
MAYIS 2012 SAYI: 36
OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır.

Otomotiv sektörü 
OYDER Genel Kurulu'nda
bir araya geldi

Küresel oyuncu 
olmak için teşvik 
ve uygulamalara 
ihtiyacımız var

Dr. Hayri ERCE
Otomotiv Distribütörleri Derneği
Genel Koordinatörü

Sanal dünya bayiye 
ne kadar alternatif?

Yeni Türk Ticaret 
Kanunu'nu 

fırsata çevirmek

Memduh Taşlıcalı
Otomobil Editörü





3

ED
İT
Ö
R

MAYIS 2012

H. Şükrü ILISAL
OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni Dönem Heyecanı Başladı
Değerli Otoban Okuyucuları,

OYDER Yönetim Kurulu olarak ilk dönem sorumluluğumuzu tamamlamış olmanın gururunu ve 
huzurunu yaşıyoruz.

2 yıllık yönetim dönemimizde OYDER’in daha da fazla tanınması, yetkili satıcıların tamamının 
temsil edilmesi ve Ankara nezdinde sıkça fikrine başvurulan bir dernek olunabilmesi yolunda 
çaba sarf ettik. Tüm mesaimizi OYDER’i, temsil ettiği yetkili satıcıların daha da güvendiği ve inan-
dığı bir dernek haline getirmek için harcadık.

Bu dönemde Dialog toplantıları aracılığıyla her bölgeye bizzat giderek, oradaki yetkili satıcıları-
mızla otomotiv sektörünün değerli bir yöneticisini ağırladığımız ve sizlerle ortak problemlerimizi 
tartıştığımız toplantılar gerçekleştirdik. Hem derneğimizin etkinliğini arttırmak hem de bölgesel 
anlamda sorunları anlayabilmek için bu toplantıları büyük bir fırsat olarak gördük.

Dialog toplantılarının yanı sıra şu anda elinizde bulunan Otoban dergisini derneğimizin iletişim 
aracı olarak yeniden konumladık ve yayın periyodunu aylık hale getirerek sizlerle daha yakın bir 
ilişki içine girmeye çalıştık.

Çok geniş kapsamlı içerik yönetimi ve sektörün öncü liderlerinin görüşleri ile zenginleştirdiğimiz 
Otoban, 2 yıllık yönetim sürecimizde sektör hakkında görüş oluşturan ve çözüm önerileri sunan 
önemli bir mecra haline geldi.

Yönetim Kurulu olarak geçtiğimiz 2 sene içinde sektörün önde gelen kuruluşları ile işbirliği ger-
çekleştirerek yetkili satıcılarımıza avantaj sağlayacak uygulamaları hayata geçirdik. Sektörümüz 
ile yakından ilgili akaryakıt, akü, otomotiv boyaları ve sigorta gibi sektörlerde iş ortakları yaratarak 
yetkili satıcılarımızın fayda sağlamasını temin ettik.

4 Mayıs tarihinde gerçekleşen Genel Kurulumuzda üyelerimizin teveccühü ile yeniden göreve 
seçilmiş bulunmaktan ayrıca büyük bir gurur duyduğumu belirtmek durumundayım.

Bu yeni dönemde artık yetkili satıcılarımızın sorunlarına daha çok odaklanmak, bu sorunlara çö-
züm yaratacak etkin eylemlerde bulunmak ve sektörde çok daha verimli bir çalışma ortamı yarat-
mak konusunda çaba sarf edeceğiz.

Belirlediğimiz hedefe ulaşabilmek amacıyla 14 Haziran tarihinde çok önem verdiğimiz bir Ara-
ma Konferansı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda Yönetim Kurulu üyelerimizi, sektörün önde ge-
len kanaat önderlerini ve profesyonelleri bir araya getirerek gelecek dönem yol haritamızı çizme-
ye çalışacağız.

Yetkili satıcıların sorunlarını, güçlü ve zayıf yönlerini, ülkemizin ekonomik ve siyasi gidişatını ve 
önümüzdeki fırsatları açıkça tartışacağımız bu toplantının tüm detaylarını daha sonraki sayılarda 
sizlerle de Otoban aracılığı ile paylaşacağız.

Otomotiv sektöründe çok önemli bir unsur olarak yer alan yetkili satıcılarımızın tüm çaba ve ça-
lışmalarımıza tam destek vermeye devam etmelerini, başarmaya çalıştığımız hedeflere ulaşırken 
her zamankinden daha birlik ve beraberlik içinde olmalarını ümit ediyor, bekliyor ve inanıyoruz.

Hedefe ulaşırken hiç kimsenin veya hiçbir ekibin tek başına başarılı olamayacağı bilinciyle, gerek 
yönetim kurulu içinde gerek dışında ve gerekse de sadece üye olarak bulunan yetkili satıcılardan 
bizimle kol kola ve yan yana olmalarını önemle rica ediyoruz.

Bu vesileyle şahsıma ve Yönetim Kurulu’na güvenlerini yeniden seçerek gösteren üyelerimize 
çok teşekkür ediyor, yeni dönemde çok daha başarılı projelere birlikte imza atmayı ümit ediyo-
rum.

Saygılarımla...
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Otomotiv sektörü
OYDER Genel Kurulu'nda
bir araya geldi

Çatısı altında yer alan 900’den fazla 
Otomotiv Yetkili Satıcısını temsil 
eden OYDER’in Başkanlığı’na yeniden 
H. Şükrü Ilısal seçildi. TOBB Plaza'da 
gerçekleştirilen OYDER’in 4’üncü Olağan 
Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonrası 
Ilısal yeni dönem için Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini tekrar üstlendi.
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OYDER’in düzenlediği Otomotiv Sektörünün Geleceği 
Markalaşmanın Gücü Kongresi’ne katılan tüm otomotiv sektörü 
profesyonelleri, yetkili satıcıları ve paydaşları sektörün SWOT 
analizini birlikte gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği ve Euro bölgesi için ekonomistlerin ve paraya yön 
verenlerin kriz hakkındaki görüşleri Cnbc-e Business Dergisi’nin 
Haziran sayısında ele alınmış ve aşağıdaki soruların cevaplarına 
ulaşılmaya çalışılmış: “Kahinler, Avrupa krizinin hangi aşamada 
olduğunu düşünüyor? Siyasette başlayan değişim krizi nereye 
taşıyacak, en önemlisi de bazı ülkelerin Euro’dan çıkması Euro’nun 
zararına mı olacak? Para otoriteleri Avrupa’daki son durumu nasıl 
değerlendiriyor?“

Av. Çağrı TURAL
Legal Hukuk Bürosu

Av. Nurgül ÇAKIR
Legal Hukuk Bürosu

36 TASARIM

Geleceğin otomobillerini yaratacak 
fikirler yarıştı





OYDER GENEL KURULU

8 MAYIS 2012

Otomotiv sektörü 
OYDER Genel Kurulu'nda 
bir araya geldi

 Çatısı altında yer alan 900’den fazla 
Otomotiv Yetkili Satıcısını temsil eden OYDER’in 
Başkanlığı’na yeniden H. Şükrü Ilısal seçildi. TOBB 
Plaza'da gerçekleştirilen OYDER’in 4’üncü Olağan 
Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonrası Ilısal yeni 
dönem için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
tekrar üstlendi.

O
tomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 4. Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı divan seçimi ertesinde ger-
çekleşen açılış konuşmaları ile başladı. Açılış ko-
nuşmasını gerçekleştiren OYDER Yönetim Kuru-

lu Başkan Vekili Vedat İncirlioğlu konuşmasının ilk bölümünde 
2011 yılını değerlendirdi. OYDER’in otomotiv sektöründe 1.200 
plaza ile istihdamının yüzde 25’ini gerçekleştirdiğini belirten İn-
cirlioğlu, “2011 yılında yüzde 4.7 büyüyen dünya otomotiv üre-
timi ülkemizde yüzde 8.5 oranında büyümüştür, bu da sektörü-
müzün önemini göstermektedir” dedi. 2012 yılındaki beklenti-
lerine de ana başlıkları ile değinen İncirlioğlu özellikle borçlan-
ma sistemi, Arap baharı ve Ortadoğu’daki savaş ihtimali ile Yuna-
nistan krizinin genel ekonomi üzerine etkilerinden bahsederek 
OYDER’in 2012 yılı tahminlerini; “Büyüme yüzde 2,3, Enflasyon 
yüzde 5” olarak ifade etti. Vedat İnciroğlu ayrıca otomotiv pazarı-
nın 800-850 bin adetler seviyesinde gerçekleşirken üretimin ise 
1.100 bin dolaylarında olacağını öngördüklerini söyledi. Bu raka-
mın 800 bin adedinin ihraç edilirken, 21 milyar dolar ihracat geli-
ri oluşacağını da söyledi.

H. ŞÜKRÜ ILISAL, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

VEDAT İNCİROĞLU, OYDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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ORHAN SABUNCU, OİB Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmasında OYDER’in öncelikli konularına da değinen İncir-
lioğlu, risk ve kazanç dağılımı, iç pazarın kuvvetlenmesi,   araç 
üzerindeki vergilerin azaltılması, hurda araçlar için 15 yaş üze-
rinin geçerli sayılması ve 2. el araç satışında yaşanan sorunların 
düzenlemeleri konusunuda çalışmalarının süreceğini belirtti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan SABUNCU

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu konuşmasında kur 
avantajının geçen yıla göre kaybedilmiş olmasının ve AB pazarı 
daralmasının da etkisiyle 20 milyar seviyesinde bir ihracat bek-
lentisi olacağını, AB pazarının yapılan çalışmalar neticesinde 
yüzde 5 oranında daralacağını tahmin ettiklerini belirtti. 2012 yı-

lında 2011 yılının ilk dört ayına göre ortalamada yüzde1’lik bir 
ihracat kaybı olduğunu, ayrıca otomotiv sektörü ihracatının ilk 4 
ayda 1.078 milyar dolar artı verdiğini belirtti.

Orhan Sabuncu, 2011 yılını 1.189 bin adet üretim ve 20,4 milyar 
dolarlık ihracat ile kapatarak endüstrinin her açıdan iyi yılı olarak 
gösterilen 2008 üretim rakamını geride bıraktığını hatırlattı. Sa-
buncu,  “Ancak, üretimde 2008 yılı seviyelerini geride bırakma-
mıza rağmen ihracat rakamları rakamsal olarak baktığımızda he-
nüz kriz öncesi dönemi altındadır. Henüz bu rakamları geçeme-
dik. Özellikle başlıca pazarımız konumunda olan Avrupa Birliği 
ülkelerinde yaşanmakta olan finansal sıkıntılar 2008 yılı ihracat 
rakamına ulaşmamızın biraz daha zaman alacağını bize göster-
mektedir. Buna rağmen sektör, endüstri son 6 yıldır ihracat şam-
piyonluğunu sürdürmektedir. 

Önümüzdeki dönemde küresel ekonomik krizin izleyeceği süreç 
ve Avrupa birliği pazarında yaşanacak gelişmeler endüstri ihra-
catı açısından belirleyici rol oynamaya devam edecektir. Biz ihra-
catımızın yüzde 72’sini Avrupa birliğine yapıyoruz. 2012 yılının 
ilk 4 ayındaki göstergeler özellikle yılın ilk yarısının otomotiv ih-
racatçılarımız için sıkıntılı geçeceğini göstermektedir. Bu yıl ge-
çen yılın özellikle ilk yarısında yaşanan kur avantajının ortadan 

kalkacağından ve Avrupa Birliği pazarındakidaralmanın devam 
edeceğinden yola çıkarak hedefimizi 20 Milyon dolar olarak be-
lirledik.” dedi.

Orhan Sabuncu, Türkiye’deki ve Avrupa’daki büyük OEM’lerin 
2012’de Avrupa pazarının en az yüzde beş daralacağını tahmin 
ettiklerini söyleyerek, “2012 yılı ilk dört ayına baktığımızda Ocak 
ayında ihracat artışı yüzde 8, bir önceki senenin aynı ayına göre. 
Şubat ayında binde 5 bir düşüş, Mart ayında eksi yüzde 1 ve Ni-
san ayında da eksi yüzde 7,5 olmuştur.” dedi.

Otomotivde büyüme trendinin süratle aşağıya doğru indiği-
ni belirten Orhan Sabuncu 2011 yılının ilk dört ayına göre oto-
mobil ihracatında yüzde bir düşüş olduğunu aktararak sektörün 
yüzde bir geriden geldiğini söyledi. 2012’nin ikinci yarısında to-
parlanma temennisinde bulunarak,  “Bunun yanında sevindiri-
ci haber var, dış ticarette otomotiv endüstrisinin ilk çeyreğinde 
bir milyar 78 milyon dolar artı vermiştir. Özellikle bu konu geçen 
sene çok eleştirildi, ondan önceki senelerde hep artı veren sek-
tör ikinci sene bu konuya değinmezken geçen sene eksiye dö-
nünce herkes konuşmaya başladı. Ama bu yılın ilk dört ayında 
tekrar normale dönmüş olduk” dedi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı ORHAN SABUNCU

Otomotiv sektöründe ilk kez düzenlenecek olan Ar-Ge 
proje pazarı ve tasarım yarışması etkinliğiyle öncelikle 
tasarım konusunda topyekün farkındalık yaratmayı is-
tiyoruz. 

Ar-Ge ve inovasyona yoğunlaşmalı
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Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhra-
catçılar Meclisi koordinatörlüğünde Otomotiv Endüstrisi İhra-
catçılar Birliği olarak hem ‘Tasarım Yarışması’ hem de ‘Proje Paza-
rı’ etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Orhan Sabuncu, “Otomo-
tiv sektöründe ilk kez düzenlenecek olan Ar-Ge proje pazarı ve 
tasarım yarışması etkinliğiyle öncelikle tasarım konusunda top-
yekün farkındalık yaratmayı istiyoruz” dedi.

Otomotiv endüstrisinin mutlak tasarım, Ar-Ge ve inovasyona yo-
ğunlaşması gerektiği tespitini yapan Orhan Sabuncu, “Tasarım, 
Ar-Ge ve inovasyona ağırlık verip bu alanda güçlü olmak Tür-
kiye’de üretilen araç ve parçaların katma değerlerinin yüksel-
tilmesi için çok önemlidir. Sektöre gelecek olan insan kaynağı-
nın vizyonunu geliştirmek onları şimdiden tasarım Ar-Ge ve ino-
vasyon konularına yönlendirmek ve amaçlarımız arasında yer al-
maktadır” dedi.

Düzenledikleri yarışmanın en önemli unsurlarından birisinin de 
üniversite sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi olduğunu belirten 
Orhan Sabuncu, “Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması etkinli-
ği ile bu konudaki tüm ön yargıları yıkıp üniversitelerin sanayi-
siz, sanayinin de üniversitesiz olamayacağını özellikle vurgula-
mak istiyoruz” dedi.

TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi Başkanı Yüksel MERMER

TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi Başkanı Yüksel Mermer, OYDER’in 
sektörde takip edilen ve değer verilen derneklerden biri olduğu-
nu söyledi. OYDER’in faaliyetlerinde ve çalışmalarında çeşitli ve-
sileler ile bulunduğunu hatırlatan Yüksel Mermer, OYDER’e yetki-
li satıcıların neden sahip çıkmadığından yakındığını dile getirdi.

Sektörün bir çok ortak sorunu olduğu halde yetkili satıcıların 
derneğe sahip çıkmamasının anlaşılmadığını ifade etti.

Mermer sözlerine, “OYDER’in sektörde gerçekleştirdiği çalışma-
ları en içten dileklerimle kutluyorum. Hepimizin bir parçası oldu-
ğu OYDER faaliyetleriyle yetkili satıcıların bir sinerji yaratmasına 
olanak  sağlıyor” diyerek devam etti.

Derneklerin uzun soluklu olması ve ayakta kalabilmesi için hem 
maddi hem de manevi sıkıntılar yaşamaması gerektiğini vurgu-
layan Yüksel Mermer, “Bunun için yetkili satıcıların tek temsilcisi 
olan OYDER’de bir araya gelmesi gerekiyor. OYDER bugün artık 
bir referans derneği haline gelmiştir. Bu yüzden bütün yetkili sa-
tıcıları OYDER çatısı altında olmaya davet ediyorum.” dedi.

Yetkili satıcılar olarak son yıllardaki yaptığı önemli yatırımları 
dikkatle izlediğini vurgulayarak hükümetin de otomotiv sektö-
rüne çok önem verdiğini, yerli otomobili desteklediklerini ancak 

sıfırdan yapmak yerine mevcut bir markayı almanın daha man-
tıklı olduğunu söyledi.

Yüksel Mermer cari açık konusunda ise Türkiye’de yüzde ellilere 
ulaşan kayıt dışı girdiye dikkat çekerek, otomotivin tüm sektör-
ler içerisinde kayıt içi olan ender sektörlerden biri olduğunu ha-
tırlattı. Cari açıktan önce, kayıt dışı ile mücadelenin daha önem-
li olduğunu ifade ederek, “otomotiv sektöründen şikayet etme-
ye hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi. Yüksel Mermer Türkiye’de 
otomotiv üzerindeki yüksek vergilerden dolayı asıl şikayet ede-
nin sektör olması gerektiğini vurguladı. Vergi reformunun bir an 
önce yapılarak kayıt dışılığı önlemek gerektiğini söyledi.YÜKSEL MERMER, TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi Başkanı

TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi Başkanı YÜKSEL MERMER

Cari açıktan önce, kayıt dışı ile mücadelenin daha 
önemli olduğunu ifade ederek, “otomotiv sektörün-
den şikayet etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi. 
Yüksel Mermer Türkiye’de otomotiv üzerindeki yüksek 
vergilerden dolayı asıl şikayet edenin sektör olması ge-
rektiğini vurguladı 

Kayıt dışı ile mücadele edilmeli

Genel Kurul Divan Kurulu Üyeleri
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Yüksel Mermer, Türkiye ekonomisinde önemli bir ağırlığa ulaş-
mış olan otomotiv sektörünün, istihdamda, üretimde ve ihracat-
ta kendisini kanıtladığını belirtti.

Distribütörlerin, yetkili satıcıların ve ikinci el ticaret yapan sek-
tör mensuplarının aynı çatı altında toplanmış olduğu TOBB sek-
tör meclisinin özellikle son yıllarda önemli başarılar sağladığına 
dikkat çeken Yüksel Mermer, hem ülkemizin ekonomik canlan-
masına önemli katkılarda bulunmuş, hem de uluslararası alanda 
önemli bir rekabet gücüne ulaşılmıştır diye konuştu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet DUDAROĞLU

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu gerçek-
leştirdiği konuşmasında TAYSAD’ın “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” 
sloganı ile açıkladığı 2012-2014 programından bahsederek, yeni 
dönemde tüm paydaşları ile otomotiv sanayinin gücünü ve mar-
ka değerini öne çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Yan sanayinin 
de Küresel marka olma serüvenlerinde TAYSAD’ın üyelerine des-
tek olacağını dile getirdi.

“Güçlü Sanayi, Güçlü Marka sloganımızla otomotiv sanayimi-
zin gücünü ve Marka değerini öne çıkarmayı hedefledik. Küresel 
yan sanayi olma konusunda önemli aşamalar kaydeden üye fir-
malarımıza, küresel marka olma serüvenlerinde destek vermeyi, 
yanlarında olmayı hedefledik” dedi. 

Dudaroğlu konuşmasına Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi, 2023 
İhracat Vizyonu, Temmuz 2012’de yürülüğe girecek Yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile BASEL II kriterlerine de değinerek, “Otomo-
tiv sektörümüzün rekabetçiliğini sürdürebilir kılmak için sek-
tör temsilcilerinin katkıları ile hazırlanan strateji belgesi ve ey-
lem planlarını, aynı işbirliğini sergileyerek tüm maddeleriyle uy-

gulamaya almak çok önemlidir. TAYSAD olarak her türlü deste-
ği vermeye ve konunun takipçisi olmaya kararlıyız. 2011 yılı 90 
Milyon tonluk ihracatımızdan 135 Milyar dolar gelir elde ettik. 
Yani 1 kg’lık ihracatımızı 1.46 dolara sattık. Buna mukabil 70 mil-
yon tonluk ithalat yaptık, karşılığında 1 Kg’ına 3.46 dolar ödedik. 
Sadece Güney Kore ihracat fiyatı ile satış yapabilseydik. 29 mil-
yar dolar dış ticaret fazlası vermiş olacaktık. Bu da katma değeri 
yüksek ürünleri neden satmamız gerektiğini neden Ar-Ge ve ye-
nilikçiliğe önem vermemiz gerektiğini bize anlatmaktadır” dedi.

2023 ihracat vizyonunda yer alan 75 milyar dolarlık otomotiv ih-
racat hedefinin gerçekleşmesi için sektörümüzün dört misli bü- Dr. MEHMET DUDAROĞLU, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı DR. MEHMET DUDAROĞLU

Güçlü Sanayi, Güçlü Marka sloganımızla otomotiv sa-
nayimizin gücünü ve marka değerini öne çıkarmayı he-
defledik. Küresel yan sanayi olma konusunda önemli 
aşamalar kaydeden üye firmalarımıza, küresel marka 
olma serüvenlerinde destek vermeyi, yanlarında olma-
yı hedefledik” dedi.

Güçlü Sanayi, Güçlü Marka

yümesi gerekmektedir. Küresel firmaların ikna edilerek ülkemiz-
de yatırım yapmaları sağlanmalıdır. Yeni açıklanan Yatırım Teş-
vik Paketinin otomotiv sektörümüzdeki büyümeyi sağlayacağı-
nı umuyoruz.

Ana başlıkları ile 2023 ihracat vizyonu ve yeni teşvik sistemine 
de değinen Dudaroğlu,  işbirliği içerisinde ortay çıkarılan strateji 
belgesi ve eylem planlarının tüm maddeleri ile uygulamaya alın-
ması gerektiğini belirtti.

Özellikle yeni teşvik sisteminin detaylarının net olarak bir an 
önce tanımlanması ve tanıtılmasını sektör olarak bekledikleri-
ne değinen Dudaroğlu, yeni teşvik sistemine yönelik olarak, “Biz 
müşteriler tarafından satınalınabilmesi için üreticiye diyoruz ki; 
lütfen vakit kaybetmeden ürünüzünü tanıtınız” dedi.

OYDER Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahsuvaroğlu ve Murat Mutlu
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KUDRET ÖNEN, OSD Yönetim Kurulu Başkanı

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret ÖNEN

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, sanayici olarak bü-
tün çabalarının ülkemizdeki katma değeri artıracak çabalar için-
de bulunarak geçtiğini söyledi. Sanayiciler olarak bütün bunla-
rı yaparken, dünya piyasalarındaki rekabetçiliklerini korumaya 
çalıştıklarını dile getiren Kudret Önen, “Verimliliklerimizi her yıl 
yüzde beş-altı civarında artırmak zorundayız” dedi.

Dünyadaki rekabetin içinde olmak için verimliliğin önemine de-
ğinen Kudret Önen, “Sanayicilik hayatım boyunca her yıl elde et-
tiğimiz yüzde beşlik verimliliğimizi kendi içimizde teknolojiye 
yatırım yaparak değerlendirdik” dedi.

Günümüz dünyasında iş yapma biçimlerinin değiştiğini ifa-
de eden Kudret Önen “Artık satış yöntemlerimizde değişti” 
dedi. Otomotiv sanayinin bugün 1.142 bin araç ürettiğini ve 
bu rakamın yüzde yetmişini sattıklarını hatırlatan Kudret Önen, 
Türkiye’nin artık Avrupa ve dünya ölçeğinde üretim yaptığını 
söyledi. Önen, “Biz sanayiciler nasıl dünya rekabetçiliğine ayak 
uydurmaya çalışıyorsak sizler de bu değişen dünyada değişen 
satış koşullarına uymak zorundasınız” dedi.

Türkiye’de otomotiv pazarının önümüzdeki yıllarda daha da bü-
yüyeceğini ifade eden Kudret Önen, “Pazar geleceğe doğru hızla 
büyüyecek. Karlılıklar bu gelişime oranla belki daha da azabilir. 
İşte burada devreye teknoloji giriyor. Değişen rekabet koşulları-
na göre kendini yenileyebilme yeteneğine sahip ve yurt içi paza-
rın gelişiminde önemli bir sorumluluğu olan yetkili satıcılık teş-
kilatının bundan sonraki yıllarda elde edeceği kazanımlarla biz-
lerin gelişmemizde çok önemli katkıları olduğunu da söylemek 
gerekiyor” dedi.

Kudret Önen, “Türk otomotiv sanayi olarak uluslararası ölçekte 
önemli bir konumda yer alıyoruz. AB’deki üretim adetlerine bak-
tığımızda, hafif ticari araç pazarında birinciyiz. Otobüs üretimin-
de ikinci, ağır kamyon üretiminde ise yedinci sırada yer alıyoruz. 
Otomobil üretiminde de dokuzuncu sırada yer almıştık” dedi.

Orta vadede sanayinin yatırımlarına hem kapasite artışı sağlaya-
cak, hem de yeni teknoloji ve yeni modellere yönelik yatırımla-
rı da kapsayacak şekilde bir planlarının olduğunu söyleyen Kud-
ret Önen, “Bizim yeni stratejimiz, yeni projelerle birlikte ülkemi-
zin artık bir mükemmeliyet merkezi haline gelmesidir.

Burada da özellikle Ar-Ge faaliyetlerinin büyük faydasını görüyo-
ruz. Ar-Ge faaliyetleri ve yeni yatırımları ülkemize çekmeye çalışı-
yoruz. 2012 Mart ayı itibariyle Türkiye’de 117 Ar-Ge merkezi var. 
Bunun 45 tanesi otomotiv sektörüne aittir” dedi.

Kudret Önen, “Otomotiv sanayinin 2 milyon adet üretim, 1,5 mil-
yon adeti ihracat, elli milyar dolar ihracat geliri ve altıyüzbin kişi 

çalıştıracak bir sanayi olmakta hedefimizi tekrarlıyoruz. Bu geliş-
meler parelerinde OYDER çatısı altında bulunun tüm yetkili satı-
cıların bu başarıdaki payının önemine tekrar dikkatinizi çekmek 
istiyorum” dedi.

Kudret Önen, otomotiv sanayi ailesi içinde satış ve satış sonrası 
hizmetler ekibi olarak müşteriyle en yakın temas noktasında ka-
lite ve hızlı hizmet anlayışıyla sanayinin gelişmesine yetkili satı-

OSD Yönetim Kurulu Başkanı KUDRET ÖNEN

Dış pazardaki daralmanın ve iç pazardaki araç üzerin-
deki vergilerin değişiminin sektör oyuncuları üzerine 
etkilerine değinerek, “ÖTV artışı yapılan hafif ticari araç 
pazarının dış pazarlardaki küçülmeyi de eklersek hem 
üreticiler hem de satış organizasyonları için nasıl bir 
daralma yarattığını görüyoruz” dedi.

Otomobil üzerindeki vergiler
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MUSTAFA BAYRAKTAR, ODD Yönetim Kurulu Başkanı

cı teşkilatının katkısının önemli olduğunu hatırlatarak, “Biliyor-
sunuz, Avrupa da hafif ticari araçlarda en önemli üreticilerden 
birisi olduk demiştik. Bu da iç pazardaki başarımızla beraber olu-
yor, ikisini beraber topladığımız da biz Avrupa’da bu başarıları 
elde ediyoruz” dedi.

Ticari araçlarda ÖTV oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e artma-
sının sanayicileri rahatsız ettiğini dile getiren Kudret Önen, “Bu 
durumu herhalde sizler en çok ağır bir şekilde hissediyorsunuz. 
ÖTV artışı satışlarda düşüş ile neticelendi. Özellikle ÖTV artışına 
maruz kalan bu araçlarda son aylardaki talep azalmasını da üs-
tüne bir de ihracatta da Avrupa’daki daralma eklenince bu seg-
mentte sıkıntılar yaşanmaya başlandı” dedi.

Kudret Önen konuşmasını OYDER’in bir çok alanda OSD ile yap-
tığı stratejik işbirliğinin devamını temenni ettiğini söyleyerek 
sonlandırdı.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BAYRAKTAR

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sek-
törünün dinamik yapısından söz ederek, “Sektörümüz bugün 
ulaştığı noktada dünyaca kabul görmeye başlamış, saygın ve ül-
kenin en büyük sektörlerinden birisidir. Otomotiv sektörü, tüm 
sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotifi konumundadır. 
Demir çelikten, petro kimyaya, servis sektöründen ulaşıma, eği-
timden medyaya kadar bir çok sektörün üretimini, ticaretini ar-
kasından sürüklüyor” dedi.

Sektörün yıllar içerisinde kurumsallaşan yapısıyla gerek teknik 
gerekse insan gücü ve insan kalitesi bakımından önemli bir ko-
numa geldiğine işaret eden Mustafa Bayraktar, “OYDER, ODD, 
OSD, TAYSAD gibi sektör derneklerinin oluşumu, gelişimi ve aynı 
zamanda geleceği şekillendirmede yapacakları çalışma ve katkı-
lar çok büyük önem arz etmektedir. Bildiğiniz gibi sektörün dina-
mik yapısı gündemimizi oldukça yoğun tutmakta ve birçok alan-
da çeşitli faaliyetleri bir arada güncelleştirmeyi gerektirmekte-
dir” dedi.

Mustafa Bayraktar her fırsatta dile getirdikleri sektörün gelişimi 
ve sürdürülebilirliği için kuvvetli bir iç pazar oluşmasına dikkat 
çekerek, ‘Bir milyonluk satış adedine ne zaman ulaşırız?”, ‘Gerçek 
potansiyel bu rakam mıdır?’, ‘Orta vadede, mevcut şartlarla na-
sıl bir talep tahmini yapabiliriz?’, sorularının yanıtı olabilmesi için 
bundan üç yıl önce otomotiv ticaretinin yol haritası adlı çalışma-
larına değindi. Ülkemizin önde gelen akademisyenlerinden yar-
dım alarak önemli bir çalışmanın ortaya çıktığını söyleyen Mus-

ODD Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA BAYRAKTAR

OYDER’le diğer derneklerle de olduğu gibi sektör-
de açılım yaratabilecek, değer katacak birçok konu-
da beraber çalışmamız gerektiği inancındayız. Tüketi-
ciye uzanan son halkayı oluşturan yetkili satıcılarımız 
yurdun her köşesinde yatırımlarıyla gelişmiş ülkelerin 
standartlarında yapılanmış ve hizmet vermektedir.

Sektörel derneklerin işbirliği

tafa Bayraktar, “Şimdi ise geçtiğimiz dört aydır bu çalışmayı gün-

celliyoruz. Buna ek olarak kabul edilemez yaşlı araç parkımız, 

bunun sebep olduğu yüksek yakıt tüketimi, yüksek sera gazla-

rının yayılımı, trafik kazaları gibi bir birine bağlı birçok meseleyi-

de yeni çalışmamızın içerisine daha da fazla entegre ederek belli 

sonuçlara ulaştık. Buradan çıkan önerilerimizle daha detaylı ola-



17MAYIS 2012

rak önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Ama sizle-
re sadece fikir vermesi açısından çıkardığımız bazı sonuçlar var. 
Fiyat esnekliğinin, gelir esnekliğinin, kredi faizlerinin, talep üze-
rinde nasıl bir etkisi olduğu konusunu daha bilimsel olarak da 
çalıştık ve çok farklı sonuçlara da ulaşmadık. Eski yaptığımız ça-
lışmada yaptığımız bundan üç yıl evvel yapılan çalışmanın bu-
günkü yaşadığımız gördüğümüz talep üzerinde ekonomik bü-
yümeyle nasıl etkisinin olduğunu da yapılan çalışmanın ne ka-
dar doğru ve sağlıklı yapıldığını da gördük” dedi.

Bu çalışmanın sonucunda çıkacak önerilerini önümüzdeki gün-
lerde otomotiv sektörüyle paylaşacaklarını belirten Mustafa Bay-
raktar, bazı başlıkları dile getirdi. Bayraktar, “Doğru yapılandırıl-
mamış bir motorlu taşıtlar vergisi sistemi Türkiye’de otomobil 
alım ve satışında ödenen yüksek vergilerden dolayı köhne diye-
ceğimiz otomobillerin bile belli fiyatlara alıcı buluyor olması araç 
parkımızı kabul edilemez bir şekle sokmuştur. Mevcut oto sis-
teminin kendi halinde çalışmasına da maalesef izin vermemek-
tedir. Biliyorsunuz, ÖTA sisteminin yürürlüğe girmesiyle bundan 
bir buçuk yıl önce Türkiye’de trafikteki araçların nasıl ortadan 
kalkacağıyla ilgili gerçekten bir sistem yoktu, bu sistem kuruldu. 
Distribütörler bu hurdaların toplanması konusunda taahhüt altı-
na girdi, bayilerimizi de yetkili satıcılarımızı da bu işe ortak ettik, 
bir çoğumuz toplama merkezleri olarak bayilerimizi gösterdik. 
Bu sistemin de gerçekten çalışmadığını gördük. On iki milyonluk 
araç pazarında geçen sene ÖTA merkezlerine gelen araç sayısı-
nın sadece ve sadece 1500  adet olduğunu da biliyoruz. En son 
teşvik yasa tasarısında yer alan yirmi yaş üstü araçların da vergi 
asıllarının yüzde 75’nin affedilmesi ve cezalarının alınmamasının 
da kendi başına sadece kendi başına ÖTA sistemini çalıştırma-

ya kâfi geleceğine inanmak da iyimserlik olur. Burada da yapıl-
ması gereken vergi affı belki doğrudur. Ödenmeyen vergi asılları 
ama yirmi yaş üzeri araçların senelik vergisinin 1300cc lik altının 
50 TL olduğunu düşünürseniz beş yıl ödenmemiş olsa yaklaşık 
62 Lira için herhalde bu araçlar ortadan kalkmaz. Bunun içinde 
doğru bir teşvik sisteminin kalıcı ÖTA sistemini çalıştıracak eski 
araçlar ortadan kalkacak, kaldıracak bir sistemin ortaya konma-
sı gerekiyor” dedi.

Gündemlerinde olan bir başka konuya değinen Mustafa Bayrak-
tar, değiştirilmesi gündemde olan tüketici koruma kanununun 
AB hukuku ile ne kadar uyumlu olduğunu ortaya koymak için bir 
çalışma yaptıklarını belirtti. Mustafa Bayraktar, “Bu konuyu ele 
almak için geçtiğimiz günlerde üyelerimizden Toyota’nın ev sa-
hipliğinde, üye markalarımızın müşteri ilişkileri ve hukuk depart-
man yetkililerinden oluşan yaklaşık yetmiş kişilik bir ekibin katılı-
mıyla bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Mustafa Bayraktar, “Bu konuda da Gümrük ve Ticari Bakanlığı’nın 
yetkileri ile temaslarımız sürüyor ve çalışmalarımızda devam edi-
yor. Yeni çıkacak kanuna da bu konuda da büyük katkımız olaca-
ğını da düşünüyoruz. Avrupa’da 2012 yılının Haziran ayında dev-
reye giren otomobil dağıtım tüzüğü konusu da gündemimizde-
ki diğer bir konu. Burada dernek rekabet danışmanımız Prof. Yıl-
maz Aslan ile çalışmalarımızı tamamladık. Ve Rekabet Kurumu 
Başkanlığına gerekli önerilerimizi sorduk ve bu konuda da kuru-
mun neler düşündüğünü neler yapmayı arzu ettiğini kendilerin-
den öğrendik” dedi.

Mustafa Bayraktar yakın bir zamanda sektör, Rekabet Kurumu 
yetkililerinin göndereceği bir takım anketlere cevap vererek, 
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yeni tüzüğün Türkiye şartlarında düzenlenilmesine katkıda bu-
lunucağını söyledi. Mustafa Bayraktar, “ODD olarak inancımız bu 
tip konularda proaktif olarak sektörümüzün gelişimine ve gele-
ceğini şekillendirme konusunda sektör derneklerimize büyük 
görev düştüğünü düşünüyoruz. OYDER’le de diğer derneklerle 
de olduğu gibi sektörde açılım yaratabilecek değer katacak bir-
çok konuda beraber çalışmamız gerektiği inancındayız. Tüketici-
ye uzanan son halkayı oluşturan yetkili satıcılarımız yurdun her 
köşesinde yatırımlarıyla gelişmiş ülkelerin standartlarında ya-
pılanmış ve hizmet vermektedir. Bizim inancımız yetkili satıcılık 
teşkilatında daha da güçlü tüm sektör mensubu firmaları yanıl-
mıyorsam 900 bayi kurumu var, eksiksiz içine almış bir OYDER’e 
sektörümüz için önemli bir itici güç olacağıdır” dedi.

Karsızlığın sektörün bir gerçeği olduğuna işaret eden Mustafa 
Bayraktar, otomotiv sektöründeki değer zincirini hatırlattı. Bay-
raktar, “Bu bir değer zinciri, yani üreticiden, yan sanayisinden 
başlayıp üreticiye, bunun altından taşıma şirketinden dağıtıcı-
ya, oradan yetkili satıcıya kadar bir çok zinciri bir araya getiren 
bir değer zincirinin içerisinde belli bir incelikteki kar marjını bir 
taraftan bölüşmeye çalışıyoruz” dedi. Mustafa Bayraktar, önü-
müzdeki günlerde, özlenilen dünya standartlarındaki otomobil 
sahipliğiyle ilgili düzenlemelerin yapılmasını temenni ederek, 
“Enerji açığımız yeni çıkan kaya gazından elde edilecek petrol 
ürünleriyle cari açığımız kapatılır. Tamamı kayıt içinde olan oto-
motiv sektöründen alınan vergiler azaltılarak sektörümüzde bu 
vesile ile büyümesini tamamlar” dedi.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. ŞÜKRÜ ILISAL

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, OYD ve OYDER birleşmesi sonra-
sında sektörün bir zorunluluğu hale gelen sivil toplum örgüt-
lerinin varlığına değindiği konuşmasında, OYDER’in sektörde 
önemli bir görev işlevi olduğunu söyledi.

Sektörün teknolojisini, ekonomisini tümden geliştirmek zorun-
da olduğunu ifade eden H. Şükrü Ilısal, bunun tek başına olama-
yacağını belirtti. “Bu gelişim ancak sivil toplum örgütünün güve-
nilir temsilcileriyle birlikte hareket ederek olabilir” dedi. H. Şükrü 
Ilısal, “Bizler de biraz işimizden aşımızdan feragat ederek bu so-
rumluluğu alıyoruz. Bunu da keyifle yapıyoruz. Özellikle geçtiği-
miz ay düzenlediğimiz kongre, OYDER’ in sektöre vereceği bütün 
mesajları içeriyordu” dedi.

OYDER’in üyelerinin, sadece araba satma yükümlülüğü ve so-
rumluluğu olan insanlar ve şirket topluluğu olmadığına değindi. 
H. Şükrü Ilısal, “Eğer perakendeyle temas ediyorsanız, peraken-
deyle ilişki içerisindeyseniz onlardan aldığınız bütün bilgiyi, du-
yuyu distribütöre ve sanayiye aktararak aslında otomotiv sektö-
rünün yol haritasını çizmekte önemli bir güçsünüz” dedi.

OYDER’in tartışılmaz bir Türkiye mozaiği olduğunu hatırlatan H. 
Şükrü Ilısal, “81 ilde 900’ün üzerinde iş adamı bu bayrağı temsil 
ediyor. Bunların hepsi çevrelerinde bölgelerinde sevilen sayılan 
saygın ve en az çeyrek asra hitap eden sektörel deneyimleri olan 
insanlar” dedi.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ilısal da konuşmasın-
da “Dernek olarak sektör paydaşlarımızı ilk defa Genel Kurulu-
muzda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bir bütünü oluşturan bu 
yapı sektörümüzü hem iç pazarda hem de dış pazarlarda daha 
iyi yere getirecektir.” dedi. Ilısal, OYDER’in önümüzdeki dönem-
de distrübitör,  yetkili satıcı ilişkilerinin ve sigorta sektörü gibi 
önemli iş ortakları ile olan diyaloğun geliştirilmesine hedefledik-
lerini söyledi.

H. Şükrü Ilısal, OYDER’deki 2’nci döneminde otomotiv sektörü-
nün dernek başkanlarıyla daha sık görüşüp yetkili satıcılık mü-
essesinin ayakta kalabilmesi ve ileriye doğru yatırım yapabil-
mesi için yoğun bir çalışma içerisine girecekleri vurguladı. Ilısal, 
“OYDER’deki 2’inci dönemimde yetkili satıcılık müessesemizin 
nasıl ayakta duracağı üzerinde yoğunlaşacağız. Sektörün ileriye 
gitmesi için birlikte yapacağımız çalışmalardan önemli sonuçlar 
çıkacağına inancım tamdır” açıklamasını yaptı. H. ŞÜKRÜ ILISAL, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
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TOBB Plaza’da gerçekleştirilen ‘’OYDER 4. 
Olağan Genel Kurulu’’nda yapılan seçim sonrası 
Ilısal bir dönem daha yönetim kurulu başkanlığı 
görevini üstlendi.
Yeni yönetim kurulunun asil üyeleri, Vedat 
İnciroğlu, Murat Şahsuvaroğlu, Zeynep Fidan 
Soysal, Barış Dumankaya, Uğur Yalçınkaya, 
Görgün Özdemir, Murat Mutlu, Mustafa 
Mehmetoğlu, Seyra Toprak, Nizamettin Uğurlu, 
Vedat Gizer, Halef Günay, Mehmet Manisalı, 
Muammer Cindilli, Serhan Akdarı, Nail Çiler, 
Mehmet Kavuk ve Murat Gürünlü şeklinde 
oluşurken, Asil Denetleme Kurulu'na Demirhan 
Dinç, Ramazan Demirci ve Ruhan Özön seçildi.

OYDER Başkanlığı’na 
H. Şükrü Ilısal yeniden seçildi

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
Efe Otomotiv Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı

1961 Yılında Kastamonu'da doğan H. Şükrü ILISAL,  Atatürk  
Üniversitesi  İşletme Bölümü'nden mezun olup, akabinde 
İstanbul Üniversitesi'nde İşletme dalında yüksek lisans yapmıştır.

Otomotiv sektöründe 27 yılını tamamlayan ILISAL, 1985 yılında 
Koç grubunda iş hayatına başlamış ve 12 yıl boyunca grupta 
farklı kademelerde yöneticilik yapmıştır.

1997 yılında ticarete atılmaya karar vermiş ve kendi şirketini 
kurarak Otomobil sektöründe masanın diğer tarafına geçmiştir. 
2005 yılında OYDER'in tek çatı altında birleşmesinden itibaren 
sürekli olarak yönetim kurulunda üyelik, Başkan Yardımcılığı 
ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuş ve Türkiye'deki 
yetkili satıcılık müessesesinin gelişmesi için sürekli olarak aktif 
faaliyetlerde yer almıştır. 

EFE Otomotiv Pazarlama A.Ş (Peugeot) Yönetim Kurulu Başkanı 
olan H. Şükrü ILISAL, sahibi olduğu grup şirketlerinde Otomotiv 
Yetkili Satıcılığı, Kullanılmış Araç Ticareti, Sigorta, Emlak ve İnşaat 
sektörlerinde faaliyet göstermektedir.  

Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarına üye olan H. Şükrü 
ILISAL,  aynı zamanda aktif olarak Türkiye Otomotiv Ticaret 
Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

H. ŞÜKRÜ ILISAL
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OYDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İnciroğlu Otom. San. Tic. Ltd. Şti.

Vedat İnciroğlu 1961 yılında Sivas'ın 
Şarkışla ilçesinde doğdu. Evli ve 3 çocuk 
babası olan Vedat İnciroğlu öğrenimini 
tamamladıktan sonra ticaretin başkenti 
Kayseri'ye yerleşti. Aile bireyleri ile 
birlikte gıda ve perakende sektöründe 
ticari faaliyet gösteren İnciroğlu, 
1985 yılında otomotiv sektörüne ilk 
adımını atarak, bireysel olarak ikinci 
el otomotiv, sıfır spot ve ithal lüks 
araçlar üzerine çalışmalar yaptı. Dünya 
markalarıyla yetkili satıcılık tesis 
etmek üzere ilk şirketi olan İNCİROĞLU 
OTOMOTİV SAN ve TİC. LTD. Ş Tİ.'yi 
kurdu. Bugün ise 30.000 m2'si kapalı 
olmak üzere toplam 72 bin m2'de, 4 
ayrı lokasyonda 7 otomotiv markası, 
7 sigorta acenteliği, kurumsal ikinci el 
operasyonu ve otomotiv ek ürünleri 
temsilcilikleriyle bölgede büyük bir 
istihdam ve katma değer yaratmakta, 
faaliyetlerini sahip olduğu çeyrek asırlık 
tecrübe ve yetkinlikle, In Group çatısı 
altında, 3 anonim şirket ve 1 limited 
şirket üzerinden yürütmektedir.  Yoğun 
iş temposuna rağmen sosyal ve sektörel 
etkinliklerde yeralmayı görev edinen 
ve hobilerine zaman ayırmaya özen 
gösteren İnciroğlu aynı zamanda kayak 
ve deniz tutkunudur.

VEDAT İNCİROĞLU

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Dumankaya Otomotiv San. Tic. A.Ş.

1980-1983 yılları arasında Özel Sezin 
İlköğretim Okulu'nu bitiren Barış 
Dumankaya, 1983 – 1985 yılları 
arasında Eczacıbaşı İlk Öğretim Okulu, 
1985–1986 yılları arasında Özel Tarhan 
Ortaokulu,  1986 – 1991 yılları arasında 
Özel Ortadoğu Lisesi, 1991 – 1996  
yılları arasında ise Eastern Michigan 
Üniversitesi, Michigan, USA'da okudu.

İş hayatında 1996-1998 yılları arasında 
Dumankaya İthalat ve İhracat San. ve 
Tic. A.Ş.'de İthalat ve İhracat Operasyon 
Müdürü;  1998-2002 Dumankaya 
Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'de 1991 yılında 
kurulan Toyota Bayii Genel Müdürü 
olarak görev yaptı.

Barış Dumankaya 2002 yılından bu 
yana Dumankaya Oto San. ve Tic. 
A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 
ve Dumankaya İnşaat San. ve Tic. 
A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini 
yürütmektedir.

Bunun yanı sıra 2005 yılından bugüne 
Uniplast Plastik ve Yapı Elemanları 
San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu 
Başkanı'dır.

BARIŞ DUMANKAYA

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Otokoç Otomotiv Tic. San. A.Ş.

06  Kasım 1963'de İstanbul'da doğdu. 
1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 
yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek 
lisansını tamamladı.

1988 - 1991 yılları arasında Koç Holding 
A.Ş. Mali İşler Koordinatörlüğü'nde 
Yetiştirme Elemanı olarak işe başlayan 
Görgün Özdemir;

1992 - 1994 yılları arasında Koç Holding 
A.Ş. Mali İşler Koordinatörlüğü'nde 
İç Denetim Uzmanı, 1994 - 1996 
yılları arasında Markol A.Ş.'de Mali ve 
İdari İşler Müdürü, 1996-1997 yılları 
arasında Koç Holding A.Ş. Mali İşler 
Koordinatörlüğü'nde İç Denetim 
Uzmanı, 1997-2000 yılları arasında 
İstanbul Fruehauf Taşıt Araçları San. ve 
Tic. A.Ş.'de Mali İşler İnsan Kaynakları 
ve Bilgi İşlemden Sorumlusu, 2000 
yılında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş.'de 
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı, 2001-2009 yılları arasında 
Otokoç Otomotiv Ticaret ve San. A.Ş.'de 
(Ford - Tofaş ve Volvo Yetkili Satıcısı- Avis 
ve Budget Araç Kiralama Hizmetleri)
Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler - Filo 
Kiralama – Sigorta ve Finansman Satış İş 
Birimlerinden Sorumlusu olarak görev 
yaptı.

Haziran 2009'dan bu yana ise Otokoç 
Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de 
(Ford - Tofaş ve Volvo Yetkili Satıcısı- Avis 
ve Budget Araç Kiralama Hizmetleri) 
Genel Müdür olarak görevine devam 
etmektedir.

GÖRGÜN ÖZDEMİR
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OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Günay Otomotiv İnş. 
İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

17 Temmuz 1957 yılında Hatay'ın 
Samandağ İlçesinde doğdu.1978 
yılında Çukurova Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği'ni bitirdi.

Halef GÜNAY 58 yıldır otomotiv 
sektöründe yer alan aile şirketlerinde 
26 yılı geçkin bir süredir aktif olarak 
yer almaktadır. 1984 yılında Otokar 
FRUEHAUF bayiliğini, 1990 yılında FİAT 
bayiliğini, 2002 yılında da Peugeot Hatay 
Ana Bayiliğini almıştır. Ayrıca Ak Sigorta, 
Axa Oyak ve Allianz sigorta acenteleri 
Filo kiralama Rent a car işi ve Avis 
bayiliği mevcuttur.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

HALEF GÜNAY

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Egem Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

30 Ağustos1984 tarihinde Malatya 
Yeşilyurt’ta doğdu. İlk ve Orta 
öğrenimini Özel Ege Lisesinde, lise 
eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde 
tamamladı. 1999-2002 yılları arasında 
lise eğitimi esnasında Amerika Birleşik 
Devletlerinde ve İngiltere’de dil eğitimi 
aldı. Lisans eğitimini Dokuz Eylül 
Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde 
2006 yılında tamamladı. 2005 yılının yaz 
döneminde İngiltere’de Londra’da dil 
eğitimi aldı ve lisans öğrenimini bitirmek 
üzere Türkiye’ye döndü. 2008 senesinde 
Tunceli’de askerlik görevini tamamladı.

2006 yılından bu yana EGİAD’da 
üyelik faaliyetleri bulunmaktadır. 2010 
yılından itibaren OYDER (Otomotiv 
Yetkili Satıcıları Derneği)’n de faaliyet 
göstermektedir. Kavuklar Otomotiv’e 
bağlı İzmir ve Malatya’da bulunan 
toplam altı otomotiv markasının 
Otomotiv Grup Başkanlığı görevini beş 
yıldır yürütmektedir.

MEHMET KAVUK

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Batı Otomotiv Tur.  Tic. ve  San. Ltd. Şti.

20 Kasım 1949'da Acıpayam Denizli'de 
doğdu.

1976 yılında İzmir İktisadi ve İdari 
İlimler Akademisi Muhasebe ve Maliye 
bölümünü bitirdi. 

1978 – 1986 Beyaz eşya ticareti

1986 – 1996 Renault Bayiliği

1996 Kasım ayından itibaren Volkswagen 
ve Audi bayiliği devam etmektedir.

Evli ve İngilizce bilen Mehmet Manisalı, 
seyahat etmek ve müzik dinlemekten 
hoşlanmaktadır.

MEHMET MANİSALI
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OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Mepa Otomotiv ve İnşaat
San. Tic. Ltd. Şti.

13 Haziran 1969 yılında Diyarbakır ili 
Lice ilçesinde doğmuştur. Eğitimini 
Diyarbakır’da tamamlayan Mustafa 
Mehmetoğlu Dicle Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi mezunudur.

Ticarete liseyi okuduğu yıllarda otomotiv 
ve gıda sektöründe faaliyet gösteren 
aile şirketlerinde çalışarak başlamıştır. 
Üniversite eğitimini bitirdikten sonra 
otomotiv ve gıda sektörlerinin yanı sıra 
inşaat sektöründe faaliyete başlamıştır.

1993 yılından bu yana ticaret hayatına 
İstanbul’da devam etmektedir.1996 
yılında Peugeot ile başlayan otomotiv 
bayiliğine şu an İkitelli, Avcılar ve 
Halkalı'da devam etmektedir. İki çocuk 
babası olan Mustafa Mehmetoğlu halen 
İstanbul ve Diyarbakır’da inşaat, gıda, 
otomotiv, sigorta ve tekstil sektörlerinde 
faaliyet göstermektedir.

MUSTAFA MEHMETOĞLU

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Cindili Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

1954 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunudur.
Ford Otosan ile 1992 yılında tanıştı, 
Escort otomobiller Türkiye’de üretilmeye 
başlanmıştı ve Ford 3S tabir edilen satış-
servis yedek parça hizmetleri birlikte 
sunulmaya karar verilmişti.

Ford Otosan'a başvurarak Hamle 
Otomotiv adı altında Escort 
otomobillerin satışıyla ilgili Ford Yetkili 
Satıcılığı'na başladı.

1996 yılında Er-Şahsuvaroğlu isimli yeni 
bir şirket kurarak ortak oldu ve 10 yıldan 
fazla bu ortaklığı devam ettirdi.

Erzurum’daki plazalarına ek olarak 
Erzincan-Kars ve Iğdır’da da 3S plazalar 
açtı.

Muammer Cindili 20 yıldır Ford Yetkili 
Satıcılığını sürdürmektedir Ford markası 
altında ve 8.500 metre kare kapalı 
alanda Ford’un tüm ürünlerine servis ve 
yedek parça hizmeti vermektedir.

Ali Erdem, Mustafa Onur ve Muhammed 
Şamil isimli 3 oğlu olan Cindili, şiir başta 
olmak üzere edebi metinlere alaka 
duymaktadır. Tarih ve felsefe üzerine 
okumaları olanları zevkle dinler; fırsat 
buldukça kendi de okumaktadır.

MUAMMER CİNDİLİ

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Bayraktar Otomotiv ve Servis 
Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü

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

MURAT GÜRÜNLÜ
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OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Mutluhan Şirketler Grubu

Murat Mutlu, 1973’de İstanbul’da doğdu. 
Orta öğreniminden sonra dil eğitimi 
için ABD’ye gitti. 2003 yılında Yeditepe 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nden mezun oldu. Aile şirketi 
olan Mutluhan Şirketler Grubu’nda 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak çalışma hayatına atıldı. Gruba ait 
şirketler; inşaat, otomotiv, motosiklet, 
sigortacılık, reklam ajansı, turizm ve 
son olarak Yüksel Seramik markasını 
satın alarak seramik sektöründe 
de faaliyet göstermektedir. Halen 
Maltepe E-5 üzerinde beş yıldızlı bir 
otel inşaatı devam etmektedir. 2007 
yılından itibaren grubun otomotiv 
alanında tek sorumlusu olarak iş 
hayatına devam eden Murat Mutlu, 
evli ve 3 çocuk babasıdır. Bir motosiklet 
tutkunu olan Murat Mutlu, her Türk 
müteşebbisinin misyonunda olması 
gerekenlerin istihdamı artırıcı yatırımlar 
yapmak ve milli geliri yükseltecek, 
özellikle de ihracatı artıracak yatırımlar 
gerçekleştirmek olmasına inanıyor. Bu 
alanda her geçen yıl Mutluhan Şirketler 
Grubu’nun sağladığı istihdamı artırarak, 
yıllık ihracat rakamlarımızı yükselterek 
milli ekonomiye katkı sağladığını ifade 
ediyor.

MURAT MUTLU

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Şahsuvaroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü

1 Ocak1974 yılında Erzurum ilinin Horasan 
ilçesine bağlı Azap köyünde dünyaya 
gelen Murat Şahsuvaroğlu ticaret hayatına 
15 yaşında dedesinin ve babasının 
izinden giderek o tarihte Erzurum ve 
havalisinde Ford araç ve yedek parçalarını 
pazarlayan aile şirketi; Azaplı ticarette 
başlamıştır.  Bir yandan öğrenimini de 
sürdüren Murat Şahsuvaroğlu ailenin 
İstanbul'a göç edip ufkunu büyütmesi 
ve Maltepe - Gülsuyu'nda Ford yetkili 
servis ve bayiliğini tesis etmesini takiben 
ticari faaliyetlerini aynı çatı altında 
sürdürmüştür. Yüksek öğrenimini 
İngiltere'de tamamlayan Şahsuvaroğlu 
halen Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık 
öğrencisidir. Şahsuvaroğlu Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin 
yanı sıra Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel 
Müdürlüğünü de sürdüren Murat 
Şahsuvaroğlu grubun turizm sektörüne 
girmesine ön ayak olmuş ve bu amaç ile 
Marmara - Budapeşte/Macaristan ve Divan 
Asia - İstanbul namları altında iki şehir 
otelini 2010 yılı başında faaliyete sokup 
grup bünyesine katmıştır.  Ayrıca Same 
Deutz patenti ile imalat, ithalat ve ihracat 
yapan Şahsuvaroğlu Tarım A.Ş.'nin başkan 
yardımcısı unvanını taşıyan Şahsuvaroğlu 
Balıkesir/Gönen'de 160 bin m2 arazi 
üzerine kurulu üretim tesislerinde giderek 
artan yerlileştirme oranı ile Same marka 
traktör ve tarım araçları üretmekte ve 
tüm Türkiye'ye yayılan bayi ağı aracılığı 
ile bu traktörleri pazarlamaktadır. Evli 
ve iki çocuk sahibi olan Şahsuvaroğlu iyi 
derecede İngilizce bilmektedir.

MURAT ŞAHSUVAROĞLU

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Görtan Otomotiv Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

1959 yılında Malazgirt/Muş ta doğdu. İlk, 
Orta ve Lise öğrenimini Malazgirt  Muş’ta 
tamamlayan Nail Çiler, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Matematik Bölümü'nden 
mezun oldu. 1979 öğretim yılında Gebze 
Lisesi´nde matematik öğretmenliğine 
başladı. 1983 yılında ise Gebze´nin 
ilk özel dershanesinde kurucu müdür 
olarak göreve başladı.
1986 yılında Kadıköy İstanbul´da özel bir 
dershanede göreve başladı.
1988 yılında eğitim sektöründeki 
görevine devam ederken Gözde 
Kırtasiye´yi kurarak ticaret hayatına 
atılmış oldu.
1993 yılında Gör-Tan Otomotiv adı 
altında Hyundai Bayiliğini açtı. 1994 
yılında Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi 
oldu. 1999 yılında Gebze Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi.
2001 yılında Gebze Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi oldu.
2002 yılında Gör-Tan Plazayı hizmete 
açtı. 2005 yılında Gebze Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Seçildi.
2006 yılında seçildiği Hyundai 
Bayileri Türkiye İş Geliştirme Konsey 
Başkanlığına 2008 yılında yeniden 
seçildi.
23.02.2009 tarihinde yapılan seçimlerde, 
Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı´na 
seçildi.
2009 Yılında Ticaret Odaları Konseyi 
Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

NAİL ÇİLER
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OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Karoto Otomotiv Tic. San. A.Ş.

Serhan AKDARI, 1979 yılında Bursa’da 
doğdu. İlk okul öğrenimini Bursa Özel 
İnal Ertekin Kolejinde, Orta ve lise 
öğrenimini İstanbul Koç Lisesinde 
tamamladı. Üniversite eğitimi için 
yurtdışına gitti. ABD, Boston şehrinde 
TUFTS Üniversitesi Uluslararası Finans 
bölümünden mezun oldu. Üniversiteden 
sonra  Türkiye ye döndü. Türkiye’de iş 
hayatına  Aile şirketlerinde ilk olarak 
gıda sektöründe sonrasında petrol 
ürünlerinde deneyimini sürdüren  
Serhan AKDARI son olarak  otomotiv 
sektöründe aile şirketleri olan Karoto 
AŞ.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
çalışma hayatına devam etmektedir.

Profesyonel spor hayatı olan Serhan 
AKDARI, Snowboard, atletizm, 
Uzakdoğu sporlarında çeşitli madalyaları 
mevcuttur. Ayrıca seyahat etmeyi ve 
extreme spor ve aktivitelerden keyif alır. 

SERHAN AKDARI

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Uğurlu Motorlu Araçlar Paz. A.Ş.

1963 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar 
ilçesinde doğmuştur.

1985 yılında eğitimini tamamladıktan 
sonra otomotiv sektöründe faaliyet 
gösteren aile şirketlerinin çeşitli 
departmanlarında görev almıştır. Son 
olarak 2002 yılından bu yana Ali Uğurlu 
A.Ş  Fiat ana bayisinde Genel Müdür 
olarak  görev yapmaktadır. Ayrıca Ankara 
Ticaret Odası meclis üyesidir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

NİZAMETTİN UĞURLU

OYDER Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Kent Otomotiv San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

9 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da doğdu. 
1981-1986 yılları arasında Özel Yıldız 
İlkokulu'nda okudu. 1986 – 1994 yılları 
arasında  İstanbul Özel Yıldız Koleji'nde  
orta öğrenimini bitirdi.

Uğur Yalçınkaya, 2004 yılından bu yana 
Kent Otomotiv'de Ford yetkili satıcılığı, 
satış, satış sonrası, ikinci el ve sigorta 
işlerini yürütmektedir.

2000 yılında kurulan Kent Otomotiv, 
toplam 100 kişilik personel kadrosu ile 
satış, satış sonrası, 2. el, yedek parça 
ve sigortacılık alanlarında İstanbul, 
Esenyurt bölgesinde faaliyet gösteren 
bir Ford yetkili bayisidir. Halihazırda 
şirket genel müdürü ve hissedarı olarak 
görevini sürdürmektedir.

1994 - 2004   Yalçınkaya Otomotiv, ikinci 
el otomobil ve ticari taksi alım satımı.

UĞUR YALÇINKAYA
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OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
ASF Otomotiv Ltd. Şti.
Faz Otomotiv
Medos Otomotiv Tic. A.Ş.

Eyüboğlu Lisesi'ni 2.'likle bitirdikten 
sonra Koç Üniversitesi'nin Kimya 
Bölümü'nden mezun oldu. 2003-
2005 yılları arasında hem Boğaziçi 
Üniversitesi'nde Mühendislik Yönetimi 
Master'ı yaptı hem de aile şirketi 
olan ASF Otomotiv'de Pazarlama 
Sorumlusu olarak görev yaptı. 2005-
2008 yılları arasında ASF Otomotiv'de 
farklı departmanlarda çalıştıktan 
sonra, 2008 yılında 2. Yetkili Satıcılık 
faaliyeti yaptıkları Faz Otomotiv'de 
Genel Müdür olarak göreve başladı. 
Ayrı zamanda Burç Sigorta şirketinin de 
Genel Müdürlüğünü yürüten Zeynep 
Fidan Soysal aile şirketleri olan ve 
Fiat yetkili satıcılık faaliyeti yürüten 
Medos Otomotiv'de, Europcar Kiralama 
Firması'nda da yönetim kurulunda yer 
almaktadır. OYDER'in yönetim kurulunun 
yanı sıra TÜGİAD'da komisyon başkanlığı 
görevini sürdürmektedir.

ZEYNEP FİDAN SOYSAL

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Gizerler Oto Motorlu Araçlar

22 Nisan 1969 yılında Adana'da dünyaya 
gelen Vedat Gizer, eğitimini Adana 
Anadolu Lisesi devamında Bilkent 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi 
Bölümünde tamamladı. Askerlik görevini 
bitirdikten sonra,  1995 yılında aile 
şirketleri olan Gizerler Dayanıklı Tüketim 
Mamulleri A.Ş'de çalışma hayatına başladı. 
Çeşitli satış kademelerindeki görevlerinin 
ardından, 1998 yılında Gibitel İletişim 
Ürünleri Paz. Ltd. Şti.'ni kardeşi Cüneyt 
Gizer ile beraber kurdu. 2002 yılından 
bugüne,  1998 yılında faaliyetine başlamış 
olan Ford Yetkili Satıcısı Gizerler ‘in Genel 
Müdürü olarak çalışmasına devam 
etmektedir. 2006 yılında şirket bünyesinde 
Filo Kiralama Hizmetini başlatmış, 2009 
yılında Volkswagen ve Audi yetkili 
servisliklerini şirket bünyesine katmıştır.

Halen toptan ve perakende Dayanıklı 
Tüketim Mamülleri, telekomünikasyon, 
hazır giyim, gıda, otomotiv sektörlerinde 
faaliyetlerini sürdüren ve Adana'da 55 
yılı aşan mazisi olan Gizerler Şirketler 
grubunun aktif bir ortağıdır.

2006-2008 yılları arasında Adana Genç 
İşadamları Derneği (AGİAD) ve 2007- 2009 
yılları Çukurova Yetkili Otomotiv Satıları 
Derneği Yönetim Kurullarının Başkanlığını 
(YODER) yapmıştır. 2008-2009 Adana Güç 
Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı( AGV), 
2007-2009 Doğu Akdeniz Sanayici Ve 
İşadamları Federasyon Başkan Yardımcılığı 
(DASİFED) görevlerinde bulunmuştur.

Halen Adana Sokak Çocukları Derneği 
yönetim kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk 
sahibi olan Vedat Gizer,  İngilizce ve 
Almanca bilmektedir.

VEDAT GİZER

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi
Uzay Grup Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Nisan 1976'da İstanbul'da doğdu. 
1995'te Notre Dame de Sion Fransız 
Lisesi'nden, 1999'da Koç Üniversitesi 
İşletme Bölümü'nden mezun oldu.  2 
sene aile şirketinde görev aldıktan 
sonra 2001-2003 arası New York Pace 
University'de MBA eğitimini araştırma 
asistanlığı yaparak tamamladı.  Işık 
Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora 
programına 3 yıl devam ettikten 
sonra işlerinin yoğunluğu sebebiyle 
ara vermek zorunda kaldı.  1973 
senesinde kurulmuş olan ve otomobil 
yan sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlerinde ithalat, ihracat 
ve pazarlama bölümlerinde görevler 
aldı.  Bugün ağırlıklı olarak İstanbul 
Kasımpaşa'da bulunan Volkswagen 
ve DOD bayiliklerinde yöneticilik 
yapmaktadır.  Dengeli yaşam imkânı 
sunan bir iş hayatının önemine 
inanmaktadır.  Öğrencilik yıllarında 
profesyonel kayakçılık yapmış olup 
bugün kayak, tüplü dalış, tenis, pilates, 
ve yoga sporlarını yapmaktadır.  
Müzikle de ilgilenmekte olup amatör 
olarak bateri çalmaktadır.  Sivil Toplum 
Kuruluşları'nın toplumsal faydasına 
gönülden inanmaktadır; okullarının 
mezunlar derneklerine ve Türkiye Genç 
İş Adamları Derneği'ne üyedir.  

SEYRA TOPRAK
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OYDER’DEN HABERLER

OYDER’in yeni Genel Sekreteri 
Özgür Tezer göreve başladı

12 milyar TL yatırımla, 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan, 
900’den fazla yetkili satıcıyı temsil eden ve sektörün tüketiciye doku-
nan tek derneği olan OYDER’in Genel Sekreterlik görevine Özgür Te-
zer getirildi.

15 yıllık otomotiv sektör kariyerine, 1997 yılında Honda ve Volkswa-
gen yetkili satıcılıklarında yöneticilik görevleri ile başlayan Tezer, Peu-
geot Türkiye’de 7.5 yıl Bölge Müdürlüğü ve ardından 2.5 yıl Filo ve Özel 
Satışlar Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Kariyerine Malta merkezli bir denizcilik şirketinde iki yıl Genel Direk-
törlük deneyimini de katan Özgür Tezer, son olarak Ilısal Grup şirket-
lerinden Efe Otomotiv Pazarlama A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı ola-
rak hizmet veriyordu.

1973 yılında İstanbul’da doğan Özgür Tezer, Anadolu Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olup, İngilizce bilmektedir. Te-
zer evli ve iki çocuk babasıdır. 





SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

32 MAYIS 2012

2012 yılında otomotiv sektörünü nasıl görüyorsunuz? En bü-
yük zorluk sizce nedir?

O
tomotiv sektörü tüm sanayileşmiş ülkelerde eko-
nominin lokomotifidir. Otomotiv sanayi, ülkele-
rin önde gelen diğer sanayi kolları ile iç içe olma-
sı sebebiyle de ekonomiyi sürükleyen başlıca sek-

tör konumunda. Demir-çelik, petro-kimya gibi sanayi dallarının 
başlıca alıcısı, ilgili sanayi dallarının gelişimine imkan sağlayan 
itici güçtür. Diğer tüm sanayi dallarının ihtiyaç duyduğu ulaştır-
ma imkanları da otomotiv sektörü vasıtasıyla sağlanmakta. 

Türkiye otomotiv sanayinin çok uzun soluklu bir geçmişi var. Ana 
sanayisiyle, yan sanayisi ile çok güçlü ve ülkemizin öncü sektör-
leri arasında konumlanmayı başarmış bir sektör. 2010’un olum-
lu göstergeleriyle 2011’e hızlı bir giriş yapan otomotiv sektörü 
açısından ilk altı ay rakamları beklentimizin üzerinde gerçekleş-
ti. BDDK’nın kredi büyümelerini kısıtlayıcı kararları, Merkez Ban-
kasının uyguladığı para politikaları, bu dönemdeki döviz kurla-
rındaki artış ve ÖTV artışının frenleyici etkisiyle, pazardaki hız-
lı büyüme; yerini önce yavaşlamaya sonra da hızlı bir daralma-
ya bıraktı. Sonuç olarak da uzun yıllardır hedefimiz olan 1 milyon 
adetlik iç pazar rakamına ulaşmak mümkün olmadı. 2011 yılın-
daki 911 bin adet iç pazar, 1,2 milyon adet üretim, 791 bin adet 
ihracat gerçekleşti.

Türkiye Otomotiv pazarında bu yıl Ocak-Nisan dönemine baktı-
ğımızda otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 23,47 
azalarak 198.702 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dö-
nemde 259.653 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil satışları 
2012 yılı 4 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 18,98 azalarak 143.181 adete geriledi.  Aynı dönemde Ha-
fif ticari araç pazarı ise ÖTV artışının etkisiyle geçen yılın aynı dö-

Küresel oyuncu olmak için 
teşvik ve uygulamalara 
ihtiyacımız var

Dr. Hayri ERCE
Genel Koordinatör
Otomotiv Distribütörleri Derneği
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nemine göre yüzde 33,05 oranında düşerek 55.521 adet seviye-
sinde gerçekleşti. 2012 Ocak-Nisan döneminde yüksek daralma-
nın nedenleri arasında, ÖTV oranlarındaki artış, araç fiyat artış-
ları, faiz oranlarındaki yükseliş ve ekonomik aktivitenin yavaşla-
masını sıralamak mümkündür. 

2012’ye ait risklere baktığımızda: ABD’deki Başkanlık seçimle-
ri, ABD’de iktidar ve muhalefet arasındaki fikir ayrılıkları, Orta 
Doğu’daki gelişmeler, Çin ekonomisinin hızla yavaşlayacağı yö-
nündeki öngörüler, Avrupa’daki borç krizi ve ekonomik büyüme-
nin çok düşük seviyelerde kalacağı hatta bazı ülkelerde küçülme 
beklentisi olarak sıralanabilir.

Ülkemizin, dünyanın düşük büyüme sürecine girdiği önümüz-
deki dönemde sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilme-
si, üretim ve istihdamı artırabilmesi için iç pazar ve tüketim di-
namiklerini harekete geçirmesi çok önem kazanacaktır.Tüm bu 
göstergeler doğrultusunda, 2012 yılı otomotiv sektörü toplam 
pazarının 775-825 bin adetler aralığında gerçekleşeceğini ön-
görmekteyiz.

Bugün otomotiv sektöründe ilk olarak hangi konuların ele 
alınmasına ihtiyaç duyuyorsunuz?

Otomotiv üretiminde ulaşılan 1 milyon 200 bin adetler,  900 bin 
adetlik iç pazar ve otomotiv endüstrisinin toplamda yaklaşık 20 
milyar dolar değerinde ihracat rakamları sektörümüzün büyük-
lüğünü ifade ediyor. Geliştirilmesi gereken konu sektörün global 
vizyonuydu. Bu vizyon 14 Nisan 2011 tarihinde dönemin Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından açıklanan “Türki-
ye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014” 
ile belirlenmiş oldu. Sektörümüzün vizyonu küresel bir oyuncu 
olmak.Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Çalışmalarına ODD ak-
tif olarak katıldı. Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi kapsamında 
yapılan çalışmalara katkıda bulunmaya devam etmekteyiz.

5 Nisan tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan açıklanan yeni teşvik sisteminin de gerek ülkemiz gerekse 
otomotiv sektörü açısından önemli açılımlar sağlayacağı düşün-
cesindeyiz. Yeni teşvik sisteminin hedefleri olan cari açığın azal-
tılması, bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi ve teknolo-
jik dönüşümün sağlanması noktalarında önemli katkıları olacağı 
inancındayız. Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan ve Maliye Ba-
kanı Sn. Mehmet Şimşek düzenledikleri ortak basın toplantısın-
da açıklanan tasarruf teşvik paketi de sektörümüz için önem teş-
kil ediyor ancak geliştirilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Dünya otomotiv endüstrisi olarak, yeni teknolojiler geliştirirken, 
çevreci anlayışın ön planda tutulduğu bir dönem yaşıyoruz. Sek-
törümüzü, küresel oyuncu konumundaki ülkelerin seviyesine ta-
şıyacak teşvik ve uygulamalara ihtiyacımız var. Kyoto Protokolü 
çerçevesinde, yerine getirilmesi gereken taahhütler var. Bu or-
tak sorumluluğun ilk adımı olarak, endüstri, motorlu araçlar ve 
ısıtmadan kaynaklı sera gazının azaltılmasına yönelik mevzuatın 
yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 

Türkiye’deki araç kullanabilecek genç nüfusun payı Avrupa orta-
lamalarının çok üzerinde bir orana sahip olmasına rağmen, araç 
sahipliği oranı Türkiye’de hala bin kişide 141, Batı Avrupa’da 611, 
Doğu Avrupa’da  ise 318 adet. Yani Türkiye otomotiv pazarı po-
tansiyelinin çok gerisinde. 

2011 sonu itibariyle 12 milyon adetlik araç parkımızın yüzde 
50’si 12 yaş, yüzde 34’ü ise 16 yaş üstü araçlardan oluşuyor. Par-
kımızı gençleştirmeye ve yenileştirmeye hizmet edecek politika-
ların geliştirilmesi artık kaçınılmaz oldu. Yürürlükte olan Euro 5 
standardı kapsamında Ocak-Nisan 2012 döneminde satılan oto-
mobillere baktığımızda üçte biri kilometre başına 120 gr’ın altın-
da karbondioksit salınımı yaparken, üçte biri kilometre başına 
120-140 gr aralığında ve geri kalan üçte biri ise kilometre başına 
140 gr üzerinde karbondioksit salınımı yapan araçlardır. Ancak 
mevcut araç parkımız ne yazık ki bunun kat be kat üzerinde kar-

Markalarımızda hizmet kalitesinin arttırılarak sür-
dürülmesi, dolayısıyla tüketici memnuniyetinin 
arttırılması, marka imaj ve prestijinin güçlü bir şe-
kilde muhafazası da yetkili satıcılarımızın sorum-
luluğunda bugün geldiği noktaya ulaştı. Otomo-
tiv sektöründe tüm gücüyle var olan Yetkili satı-
cılarımızın başarılarının artarak sürmesini temen-
ni ediyorum.

Otomotiv sektörü bugün,  yarattığı büyük hacim-

li katma değer ile ülkenin önde gelen sektörü ko-

numundadır. Motorlu taşıt satışı ve satış sonrası 

hizmetlerinde binlerce işletme uluslararası kalite 

ve standartlarda hizmet vermekte ve insanımızın 

yaşam kalitesine katkıda bulunmakta. 
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bondioksit salınımına sebep oluyor.  Bu olumsuz tablonun sebe-
bi otomobil alımındaki yüksek vergiden dolayı ödenen yüksek 
bedel ve yaşa göre azalan Motorlu Taşıtlar Vergisi. Bu vergi sis-
temi Avrupa ülkelerindekine benzer şekilde muhakkak yeniden 
düzenlenmelidir. Elektrikli araçların yanı sıra çevre dostu hibrit 
araçlar da vergi politikaları ile teşvik edilmelidir.

Sektör için kısa ve uzun vadeli beklentileriniz nelerdir?

Otomotiv sektörü bugün,  yarattığı büyük hacimli katma değer 
ile ülkenin önde gelen sektörü konumundadır. Motorlu taşıt satı-
şı ve satış sonrası hizmetlerinde binlerce işletme uluslararası ka-
lite ve standartlarda hizmet vermekte ve insanımızın yaşam kali-
tesine katkıda bulunmakta. Sektörümüzün ve sanayimizin güçlü 
rekabet koşulları içerisinde konumunu daha da sağlamlaştırabil-
mesi için temelde ihtiyaç duyacağı kriterler, güçlü ve sürdürüle-
bilir bir pazar, zamanlı teşvik uygulamaları ile sağlıklı ana ve yan 
sanayi politikalarıdır.

Yetkili Satıcılık mesleğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yetkili Satıcılar tüm yatırımları, donanımları ile tüketiciye da-
ğıtım hizmetlerinde en önemli rolü üstlenmiş konumdalar. Bu 

önemli rolün maliyeti de çok yüksek olup, ekonomimizde ina-
nılmaz fedakârlıklarla ayakta kalmayı başarabilmişler. Markala-
rımızda hizmet kalitesinin arttırılarak sürdürülmesi, dolayısıyla 
tüketici memnuniyetinin arttırılması, marka imaj ve prestijinin 
güçlü bir şekilde muhafazası da yetkili satıcılarımızın sorumlulu-
ğunda bugün geldiği noktaya ulaştı. Otomotiv sektöründe tüm 
gücüyle var olan Yetkili satıcılarımızın başarılarının artarak sür-
mesini temenni ediyorum.

Okuyucularımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 

Sektörümüz açısından önemli bir diğer gelişme de yurtdışında 
olduğu gibi, ülkemizde de markalar yeni modellerini, geleceğin 
yenilikçi ve çevreci teknolojilerini, alternatif araçlarını fuarlarda 
tanıtıyorlar. Derneğimizin desteğiyle iki yılda bir gerçekleştirilen, 
uluslararası otomobil fuarı statüsündeki İstanbul Autoshow fua-
rının 14.sü bu yıl 2-11 Kasım tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçek-
leştirilecek. 

Markaların heyecanla hazırlandığı İstanbul Autoshow fuarı bu 
sene ziyaretçilerin keyifli bir gün geçirilebilecekleri, etkinlikler-
le dolu bir atmosfer sunacak. Ailece tüm bir günü keyifle geçir-
mek isteyenler için de her türlü konforu sunacak olan İstanbul 
Autoshow’a herkesin kolayca ulaşabilmesi için de hazırlıklar ya-
pılıyor. 

Son olarak ülkemizin 2023 yılı hedefi ilk on ekonomi arasında yer 
almak. Bu hedef kapsamında 500 milyar dolarlık ihracat rakamı-
nı yakalayabilmek üzere her sektör üzerine düşen görevi yerine 
getirmek üzere çaba harcıyor. Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 
2023’te bizler de otomotiv sektörü olarak 75 milyar dolarlık ihra-
cat hedefini yakalayabilmek üzere çalışıyoruz. Sektör olarak he-
defimiz büyük. Bu büyük hedefe ulaşmak adına sektörün her ke-
simiyle gayret göstermeyi sürdüreceğiz.

Markaların heyecanla hazırlandığı İstanbul Au-
toshow fuarı bu sene ziyaretçilerin keyifli bir gün 
geçirilebilecekleri, etkinliklerle dolu bir atmosfer 
sunacak. Ailece tüm bir günü keyifle geçirmek is-
teyenler için de her türlü konforu sunacak olan 
İstanbul Autoshow’a herkesin kolayca ulaşabil-
mesi için de hazırlıklar yapılıyor. 
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Geleceğin otomobillerini 
yaratacak fikirler yarıştı

T.C Ekonomi Bakanlığı himayelerinde ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinatörlüğünde, 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB) tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen 
“Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması” 

ödülleri, 17 Mayıs’ta, Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması” 
otomotiv sektörünü bir araya getirdi. Haliç Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen törene; Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, OİB Başkanı Orhan Sabuncu, 
OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, ODD Başkanı 
Mustafa Bayraktar, OSD Başkanı Kudret Önen ve 
TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu katıldı.

P
roje Pazarı Yarışması” ve “Otomotiv Tasarım Yarışma-

sı” için düzenlenen iki ayrı törende, kazanan yarış-

macılar ödüllerini Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, OİB Başkanı Orhan 

Sabuncu, TAYSAD Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Duda-

roğlu ve OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Kabatepe ile Ali Ke-

rem Alptemoçin’in elinden aldı. Geleceğin otomobillerini yarata-

cak fikirler değerlendirildi, toplam 36 proje ödüllendirildi...

Geleceğin otomobillerini yaratmak üzere, yenilikçi projeleriyle 
yarışmaya katılan onlarca profesyonel, akademisyen ve öğren-
cinin tasarımları arasından seçilen 36 proje ödüle layık bulundu.

Komponent bazında; Ergonomi, Yenilenebilir Enerji - Çevre, Em-
niyet, Mekanik Fonksiyonellik olmak üzere 4 kategoride değer-
lendirilen yarışmalarda kullanım kolaylığı sağlayan yeni nesil 
navigasyon cihazlarından, şehir içi araç paylaşım sistemlerine, 
elektrikli araçlar için enerji kaynaklarından, fiziksel engelliler için 
ulaşım araçlarına kadar bir çok yenilikçi fikir ödüllendirildi.

Katılımın, Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış olması, ülke çapın-
da yaratıcı bireyleri keşfetmek ve sanayiye kazandırmak açısın-
dan umut verici bulundu.

Her iki yarışmada toplam 228.000 Türk Lirası para ödülü sahiple-
rini bulurken, Otomotiv Tasarım Yarışması’nda dereceye giren 2 
tasarımcı da T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle 2 yıllık yurtdı-
şı eğitimi kazandı.
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Birincilik Ödülüne Layık Görülen Projeler...

Proje Pazarı Yarışması Ödülleri: Ergonomi kategorisinde, Koç 
Üniversitesi, Makina Mühendisliği’nden Enes Selman Ege ve Er-
dem Kundakçıoğlu “Titreşen Direksiyon” adlı projeleriyle birinci-
lik ödülüne layık görüldü. Sistem, araçta bulunan navigasyon ci-
hazından gelen komutları direksiyona iletiyor ve direksiyonda 
hissedilen titreşim sayesinde yapılması gereken manevra hak-
kında sürücüye bilgi veriyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasa-
rımı öğrencisi Uğraş Akpınar’ın tasarladığı “SOPRANNO Solar Pa-

nelli Otomobil Güneşliği” adlı tasarım Yenilenebilir Enerji ve Çev-
re Kategorisi’nin 1.si oldu. Tasarım, kullanıcısına otomobili park 
halindeyken solar panel hücreleri sayesinde cep telefonu, MP3 
Player, el süpürgesi gibi şarj edilebilir ürünler için enerji sağlıyor 
ve konvansiyonel güneşlikleriyle araç içerisine güneş ışınlarının 
girmesini engelliyor.

Emniyet kategorisinde, yol kusurlarında meydana gelen kazala-
rın önlenmesi için güzergah üzerindeki yol kusurunu, GPS ara-
cılığıyla belirleyen ve sorunlu koordinata belirli bir mesafe (Ör-
neğin:200 metre) yaklaşıldığında sürücüyü uyarmasını sağlayan 
“Akıllı Yol” projesiyle, Fırat Üniversitesi, Otomotiv Öğretmenliği 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın açılış konuşmasıyla baş-
layan etkinlikte, otomotiv sektörünün 2023 ihracat strateji-
si kapsamında ilk kez gerçekleştirilen “Proje Pazarı ve Tasarım 
Yarışması”nda dereceye giren yenilikçi tasarımlar, sanayiye ka-
zandırılmak üzere yatırımcılarla buluşturuluyor. Sektörün ihti-
yaçları doğrultusunda hazırlanan projelerin sergilendiği pazar 
alanında, proje sahipleri tasarımlarını sanayicilere sunabilecek 
ve projeler sanayiciler tarafından satın alınarak üretime geçiri-
lebilecek.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: Tasarım konusunu ilikleri-
mize, DNAlarımıza katalım ve bunu olmazsa olmazımız ya-
palım.”

“Gelmiş olduğu seviye itibariyle son derece anlamlı ve önemli 
bir noktaya gelen ama üzerinde çalışılması gereken ve çalışıldı-
ğı zaman çok önemli sonuçlar alacağımız bir sektör toplantısın-
dayız.” sözleriyle konuşmasına başlayan Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, Ekonomi Bakanlığı’nın otomotiv sektörünü önem-
li ve öncelikli bir sektör olarak kabul ettiğini belirtti. Çağlayan 
konuşmasına şöyle devam etti; “Sektörle ilgili gideceğimiz he-
defi ve problemleri biliyoruz. Otomotiv sektörünü daha yüksek 
katma değerli, daha teknolojik bir dönüşüme çevirecek, Sayın 
Başbakanımızın belirttiği gibi Türk mühendisinin, Türk işçisinin, 
sektörünün yerli malı üretim haline geleceği bir yatırım yap-
mak istiyoruz. Istiyoruz ki Türkiye kendi tasarımını kendi yapsın. 
Bugün sektörde ilk defa gerçekleştirilen bu konuyu iliklerimize, 
DNAlarımıza katalım ve bunu olmazsa olmazımız yapalım.”

bölümünden Mustafa Kar, Mehmet Fırat ve Yaşar Şahin, birinci-
lik ödülünün sahibi oldu.

Mekanik - Fonksiyonellik kategorisinin 1.leri, Sakarya Üniversite-
si, Elektrik Mühendisliği bölümünden Fatih Pıtır ve Mete Mercan 
ise projelerini hafif ticari araçlara yönelik hazırladı. Tasarladıkları 
“Hafif Ticari Araçlara Yönelik Elektronik Kontrollü Hava Süspansi-
yon Sistemi” ile mevcut makaslı (yaprak yaylı) veya helezon yay-
lı süspansiyon sistemlerinin yerine, tamamen elektronik olarak 
kontrol edilen, elektro-mekanik veya ultrasonik sensörler saye-
sinde araç seviyesini hassas şekilde ölçerek araç seviyesini belir-

lenen seviyede sabit tutan, dengesiz yüklemelerde bile yola pa-
ralel araç seviyesini sağlayan havalı süspansiyon sistemi gelişti-
rilmesi ve bu sistemin, hafif ticari araçlar üzerine entegre edilme-
si amaçlanıyor

Otomotiv Tasarım Yarışması, Profesyonel Kategorisi ödülleri: 
Ergonomi Kategorisinin 1.si, uzun yol yolcu otobüsleri için tasar-
larlanan, konfor, güvenlik ve işlevselliği bir arada sunan “Konfor” 
ismini verdiği yolcu koltuğu projesiyle, Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden Gök-
han Ertürk oldu.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre kategorisinin birincisi ODTÜ, En-

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
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düstri Ürünleri Tasarımı bölümünden Emre Çağlar, yeni nesil bir 
şehir içi ulaşım sistemi tasarladı. Gün geçtikçe genişleyen şehir-
ler ve insanoğlunun hızlanan yaşam tarzı üzerine ulaşım konu-
sunu yeni baştan düşünerek bir sistem yaratan MODO “Şehir İçi 
Araç Paylaşım Sistemi” ile üyelere verilecek olan taşınabilir bil-
gisayar, araç içerisindeki dashboard kısmına yerleştirildiğin-
de hem gösterge paneli ve navigasyon olarak kullanılabiliyor, 
hem de sistemle haberleşerek aracın çalıştırılabilmesini sağlıyor. 
Elektrik motorlu MODO ile araç istenilen yerden alınıp şehir içe-
risinde herhangi bir noktada bırakılabiliyor.

Emniyet Kategorisi 1.si, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Makina Mü-
hendisliği bölümünden Can Akgün, “Risk Uyarı Sistemi” adlı pro-
jesiyle acemi veya uzman her türlü sürücünün anlık olarak sürüş 
stili ile alakalı değerlendirme ve derecelendirme yaparak, sürüş 
stilinde oluşabilecek hata vb. yalnış hareketlerde aksiyonun risk 
derecesine göre kokpitteki (yeşil-turuncu-kırmızı) gösterge yar-
dımı ile sürücüyü uyarıyor ve sürücünün önlemini almasını sağ-
lıyor.

Gazi Üniversitesi, Kalıp Öğretmenliği bölümünden Gazi Özcan 
Doğan, Ali Nihat Güler, Törehan Şimşek, Engin Erdemir, Ahmet 
Can Gündüz ve Mürsel Yılmaz’ın hazırladığı “Banjo Destek İlavesi 
İle Güçlendirilmiş Diferansiyel Kovanı” projesi ile Mekanik Fonk-
siyonellik kategorisinin 1.si oldu. Projeyle, ağır yük taşıyan tica-
ri kara taşıtlarında yaygın olarak kullanılan diferansiyel kovanla-
rını daha hafif yapılabilmesi için, gövde üzerinde form verilerek 
oluşturulan banjo destek ilaveleri ile güçlendirilmiş özgün bir di-
feransiyel kovanının tasarlanması amaçlanıyor.

Otomotiv Tasarım Yarışması, Öğrenici Kategorisi ödülleri: 
ODTÜ, Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Utku Civelek, 
Ergonomi kategorisinin 1.si seçilen “Arabamız” projesiyle, oto-
mobillerin aile veya şirket üyeleri tarafından ortak kullanımı sıra-
sındaki sorunları çözmek için aracın güvenlik ve ergonomi ayar-

larını kişiye göre değiştiren, tek anahtar peşinden koşma derdi-
ne son veren, aynı aracın farklı anahtarlarla etkinleştirilen farklı 
ayarlarda kullanılmasını sağlıyor.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Kategorisi’nin 1.si Okan Üniversite-
si, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Gürkan Gürbey, 
elektirikli araçlara yönelik hazırladığı “Güneş Panelli Tente” proje-
siyle elektrikli araçların güneşli havalarda gerekli enerjiyi istedik-
leri yerde kendi başına yüklemelerini sağlıyor.

Mekanik Fonksiyonellik kategorisinde 1. olan Marmara Üniver-
sitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Akın Kayıket, 
tasarladığı “Özgür Kapı” projesiyle kullanıcının bagaj kapısını is-
tediği taraftan açmasını sağlıyor. Yük transferinin rahat olması 
için araçla dar sokaklarda manevra yapmak ya da yürüme mesa-
fesini uzatmak yerine “Özgür Kapı” adlı tasarım ile bagaj kapısı is-
tenilen üç tarafın birinden açılabiliyor.

Emniyet kategorisinin birincileri İzmir Ekonomi Üniversitesi, En-
düstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Zikrullah İnce, Mert Önde-
roğlu, Gizem Gündüz, Merve Çopur ve Muhlise Fakıoğlu ödül-
lerini “Fiziksel Engelliler İçin Ulaşım Aracı” projesi ile aldı. Fizik-
sel olarak yürüme engelli kullanıcıların güvenli ulaşımını kolay-
laştıracak şekilde aracı yeniden tasarlayan ekip, kullanıcıların 
daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını ve sosyal yaşa-
ma daha kolay adapte olmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu
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EKONOMİ

Avrupa Krizi 
Nereye Gidiyor? 
Avrupa Küçülüyor mu?

Nouriel Roubini:

“Sınırlı kalırsa sorun olmaz”

Eğer Yunanistan, Kıbrıs ve Portekiz’i içeren küçük bir grup ülke 
birlikten çıkarsa Euro bölgesi hayatta kalır. Ancak borç, büyüme ve 
sürdürülebilirlik gibi temel sorunlar, İspanya ve İtalya’ya yayılırsa bu 
ülkeler piyasa erişimlerini kaybeder. Kurtarma operasyonları işe yaramaz. 
Borcu yeniden yapılandırmaları gerekir ve onlar da sonunda birlikten 
çıkmak zorunda kalabilir. Bu da Euro bölgesinin parçalanması anlamına 
gelebilir. İspanya, yılsonunda piyasa erişimini kaybedebilir ve troykanın 
yardımına ihtiyaç duyabilir. Eğer bu da ekonomiye büyüme getirmezse 
ülke Euro bölgesinden çıkmak zorunda kalabilir.

Avrupa Birliği ve Euro bölgesi için ekonomistlerin ve paraya yön verenlerin 
kriz hakkındaki görüşleri Cnbc-e Business Dergisi’nin Haziran sayısında ele 
alınmış ve aşağıdaki soruların cevaplarına ulaşılmaya çalışılmış:
“Kahinler, Avrupa krizinin hangi aşamada olduğunu düşünüyor? Siyasette 
başlayan değişim krizi nereye taşıyacak, en önemlisi de bazı ülkelerin Euro’dan 
çıkması Euro’nun zararına mı olacak? Para otoriteleri Avrupa’daki son durumu 
nasıl değerlendiriyor?“

Yunanistan’da geçen ay yaşanan siyasi kaosla birlikte 
Avrupa borç krizinde yeni döneme girildi. 17 Haziran’da 
yapılacak yeni seçim sonrasında Yunanistan’ın Euro 
birliğinden çıkmasına kadar uzanabilecek bir dizi 
gelişme yaşanabilir.
2011’de başlayan Avrupa borç krizi ikinci yılında 
para birliğinin sorgulanmasına kadar giden bir süreç 
geçirirken, paranın patronlarının kriz hakkında ne 
düşündüğünü merak ettik.
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Warren Buffet

Marc Faber

Muhammed El-Arian

“Kriz kusurları ortaya çıkardı” 

Euro bölgesindeki kriz birliğin kusurlarını ortaya çıkardı. 
Liderler, Euro’nun ayakta kalmasını istiyorlarsa, acilen hamle 
yapmaları gerekiyor. Bu kusur, sadece sözlerle çözülemez. 
Avrupa yakın bir birlik haline gelmeli, ya da başka bir 
düzenleme olmalı çünkü sistem çalışmıyor. Birliğin krizden 
çıkıp çıkmayacağı, henüz belirsiz. 

“Siyaseten de ayrıştılar”  

Siyasi gerçeklikler, dünyanın 
en büyük ekonomi bölgesi 
olan Avrupa’da, zaten hassas 
olan ekonomik ve finansal 
genel görünümü daha da 
karmaşık hale getirecek. Bu da 
Avrupa siyasetinin en azından 
kısa vadede daha bölünmüş 
olacağını gösteriyor.  Siyasi 
açıdan ayrışan Avrupa’da 
birçok önemli konuda ortak 
bir zemin bulmak artık çok 
daha zor olacak. 

“Tüm ülkeler birlikten çıkmalı”  
Yunanistan Euro’dan çıkabilir. 3 yıl 
önce çıksalardı herkes bundan daha 
az zarar görmüş olurdu. Problemler 
gittikçe büyüdü. Siyasetçiler 
Yunanistan, Euro’dan çıkarsa 
felaket olacağına dair insanların 
beyinlerini yıkıyor.  Fakat bence tüm 
Euro bölgesi dağılmalı ve ülkeler 
kendi para birimlerini kullanmaya 
geri dönmeli. Uluslar arası ticaret 
yapılırken Euro’nun kullanılmasında 
bir sakınca olmaz, Euro sadece bu 
amaçla kulanılmalı.

Bill Gross

Mark Mobius

Jim Rogers

“AB işlevini yitirdi”  

Avrupa Birliği, işlevsiz bir 
aile gibi davranmaya devam 

ettikçe Avrupa Merkez Bankası, 
Euro bölgesinin borç krizini 

çözemeyecek. Temel problem 
kuzey ve güney Avrupa arasındaki 

bölünmeden kaynaklanıyor. 
Kuzey ülkelerinin borcu az ve 

ihracata yönelikler. Güney 
ekonomilerinde ise borç rasyoları 

yüksek ve daha çok yurt içi 
tüketime dayalılar. AB ailesi, 

işlevsiz, yatırımcılar Euro bölgesi 
tahvillerinden uzak dursunlar.

“1-2 yılda düzelir” 

Krizin sonsuza 
dek süreceğini 

düşünmüyoruz. Avrupa 
ekonomileri düzgün bir 

şekilde iyileşecektir. 1 
yada 2 yıl içinde mali 

disiplin artacaktır. 

“Bir sonraki daha kötü olacak” 

Batıda hiç kimse kemer sıkma 
sorunlarını iyi yönetemiyor. 
Rakamlara bakmanız yeterli. Her 
birinin borcu gitgide yükseliyor. 
Bu sorun muhtemelen çözülmedi, 
sadece bastırılıyor. Bir sonraki 
seferde kriz, çok daha kötü bir 
şekilde gelecek. Dikkatli olun. 
Eğer Yunanistan Euro’dan çıkarsa 
Euro için daha iyi olur, böylelikle 
Euro daha sağlam bir döviz olma 
yolunda ilerler. Diğer politikacılar da 
Euro’dan çıkmayı seçebilir ve Euro 
daha da sağlam bir döviz olur.



42 MAYIS 2012

TÜRK TİCARET KANUNU

14 Ağustos 2012

Şirket esas sözleşmesinin TTK ile 
uyumlu hale getirilmesine ilişkin 

düzenlemeler.

1 Ekim 2012

Sözleşmelerde bulunan bileşik 
faize ilişkin düzenlemelerin 

çıkartılmasına ilişkin hükümler.

1 Ocak 2013

Esas sözleşmede yer alan 
genel kurul toplantı nisapları 
ve karar nisaplarının TTK ile 

uyumlu hale getirilmesine ilişkin 
düzenlemeler.

1 Mart 2013

Bağımsız denetçinin genel kurul 
tarafından atanmasına ilişkin 

düzenlemeler.

1 Ekim 2012

Tüzel kişinin temsilcisi olarak yönetim kurulu 
üyesi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişinin 
istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da 

başkasının seçilmesine ilişkin hükümler.

1 Ocak 2013

Türkiye Muhasebe Standartları’nın ve bağımsız 
denetimin uygulanmasına ilişkin kurallar.

2012 2013

T
ürkiye’nin Avrupa Birliği tam üyeliğine aday olma-
sı ve müzakerelerin başlaması, başta internet olmak 
üzere teknolojinin hızla gelişmesi, Türkiye’nin ulusla-
rarası piyasaların bir parçası olma isteği ve diğer ka-

nunlardaki değişiklikler, ülkemizde ticaret hayatına şekil vermiş 
olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklikler yapma zo-
runluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu zorunluluk sonucunda 
hazırlanan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) 1 Tem-
muz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

Ekonomik büyüklüğü ve hukuki statüsü birbirinden farklılar ar-
zeden otomotiv yetkili satıcılarının da; ticaret hayatını kökten 
değiştirecek olan Yeni TTK’ya uyum adına, yasanın öngördüğü 
yükümlülükleri süresinde yerine getirmeleri önem arz etmek-
tedir. Zira Yeni TTK, yasal yükümlülüklerin süresinde yerine ge-
tirilmemesi halinde ticari işletmelere ve bunların temsilcilerine 
ciddi yaptırımlar öngörmektedir. Söz konusu yaptırımlar ile kar-
şı karşıya kalmamak adına otomotiv yetkili satıcıları; hukuki ya-
pılarını, tüm ticari iş ve işlemlerini Yeni TTK ile uyumlu hale ge-
tirmelidir. 

TTK, genel olarak 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecektir. Ancak kanun kapsamındaki bazı düzenlemeler, yeni olmaları, esaslı deği-
şiklik gerektirmeleri ve gerektirdikleri ön çalışma süreçleri dikkate alınarak farklı tarihlerde yürürlüğe girecek şekilde kurgulanmıştır.

YÜRÜRLÜK TAKVİMİ

Yeni Türk Ticaret 
Kanunu'nu fırsata çevirmek

Av. Çağrı TURAL
Legal Hukuk Bürosu

Av. Nurgül ÇAKIR
Legal Hukuk Bürosu
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1 Temmuz 2013

Nama yazılı payların devrini, red sebeplerini 
göstererek veya göstermeyerek sınırlandırmış 

bulunan anonim şirketlerin esas sözleşmelerini 
TTK'ya uyumlu hale getirmelerine ilişkin 

düzenlemeler.

14 Şubat 2014

Şirket sermayesinin TTK ile 
belirlenen asgari düzeye 

çıkartılmasına ilişkin 
düzenlemeler.

1 Temmuz 2015

Pay sahiplerinin şirkete olan 
borçlarının kapatılmasına ilişkin 

kurallar.

1 Temmuz 2013

Sermaye şirketlerinin internet sitesi kurma 
yükümlüğüne ilişkin düzenlemeler.

1 Temmuz 2014

Ana şirket tarafından hakimiyetin hukuka 
aykırı kullanılmasından dolayı yavru şirketlerin 
uğramış olduğu zararların ana şirket tarafından 

denkleştirilmesine ilişkin kurallar.

2014 2015

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NELER GETİRİYOR?

l Şeffaflık, eşit işlem, sorumluluk, hesap verebilirlik gibi kurum-
sal şirketlerin hali hazırda benimsemiş olduğu kurumsal yöne-
tim ilkeleri kanun kapsamına alınarak, şirketler hukuku alanında 
bütünlük sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Yeni TTK’da 
birçok yenilik ve revizyona yer verilmiştir. 

l Ortak ve yönetim kurulu üyelerine; elektronik ortamda ger-
çekleştirilen genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına katıl-
ma, öneri sunma ve oy kullanma gibi haklar tanınmıştır. Ayrıca, 
genel kurul toplantılarında hükümet komiseri bulunması zorun-
luluğu kaldırılmıştır. 

l Aynı yönetim çatısı altında toplanan ana şirketler ve yavru şir-
ketler arasındaki ilişkiler yani “şirketler topluluğu ilkeleri” düzen-
lenmiştir. Bu düzenleme ile ana şirket ve yavru şirketler arasın-
daki ilişkiler kurallara bağlanmış ve yeni sorumluluk halleri ön-
görülmüştür. Ana şirketin hâkimiyetini yavru şirketi zarara uğra-
tacak şekilde kullanmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

l Ticari defterlerin ve finansal tabloların uluslararası muhasebe 
ve finansal raporlama standartlarına uygunluğunu sağlayan il-
kelerin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayım-
lanacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede Yeni TTK ile bilanço esasları 
ve usulleri için yeni bir dönem başlamaktadır. 

l Şirketlerin birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri yeni-
den düzenlenerek, bu değişikliklerin güvenli, şeffaf ve basit bir 
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işlemler zinciri içinde gerçekleşmesi ve alacaklıların, ortakların 
ve diğer hak ve menfaat sahiplerinin korunmasının sağlanması 
amaçlanmıştır. 

l Tek pay sahipli tek kişilik anonim şirket ve limited şirketlerin 
kurulabileceği düzenlenmiştir. Tek pay sahipli anonim şirket ile 
tek kişilik yönetim kuruluna da olanak sağlanmıştır. Bununla bir-
likte, anonim şirketlerde birden fazla üyeden oluşacak yönetim 
kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş 
olması zorunlu hale getirilmiştir. Tek üyeli yönetim kurulunda bu 
zorunluluk aranmayacaktır. Ayrıca tüzel kişilere de yönetim ku-
rulu üyesi olma olanağı sağlanmıştır. 

l Yönetim kurulu üyelerine, şirket tarafından sigorta yaptırılma-
sı olanağı sağlanmıştır. Buna göre, yönetim kurulu üyelerinin, 
görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zararlar 
için sigorta yaptırılması mümkündür. 

l Sermaye şirketlerine internet sitesi kurma ve burada bazı bil-
gi ve belgeleri belirli bir süre yayınlama zorunluluğu getirilmiştir. 
Herkesin bu bilgi ve belgelere erişim hakkı vardır ve bu hak hiç-
bir şekilde sınırlandırılamaz. İnternet sitesi oluşturmayan veya 
internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir 
bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şir-
ket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri için hapis ve 
adli para cezası öngörülmüştür. 

l Halka açık şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, geliş-
mesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, 
bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin 
yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalış-
tırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komi-
te denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak 
bildirmesi halinde derhal kurulacaktır.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE NELER DEĞİŞİYOR?

Şirket Kuruluşu 

Şirket kuruluşlarında esas sözleşmenin yanı sıra şirketin serma-
yesini koruma amacıyla dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesi çer-
çevesinde hazırlanmış Kurucular Beyanı; şirketin kuruluşuna iliş-
kin İşlem Denetçisi Raporu; konulan ayni sermaye ile kuruluş sı-
rasında devralınacak işletmelere ve ayınlara ilişkin Değerleme 
Raporu; ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar da dahil 
olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişiler-
le yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler ibraz edilmelidir. 

Bununla birlikte, esas sermayeyi oluşturan payların tamamının, 
kurucular tarafından esas sözleşmede taahhüt olunduğu, esas 
sözleşmenin altında yer alan bir noter şerhi ile onaylanmış ol-
malıdır. 

Faaliyet Konusu 

Şirketin faaliyet konusuna ilişkin sınırlamalar ortadan kaldırıl-
mıştır. Eski kanunda ultra vires olarak adlandırılan ilke çerçeve-
sinde; şirketlerin ana sözleşmelerinde belirtilen konuların, şir-
ketlerin ehliyetinin kapsamını belirlediği kabul edilmiştir. Bu çer-
çevede şirketler ana sözleşmelerinde yer almayan konularda fa-

aliyet gösterememişlerdir. Yeni TTK ile üçüncü kişileri mağdur 
eden, ticarî işlem güvenliğine zarar veren ve serbest piyasa eko-
nomisine ters düşen bu sınırlama ortadan kaldırılmıştır. 

Bağımsız Denetçilik 

Şirketlerin zorunlu organlarından birisi olan denetim kurulu tür 
değiştirerek yerini bağımsız denetçilik kurumuna bırakmıştır. 
Anonim şirketin, limited şirketin ve şirketler topluluğunun finan-
sal tabloları bağımsız denetçi tarafından denetlenecektir. Yöne-
tim kurulunun yıllık faaliyet raporunda yer verdiği finansal bilgi-
lerin finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Denetçinin deneti-
minden geçmemiş olan finansal tablolar ve yönetim kurulunun 
yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacaktır. 

Ortağın Şirkete Borçlanma Yasağı 

Ortakların şirkete borçlanması yasağı getirilmiştir. Yani iştirak ta-
ahhüdü borcu hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamayacaktır. 
Ancak, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletme-
si gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olan ve 
emsalleriyle aynı/benzer şartlara tabi tutulan borçlar yasak kap-
samında değerlendirilmeyecektir. Bu yasağa aykırı davranan pay 
sahiplerine adli para cezası öngörülmüştür.

Kayıtlı Sermaye Sistemi 

Halka kapalı anonim şirketlerin de kayıtlı sermaye sistemine ge-
çebilmelerine imkân tanıyan düzenlemeler yapılmıştır. Kayıtlı 
sermaye sisteminde şirketler bir sermaye tavanı tescil ettirirler 
ve böylelikle o sermaye tavanına kadar genel kurul kararına ih-
tiyaç olmadan, yönetim kurulu kararı ile sermayelerini artırabi-
lirler. 

Profesyonel Yönetim Kurulu 

Anonim şirket yönetim kurullarına üye olabilmek ve bu sıfatla 
görev yapabilmek için şirket ortağı olma şartı kaldırılmıştır. Yö-
netim kurulu üyelerine, şirket tarafından sigorta yaptırılması ola-
nağı sağlanmıştır. Böylelikle profesyonel yönetim kurulu siste-
mine geçilmesi mümkün olacaktır. 

 Şirketlerin zorunlu organlarından 
birisi olan denetim kurulu tür değiştirerek 
yerini bağımsız denetçilik kurumuna 
bırakmıştır. Anonim şirketin, limited 
şirketin ve şirketler topluluğunun finansal 
tabloları bağımsız denetçi tarafından 
denetlenecektir.
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Haksız Rekabet 

Haksız rekabete ilişkin daha ayrıntılı düzenlemeler yapılarak, re-
kabetin haksız olarak ihlali halinde, faillere hapis veya adli para 
cezası yaptırımı getirilmiştir. Başlıca haksız rekabet halleri yeni-
den tanımlanmış; odalar, borsalar ve tüketicileri koruyan sivil 
toplum kuruluşlarının dava hakları kuvvetlendirilmiş ve basının 
sorumluluğu her türlü basın yayın mecrasını ve interneti de kap-
sayacak şekilde genişletilmiştir. 

Ticaret Ünvanı 

Ticaret unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları Yeni TTK’da ay-
rıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, ticaret unvanının, ti-
cari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması 
halinde hak sahibi, bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kulla-
nılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde de-

ğiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi du-
rumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malla-
rın imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve ma-
nevi tazminat isteyebilecektir.

SONUÇ

Yeni Türk Ticaret Kanunu, ticari hayata ilişkin yeni düzenlemele-
ri ile şirketlere ciddi yükümlülükler ve sorumluluklar getirmekte-
dir. Yeni TTK ve beraberinde gelecek olan yeni düzene adaptas-
yon konusu şirket ajandalarında en üst sırada yer alması gereken 
bir kalem olmalıdır. 

Yeni TTK’ya uyumlu hale gelmek, şirketler için bir keyfiyet değil, 
zorunluluk halini almıştır. Diğer yandan, söz konusu yeniliklerin 
şirketin ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte edilmesi halinde, ka-
nun değişikliğinin fırsata çevrilmesi mümkün olabilecektir. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

“Yeni Ticaret Kanunu girişimcinin önünü açacak”

 Yeni kanunun özellikle Türkiye'nin rekabet 
gücünü artırması anlamında çok önemli bir 
düzenleme olduğunu vurgulayan Şimşek, bu 
yasanın girişimcilerin önünü açtığını, dijital 
Türkiye'nin oluşturulması yönünde önemli bir 
adım atıldığını söyledi.

M
aliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Türk Tica-
ret Kanunu’na “yük” getirdiği için karşı çık-
mamak gerektiğini belirterek, “Burada varsa 
bir yük paylaşalım, KOSGEB’in devreye gir-

mesini sağlayalım. Reform da devam etsin” dedi.

Şimşek, vergi yüklerinde önemli oranda düşüş sağladıkla-
rını söyledi. Türkiye’de 2002 yılında şirketlerin kazançların-
dan alınan kurumlar vergisinin toplam yüzde 65 olduğunu 
söyleyen Şimşek, bu oranın şimdi yüzde 34’lere gerilediği-
ni kaydetti. Yeni yatırımlarda ise kurumlar vergisinin yüzde 

2’lere kadar indirildiğini belirten Şimşek, “Nereden bakarsa-

nız bakın, kurum kazancı üzerinden alınan vergilerde Türki-

ye, önemli mesafe kat etti” dedi. Kurum vergilerinin yanı sıra, 

gelir vergisinde de önemli indirimleri sağladıklarını söyleyen 

Şimşek, 2012’de en yüksek vergi diliminin gelir vergisinde 

fon payı ile birlikte yüzde 49,5, en düşük vergi diliminin ise 

yüzde 22 olduğunu söyledi.

İş dünyasında çok tartışılan yeni TTK konusuna da değinen 

Şimşek, kanunun 1957 yılında çıkartıldığını ve 2011 yılının 

başında önemli bir reform niteliği taşıyarak değiştirildiği-

ni kaydetti. Bu kanunu önemsediklerini dile getiren Şimşek, 

“Bunu birkaç açıdan önemsiyoruz. Birincisi, Türkiye’de şirket-

lerin en büyük sorunu, finansmana erişim. Finansmana erişi-

mi sınırlayan faktör de yeterince şeffaf olmamamız ve kayıt 

dışı faaliyetlerin devam etmesi. Biz, ne kadar çok şeffaflaşır-

sak, şirketlerimizi ne kadar çok iyi yönetirsek, finansmana eri-

şim de o kadar kolay olur” dedi. 
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TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu:

“Yeni TTK, aksak tarafları değiştirilerek 
Temmuz’da yürürlüğe girmeli”

“1950 model arabayla yarıştık”

Y
eni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, yıllardır Türkiye’nin 1950 model ara-
bayla yarış yaptığına dikkat çekti. Türkiye’nin dün-
yanın 17. büyük ekonomisi olduğuna işaret eden 

Hisarcıklıoğlu “Büyüme rekorları kırdık. Rekabet endeksinde 65. 
sırada olmamıza rağmen yaptık bunu. Biz devletten sadece raki-
bimiz hangi şatlarda oynuyorsa onu istiyoruz. Bakın bakalım biz 
ülkemizi o zaman kaçıncı yapıyoruz. Şoför becerikli araba 1950 
model, sıkıntı bu” diye konuştu.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun iş yapma biçimi ve alışkanlıkları-
nı değiştirdiğine değinen Hisarcıklıoğlu, hem muhasebecilerin 
hem de işadamlarının bu yenilikleri iyi takip etmesini istedi.

Yeni TTK’yı neden istediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu şunları söy-
ledi: “Biliyorsunuz krizin ardından küresel ekonomi yeniden ya-
pılanıyor. Bütün dünya ülkeleri kendi sorunları ile boğuşurken, 
bu dönemi değerlendirip doğru adımı atanlar bir adım öne geçi-
yor. Yeni ortama uyum sağlayan ülkeler daha hızlı büyüyor, daha 
fazla zenginleşiyor. Yani ciddi bir fırsat var. Ama, bizde 1950 mo-
del bir ticaret kanunu var. Bu yasayla sol şeride geçersek yolda 
kalırız diye düşündük. Düşünün en iyi şoför sizde, ama ralliye 
sokarken altına Murat 124 veriyorsunuz.  Şimdi bizim girişimci-
miz, iş adamımız herkesten daha cesur, herkesten daha becerik-
li. Ama altında Hacı Murat var. Buna rağmen rekorlara imza atı-
yor bizim özel sektörümüz. Bakın dünyada iş yapma kolaylığı en-
deksinde 65. sıradayız. Yani diyor ki bu işin ölçümünü yapanlar: 
Türkiye’den daha kolay iş yapılacak 64 tane ülke var. Ama buna 
rağmen, bu özel sektör Türkiye’yi 2010 yılında Avrupa’nın en hız-
lı büyüyen ülkesi yaptı. Bu yıl dünyanın en hızlı büyüyen ikinci 
ülkesi yaptı.”

“Yaklaşık 50 maddede çekincemiz var”

Başından beri Yeni TTK’nın en büyük savunucusu olduklarını ifa-
de eden Hisarcıklıoğlu, “Yasa çıksın diye en fazla uğraşan biz ol-
duk. Ben tam 10 yıldır istiyorum bunu. 10 yıldır istisnasız her yer-
de, her konuşmamda söylüyorum. Türkiye’ye bir hedef koyduk. 
2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz.  
Önümüzü açın, yeni yasayı bir an önce değiştirelim. Bu kanuna 
emeği geçen, yasalaşma sürecinde çaba gösteren herkes çok iyi 
bilir ki: bu kanuna en fazla destek veren kurum TOBB oldu.

İş dünyasının da görüşlerini toplayarak, makul maddelerin de-
ğiştirilmesi için siyasilere taşıyacaklarını bildiren TOBB Başkanı 
şöyle konuştu: Sadece burada anlatmakla da kalmıyoruz. Yeni 
Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim isimli yayını tüm Türkiye’de Oda 
ve Borsalarımız vasıtasıyla dağıttık. Yasanın şirketleri ilgilendiren 

maddelerini içeren bu raporu, 93 sayfada özetleyip web sitemize 
de koyduk. Bunu okuyun! Yeni Yasa hangi suça hangi cezayı ön-
görüyor. 5 sayfada özetledik. Web sitemizde duruyor. Bunu oku-
yun! Şirketlerimizin, yeni Ticaret Kanunu’na, ne ölçüde hazır ol-
duklarını saptamak üzere Deloitte ile ‘TTKMETRE’ isimli bir anket 
de hazırladık. 6 ana konu başlığı altında 44 soru var. Bu anketteki 
soruları cevaplandığınızda, şirketiniz Yeni Kanuna ne kadar ha-
zır, hangi alanlarda zayıf, hangi alanlarda güçlü bunu görecek-
siniz. Sizden ricam bugün anlatılanları iyi dinleyin. Raporlarımızı 
okuyun, TTKMETRE’yi şirketinize uygulayın. Lütfen bunları duyu-
run. Bu toplantıya gelemeyen eşinizi, dostunuzu TOBB web say-
fasındaki bu bilgilere yönlendirin. Sonra da itirazlarınız, çekince-
leriniz varsa bize bildirin.

Tüm bu çabalarımız yasanın planlandığı gibi Temmuz ayında yü-
rürlüğe girmesi içindir. Bizim amacımız yasanın dayandığı şeffaf-
lık ve hesap verebilirlik gibi temel ilkelere dokunmadan, uyumu 
kolaylaştıracak rötuşları yapmaktır. Örneğin ne diyoruz, çek ka-
nunundan hapis cezasını kaldırdık. Ekonomik suça, ekonomik 
ceza ilkesini benimsedik. Niye TTK’da hapis cezaları var diyoruz? 
Biz sıkışınca elden borç verip alıyor muyuz? Bana diyor ki koy pa-
ranı oraya. Tamam koyayım. Önüne gelen benim web sayfama 
girip bakacak param var mı?

Tekrar ifade ediyorum yeni TTK bir devrimdir. Uygulamaya sağ-
lıklı bir şekilde geçtiğimizde Türkiye’nin önü açılacaktır. Türkiye, 
bu reformlar sayesinde 2023 hedeflerine ulaşacaktır.” 
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OTOMOTİV SEKTÖRÜ

ANALİZİ

 OYDER’in düzenlediği Otomotiv Sektörünün 
Geleceği Markalaşmanın Gücü Kongresi’ne 
katılan tüm otomotiv sektörü profesyonelleri, 
yetkili satıcıları ve paydaşları sektörün SWOT 
analizini birlikte gerçekleştirdi.

Çınar NOYAN
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O
YDER’in geleneksel hale gelen “Otomotiv Sektö-
rünün Geleceği” temalı kongrelerinin bu sene dü-
zenlenen “Markalaşmanın Gücü” konulu olanında 
otomotiv sektöründe bir ilk gerçekleştirildi.

Sektörün hemen hemen tüm markalarının üst düzey yönetici-
leri, OYDER üyesi yetkili satıcıları ve tüm paydaş kuruluşların üst 
düzey temsilcileri kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri ce-
vaplarla otomotiv sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile gelecek-
teki fırsat ve tehditleri belirlediler.

Bu kadar geniş kapsamlı katılım ile ilk kez gerçekleştirilen SWOT 
analizinde çok ilgi çekici sonuçlar da ortaya çıkmış oldu. 

Öncelikle bu analizde elde edilen sonuçları paylaşmak ve oto-
motiv sektörü için referans olacak bu çalışmayı tartışmak arzu-
sundayız.

Bu sonuçlar içinde değerlendirilmesi ve üzerinde durulması ge-
reken bazı noktalar bulunuyor. Örneğin sektörün tüm üst düzey 
yöneticileri ve çalışanları yetkili satıcılık teşkilat yapısını sektörü-
müzün en güçlü yönleri arasında görüyor. 

OYDER’in temsil ettiği tüm otomotiv yetkili satıcıları gerek ger-
çekleştirdikleri yatırımlar gerekse de iş yapış şekilleri ile sektörde 
hak ettikleri değere kavuşmuş görünüyorlar. Aynı şekilde tüm 

otomotiv sektöründeki girişimcilik ruhu ve becerisi de sektörün 
güçlü yönleri arasında sayılıyor.

Sektörün üretim tarafında ise hem ana sanayinin hem de yan sa-
nayinin üretim deneyimi ve esnekliği en güçlü yönlerimiz ola-
rak tanınıyor. Özellikle düşük maliyetli ve kaliteli işçiliğin sektö-
rümüze kattıkları konusunda tüm katılımcılar olumlu görüş bil-
dirmişler.

Bu analizin içinde en dikkati çeken noktalardan biri ise ülkemi-
zin nüfus yapısının genç olmasının güçlü yan olarak görülme-
sine rağmen yetişmiş insan gücünün zayıf yönlerde görülmesi. 
Anlaşılan katılımcılar otomotiv sektöründe çalışmakta olan veya 
yeni işe başlayacak olan insan gücünü yetersiz buluyor. 

Sektörün zayıf yönleri ağırlıklı olarak sermaye birikiminin azlığı 
ve bu sermayenin nerelere yatırıldığı ile ilgili konularda topla-

nıyor. Yan sanayi yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği 
sektörün geliştirilmesi gereken yönleri olarak ortaya çıkıyor.

Ar-Ge yatırımlarının azlığı ile ortaya çıkan motor ve aktarma or-
ganlarındaki dışa bağımlılık hali ise otomotiv sektörünü önün-
deki en ciddi engellerden biri olarak görülüyor. Özellikle yerli 
marka yaratma çabasındaki sektörün, motor ve aktarma organ-
ları üretemiyor olması en zayıf noktalardan biri olarak kayda ge-
çiyor.

Sektörün bunca sorununa hükümetin bakışı ise katılımcılar ta-
rafından duyarsızlık olarak tanımlanmış ve zayıf yönler arasında 
yer almış. Bu da katılımcıların otomotivin sorunlarına hükümet-
ten daha fazla ilgi ve destek beklediği anlamına geliyor olabilir.

Yıllarca dış ticarette olumlu katkı yapan otomotiv sektörünün 
bu sene ithalat-ihracat dengesinde negatife dönmüş olması da 
katılımcılar tarafından sektörün zayıf yönü olarak değerlendiril-
miş. Bu konuda iyileştirme herkesin ortak beklentisi haline gel-
miş denilebilir.

Her şeyden önce otomotiv sektörümüz için gelecekteki fırsatla-
rın tehditlerden sayıca daha fazla olması yöneticilerimizin gele-
ceğe umutla baktığı anlamına geliyor.

Fırsatları değerlendirirken belki 3 temel gruba ayırmak daha fay-
dalı olacaktır. Birinci grup iç pazar dinamikleri ve sektörün işleyi-
şi ile ilgili olanlar, ikinci grup üretim, işçilik ve ihracat deneyimle-
rimiz ile ilgili olanlar ve üçüncü grup da demografik özellikleri-
mizden kaynaklanan avantajlar.

SWOT analizi katılımcıları iç pazarımızın çok dinamik olmasını, 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

AB’ye göre düşük işçilik maliyetleri
Motor ve tedarik organlarında dış tedariğe 
bağımlılık

AB’ye nazaran genç nüfus yapısı İnsan gücü

AB’ye göre esnek yan sanayi üretimi Ar-Ge çalışmaları

Ana sanayimizin üretim deneyimi Düşük yerel sermaye birikimi

Girişimcilik ruhu Sektörün ithalat ve ihracat dengesi

Yetkili Satıcı teşkilat yapısı
Yan sanayi yatırımları

Kanun yapıcıların sektöre olan duyarsızlığı

SWOT analizi katılımcıları iç pazarımızın çok dina-

mik olmasını, bin kişiye düşen otomobil sahipli-

ğinin hala çok düşük olmasını ve ikinci el piyasa-

sının henüz regüle edilmemiş olmasını gelecek-

te ortaya çıkacak fırsatlar olarak değerlendiriyor.
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bin kişiye düşen otomobil sahipliğinin hala çok düşük olması-
nı ve ikinci el piyasasının henüz regüle edilmemiş olmasını gele-
cekte ortaya çıkacak fırsatlar olarak değerlendiriyor.

Sektörümüzün lojistik altyapısının kurulmuş olmasını ve gerek 
yetkili satıcılar gerekse de distribütörler tarafından yapılan yatı-
rımların bugünkü satış kapasitesinin üzerinde olmasını yönetici-
ler fırsat olarak görme eğilimindeler.

İkinci grupta yer alan üretimdeki yerli katkı payımız ve yeni pa-
zarlara açılmak üzere ihracat deneyimlerimizi kullanmak konu-
ları da önemli fırsatlar olarak sektörümüzü bekliyor. Yeni ihra-
cat pazarlarına açılacak olan üretim sanayimiz içindeki yerli pa-
yının çokluğu ile ülkemize önemli bir girdi sağlayacak ve ülkemi-
zin son yıllarda öne çıkan özelliği olan yatırım cazibe merkezi ol-
masını hızlandıracaktır. Otomotivciler bu durumu ciddi bir fırsat 
olarak değerlendiriyorlar.

Üçüncü grupta ise yıllardır tüm dünya ülkelerinin ilgisini Türkiye 
üzerine toplayan genç nüfusumuz ve coğrafi özelliklerimiz yer 
alıyor. Türkiye her geçen gün artan global ağırlığı ve ekonomik 
istikrarı ile dünya ülkelerinin ilgisini çekiyor. Bu durum da oto-
motiv yöneticileri tarafından önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Tüm bu fırsatların yanında otomotivcilerin kafasını meşgul eden 
bazı tehditlerin varlığı da ciddi olarak değerlendiriliyor. 

Özellikle otomotiv ürünleri ve akaryakıt üzerindeki ağır ver-
gi yükü, bu ürünlerin tüketimini azaltmak üzere ciddi bir tehdit 
olarak algılanıyor. Hem otomotivde hem de akaryakıtta dünya-
nın en yüksek vergilerini uyguluyor olmamız herkesin dikkatleri-
ni bu noktaya toplamasına neden oluyor.

Üretim alanında daha önce sıralanan birçok güçlü yön ve fırsatın 
yanı sıra katılımcılar önemli bir tehdide de dikkat çekiyor. Doğu 

Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan gibi hızla büyüyen ülkelerin ya-
rattığı üretim rekabeti ve onların hızla artan potansiyelleri oto-
motiv sektörümüz için önemli bir tehdit olarak algılanıyor.

Otomotivi temsil eden katılımcılar dönemsel olması muhtemel 
bir tehdidi de sektörün dikkatine sunuyor. Özellikle güney Avru-
pa ülkelerinden yayılan ekonomik kriz ve Arap Baharı olarak ad-
landırılan siyasi gelişmeler sektörü olumsuz yönde etkileyecek 
tehditler olarak değerlendiriliyor.

OYDER tarafından gerçekleştirilen Markalaşmanın Gücü Kongre-
sinin en can alıcı bölümlerinden biri olan SWOT analizinin, tüm 
otomotiv sektörü tarafından referans olarak kullanılacak ve reh-
ber olma niteliği taşıyacak bir çalışma olduğu tartışılmaz. 

FIRSATLAR TEHDİTLER

Avrupa’ya coğrafi yakınlığımız
Doğu Avrupa, Çin, Hindistan gibi ülkelerin üretim 
potansiyelleri

Otomotiv üretimindeki yerli katkı payı Avrupa’daki kapasite kullanım oranları

Genç ihracat deneyimimiz ve yeni pazarlar Otomotiv ürünleri üzerindeki vergiler

İç Pazar dinamikleri
Akaryakıt fiyatlarının hızlı artışı ve üzerindeki 
yüksek vergiler

Sektörün lojistik altyapısı
Global ekonomik türbülans ve bölgemizdeki 
siyasi gelişmeler

Yeni yatırımlar için ülkemizin cazibesi

Otomobil sahiplik oranı

İkinci el araç piyasasının durumu

Toplu taşıma araçlarının geleceği

Otomotiv sektörünün tüm üst düzey yöneticilerinin geleceğe dönük fırsat ve tehditler konusundaki görüşleri ise şöyle oluşuyor:
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K
ârsızlık Türk iş dünyasının kronik bir problemi olma 
yolunda. Özellikle artan rekabet ortamı, iş dünya-
sında büyük riskler alarak faaliyet gösteren iş insan-
larına düşük kâr üzüntüsü yaşatıyor. Geçmişte ba-

şarı ile uygulanan çok çalışmak, marka olmak, operasyonel ve-
rimliliği artırmak gibi tedbirler, gittikçe vahimleşen bu proble-
me çare olamıyor. Doğru kârlılık tedbirlerini almayan kurumlar 
için tek yol, fiyat düşürerek rekabet etmek oluyor. Ne yazık ki, bu 
çaresizlik durumu, kurum için kaçınılmaz sonun başlangıcını ha-
ber veriyor.

Kârlılığı artıracak aksiyonlar, maliyet, satış fiyatı ve satılan adet 
tarafında. İşte burada iş stratejisi devreye giriyor. İş stratejisini, 
“normalin üzerinde kâr edebilmek amacıyla sürdürülebilir reka-
betçi avantaj sağlamak için kurgulanan sistem” olarak tanımlıyo-
ruz. Bu sistemin içeriğinde, kurumun hangi tür müşterileri he-
defleyeceği, müşterilerin kurumu seçme nedenleri, hangi müş-
teri değerlerini (faydaları) hangi fiyat seviyesinde sunacağı, han-
gi iş ortakları ile işbirliği yapacağı, müşterilerle satış öncesi, sa-
tış sırasında ve sonrasında nasıl tür bir ilişki kuracağı, hangi gelir 
ve fiyatlama metotları kullanılacağı, hangi masraf yapısının ter-
cih edileceği gibi birçok varsayım var. İş Modeli adını verdiğimiz 
bu varsayımlar dizisi, iş stratejisi kurgulamanın temelini oluştu-
ruyor. İş stratejisi ile hedeflenen amaç, birim maliyetlerinizi azal-
tarak birim satış fiyatını, satış adedini veya her ikisini de birden 
artırmak. Bu amacı ancak akılcı bir iş stratejisi kurgulayarak ger-
çekleştirebiliyorsunuz. Kısacası, rekabetin ilacı iş stratejisi.

Bu arada, iş ve akademi dünyasında uzun bir zamandan beri iş 
stratejisinin anlamı konusunda yaşanan karmaşadan da söz et-
meden geçmek istemiyorum. Bir grup için iş stratejisi, bir kuru-
mu A noktasından B noktasına götürmek için yapılan plan de-
mek. Aslında, her konuya uyabilecek strateji tanımı da böyle. İş 
stratejisi olarak düşünüldüğünde, bir kurumu ciro, kârlılık, na-
kit akışı ve kadro büyüklüğü gibi ölçütlerde halen bulunduğu 
noktadan alıp daha üstün bir seviyeye getirmenin planı. Böyle 
bir planda en önemli rolü ciro büyümesi oynuyor. Kârlılık artı-
şı ve nakit akışının sağlıklı olmasının rolleri ise ikincil. Kurumlar 
için organik ve/veya şirket satın almalarla büyümek, ana pazar-
da (varolan ürün ve müşteri gruplarıyla), komşu pazarlarda (yeni 
ürün veya yeni müşteri grupları veya yeni kanallar veya yeni 

Türk İş Dünyasındaki
15 İş Stratejisi Yanılgısı

Şahin TULGA
Stratejik Yönetim Danışmanı, 
Profitkâr Platform Yöneticisi
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coğrafyalar vs.) ve yepyeni pazarlarda (yeni ürün ve yeni müşteri 
gruplarıyla) büyümek söz konusu..

Benim de dahil olduğum diğer bir grup için ise iş stratejisi daha 
sınırlı bir anlama sahip: Yukarıda belirttiğim gibi, bir kurumun ra-
kiplerine karşı avantaj sağlayabilmesi için kurguladığı ve uygu-
lamaya aldığı sistematik. Böyle bir sistematiğin amacı, kurumun 
ürünlerinin, rekabetçi ortamda kalıcı bir şekilde göreceli olarak 
daha yüksek birim fiyata satılabilmesini ve/veya yine görece-
li olarak daha düşük birim maliyetlere sahip olabilmesini sağla-
mak.

Durum böyle olunca, her iki tarafın birbirini anlamaması ve gün-
demlerinin farklı olması çok normal. Aslında, ilk yaklaşımı “üst se-
viye strateji” olarak tanımlamak daha doğru. İkinci yaklaşım ola-
rak anlattığım “rekabet stratejisi” yaklaşımı da birinci yaklaşımın 
bir parçası olmak zorunda zira yapılan her ticari faaliyette reka-
bet kaçınılmaz. Sonuçta, nasıl tarif edilirse edilsin, iş stratejisi, re-
kabet ortamında bir kurumun nasıl göreceli avantaj yakalayaca-
ğını ve nasıl daha yüksek kâr edeceğini anlatabilmeli. Kurumla-
rımızın Yönetim Kurulları, Genel Müdürlerini bu konuda detaylı 
sorularla sıkıştırmalı. Yönetim Kurullarımızın gündemi gerek üst 
seviye gerekse rekabet stratejisi konuları ile dolu olmalı.

İş stratejisinin öneminin yeni yeni yeşerdiği ülkemizde lider ve 
üst düzey yöneticilerimizin bazılarında gözlemlediğim iş strate-
jisi ile ilgili tipik yanılgıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Amacım, 
makaleyi okuyan iş insanlarını uyarmak ve tam karşıtı aksiyon al-
malarını sağlamak.

İş Stratejisine İhtiyaç Duyulmadan Daha Çok Çalışarak Başa-
rılı Olunacağını Sanmak

En yoğun rastlanan yanılgı işte bu! Bunun sebebi, geçmişte daha 
çok çalışılarak ve daha çok gayret gösterilerek kârsızlık proble-
minin giderilmiş olması. İş insanlarımız, “Geçmişte başarmıştık. 
Şimdi de aynı yöntemlerle başarırız” şeklinde düşünüyorlar. Ar-
tan rekabet seviyesini hiç hesaba katmıyorlar. Satış kadronuzun 
daha çok müşteriye gitmesine, üretim kadronuzun daha çok ve 
uzun çalışarak daha çok üretmesine kim hayır diyebilir ki? An-
cak, inanın bana, rakipleriniz de en az sizin kadar çalışkan. Daha 
çok çalışmak artık pek farklılaştırıcı bir unsur değil. Üstelik, siste-
minizde ölçek verimsizliği varsa, daha çok çalışmak kârlılığınızı 
daha da azaltabilir. Batan firmalar daha az çalıştıkları için batmı-
yorlar. İş stratejileri olmadığı için batıyorlar. İş stratejileri yerine 
taktiklerle şirketlerini yönetiyorlar. Önemli bir işadamı bana so-
ruyor: “Şahin Bey, bu sektörü Türkiye’de ilk ben başlattım. Nasıl 
oluyor da sonradan gelen rakipler beni geçiyorlar ?” Cevap çok 
kısa ve net: “Stratejisizlikten!”. Yani yapılan işi taktiklerle yönet-
mekten.

En İyi Olmaya Çalışmak

En iyi olmanın yüksek kârlılık getireceği düşüncesi de en yaygın 
ikinci yanılgı. “Ben en iyi ürünü yapayım, en iyi hizmetleri vere-
yim, sunabileceğim her değeri sunayım. Sonra da müşteriler ka-
pımda sıraya girsinler” düşüncesine çok sık rastlıyorum. Bu dü-
şünce sizi doğru yerlere götürmez. Sizin için en iyi olan otel be-

nim için en iyi otel olmayabilir.  Etrafınızdaki on kişiye en iyi oto-
mobilin hangisi olduğunu sorun. Büyük bir ihtimalle on farklı ce-
vap alacaksınız. Üstelik, en iyiyi yapmanın masrafları sizin fiyatı-
nızı rekabetçi olmaktan uzaklaştırabilir. Doğru olan, hedef müş-
teri gruplarınıza en iyi ve uygun ürün ve değerleri (faydaları) on-
lara uygun fiyattan sunmak. Bunu sağlamak için de düzgün bir 
hedef müşteri grubu belirleme çalışması yapmanız gerekli.

Operasyonel Verimliliği Artırmanın Strateji Olduğunu San-
mak

Yazımın başında da belirttiğim gibi, ana süreçlerinizi daha yalın, 
görünür ve otomatik hale getirerek operasyonel verimliliği artır-
manın kârlılığınızı artırmaya faydası inkar edilemez. Ancak, ope-
rasyonel verimliliği artırma yollarının hiçbiri gizli saklı değil. Ra-
kipleriniz de aynı emellerin peşinde. Ayrıca, Operasyonel Verim-
lilik projeleri yapmaya kalkışmadan önce doğru iş stratejinizi be-
lirlemenizde fayda var zira iş stratejinizi belirlerken hangi farklı 
faaliyetleri yapmanız gerektiğini de belirliyorsunuz. Bunlarsız bir 
operasyonel verimlilik çalışması boşu boşuna efor ve para har-
camak demek.

Yukarıdaki iki maddede belirttiğim en iyi olmak ve operasyonel 
verimliliği artırmak üzerine kurulu olan iş stratejisi yaklaşımla-
rı da (Kaplan ve Norton gibi) rekabet seviyesinin yüksek oldu-
ğu iş ortamlarında sonuç vermekten çok uzak. Strateji bilincimin 
daha düşük olduğu geçmişimde ben de bu tür metotları dene-
dim. Sonuç hüsran oldu. 

Müşterilerinizin Kimler Olduğunu Bilmemek

Tipik bir kargo firmasının müşterilerinin sadece kargo yollayan-
lar olduğu sanılır. Oysa, kargoyu alanlar da ihtiyaçları karşılan-
ması gereken bir müşteri grubu. Birçok firma iş ortaklarını müş-
teri olarak görmüyor ve onları daha hafife alıyor. Dikkat edilme-
si gereken bir başka müşteri grubu da etkileyiciler. Örneğin, bir 
ilaç firması için doktorlar da ilacın satın alımında etkileyici rolü 
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oynuyor. Ayrıca, hastanenin satınalma müdürlüğü de, ilacı kul-
lanan da müşteri. Doğru müşteri tanımı; etkileyicileri, iş ortak-
larını, satın almayı yapan müşterileri ve müşterilerin müşterile-
rini de kapsamalı.

Herkesi Müşteri Yapma Düşüncesi

Eğer tüm müşterlerin sektörel her isteğini karşılamaya kalkar-
sanız iş stratejiniz yok demektir. İş stratejisinin birinci adımı, he-
def müşterilerinizi ve onların hangi ihtiyaçlarını karşılayacağını-
zı belirlemektir. Hedef müşterilerinin herkes olduğu düşünülen 
internet arama motorları, çay ve diş macunu üreticileri bile ar-
tık hedefledikleri müşteri gruplarını sınırlandırıyorlar. Bu bize iş 
stratejisinin önemli bir gerçeğini de anımsatıyor: İş stratejisi, ne 
yapmaya karar vermek kadar, ne yapmamaya da karar vermek-
tir. Bazı müşteri grupları ile çalışmamak, bazı ürün ve hizmetleri 
sunmamak gibi... Ödünleşim olmadan iş stratejisi de olmaz.

Ciro Büyüklüğünü Hedeflemenin Strateji Olduğunu Sanmak

Rekabetin nispeten daha az olduğu zamanlarda ciro artışı bera-
berinde kârlılık artışını da getirirdi. Yaygın düşünce, ciro büyük-
lüğünün beraberinde ölçek ekonomisi getirdiği ve bu şekilde 
ürün birim maliyetlerinin daha düşük olacağı şekilinde idi. Öyle 
ki, Jack Welch bu mantık çerçevesinde şirketlerinin GE bünyesin-
de kalabilmeleri için sektörlerinde ya bir ya da iki numara olma-
sı gerektiğini belirlemişti. Ancak, değişen rekabet koşulları saye-
sinde ölçek ekonomisi artık çok daha küçük seviyelerde tükeni-
veriyor. Sırf bu tür bir yanılgı yüzünden firmalar daha fazla büyü-
mek için sattıkları ürünlerin fiyatlarını düşürmeye, hedefledikleri 
müşteri gruplarının sayısını artırmaya ve yüksek fiyatlarla başka 
firmalar satın almaya kalkıyorlar. Bir zamanlar sektörünün oto-
motiv dünyasının 1 numarası olan ama iflas etmekten son anda 

zor kurtulan GM örneğini de sizinle paylaşmak isterim. Bugün 
birçok satış müdürünün yaşadığı gerçek, ciro artışlarının mutlak 
kârlılığı bile düşürdüğü şeklinde. Yapılması gereken, yine önce-
den belirlenmiş hedef müşteri gruplarına uygun fiyatlarla uygun 
değerler sunarak ciroda büyümek, en büyük olmak değil. Yani 
GM değil BMW olmalısınız. Daha küçük olmaktan asla korkma-
yın ama iş stratejinizin olmamasından korkun.

Kârlılığın Sadece Büyüyen Pazarlarda Olduğunu Düşünmek

Büyüyen pazarlarda yaşanan büyümenin rakipleri de o pazarla-
ra çekeceği ve rekabetin artacağını tahmin etmek  kehanet sayıl-
maz. Ayrıca, bu tür pazarlarda, oluşan talep yüzünden tedarikçi-
lerin size karşı güç kazanarak fiyatları yükselteceklerini de hesa-
ba katmanız lazım. Sonuçta, doğru iş stratejisini kurgulamadan 
büyüyen pazarlara hücum etmek de çare değil.

Daha Çok Müşterinin, Daha Çok Sektörel İhtiyacını Karşılama 
Hırsı

Sanayici hastalığı diye bilinen sürekli işine yatırım yapma ve bü-
yüme hırsı sadece bizim ülkemiz iş insanlarına has bir durum de-
ğil. Buna tipik bir örnek, sürekli form ve offset basım işi yapan 
bir matbaacının hedefini büyütüp etiket basımı işine de girme-
si. Müşterilerinin tüm sektörel ihtiyaçlarını tek elden gidermek 
aslında geçerli bir stratejik seçenek (Buna stratejik konum veya 
stratejik pozisyon da deniyor). Ancak, yaptığınız işin kapsamı-
nı genişletmenin genelde işinizdeki komplikasyonunu artıra-
rak operasyonel verimsizliğe sebep olacağını da hesaba katma-
nız gerekli. Böyle bir yatırım hırsını, müşteriye üstün ve farklı de-
ğer sağlama hırsına dönüştürmek ve tek elden tüm sektörel ih-
tiyaçları giderme işini işbirlikleri ile gerçekleştirmek çoğu zaman 
daha akılcı.

Herhangi Bir Yeniliği İlk Yapan Olma Korkusu

Bu da geçmişi kopyalamak üzerine kurulu sanayi geleneğimiz-
den gelen ve Türk iş dünyasında çok sık görünen bir durum. Ya-
ratıcı, vizyoner ve cesur iş insanlarımız çok az. Nasıl korkak bir 
cambaz olmazsa, yaratıcı fikirleri hayata geçirmeye korkan bir iş 
adamı da olamaz. Yaratıcı bir iş fikri ile patronuna giden bir çalı-
şana ilk soru “Bu fikrin başka bir yerde uygulanmış mı ?” oluyor. 
Uygulanmadıysa hiç şans verilmiyor. İş stratejisinin temelinde 
farklılaşmak var. Farklılaşmanın yolu da yaratıcı düşünceden ge-
çiyor. Türkiye’de iş stratejisinin tarihine baktığımızda iş insanları-
mızın hep başka ülkelerdeki başarılı uygulamaları kopyalamış ol-
duklarını görüyoruz. Ne yazık ki, bugünkü yaygın iş anlayışımız 
henüz yaratıcılığa prim tanımıyor. Yaratıcılık için uygun bir iş or-
tamından genel olarak çok uzaktayız. Bu konuda sıkı bir silkin-
meye ihtiyacımız var.

Rakiplerin Uygulamaya Aldığı Farklılığı Aynen Kopyalama 
Düşüncesi

Başka yaygın bir uygulama da kopyacılık. Bir banka mobil tele-
fonla bireysel kredi onaylama işini başlatıyor. Daha bir ay geçme-
den diğerleri de onu taklit ediyor. “Rakip kurumun sunduğu ye-
tenek bende de var” diyor. Müşteri, özellikle eğitimli müşteri, ye-
niliği ilk yapanı hatırlıyor (yeterli şekilde duyurduğu takdirde) ve 
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diğerine de taklitçi damgası vuruyor.  Yaptığı yenilik kopyalansa 
bile yeniliği ilk yapan, önemli bir duygusal değer olan imaj de-
ğerini artırıyor.

Tüm Müşterilerin En Ucuzcu Olduğu Düşüncesi

Danışmanlık yaptığım şirketlerde konu hedef müşterileri seçme-
ye geldiğinde karşılaştığım ortak itiraz şöyle: “Şahin Bey, bizim 
tüm müşterilerimiz en ucuz fiyatı verenden alır. Müşteri grupla-
ma çalışmaları ile boşuna vakit kaybetmeyelim”. Halbuki duru-
mu biraz deşince tüm müşterilerin böyle olmadığı, daha yüksek 
değer seviyesine daha fazla para vermeye hazır müşterilerin de 
olduğu ortaya çıkıyor. Bunun bir gerçek olduğunu uçakla seya-
hat edenler çok iyi bilir. Yoksa, neden bir insan aynı uçaktaki bu-
siness sınıfı bir koltuk için neredeyse üç misli fazla para ödesin? 
Ekonomi sınıfında uçuyorsa neden Anadolu Jet veya Pegasus 
yerine ortalama bir misli daha pahalı THY’yi tercih etsin?

Tüm Müşterilere Aynı Değerleri Sunmak

Önemli bir iş düşünürü “Müşterilerinizi emtialaştırırsanız, onlar 
da sizi emtialaştırır” diyor. Çok haklı. Eğer müşterilerinizi grup-
lara ayırmaz ve her bir gruba farklı davranmazsanız (farklı değer 
sunmazsanız) onlar da size benzeri şekilde davranacaktır. İşini-

zi ortalama değerlere göre yönetmek çok tehlikeli bir tekniktir. 
Bir kolunuzu kaynar su dolu, diğerinin de buzlu su dolu bir ko-
vaya daldırdığınızı düşünün. Ortalamada durumunuz çok nor-
mal görünür. Oysa, gerçekte her iki kolunuzu da kaybetme yo-
lundasınız. Satınalma kriteri en ucuz fiyat olan bir müşteri gru-
buna birçok değer sunmak lüzumsuz bir masraftır. Diğer taraf-
tan, yüksek seviyede müşteri değeri isteyen müşterilere de orta-
lama değer sunmak sizi hiçbir yere götürmez. Onların değer ih-
tiyaçlarını karşılayan bir firma ortaya çıkınca bu tür müşterileri-
nizi kaybedersiniz.

Müşteri Değer Önerisinin Strateji Olduğunu Sanmak

Müşteri Değer Önerisi hem Pazarlama hem de İş Stratejisinin en 
önemli alt başlıklarından biri. Hedef müşterilerinize hangi de-
ğerleri hangi fiyat seviyesinde sunacağınızı belirler. Maalesef, 
bunun iş stratejisi olduğunu zanneden birçok iş insanımız da 

var. Oysa, iş stratejisi çok daha kapsamlı bir konu. Yetkinliklerde 
ve değer zincirinde farklılaşmak gibi birçok konu iş stratejisinin 
parçaları. Müşteri değer önerisi denklemin talep tarafı. Söz ko-
nusu değerlerin müşteriye sunulmasını sağlayacak farklılaştırıl-
mış firma faaliyetlerinin, yani arz tarafının da devrede olması ge-
rek. Yani firma değer zincirindeki faaliyetleri farklılaştırmazsanız 
iş stratejiniz yok demektir. Bir konuyu az bilmenin de çok zararlı 
olabileceğine bir örnek daha...

İş Modelini İş Stratejisi Sanmak

İş modeli kavramının yeni yeni duyulması ile yeni oluşmaya baş-
layan bir yanılgı bu!. İş modelini, bir kurumun paydaşlarına de-
ğer yaratma sistemi olarak tanımlıyoruz. İş modeli ile bir firma-
nın değer sunma sisteminin tutarlı olup olmadığını ve kâr edip 
edemeyeceğini belirliyoruz. Oysa iş stratejisi ile bir kurumun re-
kabetçi avantaj sağlayarak nasıl rakiplerinden daha çok kâr ede-
bileceğini ve rekabetçi avantajın nasıl kalıcı olabileceğini belirli-
yoruz. İş hayatında hiç rekabet olmasaydı -ki bir aralar bazı sek-
törlerde durum böyleymiş-, iş modeli yeterli olurdu. İş strateji-
si, iş modeli temeli üzerinde kuruluyor ve ondan bir adım daha 
ileriye bakarak temel ve gerçek bir soruya cevap arıyor: “Reka-
bet şartlarında nasıl kâr ederiz?”. Yani iş stratejisi, iş modelinin re-
kabetçi ortamda rekabetçi avantajı yakalamak için farklılaştırıl-
mış hali.

SWOT Analizi ile İş Stratejisi Oluşturulacağını Düşünmek

Bir spor takımının stratejisini oluşturuyorsanız, kendi takımını-
zın ve rakip takımın SWOT analizini yaparak nasıl oynayacağını-
za karar vermek anlamlı bir metot olabilir. Ancak, iş stratejisinin 
özünde, müşterilerin ihtiyaçlarını en uygun şekilde gidererek bi-
rim fiyatı artırmak ve farklı müşteri ihtiyaçlarını olabilecek en dü-
şük birim masraf seviyeleri ile karşılamak vardır. Firmanın güç-
lü veya zayıf tarafları değil. Üstelik yukarıda da izah ettiğim gibi 
en iyi olduğunuz taraflar da kârlılık konusunda size yardımcı ola-
maz. SWOT analizi metodunda rekabetçi avantaj yaratmak için 
hiçbir ekonomik temel yoktur. SWOT’u iş modelinizi (ve iş stra-
tejinizi) değerlendirmek için kullanın ama iş stratejisi geliştirmek 
için asla! Eğer strateji danışmanınız size SWOT’lu bir iş strateji-
si sunuyorsa gülüp geçin ve sakın bir daha o danışmanla çalış-
mayın.

İş insanlarından “Stratejimiz 1 veya 2 numara olmak, iki misli bü-
yümek,  en iyi ürünü üretmek, müşterilerimizde coşku yaratmak, 
çevre ülkelerde büyümek, yeni ürünler piyasaya sürmek, firma 
satın alarak büyümek, organik olarak büyümek, operasyonel ve-
rimliliği artırmak, bölgemizdeki herkese hizmet götürmek, bü-
yüyen pazarlarda büyümek” gibisinden demeçler duymak beni 
üzüyor. Bunların hiçbirisi iş stratejisi değil zira hiçbirisi rakiplere 
karşı kalıcı bir avantaj yakalamanın yolunu tarif etmiyor.

Türkiye ve yurt dışındaki bunca yıllık iş tecrübem bana başarı 
için iki konunun olmazsa olmaz olduğunu öğretti. Birincisi doğ-
ru iş stratejisi kurgulamak, ikincisi ise stratejinizi hayata geçi-
recek olan çalışanlara doğru davranmak. Bireysel, kurumsal ve 
toplumsal refahın yolu artık iş stratejisini bilmek ve hayata geçir-
mekten geçiyor. 

Bugün birçok satış müdürünün yaşadığı 
gerçek, ciro artışlarının mutlak kârlılığı 
bile düşürdüğü şeklinde. Yapılması ge-
reken, yine önceden belirlenmiş hedef 
müşteri gruplarına uygun fiyatlarla uy-
gun değerler sunarak ciroda büyümek, 
en büyük olmak değil. Yani GM değil 
BMW olmalısınız. Daha küçük olmaktan 
asla korkmayın ama iş stratejinizin ol-
mamasından korkun.
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Ç in, dünya endüstri hayatını yeniden şekillendirdi/
şekil vermeye devam ediyor. Çin’in ekonomiye ka-
zandırdığı ucuz üretim mantığı sayıları milyarları 
bulan alt gelir grubu insanların daha önce ulaşa-

madığı birçok ürüne ulaşımını kolaylaştırdı. Bir bakıma, endüstri-
ye ‘demokrasi’ kazandırdı. Ve dünya ekonomisi için vazgeçilmez-
lerden biri!

Çin’in etkisi tartışılmaz ama dünya ekonomisinin vazgeçilmezle-
ri içinde ilk sırayı şüphesiz ‘internet’ alır. İnternetle birlikte ülke-
lerin üretim, satın alma, tüketim değerleri yeniden belirlenme-
ye başladı. Şirketler için de durum farklı değil; 1980’li yıllarda ku-
rulan Apple’ın bugün açık ara dünyanın en değerli marka olma-
sını sağlayan yine internetle birlikte anlam kazanan yeni ürünle-
ri oldu. Mobil telefon dünyasında da internet sonrası ‘kartlar’ ye-
niden dağıtıldı. Öğrencilerden işadamlarına kadar herkes mobil 
bir şekilde bilgiye her an her yerde ulaşabilme lüksüne kavuştu.

Yeni dönem hayata dair birçok kolaylığın yanında iş yapma bi-
çimlerini de alt üst etti.  Bu yüzden ayakta kalmak isteyen bayi 
ağının yeni düzende ‘açık’ kalan noktalara yönelmesi şart. Örne-
ğin, 20 yıl önce bir otomobil sahibi elindeki aracın fiyatı değerini 
belirleyebilmek için ‘oto pazarı’na gitmek ‘galeri’yle temasa geç-
mek ya da ‘gazete ilan’ları arasında kendininkine en yakın olanı 
bulmak zorunda idi. Bugün internet üzerinden 5-10 dakika için-
de yaklaşık değer tespiti yapılıyor, fotoğraflarıyla birlikte satışa 
sunabiliyor, aynı gün içinde satış işlemi de gerçekleşebiliyor. Üs-
telik ücretsiz bir şekilde!

İlginçtir geçmişte de karlı bir iş olmasına rağmen kullanılmış oto-
mobil ticareti ‘plaza’ olmaya özenen bayilerin pek de umurunda 
değildi. Yeni otomobil satmak, yerli birkaç model alternatifinde 
‘sıra yazmak’ çok daha itibarlı idi. Bugün istisnasız tüm bayi teş-
kilatı yoğun rekabet altında olan yeni otomobil satışından elde 
edemediği kazancı kullanılmış otomobil ya da servis-yedek par-
ça hizmetinden çıkarmaya çalışıyor. İnternet mecrası bu noktada 
bayi teşkilatı için büyük bir rakip, aynı zamanda büyük bir fırsat. 
Zira ‘güven’ kavramının anlamı bugünlerde çok daha öne çıkmış 
durumda. Kullanılmış otomobilde birçok müşterinin en az ‘fiyat’ 
kadar ‘güven’e önem verdiğini unutmamak gerekiyor. Kurumsal 
değere sahip kullanılmış araç satan noktaların önemi artıyor.

Yeni otomobiller konusunda da yıllar arasında önemli değişim-
ler göze çarpıyor. 1990’lı yıllarda ancak bayiye gelerek almak is-

Sanal dünya 
bayiye 
ne kadar 
alternatif?

tediği aracın teknik özelliklerini, donanım seçeneklerini, indirim 
vs. gibi en temel konuları öğrenebilen tüketicinin karşısında ba-
yide bulunan satış elemanı adeta ‘supervisor’ gibi bir etkiye sa-
hipti. Enflasyonist ekonomi kara kar katıyordu. Bugün müşteri-
ler temel bilgiler şöyle dursun, dünyanın herhangi bir yerinde o 
modelle ilgili çıkan olumlu/olumsuz yorumlara bile ‘anında’ bayi-
de dolaşırken ulaşabiliyor. Bazen ‘odaklandığı’ model konusunda 
‘satış ekibi’ kadar hatta daha fazla bilgi sahibi olabiliyor. Bu du-
rumda bayide bulunan satış ekibi müşteriyle nasıl bir temas için-
de olacak? İnternetin ‘online’ ağı içinde bulunan müşteriye doğ-
ru şekilde ulaşmanın yolu ne? İnternet otomobil satışını ne ka-
dar kolaylaştırdı, ne kadar zor hale getirdi? Pek çok soruyu sırala-
mak mümkün. Cevabı da kolay değil…

Volkswagen, facebook gibi sosyal ağlarda öne çıkan, en fazla ta-
kipçiye sahip markalardan biri. Bayi ağı içinde iPad’li satış tem-
silcisi prototipinin de öncülerinden. 2018 dünya birinciliği hede-
finde internet ve birlikte ortaya çıkan diğer imkanları hızla bayi 
ağı içine adapte ediyor. VW gibi onlarca marka benzer bir etki-
leşim içinde. Bayiye gelen müşteri ile soru cevap değil, ‘aynı dil’ 
üzerinden konuşan markalar kazanıyor. Akıllı telefonlara uygu-
lanan application ‘uygulama’ların otomobilde de satış ve sonra-
sındaki tüm desteğin ‘mobil’ halde bile alınmasını sağlaması cid-
di bir etki bırakıyor.

Sonuçta tüketici bir modelle ilgili birçok detayı internetten öğ-
rense de ‘satın alma’ sürecinde diğer tüketim ürünlerinin aksine 
bayiye gelmek zorunda olduğunu biliyor. Dahası otomobiline 
dokunmayı, incelemeyi, test sürüşü yapmayı, ‘ikna ya da tasdik 
edilmeyi’ bekliyor. Satın alımı kolaylaştıracak ‘finans çözümü’nün 
de bayide sunulması tüketicinin ‘kararsızlığının’ yüzde 70 hat-
ta 80’lik kısmını bertaraf ediyor. Geride kalan yüzde 20-30 
‘kararsız’lığı gidermek ise internete rağmen asla değeri yok ol-
mayacak ‘insan’ gücüne kalıyor. 
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CHEVROLET

Chevrolet Trax ile daha da büyüyor
SUV sınıfının yaratıcısı olan 

Chevrolet bugün yaptığı 
açıklamada, global araç 

portföyüne yepyeni küçük 
SUV (sportif arazi aracı) 
modeli Trax'ı eklediğini 

duyurdu. Dünya üzerinde 
SUV sınıfı araçları ile 

pazarda önemli bir yere 
sahip olan SUV uzmanı 
Chevrolet'in küçük SUV 

modeli Yeni Chevrolet 
Trax Eylül 2012'de 

gerçekleşecek Paris Motor 
Show'da ilk kez görücüye 
çıkacak ve dünyanın dört 

bir yanında resmi olarak 
tanıtılacak. Beş yolcu 

kapasitesi ve geniş bagaj 
alanı ile Chevrolet Trax, 

140'dan fazla pazarda 
müşterilere hitap edecek.

FIAT

En ekonomik Fiat Punto  Türkiye’de 

Yeni Fiat Punto’nun 1.4 litre 77 HP 
ve 105 HP MultiAir benzinli, 1.3 litre 
75 HP ve 95 HP Multijet turbo dizel 
motor seçenekleri arasına katılan 
1.2 litre hacimli benzinli motoru, 
69 HP güç ve 102 Nm tork üretiyor. 
100 km’de 5.4 litrelik ortalama yakıt 
tüketim değeri sunan 1.2 litrelik 
motorlu yeni Fiat Punto, 156 km/s’lik 
maksimum hıza erişebilirken, 
0-100 km/s hızlanmasını 14.4 sn’de 
tamamlayabiliyor.
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MAZDA

Mazda CX-5 Türkiye'de satışa çıktı 

Tamamen yeni platformu tasarımındaki detaylar ile 
sportif, yüksek çevre performansı ve segmentinin 

en iyi güvenlik donanımlarını bünyesinde 
barındıran etkileyici Mazda CX-5 , ilk etapta 2.0 

litrelik benzinli manuel şanzıman 4X2 (165 BG) ve 
4X4 (160BG) otomatik şanzımanla sunuluyor.

PEUGEOT

Yeni Peugeot Partner Tepee
 Daha çekici, daha modern ve daha teknolojik

Markanın yeni tasarım kodlarını benimseyen Yeni Peugeot 
Partner Tepee’nin tasarımı yenilendi ve aracın ticari başarısını 
pekiştirmek için motor seçenekleri ve donanımlarında en 
son teknolojiler benimsendi. Yeni Peugeot Partner Tepee, 5 
donanım seviyesi ve yeni 115 hp motor seçeneği ile Haziran 
ayında Türkiye pazarına sunuluyor.
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SEAT

Sportif  şıklığın simgesi Leon FR’da yaz avantajları

Doğuş Otomotiv-SEAT yazı performans ve 
ekonomiyi bir arada sunan Leon FR’ye çok 

özel fırsatlar ile karşılıyor. Satışa sunulan 
Leon FR 125 HP güç üreten 1.4 lt TSI 

motoru ve üst düzey donanım özellikleri ile 
SEAT Yetkili Satıcıları’nda yerini alıyor.

RENAULT

Elektrik motorlu Fluence 
Türkiye’de satışa sunuldu 

Fluence Z.E. satın almak isteyen 
tüketiciye bu konuda donanımlı 

ve eğitimli 44 Renault Yetkili 
Satıcısı’nda hizmet veriyor. 

Müşteri bu yetkili satıcılarda 
otomobili deneme imkanı da 
buluyor. Tüketici ayrıca www.

renaultelektrikliaraclar.com 
internet sitesi üzerinden de 

talebini geçerek Fluence Z.E. 
siparişi verebiliyor.
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UPS için 2011 nasıl geçti, 2012’yi 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

D
ünya çapında 220’den fazla ülke ve bölgede, 
Türkiye’de ise 81 ilde ekspres paket ve kargo taşı-
macılığı, tedarik zinciri çözümleri, gümrükleme ve 
antrepo hizmetleri ile lojistik sektörünün lider fir-

malarından biriyiz. ABD’nin en büyük ikinci işvereniyiz ve 2011 
yılı ciromuz 53,1 milyar dolar. 2012’nin ilk çeyreğinde de artan 
bir trendle büyüdük. İkinci çeyrek hisse başına kazancımız %10 
artış gösterdi. UPS Türkiye ise, 2012 yılının 1. çeyreğinde çift ha-
neli büyüme elde ederek sektördeki gücünü bir kez daha kanıt-
ladı. Hedefimiz bu büyümeyi devam ettirmek ve Türkiye’de varlı-
ğımızı daha da arttırmak.

Sizce Türkiye’nin lojistik sektöründeki yeri ve önemi nedir?

Türkiye gelişen ekonomisi, dünya coğrafyasındaki yeri, genç ve 
dinamik nüfusu, lojistik sektörüne verdiği önem ve yeni yatırım-
larıyla dünyada önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olan 
bir ülke. Türkiye çevre ülkelerdeki ekonomi ve ticareti geliştirme-

ye yönelik bir know how’a sahip. Türkiye hub olarak kullanılarak 
buradan alternatif /yeni pazarlara ulaşılması ve ticarete hız ka-
zandırılması mümkün.

Rekabetçi bir yapıya sahip olan lojistik sektörü Türkiye’de büyü-
meye devam etmekte.  Ekonomi ve sektördeki olumlu gelişme-
ler ve artan ihracat hacmi ile işletmeler ulaştırma ihtiyaçları ko-
nusunda her zamankinden daha fazla talepte bulunuyor.

Dünyadaki genel trendlere bakacak olursak lojistik sektörü-
nün bugününü ve geleceğini nasıl görüyorsunuz ve sektör-
deki değişimlere nasıl karşılık veriyorsunuz?

Lojistik sektörünü son dönemde etkileyen en önemli gelişme 
internet ve online alışverişteki muazzam gelişme. Tüm şirketler 

UPS teknolojiye 
yatırım yapıyor
 UPS Türkiye Ülke Müdürü Mike Harrell

UPS Türkiye, 2012 yılının 1. çeyreğinde çift ha-
neli büyüme elde ederek sektördeki gücünü 
bir kez daha kanıtladı. 
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bu alana odaklanıyorlar. Teknoloji iş yapış şekillerini değiştiriyor 
ve şirketleri buna uyum sağlamaya itiyor.  UPS olarak teknoloji-
yi ve farklı iş modelleri kullanarak bunun üstesinden geliyoruz.  
Tüketici (son kullanıcı) ile tüm teslimat sürecinde iletişim kuru-
yoruz. Paketi gönderilirken cep telefonuna ne zaman, hangi ad-
rese teslimat yapacağımızı bildiriyoruz. Müşterimiz eğer o gün 
o adreste olmayacaksa tercih ettiği adresi belirtiyor ve gönde-
riyi o adrese yönlendirerek teslimatın gerçekleşmesini sağlıyo-
ruz. Bu şu an Avrupa’da dört şehirde, Kanada’da ve Amerika’da 
100’den fazla noktada uyguladığımız bir model. Benzer bir stra-
teji ile Avrupa’da faaliyet gösteren Kiala adlı şirketi satın aldık. Ki-

ala 7000 farklı işletme  ile anlaşmalı. Kiala teknolojisi ile müşte-
ri paketini almak istediği noktayı belirliyor ve teslimatı oraya ya-
pıyoruz, müşteri istediği zaman uğrayıp paketini alıyor. Benzer 
modelleri Türkiye’de de başlatmak için çalışmalarımız sürüyor. 

UPS olarak biz, 107 yıldır bu sektörde varlığımızı sürdürüyoruz. 
Deneyimimiz ve sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimizle büyük 
şirketlere olduğu kadar küçük ve orta ölçekleri firmalara da lojis-
tik destek sağlıyoruz. Şirketlere 220 ülkedeki global ağımızı su-
narak yeni pazarlara ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. UPS Tür-
kiye olarak da Türkiye’deki firmaların dışarıya açılmalarına im-

kan tanırken bir yandan da Amerika ve Avrupa’daki şirketlerin 
Türkiye’deki varlıklarını uzaktan yönetmelerini sağlıyoruz. Kara, 
deniz ve hava ürün portföyümüz, depolama seçeneklerimiz ve 
teknolojik çözümlerimizle onların Türkiye pazarında işlerini en 
verimli ve kolay şekilde yapmalarına olanak sağlıyoruz.

UPS’in Türkiye’deki yatırımları neler oldu ve gelecekte ne tür 
yatırımların yapılması planlanıyor?

Büyük başarılara imza atan Türkiye’deki acentemiz Unsped’in 
2009 da satın alınması Türkiye’nin UPS için öneminin ve uzun 
vadeli büyüme potansiyeline inancımızın önemli bir gösterge-

si. Büyümemiz ve yatırımlarımız daha çok paket, daha çok gön-
deri olmasıyla doğrudan bağlantılı. Türkiye’nin 2023 hedefini 
ve mevcut büyüme trendini göz önüne alırsak, ihracat ve itha-
lat büyümesine, Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel UPS 
operasyonları da büyüyecek diyebiliriz. Karayolu, deniz yolu, pa-
ket ve nakliye hacminin artması daha çok çalışan, daha çok araç, 
daha çok bina demek. UPS Türkiye 2011’de ve 2012’nin ilk çey-
reğinde çift haneli yurtdışı gönderi büyümesi gerçekleştirdi ve 
UPS’in dünya çapında en çok büyüyen ülkelerinden biri oldu. 
UPS için Türkiye’nin önemi büyük ve artmaya devam ediyor. UPS 
tam 107 yıldır büyüyor ve büyümeye devam edecek. 

Bununla birlikte çalışanlarımıza sürekli olarak yatırım yapıyo-
ruz. Onlara yurt dışında kariyer fırsatları sunuyoruz. Türk yöne-
ticileri UPS’te farklı ülkelerde önemli roller alıyorlar. Son dönem-
de 5 Türk yönetici farklı ülkelere geçti. Mısır (Ülke Müdürü), Su-
udi Arabistan (Ülke Müdürü), Dubai ve Almanya (yönetici pozis-
yonları)

Yatırımlar söz konusu olduğunda sürdürülebilirlik de göz 
önüne alınan bir kavram. UPS’in sürdürülebilirliğe ve yeşil 
lojistiğe bakış açısı nedir? Bize bu alandaki çalışmalarınız-
dan bahsedebilir misiniz?

Çevre konusu hem dünya çapında hem de Türkiye’de UPS için 
oldukça önemli bir konu. Bunun için hem dünya çapında hem 
de Türkiye’de birçok proje uygulanıyor. Örneğin, uçak filomuzu 
sürekli olarak yeniliyoruz. Eski uçaklarımızı emekli ederek yeri-
ne yakıt verimliliği daha yüksek uçaklar alıyoruz. Uçak filomuzun 
yaşını ortalama 12 ve sektördeki en genç filoya sahibiz.  Bununla 
birlikte uçaklarımızın iniş sırasında sürekli alçalma adı verilen bir 
teknik kullanarak hızlarını kontrollü olarak azaltıyorlar. Bu da ya-
kıt tüketimini %3 oranında azaltıyor. 

Benzer uygulamalarımız araç filomuz için de geçerli. Filomuzda 
2.500 adet alternatif yakıtlı araç kullanıyoruz. Araçlarımızda kul-
landığımız teknolojik cihaz ve yazılımlarla da sürüş sırasındaki 
verimliliği hesaplıyor ve teslimat için en kısa rotaları belirleye-
biliyoruz. Deniz yolu taşımacılığında da parsiyel kullanımı tercih 
ediyoruz. Tek konteynere birden fazla müşterinin malını yükle-
yerek %100 doluluk oranıyla deniz yolu taşımacılığı yapıyoruz. 
Bu sayede bir seferde daha fazla mal taşıyarak verimliliğimizi art-
tırıyoruz.

UPS teknolojiye her yıl 1 milyar dolar yatırım yapıyor. Ve bu ya-
tırımların büyük bir bölümü de verimliliği arttırmak üzerine. Bu 
şekilde yapılan her türlü yatırım sonucunda da karbon salınımı-
mızı her geçen gün daha da azaltıyoruz. 

UPS Türkiye olarak da Türkiye’deki firmala-
rın dışarıya açılmalarına imkan tanırken bir 
yandan da Amerika ve Avrupa’daki şirketlerin 
Türkiye’deki varlıklarını uzaktan yönetmeleri-
ni sağlıyoruz. 

Türkiye hub olarak kullanılarak buradan alter-
natif /yeni pazarlara ulaşılması ve ticarete hız 
kazandırılması mümkün.

Müşterimiz eğer o gün o adreste olmayacaksa 
tercih ettiği adresi belirtiyor ve gönderiyi o ad-
rese yönlendirerek teslimatın gerçekleşmesi-
ni sağlıyoruz. 

UPS Türkiye 2011’de ve 2012’nin ilk çeyreğin-
de çift haneli yurtdışı gönderi büyümesi ger-
çekleştirdi ve UPS’in dünya çapında en çok bü-
yüyen ülkelerinden biri oldu. 
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Hyundai Assan’dan dev yatırım
Hyundai Assan, Kocaeli’de 
yapacağı toplam 607 milyon 
dolarlık dev yatırımla 
üretim kapasitesini 200 bin 
adete çıkaracak.

G üney Koreli Hyundai ve Assan 
Holding ortaklığı Hyundai Assan 

yeni teşvik sistemi çerçevesinde 
toplam 607 milyon dolarlık yatırımla 
Türkiye'deki otomobil üretim 
kapasitesini yıllık 100 bin adetten 
asgari 200 bin âdete çıkarma kararı 
alırken, 18 ay içinde tamamlanacak 
yatırımla yıllık 2 milyar dolardan fazla 
ihracat geliri hedefliyor. Hyundai'nin 
Yeni i20 lansmanına ilişkin düzenlenen 
toplantıda Hyundai Assan'ın Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Kibar, yatırımın 
yapılmasında yeni teşvik sisteminin 
büyük önemi bulunduğunu söyleyerek, 
"Hyundai Assan Türkiye üretim 
kapasitesini otomobil üretimi olarak 
yıllık 100 bin adetten asgari 200 bin 
âdete artırma kararı aldı" dedi.

EN KİBAR YERLİ OTO

Kibar, Hyundai Assan Otomotiv 
Sanayi’nin 382 milyon dolar, mevcut 
yan sanayinin 121 milyon dolar ve dört 
yeni yan sanayi firmasının 104 milyon 

dolarlık yatırım yapacağını ve toplamda 
607 milyon dolarlık bir projeyi devreye 
aldıklarını açıkladı. Bu yatırımlarla 
yerlilik oranını yüzde 67 seviyelerine 
getireceğiz. 

Yatırımı 18 ay içinde tamamlayıp 
2013 yılı sonunda devreye almayı 
planlıyorum. Toplamda 607 milyon 
dolarlık bir projemiz var. Bununla birlikte 
mevcut istihdam ve ek istihdamlarla 

2 bin 389 kişiye iş olanağı sağlamayı 
planlıyoruz'' diye konuştu. Ali Kibar 
ayrıca, Bakan Çağlayan'dan Kore ile 
serbest yatırım anlaşmasının bir an önce 
imzalanmasını istedi.

YÜZDE 67 YERLİ OTO

Konuşmaların ardından sahneye 
getirilen i20, protokol üyeleri tarafından 
incelendi. İ20 ile ilgili bir sunum yapan 
Ali Kibar, ''“Bugün bizim için önemli 
bir gündür. Oldukça yoğun mesai 
harcayarak çalıştık ve i20’nin yeni 
modelini bugün itibarıyla piyasaya 
sunuyoruz. Yeni i20 sayesinde ilk 
aşamada yıllık 70 bin adetlik ihracatla 
ülkemize 1 milyar TL’den fazla döviz 
getirmeyi öngörmekteyiz. Bugünün bir 
başka önemi ise, Hyundai Assan olarak 
Türkiye üretim kapasitesini otomobil 
üretiminde yıllık 100 bin adetten asgari 
200 bin adet seviyesine artırma kararı 
almış olmamızdır. 

Üreteceğimiz ürünler A ve B segmenti 
yeni nesil ürünler olacaktır ve bu 
segmentlerde ülkemiz pazarında 
lider duruma geçmeyi hedefliyoruz. 
Üretimimizin yüzde 90’dan fazlasını 
Avrupa Birliği ve STA ülkelerine ihraç 
etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. 

1 999 yılında pazara sunulan 
ve kazandığı popülarite ile 

markanın büyüme stratejisinde büyük 
rol oynayan 3 milyonuncu Fabia 
beyaz renkte ve Greenline 
teknolojisine haiz motora 
sahip.

Skoda'nın 1999 yılında pazara 
sunduğu ve sahip olduğu 
kompakt yapının yanı sıra konfor ve 
verimliliği ile herkesin sempatisini 
kazanan Fabia'nın 3 milyonuncusu 
Mlada Boleslav'daki fabrikanın üretim 

bandından indirildi.  Beyaz renkteki 3 
milyonuncu 3. nesil Fabia'da, Greenline 
teknolojisine sahip motor bulunuyor. 
1999 yılında üretilen ilk modeli 

1.788.063, yenilenen ikinci versiyonu 
1.211.937 adet üretildi. Halen 
satışı devam eden ve 2010 yılında 
kapsamlı bir facelift geçiren 3. 

nesil Fabia'dan 2011 yılında toplam 
267 binden fazla satıldı. Skoda'nın 
en başarılı modelleri arasında 
gösterilen Fabia'nın 3 milyonuncusu 
Almanya'daki bir müşteri tarafından 
sipariş edildi. 

Skoda'da 3 milyonuncu Fabia gururu
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 44.892 58.663 78.403 77.695 80.646 81.573 63.044 58.406 60.129 69.421 63.657 127.910

2012 29.545 41.324 64.884 62.949

Ortalama 23.718 30.221 49.184 49.864 56.747 51.512 44.359 44.814 50.946 45.723 47.192 88.172

En Düşük 1.689 3.097 7.062 11.287 16.095 13.908 15.299 12.355 14.991 16.240 16.109 30.589
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2011 2012 Ortalama En Düşük

Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi
Ocak – Nisan 2012

Türkiye otomotiv pazarı, 2011 yılında 
yaşadığı satış rekorlarının ardından 2012 
yılının ilk 4 ayında yüzde 23,47’lik düşüş 
yaşadı. Bu düşüşe rağmen ulaşılan 198.702 
adetlik toplam satış son 10 yılın en yüksek 
üçüncü seviyesi olarak kaydedildi.

T ürkiye otomotiv pazarında son yıllarda yaşanan hızlı 
büyüme ve yüksek satışlar tüm sektörlerin ilgisini 

otomotivin üzerine çekmeye yetti. Geçen sene ulaşılan yaklaşık 
865.000 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı, yıllardır 
dillendirilen 1 milyonluk pazarın artık çok yakın olduğunu 
gözler önüne serdi.

2011 yılına kadar arka arkaya 3 senedir yükselen toplam pazarın 
2012 yılında hızlı bir düşüş yaşadığı görülüyor. Otomobil ve 
hafif ticari araç satışında Ocak – Nisan döneminde %23,47’lik 
bir daralma yaşanıyor. Otomotiv tarihinin en yüksek ilk 4 aylık 
satışına sahne olan 2011 yılında ulaşılan toplam rakam 259.653 
iken bu sene ancak 198.702 adete ulaşılabildi. 

Her ne kadar 2012 rakamları bir önceki seneye göre düşük 
görünse de 10 yıllık ilk 4 ay ortalamasına bakıldığında 2012 
değerleri ortalamanın % 29,88 oranında üzerinde yer alıyor. 
Ayrıca 2012 ilk 4 ay sonuçları tüm zamanların en yüksek üçüncü 
değerini de oluşturuyor.

Binek Otomobil Pazarı Hareketliliğini Koruyor

2012 yılında binek otomobil pazarı toplam pazara göre daha az 
bir düşüşle % 19 azalarak 143.181 adete ulaştı. Bu adet de son 
on yılın en yüksek üçünü değeri.

2011 yılının ikinci yarısında başlayan satışlardaki gevşemenin 
2012’nin ilk 2 ayında çok etkili olması nedeniyle önemli ölçüde 
azalan binek otomobil pazarı, ilk şoku atlattıktan sonra sadece 
Nisan ayındaki 45.645 adetlik satışla yükseliş başlangıcının 
sinyalini verdi.

Toplam pazarda yaşanan %23’lük azalışa nazaran Nisan binek 
otomobil satışları, geçen senenin sadece % 15 gerisinde kaldı.

Binek otomobil pazarının 2011 kıyaslaması ve 10 yıllık ortalama 
ile tarihin en düşük aylarına göre durumu aşağıdaki grafikte 
özetlenmiştir.
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 15.024 19.659 24.380 23.860 24.344 24.859 19.526 19.531 20.165 21.913 18.706 38.953

2012 8.468 12.135 17.614 17.304

Ortalama 8.896 11.302 17.154 17.416 19.857 18.074 16.657 16.869 19.038 16.471 16.738 31.703

En Düşük 952 1.573 3.307 4.675 6.710 5.633 5.340 4.736 5.877 6.398 5.931 12.690

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875 39.964 47.508 44.951 88.957

2012 21.077 29.189 47.270 45.645

Ortalama 14.821 18.919 32.031 32.448 36.891 33.438 27.702 27.945 31.908 29.252 30.455 56.469

En Düşük 737 1.524 3.755 6.612 9.385 8.275 9.959 7.619 9.114 9.842 10.178 17.899
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Hafif Ticari Araçlar ÖTV Artışından Etkilendi

2012 yılının ilk 4 aylık döneminde yaşanan daralmadan en çok 
payını alan segment hafif ticari araçlar gibi görünüyor.

Geçen sene aynı dönemde 82.923 adet satılan hafif ticari 
araçlar, 2012 yılında % 30 düşüşle 55.521 adetlik satışa 
ulaşabildi. Son 10 yıldaki en yüksek 7. Adet olan bu rakam, 

geçen sene gerçekleştirilen % 5’lik ÖTV artışının hafif ticari 
araçlarda çok olumsuz etki yarattığını gösteriyor.

Nisan ayında 17.304 adete ulaşan hafif ticari araç satışı, 
bir önceki ayın da altında kalarak krizin etkisinin henüz 
geçmediğini ve hafif ticari araçlardaki düşüşün sürdüğünü 
kanıtlıyor. 
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Avrupa Otomotiv Pazarı

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2011 yılına göre % 7,8 
daraldı ve 2.205.783 adet seviyesine 
geriledi.

2 011 yılı ilk ayında 2.392.322 adet satış gerçekleşti. 2011 yılı 

Avrupa otomotiv pazarında 4. Çeyrekte başlayan daralma, 

2012’de de aylar itibarı ile devam etti. Türkiye, Avrupa otomotiv 

satışları sıralamasında 2012 Şubat ayında ve Ocak – Şubat 

döneminde 8. Sırada yer aldı.

Avrupa Binek Otomobil Pazarı 

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2012 
yılı ilk iki ayında % 7,8 küçüldü ve 1.927.113 adet seviyesinde 
pazar gerçekleşti. 2011 yılı ilk iki ayında 2.091.110 adet araç 
satılmıştı. 2011 yılı Avrupa otomobil pazarında 4. çeyrekte 
başlayan daralma, aylar itibarı ile 2012 yılı Şubat ayında da 
artarak devam etti. 

İlk iki ayda en yüksek satış 5 0,2 düşüşe rağmen 434.513 adet ile 
Almanya’da gerçekleşirken, diğer bazı önemli pazarlarda (İtalya 
- % 17,8, Fransa - % 20,5 gibi) düşüş devam etti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 ilk iki ayında 
en sert düşüş % 47,9 ile Portekiz’de ve ardından % 26,6 ile 
Yunanistan’da görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler Fransa, 

Otomobil

2.091.110n 2011 249.590 51.622 2.392.322

1.927.113n 2012 227.648 51.022 2.205.783

Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam
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Avrupa Otomotiv Pazarı / Ocak – Şubat 2012

Almanya 479.351 Finlandiya 28.011

Fransa 384.980 Norveç 27.937

İtalya 293.319 Portekiz 17.254

İngiltere 220.045 Yunanistan 13.035

İspanya 134.712 Slovakya 11.631

Hollanda 130.523 Macaristan 11.441

Belçika 101.283 Romanya 10.996

Türkiye 74.974 Slovenya 10.403

Polonya 56.626 Lüksemburg 9.065

Avusturya 56.450 Bulgaristan 3.103

İsviçre 51.982 Estonya 2.857

İsveç 45.935 Litvanya 2.579

İrlanda 36.784 Kıbrıs 2.544

Danimarka 30.843 Letonya 2.091

Çek Cumhuriyeti 29.316 İzlanda 687
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Avrupa Binek Otomobil Pazarı / Ocak – Şubat 2012

Almanya 434.513 Finlandiya 24.884

Fransa 310.056 Norveç 21.763

İtalya 268.240 Portekiz 13.888

İngiltere 190.721 Yunanistan 12.278

İspanya 119.695 Slovakya 10.171

Hollanda 114.547 Macaristan 9.197

Belçika 88.448 Slovenya 9.139

Avusturya 50.831 Romanya 9.063

Türkiye 50.266 Lüksemburg 8.192

Polonya 48.169 Bulgaristan 2.600

İsviçre 46.641 Estonya 2.461

İsveç 39.421 Litvanya 2.216

İrlanda 32.742 Kıbrıs 1.875

Danimarka 26.645 Letonya 1.609

Çek Cumhuriyeti 26.465 İzlanda 643

Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı / Ocak – Şubat 201

Fransa 66.178 Portekiz 3.000

Almanya 31.793 Finlandiya 1.832

İngiltere 22.521 Macaristan 1.748

İtalya 21.950 Çek Cumhuriyeti 1.329

Türkiye 20.603 Romanya 1.062

Hollanda 13.681 Slovenya 762

İspanya 12.553 Slovakya 706

Belçika 10.837 Yunanistan 608

Polonya 6.037 Lüksemburg 503

İsveç 5.609 Bulgaristan 288

Norveç 5.055 Letonya 287

İsviçre 4.667 Estonya 255

Avusturya 4.511 Litvanya 237

İrlanda 3.658 İzlanda 35

Danimarka 3.442

İtalya ve Belçika yer aldı.  2012 ilk iki ayında satışlarını en çok 
arttıran ilk 3 pazar ise sırasıyla; İzlanda % 96,6, Romanya % 
54,0 ve Macaristan % 31,8 oldu. Türkiye otomobil satışları 
sıralamasında 2012 Ocak-Şubat döneminde 9. sırada yer aldı.

Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı

Avrupa ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2012 yılı 
ilk iki ayında % 8,8 azaldı ve 227.648 adet olarak gerçekleşti. 
2011 yılı ilk 2 ayında 249.590 adet satış gerçekleşmişti. AB ve 
EFTA ülkelerinde 2012 Ocak-Şubat döneminde en sert düşüş 

% 46,6 ile Yunanistan’da yaşanırken, ikincilik % 44,2’lik oran ile 

Portekiz’in oldu. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında İtalya, 

İspanya ve İngiltere yer aldı. Aynı dönemde satışlarını en çok 

arttıran ilk 3 Pazar sırasıyla; Letonya % 134,1, Romanya % 41,5 

ve Bulgaristan % 225,4 oranıyla yer aldı.

Türkiye, Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında Ocak-

Şubat döneminde 5. sırada yer aldı. 

*Tüm bilgi ve tablolar ODD Dergi 40. Sayıdan alınmıştır.






