilci seçme ve acil durum müdahale pla-
nı yapılması mecburiyetleri devam etmekte-
dir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi genel konular, 
teknik konular ile sağlık ile ilgili konular ol-
mak üzere üç başlıkta verilecek.

Eğitim konuları neler?

1. Genel Konular

• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

• İşyeri temizliği ve düzeni,

• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve gü-
venlik kültürü,

• İş kazası ve meslek hastalığından doğan hu-
kuki sonuçlar.

2. Teknik Konular

• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmen-
leri,

• Elle kaldırma ve taşıma,

• Parlama, patlama, yangın ve yangından ko-
runma,

• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

• Ekranlı araçlarla çalışma,

• Elektrik, tehlikeler, riskler ve önlemler,

• İş kazalarının nedenleri ve kazalardan ko-
runma,

• Güvenlik ve sağlık işaretleri,

• Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

• Tahliye ve kurtarma.

3.Sağlık Konuları

• Meslek hastalıklarının nedenleri,

• Hastalıktan korunma,

• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

• İlkyardım.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimini kim 
verecek?

• İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile 
işyeri hekimleri,

• İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları 
veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıf-
ları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim mer-
kezleri,

• Üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim bi-
rimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş 
eğitim kurumları,

•  Ortak sağlık ve güvenlik birimlerince ve uz-
manlık alanları eğitim konularına yönelik 
olanlar.
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Türkiye Ekonomisi’ne Bakış 
2013 ve 2014 Makro Strateji

Burcu Ünüvar
Kıdemli Ekonomist – Müdür Yardımcısı / Araştırma
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Üç seritli küresel toparlanma içerisinde ABD ekonomisinden iyileşme işa-
retleri gelmeye devam edecek, gelişmekte olan ülkeler pozitif ama potansi-
yellerinin altında bir büyüme performansı sergileyecekler, Avrupa bölgesin-
deki sorunlar ise ciddiyetini koruyacak.
• Çin’in büyüme hızına ilişkin endişelerin artarak gündeme geldiğini ve em-

tia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu görebiliriz.
• Böyle bir çerçevede küresel likiditenin büyüme hızı ortadan kalkacak olsa 

da, son beş yıldır artan likiditenin bir gecede çekilmesini beklemiyoruz.
• Gelişmekte olan ülkelere ilişkin yeniden fiyatlama hareketinin bir kade-

me ilerlemesi ile birlikte, bu ülkelere sermaye girişinin yeniden başlama-
sını bekliyoruz.

• Ancak bu yeni dönemde, gelişmekte olan ülkelerin ‘güzellik yarışması’ baş-
layacak ve her ülkenin kendi artı ve eksileri geçmiş döneme göre daha faz-
la ön planda olacak. 

• 2012’den sonra 2013 ve 2014’te de Türkiye’nin potansiyelin altında büyü-
mesini bekliyoruz.

• Genç nüfustaki issizlik oranının yüksekliği, düşük büyümeye karşı kamu 
mücadelesi isteği yaratabilir. Ancak burada da sınır bütçedeki istikrar ile 
çizilmelidir

• Hane halkının artan borcu ve olumsuz çalısan beklenti kanalı düşünüldü-
ğünde, düşük faiz ortamına karşın iç talepteki büyümenin sınırlı kalması-
nı bekliyoruz

• Aynı dönemde ihracatın da zayıf bir seyir izlemesi, cari açığı genişletecek-
tir.

• Küresel likiditeye ilişkin endişeler her gündeme gelişinde, dış tasarruf ih-
tiyacı ve finansman pastası içerisinde borç yaratan finansmanın payının 
yüksek olması nedeniyle Türkiye riskli konuma gelecektir.

• Büyüme önünde asagı, enflasyon önünde yukarı yönlü risklerin oldugu bu 
zor dönemde, MB TL’de volatilite istemeyecektir

• Ancak Türkiye’nin yapısal makro görünümünün benzerleriyle kıyaslandı-
gında göreceli olarak zayıflamıs olması, Türkiye piyasalarının daha dalga-
lı bir seyir izleyebilecegine isaret ediyor

• Bu noktada faiz tepkisi vermek için geç kalma lüksü olmayan MB’nin tem-
kinli davranmasını bekliyoruz.

• Piyasanın verdiği ve içinde bir miktar panik de barındıran tepkiyi vermese 
de, MB de faizleri arttırmak zorunda kalacak.

• Bunun sinyalinin verilmiş olmasını olumlu karşılıyoruz.

Türkiye Ekonomisi Temel Çıkarımlar
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Sikkens Autowave MM 2.0
Baz Kat sisteminde
standardı yükseltiyor

AkzoNobel Kemipol’un Otomotiv ve 
Uçak Boyaları Grup Müdürü Cumhur 
Coşkun, oto tamir boyahanelerinin 
Autowave MM 2.0 lansmanından 
neler bekleyebileceğinden,  
Autosurfacer UV ve Autoclear LV 
Superior gibi yakın zaman önce çıkan 
yenilikçi ürünler de dahil bu yeni 
ürün grubunun sektörde standardı 
nasıl yükselteceğinden söz ediyor. 

Autowave MM 2.0 nedir? 

Autowave MM 2.0, Sikkens’in mevcut Autowa-
ve bileşenlerinin geliştirilmesinin daha ötesin-

de bir konsepttir, bir iyileştirmeden daha fazlasıdır! 
Yapılan değişiklikler bağlayıcı ve pigment teknoloji-
sinde bir dönüm noktası olup işlem performansında 
bir adım öne geçmemizi sağlamaktadır.  

AkzoNobel niçin Autowave MM 2.0’yi pazara 
sundu?

Bu ürün, müşterilerimizin iyi sonuçları, sürekli ola-
rak, daha hızlı ve daha düşük tamir maliyetleri ile 
elde etme ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirildi. Bu ça-
lışma, Sikkens Oto Tamir Boyalarının başarısının te-
meli olan sürekli gelişim programının bir aşamasıdır. 
Boyahanelere, rekabet gücünü artırmada ve müşteri-
lerine her seferinde etkileyici sonuçlar sunmada yar-
dımcı olan ürünler geliştirmek AkzoNobel’in taah-
hütlerinin bir parçasıdır.  

Niçin bu”bir iyileştirmeden daha fazlasıdır” di-
yorsunuz?

Formula 1 teknoloji  ortağımız McLaren gibi  biz de 
birikimimizi denenmiş ve test edilmiş ürünlerin üze-

rine inşa ediyoruz ve en iyi sonuçları elde etmek için 
genel performansta hassas ayarlar yapıp ürünleri op-
timize ediyoruz. Autowave MM 2.0 konusunda, per-
formansı önemli seviyede geliştirebildik çünkü baz-
kat sisteminin omurgası olan bağlayıcı ve pigment 
komponentlerini değiştirdik.  

Boya atölyeleri iki alanda büyük bir avantaja sahip 
oluyor; hem işlerini önemli derecede geliştirme-
ye yardım edecek yeni bir baz kat sistemine hem de 
ürün eğitimi bile gerektirmeyen mevcut bilgilerin 
üzerine inşa edilen bu geliştirilmiş sistemin getirdiği 
faydalara.  Böylece boyacılar ürünü güvenle kullana-
rak hata risklerini azaltıyor ve işletme geçiş sürecin-
de çalışmaya sorunsuz olarak devam ediyor. 

Autowave MM 2.0 boyacılar için ne gibi fark ya-
ratacak?

Avrupa genelindeki birçok boyahanede binler-
ce araç, Autowave MM 2.0 ile başarıyla ve Autowa-
ve MM 2.0’ın farklı koşullardaki kullanım esnekliği 
sayesinde sorunsuzca tamir edildi. Boya teknisyen-
leri Autowave MM 2.0’ı noktasal yama tamiri, birden 
fazla parçanın tamirinde ve komple araç boyamala-
rında sorunsuzca kullandı. Boyacıların belirli tamir 
sürelerini yakalama veya azaltma baskısı altında ol-
duğu günümüz piyasasında, Autowave MM 2.0 bo-
yacılara hem hız hem de kontrol edilebilir sonuçlar 
elde etme olanağı sunuyor.  İlk seferde doğru uygula-
mayı yapmak çok önem taşıyor. 

“İlk seferde doğru uygulama”dan söz ettiniz, 
bununla renk tutarlılığını mı kasdediyorsunuz? 

Renk tutarlılığı ilk seferinde doğru uygulamanın ke-
sinlikle kilit etkenlerinden biridir. Kolay renk işlem 
adımları ve güçlü renk araçları ile Autowave MM 2.0  
doğru renk eşleştirmesi sağlıyor. 

Ayrıca, “ilk seferde doğru uygulama”dan söz ederken 
uygulama işleminin her bir adımından söz ediyoruz.  
Autowave MM 2.0  geniş bir uygulama penceresi ve 
mükemmel bir yayılmaya sahip olduğu gibi tam bir 

Boyacıların belirli 
tamir sürelerini 
yakalama veya azaltma 
baskısı altında olduğu 
günümüz piyasasında, 
Autowave MM 2.0 
boyacılara hem hız hem 
de kontrol edilebilir 
sonuçlar elde etme 
olanağı sunuyor.  
İlk seferde doğru 
uygulamayı yapmak 
çok önem taşıyor. 
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renk tutarlılığı ve yüzey kalitesine sahip olup, boya-
cıya hem tekrarlanabilir hem de mükemmel sonuç-
lar sunar. Baz kat uygulamasında boya tabancasın-
dan doğrudan düzgün ve sorunsuz bir yüzey elde et-
mek boyacıya vernik uygulama öncesinde büyük bir 
rahatlık ve tam bir özgüven sağlar.   

O zaman bu bazkat sadece daha iyi değil aynı za-
manda daha hızlı, öyle diyebilir miyiz?

Evet, baz kat kat aralarındaki ve vernik uygulama 
öncesindeki bekleme sürelerinin azalmasının sonu-
cu olarak tüm baz kat uygulama işlemi daha hızlı bir 
hale geldi. 

Bunun için Autowave MM 2.0 ürün lansmanında 
“Race on”  “Yarış başlasın” diyoruz.  Bu ürünün oto 
tamir boyaları dünyasında oyunun kurallarını öyle-
sine değiştirdiğini düşünüyoruz ki, piyasaya sürülme 
sürecine biraz da yarış pisti adrenalini ekliyoruz.  Bu 
nedenle de sizlere çevrim içi yarış deneyimini sun-
mak için McLaren ve ortak sponsoru Mobil 1 ile güç 
birliği yaptık. 

“Play & Spray’” kulağa çok ilginç geliyor... biraz 
daha açıklar mısınız?

Bu ilginç ve eğlenceli “Play&Spray” oyunumuz, ha-
lihazırda dünya çapında yarış tutkunlarının 11 mil-
yondan daha fazla oynadığı popüler bir çevrim içi 
yarış oyunun farklı bir versiyonudur. 

Boyacılar “Play&Spray” oyunumuzda, yarış otomo-
billerini favorileri olan Autowave MM 2.0 renkleri-
ne boyayabilecekleri gibi çevrim içi bir yarışmaya ka-
tılmak üzere davet edileceklerdir.  Yarışmanın gali-
bi İngiltere Woking’deki McLaren Teknoloji Merke-
zini ziyaret etme ve Sikkens ürünlerindeki becerile-

rini sergileme fırsatı yakalayacak, herkese denemesi-
ni tavsiye ederim.

Autowave MM 2.0 boya atölyeleri için ne gibi 
fark yaratacak?

Uygulamacılar için belirttiğim avantajlar aynı za-
manda enerji tasarrufu ve işlem sürelerindeki önem-
li azalmalar ile boyahane maliyetlerini azaltacaktır.  
Buna ilave olarak artan kapasite ile daha fazla gelir 
elde etme potansiyeli yaratılmaktadır. 

Mevcut Autowave ürünlerine kıyasla yapılan test-
ler, katlar arası bekleme sürelerindeki azalmanın ti-
pik bir gün içindeki işlem sürelerinde  %17  azalma 
sağladığını göstermiştir; bu da araç başına her bir 
sprey kabini döngüsünde ortalama 12 dakika azal-
madır.   İlaveten, yaklaşık %20 enerji maliyeti tasar-
rufu da sağlanabilir. 

Müşteriler farkı fark edecekler mi?

Her zaman olduğu gibi müşterilerin Sikkens ürün-
lerinin kalitesinden çok memnun kalacağını biliyo-
ruz.  Sikkens kullanıcıya kaliteyi, her zamankinden 
daha kolay ve daha hızlı sunma olanağı sağlayacaktır.  
Bu, müşteri memnuniyetini arttırmak isteyen Oto-
motiv Satış Sonrası yetkili servislerine gerçekten çok 
yardımcı olacaktır. Bu süreçte maliyetlerini azaltarak 
kapasitelerini artırmak, pazar lideri sonuçlarla rakip-
lerinin önüne geçmek isteyen tüm boyahaneler Au-
towave MM 2.0‘nin gücünden yararlanabilirler.  

Ve tabii ki “Play&Spray” i unutmuyoruz... McLaren 
Boyahene Ekibi “The Painters”e katılmak için ge-
rekli özelliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, 
oyunun nasıl oynanacağı konusunda detaylı bilgiyi   
www.sikkensvr.com adresinde bulabilirsiniz.

Boyacılar “Play&Spray” 
oyunumuzda, yarış 
otomobillerini 
favorileri olan 
Autowave MM 
2.0 renklerine 
boyayabilecekleri gibi 
çevrim içi bir yarışmaya 
katılmak üzere 
davet edileceklerdir.  
Yarışmanın galibi 
İngiltere Woking’deki 
McLaren Teknoloji 
Merkezini ziyaret 
etme ve Sikkens 
ürünlerindeki 
becerilerini sergileme 
fırsatı yakalayacak, 
herkese denemesini 
tavsiye ederim.
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Otomotiv, ihracatta
hedefi gördü

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı 
(OİB) Orhan Sabuncu, son üç ay ard arda ihracatta artış 
yakaladıklarına dikkat çekerek, “Amacımız bu tempoyu yıl 
sonuna kadar taşımak” dedi.

Otomotiv endüstrisi, çift haneli rakamlarla büyüyor

O tomotiv endüstrisi, ihracat hedefini yılın 
ilk yarısında aştı. Bu yıl 20 milyar dolar dış 

satış öngören otomotiv endüstrisi, Ocak- Haziran 
döneminde gerçekleştirdiği 10.5 milyar dolarlık 
ihracatla hedefin ilk adımını başarıyla tamamladı. 
Haziran ayında otomotiv ihracatında tüm ana ürün 
gruplarında çift haneli büyüme gerçekleşirken, dış 
satışlar yine Türkiye genel ihracatından hızlı artış 
göstererek bir milyar 802 milyon dolara ulaştı.

Türk otomotiv endüstrisi, en büyük ihraç pazarı AB 
ülkelerinde yaşanan kriz nedeniyle son yıllarda bu 
bölgeye dış satışlarda kayıp yaşarken, 2013’ün ilk 
yarısında burada geriye gidişe dur denildi. Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) 
hazırladığı haziran ayı ihracat raporuna göre son 
üç aydır ciddi anlamda artış gösteren otomotiv 
endüstrisi ihracatı, geçtiğimiz iki ayda ard arda çift 
haneli büyüme rakamları yakaladı. Yaşanan artışta 
en önemli faktörün AB ülkelerine yönelik ihracat 
artışı olduğu dikkati çekti.

Tüm ana ürün gruplarında çift haneli büyüme

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, Türkiye’nin haziran 
ayı genel ihracatının yüzde bir artarak 11.833 milyar 
dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, otomotiv 
endüstrisinin aynı dönemde yüzde 12 seviyesinde 
artış göstermesinin dış pazarlarda doğru adımlar 
atmalarının sonucu olduğunu aktardı. Sürekli 
yurt dışı temaslarla alternatif pazar arayışında 
bulunduklarının altını çizen Sabuncu, bunun 
meyvelerini de koydukları hedefi aşarak alacaklarını 
söyledi.

Hedef aşılacak

Sabuncu, “Yılın ilk yarısında otomotiv endüstrimiz 
ihracatta yüzde 5 büyüme ile 10.5 milyar dolarlık 
dış satışı yakaladı. Bu başarının arkasında alternatif 
pazarlardan Afrika’ya yönelik artışlar devam 
ederken, eski Doğu Bloğu ülkelerine yönelik ise 
Haziran ayında yılın en yüksek oranlı büyümesini 
yakaladık. Bunların yanı sıra ihracat payı yüzde 
70’ler seviyesindeki AB ülkelerine satışlarımızda 

son aylarda yine artış göstermeye başladı. Tüm 
bu bileşenler bizim dış satışlarımızda yılın ilk 
yarısında hedefimizin üzerine çıkmamızı sağladı. 
Amacımız bu tempoyu yıl sonuna kadar taşımak” 
diye konuştu.

Binek otoda Slovenya’ya yüzde 218 artış

İhracatta ürün grupları incelendiğinde yan sanayi 
haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 14 artışla 764 milyon dolar, binek otomobiller 
ise yüzde 10 yükselişle 598 milyon dolar ihracata 
ulaştı. Binek otomobillerde özellikle Slovenya’ya 
yüzde 218, Birleşik Krallığa yüzde 156 ve Rusya 
Federasyonu’na yüzde 80 ihracat artışı yaşanması 
dikkat çekti.

Ürün gruplarında ayrıca eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar yüzde 13 büyüyerek 322 milyon, 
otobüs-minibüs-midibüs ürün grubu ihracatı da 
yüzde 31 artarak 98 milyon dolara ulaştı. Diğer 
grubu başlığı altında ise yüzde 30 gerilemeyle 20 
milyon dolarlık dış satış gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemi dikkate alındığında ise geçen 
yılın aynı dönemine göre ürün gruplarında ihracat 
rakamları, yan sanayide yüzde 6 büyümeyle 4.5 
milyar doları buldu. Binek otomobil ürün grubunda 
yüzde 7 artışla 3.5 milyar, eşya taşımaya mahsus 
ticari araçlarda yüzde 3 yükselişle bir milyar 851 
milyon, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda 
ise yüzde 6 gerilemeyle 491 milyon dolarlık ihracat 
yapıldı. Diğer başlığı altında ise yüzde 7 artışla 185 
milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Ülke bazlı ihracat rakamları incelendiğinde ise 
haziran ayında uzun zamandır ilk sırada yer alan 
Almanya, birinciliği Fransa’ya kaptırdı. 

Otomotiv endüstrisi, 
yılın ilk yarısında 
10.5 milyar dolarlık 
ihracata imza attı, yıl 
sonu hedeflenen 20 
milyar doların aşılacağı 
sinyalini verdi.
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Otomotiv ihracatı 
beklentileri aşabilir
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) Başkanı Dr. 
Mehmet Dudaroğlu, "2013 yılının 
ilk yarısındaki toplam sektör 
ihracatımız 10,5 milyar dolara ulaştı 
ve yıl sonu beklentisi olan 20 milyar 
doların aşılacağının sinyalleri verildi" 
dedi.

T AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, otomobil 
üretiminin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 

oranında azaldığını belirterek, bu dönemde 304 bini otomobil olmak üzere 
569 bin adet araç üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ihracatta sevindirici gelişmeler 
yaşandığını anlatan Dudaroğlu, "2013 yılının ilk yarısındaki toplam sektör 
ihracatımız 10,5 milyar dolara ulaştı ve yıl sonu beklentisi olan 20 milyar 
doların aşılacağının sinyalleri verildi" dedi.

Dudaroğu, toplam sektör ihracatının 4,5 milyar dolarlık kısmının tedarik 
sanayisi tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yaharak, bu dönemde ana 
sanayi ihracatının yüzde 4, tedarik sanayisinin ihracatının ise yüzde 6 
arttığını bildirdi.
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Avrupa’daki üretimin doğuya doğru kaydığına 
dikkati çeken Dudaroğu, şunları kaydetti: "Bunu 
son birkaç yılın küresel üretim rakamlarına 
baktığımızda da rahatlıkla görebiliyoruz. Bugün 
itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde kapasite 
fazlalığı ve karsızlık, ekonomik daralmalara 
bağlı üretim ve satış düşüşü, yüksek maliyetler, 
nakit akışında yaşanan sorunlar güncelliğini 
korumaktadır. Buna mukabil kalitesi, verimliliği, 
yetişmiş insan kaynağı, dizayn ve Ar-Ge yatırımları 
ile hizmet verebilecek en yakın ve rekabetçi ülke 
Türkiye’dir."

"Yerli otomobil için yüzde 85'e varan yerlilik 
oranını sağlayabiliriz"

Dudaroğlu, yerli otomobil konusunda tedarik 
sanayilerine güvendiklerini dile getirerek, gerek 
altyapı, gerekse bilgi ve deneyimleriyle yerli 
otomobil için her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını söyledi.

Yerli araçları şu anda ürettiklerini belirten 
Dudaroğlu, "Özellikle ticari araçlarda yerli 
markalarımızla yollardayız, bunları birçok ülkeye 
ihraç ediyoruz. Şu anki mevcut yapımızla da yerli 
otomobil markamız için yüzde 85’e varan yerlilik 
oranını sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Dudaroğlu, son üç yılda atılan adımlar sayesinde 
bugün Türk otomotiv tedarik sektöründe 48 adet 
Ar-Ge merkezinin bulunduğunu anlatarak, bunların 
46'sının TAYSAD üyesi olduğunu aktardı.

Oİb ve TAYSAD Üyesi Otomotivciler, Cıape 
Fuarı'yla Uzakdoğu'ya Açılacak

Türk otomotiv endüstrisi, dünyada geleceğin 
otomotiv merkezi olmaya aday Çin'i 2 koldan 
kuşatacak. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) ile Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 

Kocaeli, otomotiv sektöründe “gaza bastı”

Türkiye’de bu yılın haziran ayında en fazla ihracat yapan 3’üncü il olan Kocaeli, “taşıt 

araçları ve yan sanayi” ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, Kocaeli’de, ihra-

cat yapan firmaların geçen ayda sektör bazındaki ihracat performansında, “taşıt araçları 

ve yan sanayi” 1’inci, “kimyevi maddeler ve mamulleri” 2’nci, “elektrik-elektronik” sektö-

rü 3’üncü sırayı aldı. Kentte ihracat yapan firmalar, ihracatının yüzde 75,8’ini “taşıt araçla-

rı ve yan sanayi” ile “kimyevi maddeler ve mamulleri”  sektöründen elde ederken, bu sek-

törlerden Haziran ayında 765 milyon 903 bin dolar gelir sağlandı.

Taşıt araçları ve yan sanayi sektöründe geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 25,8’lik artış-

la 426 milyon 762 bin dolar ihracat gerçekleştiren Kocaeli, Türkiye’nin 1 milyar 805 mil-

yon 218 bin dolar “taşıt araçları ve yan sanayi” ihracatının yüzde 23,6’sını da tek başına 

karşıladı. 

Derneği (TAYSAD), 'Çin Uluslararası Otomotiv 
Yedek Parça Fuarı'na (CIAPE) 40 firma ile katılacak. 
Fuarda yatırım ve işbirliği fırsatı arayacak olan OİB 
ve TASYAD üyeleri, önemli bir fırsat bulacak.

CIAPE Fuarı ile ilgili Türkiye'de tanıtım 
toplantılarına başlayan Çinli firma temsilcileri, 
Türk firmaların tecrübelerinden yararlanmak 
istediklerini dile getirdi. OİB Başkanı Orhan 
Sabuncu ile TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet 
Dudaroğlu da ihracatı artırmak için Çin'de mutlaka 
yer almak gerektiğini vurguladı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve 
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği, bu ülkede 
ilk önemli adımlarını 13-15 Eylül'de gerçekleşecek 
'Çin Uluslararası Otomotiv Yedek Parça Fuarı'na 
katılımla atacak. CIAPE fuarına 40'a yakın otomotiv 
tedarik sanayi firmasıyla birlikte gitmeyi öngören 
OİB ve TAYSAD, Türk Milli Katılımı olarak Çin'i 2 
koldan saracak.

Çin'de 20 milyonu aşan yıllık üretimin yanı sıra, bu 
ülkede yer alan birçok dünya markası ana sanayinin 
nitelikli ve kaliteli yan sanayi ihtiyacı, Türk 
firmaların bu ülkede yer alması gereğini doğuruyor.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve CIAPE Fuarı'nın 
tanıtımı için TAYSAD'ın Gebze'deki merkezinde 
başlayan 'road show', daha sonra Bursa ve İzmir 
ayağıyla devam etti. Roadshow kapsamında 40'a 
yakın firmaya fuarla ve Çin otomotiv sanayi ile ilgili 
bilgiler verildi. Çin'in İstanbul Ticaret Konsolosu 
Li Jiang'ın da katıldığı bu etkinliklerde, Türk 
firmalar Çin'e davet edildi. Jiang, "Biz otomotiv 
endüstrisinde kendini kanıtlamış olan Türk 
firmalarını ülkemizde görmek istiyoruz." dedi. 

Otomotiv sektöründe, AB 
ülkeleri içindeki daralmanın 
sürdüğünü belirten Dudaroğlu, 
"Avrupa Birliği ülkelerine 
ihracatımız ister istemez 
azalmakta. Biz tedarik yapan 
üyelerimizi pazar çeşitliliğine 
gitmelerini öneriyoruz. 
Üyelerimize Amerika Kıtası, 
Rusya Bölgesi, Afrika Kıtası ve 
Uzak Doğu Bölgeleri'ndeki pazar 
çeşitliliğinden bahsediyorum. 
Oralara ciddi çalışmalar var" 
diye konuştu.
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Uzun dönemli ticari araç 
kiralama teşvik edilmeli

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Türkiye'de uzun 
dönemli ticari araç kiralayamamanın bir sıkıntı oluşturduğunu 
belirterek, "Bu araçlar Türkiye'de üretildiği için ticari araç 
kiralanabilse, araç sayısı artacak ve fabrikalar daha fazla 
çalışacak. Dolayısıyla bunun teşvik edilmesi gerekiyor" dedi. 

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir

Görgün Özdemir, otomotiv sektörünün 
ve Otokoç'un 2013 yılındaki 6 aylık 

performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Kamyon dahil otomotiv pazarının yılın ilk 6 
ayında yüzde 11 oranında geçen yılın üstünde bir 
performans sergilediğini belirten Özdemir, geçen 
yılın aynı döneminde yaklaşık 357 bin adet olan 
pazarın bu yıl yaklaşık 396 bin adede çıktığını 
söyledi. 

Bu büyümede otomobilin daha ağırlıklı olduğuna 
dikkati çeken Özdemir, otomobil satışlarının geçen 
yıla göre ilk 6 ayda yüzde 19-20 oranında arttığını, 
hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 7 civarında 
daralma olduğunu kaydetti. 

Döviz kuru ve faiz oranlarındaki artışın tüketicinin 
cebinden çıkan parayı etkilediğini belirten Özdemir, 
"Bunun fiyatlara yansımasını haziran ayında 
görmedik. Onun için de bu ay pazar fena çıkmadı. 
Haziran ayı rakamlarında öne çekilen talep de 
etkili oldu. Fiyatlara zam gelecek diye araç kiralama 
şirketleri ve büyük filo alımı yapan şirketler 
taleplerini öne çekti. Onun da etkisiyle 74 bin 
adetlik pazar meydana geldi. Kamyonu da koyarsak 
yaklaşık 76 binlik bir pazar olacak. Temmuz ayı 
bir gösterge olacak. Yeni ayla birlikte fiyatlara 
yansıyabilecek kur ve faiz değişikliğinin pazarda ne 
etki yapacağını temmuz ayı içinde göreceğiz" diye 
konuştu. 

Özdemir, döviz kuru ve faiz oranlarındaki 
artışın otomotiv pazarını etkileyeceğini ve yıl 
sonunda toplam pazarın 850 bin seviyelerinde 
gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.  
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Otokoç'un yıl sonu ciro hedefi 3,2 milyar lira 

Otokoç olarak yılın ilk 6 ayında satışlarını toplam 
pazarın yaklaşık 2 puan üzerinde yüzde 13 oranında 
artırdıklarını anlatan Özdemir, geçen yılın aynı 
döneminde 29 bin seviyesinde gerçekleşen satış 
rakamının bu yıl 32 bin adete çıktığını ve bu 
dönemde 1,5 milyar lira ciro yaptıklarının bilgisini 
verdi.  

Araç satışlarında otomotiv pazarından geçen yıl 
sonu itibariyle yüzde 8,1 pazar payı aldıklarını, 
bu yılın 6 aylık sonuçlarına bakıldığında ise bu 
oranın yüzde 8,5'e çıktığını belirten Özdemir, yıl 
sonunda ciro hedeflerinin 3,2 milyar lira, satış adedi 
hedeflerinin ise 70 binli rakamlar olduğunu söyledi. 

Otokoç çatısı altındaki markaların 6 aylık satışlarına 
ilişkin de bilgi veren Özdemir, şunları kaydetti:   "İlk 
6 ayda Ford'da yüzde 32,1 pazar payı aldık. Fiat'ta 
da aynı pazar payındayız. Volvo'da ise yüzde 51,7'lik 
pazar payına sahibiz. Alfa Romeo, Lancia ve Jeep'te 
de yaklaşık yüzde 50'lik bir penetrasyon var. Yani 
premium markalarda yüzde 50, diğer markalarda ise 
yüzde 32 civarında bir performansımız var. Bir de 
kamyon işi yapıyoruz. Ford, Ford Trucks markası ile 
yeni bir yapılanmaya geçti. Biz de o yapılanmanın 
bir parçası olarak ilk 6 ayda yüzde 27,4 bir 
penetrasyon elde ettik." 

"Ticari araç kiralanabilse, araç sayısı artacak ve 
fabrikalar daha fazla çalışacak" 

Otokoç'un 2013 yılının ilk yarısındaki toplam 
cirosunun 235 milyon liralık kısmının araç kiralama 
tarafından geldiğini kaydeden Özdemir, bu alanda 
geçen yıla göre ciro büyüme oranlarının yüzde 14 
olduğunu belirtti. 

Avis ve Budget markaları ile bulundukları araç 
kiralama işinde haziran ayı sonu itibariyle yaklaşık 
23 bin araçları bulunduğunu belirten Özdemir, 
bunun 6 bin 500 adedinin kısa dönemli araç 
kiralama, 16 bin 500 adedinin de uzun dönemli araç 
kiralama işinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kısa dönemli araç kiralamada şu anda yüksek 

sezonda bulunulduğunu ve Temmuz ve Ağustos 
aylarında bu alandaki araç parklarının 7 bin 500'e 
çıkacağını ifade eden Özdemir, yıl sonunda araç 
kiralamada toplam araç parklarının ise 25 bine 
çıkmasını hedeflediklerini kaydetti. 

Araç kiralama alanında Azerbaycan ve Kuzey Irak'ta 
da faaliyet gösterdiklerine değinen Özdemir, 2013 
yılı içinde Kazakistan'da da araç kiralama faaliyetine 
başlamayı hedeflediklerini açıkladı.  

Özdemir, araç kiralama tarafında bu sene itibariyle 
Ford Trucks markasıyla işbirliği halinde kamyon 
kiralama faaliyetine de başladıklarını ve 3 aylık 
dönemde yaklaşık 100 araç kiraya verdiklerini, 
bunun da kamyon için iyi bir rakam olduğunu dile 
getirdi.  

Uzun dönemli ticari araç kiralayamamanın 
kendileri için bir sıkıntı oluşturduğunu dile getiren 
Özdemir, "Özellikle araç kiralama işi KOBİ'lerde 
yaygınlaşıyor. KOBİ, 5 araç alsa, aracın tanesi 
30-40 bin lira olsa, 200 bin lira parasını ya nakit 
olarak oraya verecek ya da kredibilitesinden 
oraya kullanacak. Dolayısıyla çoğu KOBİ ticari 
araç istiyor. Ama Türkiye'de maalesef bu araçları 
kiralayamıyoruz. Zaten ticari araçlar geçen seneye 
göre geri gidiyor. Bu araçlar Türkiye'de üretildiği 
için ticari araç kiralanabilse, araç sayısı artacak ve 
fabrikalar daha fazla çalışacak. Otomotivin değer 
zinciri o kadar büyük ki fabrikadan bankalara, 
sigortacılıktan servis ve yan sanayiye kadar etkisi 
var. Dolayısıyla bunun teşvik edilmesi gerekiyor" 
değerlendirmesinde bulundu. 

"Türkiye'de en çok ikinci el işi yapan şirket olmak istiyoruz" 

Özdemir, Otokoç olarak gerçekleştirdikleri ikinci el satış rakamlarına ilişkin, "İkinci el bi-

zim hem sıfır araçlarımızı destekliyor hem de araç kiralama işinden çıkan araçlarımızı ora-

da satma imkanı buluyoruz. Geçen sene yaklaşık 17 bin adet ikinci el araç satmıştık. Bu 

sene 18-19 bin seviyelerine taşımak istiyoruz. Türkiye'de en çok ikinci el işi yapan şirket 

olmak istiyoruz. Şu anda ikinci sıradayız" diye konuştu. 

Otokoç'un sigorta ve kredi faaliyetlerinde bulunduğuna da değinen Özdemir, bugün iti-

bariyle yaklaşık 120 bin sigortaya ve yaklaşık 25 bin krediye de aracılık ettiklerini söyledi. 

Araç kiralamada şu an 101 olan 
ofis sayılarını yıl sonu itibariyle 
125'e taşımayı hedeflediklerini 
kaydeden Özdemir, "Bu sene 
yaklaşık 570 milyon liralık bir 
yatrıım yapacağız. 12-13 bin 
adetlik araç yatırımı olacak. 
İstanbul'da bir kamyon tesisi 
açacağız. Ford Trucks kamyon 
tesisi çalışamalarımız var. 
Gaziantep'te bir Volvo tesisi 
açacağız. Birmot ile Ataşehir'deki 
yeni tesiste satışa başladık ama 
servisiyle birlikte onu devreye 
alacağız. Başka yenileme 
yatırımlarımız da var" diye 
konuştu.  
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Peugeot ile
Engelsiz Yaşam
Peugeot Türkiye, sürdürülebilir 
kalkınmaya verdiği önem 
doğrultusunda, uzun süredir 
üzerinde çalıştığı, Türkiye için önemli 
bir kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışması olan "Peugeot ile Engelsiz 
Yaşam" projesini hayata geçirdi. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
desteklediği projenin diğer 
paydaşları, UNDP-Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı ve AYDER 
Alternatif Yaşam Derneği. 

Peugeot, sürdürülebilir kalkınmayı hedef alarak,
Türkiye için önemli bir kurumsal sosyal sorumluluk projesini başlattı

T .C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık 
Müşaviri Kenan ÖNALAN, UNDP  Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Özel 
Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktör Yardımcısı 
Hansın DOĞAN, AYDER - Alternatif Yaşam 
Derneği Kurucusu ve Başkanı Ercan TUTAL ve 
Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü 
Marc BERGERETTI'nin katılımıyla, 8 Temmuz 
Pazartesi günü Sheraton Otel’de gerçekleştirilen 
basın toplantısında projeyle ilgili detaylı bilgiler 
verildi. 

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Marc BERGERETTI; 
"Engelli bireylerin, toplumun geneliyle aynı 
yaşam alanlarını paylaşmasını sağlamak ve 
kendilerine ulaşılabilirlik sunmak hepimizin 
görevi"

Peugeot’nun sürdürülebilir kalkınmaya çok 
önem verdiğini belirterek söze başlayan Marc 
BERGERETTI, gerçekleştirdikleri bu proje 
ile engellilere yönelik konuların yönetimin 
iş modellerinde yer almasını; yönetim, 
çalışanlar, bayiler ve tüm paydaşları tarafından 
benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamayı 
hedeflediklerini belirtti. BERGERETTI sözlerine 

şöyle devam etti; "Birleşmiş Milletler tarafından 
gruplandırılan, görme, işitme, bedensel ve zihinsel 
/ kronik engelli bireylerin, toplumun geneliyle 
aynı yaşam alanlarını paylaşması için hepimiz 
çalışmalıyız. Büyük bir heyecanla başladığımız 
projemizde, ilk olarak üç aşamada ilerlemeyi 
hedefledik. Öncelikle kendi çalışanlarımızdan 
başlayarak engelliliği hissetme, onlara saygılı olma, 
sorumlu davranış içerisinde olma ve onlarla doğru 
iletişim kurabilmek amacıyla çeşitli eğitimler 
yapılmasına karar verdik. Daha sonra engelli 
bireylerle daha uyumlu bir hayat geçirebilmek 
için engelli dostu Peugeot çalışanları ve bayileri 
oluşturmak için çalışmalara başladık. Diğer yandan, 
engellilerin araç kullanımlarında sürücü ve sistem 
güvenliğini artırıcı çalışmaları başlattık.”

Marc Bergeretti, kendileri için çok değerli olan 
Peugeot ile Engelsiz Yaşam projesinde bir strateji 
dahilinde sağlam adımlarla ilerlediklerini ve bu 
alandaki farklı çalışmalarla örnek olacak projenin, 
uzun yıllar devamını sağlayacaklarını da söyledi.

Peugeot, tüm bayi 
teşkilatı üst düzey 
yetkililerinin de 
'Engelliliğe doğru 
yaklaşım' eğitimi 
almalarını sağladı. Gün 
içerisinde kendilerine 
farklı simülasyonlar 
gerçekleştirildi. 
Tüm bayi çalışanları 
da süreç dahilinde 
bu eğitimlerden 
geçirilecek. Böylece 
2000’den fazla 
Peugeot çalışanı bu 
eğitimlerden geçmiş 
olacak. 
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T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Bakanlık Müşaviri Kenan ÖNALAN, projenin 
Bakanlık tarafından beğeniyle karşılandığını 
ve desteklendiğini belirterek "Toplumumuzun 
önemli bir kesimini oluşturan engellilerimiz, 
uzun yıllardan beri yanlış yaklaşımlarla toplumsal 
yaşamdan dışlanmışken, son 10 yılda ülkemizdeki 
engelli algısında büyük değişmeler oldu. Ancak, 
biz Bakanlık olarak bunları yeterli görmüyor, 
daha da geliştirmek istiyoruz. Engelliler yalnızca 
belli günlerde belli yerlerde hatırlanması gereken 
değil, her an her yerde toplumun içinde olması 
gereken kişiler. Bu yüzden, engellilik alanındaki 
sorunlar ancak tüm tarafların katkısı ve işbirliğiyle 
çözülebilecektir. Engelliler için bu kadar kapsamlı 
bir projeye başladıkları için Peugeot’yu tebrik 
ediyoruz. Bu çerçevede, engelli olanlar ile 
olmayanlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracak 
ve toplumsal dayanışmaya katkıda bulunacak 
tüm çalışmalara destek verdiğimizi bir kez 
daha belirtmek istiyoruz. Biz Bakanlık ve Genel 
Müdürlük olarak engellilerin toplumsal yaşamın 
her alanına dahil olması ve toplumla aynı yaşam 
alanını paylaşması için çalışıyor, “önce insan” ilkesi 
doğrultusunda “Evrensel İnsan Hakları” yaklaşımı 
ile “Hak Eksenli” bir bakış açısının ülkemizin her 
köşesinde yayılmasını sağlamak istiyoruz.  Temel 
gayemiz her zaman engelli engelsiz tüm toplumun 
hep birlikte uyum içerisinde bütünleşmesi ve her 
bir bireyin karşılıklı saygı ve sevgi ortamında 
birbirlerini anlayarak yaşayabildiği bir Türkiye’nin 
yeşertilmesidir. Bu projenin de Bakanlığımızın 
toplumumuzda var olmasını dilediği engelli algısına 
ve engellilik politikasına büyük katkı sağlayacağına 
inanıyoruz" dedi.

UNDP - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi 
Direktör Yardımcısı Hansın DOĞAN, Birleşmiş 
Milletler engelli kişilerin haklarına dair 
sözleşme'nin 13 Aralık 2006 tarihinde BM Genel 
Kurulu'nda oylamasız kabul edildiğini belirterek, 
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülkenin 
sözleşmeyi imzalamasıyla 3 Mayıs 2008'de 
yürürlüğe girdiğini söyledi. Hansın Doğan; "Peugeot 
ile Engelsiz Yaşam projesi engellilerin sosyal, 
ekonomik ve kültürel yaşama eşit birer birey olarak 
katılmalarını sağlama yönünde somut bir adımdır. 
Her kurumun benzer sorumluluklar içinde hareket 
etmesi gerektiği inancıyla, Peugeot ile başladığımız 
projenin başka kurumlara örnek olmasını diliyoruz" 
dedi. 

AYDER - Alternatif Yaşam Derneği Kurucusu ve 
Başkanı Ercan TUTAL, "14 yıldır engelli bireylerin 
toplumsal hayata tam ve eşit katılımı için yenilikçi, 
sürdürülebilir ve alternatif projeler üreten Alternatif 
Yaşam Derneği olarak, Peugeot ile Engelsiz Yaşam 
projesinde de Peugeot ve UNDP ortaklığı ile pek 
çok ilke imza atacağımızdan hiç şüphem yoktur" 
açıklamasında bulundu.

Gönülden Gönüllüyüm

Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren otomobil 
markalarından biri olan Peugeot’nun sürdürülebilir 
kalkınmaya yönelik olarak hazırladığı kurumsal 
sosyal sorumluluk projesinde ilk aşama, "Gönülden 
Gönüllüyüm"  eğitimleri ile başladı. Peugeot'nun 
kurum içindeki çalışanları, engelliliğe doğru 
yaklaşım konusunda eğitimden geçti. "Gönülden 
Gönüllüyüm" eğitimlerine katılan Peugeot 
çalışanları, 'Engelliliğe doğru yaklaşım' hakkında 
T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AYDER 
- Alternatif Yaşam Derneği'nin eğitimleri ile 
bilinçlendirildi. Ayrıca, simülasyon çalışmaları ile 
engelli bireylerin nasıl bir hayat yaşadığını, neler 
hissettiklerini yaşayarak öğrendiler.  

2013 yılında eğitim ve uyum 
sürecine ağırlık veren Peugeot, 
projenin bir diğer ayağı olarak 
farklı spor organizasyonları 
aracılığıyla engelleri aşmak 
yönünde adımlar atıyor. İlk 
olarak Peugeot, proje dahilinde, 
Türkiye Milli Olimpiyatlar 
Komitesi tarafından düzenlenen 
25. Boğaziçi Kıtalararası 
Yarışları'nda engelli yüzücüler 
kategorisinin destekçisi oldu. 
Peugeot çalışanlarından oluşan 
gönüllü grubu, 18 engelli sporcu 
ve refakatçilerinin ulaşımları 
dahil gün boyu tüm ihtiyaçlarını 
karşıladı. Kulaçlarla iki kıtayı 
birbirine bağlama başarısını elde 
eden ve yarış sonunda dereceye 
giren engelli sporcuların ödülünü 
de Peugeot yetkilileri takdim etti. 
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KÜLTÜR VE SANAT

"Türk Tespih Sanatı"
Neziroğlu Koleksiyonu
dünyada ilk kez Abu Dabi'de sergilendi

Yaklaşık 100 milyon dolar değerinde, 4000’den fazla nadide 
eserden oluşan “Türk Tespih Sanatı Neziroğlu” Koleksiyonu, 
31 Mart tarihinde Abu Dabi Emirates Palace Otel’de açılan ilk 
sergisiyle büyük ilgi uyandırdı.

Türk işadamı, Berat Serdar Neziroğlu’na ait 
“Türk Tespih Sanatı” Neziroğlu Koleksiyonu 

Sergisi, 31 Mart günü Abu Dabi Emirates Palace 
Oteli’nde ziyarete açıldı. 30 Haziran tarihine kadar 
üç ay boyunca devam edecek sergide, koleksiyona 
ait; elmas, pırlanta, zümrüt, yakut, safir, fildişi ve 
altın gibi değerli malzemelerden yapılmış, dünyada 
benzeri olmayan 255 adet eser sergileniyor.

Neziroğlu Koleksiyonu’nda, 66 Türk sanatçı 
tarafından oluşturulmuş ve 200 farklı malzemenin 
kullanıldığı el yapımı, 4000’den fazla nadide 
sanatsal tesbih yer alıyor. Osmanlı Sanatını yansıtan 
koleksiyona ait bu eserler, çoğunlukla üzerinde 

duaların yazılı olduğu boncuklardan oluşuyor.  
Titizlikle yıllar içerisinde bir araya getirilen 
koleksiyon, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ve 
dünyanın en değerli koleksiyonlarından biri olarak 
nitelendiriliyor.

İş adamı Berat Serdar Neziroğlu’nun, 2007 yılında 
bir iş seyahati sırasında, uçakta gümüş bir tesbihle 
vakit geçirirken, tesbihi tüm dünyaya tanıtma 
düşüncesiyle başlayan bu macera, kısa sürede tesbih 
ustalarını bir araya getirmesiyle gerçeğe dönüştü. 

Tüm koleksiyoncular gibi başlangıçta sanatsal 
değeri olmayan tesbihlerle işe başlayan Berat Serdar 
Neziroğlu yaptığı açıklamada, uzun araştırmalar 
sonucunda normal bir tesbih ve sanatsal değeri olan 
tesbih arasındaki farkı öğrendiğini belirtti. Bu sanatı 
gerçekleştirmek için gerçek tesbih sanatçılarını bir 
araya getiren işadamı, bu sergiyle amacının Osmanlı 
Sanatını tüm dünyaya göstermek olduğunu söyledi.

İlk kez açılan sergide, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
başkenti Abu Dabi’yi seçerek heyecan verici bir 

Neziroğlu 
Koleksiyonu’nda, 66 

Türk sanatçı tarafından 
oluşturulmuş ve 200 

farklı malzemenin 
kullanıldığı el yapımı, 
4000’den fazla nadide 

sanatsal tesbih yer 
alıyor. 



53TEMMUZ 2013

Neziroğlu Grubu

Neziroğlu Grubu, 1 Mart 1970 yılında Emekli 
Piyade Albay NEZİR NEZİROĞLU tarafından, 
Kültür Sokak 145/1-B, Tandoğan, Ankara 
adresinde bulunan 24 m2 lik bir bakkal dükkanı 
devralınarak "NEZİROĞLU TİCARET" unvanı ile 
Skoda kamyonetleri, Jawa ve Station motosikletleri 
ve yedek parçaları acenteliği ile ticari hayata 
atıldı.

Bayrağı devralan Berat Serdar Neziroğlu ile 
Otomotiv tarihinde ilkleri başaran firma ünvanını 
almıştır.

Kuruluşundan sonraki yıllarda Skoda, Jawa, BMC 
ve Lada yetkili satıcılığı ile faaliyetlerini sürdürdü; 
1984 yılında alınan "Isuzu Ticari Araçları Yetkili 
Satıcılığı" ve 1986 yılında alınan "Renault Yetkili 
Satıcılığı" ile de büyüme yönünde önemli adımlar 
attı. 1 Mayıs 2005 tarihinde Hyundai ve hemen 
sonra Suzuki ve Geely markalarını bünyesine 
katarak büyümeye devam etti.

Bugün pek çok tesis ve yüzlerce çalışanıyla 
şirketimiz, kuruluşumuzdaki temel prensipleri 
özenle koruyarak, geleneğe daima önem vererek 
ancak çağın ötesinde plan ve projeleriyle ise 
yenilikçi bir çizgide emin adımlarla ilerlemeye 
devam ediyor.

Başlangıçtan bu yana otomotiv alanında 
odaklanan Neziroğlu Grubu hemen hemen 
tamamı faaliyet gösterdikleri markaların liderleri 
konumunda olan Renault - Hyundai - Isuzu - 
Dacia Markaları ve N2(Neziroğlu 2. El), Neziroğlu 
Exclusive, NS (Neziroğlu Sigorta), Amiral Filo 
Yönetimi'nden oluşmaktadır.

Neziroğlu Grubu olarak kuruluşumuzun 
43.yıldönümünü, yeni nesillere esin vermesini 
arzu ettiğimiz bir kültür eseri ile kutlamak istedik. 
Ortaya koyduğumuz bu eser bizlerin gönül 
verdiği: Yıllar içinde özenle oluşturulmuş, ünlü 
Türk tespih sanatcılarının nadide eserlerinden 
seçilmiş binlerce tespihten meydana gelen 
Türk Tespih Sanatı – Neziroğlu Koleksiyonu 
albümleridir.

B. Serdar Neziroğlu, kurulduğu 
günden itibaren, çağın ötesindeki 
plan ve projeleriyle, otomotiv 
sektöründe faaliyet gösterdiği 
markaların önde gelen 
kuruluşlarından Neziroğlu Grubu'nun 
başkanıdır.

Koleksiyon, B Serdar 
Neziroğlu'nun 2007 

yılında Fransa'ya yaptığı 
bir iş seyahati sırasında, 

uçakta oyalanmak üzere 
aldığı bir gümüş tespih 

ile başlamış ve o günden 
sonra da hızla oluşmaya 

devam etmiştir. Şu an 
Neziroğlu Koleksiyonu, 

eksperlerce, 
dünyanın en değerli 
koleksiyonlarından 

biri olarak 
nitelendirilmektedir.

deneyim yaşadığını da belirten Berat Serdar 
Neziroğlu: “ Bu hayranlık uyandıracak koleksiyonu 
paylaşmaktan gerçekten gurur duyuyoruz.” dedi. 
Ayrıca facebook sayfasında 338.000 takipçi sayısına 
ulaşan Türk Tespih Sanatı’nın, 40.000 takipçisinin 
Birleşik Arap Emirlikleri’nden olduğunu sözlerine 
ekledi. http://www.facebook.com/tesbihcom

Büyük ilgi gösterilen “Türk Tespih Sanatı” Neziroğlu 
Koleksiyonu sergisine ve koleksiyonda yer alan 
eserlere yabancı basında da geniş olarak yer verildi. 
‘Al Arabia’, ‘7/24 Emirates’, ‘web İndia 123’, ‘Gulf 
News’, ‘top.adlesse.com’, ‘Silobreaker’, ‘i4u.com’, 
‘sportballa.com’, ‘alhourriah.org’ gibi önemli basın 
kuruluşları, gazete ve internet sitelerinden yaptıkları 
duyurularla sergi ve koleksiyona ilişkin röportaj ve 
haberlere yer verdiler.  
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YENİ ÜYELERİMİZ

OYDER'in yeni üyesi

Acarsan Audi

Audi araçlarının Gaziantep bayiliğini 
yapmakta olan Acarsan Audi, 2009 

yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

Henüz çok yeni bir oluşum olmasına karşın 
kısa sürede Gaziantep ve bölgede saygın bir 
isim haline gelen Acarsan Audi’nin Genel 
Müdürlüğünü, aynı zamanda Acarsan 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Mesut 
Acar yapıyor. Acarsan Otomotiv, Audi 
markasını Gaziantep’te gururla temsil ediyor.

Satış, satış sonrası hizmetler ve otomotivle 
ilgili finansal hizmetleri güvenle sunuyor.

Acarsan Audi, temsil ettiği markanın 
saygınlığına uygun mükemmel 
showroom’unu, profesyonel ekibinin 

yeteneklerini ve müşterisinin hak ettiği özenli 
ilgiyi daima geliştirerek canlı tutuyor.

Acarsan Audi sektördeki değişimleri hızlı 
ve doğru okuyarak kısa zamanda elde ettiği 
büyük başarısını koruyor ve artırıyor.

Acarsan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı 
Mesut Acar, Acarsan Otomotiv olarak 
Müşterilerin talebine uygun her marka 
ve segmentteki aracı filo kiralama hizmet 
anlayışı ile sunduklarını söylüyor.

Türkiye’nin en saygın şirketlerinden olan 
Acarsan Holding'e bağlı Acarsan Otomotiv, 
Audi markasının satışının yanı sıra flo 
kiralama konusunda da ulusal bir marka 
olmak için çalışıyor. Müşterilerin talepleri 

doğrultusunda her marka ve model aracı 
tedarik eden Acarsan Otomotiv, operasyonel 
kiralama sürecinde araçların bakım, onarım, 
kasko, trafik sigortası, lastik değişimi, 
motorlu taşıtlar vergisi gibi hususları 
yönetiyor. Kullanıcılar ile doğrudan iletişim 
kurarak hızlı çözümler üreten Acarsan 
Otomotiv, satış konusunda olduğu gibi 
kiralama konusunda da ulusal bir marka 
olmak istiyor.

Acarsan Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Mesut Acar, özellikle filo kiralama 
konusunda müşteri memnuniyetinin en üst 
seviyede olmasını ana prensip edindiklerini 
belirtiyor.
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Ford Otosan, temsil ettiği otomotiv 
markalarıyla sektörün en başarılı 

şirketlerinden biri olan FDN Grubu ile 
yaptığı ortaklık sonucu sahip olduğu 
bayiliklerine Agras Otomotiv’i de ekledi. 
23 yıldır Türkiye’de Otomotiv sektöründe 
hizmetlerinin yanında sahip olduğu 
distribütörlükler ve enerji yatırımları ile 
dünya markaları ile olan ortaklıklarını 
başarılı bir şekilde sürdürmekte olan FDN 
Grubu’na bağlı olan Agras Otomotiv’in 
26 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen 
açılışında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Y. Koç’un ve FDN Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Fidan’ın da katıldığı 
organizasyonla İstanbul Terazidere ve 
Merter’de hizmete açıldı. 

Açılışta gerçekleştirdiği konuşmada 
Türkiye’nin 11 yıldır pazar liderliğini 
sürdürdüklerini söyleyen Ali Y. Koç; “Agras, 
tüm bayilerimiz gibi satış, servis, yedek 
parça ve 2. el hizmetlerini tek çatı altında 
birleştiriyor. FDN Grubu’nun sektörümüz 
için gerçekleştirdiği yatırımları takdir 
ediyoruz ve yapmış olduğumuz iş birliğinin, 
bu başarıyı 12. defa kazanmak adına çok 
önemli bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. 
Gerçekleştirilen yatırımlar için FDN grubu 
yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi. 

FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat 
Fidan yaptığı konuşmada “Bugün açılışını 
yaptığımız Terazidere ve Merter yatırımları, 

geleceğe atılan en sağlam adımlarımızdan 
biridir. Türkiye’de sanayileşmenin 
öncülüğünü yapmış olan Koç Holding ile 
işbirliğimizin pekişmesi bizler için büyük 
önem arz etmektedir. Hedefimiz Ford 
markasının bayrağını bölgemizde en iyi 
şekilde dalgalandırmak olacaktır. Satış ve 
satış sonrası olarak Ford’un tüm hizmetleri 
yetkili satıcılığımızda en doğru şekilde 
verilecek, yüzde yüz müşteri memnuniyeti 
hedeflenecektir.” dedi. 

Ford Otosan’ın en yeni bayisi, 
Agras Otomotiv hizmete girdi
Ford’un, FDN Grubu ile 
yaptığı anlaşma çerçevesinde 
hizmete giren en yeni bayisi 
Agras Otomotiv, Ali Y. Koç’un 
katılımıyla gerçekleştirilen 
tören ile açıldı.
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Citroën Türkiye Distribütörü
Baylas Otomotiv’den Gurur Veren İki Başarı

Baylas Otomotiv, Citroën distribütörlüğü bulunan ülkeler arasında 
yapılan değerlendirmede ‘2013 müşteri memnuniyeti ve satış 
birinciliği kalite ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca Baylas Otomotiv 
bayileri arasından oluşturulan uzman teknisyenler takımı ise  bu 
yıl ilk kez düzenlenen ve 27 ülkenin katıldığı ‘Consultant Expert 
Technicians’ yarışmasında ilk 6 ülke arasına girerek finale kaldı.

B ayraktar Grubu çatısı altında 1995 
yılından bu yana Citroën markasının 

Türkiye distribütörlüğünü yapan Baylas 
Otomotiv, iki büyük başarıya imza attı.

PSA Citroën’in distribütör ülkeler 
arasında yaptığı müşteri memnuniyeti 
ve satış analizlerine göre büyük başarı 

Ömür Boyu Müşteri Bağlılığı” ve “2013 
yılında Satış ve Satış Sonrası Müşteri 

Memnuniyetinde Birincilik” konseptiyle 
düzenlenen ve Türkiye çapındaki tüm 
Hyundai Yetkili Servisleri’nde görev yapan 
Servis Müdürleri ile Hyundai yetkililerini bir 
araya getiren toplantı, sunumlar ve interaktif 
içeriği ile son derece renkli geçti.

Toplantı sırasında 2013 yılının ilk bölümünde 
gerçekleştirilen çalışmalar ve 2013 yılının 
ikinci yarısında planlanan hedefler hakkında 
görüş alış verişinde bulunuldu. Hyundai’nin 
Türkiye’deki tüm yetkili servislerinde çalışan 

gösteren Baylas Otomotiv ilk sırada yer 
aldı. Müşteri memnuniyetinde yüzde 10’un 
üzerinde artış sağlayan Baylas Otomotiv, 
‘genel memnuniyet’, ‘teslimat sonrası 
müşteri takibi’, ‘sorunsuz araç teslimatı’ 
gibi kriterlerde gösterdiği başarıyla ‘2013 
müşteri memnuniyeti ve satış birinciliği kalite 
ödülü’ne layık görüldü.

81 personelin katıldığı toplantıda Hyundai 
bünyesinde 10, 15 ve 20 hizmet yılını 
tamamlamış olan servis müdürlerine de 
teşekkür plaketleri takdim edildi.

Toplantıda ayrıca 2013 yılının ilk çeyreğinde, 
Hyundai’nin global  anlamda en başarılı 
satış sonrası programı seçilerek, Türkiye’de 
Hyundai müşterilerine sunulan yüksek 
hizmet kalitesini ve müşteri odaklılığını bir 
kez daha gözler önüne seren müşteri sadakat 

Uzman Teknisyenler, Türkiye için 
yarışacak

Baylas Otomotiv ayrıca Citroën’in 
distribütör ülkeleri arasında bu yıl ilk kez 
düzenlenen “Consultant Expert Technicians 
2013” (Danışman Uzman Teknisyenler) 
yarışmasında da başarılı bir performans 
ortaya koydu. Baylas Otomotiv bayileri 
arasından sınavla belirlenen 4 kişilik 
Türkiye takımı, 27 ülkenin katıldığı 
yarışmada ilk 6 takım arasına girdi. 

Fransa, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, 
Rusya ve Fas takımları ile mücadele edecek 
olan Türk ekip, jüri karşısında teknik ve 
pratik sınavdan geçecek.

programı Hyundai Blue Card’ın ömür boyu 
bağlı müşteriler yaratmak ve markanın 
müşteri memnuniyetinde en üst seviyeye 
ulaşabilmesi için taşıdığı stratejik öneme 
değinildi.

Müşterilerine kusursuz hizmet sunmak 
için tam kapasite çalışmalarını sürdüren 
Hyundai, müşteri memnuniyeti açısından 
tüm hedeflerini bir kez daha masaya yatırmış 
oldu.

Hyundai servis müdürleri bir araya geldi 
Sadece satışta değil satış 
sonrası hizmetlerde de 1 numara 
olmayı hedefleyen Hyundai’nin 
bu yılki Servis Müdürleri 
Toplantısı, geçtiğimiz günlerde 
Antalya Venezia Palace Otel’de 
yapıldı.
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TüvTürk CITA Toplantısı'nda Türkiye'deki 
Araç Muayene Sürecini Anlattı

Uluslararası Motorlu Araç Muayene Komitesi’nin (CITA) 2 yılda bir 
düzenlediği uluslararası kongre ve genel kurulu yıllık toplantısı bu 
yıl İspanya’nın Sevilla kentinde düzenlendi. TÜVTÜRK Genel Müdürü 
Kemal Ören ile üst düzey yöneticileri Aykut Özgülsün, Ahmet Bulut 
ve Emre Büyükkalfa’nın da katıldığı toplantıda,  birçok ülkedeki araç 
muayene süreçleri, elektrikli ve hibrit araçların muayenesi ve trafik 
güvenliği gibi konular paylaşıldı.  

5 0 ülkeden 110 üyesi olan CITA’nın 
bu yılki toplantısının teması “Yola 

Elverişlilikten Faydalanma Stratejileri” 
olarak belirlendi. TÜVTÜRK’ün yanında, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı temsilcileri ve Türkiye 
Akreditasyon Kurumu TÜRKAK’ın da 
katıldığı toplantıda araç muayene konusunda, 
uluslararası düzenleyici organlar, yöneticiler, 
operatörler, araç muayene ekipmanları 
imalatçıları gibi sektör ve kurumdan 40’ın 
üzerinde konuşmacı söz aldı.  İki gün süren 
toplantıda, “Teknik Muayeneler İçin Yeni 
Teknolojilerdeki Zorluklar”, “Gelişmekte Olan 
Ülkelerde Periyodik Araç Muayenesini Daha 
Ulaşılabilir Hale Getirmek” ve “Tip Onayı 

ve Muayene Standartları Açısından Geleceğe 
Yönelik Entegre Bir Yaklaşım” gibi sunumlar 
da yapıldı. 

Elektrikli ve Hibrit Araçların Muayenesi

Toplantıda görüşülen konulardan biri de, 
yeni teknoloji ürünü olan hibrit ve elektrikli 
araçların muayenesi oldu. Yeni teknolojilerde 
karşılaşılan zorlukların ele alındığı 
çalıştaylarda e-hareketlilik, artan hibrit araç 
sayısı, elektrikli araçlar için yeni muayene 
metotları gibi konulara görüşüldü.  

Kongreye TÜVTÜRK adına Genel Müdür 
Kemal Ören, COO Aykut Özgülsün, Kamu 
İşleri Direktörü Ahmet Bulut ve Kurumsal 
Gelişim Direktörü Emre Büyükkalfa 
katıldı. Emre Büyükkalfa tarafından 
oturum başkanlığı üstlenilen bir çalıştayda 
da Brezilya, Hindistan, Türkiye, İspanya, 
Güney Afrika gibi ülkelerin deneyimlerine 

kulak verildi. Bu ülkelerde araç muayene 
faaliyetlerinin kurulum ve sonraki 
aşamalarında yaşanan ve süregelen zorluklar, 
edinilen tecrübeler aktarıldı ve gelecek 
stratejileri paylaşıldı. Büyükkalfa, toplantıda 
TÜVTÜRK’ün operasyona başladığı 2008 
yılından beri, Türkiye’de trafik kazalarında 
yaşanan düşüşün,  yenilenen araç muayene 
süreci ile ilgisini anlattı. Sunum, yabancı 
katılımcılardan büyük ilgi gördü. 

TÜVTÜRK 2009’dan beri tam üye

CITA, yol güvenliği ve çevrenin korunmasına 
yönelik iyileştirmeleri, aynı zamanda zorunlu 
araç muayenesi konusunda en başarılı 
uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlamış, 
kar amacı gütmeyen, Türkiye dahil olmak 
üzere 50 ülkeden yaklaşık 110 üyesi bulunan 
uluslararası bir kuruluş. 1958’de kurulan 
CITA, zorunlu araç muayenesindeki 
yetkinliğinden dolayı AB Komisyonu ve 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonu tarafından tanınıyor. TÜVTÜRK 
2009’dan beri tam üye olduğu CITA’nın 
“Standartlaştırılmış Muayene Sonuçları: 
Uyumlaştırılmış, Geliştirilmiş Standartlar; 
Eğitim; Kalite” çalışma grubunda yer alıyor.
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İnci Akü 29 yaşında!
4 kıtada 72 ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek sektöründe 
ihracat liderliği bayrağını 
gururla taşıyan İnci Akü, 
29. kuruluş yıl dönümünü 
kutladı. 5 Temmuz’da Manisa 
Büyük Saruhan Hotel’de 
gerçekleştirilen ve Manisa 
Valisi Abdurrahman Savaş’ın 
ve katılımıyla onurlandırdığı 
geceye İnci Akü çalışanları 
aileleri ile birlikte katıldı. 

2 9 yılda sayısız ilke imza atan İnci Akü, 
5 Temmuz 2013 tarihinde Manisa 

Büyük Saruhan Hotel’de düzenlediği, Manisa 
Valisi Abdurrahman Savaş’ın ve Manisa İl 
Emniyet Müdürü Yunus Çetin’in katılımıyla 
onurlandırdığı kuruluş yıl dönümü 
organizasyonunda çalışanlarını ve ailelerini 
ağırladı. Gecede, sadece üretim sistemi 
penceresinden bakmayan, tüm iş süreçlerini 
kapsayan İnci Akü İmalat Sistemi’ni(İNİS) 
29. yılda bir adım daha ileriye taşıyan İnci 
Akü Bakım Birimi çalışanları “İNİS Büyük 
Ödülü”nü aldı. 10, 15, 20 ve 25 yıldır İnci 
Akü ailesinin bir ferdi olan çalışanların da 
ödüllendirildiği 29. yıl kutlamasında İnci 
Holding Ritim Kulübü sahne aldı. 

2012 yılı ve 2013’ün ilk yarısının 
değerlendirildiği, 29. yıl hedeflerinin 
konuşulduğu toplantıda  İnci Akü’nün son 
on yıldaki yükselişini ele alan İnci Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Perihan İnci, “Tüm 
çalışanlarının emeği ve çalışkanlığı ile İnci 
Akü 10 yıl içinde sektörünün ihracat lideri 
oldu. İnci Akü markası bugün 70 ülkeye 
ihracat yapıyor ve 48 patenti var. Her gün 
bu takım yeni bir başarıya imza atıyor, 
yeni bir gururu bizlere yaşatıyor. Bir 10 yıl 
sonra burada, başka bir kuruluş yemeğinde, 
bir başka başkan nasıl bir başarı hikayesi 
yazıldığını anlatıyor ve yeni vizyonlardan 
bahsediyor olacak.Hepinize azminiz, 
çalışkanlığınız, hayalleriniz ve İnci Grubuna 
olan katkılarınız için teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Konuşmasında dünya ve Türkiye 
ekonomisine, otomotiv, istif makineleri ve 
yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin özet bir 
değerlendirme paylaşan ve İnci Akü’nün nasıl 
bir konjonktürde geleceğe yürüdüğüne dikkat 
çeken İnci Akü Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Göksel Paker, “Dünya ekonomisi 
Asya’nın gücü ve Amerika’nın kriz sonrası 
iyileşme süreci katkısıyla büyümeye devam 
ediyor. Ülkemizde bu yıl büyümenin yüzde 
4 olması bekleniyor. Ekonomik gelişmeyi 
sektörler özelinde değerlendirecek ve global 
otomotiv sektörüne baktığımızda; otomotiv 
üretimi, 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 
5 civarında artış gösterdi. 2013 yılında ise 
bir önceki yıla göre yüzde 5 artış ve yaklaşık 
90 milyon adede ulaşması bekleniyor. 
Dünyada, yenilenebilir enerji kullanımında 
da benzer büyüme görülüyor. Daha çevreci 

enerji kaynaklarının geleceğimizde yer 
alacağını gelişmiş ülkelerin kendilerine 
koydukları hedeflerden görüyoruz. Dünya 
ekonomisini gelişimine paralel olarak istif 
makineleri sektörü de büyüyor. Bunda da 
en büyük payı daha çevreci olan elektrikli 
forkliftler alıyor. Tüm yaşanan sıkıntılara 
rağmen; insan nüfusundaki artış, ekonomik 
büyüme, daha çevreci olma ihtiyacı ve 
daha mobil olma beklentisi nedeniyle 
enerji depolaması ihtiyacı artıyor ve biz 
sektörümüzün geleceğine çok inanıyoruz. 
Türkiye'de sektörünün öncü firması olarak, 
değişimlere ayak uyduracak esnekliğe sahip 
olmak için, bu değişimleri yakından izliyor ve 
konumumuzu buna göre alıyoruz.” dedi.

İnci Akü Operasyonlardan sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Birol Büyüksivri 
2012 yılındaki başarılara dikkat çekerek, 
“Bir önceki yıla göre verimliliğimizi ve 
üretimimizi artırdığımız bir yılı geride 
bıraktık. Tüm bu başarıların yanında, 
teknolojimizi yurtdışına transfer ediyor 
olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 
Sudan’da faaliyet gösteren klima, LCD 
televizyon ve benzeri elektronik ürünlerin 
üretimini gerçekleştiren, ayrıca plastik 
ürünler de üreten ülkenin en büyük 
endüstriyel faaliyetlerinden birine sahip olan 
Saria Industrial Complex ile akü üretim tesisi 
kurulumu için anlaşma imzaladık” dedi.
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Otomobil pazarı yüzde 12 arttı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2013 yılı Ocak-
Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.07 
oranında artışla 381 bin 743 adette yükseldi. Bu rakam 2012 yılında 
340 bin 632 adet olarak gerçekleşmişti.

O tomotiv Distribütörleri Derneği'nin 
(ODD) "2013 Haziran Otomotiv ve Hafif 

ticari araç pazarı" verilerine göre, bu yılın ilk 
altı ayında otomobil satışları, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 19.48 artışla 292 
bin 106 adete ulaştı. Otomobil satışları, 2012 
yılının aynı döneminde ise 244 bin 490 adet 
olmuştu. Hafif ticari araç pazarı, 2013 yılı ilk 
altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6.77 oranında azalarak 89 bin 637 adet 
seviyesine geriledi. Bu rakam geçen yıl 96 bin 
142 adet seviyesinde gerçekleşmişti.

Otomobil satışları geçen yıl Haziran ayına 
göre gaza bastı

Bu yıl Haziran ayında otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı yüzde 4.26 oranında artışla 71 bin 
67 adetten 74 bin 96 adete yükseldi. Bir önceki 
aya göre ise yüzde 9.05 oranında küçüldü. 
2013 yılı Haziran ayında otomobil satışları, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.63 

artarak 58 bin 290 adet olarak gerçekleşti. 
Bir önceki aya göre ise satışlar yüzde 6.56 
oranında daraldı.

Hafif ticari araç satışları yüzde 22 azaldı

2013 yılı Haziran ayında hafif ticari araç 
pazarı, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 
21.82 azalarak 15 bin 806 adet seviyesine 
geriledi. Bir önceki aya göre ise yüzde 17.18 
azalış gösterdi. 2013 yılı Ocak-Haziran 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında 
yüzde 21.5 ve 2000cc üstü otomobillerde 
yüzde 5.4 artış görülürken, 1600- 2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil 
satışlarında yüzde 5.9 azalış görüldü.

İlk altı ayda 26 adet elektirikli otomobil 
satıldı

Türkiye iç pazarında 2013 yılı ilk altı ayında 
85kW altı 26 adet elektrikli otomobil 

satışı gerçekleşti. 2013 yılı Ocak-Haziran 
döneminde otomobil pazarı ortalama 
emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en 
yüksek paya yüzde 34.9 oranıyla 100-120 gr/
km arasında yer alan otomobiller 101 bin 988 
adet ile sahip oldu.

Dizel otomobilin payı yüzde 59,3'e 
yükseldi

Dizel otomobil satışlarının payı, bu yılın ilk 
altı ayında yüzde 59.3, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı ise yüzde 37.2'ye ulaştı. 
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil 
pazarı yüzde 86'sı vergi oranları düşük A, B ve 
C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu. 
Segmentlere göre en yüksek satış adetine 
yüzde 51.4 pay ile C segmenti 150 bin 89 
adetle ulaştı. Kasa tipine göre en çok tercih 
edilen gövde tipi Sedan otomobillerin payı 
yüzde 43.8'lik payla 127 bin 921 adet oldu 

ODD'nin verilerine göre, LMC Automotive'in, 
2013 yılı birinci çeyrek itibariyle, 2014 
yılı dünya otomotiv pazarı tahminlerin 
yayınlandı. Raporun birinci çeyrek 
sonuçlarına göre, 2013 yılı dünya toplam 
otomotiv pazarı, geçen yıla oranla yüzde 2.9 
artışla, 86 milyon adet olması tahmin ediliyor. 
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2013/2012 (%)

2012/2011 (%)

20,23 16,90 6,0 16,88 14,97   4,26

-34,19 -29,56 -17,24 -18,98 -12,13 -12,88 -1,17 -0,44 15,80 -13,66 12,65 -9,78

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, Hafif 
ticari araç pazarı 
2013 yılı ilk altı 
ayında geçen yılın 
aynı
dönemine göre 
%6,77 oranında 
azalarak 89.637 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı
dönemde 96.142 
adet satışa 
ulaşılmıştı.
Hafif ticari araç 
pazarı 2013 yılı 
Haziran ayında yılın 
aynı ayına göre 
%21,82 oranında 
azalarak
15.806 adet 
seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
20.218 adet satış 
gerçekleşmişti. Bir
önceki aya göre 
ise %17,18 azalış 
gösterdi.
Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Haziran ayı ortalama 
satışlara göre 
%19,08 azalış 
gösterdi.
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2012 Haziran Ayı 2013 Haziran Ayı

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 225.269 % 92,1 273.776 % 93,7 % 21,5 % 40 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 16.827 % 6,9 15.835 % 5,4 % -5,9 % 80 % 18

≥ 2001 cc B/D 2.343 % 1,0 2.469 % 0,8 % 5,4 % 130 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 51 % 0,0 26 % 0,0 - % 3 % 18

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

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

Toplam 244.490 % 100,0 292.106 % 100,0 % 19,5 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2012 Haziran Ayı 2013 Haziran Ayı
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 4.817 % 2,0 24.348 % 8,3 % 405,5

≥ 100 - < 120 gr/km 77.591 % 31,7 101.988 % 34,9 % 31,4

≥ 120 - < 140 gr/km 88.143 % 36,1 96.939 % 33,2 % 10,0

≥ 140 - < 160 gr/km 52.344 % 21,4 51.862 % 17,8 % -0,9

≥ 160 gr/km 21.595 % 8,8 16.969 % 5,8 % -21,4

Toplam 244.490 % 100,0 292.106 % 100,0 % 19,5

Dizel
2012 Haziran Ayı 2013 Haziran Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 9 % 1,3 47 % 5,4 % 0,0

B (Entry) 42.285 % 51,0 56.199 % 56,1 % 32,9

C (Compact) 77.331 % 62,5 92.232 % 61,5 % 19,3

D (Medium) 18.580 % 61,6 18.444 % 55,4 % -0,7

E (Luxury) 4.719 % 77,9 5.310 % 80,9 % 12,5

F (Upper Luxury) 888 % 90,1 1.012 % 89,0 % 14,0

Toplam 143.812 % 58,8 173.244 % 59,3 % 20,5

Dizel
2012 Haziran Ayı 2013 Haziran Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 361 % 52,1 315 % 36,3 % -12,7

B (Entry) 17.633 % 21,3 19.231 % 19,2 % 9,1

C (Compact) 42.869 % 34,6 54.901 % 36,6 % 28,1

D (Medium) 19.536 % 64,8 29.420 % 79,3 % 35,2

E (Luxury) 6.054 % 100,0 6.558 % 99,9 % 8,3

F (Upper Luxury) 986 % 100,0 1.137 % 100,0 % 15,3

Toplam 87.439 % 35,8 108.562 % 37,2 % 24,2

2013 yılı Ocak-Haziran dönemi otomobil pazarını motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %93,7 oranıyla yine 1600cc altındaki 
otomobiller 273.776 adet ile sahip oldu. Ardından %5,4 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,8 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer 
aldı. 2012 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %21,5 ve 2000cc üstü otomobillerde %5,4 artış görülürken, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %5,9 azalma görüldü.

Ülkemiz iç pazarında 2013 yılı ilk altı ayında 85 kW altı 26 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarını ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paylara %34,9 oranıyla 100-120 
gr/km arasındaki otomobiller (101.988 adet) ve ardından yine %33,2 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (96.939 adet ) sahip oldu.

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %20,5 oranında arttı. 2013 yılı ilk 6 aylık otomobil satış 
adetleri, 2012 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %58,8’den %59,3’e (173.244 adet) ulaştı.

2013 yılı Ocak-Haziran döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2012 yılı aynı dönemine göre %24,2 arttı. 2013 yılı ilk 6 aylık 
otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %35,8’den %37,2’ (108.562 adet) ye yükseldi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI HAZİRAN 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 64 64 0 0 64 64

ASTON MARTIN 0 0 0 0 0

AUDI 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000

BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMC 0 0 0 0 0

BMW 2.043 2.043 0 0 2.043 2.043

CHERY 43 43 0 0 0 43 43

CHEVROLET 1.025 1.025 0 0 1.025 1.025

CITROEN 2.071 2.071 243 363 606 243 2.434 2.677

DACIA 2.637 2.637 818 818 0 3.455 3.455

DFM 0 0 0 0 0 0

FERRARI 1 1 0 0 1 1

FIAT 4.436 1.085 5.521 3.347 308 3.655 7.783 1.393 9.176

FORD 5.027 5.027 4.285 56 4.341 4.285 5.083 9.368

GEELY 117 117 0 0 117 117

HONDA 752 219 971 0 752 219 971

HYUNDAI 1.539 3.028 4.567 92 92 1.539 3.120 4.659

INFINITI 2 2 0 0 2 2

ISUZU 0 15 199 214 15 199 214

IVECO 0 189 189 0 189 189

JAGUAR 1 1 0 0 1 1

JEEP 40 40 0 0 40 40

KARSAN 0 179 179 179 0 179

KIA 995 995 19 19 0 1.014 1.014

LADA 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 156 156 0 0 156 156

LAND ROVER 58 58 0 0 58 58

MASERATI 1 1 0 0 1 1

MAZDA 113 113 0 0 0 113 113

MERCEDES-BENZ 1.965 1.965 902 902 0 2.867 2.867

MINI 169 169 0 0 169 169

MITSUBISHI 82 82 8 266 274 8 348 356

NISSAN 1.461 1.461 41 41 0 1.502 1.502

OPEL 5.020 5.020 34 0 34 34 5.020 5.020

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.772 1.772 194 1.002 1.196 194 2.774 2.968

PORSCHE 35 35 0 0 35 35

PROTON 25 25 0 0 0 25 25

RENAULT 6.215 2.674 8.889 863 863 6.215 3.537 9.752

SEAT 1.061 1.061 0 0 1.061 1.061

SKODA 1.181 1.181 0 0 0 1.181 1.181

SMART 22 22 0 0 22 22

SSANGYONG 65 65 85 85 0 150 150

SUBARU 71 71 0 0 71 71

SUZUKI 129 129 0 0 129 129

TATA 7 7 25 25 0 32 32

TOYOTA 66 2.475 2.541 185 185 66 2.660 2.726

VOLKSWAGEN 7.027 7.027 2.088 2.088 0 9.115 9.115

VOLVO 314 314 0 0 314 314

Toplam 13.008 45.282 58.290 8.305 7.501 15.806 21.313 52.783 74.096 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-HAZİRAN 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Top39 Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 597 597 0 0 597 597

ASTON MARTIN 1 1 0 1 1

AUDI 6.505 6.505 0 0 6.505 6.505

BENTLEY 10 10 0 0 10 10

BMC 0 0 0 0 0

BMW 8.508 8.508 0 0 8.508 8.508

CHERY 352 352 0 0 352 352

CHEVROLET 6.165 6.165 0 0 6.165 6.165

CITROEN 9.683 9.683 1.665 3.392 5.057 1.665 13.075 14.740

DACIA 12.853 12.853 3.334 3.334 0 16.187 16.187

DFM 0 39 39 0 39 39

FERRARI 12 12 0 0 12 12

FIAT 20.129 4.824 24.963 19.632 2.494 22.023 39.661 7.315 46.976

FORD 24.355 24.355 22.958 507 23.465 22.958 24.862 47.820

GEELY 365 365 0 0 365 365

HONDA 5.004 1.568 6.572 0 5.004 1.568 6.572

HYUNDAI 8.074 13.927 22.001 702 702 8.074 14.629 22.703

INFINITI 15 15 0 0 15 15

ISUZU 0 123 1.192 1.315 123 1.192 1.315

IVECO 0 909 909 0 909 909

JAGUAR 66 66 0 0 66 66

JEEP 361 361 0 0 361 361

KARSAN 0 978 978 978 0 978

KIA 6.129 6.129 204 204 0 6.333 6.333

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2

LANCIA 289 289 0 0 289 289

LAND ROVER 623 623 0 0 623 623

MASERATI 6 6 0 0 6 6

MAZDA 450 450 2 2 0 452 452

MERCEDES-BENZ 8.252 8.252 4.691 4.691 0 12.843 12.843

MINI 763 763 0 0 763 763

MITSUBISHI 621 621 88 1.496 1.684 88 2.117 2.205

NISSAN 7.465 7.465 561 561 0 8.026 8.026

OPEL 24.346 24.346 157 0 157 157 24.346 24.503

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 9.911 9.991 1.460 3.942 5.402 1.460 13.853 15.313

PORSCHE 212 212 0 0 212 212

PROTON 275 275 0 0 0 275 275

RENAULT 30.083 13.733 43.816 5.631 5.631 30.083 19.364 49.447

SEAT 4.113 4.113 0 0 4.113 4.133

SKODA 5.484 5.484 0 0 0 5.484 5.484

SMART 59 59 0 0 59 59

SSANGYONG 447 447 474 474 0 921 921

SUBARU 319 319 0 0 319 319

SUZUKI 783 783 0 0 783 783

TATA 305 305 159 159 0 464 464

TOYOTA 396 12.333 12.729 991 991 396 13.324 13.720

VOLKSWAGEN 39.202 39.202 12.059 12.059 0 51.261 51.261

VOLVO 2.131 2.131 0 0 2.131 2.131

Toplam 63.686 228.420 292.106 46.961 42.676 89.637 110.647 271.096 381.743 K
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Avrupa Otomotiv Pazarı 2013 Yılı İlk Beş 
Ayında  %7 Daraldı
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2013 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde %6,8 daraldı ve 5.973.258 adet seviyesinde 
gerçekleşti. 2012 yılı Ocak- Mayıs döneminde toplam 6.410.235 adet 
satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde en sert 

düşüş %28,9 ile Hollanda’da, ardından %19,9 
ile Finlandiya’da ve %19,1 ile Romanya’da 
görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler 
arasında, İrlanda, İtalya, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, İsveç, Avusturya, Almanya, Slovakya 
gibi ülkeler yer aldı. Aynı dönemde satışlarını 
en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; Estonya 
%20,6, İngiltere %9,1 ve Danimarka %4,8 
oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2013 yılı Mayıs ayında 2012 
yılı aynı ayına göre %6,1 küçüldü ve toplam 
1.225.094 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2012 yılı aynı ayında ise 1.304.638 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2013 
yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 
en sert düşüş %46,2 ile Romanya’da, ardından 
%34,3 ile Hollanda ve %27,3 ile Bulgaristan’da 
görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler 
arasında İrlanda, Fransa, Avusturya, Almanya, 
İtalya, İsviçre, Norveç ve Letonya gibi ülkeler 
yer aldı. 2013 yılı Mayıs ayında geçen yılın 
aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk 
üç pazar sırasıyla; Finlandiya %38,9, Estonya 
%17 ve Belçika %11,2 oranıyla yer aldı.

Türkiye, Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 2013 Mayıs ayında 5. ve 
2013 Ocak-Mayıs döneminde 6. sırada yer 
aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde 2012 yılı aynı dönemine göre %6,8 
küçüldü ve toplam 5.261.272 adet seviyesinde 
pazar gerçekleşti. 2012 yılı aynı dönemde ise 
5.642.271 adet satış gerçekleşmişti. AB (27) ve 
EFTA ülkeleri toplamına göre 2013 yılı Ocak-
Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine 

göre en sert düşüş %30,8 ile Hollanda’da, 
ardından %20,9 ile Romanya’da ve %19,4 ile 
Finlandiya’da görüldü. Daralma yaşayan diğer 
ülkeler arasında İrlanda, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, İtalya, İsveç, Avusturya, Almanya, 

Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkeler yer aldı. 
2013 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre satışlarını en çok arttıran 
ilk üç pazar sırasıyla; Estonya %18, İngiltere 
%9,3 ve Danimarka %6,9 oranıyla yer aldı. 
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Mayıs ayında 2012 
yılı aynı ayına göre %5,9 azaldı ve toplam 
1.083.430 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2012 yılı aynı ayında ise 1.151.531 adet satış 
gerçekleşmişti.

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (MAYIS 2013/2012)

Mayıs 2013 Mayıs 2012 Değ.% Ülke Ock. May 13 Ock. May 12 Değ.%

ALMANYA 285.410 316.625 -9,9 ALMANYA 1.334.200 1.466139 -9,0

İNGİLTERE 204.653 187.864 8,9 İNGİLTERE 1.077.777 987.722 9,1

FRANSA 180.516 201.754 -10,5 FRANSA 912.598 1.030.499 -11,4

İTALYA 146.130 159.883 -8,6 İTALYA 656.671 747.191 -12,1

İSPANYA 78.757 80.635 -2,3 İSPANYA 350.463 373.890 -6,3

BELÇİKA 50.863 45.756 11,2 BELÇİKA 276.702 267.749 3,3

HOLLANDA 35.057 53.365 -34,3 HOLLANDA 205.652 289.389 -28,9

AVUSTURYA 32.457 36.153 -10,2 AVUSTU. 155.588 171.152 -9,1

İSVİÇRE 30.188 32.613 -7,4 POLONYA 145.258 149.390 -2,8

İSVEÇ 29.634 30.250 -2,0 İSVİÇRE 141.702 152.522 -7,1

POLONYA 27.199 28.661 -5,1 İSVEÇ 123.489 136.891 -9,8

DANİMARKA 18.931 19.713 -4,0 DANİMARKA 85.308 81.423 4,8

ÇEK CUM. 16.817 17.692 -4,9 NORVEÇ 75.728 74.706 1,4

NORVEÇ 15.046 16.127 -6,7 ÇEK CUM. 73.837 83.940 -12,0

PORTEKİZ 11.664 12.179 -4,2 İRLANDA 58.844 68.003 -13,5

FİNLANDİYA 11.509 8.285 38,9 FİNLANDİYA 53.559 66.881 -19,9

İRLANDA 7.138 8.747 -18,4 PORTEKİZ 49.252 49.971 -1,4

SLOVAKYA 6.664 6.715 -0,8 SLOVAKYA 29.438 32.022 -8,1

MACARİSTAN 6.215 5.962 4,2 MACARİSTAN 27.897 28.814 -3,2

SLOVENYA 5.560 5.346 4,0 YUNANİSTAN 26.298 28.589 -8,0

YUNANİSTAN 5.556 5.584 -0,5 SLOVENYA 25.655 26.961 -3,9

LÜKSEMBURG 4.930 5.216 -5,5 ROMANYA 25.351 31.327 -19,1

ROMANYA 4.907 9.126 -46,2 LÜKSEMBURG 23.820 25.776 -7,6

ESTONYA 2.358 2.015 17,0 ESTONYA 10.167 8.432 20,6

BULGARİSTAN 1.873 2.576 -27,3 BULGARİSTAN 8.504 8.506 0,0

LİTVANYA 1.571 1.600 -1,8 LİTVANYA 6.865 7.051 -2,6

İZLANDA 1.531 1.610 -4,9 LETONYA 5.534 5.903 -6,3

LETONYA 1.293 1.379 -6,2 İZLANDA 3.651 3.531 3,4

KIBRIS 667 1.207 -44,7 KIBRIS 3.450 6.135 -43,8

AB TOPLAM 1.225.094 1.304.638 -6,1 AB TOPLAM 5.973.258 6.410.235 -6,8

TÜRKİYE 85.421 74.820 14,2 TÜRKİYE 323.187 284.837 13,5








