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Değerli Meslektaşlarım,

Haziran sonuçlarını da alarak yılın ilk yarısında otomotiv sektörü iç pazarında gerçekleşen daralma-
nın %25 olarak gerçekleştiğini gördük. Aşağıda sizinle 2 tane tablo paylaşacağım birisi dünyadaki sa-
tış grafiğini diğeri ise Ülkemizdeki satış grafiğini gösteriyor;

 

Soldaki grafikte, dünyadaki satış rakamlarının 2008 yılında yaşanan küresel kriz hariç son derece is-
tikrarlı bir şekilde artış gösterdiğini görebilmekteyiz.

Sağdaki grafikte ise ülkemizdeki atış grafiğini görmektesiniz, istikrar kelimesinin bir tarafa bırakırsak 
tam bir KALP ELEKTROSU gibi bolca inişli - çıkışlı bir tablo ortaya çıkarmış durumda.

Elbette bu şekildeki bir tabloda otomotiv sektörünün her kademesinden birçok insanın kalp krizi ge-
çirmesine neden olmakta!

Bu tablonun kısaca özetini yapmak gerekirse, ülkemize bu tablo ile yabancı yatırımcı çekemeyiz, mev-
cut yerel yatırımcının uzaklaşmasına neden oluruz, yetişmiş iş gücünün kaybına neden oluruz, yeni 
yatırımların önüne set çekmiş oluruz, iş kapamalara neden oluruz…

İşte bu tabloyu önce kendi sektörümüze ve üyelerimize dönüp anlatmaya, daha doğrusu bilinenleri 
yazıya ve grafiklere döküp sıkıntıyı paylaşmaya çalışmaktayız. Daha sonra basın kuruluşları vasıtası 
ile sorumlu noktalara mesajlarımızı göndermeye gayret etmekteyiz, kendi yayın imkanlarımızda da 
meslektaşlarımıza mikrofon uzatıp konuyu nasıl değerlendirdiklerini yayınlamaya gayret ediyoruz.

Trabzon’da gerçekleştirdiğimiz Bölge Diyalog toplantıları esnasında hem yerel basın hem de ulusal 
basının Karadeniz bölge temsilcileri ile bir araya gelerek bu sorunları anlattık. 

Sadece sorunları anlatmakla kalmadık, bu dar boğazdan çıkmak için sektör olarak beklentilerimi-
zi de paylaştık.

Özellikle yetkili satıcılar boyutunda problemin artık dayanılmaz bir hal aldığını görmemek için yüzü-
nüzü bu yöne hiç dönmemeniz ve kulaklarınızı dünyaya tıkamış olmanız gerekmektedir. Burada bü-
yük bir sıkıntı var ve çözüm merkezlerinin acilen buraya odaklanmaları gerektiğini yüksek ses tonu ile 
haykırıyoruz.

Dergimizin bu sayısında ülkemizin gelişmişlik, teknolojik ve refah hedeflerine neden yakın bir za-
manda ulaşmasının zor olduğunu CNN Türk Ekonomi müdürü Sn. Emin Çapa ile konuştuk ve dikkatle 
okunduğunda çok şeyler çıkarabileceğiniz bir söyleşi bulacaksınız.

Yılın ikinci yarısının ilk yarısından daha iyi geçmesi dileği ile.

Saygılarımla,

Sektör olarak 
beklentilerimizi 
yüksek sesle dile 
getiriyoruz
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19OYDER, Trabzon Bölge
Toplantısı gerçekleştirildi
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu, 
geçmiş dönem yönetim kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal’ın 
sağlık sorunları nedeniyle istifasının ardından Trabzon’da 
düzenlediği toplantıda  Vedat İnciroğlu Başkanlığa seçildi. 
Otomotiv sektöründe son gelişmelerin değerlendirildiği 
“Diyalog” bölge toplantılarının 19’ncusu Trabzon’da 
gerçekleştirildi. 

K aradeniz İşadamları Derneği KARGİD ve 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER’in 

işbirliği İçerisinde düzenlediği 19. Diyalog 
Toplantısı Trabzon’da gerçekleşti.

Satış ve servis müdürlerine yönelik eğitim 
programıyla başlayan diyalog toplantıları, daha 
sonra tüm yetkili satıcı firmaların yönetim kurulu 
başkanları ve çalışanların katılımıyla devam etti.

2005/4 sayılı Grup Muafiyeti Tebliği Rekabet 
Kurumu araştırma raporu sunumu ve yeni tebliğin 
getirecekleri, yeni tüketici yasasının getirdikleri ve 
yetkili satıcılığa etkileri, madeni yağlar teknolojileri 
gibi konuların işlendiği programa ilgi yoğun oldu. 

Programın açılış konuşmasını yapan KARGİD 
Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Ali Yaşar 
Bayram Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği 
Konfederasyonu üyesi KARGİD' in yapmış olduğu 
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KARGİD OTOMOTİV SEKTÖR KURULU BAŞKANI ve BAYRAM 
OTOMOTİV YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ YAŞAR BAYRAM

OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEDAT İNCİROĞLU

faaliyetler, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri, 
düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı iş gezileri, organize 
ettiği eğitim, seminer, konferans ve panellerle örnek 
işadamı derneği olma vizyonunu sürdürdüğünü 
kaydetti.

Bayram, işletmelerin rekabet edebilmeleri için 
yeniliğe açık olmaları, teknolojiye ayak uydurmaları 
ve güçlerini bir araya getirerek işbirliklerine 
gitmelerinin zorunlu hale geldiğini belirterek, 
“Otomotiv satışlarındaki daralmanın %30larda 
seyrettiği şu günlerde bu zorunluluğu daha çok 
hissediyor ve yaşadığımız şu süreçte çeşitli tedbirler 
alarak bu daralmanın önüne geçmeye çalışıyoruz.” 
dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu ise 
otomotiv sektörünün ilk 5 ayda yüzde 25’lik bir 
daralma yaşadığına dikkat çekerek “Sektörümüzün 
toparlanması için hurda teşviğinin bir an önce 
gündeme alınması gerekliliği ortadadır. Avrupa’nın 
en genç nüfusuna sahip olan ülkemiz en yaşlı araç 
parkını barındırıyor. Hurda teşviği sektörümüze 
ivme kazandıracaktır’’ dedi.

İnciroğlu, kredilendirmedeki yüksek peşinatların 
ve vergi oranlarının da yeniden düzenlenmesini 
talep ettiklerini belirterek "Otomobil vergileri yüzde 
70'lere varıyor. Kademeli olarak Avrupa seviyesine 
çekilmesi en büyük beklentimiz" diye konuştu.

OYDER Başkanı Vedat İnciroğlu, Diyalog 
Toplantılarının 19.’ncusu gerçekleştirdi-
kelir Trabzonda, “OYDER’in yetkili satıcılar 
için sağladığı faydaları arttırmak, dertleri-
ni ve beklentilerini ilgilileri ile paylaşmak 
ve kendi aramızda her zaman birlik ve be-
raberliği en üst seviyeye çıkartmak temel 
görevidir. Biz de Yönetim Kurulu olarak bu 
temel görevimizin bilinci ile faaliyetlerimi-
zi ve odağımızı bu yöne çevireceğiz. Yöne-
timimiz önderliğinde başlattığımız bu hiz-
met yarışında aynı kararlılık ve aynı azimle 
çalışmaya devam edip sonuçlar üretece-
ğiz. Birlikten güç doğar ilkesinden yola çı-
karak, yetkili satıcı dostlarımızdan devam 
eden bu süreçte bize olan güven ve des-
teklerini sürdürmelerini arzu ve talep edi-
yoruz” diye konuştu.
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu, bayilerin sahip 
olduğu 1200 plazanın fiziki olarak yıllık 1 milyon 
adet araç satışı ve mevcut tüm araç parkına servis 
hizmeti verecek şekilde olduğunu da kaydederek 
"Bu yapılanmaya karşın karlılık düşük durumda. 
Üreticiler, distribütörler ve yetkili satıcılar bir araya 
gelerek bu konuyu çözüme kavuşturmalı veya 
yeniden yapılandırmalıdırlar" şeklinde konuştu.

Otomotiv sektöründe düzenleme şart

İnciroğlu, otomotiv sektörü ile ilgili "Otomotiv 
sektörü, sanayisi, teknolojinin ülkeye transferi, 
istihdamı, dünya ile hem ticari hem bilimsel 
entegrasyonu, yan sanayisinin gelişimi ve 
ihracatıyla birçok noktada ülkemizin temel güçleri 
arasında en önemlisi durumundadır. Türkiye 
için belirlenen ve dünyada ilk 10 ekonominin 
içinde olmak için otomotiv sektöründe bir dizi 
önleme ihtiyaç vardır. Otomotiv politikaları 
özellikle vergi düzenlemeleri açısından sürekli 
değişkenlik göstermekte, devleti yönetenler 

ve bürokratlar hem sektörü hem de sektörün 
dünyadaki gelişimini yakından takip etmeleri bu 
açıdan çok önemlidir. Eğer ekonomik gelişme 
sağlanacaksa hem sanayimizi güçlendirmeliyiz hem 
de teknolojinin kullanımını arttırmalıyız. Otomotiv 
Strateji Belgesi ilk hazırlanmaya başlandığında 
bizlerde Otomotiv Perakendecileri adına 
görüşlerimizi aktarmıştık. Burada belirlenen 2023 
yılı hedeflerine baktığımızda bugün 21,5 milyar 
USD olan ihracatın 75 milyar USD'ye çıkacağı, 1,2 
milyon adet olan üretimin 4 milyona çıkacağı, bu 
üretimin 3 milyonunun ihraç edileceği, 1,5 milyon 
adetlik bir iç pazarın olacağı düşüncesi büyük 
heyecan yaratmıştı. Bu hedeflerin devam ettiğini 
düşünmekle beraber iç pazara yönelik yukarı yönlü 
vergi artışları bu düşüncemizi olumsuz etkiliyor" 
değerlendirmelerinde bulundu.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Sekreteri 
Özgür Tezer de Rekabet Kurumu Araştırma 
sonuçlarına değinerek "2006 yılından bu yana 
uygulanmakta olan blok muafiyeti kanunu yıl sonu 
itibariyle bir kısım değişiklikler ile yerini yeni 

tasit.com CEO'SU BİROL KABAKOĞLU

OYDER Başkanı Vedat 
İnciroğlu, otomotiv 
"Otomotiv sektörü, 

sanayisi, teknolojinin 
ülkeye transferi, 

istihdamı, dünya ile 
hem ticari hem bilimsel 

entegrasyonu, yan 
sanayisinin gelişimi 

ve ihracatıyla birçok 
noktada ülkemizin temel 

güçleri arasında en 
önemlisi durumundadır. 

Türkiye için belirlenen 
ve dünyada ilk 10 

ekonominin içinde olmak 
için otomotiv sektöründe 

bir dizi önleme ihtiyaç 
vardır. "

Tasit.com’un iş yapma biçimlerini son derece ko-
laylaştıran ve daha da profesyonelleştiren uygu-
lamasını kullanmaya başlayan yetkili satıcılar, 
stok tutabiliyor, bir araç satın aldıklarında yaklaşık 
stok süresini görebiliyor, aracın ortalama fiyatına 
ulaşabiliyor ve tüm işlemlere online olarak her-
yerden erişebiliyorlar. Türkiye’de ikinci el otomo-
bil sektörünün kurallarının çok da net olmadığını 
söyleyen Tasit.com CEO’su Birol Kabakoğlu, galeri 
ve bayilere ihtiyaç duydukları kurumsal altyapıyı 
onlara sağlayacak ve onların tüm günlük operas-
yonel ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistem geliş-
tiklerini açıkladı. Teknolojiye daha uzak duran ba-
yilerin de yavaş yavaş dahil olduğu sistemle ilgili 
sorularda gereken eğitim ve destek de Tasit.com 
ekibi tarafından sağlanıyor. 150 binden fazla ilan, 
13,3 milyon bireysel üyesiyle Tasit.com 81 ilde 
5.000’in üzerinde galeri ve bayi ile çalışıyor.

DİYALOG
TRABZON

YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI
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kanuna bırakacak. Rekabet Kurumu'nun yorumuna 
göre araç satış tarafında yeterli rekabet ortamının 
oluştuğu ancak servis hizmetleriyle yedek parça 
satışlarında yeterli rekabetin henüz oluşmadığı 
rapor ile açıklanmıştır. Bu kanunla otomotiv 
sektörünün ve yetkili satıcılık mesleğinin geleceği 
doğrudan etkilenecektir. AB mevzuatının aynen 
uygulanması durumunda bu kanunla; yetkili satıcı 
aynı bina veya plaza içinde bir ayraç olmadan çok 
markayı bir arada satamayacak. Bir diğer marka için 
ayrı bir bina veya bölünmüş plazalar gerekebilecek" 
diye konuştu.

Tamirhaneler ile yetkili servislerin mücadelesi

OYDER Genel Sekreteri Özgür Tezer ise Rekabet 
Kurumu'nun yetkili bakım servisleri ile bağımsız 
tamirhaneler arasında rekabet ortamının yeterince 
oluşmadığının düşünüldüğünü de belirterek 
"Bundan sonra yapılacak kanunda bağımsız 
tamirhanelerin rekabet gücünün artırılması 
bekleniyor. Bu durumda bakım ve onarımın yeterli 
kalitede yapılamayacağı öngörülüyor. Tüketicinin 

alacağı hizmet sonucunda zarar göreceğini de 
düşünüyoruz" dedi.

Tezer, Rekabet Kurumu'nun motorlu taşıtlar 
sektör tebliğinde eşdeğer yedek parça tanımının 
yoruma açık bir şekilde yer aldığını da sözlerine 
ekleyerek şöyle konuştu: "Örneğin Uzak Doğu'dan 
ithal edilen ve kalitesi son derece düşük ama 
sadece sertifikası olduğu için eşdeğer kabul edilen 
yedek parçalar özellikle sigorta sektörü tarafından 
kullandırılmaktadır. Bu durum insan can ve mal 
güvenliği açısından sektör temsilcileri olarak bizleri 
endişelendiriyor. Eğer bu yedek parçalar doğru 
yerlerde doğru testler sonucunda orijinal ekipmana 
muadil ise burada bir sorun görmüyoruz ve hatta 
destekliyoruz. Bu konuda OYDER, gerek Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekse de Rekabet 
Kurumu ile sürekli temas halindedir. Konunun 
sektörün önemli temsilcilerinden biri olan bizlerin 
görüş ve önerileri de dikkate alınarak çözüme 
ulaştırılacağı konusunda inancımız tamdır."

LEGAL HUKUK AVUKAT CİHAT BİNGÖL

Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği Genel Sekreteri 

Özgür Tezer Rekabet 
Kurumu Araştırma 

sonuçlarına değinerek 
"2006 yılından bu yana 

uygulanmakta olan blok 
muafiyeti kanunu yıl 

sonu itibariyle bir kısım 
değişiklikler ile yerini 

yeni kanuna bırakacak. 
Rekabet Kurumu'nun 

yorumuna göre araç satış 
tarafında yeterli rekabet 

ortamının oluştuğu ancak 
servis hizmetleriyle 

yedek parça satışlarında 
yeterli rekabetin henüz 

oluşmadığı rapor ile 
açıklanmıştır" dedi.
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Bugün dünya ölçeğinde rekabetçi ve başarılı 
işlere imza atmak artık sanıldığı kadar kolay 

ve görüldüğü kadar basit değil. Her geçen gün 
verimliliğin, maliyet analizinin, inovasyonun, 
Ar-Ge'nin, finans yönetiminin ve bunun gibi 
işletmelerin ihtiyacı olan tüm üretim ve yönetim 
modellerinin entegresinin zorlaştığı dünyamızda 
kalite üretmenin yanında yönetebilmenin de bir 
meziyet olduğunu hepimiz görüyoruz.

Kurucuları arasında yer aldığım ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığı'nı üstlendiğim KARGİD ile 
1994 yılından bu yana her sektörden işadamlarıyla 
birlikte bu vizyon ve hedefler doğrultusunda 
hareket ederek yurt dışı iş gezileri, sektörel 
konferanslar, seminer ve panellerin yanı sıra farklı 
ülkelerin büyükelçileri ile ülke tanıtım toplantıları 
düzenliyoruz.

Bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koyarak 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek 
sadece yurt içinde değil yurt dışında da önemli 
başarılara imza atan, global dünya ekonomisine 
yön verebilecek enerjiyi kendisinde bulan üreten ve 
katma değer ortaya çıkaran işadamı portföyümüzle 
ülkemizi en ileriye taşıma amacımızı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. 

Geçtiğimiz haziran ayı içerisinde OYDER ile birlikte 

Karadeniz’in otomotiv devlerini bir araya getirerek 
19. OYDER Diyalog toplantısını gerçekleştirdik. 
Yetkili servislerin satış ve servis müdürlerine 
yönelik eğitim programıyla başlayan daha sonra 
tüm yetkili satıcı firmaların Yönetim Kurulu 
Başkanlarının katılımıyla devam eden toplantılar 
gün boyunca devam etti.

Çatısı altında yer alan 900’den fazla otomotiv yetkili 
satıcısını temsil eden OYDER’in üstlenmiş olduğu 
misyon ve vizyonu bakımından geldiği noktayı 
takdir ediyorum. Sizlerin de bildiği gibi otomotiv 
sektöründeki işletmelerin rekabet edebilmeleri için 
yeniliğe açık olmaları, teknolojiye ayak uydurmaları 
ve güçlerini bir araya getirerek işbirliklerine 
gitmeleri bir kez daha zorunlu hale gelmiştir.

“Ülkemizi en ileriye 
taşıma amacımızı 
kararlılıkla 
sürdüreceğiz”

Karadeniz İşadamları 
Derneği (KARGİD) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Yaşar Altıntaş:

Ahmet Yaşar Altıntaş
1964 yılında Trabzon Akçaabat’ta doğan Ahmet Yaşar Altıntaş 1988 yılında kurduğu ilk şirketi ile 
başladığı ticaret hayatına bugün Yönetim Kurulu Başkanlığını Yaptığı Altaş Grup bünyesindeki 12 
firmayla devam ediyor. 
Bünyesinde bulundurduğu şirketlerle üretime, ihracata ve istihdama sağladığı katkı ve pazardaki re-
kabet gücü ile bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Altaş Grup inşaat Mobilya lojistik ve 
Tekstil gibi çok farklı alanlarda kurulu şirketleriyle her geçen gün biraz daha büyüyerek uluslarara-
sı bir boyut kazanmıştır. 
Bölgesinde ihracat sıralamasında ilk 10 a girerek en çok ihracat yapan büyük kuruluşlar arasına adı-
nı yazdıran Altaş Group Müteahhitlikten, Yapı malzemelerine, ihracattan Lojistiğe, yapı kimyasalla-
rından maden işlerine, Enerji sektöründen Kimyasallara ve Ev tekstilinden Mobilya ve Doğal Kaynak 
Suyu sektörüne kadar geniş bir yelpazede yaklaşık 355 personele istihdam sağlamaktadır.
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Otomobil yetkili satıcılarından 
yeni düzenleme isteği

OYDER, Trabzon'da basınla buluştu

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İnciroğlu, " Satışımız 
kısıtlandığı, sektör yavaşladığı zaman tesislerimiz büyük sıkıntı 
çekmektedir. Bu anlamda hurda teşviki, vergi düzenlemesi, 
kredilerdeki peşinat oranının bir an önce düzenlenmesini talep 
etmekteyiz" dedi.

İnciroğlu, bir otelde düzenlediği basın 
toplantısında, 52 distribütörün ürünle-

rinin dağıtımını yapan bir ağa sahip, pera-
kendeciye direkt temas eden tek noktanın 
derneği olduklarını belirtti.

Türkiye ekonomisi ve sektörlerinin kötü 
bir dönemden geçtiğini savunan İnciroğ-
lu, "Sektörümüz, Türkiye ekonomisinin 
en ufak dalgalanmasında, inşaat ile birlik-
te aşağı yukarı en çok etkilenen sektörler-
den biri. O anlamda Tüketici Güven Endek-
sine dayalı bir grafik bizleri son derece et-
kilemektedir. Bunun yanı sıra sektörel baz-
da Avrupa seviyesinde kanunlara, ilerleme-

lere sahip olmadığımız, hükümet ve devlet 
düzenlemeleri olmadığı için büyük sıkıntı-
lar çekmekteyiz" diye konuştu.

Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri içinde en genç 
nüfusa sahip ülke olduğunu ifade eden İn-
ciroğlu, "Bunun yanı sıra en yaşlı araç par-
kına sahibiz. Büyük bir tezatlık var. Onun 
için de araç parkını gençleştirmek, sektörün 
tekerinin dönmesi ve önünün açılması için 
çok önemlidir. Bu anlamda hükumetimiz-
den, devletimizden sürekli olabilecek şekil-
de hurda teşvikinin yürürlüğe girmesini ve 
planlanmasını istemekteyiz" dedi.

Yeni çıkan kredilerdeki peşinat yüksekliği-
nin sektöre çok büyük yavaşlama getirdiği-
ni ifade eden İnciroğlu, bu düzenlemenin 
de en kısa zamanda yapılmasını temenni et-
tiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen 
İnciroğlu, şöyle devam etti: "Önümüzdeki 
cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkeyi temsil 
edecek ve halkı kucaklayacak vaziyette ha-
yırlar getirmesini diliyoruz. Çünkü haki-
katen sektörümüz dahil, ekonomiyi büyük 
oranda durdurmuş vaziyette. Güven endek-
sine bakarsak kriz dönemlerinde, belirsizlik 
dönemlerinde güven endeksimiz düşüyor. 
Güven endeksi düşünce alımlar devamlı er-
teleniyor. Yatırımlarımız, organizasyonları-
mız büyük, masraflarımız çok. Satışımız kı-
sıtlandığı, sektör yavaşladığı zaman tesisle-
rimiz büyük sıkıntı çekmektedir. Bu anlam-
da hurda teşviki, vergi düzenlemesi, kredi-
lerdeki peşinat oranının bir an önce düzen-
lenmesini talep etmekteyiz."
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OYDER OTOMOTİV 
PERAKENDECİLİĞİNİN SORUNLARINI 
TARTIŞMAYA AÇIYOR
OYDER, Trabzon’da düzenlediği Bölge Toplantısı ile bir ilki de hayata geçirdi. Her Bölge 
Toplantısı’nda alışılagelmiş yoğun programa bir ek daha yaparak bizzat yetkili satıcılıklarda 
çalışmakta olan yöneticilerle sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmaya açtı.

Trabzon Bölgesinde faaliyet gösteren yetkili satıcılardan gelen katılımcılarla serbest tartışma 
esasına göre sektörün çözüm bekleyen dertleri ve bu dertlere karşı çözüm önerilerini tartış-
tık. Özelikle karsızlık sorunu üzerinde durulan toplantıda, katılımcılar ayrıca insan kaynakla-
rı tedariği, denetimdeki farklı uygulamalar ve müşteri sadakati konuları üzerine yoğunlaştılar.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda ortaya çıkan gerçek sorunlar ve bu sorunları ortadan kaldır-
maya yönelik çözüm önerilerini önümüzdeki sayıda detaylı olarak paylaşacağız. Ancak bu uy-
gulamanın sektörün emekçilerinin seslerini duyurmak açısından çok değerli olduğundan ha-
reketle her Bölge Toplantısı’nda tekrarlanması kararındayız. Sektörümüze çok değer kataca-
ğına inandığımız bu serbest tartışma ortamlarını bundan sonra gideceğimiz her bölgede ça-
lışanların katılımına açacağız.

Önümüzdeki sayıda detaylarla yeniden bir arada olmak dileğiyle,

OYDER
Çınar Noyan





OYDER’DEN HABERLER
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Yüksel Ceylan, OYDER
Asil Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi
OYDER geçmiş dönem yönetim kurulu Başkanı H. Şükrü 
Ilısal’ın sağlık sorunları nedeniyle istifası etmesiyle boşalan 
asil yönetim kurulu üyeliğine Ankara Oto Yönetim Kurulu 
Başkanı Yüksel Ceylan seçildi.

OYDER Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilen Yüksel Ceylan An-
kara Oto'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Fiat 

marka araçların yetkili satıcısı olanAnkara Oto,1993 yılından bu yana 
faaliyet gösteriyor.

Ankara’da satış adetleri ve diğer bayi süreçlerdeki başarısıyla öne çıkan 
Ankara Oto 7 bin metrekarelik kapalı alanında satış, servis, yedek par-
ça, kaporta-boya, aksesuar, finansman, sigorta, ikinci el satış ve oto ki-
ralama hizmetlerini 110 kişilik profesyonel kadrosuyla, koşulsuz müşte-
ri memnuniyeti ilkesi ile sürdürüyor.

Ankara Oto Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel CEYLAN, Ankara Oto’nun 
hedefinin bulunduğu her ortam ve katagoride liderlik olduğunu,bunun 
için de gerekli olan tecrübeli ve heyecanlı bir ekip ruhunun kendilerin-
de mevcut olduğunu belirtiyor. 
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

Otomotivciler; güven ortamı 
ve sektörün önünü açacak 
düzenlemeler istiyor

Sektörün öncüleri son gelişmeleri değerlendirdiler

OYDER Başkanı Vedat İnciroğlu, sektörün 
önünün açılması ve dalgalanmanın durması 
için hurda teşvikinin yürürlüğe girmesi, 
vergilerin Avrupa seviyesine çekilmesi 
ve kredilerdeki peşinat yüksekliğine 
çare olacak düzenlemelerinin biran 
önce yapılmasını talep ettiklerini dile 
getirmişti. Yetkili satıcılar, güven ortamı ve 
sektörün önünü açacak düzenlemeler için 
değerlendirmelerde bulundular.

Sektörün öncüleri, 2014 yılında 
yaşanan daralmadan çıkış yollarını 
değerlendirerek, yaşlı araç parkının 
oluşturduğu zararlara dikkat 
çektiler. Yeni araç alımında oluşan 
vergide Türkiye çok yüksek bir 
noktada yer alıyor. AB ülkelerinde 
yüzde 19 seviyesinde bir oran var. 
Yetkili satıcılar vergi alım şeklinin 
sektöre olan etkilerini de ele aldılar.
Daralmanın yaşandığı sektörde 
önemli adımların atılması gerektiği 
konusunda hem fikir olan yetkili 
satıcılar tüm olumsuzluklara 
rağmen sektöre yatırım yapmaktan 
vazgeçmeyeceklerinin önemine 
vurgu yaptılar.

Görüşler soyadına göre alfabetik olarak 
sıralanmıştır.
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NEZİH ALLIOĞLU

ANKARA / GÖRAL OTOMOTİV YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sektörün 2014 senesinde yaşadığı 
yüzde 25 daralmadan çıkması için 
beklentileriniz nelerdir?

2 014 yılının başında gerçekleştirilen ÖTV 
artışı ve yüksek faiz oranları sektörde 

pazarın giderek daralmasına neden oldu. 

Otomobil sektöründeki satışlar, yüzde 23,66 
gerilerken, hafif ticari araç sektöründe düşüş   
yüzde 34,71'i buldu.

Otomobil sektöründe satışlar üzerinden 
alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma 
Değer Vergisi (KDV) gibi dolaylı vergilerin 
yüksekliği, sürdürülebilir büyümeyi 
engellemiştir. Bu nedenle doğal olarak 
yıllardır otomotiv yöneticilerinin, en önemli 
konuları başında, Türkiye’deki vergi sistemi 
gelmektedir. 

 2003-2004 yıllarında uygulanan hurda 
indirimi teşvikinde, 20 yaş üzerindeki 
araçların hurdaya ayrılması karşılığında, 
1600cc’ye kadar olan yeni otomobillerde 

“Otomotiv sektörü
sıkıntıda, hurda teşviği şart”

2003’te 3.500TL’lik, 2004’te ise 4.500 TL’lik 
ÖTV indirim desteği sağlanmış ve iç 
piyasada önemli bir harekete neden olmuştu. 

Döviz kurlarının, kredi faiz oranlarının ve 
vergi sisteminin, üzerinden yapılacak yeni bir 
yapılandırma sektördeki daralmayı durdurup 
hareketlendireceği kanısındayım.

Yaşlı araç parkımızın oluşturduğu 
zararlar nelerdir? Çözüm önerileri 
konusunda neler düşünüyorsunuz?

Ülkemizdeki araçların yüzde 23,7’si 20 yaş 
üzeridir. Ayrıca ülkemizde yeni araçlardan 
yüksek oranda MTV, eski araçlardan ise 
düşük oranda MTV alınmaktadır. Oysa 
trafikteki aracın yaşı büyüdükçe çevreye 
olan zararı ve taşıdığı risk artmaktadır. Ve 
halen uygulamada olan bu ters orantı,  eski 
araçların trafikte olmasını, devlet teşvik 
ediyor görüntüsündedir.  Normalde aracın 
yaşı büyüdükçe çevreye olan zararı ve kaza 
riski artmaktadır. 

Şu an ülkemiz, trafik kazalarında ilk 10 
ülke arasında yer almaktadır. Türkiye’deki 
karayollarının son yıllarda hızla iyileşmesine, 
uluslararası standartlara ulaşılmasına 
rağmen, trafik kazalarında her yıl yaklaşık 10 
bin insan hayatını kaybediyor. Yaklaşık 200 
bin insan yaralanıyor. 

Hurda teşviki bu nedenle, bu bağlamda akla 
ilk gelen önlemler arasında yer almaktadır.

Araç üzerindeki yüksek vergiler 
konusunda neler düşünüyorsunuz?

Ülkemiz, otomotiv sektöründe önemli bir 
üretim üssüne sahip. Ve ayrıca küresel bir 
rekabetin içinde yer alıyor. Yatırımcıların, 
Türkiye’nin dezavantajları arasında en başta 
gördüğü, vergi sistemindeki belirsizliklerdir. 
Dolayısı ile sağlıklı bir öngörü yapılamıyor. 
Otomotiv sektörünün bağlı bulunduğu 
birçok sektörde bu durumdan etkileniyor. 

AB ülkelerinin yanı sıra dünyanın diğer 
ülkelerinde uygulanan vergi sistemine de 
bakmamızda fayda var. Örneğin, Japonya’da 
ÖTV' den ziyade MTV benzeri vergiler 

Otomotiv sektörünün 
toparlanabilmesi için hurda 
teşviğinin yanı sıra ilave önlemler 
de beklendiğini kaydeden Nezih 
Allıoğlu, "Bilindiği üzere bugün 
otomobil vergileri neredeyse 
yüzde 70'lere kadar ulaşmaktadır. 
Hem vergi oranlarının, hem 
de kredilendirmedeki yüksek 
peşinatların yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. Vergilerin Avrupa 
seviyesine çekilmesi, bunun da 
kademeli olarak gerçekleştirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. 
Türkiye'nin 2023 yılı için konulan 
ekonomik hedeflere ulaşabilmesi, 
dünyanın ilk 10 büyük 
ekonomisinden biri olabilmesi 
için otomotiv sektörüne yönelik 
önlemler alınması kaçınılmazdır" 
şeklinde konuştu.
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

alınıyor. Bunun yanında Avustralya'daki 
sisteme baktığımızda, aracın niteliği, ağırlığı, 
yük ya da yolcu taşıma noktası, yakıt cinsi 
gibi etkenlerin belirlediği görülüyor.

 Otomobil edinme vergisi, otomobil vergisi, 
otomobil tonaj vergisi, vergilendirmede belli 
başlı kıstaslar. Otomobil vergisi, yıllık olarak 
alınmakta, otomobil edinme vergisi aracın 
ilk alınışında söz konusu olmakta ve araç 
tonaj vergisi ise her iki yılda araç muayenesi 
kapsamında alınmaktadır. 

Yeni araç satışını destekler oranda bir vergi 
uygulaması, satış grafiklerini yukarı yönde 
etkileyecek ve bu etkiden birçok sektör 
olumlu yönde nasibini alacaktır. 

Yetkili Satıcılık mesleğinin geleceği 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 10 yıl 
sonraki geleceği tahmin edebiliyor 
musunuz? Yatırımlarınızı gelecek 
tahminlerinize göre yapabiliyor 
musunuz?

Şu an yetkili Satıcılar zor bir dönemden 
geçiyor. Bence güncel pazar şartları göz 
önünde bulundurulduğunda kısa vadede 
sektörde bir düzelme beklenmemeli. Ancak 
kalıcı çözümler sektör deki gerilemeyi 
durdurabilir. 

Yetkili Satıcılar kendilerini şu anki mevcut 
yasal düzenlemelerde geleceğe hazır 
görmüyorlar. Hali hazırdaki vergi sistemi, 
kredi faiz uygulamaları gerçek anlamada 
revize edilmelidir. Otomotiv sektörü 
etkileşimde bulunduğu birçok dalda 
hizmet veriyor. İnsan kaynakları, maliyet, 
müşteri ilişkileri, finansal kaynaklar ve satış 
kanallarını içeriyor.

Keza sigorta sektörü; yeni araç satışı artıkça 
kasko poliçe oranlarının da eş değer bir ivme 
kazanıyor. Ancak sistemin sağlıklı ilerlemesi 
için her iki tarafın ortak hareket etmesi 
gerekmektedir.

Aynı zamanda yetkili satıcılar, sigorta 
şirketleri ile koordinasyonu artırarak, 
yedek parça ve onarım hizmetlerinin de 
sürdürülebilirliğini koruyacaktır.

Şu dönemde otomotiv sektöründe yaşanan 
daralmaya bağlı olarak, oto sigortalarının da 
olumsuz yönde etkilenebileceği bir gerçek.

Bir satıcı, tüketici davranışlarını ne kadar iyi 
öngörebilirse o kadar başarılı olur. Gelecek ile 
ilgili yatırımlarımızı, tahminler üzerine değil 
doğru analizler ile yapıyoruz. 

RECEP ASAL

SAMSUN / ASAL OTOMOTİV YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Otomotiv en kolay vergi tahsilatı
yapılan sektör

O tomotiv sektörü çok dinamik bir sektör 
olmasına rağmen, cari açık veya bütçe 

açığı gibi devletin verdiği açıklarda akla ilk 
gelen maalesef bizim sektörümüz oluyor. 
Yarattığı KDV’ye ve istihdama bakılmaksızın 
en kolay vergi tahsilatının yapıldığı sektör 
olarak, gereğinden fazla ezilmektedir.

2014 senesindeki yüzde 25 daralmayı 
azaltabilmemiz için otomobillerden alınan 
vergi yükünün hafifletilmesi gerekir. Gerek 
vergi artışları gerekse dövizdeki artış araç 
fiyatlarını kaçınılmaz yükseltmiştir.

Hurda araçlar ve yüksek vergiler

Yaşlı araç parkı kazalara sebep olmakta, fazla 
yakıt tüketimini, enerji açığını artırmaktadır. 

“Önümüzdeki 10 yıl 
için yatırım yapılabilir 
öngörüsü taşıyamıyoruz”

Hurda araç teşviki uygulanmalı, eski 
araçların vergisi artırılarak yeni araç alımı 
özendirilmelidir.

Yeni araç alımındaki vergilerin yüksekliği 
AB ülkelerindeki standartlara getirilmeli 
ve kesinlikle bir değişim gereklidir. Ve bu 
değişim bütçe açığı da gözetilerek kademeli 
olarak yapılabilir.

Yetkili satıcılık mesleği her geçen gün kar 
oranlarının düşmesi ve aşırı rekabet sebebiyle 
yatırım yapılabilir bir meslek olmaktan 
maalesef uzaklaşmaktadır. bundan çıkış için 
başta 2. el olmak üzere; sigorta, kiralama gibi 
işlerle de uğraşmak zorundayız. Önümüzdeki 
10 yıl için yatırım yapılabilir öngörüsü 
maalesef taşıyamıyoruz. Ülke ekonomisi 
büyümesine rağmen sektördeki karsızlık 
düşündürüyor. 
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YÜKSEL CEYLAN

ANKARA OTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

P azardaki daralmanın nedeni aslında çok 
nettir. Yılbaşında yapılan ÖTV artışı ve 

kur farkından dolayı aşırı ve aniden artan 
araç fiyatları, otomotiv pazarını derinden 
etkiledi. Araç fiyatları, 2014’ün ilk üç ayında 
5 bin ve 10 bin TL aralığında arttı.

Geçen yıldan 2014 yılına halen akıllarında 
sıfır araç alma fikri olan müşteriler, yeni 
yılda rakamları görünce hayal kırıklığı 
yaşadı. Beklentimiz, araç vergilerindeki bu 
aşırılığa yeni bir düzenleme getirilmesi ve 
hurda indiriminin bir an önce uygulamaya 
geçirilmesidir. Aksi takdirde müşteri sıfır 
araç alımına, aldığı aracın yarısını vergi 
vereceği için ertelemeye ya da ikinci el 
otomobil satın almaya yönelecek.

Daralmanın diğer bir nedeni de hafif 
ticari araçlardaki trafik kısıtlamaları ve “K 
Belgesi” zorunluluğudur. Hafif ticari araçlara 
uygulanan bu zorunluluklar kullanıcıyı 
rahatsız ediyor en önemlisi de yıldırıyor.

“Çağın gerisinde kalmış araçlar
ciddi tehlike oluşturuyor”

Yaşlı araç parkının en önemli ve kritik 
zararı trafik kazaları

Ülkemizdeki yaşlı araç parkının büyük 
çoğunluğunun araç muayenesi yapılmıyor. 
Muayenesi olsa bile artık çağın gerisinde 
kalmış araçlar olduğundan dolayı ayrıca çok 
ciddi bir tehlike oluşturuyorlar. 

Ayrıca; ABS, ESP, hava yastıkları gibi 
güvenlik unsunları bu araçlarda yok. Ani 
frenlemelerde duramıyor ya da ani hızlanma 
gerektiğinde de ilerleyemiyorlar. Sadece 
kendi kullanıcısı için değil, trafikteki herkes 
için risk taşıyorlar.

Yaşlı araçlardaki bir diğer negatif durum 
ise oluşturdukları yoğun hava kirliliğidir. 
Trafiği ve kullanıcıları tehdit eden diğer bir 
konu, trafikte seyreden pert geçmişi olan 
araçlar. Sigorta şirketlerinin pert ettiği araçlar 
bir şekilde onarımdan sonra yine trafiğe 
çıkabiliyor. Bu durumun da önüne geçecek 
önlemler alınabilir.

MTV’nin artırılıp, ÖTV’nin düşürülmesinin 
çok büyük bir etki yaratacağını 
düşünmüyorum

Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez 
ödeniyor. Yani bir sürekliliği var. Bu 
süreklilik bıkkınlık yaratıyor.

Özel Tüketim Vergisi bir kez ödeniyor, taşıt 
kredisi ile tüketici tarafından belirlenen 
vadelerde ödenmiş oluyor. Bu yüzden daha 
verimli başka bir yol aranması gerekiyor.

Yetkili satıcılığın geleceği

Yetkili satıcılık mesleği yılardır 
sürdürdüğümüz, kazandırmasa da kendimizi 
bildiğimiz bileli severek yaptığımız bir iştir. 
Fakat ülkemizdeki yanlış vergi politikaları 
yüzünden mesleğimizin geleceği hakkında 
yorum yapabilmek zor. Dolayısı ile 10 yıl 
sonrası için tahminde bulunmak imkansız 
olacak.

Tek temennimiz sürdürdüğümüz bu mesleği 
kuşaktan kuşağa devam ettirebilmektir. 

Yaşlı araçlardaki bir diğer negatif 
durum oluşturdukları yoğun hava 
kirliliğidir. Trafiği ve kullanıcıları 
tehdit eden diğer bir konu, trafikte 
seyreden pert geçmişi olan araçlar. 
Sigorta şirketlerinin pert ettiği 
araçlar bir şekilde onarımdan 
sonra yine trafiğe çıkabiliyor. 
Bu durumun da önüne geçecek 
önlemler alınabilir.
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MUAMMER CİNDİLİ

ERZURUM / CİNDİLLİ OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÖN. KRL. BAŞKANI

İnancım odur ki, şirketlerimiz, 
markalarımız, sektörümüz ve toplam 

iktisadi kalitemizin en temel  ihtiyacı, en 
olmazsa olmaz can suyu,  bütün dertlerinin 
dermanı "adalet"tir. Hem toplumsal huzurun, 
hem iktisadi refahın en esaslı belirleyicisi 
adalet. Yani evvelen adalet, ahiren adalet. Biz 
yetkili satıcılar toplumdan ve devletten evvela  
"adalet" istemeli ve son söz olarak yine adalet 
beklemeliyiz.

Sektör bileşenlerinin tümünün  "kayıt 
içine" alınmadığı bir iktisadi faaliyet, ne 
tür tedbirlere maruz bırakılırsa bırakılsın 
hakkaniyetle, vicdanla, adaletle tanışmamış 
demektir. Herhangi bir bayiide en basitinde 

“Sisteme dahil unsurlar arasında 
hakkaniyeti gözetmek gerekiyor”

yağ ve filtre değişimini düşünün. Aldığı 
tüm primlerle birlikte toplam maaşının 
bordrolandırıldığı, kıdem tazminatının 
muhasebeleştirildiği teknisyen işlemi 
başlatır. Değiştirilen yağ çevre bakanlığının 
genelgesine uygun olarak depolanır. Filtre 
aynı şekilde usulüne uygun muhafaza edilir. 
Günü geldiğinde ilgilisine teslim edilerek 
sevki sağlanır. Tüm bu işlemler ayrı bir 
yatırım ve maliyet demektir ve de gereklidir. 
Firmanın gün, hafta yada ay içerisinde ne 
kadar işlem yaptığı elektronik ortamdan 
bellidir ve kayıt altındadır. Araca yeni 
eklenen filtre ve yağ için fatura kesilerek 
işlem tamamlanır. Müşteri bu işlem için 
varsayalım 100 TL öder, komşusundan aynı 

işlemi 90 TL'ye başka bir işyerinde yapıldığını 
öğrenince kızar, üzülür, sitem eder ve hatta 
memnuniyetsizlik bildiriminde bulunur. Siz 
söz konusu müşteriye fatura verdiniz,  yani 
kayıt içi meşru bir işlem yaptınız ve rakibiniz 
KDV’yi iç etti. Çalışanı zaten sigortasız yada 
en iyisinden asgari ücret münavebelesi. 
Boşalttığı yanmış yağı ya satıyor ya da 
sobasında yakıyor, eski filtre çıra vazifesini 
üstlenmiş. 

Yani operasyonun ölüsü de para kazandırıyor, 
dirisi de rakibinize. Onun bu işlemden 
kazancı sizin en az üç katınız; ama sizden 
10 lira ucuza işlem yapıyor. İşte burada en 
sahtesinden bir  "vicdan"  dürtüsü piyasaya 
egemen oluyor ve "Ne yani küçük işletmeler 
hepten ölsün mü?", "Sanayi esnafı, tamirci 
taifesi de denetlenir, kayıt içine alınırsa kaç 
dükkan kepenk kapatır biliyor musun?"

Sergilenen ve hem kamuoyu hem siyaset 
hem de bürokrasiye egemen olmuş bu "sahte 
vicdani söylem"  kısa vadede işini kanunlara 
ve ahlaka uygun yapanları perişan ediyor. 
Ama orta vade de tüm bileşenleri, uzun 
vadede ise toplumsal hayatımızın tümünü 
ve iktisadi refahın tamamını kahrediyor. ‘‘Ne 
zenginin servetinden faydalanma ümidi, 
nede yoksula olan acıma duygunuz sizi 
adaletten alıkoymasın"  buyuruluyor buna 
kulak versek yeter herhalde.

Son bir not; Ocak-Şubat aylarında iş 
güvenliği müfettişleri Erzurum’daydı. 
Doğalgazla ısınan işyerine bile kömür 
kazanlarının bakım cetveli noksanlığından 
dolayı fahiş cezalar kestiler. Tamamına yakını 
sektörümüze olmak üzere, yüzbinlerce liralık 
cezalara muhatap olduk. Takip eden günlerde 
Soma faciası oldu. Bize yüzbinlerce liralık 
cezalar kesen kurum Soma kömür ocaklarına 
takdirname vermişti.

Demek ki yanlış ya da noksan bir tespit 
yapmışım. Ticareti tümüyle kayıt içine 
almak,  sistemin meşruiyetine dahil etmek 
yetmiyor. Sisteme dahil unsurlar arasında da 
hakkaniyeti gözetmek gerekiyor. Siyasi baskı, 
rüşvet çarkı, sempati-empati subjektivitesi 
para ediyorsa eğer kaybedeni Türkiye olan bir 
ticari faaliyet var demektir. 
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VELİ DOĞAN

MERSİN / OPAT OTOMOTİV LTD. ŞTİ  YÖNETİM KRL. BAŞKAN YARD.

B ir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının 
Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliği, 

kapsamında ticari araçlara getirilen hurda 
desteği kapsamı genişletilerek devam ediyor. 
Ülkemizde 20 yaş üstü 4 milyondan fazla araç 
bulunurken bunların 2 milyon adedi binek 
olarak kullanılıyor. Binek otomobillerde de 
hurda teşviki çalışmaları devam ediyor. 

Ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ve 
özellikle de çevreye etkisi kötü olan araçların 
trafikten çekilmesini esas alan uygulama 
sayesinde araç sahipleri birçok ayrıcalıkların 
sahibi olacak. Bu kapsamda hurda araç 
karşılığında yeni araç almak isteyenler için 
ÖTV indiriminin yanı sıra hurdayı sat 
borcunu öde ve devlete teslim imkanı gibi 
seçenekler bulunuyor. 

Türkiye’de 2012 sonu verilerine göre araç 
parkında yüzde 32’si 16 yaşın, yüzde 21’i 
ise 20 yaşın üstünde araçlar bulunurken 
Avrupa’da ise araçlar ortalama sekiz yaşında.

Türkiye yaşlı, Avrupa genç

Türkiye dışında özellikle Avrupa Birliği 
ülkelerindeki uygulamaları incelersek, 
Avrupa Birliği ülkelerinde hükümetler, 
tesis ettikleri özel fonlarla eski ürünlerin 
yeni ürünlerle değiştirilerek pazardan 
çekilmesini sağlayacak çevreci teşvikleri 
uyguluyor. Çevreye karşı duyarlı olan AB 
ülkelerinde hurda araç teşvikleri daha 
kapsamlı ve cazip iken Türkiye’de de buna 
benzer uygulamaların biran önce yapılması 
gerekmektedir. 

Avrupa'da Motorlu Taşıtlar Vergi Sistemi, 
egzos emisyon oranına göre alınıyor, yeni 
çıkan araçlar daha çevreci olduğundan eski 
araçların vergisi yeni araçların vergisinden 
çok daha fazla oluyor, işte bu nedenle kimse 
eski aracına binip daha fazla vergi vermek 
istemiyor ve araç parkı genç kalıyor.

2014 yılında uygulamaya başlanması 
planlanan binek otomobillerde hurda 
teşvikinin esasları ve kapsamları konusunda 

Avrupa rol model alınabilir, alternatifler 
hazırlanabilir. 

Örneğin Almanya'da Motorlu taşıtlar 
vergisinin matrağı aracın yakıt türü ve CO2 
salınımıyla belli olur. Yaş, kasko değeri vb 
gibi etmenler önem arz etmez. Yalnız aracın 
yaşı ne kadar genç olursa CO2 salınımı az 
olacağından vergisi de az olur. 

Detaylarıyla açıklarsak: 2 türlü vergi vardır. 

1: Yol Vergisi 

Benzinle çalışan otomobillerde Her 100 
cc için 2 Euro ödenir.  Dizel motorlu 
otomobillerde Her 100 cc için 9,50 Euro 
ödenir. 

2: Karbon vergisi 

Karbon vergisi adı altında CO2 salınımı 
120 gr/km altında olan otomobiller karbon 
vergisi ödemez(2014 yılında 110 gr/km 
olacak). üstü her gram CO2 için 2 euro 
ödenir. 

Türkiye'de yeni kurulacak sistem üç aşağı beş 
yukarı buna benzer olabilir. Hurda teşviğinin 
yanında geçmişten bugüne kadar gelen yanlış 
vergilendirme sisteminin de paketin içerisine 
konulup bu yanlış uygulamaya dur demek 
zamanı gelmiştir. Böylece ülke olarak hem 
çevreye duyarlılığımızı göstererek  çevre 
bilincini tüm toplumumuza aşılamış olacağız 
hem de ülkemiz karayollarında gezen 
%53'ü 16 yaş üzerinde olan eski araçların 
hızlı bir şekilde hurdaya ayrılmasını teşvik 
etmiş olacağız. Tabi bunun için mutlak 
suretle alt yapı çalışmalarının hazır olması 
gerekmektedir. Bunların başında Hurda 
Toplama merkezleri ve hurda ayrıştırma 
ve geri dönüşüm merkezlerinin, her ilde 
kurulması için ayrıca bir düzenlemenin 
yapılması, ileride yaşanacak olası 
problemlerin önüne geçecektir. 

Avrupa'da Motorlu Taşıtlar Vergi 
Sistemi, egzos emisyon oranına 
göre alınıyor, yeni çıkan araçlar 
daha çevreci olduğundan eski 
araçların vergisi yeni araçların 
vergisinden çok daha fazla oluyor, 
işte bu nedenle kimse eski aracına 
binip daha fazla vergi vermek 
istemiyor ve araç parkı genç 
kalıyor. 2014 yılında uygulamaya 
başlanması planlanan binek 
otomobillerde hurda teşvikinin 
esasları ve kapsamları konusunda 
Avrupa rol model alınabilir, 
alternatifler hazırlanabilir. 
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MEHMET KIRANARTLIOĞLU

KAYSERİ / ÜNAL MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

Türk Ekonomisinin lokomotif 
sektörlerinden olan otomotiv sektörü 

maalesef cari açığın günah keçisi ilan 
edilmesinden kaynaklı alınan bir takım 
tedbirler neticesinde %25 pazar daralması 
ile karşı karşıya kalmıştır.Aslında sektör 
kendi içinde değerlendirildiği zaman 
cari fazla verdiği görülecektir.Ayrıca 
otomobilin ülkemizde artık lüks değil bir 
ihtiyaç olduğunu belirtmekte  fayda var. 
Kredi borçlanmalarının 2014 yılı başında 
%70 ile sınırlandırılması yine tüketicinin 
Otomotiv sektöründe yeni araç alım talebini 
düşürmüştür.

Bu tespitler doğrultusunda  sektörü yeniden 
canlandırmak aynı zamanda ekonomiyi 

“Otomobil ülkemizde lüks
değil büyük bir ihtiyaçtır”

canlandırmak demektir.Bunu sağlamakta iki 
şekilde mümkündür.

1-Hurda Teşviği

2-Vergilerin AB seviyesine şekilmesi

 Hurda  teşviği aslında sadece otomotiv 
satışlarını artırmayacak olup şuan dünyanın 
bir numaralı sorunu  olan çevre temizliğine  
katkı sağlayacak, yaşlı araçların trafikten 
çekilmesiyle kaza oranının düşmesine katkı 
sağlayacak bununla birlikte yolların aşınması 
ve bu uğurda harcanan para tasarruf 
edilecektir.

ÖTV vergi oranın yüksek olması oluşan 
talebi engellemektedir.Sıfır araç alım  vergisi 

ve 5 yılda araca ödenen MTV toplamı aracın 
2. el satış rakamına ulaşmaktadır. Sektörü 
canlandırmanın bir yoluda pazarın %95 ini 
oluşturan 1.6 motor ve altı araç üzerinden 
alınan toplam vergi yükü olan %73 vergi 
oranlarının AB ve gelişmiş ülkelerde 
uygulanan %20 seviyelerine çekmek alım 
gücünü artıracağından ekonomiye katkı 
sağlayacaktır. Buda ayrıca araç yaşı 16  olan 
Türkiyeyi AB yaş oranı olan 7 yaşa indirip 
yukarda bahsettiğimiz yaşlı araçlarla ilgili 
sorunları kökünden çözecektir. Yaşlı araç 
parkımızdaki yaş ortalamasının düşürülmesi 
ki bununla ilgili ilk adım yine Hurda 
teşviğinden geçiyor ki çevreye verilen zarar 
ve uluslararası rekabet gücüne sahip daha 
güçlü bir yapıya kavuşması için önemli bir 
aksiyondur.

Otomobil kullanımı esnasında alınan MTV,  
dünyada araç yaşlandıkça artarken Türkiye'de  
aksine araç yaşlandıkça düşmekte dolayısıyla 
yeni araç satışlarını olumsuz etkilemektedir. 
Bin kişiye düşen otomobil sahipliği 
bakımından Türkiye, dünya ortalamalarının 
hala altında bulunuyor. Araç alım 
vergilerinin düşmesi talebi artıracaktır. Artan 
talep ile Otomotiv endüstrisi daralma yerine 
büyüme aynı zamanda  ülke ekonomisine 
fayda sağlayacaktır

Burada ayrıca üzerinde durmamız gereken 
önemli bir konuda maalesef ülkemizde 
uygulanmayan pert mevzuatıdır ki şuanda 
trafikte can güvenliğini  tehdit eden, çevreyi 
kirleten, yolları aşındıran kayıt dışı çalışan 
yerleri besleyip devleti vergine kaybına 
uğratan konuya parmak basmamızdır.

Ayrıca bayilerin yüksek standart ve gelişmiş 
teknoloji ile müşterilerine hizmet vermek 
amacıyla kurmuş olduğu yüzde100 kayıt 
içinde çalışan plazalar ekonomideki 
istikrarsız hareketlerden kaynaklı iş 
kayıplarına olumsuz tepki vermekte, istihdam 
ve devletin vergi kaybı, aynı zamanda 
yatırımcının geleceğini tehdit etmektedir. 
Yatırımcı geleceğini göremediği bu sektöre 
yeni yatırım yapmamakta ve sektör dışından 
oyuncu girmemektedir.Bu iş düşüşü 
plazaların sabit giderlerinizi karşılamaya 
yetmemektedir. 

Bin kişiye düşen otomobil sahipliği 
bakımından Türkiye, dünya 
ortalamalarının hala altında 
bulunuyor.  Araç alım vergilerinin 
düşmesi talebi artıracaktır.  Artan 
talep ile otomotiv endüstrisi 
daralma yerine büyüme aynı 
zamanda  ülke ekonomisine fayda 
sağlayacaktır
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NURİ KÖŞDERE

TEKİRDAĞ / KÖŞDERE OTOMOTİV

Köşkdere Şirketler Grubu olarak 20 
senedir otomotiv sektöründe faaliyet 

gösteriyoruz.Grubumuzda Toyota, Honda, 
Hyundai, Kia markaları ile hem Çorlu 
hem Edirne de geniş bir tüketici kitlesine 
ulaşıyoruz. Bu anlamda da aslında taşıt 
sektöründeki gelişmelerin nabzını daha net 
tutabiliyor, olumlu olumsuz gelişmelerden de 
kuvvetli bir şekilde etkileniyoruz.

Piyasada 35 adet distribütör markayla kendi 
içimizde zaten yoğun bir rekabet ve yarış 

“Taşıt ve tüketici  kredilerindeki yasal 
sınırlamalar temel sorun haline geliyor”

içerisindeyiz. Bu durum; benzer özellikli 
aynı malın satışının yapıldığı bir sektörde 
rekabeti kuvvetlendiren olgular olarak ortaya 
çıkmaktadır.  Bu açıdan hareketle; bayiler 
olarak sıfır satışlarımıza ek olarak; ikinci el 
satış;  satış sonrası hizmet, servis yedek parça 
ve sigorta, müşterilerimize sunduğumuz 
hizmetler arasında yer almaktadır.

Rakiplerimizin arasında  tüm 
bayiliklerimizle, müşterilerimize taşıt 
konusunda ihtiyaç duyabilecekleri hem satış 

hem de sonrası için tüm desteği vermek 
üzere geniş bir kadro ile hizmet veriyoruz. 
Ancak sektörün halihazırdaki sorunları 
üzerine son dönemdeki taşıt ve  bireysel 
kredi şartlarının sınırlandırılması;  buna 
ek olarak herhangi bir vergi indiriminin 
olmaması  bayi olarak bizlerin dolayısı ile 
de müşterilerimizin arz talep dengesini 
olumsuz etkilemektedir. Oysaki son 10 
yıldır dünyadaki küresel kriz, piyasalardaki 
belirsizlik, tüm sektörleri olduğu gibi 
otomotiv dünyasını da bir darboğaz içine 
sokmuş olsa dahi , ülkemizdeki ekonomik 
istikrardan dolayı çok kötü olumsuzluklar 
yaşamadığımızı belirtmek isteriz.

Ülke konjonktürü; ağırlaşan piyasa şartları 
ile sektörümüzde satışı engelleyen ya da 
düşüren sorunlarımıza ek olarak;  taşıt ve 
tüketici  kredilerindeki yasal sınırlamalar  
tüm piyasa gündeminin temel sorunu haline 
gelmiştir. Bireysel müşteriler için  alınan 
bu tedbirler  elbette ki  bireysel tüketimi 
kontrol altına almak acısından doğru bir 
harekettir, ancak aynı hassasiyet ve teşviğin 
üreticiler ve satıcılar için de alınması  
gerektiği görüşündeyiz. Bu anlamda  ÖTV 
ve KDV oranlarında yapılacak indirim,  
vergilendirmede motor hacmi yerine farklı 
kriterlerin baz alınması; hem müşteriyi 
kazanmamızı sağlayacak hem de müşterinin 
finansal destek ihtiyacını azaltacağı 
inancındayız.

Avrupa’da araçlar karbon emisyonlarına 
göre vergilendirilirken;  ülkemizde motor 
hacimlerine göre vergilendirilmektedir. 
Burada büyük motor kapasitesine sahip araç 
sahibinin ayrıca yakıt için ödediği verginin 
de fazla olması da bizi Avrupa’nın en yüksek 
vergi ile araç satısı yapan ülkelerin başında 
bulunmamıza neden olan faktörlerdendir. 

Sözü geçen konularda yapılacak 
düzenlemeler ile sektörde arzu ettiğimiz 
sürdürülebilirliğinin artacağına ve bayilik 
sisteminin yine müteşebbisler tarafından 
tercih edilen bir sektör olacağına inanıyor 
ve mevcut sorunlarımızın aynı inanç 
ve azmimizle en kısa sürede aşılacağını 
düşünüyoruz.
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OKTAY MERSİN

DENİZLİ / SADIK GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 

Pazardaki daralmadan çıkış yolları

M evcut siyasal yapının korunması ve 
istikrarın her alanda devam etmesi 

gerekmektedir. Güven ortamının tekrar 
sağlanarak tüketici nezdinde satın alma 
yetisinin oluşturulması bir zorunluluktur.

Vergilendirme ve ödeme koşullarının bir an 
önce gözden geçirilmesi ve Türk tüketicisi 
için en uygun şartlar belirlenmelidir.

Distribütör firmalar tarafından bayilere 
yüklenen aşırı sorumlulukların özellikle 
böyle kriz ortamlarında hafifletilmesi ve karlı 
satışın teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Yaşlı araç parkımızın oluşturduğu 
zararlar 

Yaşlı araçların bir an önce hızlı bir şekilde 

“Vergilendirme ve
ödeme koşulları gözden geçirilmeli”

trafikten çekilmesi gerekir. Burada iki önemli 
husus ortaya çıkıyor. Hurda Teşviği ile bu 
iki durum aynı anda halledilip çözüme 
kavuşacaktır. Birincisi; hurda araçlara 
verilecek teşvikle, araç alımlarında vergi 
avantajı tanınarak yeni araç satışlarını 
hızlandırmaktır. Ayrıca böylelikle ekonomi 
canlanacak ve insanların yeni araç alım 
motivasyonuyla gönülleri alınacaktır. İkincisi; 
trafikten çekilecek kötü durumda olan, 
hurda tabir edilen araçların doğuracağı trafik 
kazaları riski hepten yok olacaktır. Bu metod 
dünyada yıllardır uygulanan bir sistemdir. 
Bu uygulama önceki senelerde ülkemizde 
de yapıldı. Ancak düzgün sistemler 
geliştirilmediği için kaldırılmıştı. Bize göre 
bu konu acilen tekrar gündeme gelmelidir. 
Tabi ki düzgün sistemlerle…  

Türk insanının satınalma gücü, AB satınalma 
gücünden çok daha düşük olmasıda rağmen 
maalesef ülkemizde devlet tarafından ciddi 
vergiler alınmaktadır. Bu durum doğal olarak 
yeni araç alımındaki potansiyeli aşağılara 
çekmektedir. Bu konuda vergilendirme 
sisteminin acilen gözden geçirilip daha 
gerçekçi oranlar belirlenmelidir. 

Ayrıca, AB ülkelerindeki emisyon değerlerine 
göre vergi sistemi bana göre Türkiye için çok 
uygun gözükmüyor. Çünkü, AB halkının 
gelir düzeyi yüksek ve araç alımından sonra 
kullanım maliyeti onları pek etkilemiyor. 
Zaten çevreye duyarlı bir toplum yapısı da 
oluşmuş olduğu için kullanıcı, emisyon 
değeri için daha yüksek vergi ödemeyi 
kabul edebiliyor. Bizde ise, çevre hassasiyeti 
pek gelişmediği için bu sistemin yararlı 
olmayacağı görüşündeyim. Bir de ülkemizde 
fahiş benzin fiyatlarını da eklersek bu durum 
tüketiciler için kullanım maliyetini daha da 
artıracaktır. 

Yetkili Satıcılık mesleğinin geleceği 

Yetkili satıcılık, son 10 yıldan beri distribütör 
firmaların kendi egolarını tatmin etmeye 
çalıştıkları, Avrupa ve dünyanın diğer 
ülkelerinde yapamadıkları, sağlayamadıkları 
yüksek standartları ülkemiz yetkili 
satıcılarının üzerinde baskıyla sağladıkları bir 
ortam sistem halini almıştır. 

Yüksek maliyetler, pahalı araziler üzerinde 
kurulu devasa plazalar, aşırı lükse ve detaya 
kaçan projeler… Fakat diğer tarafta, bir 
o kadar düşük kar marjı, rekabet ortamı, 
kaliteli ve duyarlı personel eksikliğidir. 
Bunların hepsi birleştiğinde ortaya pek de 
mutlu bir tablo çıkmıyor. Hele ki bundan 10 
yıl sonrasını tahmin bile edemiyorum.

Tüm bunlara rağmen, klasik bir Türk mantığı 
olan “en iyi iş, bildiğin iştir” sözünden yola 
çıkarak zannediyorum ki yine bu sektörde 
yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

BÜLENT ŞENER

BURSA / ŞANÇELİK OTOMOTİV

A vrupa'da bir müşteri araç satın almaya 
karar verdiğinde bir motor hacmi farkı 

olmaksızın araçların üzerindeki vergi yükü 
%19-20 iken, Türkiye'de bu oran en düşük 
motor hacimli binek otomobiller için %70'i 
geçmiştir. Bu daralmanın önlenebilmesi için 
uzun sürelerdir dile getirmekte olduğumuz 
araçlar üzerindeki ÖTV yükünün kademeli 
olarak azaltılması gerekir. 2014 yılında 
otomotiv iç pazarı %25 oranında daralma 
göstermiş ve çok hızlı şekilde daralmaya 
devam etmektedir. Sektörümüz doğrudan 
vergi toplamakta ve bununla beraber 
birçok noktada çok büyük katma değer 
de sağlamaktadır. Bu sektörün darboğaza 
girmesi önce sektör temsilcilerinin yeni 
yatırım planlarını daha sonra sektördeki 
yetişmiş iş gücünün kaybedilmesi ve bütçe 
dengesi sağlamaya çalışan maliyeyi çok ciddi 
etkileyecektir.

Ülkemizdeki yaş ortalaması 29 ve bu 
ortalama ile Avrupa'nın en genç nüfusunu 

“Araçlar üzerindeki ÖTV yükü
kademeli olarak azalmalı”

temsil ediyor oysa buna mukabil Batı Avrupa 
ülkelerindeki araç yaşları ortalaması 7-8 
civarı. Bugün İngiltere'de yaş ortalaması 
39,7 iken araç parkının yaş ortalaması 7,5, 
Almanya'da yaş ortalaması 44,6 iken araç yaş 
ortalaması 8,5. Ülkemizde ise yaş ortalaması 
29 iken araç yaş ortalaması 16. Dolayısıyla en 
yaşlı araç parkı ülkemizde olduğundan acil 
olarak aynı Almanya'da olduğu gibi gerçekçi 
ve sürekli uygulanabilir hurda teşviğinin 
acilen uygulaması ve hayata geçirilmesi 
gerekmektedir.

Araçların üzerindeki vergi yükü

Burada önemli olan Avrupa ülkelerinde kişi 
başı gelir 30-70 bin dolar aralığında iken 
tüketicinin bir araç alırken ödediği vergi ile 
ülkemizde 10 bin dolar civarında kişi başı 
gelire sahip bir ülkedeki tüketicinin ödediği 
vergi oranı karşılaştırılamayacak ölçüde 
yüksek. Ülkemiz zaten otomobil sahipliğinde 
bunu net olarak gösteriyor, 2013 yılının 
sonunda ülkemizde kişi başı araç sahipliği 

151 adet iken aynı dönemde benzer nüfus 
adetlerine sahip olduğumuz Almanya'da kişi 
başı 611 adet, Fransa'da kişi başı 613 adet 
ve İspanya'da kişi başı 567 adet. Ülkemizde 
araç satın alana bir tüketici bu ülkelerde araç 
alan bir tüketiciden gelir düzeyi daha düşük 
olmasına rağmen çok daha yüksek bir rakam 
ödeyerek araç sahibi olmakta. Bu sebeple en 
kısa zamanda kademeli olarak Avrupa vergi 
standartlarına geçip asıl verigiyi emisyona 
göre almaya başlamalıyız. Bir de söylemeden 
geçmek istemiyorum zannediyorum dünyada 
bu konuda tekiz, bir tüketici araç alırken 
önce ÖTV ödüyor sonra ÖTV'li rakamdan 
KDV ödüyor yani verginin de vergisini 
ödüyor. Bu konuda maliye yönetimine bilgi 
vermek gerektiğini düşünüyorum keza bunu 
duyan tüm yabancılar konuyu anlamakta 
zorluk çekiyorlar. Biz de anlatmakta 
zorluk çekiyoruz, kendimize daha fazla 
güldürmeden bu yanlıştan en kısa sürede 
dönülmesi gerekiyor.

Yetkili Satıcılık mesleğinin geleceği

Maalesef bu şartlarda bu mesleğin 
olamayacağını düşünüyorum. Ne üreticiler 
ne de hükümetler bu konuda Yetkili Satıcılara 
gerekli önemi vermiyor. Yatırımları ve 
istihdamları görmüyorlar. OYDER 2 yıl 
önce Almanya eski Şansöylesi Gerhard 
Schroder'i kongresine konuk olarak davet 
etmişti kendisi yerli marka tartışmaları için 
şunu söylemişti "biz bu teknolojiyi 130 yıl 

Marka standartları adı altından 
yapılan ölçüsüz büyük yatırımlar 
bugün atıl kapasitelere sahip 
değersiz tesislere dönüşmüş 
durumda. Bu sebeple diyorumki 
sektör oyuncularının bir araya 
gelerek bazı standartları tekrar 
belirlemek durumundalar. Finansal 
uygulamalar, bina yatırımları, 
yatırım yapılacak lokasyonların 
yeniden tespiti, yetişmiş personel 
istihdamı ve yeni personel 
yetiştirme gibi birçok konu 
gündeme gelmelidir. 
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önce keşfettik ve o günden bu yana epey yol 
aldık, şimdi tekrar bu teknolojiye yatırım 
yapmak doğru olmayacaktır" demişti. Peki 
İspanya veya Meksika modeli olabilir mi 
diye düşünelim yani zayıf bir yerli marka 
buna mukabil çok güçlü bir otomotiv 
sanayii. Elbette mümkün bugünkü dünyada 
marka sahibi olmadan mevcut markalara 
üretim yapabilir bir üsse dönüşmememiz 
için hiçbir sebep yok bence. Ancak şu anda 
dünyada %30 kapasite fazlalığı var ve yeni 
yatırım çekmek için herkesten çok daha 
fazla cazip imkanlar yaratmak gerekmekte 
zannediyorum. İç pazardaki sürekli inişli 
çıkışlı bir ortam yatırım yapmak için 
ne yabancılar için ne de bizim gibi yerli 
müteşebbisler için geleceğe dönük plan 
yapılmasına müsaade etmiyor. 

Satış tarafında yaşanan yoğun rekabet 
sebebi ile araç satışları zarar eder hale geldi, 
satış sonrası tarafında ise özellikle hasar 
departmanlarımız sigorta şirketlerinin 
kontrolüne geçmiş durumda. Mülkün ve işin 
sahibi olup da, bunu başkasının yönettiği 
bir işletmeler zannediyorum geleceklerini 
de kaybetmeye mahkum olacaklardır. Tabi 
hep devlet uygulamalarından bahsettik 
ancak üreticiler veya distribütörlerde 
yaptırdıkları büyük yatırımlar sebebi ile 
bayilik işletmelerinin kar optimizasyonunu 
sağlatamamaktalar. Bugün bunu tekrar 
konuşma ve yeniden bir sistem inşaa etmenin 
zamanı geldiğini düşünüyoruz.

Marka standartları adı altından yapılan 
ölçüsüz büyük yatırımlar bugün atıl 
kapasitelere sahip değersiz tesislere 
dönüşmüş durumda. Bu sebeple diyorumki 
sektör oyuncularının bir araya gelerek bazı 
standartları tekrar belirlemek durumundalar. 
Finansal uygulamalar, bina yatırımları, 
yatırım yapılacak lokasyonların yeniden 
tespiti, yetişmiş personel istihdamı ve 
yeni personel yetiştirme gibi birçok konu 
gündeme gelmelidir. 

ABDURRAHMAN SARI

GÜNLAS GROUP

S ektör 2014 yılı ilk 6 ayda %25 
daralmıştır. Daralmaya en büyük etken; 

artan vergiler, yükselen döviz kurları, artan 
faizler ve düşük kredilendirme oranları 
diyebiliriz. Pazarın çalışması için acil hurda 
teşviğine ihtiyaç vardır, bu şekilde artan 
vergi oranlarının ve faiz oranlarının etkisini 
azaltabiliriz.

Yaşlı araçlar özellikle büyük şehirlerde hafta 
sonları ve akşam saatlerinde trafiği çok 
olumsuz etkilemekle birlikte, yaydığı egzoz 
salınımı tabiatı ve insan sağlığını  da olumsuz 
etkilemektedir. Sıklıkla arıza yaparak trafiği 
de kilitlemektedir. Bu araçların acilen 
trafikten çekilmesi gerekmektedir. Bunun 
için en iyi yol hurda teşviğidir. Son yıllarda 
hurda araç sahiplerinin beklentisi de bu 
yöndedir.

Yeni araç vergilerinde Türkiye neredeyse  
Avrupa’ nın 3-4 katı büyüklüğünde bir 
orana sahip, hatta yeni düzenlemelerle 
distribütörün 0 araca uyguladığı indirimdeki 
sistemi kabul etmeyip fazla ÖTV tahsilatı 
yapmaktadır. Bir diğer önemli konu; Türk 
sanayisinin uzman olduğu hafif ticari 
araçlardan alınan vergiler ve uygulanan 

“Yetkili satıcılar, yan 
işlerlerle takviye alır 
duruma geldi”

zorlamalarla  yapılan satışlar yüzde 50'den 
fazla düşmüştür.

Yetkili satıcılık mesleği 2014 yılının en kötü 
sezonunu yaşamaktadır. Bir yandan düşen 
adetler - yükselen fiyatlar, diğer yandan 
opsiyonel kiralamanın toplam satışlardaki 
payının %20 lere çıkması, distribütörlerin 
yüksek standart talepleri, yüksek hedefler 
ve  değişen çalışma şartları (haftalık 45 
saat personel işe konsantre olamıyor, çok 
boş vakit var), bu kötü tabloya iyi birer 
örnektirler.

Sigorta şirketlerinin rekabeti ve kiralama 
şirketlerinin yüksek indirim talepleri 
servisleri çalışamaz hale getirmiştir. Mevcut 
şartlarla yetkili satıcılıkta para kazanmak 
zorlaşmaktadır. Bayiler yan işlerle takviye 
almaya başladı. 2. Ele önem, kiralama, 2.el 
kaporta öne çıkmaya başladı. Çoğu bayii 
arkadaşımız değerlenen plazalarının arsaları 
üzerinde hesap yapmaya başladı.

Önümüzdeki dönemde bayiler; birleşmeler 
ve çok markalı bayilikler, düşük standartlı 
plazalarla yoluna devam edecektir. 

Satış tarafında yaşanan yoğun 
rekabet sebebi ile araç satışları 
zarar eder hale geldi, satış 
sonrası tarafında ise özellikle 
hasar departmanlarımız sigorta 
şirketlerinin kontrolüne geçmiş 
durumda. Mülkün ve işin sahibi 
olup da, bunu başkasının yönettiği 
bir işletmeler zannediyorum 
geleceklerini de kaybetmeye 
mahkum olacaklardır. 
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İÇİMİZDEN BİRİ

Boranlar Otomotiv İnşaat Lojistik Hizmetler Tic. Ve San. Ltd. Şti.
Seyit Serdar AKYURT:

İkinci el otomotiv pazarı,
düşük kâr marjına iyi bir alternatif

Diğer taraftan toplam satışlardan filo 
satışlarının aldığı payın artması, ağırlıklı 
olarak perakende satışlara yönelmiş olan 
yerel bayilerin satışlarını olumsuz yönde 
etkiledi.

Yukarıdaki veriler ışığında 2014 yılının ilk 
altı ayının kötü bir performansla geçtiğini 
belirtebilirim. Toplam satışlardan filo 
satışlarını çıkarıldığında, aslında durumun 
daha da vahim olduğunu ifade etmek 
mümkündür.

Sektörün önünü açacak beklentileriniz 
nelerdir? 

Sektörün önünü açacağına inandığım 
beklentileri maddeler halinde sıralamak 
gerekirse,

•	En	kısa	zamanda	hurda	teşviki	ile	ilgili	
düzenlemenin gerçekleşmesi,

•	HTA	pazarının	iyileştirebilmesi	için	K	
Belgesi maliyetlerinin düşürülmesi,

•	Combi	tipi	araçların	zorunlu	muayene	
süreleri ile hız sınırlamalarının yeniden 
düzenlenmesi,

•	Pert	olarak	tanımlanan	araçların,	kişilerin	
can ve mal sağlığını tehlikeye atacak şekilde 
onarılmasının önüne geçilerek, trafikten 
men edilmek suretiyle geri dönüşümde 
değerlendirilmesi,

•	Sigorta	şirketlerinin	onarım	maliyetlerini	
düşürmek amacıyla uyguladıkları “Anahtar 
Teslim” onarım türünün sorgulanması.

Bölgenize yakın konumda Suriye krizi 
yaşanıyor acaba bölgedeki ekonomik 
durumu öğrenebilir miyiz? Otomotive 
negatif veya pozitif etkileri var mı?

Yaşadığımız bölgenin Suriye ile geçmişten 
gelen sağlam ve köklü bağları mevcuttur. 

Sektörün 2014 ilk yarı performansı

Y ılın ilk günlerinde gerçekleşen ÖTV 
zammı ile 2014 yılına oldukça kötü 

bir başlangıç yapmıştık. Büyüme oranının 
beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine 
rağmen, ÖTV oranlarındaki artış, kur artışı 
ile birleşince sektör üzerindeki olumsuz 
etki daha da arttı. Bankacılık Denetleme ve 
Düzenleme Kurulu’nun kredi işlemlerine 
yönelik getirdiği sınırlamalar da sektörü 
derinden etkiledi.

Diğer taraftan tüketicilerin satın alma 
alışkanlıklarındaki değişiklik devam 
ederek Hafif Ticari Araçlara (HTA) olan 
talep düşmeye devam etti. Geçen yılın 
aynı dönemine göre yaklaşık %32’ye varan 
daralma, yerli üreticileri zorlar duruma geldi. 
HTA payının düşmesindeki etkenler ise, K 
Belgesi ve SRC maliyetleri ile bu araçlara 
uygulanan yıllık zorunlu teknik kontroller ile 
hız sınırları ve bunların akabinde gelen trafik 
cezaları olarak ifade edilebilir.

İlk altı ayda önceki yılın aynı dönemine göre 
otomobil pazarında gerçekleşen %23’lük 
gerileme HTA pazarındaki %32’lik düşüş 
ile birleşince, otomobil ve HTA toplam 
pazarında yaklaşık %25 lik bir azalmaya 
neden oldu.

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği 
tüketicilerin daha az yakıt tüketen, yakıt 
maliyeti daha düşük olan dizel motorlu 
araçlara yönelmesini arttırdı ve bu nedenle 
gerçekleşen satışlarda dizel motorlu araçların 
payını %63’lere çıkardı.

Vergi oranlarının yüksekliği ise tüketicilerin 
A, B ve C segmentlerine yönelmesini neden 
oldu. Bu segmentlerdeki araçların otomobil 
grubu pazar payından aldığı oran ise % 84 
olarak gerçekleşti.
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Özellikle Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa 
kültürel bağların da etkisiyle Türkiye – Suriye 
ilişkilerinin gelişmesinden olumlu yönde 
etkilenen başlıca şehirlerdir.

2010 yılında Türkiye, Suriye’nin ithalat 
yaptığı ülkeler sıralamasında birinci sırada 
yer alıyordu. Aynı yıl Şanlıurfa, Hatay, 
Gaziantep, Adana ve Mersin’den Suriye’ye 
yapılan ihracat toplamı 358 milyon dolar 
olarak gerçekleşmişti.

Son zamanlarda Suriye başta olmak 
üzere bölgede yaşanan istikrarsızlık,  
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki illerimizi olumsuz yönde 
etkiledi. Bu illerimizde bulunan ticari 
işletmelerimizin, Suriye ve Irakla olan 
ticaretlerindeki ciddi azalma, doğrudan 
ya da dolaylı olarak bölgemizde otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı da 
etkiledi.

Suriye’ye olan karayolu taşımacılığının 
azalması, İstanbul ve Ankara bölgelerinin 
ardından Türkiye’nin en çok çekici, kamyon, 
römork ve kamyonet tipi araç stokuna sahip 
olan Adana bölgesini (Adana, Adıyaman, 
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, 
Karaman, Kilis, Mersin, Osmaniye) ciddi 
anlamda olumsuz yönde etkiledi. Lojistik 
sektöründeki olumsuz etkiler doğrudan 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bayi ve 
servislerimize de yansıdı.

Suriye krizi nedeniyle yaşanan tüm bu 
olumsuz etkilerin yanı sıra bölgeye olumlu 
etkileri de oldu. “Güvenli bir liman” olarak 
adlandırılan Türkiye, bölge sermayesi için 
cazibe merkezi olarak görülmüştür.

Diğer taraftan emlak sektörü de bölgede 
yaşanan krizden olumlu olarak etkilenmiştir.

İkinci el otomobil pazarı

Tüketicilerin son dönemlerde kendilerini 
daha fazla güvende hissetmek istemeleri, 
Yetkili Satıcıları ikinci el pazarında avantajlı 
hale getiriyor. Yeni yürürlüğe giren Tüketici 
Yasası’ndaki düzenlemeler de bu yönde 
olumlu etkide bulunacaktır.

Diğer taraftan ikinci el pazarının, yeni 
oto satışlarının düşük kâr marjına iyi bir 
alternatif olacağı inancındayım.

Satış sonrası hizmetlerde yaşanan 
sıkıntılar

Satış sonrası hizmetlerdeki sıkıntıların 
başında Kaporta ve Boya atölyelerinin 
kârlılıklarının düşmesi gelmektedir. Sigorta 

şirketleri tarafından Yetkili servisler olarak 
fabrika standartlarında onarım yapan 
bizlerin, nispeten güvensiz onarım yapan 
hasar noktalarıyla aynı kefeye konmamamız, 
haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır.

Fabrika standartlarına uygun olmayan yedek 
parça ile yapılan ucuz bakım ve onarımlar, 

araçların güvenlik standartlarını düşürürken 
diğer taraftan da Yetkili Servislerin pahalı 
olduğu haksız imajını oluşturmaktadır.

Uzun dönem kiralama konusunda neler 
düşünüyorsunuz? Yetkili satıcılara hangi 
tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Uzun dönem kiralama hizmeti veren filoların 
araç parklarındaki artış oranın, bir süre daha 
yükselişte olacağına inanıyorum. Yetkili 
Satıcılar için sektör içerisinde alternatif bir 
kazanç olarak düşünmek mümkün. Uzun 
dönem kiralama hizmeti vermek amacıyla 
Yetkili Satıcılar arasında ortaklık yapıları 
oluşturmak suretiyle büyük araç parkları 
oluşturulabilir.

Şirketlerinizin 2014 hedefleri, 2015 
beklentileri nelerdir?

1971 yılından bugüne FIAT markası ile 
sürdürdüğümüz köklü birlikteliğimizin yanı 
sıra bu yılın Mayıs ayında başlayan TOYOTA 
bayiliğimiz ile otomotiv sektöründeki 
varlığımız yeni bir boyut kazandı. İkisi FIAT, 
biri TOYOTA markasını temsil eden üç 
tesisimizde, hem satış hem de satış sonrası 
hizmetlerde markalarımızı en iyi şekilde 
temsil etme hedefini ilk sırada görmekteyiz.

2014 yılı başındaki öngörülerimizi bir 
miktar olumlu yönde revize etmiş olsak 
da, Seçim süreci, uluslararası piyasalardaki 
finansal tedbirler, Merkez Bankasının sıkı 
para politikası ve Ortadoğu’nun kuzeyinde 
yaşanan istikrarsızlık nedeniyle 2014 
yılında bir önceki yıla oranla gerileme 
öngörmekteyiz.

2014 ve 2015 yıllarında sektörün elini 
rahatlatacak hamleler yapılmazsa, 2015 
yılında 2014 yılını arayacak durumda 
olabiliriz. 

1971 yılından bugüne FIAT 
markası ile sürdürdüğümüz 
köklü birlikteliğimizin yanı sıra 
bu yılın Mayıs ayında başlayan 
TOYOTA bayiliğimiz ile otomotiv 
sektöründeki varlığımız yeni 
bir boyut kazandı. İkisi FIAT, biri 
TOYOTA markasını temsil eden 
üç tesisimizde, hem satış hem 
de satış sonrası hizmetlerde 
markalarımızı en iyi şekilde 
temsil etme hedefini ilk sırada 
görmekteyiz.
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CNN TÜRK Ekonomi Müdürü Emin Çapa,

 üç boyutlu yazıcılar ve insan kök 

hücresinin  kopyalanmasının insanlık 

tarihinde çok önemli bir kırılma anı 

olduğunu söyledi.

 Emin Çapa hayatımızı değiştiren

 bilimsel  ve teknolojik gelişmelerie 

değinerek Türkiye ve dünya ekonomisi 

üzerine  değerlendirmelerde bulundu.

"Dünyada bol ve ucuz para dönemi 

bitiyor. Avrupa ne kadar para saçarsa

saçsın, Amerika'nın yerini alamayacak. 

Dolayısıyla paranın kendisi değerli bir 

hale gelecektir. Şirketler açısından

 harcamalarımızı yaparken eskisi gibi

 artık rastgele yatırımlara yönelmemek 

gerekiyor. Daha yüksek katma değer 

yaratacak yatırımlara doğru evrilmek 

daha önem kazanacak."

“Bir ekonomide 
teşhis yoksa 

tedavi yoktur”

CNN TÜRK Ekonomi Müdürü
EMİN ÇAPA
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Türkiye ekonomisi kendisini dönüştüremedi

Türkiye'de birincil ekonomik reformların 
ardından ikincil reformları hayata 

geçirmediğimiz için ekonomi kendisini 
dönüştüremedi. Belki de plansız olarak bir gelişim 
sağladık, ama kendisini dönüştüremedik. Bu yüzden 
cari açık büyüdüğü ya da ekonominin bir tarafında 
risk işaretleri alındığı anda toptan bir küçülmeye 
doğru yöneliyoruz. Cari açığı engellemek için bir 
anlamda her şeyi durdurmuş oluyoruz.

İkinci ekonomik reformlar gerçekleştirilmiş 
olsaydı, bu türden eğilimler içerisine girmemiş 
olurduk. Bana göre bütün bunların temelinde 
tasarruf açığı oranı yatmaktadır. Yani Türkiye'nin 
büyümesi ile ülkenin toplam tasarruf oranı 
birbiriyle bağlantılıdır. Kamunun, şirketlerin ve 
bireylerin tasarruf oranı şu anda çok düşük bir 
düzeydedir. Bu rakam ortalama olarak yüzde 
20'nin altına indiği anda ülkenin büyüme oranının 
düşmesi gerekiyor. Bu duruma rağmen hala yüksek 
bir oranda kalmasını istiyorsak, bu zaman dış 
dünyadan onların tasarruf oranlarını satın almak 
durumundayız. İşte Türkiye yıllardır bununla 
büyümüş durumdadır.

Türkiye'nin tasarruf oranı yüzde 13'ün altına 
inmiş durumdadır. Bunu bir felaket senaryosu 
olarak değerlendirmekte fayda var. Bunun yanı 
sıra dünyadaki parasal gelişmelere de aşırı duyarlı 
olduğumuzu gösteriyor. Öncelikli olarak tasarruf 
oranımızı hızla yükseltmekte fayda var.

Türkiye'de son 10 yılda yapılan yatırımların 
sayısı çok sınırlı

Bunun yanı sıra ülke ekonomimizi anlamak için 
“Türkiye'de son 10 yılda küresel ölçekte kaç tane 

sıfırdan yatırım yapılmıştır?” yapılmış sorusunu 
yanıtlamak gerekiyor. Elbette bunun yanıtı 
“Türk Telekom”un satışı olmamalıdır. Çünkü 
Türk Telekom zaten vardı, yani elimizde olan 
bir işletmeyi satmış olduk. Sıfırdan bir istihdam 
yaratılmadığı için bir yatırım olarak kabul edilemez.

Ülkemize son 10 yılda sıfırdan yapılan yatırımların 
sayısı çok sınırlı kalmış durumdadır. Yapılan 
yatırımların çoğu da otomotiv sektöründe 
gerçekleştirilmiştir. Yeni yatırımları ülkemize 
çekmek konusunda zayıf kalmış durumdayız. Bu da 
önemli bir soruna işaret etmektedir. 

Ayrıca yeni teknolojiler alanında Türkiye sıfır 
noktasındadır. 2011 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin 
yüksek teknoloji ihracatı 1.9 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Güney Kore'nin ise 122 milyar 
dolar seviyesindedir. Bizim ihracatımızın yüzde 
1,8'i yüksek teknoloji iken, Güney Kore'de bu oran 
yüzde 24'lere ulaşmış durumdadır. Bizim içinde 
bulunduğumuz orta gelirli ülkelerde bu oran 
yüzde 17 ila 22 arasındadır. Ülke olarak biz burayı 
dönüştürmek zorundayız.

Yüksek katma değerli ürün üretmek ve onu ihraç 
edebilmek elbette bugünden yarına olabilecek 
bir gelişme değildir. Fakat 10 yıl önce başlasaydık 
bugün bir yerdeydik. Beş yıl önce başlasaydık bir 
başka noktaya gelmiştik.

Bölgesel Kalkınma Stratejileri konusundaki 
eksiklikler

Ekonomideki kırılmanın bir başka noktası ise 
bölgesel kalkınma stratejileri konusunda yaşanıyor. 
Kalkınmada öncelikli yöreler belirliyoruz. Bu 
bölgelerde her türlü girişime teşvik veriyoruz. 
Buna karşılık İstanbul'da ise hiçbir yatırıma 
teşvik vermiyoruz. En gelişmiş yerlerde bile 
bazı yatırımlara teşvik vermek ve bazı sektörleri 

Dünyada şu anda çok 
az insanın görebildiği 

bir bilimsel patlama 
yaşanıyor. Bu bilimsel 

patlamanın sonuçlarını 
görüyoruz ve daha çok 

daha başında olduğunu 
da biliyoruz. Bilimin 

hemen her alanında yeni 
gelişmeler var, Türkiye 

ise bunun dışında 
kalıyor. Tıpkı yüz 

yıllar önce matbaanın 
ve sanayi devriminin 

dışında kaldığı gibi. 
Bilimsel gelişmelerin 

dışında kalmak, 10-15 
yıl sonra Türkiye'nin 

dünya ölçeğinde geride 
kalması anlamına 

geliyor. 

EMİN ÇAPA
1967 İzmit doğumlu olan Emin Çapa, 1984’te başladığı İstanbul Üniversitesi’nde 

gazetecilik bölümünden okudu, lisansüstü eğitimlerinin ikisini de AB üzerine 

yaptı. Üniversiteye başladığı sene Hürriyet’te stajyer olarak çalışmaya başladı. 

Ardından Tempo dergisinde ilk kez kadrolu ekonomi muhabiri oldu. Ardından 

Türkiye’nin ilk özel radyolarından Genç Radyo’nun kurucuları arasında bulundu. 

İşçi-işveren konularına olan ilgisi nedeniyle kısa bir süre TİSK’te çalıştıktan sonra, 

Sabah gazetesinde 5 sene ekonomi muhabirliği yaptı. Ardından TÜSİAD’da Mu-

harrem Kayhan ve Erkut Yücaoğlu döneminde başkan danışmanı olarak çalış-

tı.1999 Kasım ayından bu yana CNN TÜRK’te çalıştı. Editör olarak başladığı CNN 

TÜRK hayatında, önce Ekonomi İstihbarat Şefi, ardından Ekonomi Haber Müdü-

rü, son olarak da Ekonomi Müdürü oldu. Halen CNN TÜRK Ekonomi Müdürü olan 

Çapa, evli ve Strasbourg Üniversitesi’nde hukuk ve AB eğitimi alan bir oğlu var.

Amatör olarak bahçıvanlık ve arkadaşlarıyla olmak ve para almamak kaydıyla sa-

nat tarihi-arkeoloji rehberliği yapıyor.



32

RÖPORTAJ

HAZİRAN 2014

desteklemek gerekmektedir. Örneğin siz, dünya 
çapında bir bilişim şirketini Mardin'de ya da 
Diyarbakır'da çalıştıramazsınız. Ama İzmir'de 
ya da İstanbul'da çalıştırabilirsiniz. Dolayısıyla 
sadece bölgesel değil, sektörel teşviklerde dikkate 
alınmalıdır. Ayrıca bunların içiçe geçmesi de 
gerekiyor.

Dünyada şu anda çok az insanın görebildiği bir 
bilimsel patlama yaşanıyor. Bu bilimsel patlamanın 
sonuçlarını görüyoruz ve daha çok daha başında 
olduğunu da biliyoruz. Bilimin hemen her 
alanında yeni gelişmeler var, Türkiye ise bunun 
dışında kalıyor. Tıpkı yüz yıllar önce matbaanın 
ve sanayi devriminin dışında kaldığı gibi. Bilimsel 
gelişmelerin dışında kalmak, 10-15 yıl sonra 
Türkiye'nin dünya ölçeğinde geride kalması 
anlamına geliyor. 

Üç boyutlu yazıcının gelişimi gündelik hayatı 
ve sanayiyi yeniden tanımlayacak

Bilimsel patlamanın geldiği en önemli noktanın 
ise üç boyutlu yazıcı olduğunu düşünüyorum. 
Ayrıca üç boyutlu yazıcı yeni bir sanayi devrimine 
de işaret ediyor. Üç boyutlu yazıcı iki kanaldan 
ilerliyor. Bunlardan birincisi, gündelik hayatı 
içine alıyor. Diğeri ise sanayi tarafında gelişiyor. 
Gündelik hayattaki gelişimi basit üretimin 
yapıldığı imalathanelerin ya da küçük fabrikaların 
olmayacağını gösteriyor. İnsanlar evlerinde birçok 
gereksinimini üç boyutlu yazıcıdan alacak. Örnek 
vermek gerekirse şu anda ünlü bir spor markasının 
ayakkabıları üç boyutlu yazıcıda basılabiliyor. 
Bunun yanı sıra Hollanda'da bisiklet basıldı.

İnsanlar artık evlerindeki üç boyutlu yazıcı ile 
internet üzerinden şifre ya da kodu satın alacaklar. 
Ayrıca basılacak hammadeyi yakınlarındaki 
marketten satın alarak, istedikleri ürünü kendilerine 
özgü yani kişilleştirilmiş olarak basabilecek bir 
konuma gelecekler. Yine şu anda hammadde olarak 
plastik, reçine, titanyum ve porselen kullanılıyor. 
Örneğin, Amerikalı askerlerin Afganistan'da ya da 
bir başka bölgedeki çatışmalarda kemik kırıklarına 
karşı kullanılar titanyumları yazıcıda basarak elde 
ediyorlar. Bu teknoloji artık insana özgü, hatta 
insanın kalçasına özgü titanyum hammaddesi 
kullanarak kemik üretebilecek konuma geldi.

Üç boyutlu yazıcılar sağlık sektöründe de ciddi 
bir gelişme sağlıyor. Yine şu anda yazıcıda böbrek 
ve kulak basılabiliyor. Beş ya da on yıl içerisinde 
yazıcıda basılabilen organların sayısının artacağı 
bekleniyor. 2013 yılının Kasım ayında Harvard 
Üniversitesi Tıp Okulu'ndan başında bir Türk'ün 
bulunduğu araştırma grubu İskoçya'da bir 
laboratuvarda bir kök hücreyi üç boyutlu yazıcıda 
çoğaltmayı başardılar. Yani bu gelişmeler gündelik 
hayatı ve sağlığı yeni baştan tanımlamak anlamına 
gelecektir.

Üç boyutlu yazıcının gelişimi malzeme 
mühendisliğini geliştirecek. Malzeme bilimi üç 
boyutlu yazıcı ile insan hayatına yeni imkanlarda 
sunacaktır. Şu anda üç boyutlu yazıcıda oynaklı 
parçalar vidasız bir bütün olarak basılabiliyor. 
Aralara suda eriyen bir materyal konuluyor. Bu 
yüzden bir birleştirme işlemi ya da vidalamak 
gerekmiyor. Yani bütün bir parça basılıyor, su ile 
temas edince erimesi gereken yerler dökülerek, 
oynama kabiliyetine sahip hareketli bir ürün elde 
edilebiliyor.

Üç boyutlu yazıcının endüstri açısından da önemi 
büyük. Şu anda Boing'in Dreamleaner olarak 
adlandırdığı yeni uçağında 20'nin üzerinde parça 
üç boyutlu yazıcıdan basılarak elde ediliyor. Boing 
şirketi 10 yıl içerisinde bir uçağın yüzde 70'inin 
yazıcıdan çıkabileceğini söylüyor. NASA, dünyanın 

Önemli olan ekonomi yüzde 7-8 büyürken cari açığı düşürmektir. İşte 
tam da bu yüzden ekonomik yapısal dönüşümü gerçekleştirmemiz 
gerekiyor. Bunu da hızla bir eğitim reformuna bağlamamız öncelik arz 
ediyor. Fakat eğitim tarafında böyle bir kaygı, düşünce ve hedef göre-
miyorum. Türk çocukları seküler akıldan uzak bir eğitim alıyorlar. Du-
rumun böyle olmasını bugünün kaybı olarak okumamak gereklidir. 
Bunu yarının kaybı olarak değerlendirmeliyiz. Şöyle düşünelim; bir 
yatırım yaptınız, yarın bu yatırımın yanlış olduğunu gördünüz. İflas 
edersiniz, o fabrikayı birisi satın alır. Ama siz eğitim konusundaki yan-
lışlarla bir nesli bir kuşağı kaybediyorsunuz.

CNN Türk Ekonomi Müdürü 
Emin Çapa, OYDER Genel 

Sekreteri Özgür Tezer'in 
sorularını yanıtladı.
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yörüngesindeki uzay araçları için yazıcıdan 
basılabilir parçaları son bir buçuk yıldır test etmeye 
başladı.

Ayrıca henüz askeri alan üç boyutlu yazıcının 
gelişimi konusunda bir farkındalık içerisinde 
değil. Amerika, Fransa ve İngiltere sadece bu 
konuda bir çalışma yürütüyor. ABD, Afganistan'da 
operasyon yapıyor. Oraya gıdadan askeri 
malzemeye kadar gerekli her tür ürünü taşımak 
zorunda kalıyor. Halbuki yeni dönemde sadece 
hammaddeyi ve yazıcıyı götürmek yeterli olacak. 
Yani bu durum askeri lojistiği bambaşka bir yere 
taşıyacak. Hemen hemen her ürünü basabildiğimiz 
noktada endüstrinin ana sektörlerinin yeniden 
şekilleneceğini düşünüyorum. Bir kere stok, nakliye 
gibi alanların belki de mahvedilmesine yol açacak. 

Üç boyutlu yazıcılar malzeme mühendisliğinin 
izin verdiği hemen herşeyi basabilecektir. Bu 
durumu kaçıran, dünyanın yeni geleceğini kaçırmış 
olacaktır. Türkiye açısından ise hem malzeme 
mühendisliği hem de üç boyutlu yazıcının gelişimi 
konusunda sıfır noktasında durmaktayız. Türkiye'de 
ise sadece baskı makinaları geliyor ve sadece ihtiyaç 
hissedilen basılıyor. Üç boyutlu yazıcı özellikle 
Türkiye'de otomotiv sanayinde gelişmiş bir şekilde 
kullanılabilir. Parça üreticisi ürettiği ürününü test 
etmesi gerekiyor. Artık üç boyutlu yazıcı teknolojisi 
sayesinde otomotiv sanayi çok kolay parça 
prototipleri hazırlayabilecektir.

Türkiye'de ise durum, ithal edilen makinaların 
burada sadece kullanımından ibarettir. Biz, tıpkı 
Facebook'ta olduğu gibi dünyanın en büyük 
kullanıcıların biri olduğumuzu iddia ediyoruz. Ne 
yazık ki bunlardan övünülecek bir şey yok, marifet 
ise bunları yapabilmekten geçmektedir.

Malzeme mühendisliği yeni dünyanın ana 
konularından biridir

Yine ifade etmek istiyorum, üç boyutlu yazıcının 
malzeme mühendisliği olduğunu unutmayalım. 
Malzeme mühendisliği yeni dünyanın ana 
konularından biridir. Örnek vermek gerekirse, 
güneş enerjisi panelleri tamamen malzeme 
mühendisliğinin geliştirdiği bir üründür. Keza aynı 
şekilde rüzgar panellerinin gelişimi de malzeme 
mühendisliğinin sonucudur. Rüzgar panellerinin 
kanat açıklığına rotar deniliyor. Günümüzde 150 
metrelik açıklıkla rüzgar panelleri yapılabiliyor. 
Çünkü ne kadar büyük yapılırsa o kadar rüzgar 
alınıyor. Fakat paneller büyüdükçe ağırlık artıyor 
ve dönmeyi etkiliyor. Artık yeni malzemelerin 
kullanımı inanılmaz hafif bir o kadar da güçlü hale 
gelebiliyor.

Nano teknoloji malzemenin mikro tüketimini de 
beraberinde getiriyor

Yine tekrarlamak istiyorum, malzeme mühendisliği 
konsunda Türkiye'nin kendini geliştirmemesi, 
yeni yüzyılda da olmaması anlamına geliyor. Yeni 
dünyanın yükselen eğilimlerine baktığımızda 
nano teknolojileri görüyoruz. Gözlerden kaçtı 
çok az yerde haber oldu, ABD'de Amerikan Sağlık 
İdaresi bazı gelişmelere imza attı. Hatırlarsınız 
Gripin denilen bir ilaç vardı. Kocaman ve 
yutması çok zordu. Gripin boyutunda yutulan bir 
mekanizma ile kolon kanseri ve mide konusundaki 
her türlü hastalıklar için tarama yapılabilir bir 
boyutu denemeye başladılar. İki yıl öncesinde bu 
mekanizma yutuluyor ve dışkı yardımıyla vücuttan 
atılarak bilgisiyarda izleniyordu. Şimdi ise bu 
mekanizma doktorun bilgisayarına wireless ile 
bağlanıyor, bütün bilgileri ekrana aktarıyor.

Giderek küçülme yani nano teknoloji kuantum 
fiziğinin insanlığa kattığı büyük değerlerden biri. 
Herşeyin inanılmaz küçüklükte mikro şekilde 
yapılabilmesini sağlıyor. Bu teknolojinin gelişiminde 
nadir elementlerin dünyada çok azalmasının bir 
sonucudur. Nadir elementleri cep telefonundan 
radarlara kadar, emar cihazlarından bilgisayarlara 
kadar herşeyde kullanıyoruz. Ve bu elementlerin 
çok az ömürleri kalmış durumdadır. Hani benzini 
koklayarak tüketiyor denilir ya, ne kadar az 
kullanırsak o kadar çok iyidir. O yüzden nano 
teknoloji maden ve elementlerin çok daha mikro 
ölçüde kullanılmasına izin veriyor.

Yaşayan bilgisayar çalışmaları yeni dünyada 
yeni bir ufuk açacak

Yine ayrı bir alan olarak bilişim teknolojilerinde 
yepyeni bir döneme doğru evriliyoruz. Canlı 
bilgisiyar teknolojisine büyük bir yatırım ve gelişim 
olduğunu gözlemliyebiliyoruz. Canlı bilgisiyarların 

Önümüzdeki yüzyılın 
tüketici tarafının yani 
hayatın tam ortasında 

bilişim teknolojileri 
ve otomotiv sektörü 

olacak. Eğer hayaller 
gerçek olursa, 

otomotiv bizim enerji 
ana üssümüz olacak. 

Evimizin üzerindeki 
güneş enerjisi 

panellerinden enerji 
alarak otomobilimizi 

şarj edeceğiz. Gündüz 
otomobili kullandıktan 

sonra, gece güneş 
yokken otomobile 

yüklediğimiz enerjiyi 
bataryadan eve geri 
besleme yapacağız. 

Otomotivi merkeze alan 
ana hayal budur.
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aynen beyin gibi çok fazla nöronla etkileşime 
geçmesi konusunda çalışmalar bulunuyor. Halbuki 
klasik bilgisayar teknolojisi 1 ve 0 dediğimiz basit 
bir sisteme dayanmaktadır. Canlı bilgisayarlarla 
yaşayan bilgisayarlar teknolojisini geliştirme 
konusunda büyük adımlar atılıyor. Öte yandan 
ise mikro ölçekte kuantum bilgisayar çalışmaları 
giderek büyük bir aşama kaydediyor. Bilim adamları 
artık atomların üzerine verileri yazabilecek 
teknolojiler üzerinde çalışıyorlar.

Enerji kaynakları konusunda büyük bir aşama 
kaydedilecek

Bütün bunların dışında orta vadede ise iki önemli 
konu bulunuyor. Bu gündemden ilkini enerji 
konusu oluşturuyor. Enerji, şu anda dünyada 
otomobil şirketlerinden, cep telefonu şirketlerine 
kadar petrol sektöründen Google'e kadar herkesin 
üzerinde çalıştığı tek bir konu haline geldi. Yeni 
enerji kaynakları ve enerjiyi saklama konusunda 
derin araştırmalar yürütülüyor. Yeni dünyada insan 
sürekli bağlı kalmak yani 'online' olmak istiyor. 
Fakat bilgisayarın, cep telefonunun şarjı bitiyor. 
Bu sorunu aşmak için daha uzun batarya ömürleri 
konusunda çalışmalar var. Aynı zamanda bu durum 
elektrikli araçlar içinde çok geçerli.

Yakın bir gelecekte yeni enerji kaynakları 
konusunda büyük bir aşama kaydedildiğini 
göreceğiz. Çünkü sektörler bu konuya inanılmaz 
yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. Örneğin IBM, 
hiçbir yeni teknoloji geliştirmeden aşırı ısınan 
bilgisayarların soğutma sistemlerini tersine çevirip 
enerji üretme konusunda çalışıyor. Şu anda güneş 
enerjisi panellerinden yüzde 40 daha fazla enerji 
üreten bir sistem geliştirdi. Bunun son üretimi için 
çalışmalar yapıyor. 

Önümüzdeki yüzyılın tüketici tarafının yani 

hayatın tam ortasında bilişim teknolojileri ve 
otomotiv sektörü olacak. Eğer hayaller gerçek 
olursa, otomotiv bizim enerji ana üssümüz olacak. 
Evimizin üzerindeki güneş enerjisi panellerinden 
enerji alarak otomobilimizi şarj edeceğiz. Gündüz 
otomobili kullandıktan sonra, gece güneş yokken 
otomobile yüklediğimiz enerjiyi bataryadan eve geri 
besleme yapacağız. Otomotivi merkeze alan ana 
hayal budur.

Yeni dünyanın gelişmelerini belki insanlar bilim 
kurgu gibi görüyorlar. Yine şu anda derin uzay 
madenciliği konusunda çalışmalar var. Dört 
şirketin bu konuda çalışmalar yaptığını biliyoruz. 
Bu şirketler Mars yörüngesinin dışında çok 
fazla meteor bulunuyor. Bu meteorlar değişik 
oranlarda maden cevheri içeriyorlar. Örneğin, 300 
metre çapında bir meteor eğer demir ağırlıklı ise 
dünyanın uzun bir süre demir alüminyum ihtiyacını 
karşılayabilir. Bu konuda çalışma yapan şirketler, 
meteorları yakalayıp dış yörünge dediğimiz 
Ay'ın dışındaki yörüngeye getirererek madenleri 
çıkarmayı ve işlemeyi hedefliyorlar. Meteoru Ay 
yörünge teknolojisine oturtmak yeni geliştiriliyor. 
Fakat onu uzayda işleme teknolojisi ise henüz daha 
yeni geliştiriliyor.

Uzay madenciliği dünyanın kaynaklarını daha fazla 
tüketmeme ve kirletmeme anlamında büyük bir 
gelecek vadediyor. Bu da insanlığa yepyeni bir ufuk 
açıyor. Yine aynı zamanda robot teknolojisi de çok 
hızlı bir gelişim gösteriyor. Robotlar artık düşünce 
gücü ile kontrol edilebilir hale gelmiştir. Ampute 
ya da engelli insanlara takılan biyonik kollar ya da 
bacaklar düşünce gücü ile hareket edebiliyor.

Ben bu gelişmelere bakarak yepyepi bir çağın 
ufkunda olduğumuzu düşünüyorum. Bütün bu 
bilimsel gelişmeler; ucuz enerjili, büyük kaynaklı, 
uzamış ömürlü, artmış refahlı bir insanlığın yolunu 
açıyor.

PISA Testi'nde 
başarılı olan ülkelere 
baktığımızda onların 

teknoloji kullanımında 
çok geride olduğunu 

görürüz. Çünkü eğitimde 
ana unsur öğretmendir. 

Öğretmene yatırım 
yapmayan hiç kimse 

kazanamıyor. Bunun için 
öncelikle öğretmenin 

saygınlığını artırmamız 
ve eğitim seviyesini 

yükseltmemiz 
gerekiyor. Eğitimde 

başarılı ülkelere 
baktığımız zaman yani 

Asya'da Kore, Şangay, 
Japonya ve hatta 

Malezya'da öğretmene 
odaklandıklarını 

görürüz. Onlar eğiticiye 
odaklanırken biz alete 

odaklanıyoruz. 

Biz, hep kendimize bakıyoruz
Türkiye ilk defa AB’ye başvurduktan hemen sonra Avusturya başvurdu. Bizim dı-
şişleri bakanımız, Brüksel’de Avusturya dışişleri bakanı ile karşılaşıyor. Ona, “Biz 
sizden önce Avrupa Birliği’ne gireceğiz” diyor. Tabii, Avusturya dışişleri bakanı şa-
şırıyor ve bunun “nasıl olacağını” soruyor. Bizim bakanımız “Çünkü biz sizden 
önce başvurduk” diyor. Bunun üzerine Avusturyalı bakan Türk meslektaşına şu 
fıkrayı anlatıyor: “İki kişi Afrika’nın Savana bölgesinde dolaşıyor. Karşıdan bir ars-
lan geldiğini görmüşler. Bir tanesi hemen sırt çantasını çıkartmış, spor ayakka-
bılarını içinden alarak giymeye başlamış. Diğeri, ‘Sen aptal mısın, arslandan hız-
lı mı koşacağını mı zannediyorsun’ demiş. Öteki arkadaşına dönerek, ‘Elbette ha-
yır ama senden hızlı koşacağımı zannediyorum’ demiş.” İşte bizim halimiz böy-
ledir. Örneğin Türk sporcuları uluslararası müsabakalara giderler, Türkiye rekorla-
rı kırarlar ama final koşamazlar. İşte çünkü rakipler bizden hızlıdır. Türkiye’de aynı 
şekilde hızlı koştuğunu zannediyor, ama rakipler o kadar hızlı ki...
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Türkiye bütün bu gelişmelerden uzakta yer 
alırken bilimsel ve teknolojik gelişmelerden 
nasıl bir pay alacak?

Türkiye, yeni gelişmelere hep geç ve geride kalmıştır. 
Yeni ve çığır açıcı gelişmeleri yaratan insanlar, 
geleneksel akla uymayanlardır. Geleneksel ve 
muhafazakar akıl yeni bir şeyi ortaya çıkaramaz. Bir 
açıdan da muhafakazarlık, mevcudun sürdürülmesi 
ve korunması anlamına geliyor. Yenilikçiliğe 
açık olmak, muhafazakarlığın ötesine geçmektir. 
Gelenekçiliğin sınırında durmak çağın ötesini 
yakalayamamak anlamına da geliyor. Yani Türkiye 
bugünü yaşıyor. Biz sorunlarımızı, geçmiş yüzyılın 
tecrübelerinden yola çıkarak bugünün şartlarıyla 
çözmeye çalışıyoruz. Halbuki bu çok yanlış bir 
eğilimdir.

Bizim artık yarına bakmamız gerekiyor. Bunun en 
temelinde ise eğitim yatıyor. Fakat ne yazıktır ki 
eğitim konusunda Türkiye yine dünyanın gerisinde 
kalmıştır. Bunu dünyanın başka ülkeleriyle 
kıyasladığımızda görebiliriz. OECD'nin 65 ülkede 
uyguladığı PISA testi var. Dokuzuncu ve onuncu 
sınıflarda okuyan 15 yaşındaki çocukları matematik, 
fen ve okuma yeterliliğini kapsayan bir  ölçümleme 
yapıyor. 65 ülke içerisinde Türkiye'nin çocukları 
matematikte 44., fen bilimlerinde 43., okuduğunu 
anlama da ise 42.'nci sırada yer aldı. Matematik ve 
fende bu kadar geri kalan öğrencilerin Türkiye'yi 
dünyanın 10 ekonomisi arasına sokacağını hayal 
edemeyiz.

Hayat insanın karşısına her zaman yeni bir 
problem çıkararak çözmesini bekler

Biz, çocuklarımızın problem çözme yeteneklerini 
artırma konusunda hiçbir şey yapmıyoruz. Başarılı 
Türk çocukları x2-y: 2-x problemini çözüyorlar. 

Fakat otomobilin deposunda 50 litre benzin var, bu 
otomobil doksan kilometre sabit hızla gittiğinde 
saatte 10 litre benzin yakarken, A şehri ile B 
şehri arasında kaç litre benzin yakar sorusunu 
yanıtlayamıyorlar. Bunun nedeni ise bu soruyu x 
ve y nedenine dönüştürmedikleri içindir. Çünkü x 
ve y soruları ezber ve hayat ezber üzerine yürümez. 
Hayat insanın karşısına her zaman yeni bir problem 
çıkararak çözmesini bekler.

İşte bu yüzden Türk çocukları problem çözme 
konusunda sıfır yeteneklidir. Bunu zaten Türkiye'nin 
her alanında görmekteyiz. Karşımıza çıkan 
problemlerle baş etme konusunda panikliyoruz. 
Panikleyince gerçekçi ve uzun vadeli çözümler 
üretemiyoruz. İşte bu yüzden dünyanın gelişmiş 
ekonomileri arasına girme fırsatını kaybediyoruz. 
Ne yazık ki Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında yani 
2023'de dünyanın 10 ekonomisinde biri olmayacak.

Yüzde 5'in altında her büyüme Türkiye'de 
işsizliği riske sokuyor

Türkiye'nin yerini koruması biraz da rakiplerine 
bağlıdır. Halbuki biz bir fırsat yakaladık. Bizim 
yakalamak istediğimiz Batı ülkeleri çok zora 
girmişlerdi. Bu yüzden biz yüksek büyüme 
temposuyla onları yakalama fırsatını elde ettik. 
Türkiye en yüksek büyümesini 2011 yılında 8.8 
olarak yakaladı. 2012' de ise 2.2 olarak gerçekleşti. 
2013 büyümemiz yüzde 4, 2014'de ise yüzde 3,5 ila 4 
arası bir büyüme bekleniyor. 2015'de ise hükümetin 
hedefi yüzde 4 büyüme. Bu üst üstte yüzde 5'in 
altında büyüme anlamına geliyor. Yüzde 5'in altında 
her büyüme Türkiye'de işsizliği riske sokuyor. 
Övündüğümüz genç bir nüfus var ve bunların işe 
ihtiyacı var. Yine keza yüzde 6 ve 7'lerin altı da 
rakipleri yakalama açısından bir risk taşıyor. Çünkü 
batı dünyası daha zengin durumda. Türkiye'de 
son dört beş yıldır milli gelirimiz hiç 11 bin doları 
yakalamıyor. Milli gelir 10 dolara gelip, takılmış 
durumdadır. 

İç pazar daraldığı için cari açık düşüyor

Orta gelir tuzağına düşmüş durumdayız. Türkiye 
yerini koruması ya da dünyanın ilk 10 ekonomisi 
içerisinde yer alması rakiplerimizin ne kadar hızlı 
koştuğuna bağlıdır. Bizim kısa vadeli çözümlerden 
bir an önce çıkmamız gerekiyor. Cari açığı düşürüp 
ve bununla gurur duymak gerekmiyor. Önce cari 
açığın nasıl düştüğüne bakmak gerekiyor. Cari açık 
doğal olarak büyüme düştüğü için gerilemiştir.

Halbuki ekonomi yüksek büyüme eğilimi içerisine 
girdiğinde cari açığı düşürmek gereklidir. Buna 
ekonomi dilince kalıcı düşüş diyoruz. Yani önemli 
olan ekonomi yüzde 7-8 büyürken cari açığı 
düşürmektir. İşte tam da bu yüzden ekonomik 
yapısal dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. 

ABD'de faizler arttığında 
bizim gibi gelişmekte 

olan ülkelerde de 
faizler yukarı doğru 

yükselecektir. Dünyada 
para faizi düşük 

ülkelere doğru akacak. 
Bizim şirketlerimizin 

tamamının bu 
gelişmeleri görmesi 

gerekiyor. Dünyada bol 
ve ucuz para dönemi 

bitiyor. Avrupa ne kadar 
para saçarsa saçsın, 

Amerika'nın yerini 
alamayacak. Dolayısıyla 

paranın kendisi değerli 
bir hale gelecektir. 
Şirketler açısından 

harcamalarımızı 
yaparken eskisi 

gibi artık rastgele 
yatırımlara yönelmemek 

gerekiyor. Daha yüksek 
katma değer yaratacak 

yatırımlara doğru 
evrilmek daha önem 

kazanacak.
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Bunu da hızla bir eğitim reformuna bağlamamız 
öncelik arz ediyor. Ama bana göre eğitim tarafında 
böyle bir kaygı, düşünce ve hedef göremiyorum. 
Türk çocukları seküler akıldan uzak bir eğitim 
alıyorlar.

Durumun böyle olmasını bugünün kaybı olarak 
okumamak gereklidir. Bunu yarının kaybı olarak 
değerlendirmeliyiz. Şöyle düşünelim; bir yatırım 
yaptınız, yarın bu yatırımın yanlış olduğunu 
gördünüz. İflas edersiniz, o fabrikayı birisi satın alır. 
Ama siz eğitim konusundaki yanlışlarla bir nesli bir 
kuşağı kaybediyorsunuz.

Öğretmene yatırım yapmayan hiç kimse 
kazanamıyor

Türkiye'de öğrencilere yönelik olarak “Fatih” projesi 
yürütülüyor. Bunun ben tamamen para harcamaya 
yönelik olduğunu düşünmekteyim. PISA Testi'nde 
başarılı olan ülkelere baktığımızda onların teknoloji 
kullanımında çok geride olduğunu görürüz. Çünkü 
eğitimde ana unsur öğretmendir. Öğretmene 
yatırım yapmayan hiç kimse kazanamıyor. Bunun 
için öncelikle öğretmenin saygınlığını artırmamız 
ve eğitim seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. 
Eğitimde başarılı ülkelere baktığımız zaman yani 

Asya'da Kore, Şangay, Japonya ve hatta Malezya'da 
öğretmene odaklandıklarını görürüz. Onlar 
eğiticiye odaklanırken biz alete odaklanıyoruz. 

Dünyada mesleki eğitim konusunda en iyi yerde 
olan ülke Almanya'dır. Buna rağmen Almanya bu 
konuyu yeniden ele alıyor. Çünkü önümüzdeki 
yılların artık multidisipliner insanlara ihtiyacı var. 
Yani sadece torna ya da freze makinasında çalışan 
değil, bir çok konuda yetkinlenmiş insana ihtiyaç 
ortaya çıkacak. Bu insanları yetiştirmenin koşulu 
da daha karma eğitim veren okullardan geçiyor. 
Eğitim üç ya da beş yıl sonrasını düşünmez. Otuz, 
kırk yıl sonrasını hedefleyerek eğitim politikaları 
geliştirilmesi zorunludur. Eğitim geleceği 
düşünmek açısından çözülmeli gereken önemli 
sorunlarımızdan biri olmalıdır.

Toplumsal olarak kutuplaşmayla bizim daha 
ileri koşmamız mümkün değil

Türkiye'de siyasette bir kutuplaşma eğilimi 
olduğunu görebiliyoruz. Bir taraf hükümet ne derse 
doğru, öteki taraf ise ne derse yanlış diyor. Yarılmış 
bir toplumun bu fay hattıyla uzun bir süre yaşaması 
ve başarılı olması mümkün gözükmüyor. O 
yüzden bizlerin bu yarılmışlığı aşmanın bir yolunu 
bulmamız gerekiyor. Bu bölünmüşlüğün Türkiye'nin 
bugününü ve geleceğini de tükettiğini unutmamak 
gerekiyor. Fakat bana göre Türkiye kolay kolay 
büyük bir bölünmenin içine girmeyecek. Türkiye 
bir Suriye ya da Irak değildir, kağıt üzerinde sınırları 
çizilmiş bir ülke değil. Sınırlarımızın çizilmesinin 
geçmişe giden çok köklü nedenleri var. 

Türkiye'den ayrılan her parça kendi geleceğini riske 
atar. Bütün bunlara rağmen bu ülkenin geleceğinin 
parlak olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'nin 
bunu istemesi ve çok ciddi çalışması gerekiyor. 
Hedefine odaklanarak aklın, bilimin ve bilginin 
gereklerini yerine getirmesi gerekiyor.

Dünyayı zor günler bekliyor

Türkiye ekonomisi şu anda yılın başında 
beklediğimiz gibi kötü bir durumda değil. Avrupa 

Dış finansmanın bu kadar bol ve rahat olmayacağı bir döneme özgü 
davranmak gerekiyor. Şimdilik Avrupa’daki canlanma bize biraz va-
kit kazandırıyor. Bu şansı da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ayrı-
ca Türkiye’nin tüketim yoluyla büyüme döneminin sonuna geliyoruz. 
Bundan daha önemlisi, inşaat yoluyla büyümenin de sonundayız. İnşa-
at yoluyla büyüme zaten çok da gerçekçi değildi. Bundan sonra biz, ya 
üretim yoluyla büyümenin yolunu bulacağız. Yani katma değerli daha 
pahalı ürünler üretip bunları ihraç edip aynı zamanda rekabet ederek 
zenginleşmenin yolunu aramalıdır.
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tarafındaki iyileşme ve ekonomik toparlanma 
ihracat açısından Türkiye'ye olumlu yansıdı. Yüzde 
3'ler seviyesinde bir büyüme ile karşılaşmayacak 
olmamız bana göre iyi bir durumdur. Son iki yıldır 
dünyayı takip eden herkes zor günlerin geldiği 
konusunda hem fikir. Dünyanın içine girdiği 
durum, hükümet açısından da en zor zamanlardır. 
Çünkü marifet fırtınalı havada gemiyi limana 
götürebilmektir. Dünya süt limanken, gökten para 
yağarken gemiyi rotaya oturtmak kolaydır. Şimdi 
gökten para yağmıyor. 

Bu yıl FED piyasaya verdiği parayı sıfırlayacak. 
Her ay piyasaya verdiği 85 milyar doları 55 milyar 
seviyesine indirdi. Bu da yıllık 1 trilyon dolara 
yakın para anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin milli 
gelirinden daha fazla parayı dağıtıyordu. Bu paranın 
bir kısmı bize geliyordu, bir kısmı ise başka ülkelere 
gidiyordu. Bal tutan parmağını yalar misali herkes 
bundan nasibini alıyordu. Şimdi bu para bu yıl 
içinde sıfır olacak. Biz önümüzdeki yıldan itibaren 
ABD'nin faiz atırımının şokuna maruz kalacağız.

Dünyada bol ve ucuz para dönemi bitiyor

ABD tarafında faizler arttığında bizim gibi 
gelişmekte olan ülkelerde de faizler yukarı doğru 
yükselecektir. Dolayısıyla dünyada para faizi düşük 
ülkelere doğru akacak. Bizim şirketlerimizin 
tamamının bu gelişmeleri görmesi gerekiyor. 
Dünyada bol ve ucuz para dönemi bitiyor. Avrupa 
ne kadar para saçarsa saçsın, Amerika'nın yerini 
alamayacak. Dolayısıyla paranın kendisi değerli bir 
hale gelecektir. Şirketler açısından harcamalarımızı 
yaparken eskisi gibi artık rastgele yatırımlara 
yönelmemek gerekiyor. Daha yüksek katma değer 

yaratacak yatırımlara doğru evrilmek daha önem 
kazanacak.

Dış finansmanın bu kadar bol ve rahat olmayacağı 
bir döneme özgü davranmak gerekiyor. Şimdilik 
Avrupa'daki canlanma bize biraz vakit kazandırıyor. 
Bu şansı da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ayrıca 
Türkiye'nin tüketim yoluyla büyüme döneminin 
sonuna geliyoruz. Bundan daha önemlisi, inşaat 
yoluyla büyümenin de sonundayız. İnşaat yoluyla 
büyüme zaten çok da gerçekçi değildi. Bundan 
sonra biz, ya üretim yoluyla büyümenin yolunu 
bulacağız. Yani katma değerli daha pahalı ürünler 
üretip bunları ihraç edip aynı zamanda rekabet 
ederek zenginleşmenin yolunu aramalıdır.

İnşaat projeleriyle ekonomiyi canlandırma 
yolunun sonuna geldik

Hala dev inşaat projeleri yoluyla büyüme hayali 
kuranlar artık dışarıda ucuz finansmanın 
olmadığını görmeleri gerekiyor. İnşaat projeleriyle 
ekonomiyi canlandırma yolunun sonuna geldik. 
Sıcak para insanı uyuşturur, bundan bir an önce 
kurtulmak gerekiyor. Bir ekonomide teşhis yoksa 
tedavi yoktur. Biz hastalığımıza doğru teşhisi 
koymamız ve doğru tedaviyi uygulamamız 
önceliklidir. Bizim hastalığımızın doğru teşhisi 
üretim modelimizi değiştirmemiz gerektiğidir.

Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin finans tarafının 
güçlü kalacağını göreceğiz. Ama şirketler açısından 
bu durum böyle olmayacaktır. Kısaca Türkiye krizi 
girmez, fakat Türkiye'nin yüzde 3 ya da 4 büyümesi 
bizi risk altına sokabilir. Amerika yüzde 3, Türkiye 
ise yüzde 7'ler seviyesinde büyürse 7000 yılında 
ABD'yi yakalamış oluruz. Bu ekonometrik model 
sanırım yeterince açıklayıcı olabilir. Sonuç itibariyle 
moral bozmadan doğru teşhis ile bir an önce 
tedaviye girişmemiz gerekiyor.

2002 krizi gibi kitlesel iflaslar yaşamayacağız, fakat 
şirketlerin ciddi derecede zorlandığını göreceğiz. 
Zor günlerin bitmeyecek, bu yıl ve önümüzdeki 
zor olacak. Yine keza 2016 yılı da çok kolay 
olmayacak. ABD'de iyileşme başladı, Avrupa'da 
toparlanıyor demiştik. Avrupa'nın da artık 
sorununu anlayarak bir irade ortaya koyduğunu 
görüyoruz. Amerika gibi Avrupa'nın da bir irade 
ortaya koyması çok zordu, buna rağmen ortaya 
bir irade koydu. Faturanın kendisine çıkacağını 
bilen Almanya'da buna destek veriyor. Bu nedenle 
ortaya konulan iradenin arkasında duruyor. Sonuçta 
Avrupa toparlanıyor, “bu hız kazanabilir mi?” diye 
soracak olursanız eğer çok hızlanması mümkün 
gözükmüyor. Temponun bu olduğu, yavaş yavaş 
toparlandığı bir süreçte Avrupa devam edecek. 
Avrupa'nın sorunları Amerika'ya çok daha derindir 
ve zordur. Avrupa insan tipi Amerikalı gibi değil, bir 
bedel ödemek istemiyor.

Hala dev inşaat projeleri 
yoluyla büyüme hayali 
kuranlar artık dışarıda 

ucuz finansmanın 
olmadığını görmeleri 
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Avrupa'nın önemi düşerken Asya'nın önemi 
artacak

Öte yandan Avrupa Türkiye için önemli bir pazar 
konumunda. Bu yüzden asla feda etmememiz ve 
oradaki rolümüzü korumamız gerekmektedir. 
Avrupa önümüzdeki 30-40 yılda dünya ekonomisi 
içinde giderek küçülen bir coğrafya haline 
gelecek. Avrupa'nın önemi düşerken Asya'nın 
pasifik tarafının önemi artacak. Malezya, 
Endonezya, Hindistan hemen yanımızda ve 
onları unutmamamız gerekiyor. Bu coğrafyalarla 
bizim ikili, üçlü bağlar kurmamız gerekiyor. 
Unutmamamız gereken önemli bir noktayı da 
tekrar hatırlatmak isterim. Hiçbir Avrupa'lı, bir 
Vietnam'lıyı, bir Kore'liyi, bir Çin'liyi bizim kadar 
anlayamaz. Keza, hiçbir Çin'li ya da Vietnam'lı 
Avrupa'lıyı bizim kadar anlayamaz.

Biz bir köprünün üzerinde duruyoruz, bu sadece 
coğrafi bir köprü değildir. Duygusal anlamda 
önemli bir köprü olduğunu unutmamalıyız. 
Biz Alman'ı, İtalyan'ı hem şirket olarak, hem 
de teknoloji merkezleri olarak yanımıza alarak 
hem bizim yakın coğrafyamıza taşıyarak iş 
yapabiliriz. İnşaat sektöründe küçük de olsa 
bu girişimlerin ayak seslerini duyabiliyoruz. 
Özellikle otomotiv sektöründe Avrupa'lılar ile 
Türkiye'de bazı girişimlerde bulunuyoruz, bunu 
dışarıya taşımıyoruz. Otomotiv tedarik sanayinde 
Malezya'da, Endonezya'da ortak işler kurabiliriz.

Dünya, şirketlerimiz için fırsatları barındırıyor

Fırsat penceresi dediğimiz bir olgu vardır. O 
pencere sürekli açık kalmaz, açık olduğu anda 
oradan hızla uçmak lazım. Ve şu anda dünya, 
şirketlerimiz için fırsatları barındırıyor. Bu fırsatlar 
sadece otomotivde değil, her sektör için var. Bunun 
yanı sıra yerli bir marka otomobil üretiminin doğru 
bir teşhis olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine 
tedarik sanayinde güçlü markalar yaratabiliriz. Şu 
anda bile otomotiv tedarik sanayi çok güçlü bir 

durumdadır. Geleceğin araçları konusunda, örneğin 
batarya üretimi konusuna odaklanabiliriz.

Geleceğin merkezinde artık batarya var. Elektrikli 
araç üretimi belki şu anda tıkanmış gözüküyor ama 
bu konuda araştırma ve geliştirmelere ara vermeden 
bunların üzerine yoğunlaşabiliriz. Otomobillerin 
geleceğinin merkezi olabiliriz. Bizim hala 19. 
yüzyılda icat edilmiş, 20. yüzyılda geliştirilmiş 
motor teknolojisini yeniden ülkemizde bir markaya 
dönüştürmek için çaba harcamanın gereksiz bir 
efor olduğunu düşünüyorum. Bu zaman, enerji ve 
para müsrifliğidir. Geleceğin araçları neredeyse, ona 
bakıp onun üzerine gitmemez gerekiyor.

Turizm öncelikli kalkınma modeli olabilir

Tatil ve iş nedeniyle sık sık Güney Doğu Anadolu 
bölgesine gidiyorum. Urfa'da, Adıyaman'da tekstil 
yatırımları olduğunu görüyorum. Her yere tekstil, 
her yere konfeksiyon yatırımı yapmanın çok doğru 
olmadığını düşünüyorum. Hükümetin yerine 
ben olsam, turizm yatırımlarına öncelik veririm. 
Bu bölgedeki otellerden oraya inen uçaktan vergi 
almam. Hatta oraya inen uçağın akaryakıtından 
da vergi almam. Tur düzenleyen şirketin oraya 
götürdüğü turistten yine vergi almam. Böylelikle 
bölgede bir turizm patlaması yaratabiliriz. Turizmin 
gelişmesiyle batı bölgelerinden doğuya bir refah 
aktarımı yapabiliriz. 
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Yeni teknolojiler
hayatımızı nasıl değiştirecek!
Sağlıktan eğitime, üretimden tüketici elektroniğine her alanda 
devrimsel gelişmelere neden olması beklenen 3D yazıcılar 
ve "printed electronics" (basılı elektronik devreler) yeni bir 
dünyanın kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

3D yazıcıların basılı elektroniklerle 
entegrasyonu hayatımızı değiştirecek

P lastik, metal, cam, film, kumaş gibi farklı 
materyalleri iletken devrelere dönüştüren 

basılı elektroniklerin, 3D yazıcılarla entegrasyonu 
kişiye özel ve çalışmaya hazır elektronik ürünler 
basılmasını sağlayacak.

Dünyanın önde gelen teknoloji ve iş süreç yönetimi 
şirketlerinden Xerox’un, realbusiness.com adlı 
sitesinde “printed electronics” (basılı elektronik 
devreler) ve 3D yazıcılarla ilgili önemli açıklamalar 
yer aldı. Xerox’un Palo Alto’daki ünlü Ar-Ge 
merkezi Xerox PARC’ın Pazar Stratejileri Direktörü 
Leon Wong, 3D yazıcılar ile basılı elektronik 
devre çalışmaları birbirine entegre edildiğinde 
gerçekten dünyayı değiştirecek gelişmeler olacağını 
söylüyor. Bağımsız kaynaklara göre, sadece “printed 
electronics” pazarının önümüzdeki 10 yıl içinde 50 
milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı 
tahmin ediliyor. Basılı elektroniklerin, 3D yazıcılarla 
entegre olduğunda oluşacak pazar büyüklüğü ise şu 
an için öngörülemiyor.

Teknolojik gelişmelere yön veren birçok şirket şu 
an Xerox gibi printed electronics (basılı elektronik 
devreler) üzerine çalışmalar yapıyor. Xerox, plastik, 
metal, kağıt, film, cam, kumaş gibi farklı maddeler 
üzerinde gümüş alaşımını kullanarak elektronik 
devreler basmayı veya yerleştirmeyi sağlayacak 
bilimsel çalışmalar yürütüyor. Xerox, A.B.D Palo 
Alto’daki Ar-Ge labarotuvarı Xerox PARC’da, 
sürdürdüğü çalışmalarda basılı elektronik devreleri 
normal bir yazıcıdan basabilecek kadar kolay ve 
ucuza mal edebilmenin yollarını da arıyor.

Kişiye özel ve sıfır atıklı üretim dönemi

Xerox PARC Pazar Stratejileri Direktörü Leon 
Wong’a göre, 3D yazıcılarla ortaya çıkacak 
düşük ölçekli ve kişiselleştirilmiş üretim anlayışı, 
dünyadaki üretim biçimlerini değiştirecek. 
Maliyetleri azaltacak, kolay ve hızlı üretim 
yapılabilmesini sağlayacak. Klasik bir çok üretim 
ve dağıtım süreci ortadan kalkacak. Tahmini 
talebe göre üretimin yarattığı atık miktarı 
neredeyse sıfırlanacak. Özellikle de 3D yazıcıların 
bastıkları ürünlere, basılı elektronik devreler 
(printed electronics) eklendiğinde sınırsız bir 
kişiselleştirmenin hakim olduğu, talebe göre 
üretimin esas alındığı bir yaklaşım benimsenecek. 
Bu yeni üretim biçimi gerçek anlamda çevreci 
hale gelecek, sınırlı kaynaklar daha verimli ve 
uzun ömürlü kullanılacak. Michigan Teknoloji 
Enstitüsü’nün araştırmasına göre 3D yazıcılarla 
yapılacak üretim biçimi, geleneksel üretim 
biçimlerine göre yüzde 41 ile 64 arasında daha az 
enerji tüketecek.

3-D Printer teknolojisi 
aslında yeni bir teknoloji 

değil. 1980’li yılların 
ortalarında Chuck Hull 

tarafından icat edilen 
ve patenti alınan bu 

yazıcılardan bir prototip 
oluşturuldu. Ardından 
gelişen teknolojilerle 

bu cihaza eklemeler 
yapıldı ve 3 boyutlu 

çeşitli ürünler meydana 
getirildi.
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Hafif, katlanabilir kendi enerjisini üreten akıllı 
cihazlar

Leon Wong, gelecekte vücut ve yaşam alanlarımızın 
birebir ölçülerine göre, 3D yazıcılarla üretilmiş 
ürün ve cihazları kullanacağımızı söylüyor. Basılı 
elektronik devrelerin; 3D yazıcılarla basılmış 
nesneleri hafif, katlanabilir formlarda, kendi 
enerjisini üreten, hafızası ile kayıt tutabilen, 
sensörleri ile ısı, ışık ve kokuyu ölçebilen, veri 
transfer edebilen ürünlere dönüştüreceğini 
vurguluyor.

Veri aktaran implantlar protezler

Sağlık, tekstil, FMCG, mimarlık, endüstriyel 
tasarım, otomotiv, telekomünikasyon, askeriye, 
inşaat, mobilya, Moda ve gıda gibi onlarca farklı 
sektörde kullanılan 3D yazıcılar basılı elektronik 
devrelerle birlikte kullanıldığında özellikle 
tıp alanında yaşamsal öneme sahip ürünler 
geliştirilmesini sağlayacak. Şu anda 3D baskı ile 
plastik, naylon gibi esnek madde ve malzemelerden 
diş, kulak, diz protezleri ve implantlar yapılıyor. 
Basılı elektronik devrelerin implant ve protez gibi 
tıbbi ürünlere eklenmesiyle; kablosuz, uzaktan 
kontrol edilebilen, sağlığımızla ilgili verileri anlık 
aktaran akıllı vücut eklentilerine sahip olacağız. 
Bununla birlikte bilim insanları şu an için teorik 
düzeyde de olsa, kan damarları, deri, doku, hatta 
embriyonik kök hücrelerini 3D yazıcılarla basmak 
için çalışmalar yapıyor.

Gümüşün ana iletken olduğu basılı elektronik 
devreler

Xerox, Gümüş Mürekkep adını verdiği proje 
ile gümüş alaşımını kullanarak plastiğin erime 
derecesinin altında plastik üzerine gümüş iletkeni 
elektronik devre olarak basmayı sağladı. Xerox’un 
başarısı 150 derece gibi düşük bir ısıda eriyebilen 
plastik ham maddesinin üzerine, plastiğin formunu 
bozmadan 140 derece gibi daha düşük bir ısıda 
gümüş alaşımlı elektronik devrelerin basılmasını 
sağlamak oldu. Xerox’un patent başvurusunda 
bulunduğu bu teknoloji ile gümüş alaşımının 
yakın gelecekte bakır ve diğer alaşımların yerine 

ana iletken madde olarak kullanılması bekleniyor. 
Bu gelişmeler yeni bir endüstri devriminin 
kapılarını aralarken, hayatı yaşayış biçimlerimizi de 
değiştirmeye hazırlanıyor.

Xerox, Uzak Doğu yapılanması Fuji Xerox'la beraber 
her yıl ortalama 1,5 milyar dolarlık bir kaynağı 
Ar-Ge çalışmalarına ayırıyor. Xerox'un bünyesinde 
5 bin bilim insanı bulunuyor. A.B.D, Kanada ve 
Avrupa'da yer alan Ar-Ge laboratuvarlarında, iş 
uygulamaları, elektromekanik sistemler, dijital 
görüntüleme, bilgisayar, renk bilimi ve baskı 
teknolojileri alanlarında araştırmalar yapılıyor.

Basılı elektronik devrelerin gelişimi ve 3D 
yazıcı entegrasyonu

Basılı elektronik devreler (printed electronics) 
ilk önce RFID ve ürün takip etiketleri olarak 
kullanılmaya başlandı. Özellikle hızlı ürün 
tanıma, gruplama, stok kontrolü ve orjinal ürün 
tanımlayarak sahteciliği önleme gibi konularda 
yaygın kullanım alanı buldu. Daha sonra ilaç 
kutuları ve gıda ambalajları üzerinde yer almaya 
başlayan basılı elektronik etiketler, bir gıda 
ürününün son kullanma tarihini, ürünle ilgili 
bilgileri, bir ilaç şişesinde kaç hap kaldığını belirten 
vb uygulamalarla hayatımıza girdi. Basılı elektronik 
devreler bir sonraki aşamada, daha komplike 
işler yapabilen ve kendi enerjisini üreten (üzerine 
yerleştirilen güneş enerjisi panelleri ile) enerji 
hücreli elektronik uygulamalara dönüştü.

Daha sonra cam, plastik, beton gibi farklı 3 boyutlu 
yüzeyleri birer elektronik platforma dönüştürmek 
üzere basılı elektronikler geliştirildi. Çok ince bir 
formda büyük ebatlı cam, pencere, duvar hatta 
bina yüzeylerini elektronik filmlerle kaplayarak 
o yüzeyleri elektronik uygulama alanlarına 
dönüştüren basılı elektronik uygulamalar yapılmaya 
başlandı. Farklı yüzeylerin üzerine monte edilerek 
3D animasyonlarla zenginleşitirilen bu çalışmaları 
farklı firmalar sıradışı yeni uygulamalarla 
geliştirmeye devam ediyor. Şu an ise basılı 
elektronik devreleri, 3D yazıcılara entegre ederek 

“3. sanayi devrimi” 
olarak adlandırılan 

3 boyutlu yazıcılarla 
objelerin yazdırabildiği 

bir gelecek geldi bile. 
Tasarladığın, düşlediğin 

herhangi bir ürüne 
dakikalar içinde 

ulaşabilmek artık daha 
mümkün. Temel üretim 

yöntemleri arasına 
giren 3 boyutlu yazıcı 

sektörünün 2012’deki 
2.2 milyar dolar 

olan büyüklüğünün 
2016’da 3,1 milyar, 

2021’de ise 10.8 milyar 
dolara yükselmesi 

öngörülüyor. Türkiye’de 
de bu alanda örnek 

uygulama ve ilkler söz 
konusu.

Nakliyeden kurtul, çizim dosyasını indir, bas ve kullan.
Satın almak istediğimiz ürünleri hiç evden çıkmadan internetten 

alabiliyoruz. Gelecekte 3D yazıcılar sayesinde internetten hemen 

satın alıp evimizde hemen üretip kullanmaya başlıyabileceğiz 

yada istediğimiz bisikletin parçalarını evde üretip kullanmaya 

başlayabileceğiz. shapeways.com, thingiverse.com, grabcad.com gibi 

siteler şimdiden bunun altyapısını oluşturuyorlar. 
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3D yazıcıları prototip ürün basmaktan, elektronik 
özellikler taşıyan çalışmaya hazır cihazlar üreten 
makinelere dönüştürecek bir araştırma süreci  takip 
ediliyor.

Yenilikçi bir üretim teknoloji

3 D (dimension-boyut), geniş anlamda 3 boyutun 
olması yani yükseklik, derinlik ve genişliğin 
olması anlamına geliyor. 3 boyutlu yazıcı; sayısal 
ortamda tasarlanmış ya da 3 boyutlu tarama 
teknikleri sayesinde sayısal ortama aktarılmış model 
verilerinin, birçok farklı malzeme kullanarak çok 
hızlı üretilmesini sağlayan yenilikçi bir üretim 
teknoloji” olarak tanımlanıyor. 3 boyutlu yazıcılar; 
bilgisayar ortamında hazırlanan 3boyutlu çizimleri, 
3 boyutlu katı nesneler haline getiren cihazlar olarak 
biliniyor.

Bilgisayar datasını katı, elinizle tutabileceğiniz 
gerçek nesnelere dönüştüren bir makine olan 
3 boyutlu yazıcı teknolojisi geleneksel imalat 
yöntemleri gerçekleştirilmesi mümkün olmayan 
geometrileri üretebiliyor. Genellikle petrol atığı olan 
Termoplastik ve Foto polimer gibi sanayi ürünlerini 
kullanan yazıcılar,

3 boyutlu modelin en altından başlayarak en üst 
noktasına kadar modelin çevresini milimetre 
kare bazında yüzlerce kez dolaşarak yazdırabilme 
özelliğine sahip. Yakın bir gelecekte yalnızca 
sentetik ürünlerin değil metal, titanyum, seramik 
tozu gibi işlenmesi zor olan maddelerle de çizim 
yapabilecek olan yazıcılarda birçok farklı teknoloji 
kullanılıyor. Bu teknolojiler, seçici lazer sinterleme 
(selective laser sintering- SLS), bileşimli yığma 
(fused deposition modelin), polimer kürleme 
ve stereolithograhpy olarak sıralanıyor. En çok 
bileşimli yığma tekniği ile çalışılan cihazlar 

kullanılıyor. Bu teknikte bilgisayarda üç boyutlu 
çizilen model, iki boyutlu katmanlar halinde 
yığılarak üç boyutlu ürün haline geliyor.

Kullanım alanına göre bariz fiyat farklılıkları 
görülen yazıcıların fiyatları 500 dolarla birkaç 
milyon dolar arasında değişiyor. 3 boyutlu 
yazıcıların tarihi, 2005’te İngiltere’de University of 
Bath’ta bir profesör olan Adrian Bowyer’ın başlattığı 
açık kaynaklı Reprap

Projesi (Replicating rapid prototyper) ile değişti. 
“Kendi kendini kopyalayabilen uygun maliyetli 
kolayca üretilebilen bir makine yapmayı” amaçlayan 
Reprap projesi ile birlikte 2006 yılında ise SLS 
(selective laser sintering) adı verilen ve profesyonel 
makinelerde kullanılan yöntem ortaya çıktı. Bu 
yöntem endüstriyel makinelerde çok hızlı bir 
şekilde ilerledi ve yaygın kullanılan bir yöntem oldu. 
2009’da ilgili patentin süresinin dolmasıyla, Reprap 
kitleri satan birçok şirketin önü açıldı. Türkiye’de 
de 3 boyutlu yazıcılara odaklanan ve bu teknoloji 
üzerine özelleşen firma ve kurumlar faaliyet 
gösteriyor. Kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 
üretim yatırımları ile fiyatların uygun miktarlara 
düşmesi bekleniyor.

Öncelikle prototipleme alanında kullanılan 3 
boyutlu yazıcılar, artık temel üretim yöntemleri 
arasında yer almaya başladı. 3 boyutlu yazıcı 
sektörünün 2012’deki yaklaşık büyüklüğü 2.2 milyar 
dolar seviyesinde oldu. Bu büyüklüğün 2021’e kadar 
10.8 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.
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2 8.05.2014 tarihinde 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş 

olup, buna bağlı olarak da 13.06.2014 tarihinde 
Garanti Belgesi Yönetmeliği ve Satış Sonrası 
Hizmetler Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Tüketici 
mevzuatında yapılan bu değişikliklerin otomotiv 
sektörü aktörlerinden yetkili satıcılar için getirdiği 
yeniliklerin neler olduğu bu makalemizde genel 
olarak ele alınacaktır.

Öncelikle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun’un (Yenin Kanun) 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a (Eski 
Kanun)  göre getirmiş olduğu yeniliklere genel 
olarak bakmakta fayda bulunmaktadır:

Ayıplı malın tanımı genişletilmiştir. Şöyle ki; Eski 
Kanun’da yer almayan;

•	İnternet	portalında	yer	alan	özelliklerinden	bir	
veya birden fazlasını taşımayan, 

•	Muadili	olan	malların	kullanım	amacını	
karşılamayan

mallar ayıplı olarak kabul edilmiştir. 

Yine Yeni Kanun’da Eski Kanun’da da yer alan 
tüketicinin maldan beklediği faydalar, Yeni 
Kanun’da “makul olarak beklediği faydalar” 
olarak düzenlenmiştir. 

Yine Yeni Kanun’da;

•	Malın	teslim	tarihinden	itibaren	6	ay	içerisinde	
ortaya çıkan ayıpların malın teslim tarihinde 
var olduğu ve malın ayıplı olmadığının ispatının 
satıcıya ait olduğu düzenlemesi getirilmiştir.  Bu 
düzenleme ile yetkili satıcılar tarafından satılıp 
teslim edilen araçların teslim tarihinden itibaren 
ilk 6 ay içerisinde arızalanması ve arızanın da 

niteliği itibariyle ayıp olarak nitelendirilmesi 
halinde satılan araç ayıplı olarak kabul 
edilecektir ve tüketici kanunda tanınan hakları 
kullanabilecektir. Örneğin aracın satım tarihinden 
itibaren ilk 6 ay içerisinde gaz pedalının tam 
basmaması şeklinde bir arıza ortaya çıkması 
halinde gaz pedalındaki bu nitelikteki bir arıza 
aynı zamanda tüketicinin can güvenliği için 
de tehlike yaratabileceğinden olası bir davada 
yapılacak bilirkişi incelemesi neticesinde bu 
arızanın ayıp olarak mütalaa edilme olasılığı 
kuvvetle muhtemel olacaktır. 

•	İkinci	el	satışlarda	satıcının	ayıplı	maldan	
sorumluluğunun bir yıldan az olamayacağına 
ilişkin düzenleme getirilmiştir. Özellikle bu 
düzenleme yetkili satıcıların satmış oldukları 
ikinci el araçlarda ortaya çıkacak ayıplar nedeniyle 
tüketicilerin aracın teslim tarihinden itibaren 
bir yıl süreyle yetkili satıcılar aleyhine Yeni 
Kanun’da düzenlenen hakları kullanmasına imkan 
sağlamaktadır. 

13.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren Garanti 
Belgesi Yönetmelik’in (Yeni Yönetmelik) 
yürürlükten kaldırılan Garanti Belgesi Uygulama 
Esaslarına Dair Yönetmelik’e (Eski Yönetmelik) 
göre getirmiş olduğu yenilikler ise;

Yeni tüketici yasasının
yetkili satıcılar yönünden 
getirdiği yenilikler

Av. Cihat BİNGÖL

Legal Hukuk Bürosu

Yeni Yönetmelikteki 
düzenlemeler yetkili 

satıcılar aleyhine 
ciddi risk doğurma 

potansiyeline sahip 
olması nedeniyle 

özellikle yetkili 
servislere araç sahipleri 

tarafından yapılan 
başvurular neticesinde 

araçlar üzerinde 
yapılan inceleme 

sonuçlarının teknik 
verilere ve açıklamalara 

dayandırılarak ve 
başvuru nedeninin 

kullanım hatasından 
kaynaklanıp 

kaynaklanmadığının 
servis fişlerine 

mutlaka yazılması ve 
araç sahiplerinin de 

imzalarının alınması 
önem taşımaktadır. 
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•	Maldaki	arızanın	kullanıcı	hatasından	kaynaklanıp	
kaynaklanmadığının o mala ilişkin azami tamir 
süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi 
düzenlemesine ek olarak Yeni Yönetmelik ile 
bu raporun bir nüshasının  tüketiciye verilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. 

•	Tüketicinin,	ücretsiz	onarım	hakkını	kullanması	
halinde malın; garanti süresi içinde tekrar 
arızalanması halinde malın bedel iadesini, imkan 
varsa ayıp oranında bedel indirimini veya malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep 
edebilecektir. 

Eski Yönetmelik’te tüketicinin onarım hakkını 
kullanmasına rağmen garanti süresi içinde 
kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa 
veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından 
belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa 
arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan 
yararlanamamayı sürekli kılması şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi halinde belirtilen hakları kullanması 
mümkün iken Yeni Yönetmelik ile malın bir defa 
arızalanması üzerine tamir edilmesinden sonra 
garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması 
halinde mal ayıplı olarak kabul edilmektedir. Yeni 
Yönetmelik ile getirilen bu düzenleme özellikle 
otomotiv sektörü gibi değeri yüksek olan ve yüzlerce 
parçanın bir araya gelmesinden oluşan malların 
iki defa arızalanması halinde ayıplı kabul edilmesi 
riskini ortaya çıkaracaktır. Yeni Yönetmeliğin 
söz konusu düzenlemesinin uygulamada yargı 
makamlarınca ne şekilde yorumlanacağı zaman 
içerisinde görülebilecektir. Yeni Yönetmelikteki 
bu düzenlemeye göre olası bir ihtilafta araçta 
ortaya çıkan ilk ve ikinci arızaların Yeni Kanun’da 
belirtilen şekilde ayıp olarak nitelendirilip 
nitelendirilemeyeceği araştırılacaktır ki; bu aşamada 

yargı makamlarınca atanacak teknik bilirkişilerin 
arızanın niteliğine ilişkin değerlendirmesi önem arz 
edecektir.

Yeni Yönetmelikteki düzenlemeler yetkili satıcılar 
aleyhine ciddi risk doğurma potansiyeline sahip 
olması nedeniyle özellikle yetkili servislere 
araç sahipleri tarafından yapılan başvurular 
neticesinde araçlar üzerinde yapılan inceleme 
sonuçlarının teknik verilere ve açıklamalara 
dayandırılarak ve başvuru nedeninin kullanım 
hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığının servis 
fişlerine mutlaka yazılması ve araç sahiplerinin 
de imzalarının alınması önem taşımaktadır. 
Uygulamada bir çok yetkili servisin kendilerine 
yapılan başvurular neticesinde düzenledikleri servis 
fişlerine serviste yapılan işlemler ile ilgili hiçbir 
bilgi/açıklama yazmadığı görülmektedir ki; bu gibi 
servis fişleri olası bir davada mahkemeler tarafından 
atanan bilirkişilerce aracın şikâyet konusunun 
giderilmediği veya giderilemediği şeklinde 
değerlendirilmektedir.

Yine 13.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik’i de yeni 
düzenlemeler getirmiştir:

•	Tüketicinin	arıza	bildirimini;	telefon,	faks,	
e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir 
yolla yapabileceği, uyuşmazlık halinde bildirim 
yapıldığını ispat yükünün tüketicide olduğu 
düzenlemesi getirilmiştir.

•	Malın	tamirinin	tamamlandığı	tarihin	tüketiciye	
telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü 
mektup ve benzeri bir yolla bildirim yapılabileceği; 
uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat 
yükümlülüğünün yetkili servis istasyonuna ait 
olduğu düzenlemesi getirilmiştir. 

•	Yetkili	servis	istasyonlarına	servis	fişi	
düzenlemesinden ayrı olarak kendilerine teslim 
edilen veya kendileri tarafından teslim alınan 
arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim 
alındığına dair ;

o Malı teslim edenin adı, soyadı ve imzası,

o Malı teslim alanın adı, soyadı ve imzası, 

o Tüketicinin mala ilişkin şikayet ve talepleri, 

o Malın cinsi, markası ve modeli, 

o Garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş 
günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya 
ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, 
tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir malın 
verileceğine dair bilgi, 

o Malın teslim veya arızanın bildirim tarihi

Bilgilerini içeren bir belge düzenlemesi zorunluluğu 
da getirilmiştir.

Tüketicinin, ücretsiz 
onarım hakkını 

kullanması halinde 
malın; garanti 

süresi içinde tekrar 
arızalanması halinde 
malın bedel iadesini, 

imkan varsa ayıp 
oranında bedel 
indirimini veya 

malın ayıpsız misli 
ile değiştirilmesini 

satıcıdan talep 
edebilecektir. 
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Gençlerimiz nasıl yetişiyor,
ne tür becerilere sahip olacaklar?

PISA Sonuçları ve Türkiye: Başarı mı Başarısızlık mı?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) aracılığı ile 
üye ülkelerin hükümetleri arasında sağlanmış işbirliğinin 
ürünü olarak 3 yılda bir yayınlanan Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme Programı (PISA)’nın 2012 raporu açıklandı. 
Matematik, okuma ve fen puanlarını yükselten Türkiye, 64 
ülke içindeki sıralamasını yükseltemedi ve 42’nci sırada 
kaldı. Türkiye, özellikle 10 yıl önce 423 olan matematik 
ortalamasını 448’e çıkarmasına rağmen Hırvatistan (471), 
Sırbistan (449), Yunanistan( 453) ve İsrail (466) gibi 
ülkelere yaklaşmasına rağmen geçemedi.

Ülke eğitim sistemlerinin öğrencileri ne kadar iyi yetiştirdiğini 
ölçmek için 3 yılda bir yapılan PISA araştırmasına göre 
Türkiye, matematik, okuma-anlama becerisi ve fen bilgisinde 
OECD ülkelerinin gerisinde.
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S anayinin çarklarının dönmesi için sürekli 
gelişen, iyileşen, başarılı sonuçlara ihtiyacımız 

var. Tüm paydaşların yararlanacağı, sürekli gelişen, 
iyileşen, başarılı sonuçları elde etmek için de ihtiyaç 
duyulan en önemli şey, bunları sağlayacak bilgi 
ve beceriye sahip çalışanlar… Çalışma hayatının 
değişik kademelerinde yer alan ve

•	Basit	matematiksel	işlemleri	doğru	yapabilen		

•	Bir	problemi	çözmek	için	farklı	düşünce	ve	
yöntemleri bir araya getirebilen 

•	Sonuçları	yorumlayabilen,	değerlendirebilen	ve	
derinlemesine düşünebilen 

•	Bilimsel	durumları	ayırt	edebilen	

•	Olguları	bilimsel	olarak	açıklayabilen	

•	Bilimsel	kanıtları	kullanabilen	

•	Bilimsel	araştırma	kavramını	anlayabilen	

•	Bilimsel	delil	ve	sonuçları	yorumlayabilen	

•	Bilgiye	ulaşan	ve	bilgiyi	hatırlayabilen	

•	Bilgileri	bir	araya	getiren	ve	yorumlayabilen	

•	Kendi	düşüncelerini	yansıtan	ve	okuduğu	metni	
değerlendirebilen çalışanlar başarının anahtarını 
oluşturuyorlar.

Türkiye olarak;

•	Bu	tür	beceriler	sergileyebilen	çalışanlara	sahip	
miyiz? 

•	En	azından	çok	uzak	olmayan	bir	gelecekte	sahip	
olacak mıyız?

•	Çok	uzak	olmayan	bir	gelecekte	bu	tür	becerileri	
sergileyebilen çalışanlara sahip olmak için yeterli 
bir eğitim sistemimiz var mı?

•	Yetiştirmekte	olduğumuz	gençlerin	beceri	düzeyi	
ile başka ülkelerde yetişen gençlerin beceri 
düzeyleri arasında farklar var mı ve ne düzeyde?

Bunlara benzer daha birçok soru üretmek 
mümkün. Konunun uzmanı olmadığımızdan, 
sorulara verebileceğimiz bir yanıt ve bu konuda 
yapabileceğimiz bir yorum da yok ama elimizde 
oldukça önemli veriler var. OECD tarafından 
yapılan PISA Araştırması.

Aşağıdaki yazıda PISA’nın ne olduğu, ne yaptığı, 
nasıl yaptığı ve elde etmiş olduğu sonuçları 
yorumsuz olarak sizlere sunuyoruz. Yazıdaki 
bilgi ve verilerin tümünü, T.C. MİLLÎ EĞİTİM 
BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan “PISA 2012 
ULUSAL ÖN RAPORU”ndan aldık. 

Pisa nedir?

PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 
(OECD) bir projesidir. PISA’nın temel hedefi eğitim 
sistemlerinin, ülkelerin iktisadi açıdan gelişmek için 
ihtiyaç duyduğu insan sermayesini yetiştirmedeki 
başarısını tespit etmektir. Diğer bir deyişle PISA’nın 
açılımında öğrenci değerlendirme programı 
geçmesine rağmen, aslında değerlendirilen son 
tahlilde ülkelerin eğitim sistemidir.  Türkiye’de PISA 
uygulamasının tüm süreçleri Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından yürütülür. 

2012 Pisa uygulamasına kimler katıldı?

PISA 2012 uygulamasına, aşağıda isimleri verilen 
65 ülkeden (Bknz. Harita 1: PISA Uygulamasına 
Katılan Ülkeler) 15 yaşında yaklaşık 28 milyon 
öğrenciyi temsilen 510 bin civarında öğrenci 
katılmıştır. Bu çalışmada Türkiye’den 4848 öğrenci 
yer almıştır. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 65’i 10. 
Sınıf ve yüzde 28’i de 9. Sınıf öğrencileridir. 

OECD Üyesi Ülkeler:  Almanya; Amerika; 
Avustralya; Avusturya; Belçika; Çek Cumhuriyeti; 
Danimarka; Estonya; Finlandiya; Fransa; Hollanda; 
İngiltere; İrlanda; İspanya; İsrail; İsveç; İsviçre; 
İtalya; İzlanda; Japonya; Kanada; Kore; Lüksemburg; 
Macaristan; Meksika; Norveç; Polonya; Portekiz; 
Slovak Cumhuriyeti; Slovenya; Şili; Türkiye; Yeni 
Zelanda; Yunanistan.

PISA 2003-2012 MATEMATİK BECERİLERİ ORTALAMA PUANLARI
En başarılı ülke Hong Kong

Çin
Tayvan Singapur Şangay 

Çin

En başarılı ülke puanları 550 549 562 613

Türkiye puanı 423 424 445 448

OECD ortalaması 500 498 496 494

Kaynak: OECD

65 ülkeden 15 yaşındaki 
öğrenciler katılıyor

Başta OECD ülkeleri olmak 
üzere dünya ekonomisinin 

yüzde 80'ini temsil eden 
65 ülkeden 15 yaşındaki 

öğrencilerin katıldığı, 
ülke eğitim sistemlerinin 

öğrencileri ne kadar iyi 
yetiştirdiğini ölçmek 

üzerine geliştirilen 
araştırma çarpıcı bir tabloyu 

ortaya koydu. 
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PISA 2003-2012 FEN BİLİMLERİ ORTALAMA PUANLARI
En başarılı ülke Finlandiya Finlandiya Singapur Şangay 

Çin

En başarılı ülke puanları 513 563 562 580

Türkiye puanı 434 424 445 463

OECD ortalaması 500 498 496 501

PISA 2003-2012 OKUMA BECERİLERİ ORTALAMA PUANLARI
En başarılı ülke Finlandiya Kore Şangay

Çin
Şangay 

Çin

En başarılı ülke puanları 543 556 556 570

Türkiye puanı 441 447 464 475

OECD ortalaması 494 492 493 496

Kaynak: OECD

Kaynak: OECD

Öğretmen yetiştirmeye para harcıyorlar

Ortalaması yüksek olan ülkeler, öğretmen yetiştirmek için paralarını harcı-

yorlar.  Son 10 yılda Türkiye’de iyi bir iyileşme olmuş. Hem de başarıdaki uçu-

rumu kapatmayı başarmış. Bu neden olmuş? Çünkü Türkiye’deki iyileşme 

daha çok Doğu bölgelerinde olmuş. İyi öğrencilerini harika yapmaya çalış-

mamış Türkiye, ama daha kötü öğrencilerini dezavantajlıları iyileştirmiş.

Bir diğer sorun ise, Türkiye’de hangi okula gittiğiniz sonuçlar için çok önemli. 

Bütün ülkelerdeki çocuklar başarılı. Finlandiya en önemli eğitim performan-

sına sahip ve okul başarıları arasında sadece yüzde 5 oranında bir fark var. Veli 

çocuğumu nereye göndereceğim diye düşünmüyor. Türkiye’de ise okullar 

arasında çok büyük fark var. Bu çok büyük bir sıkıntı.

Diğer Ülkeler:  Arjantin; Arnavutluk; Birleşik 
Arap Emirlikleri; Brezilya; Bulgaristan; Çin (Hong 
Kong); Çin (Makau); Çin (Şanghay); Çin (Tayvan); 
Endonezya; Güney Kıbrıs; Hırvatistan; Karadağ; 
Katar; Kazakistan; Kolombiya; Kosta Rika; Letonya; 
Lihtenştayn; Litvanya; Malezya; Peru; Romanya; 
Rusya; Sırbistan; Singapur; Tayland; Tunus; 
Uruguay; Ürdün; Vietnam.

Kimlere uygulandı?

PISA en az 7 yıl öğrenim görmüş olması koşuluyla 
15 yaş öğrencilerine uygulanır. Bu yaştaki 
öğrenciler, birçok ülkede geçerli olan zorunlu 
öğrenim süresini doldurmak üzere olduklarından 
15 yaş, PISA tarafından öğrenciliğin ardından 
yetişkin bir vatandaşlığın başlayabileceği en küçük 
yaş olarak kabul edilir.

Ne ölçülür ne değerlendirilir?

2000 yılından itibaren üç yılda bir yapılan bu 
araştırmayla OECD üyesi ülkeler ve diğer katılımcı 
ülkelerdeki (dünya ekonomisinin yaklaşık olarak 
yüzde 90’ı) 15 yaş grubu öğrencilerin modern 
toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken 
temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip oldukları 
değerlendirilir. PISA uygulaması okuma, matematik 
ve fen alanlarını ele alır. 

Puanlama nasıl yapılır?

Puanlama ve Yeterlik Düzeyleri: Matematik, 
okuma ve fen alanlarında kullanılan puanlama 
ölçekleri için gerekli metrik, belirli bir yılda, OECD 
ülkelerinin ilgili alandaki ortalama puanı 500 ve 
standart sapması 100 olacak şekilde inşa edilmiştir. 
Buna ek olarak PISA’da puanlama ölçeği öğrenci 
puanlarının kolay yorumlanabilmesi için seviyelere 
bölünmüştür. Kullanılan test maddelerinin güçlük 
aralığı, 6 yeterlik düzeyinin tanımlanmasını 

mümkün kılmıştır. Örnek olarak matematik 
puanları ele alındığında yeterlik seviyeleri aşağıdaki 
gibi oluşmaktadır.

357 – 420 Puan arası: “1. Yeterlik Düzeyi”

420 – 482 Puan arası: “2. Yeterlik Düzeyi”

482 – 545 Puan arası: “3. Yeterlik Düzeyi”

545 – 607 Puan arası: “4. Yeterlik Düzeyi”

607 – 669 Puan arası: “5. Yeterlik Düzeyi”

669 Puan üstü: “6. Yeterlik Düzeyi”

PISA testlerinde 5. yeterlik düzeyi veya üzerinde 
yer alan öğrenciler üst performans grubu (top 
performers) olarak adlandırılmaktadır. Ülkelerin 
ekonomik kalkınmaları için gerekli beşeri 
sermayenin çoğunlukla bu grup içinde bulunduğu 
kabul edildiğinden, ülkelerde üst performans 
grubundaki öğrenci oranları üzerinde önemle 
durulmaktadır. 

PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye’de öğrencilerin 
yüzde 8’i matematik, fen veya okuma alanlarının 
en az birinde üst performans grubundadır; bu oran 
OECD ülkelerinde ortalama olarak yüzde 16’dır.

Türkiye'de bölgeler arası farklılıklar

Türkiye’de PISA 2012 çalışmasına katılan öğrenciler 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süreci 
doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 
tarafından belirlenen 12 bölgeyi temsil edecek 
şekilde seçilmişlerdir.  Türkiye’de öğrencilerin 
PISA 2012 matematik puanlarındaki farklılığın 
yüzde 62’sinin okullar arasındaki farklılıktan 
kaynaklandığı hesaplanmaktadır. Bu oran OECD 
ülkelerinde ortalama yüzde 37’dir.

Başarıyı etkileyen faktörler

OECD ülkelerinin matematik, okuma ve fen 
alanlarındaki ortalama başarıları arasındaki 
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farklılık, aralarında doğrudan bir nedensellik 
ilişkisi olmamasına ve birçok diğer nedenlerin de 
etkilerine rağmen, bu ülkelerin gayrisafi yurtiçi 
hasılalarındaki farklılıkla da ilişkilidir. 

Bir ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası yüksek olsa bile 
öğrenci başına yaptığı toplam harcama az veya çok 
olabilmektedir. Bu sebeple PISA’da, bir ülkede 6 – 15 
yaş arasında öğrenci başına yapılan toplam harcama 
miktarları da hesaplanmakta ve ülke başarısı ile 
ilişkisine bakılmaktadır. Öğrenci başına yapılan 
harcamalar için 

ESKD Endeksi

ESKD İndeks Puanı, PISA’da anketlerle toplanan, 
öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
yaşantılarıyla ilgili bilgilerden yola çıkarak 
hazırlanan ve öğrencilerin sosyoekonomik düzeyini 
gösteren puandır. -4 ile +4 arasında değerler alan bu 
ESKD puanının -1’in altında kalması, söz konusu 
öğrencinin ekonomik, sosyal veya kültürel açıdan 
çeşitli yoksunlukları olduğu anlamına gelir.

PISA ESKD indeksi anne babanın mesleği ve eğitim 
düzeyi, ailenin gelir düzeyi, öğrencinin evde sahip 
olduğu eğitimle ilgili kaynaklar, ailenin evindeki bir 
takım araç gereçler vb. değişkenler dikkate alınarak 
hesaplanır. 

Dağılım grafiğinden de görüldüğü üzere öğrencinin 
içinde bulunduğu kültürel yaşamın kalitesi, 
ülkelerin PISA başarısı üzerinde ülkelerin gelir 
düzeyinden veya ülkelerin öğrenci başına yaptığı 
toplam harcamadan daha etkilidir. 

İyi öğretmen yetiştirenler başarılı

Yüksek performanslı sistemlerde iyi öğretmenler yetiştirmekte çok başarı-
lılar. Öğretmenlik çok cazip bir meslek olarak kalıyor. Kendi kariyerlerinde 
yükselme imkanı sunuyorlar. Sistem, öğretmenlik mesleğindeki insanlara 
yatırım yapıyor. Singapur’da her sene 100 saat mesleki eğitim alıyorlar. Kalifi-
ye öğretmen eksiği endeksi Türkiye’de en önemli sorun. Lüksemburg’da ka-
lifiye öğretmen eksiği endeksinde bir numara, aslında yüksek maaş da ödü-
yorlar ama kalifiye öğretmeni sisteme çekemiyorlar. Yüksek performanslı ül-
kelerde yüksek teşvikler var öğretmenler için. Mesela Japonya’da elektronik 
bir platform var. Ders planlarını sistemdeki öğretmenle paylaşıyorlar, sizin 
sisteminiz ne kadar çok paylaşılır ve kullanılırsa kariyerinizde ilerliyorsunuz.

Eşitlik

Öğrencilere, içinde bulundukları ekonomik, 
sosyal ve kültürel durumdan bağımsız olarak iyi 
bir öğrenim görme fırsatının sunulması PISA’da 
eşitlik kavramının özünü oluşturur. Bu ifade de 
eşitlikten kastedilen tüm öğrencilerin yüksek başarı 
düzeyinde olması değil, tüm öğrencilere yüksek 
başarı düzeyine ulaşabilmeleri için eşit imkân 
sağlanmasıdır.

Türkiye’de öğrenciler sosyoekonomik durumlarına 
göre 4 çeyrekliğe ayrıldığında, alt sosyoekonomik 
düzeydeki öğrencilerin matematik başarısındaki 
artış diğer çeyreklikteki öğrencilere göre daha 
fazladır.

Alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin ortalama 
yeterlik düzeyi, üst çeyrekliktekilerden daha fazla 
arttığı için, 2003’te bu gruplardaki öğrenciler 
arasında 122 puanlık başarı farkı varken 2012’de bu 
fark 86’ya düşmüştür.

Yoksun ve başarılı öğrenci oranındaki artışa 
bakıldığında Türkiye’de 2003’e kıyasla düşük 
sosyoekonomik durumdaki öğrencilere başarılarını 
artırma yönünde genel olarak daha fazla imkân 
sağlanmış olduğu görülmektedir. (Bknz. Grafik 
7 - Yoksun ve Başarılı Öğrenci Oranları) Bu açıdan 
2003’te OECD ortalamasının altında olan Türkiye, 
2012’de OECD ortalamasını geçmiştir. Özellikle kız 
öğrenciler açısından bu oranın yüzde 2’den yüzde 
8’e çıkması düşük sosyoekonomik durumdaki kız 
öğrencilere görece daha fazla imkân sağlanmış 
olduğunu göstermektedir. 

Yukarıdaki yazıda geçen bilgi ve verilerin tümü T.C. MİLLÎ 
EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan “PISA 2012 
ULUSAL ÖN RAPORU”ndan alınmıştır. Tüm Rapora 
http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/12/
pisa2012-ulusal-on-raporu.pdf adresinden ulaşılabilir.
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ÜYELERİMİZDEN

OYDER'in yeni üyesi
Seçil Otomotiv
Hasan Kamil Hayali: "Toyota Plaza Seçil, 1992 
yılından bu yana Toyota araçları satış, sigorta, orjinal 
yedek parça, mekanik, yedek parça, kaporta, boya 
hizmetlerini, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 
tutarak vermektedir.

35 personeli istihdam eden şirketimizdeki 
çalışanların hepsi alanlarında uzmandır  ve periyodik 
olarak gönderilen eğitimlerde sürekli kendilerini 
geliştirme ve yenileme imkanı sağlanır 

Toyota Plaza Seçil Karşılama, satış, sigorta, servis  
işleyişinde her zaman, hızlı ve kaliteli hizmet veren, 
titiz ve temiz iş yapan, güvenilir, sürekli gelişimi  
kendisine hedef olarak koymuş bir işletmedir.

Şirketimiz her zaman sorunsuz ürün, sorunsuz hizmet 
ilkesiyle çalışmaktadır. Doğu ve Orta Karadenizdeki  
tek yetkili Toyota bayidir. Merkezi Trabzon'dadır."
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SEKTÖRDEN HABERLER

Koreli otomotiv üreticisi Ssangyong, 
1954’te kurulduktan sonra en zor yılı 

2009 oldu. Hintli oto devi Mahindra’yla 
yapılan ortaklık şirkete yeniden kan 
verdi. 1,2 milyar dolar yatırımla mevcut 
6 modeli yenileyen yeni ortak, 2015 
sonuna kadar model sayısını 8’e, 2017 
sonuna kadar da 15’e çıkaracak. Marka, 
1,6 litre binek otomobil üreterek Avrupa 
pazarındaki konumunu güçlendirmek 
istiyor. Ssangyong’un Türkiye distribütörü 
Şahsuvaroğlu Otomotiv’in Yönetim Kurulu 
üyesi ve genç kuşak yöneticisi Yunus 
Şahsuvaroğlu, B7 segmentinde 1,6 litre 
motor hacimli bir modeli 2015 Haziran 
ayında, C7 segmentindeki modeli de 
aynı yılın sonbaharında Türkiye’de satışa 
sunacaklarını duyurdu. Mevcut modellerinin 
tamamında bulundukları segmentte pazar 
lideri konumunda olduklarını anlatan 
Şahsuvaroğlu, “Yeni modellerimizde 2016 
yılında bulundukları pazarlardan yüzde 10 

pay almalarını hedefliyoruz.” dedi. 2 litre 
hacimli SUV ve MPV gamına sahip marka, 
bu sınıflardaki 4x2 otomatik modellerde 
pazarın yarısını elinde bulunduruyor. 2013’te 
4 ayrı modelden toplamda 1.831 adet satış 
gerçekleştirdi.

Şirketin altyapısı hakkında da bilgi veren 
Şahsuvaroğlu, 13’ü kendilerine ait olmak 
üzere 27 bayi ve 43 servis ile markada 
müşteri memnuniyeti üzerine çalıştıklarını 
söyledi. Ssangyong’un dünyadaki en büyük 5 
distribütöründen biri olduklarını anlatan üst 
yönetici, otomotivin yüzde 80’inin satıldığı 

Ssangyong, 1,6 litre modellerle
Türkiye’de yüzde 10 pazar hedefliyor
Koreli Ssangyong’un Türkiye 
distribütörü Şahsuvaroğlu 
Otomotiv’in Yönetim Kurulu 
Üyesi Yunus Şahsuvaroğlu, 
“Markayı Hintli Mahindra satın 
aldı. 2015’te 1,6 motorlu araçları 
getirip pazardan yüzde 10 pay 
almak istiyoruz.” dedi.

tüm illerde yer aldıklarını dile getirdi. Yıl 
başından itibaren uygulanan ÖTV zammı ve 
Şubat'ta hayata geçirilen taşıt kredilerindeki 
sınırlandırma ile hükümetin istediği sonuçları 
aldığına dikkat çeken Yunus Şahsuvaroğlu, 
kendilerinin hükümetin aldığı kararlara 
uygun çözüm üretmek zorunda olduklarını 
dile getirdi. Şahsuvaroğlu, kur artışının da 
cari açık tedbirlerine eklenince oto pazarının 
yüzde 30’a yakın daralmasında esas etkenin 
kredi sınırlaması olduğunu ileri sürdü.

200 milyon dolara Cezayir’e fabrika 

kuracak

Şahsuvaroğlu Otomotiv, Ssangyong’un 
Cezayir ve Irak distribütörlüklerini de 
yaparken ayrıca Çinli ticari araç üreticileri, 
Jac, Hafei Motor, JMC, Changan ve Chana 
markalarının da satış temsilcisi. Ancak 
üretime de girmek isteyen şirket, Cezayir 
devletinden 200 bin metrekare yer almış. 
200 milyon dolar yatırımla 2 yıl sonra 
üretime başlayacak fabrikanın inşaatına 
başlayan şirket, yıllık 100 bin adetlik üretim 
kapasitesine ulaşmak istiyor. Çinli markaların 
üretileceği fabrika, Çin’in bu sınıftaki toplam 
ihracatının yüzde 5’ini tek başına yapacak.
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SOSYAL SORUMLULUK

Tatilciler dikkat: Trafikte
en riskli grup çocuklar

MEB, Renault, Total Oil ve TTKÖD’nin sürdürdüğü “Sokakta İlk 
Adımlar” yol güvenliği projesi 11’nci yılında 196 bin ‘mezun’ daha 
vererek 1 milyon 396 bin öğrenciye ulaştı. Renault Mais Genel 
Müdürü İbrahim Aybar “Trafikte en riskli yaya grubu çocuklar” 
dedi ve çocuklarla ailelerine trafik kazalarının arttığı yaz tatili 
için yol güvenliği önerilerinde bulundu.

M illi Eğitim Bakanlığı’nın onay ve desteğiyle, 
Renault, Total Oil ve Türkiye Trafik 

Kazalarını Önleme Derneği tarafından sürdürülen 
Sokakta İlk Adımlar yol güvenliği eğitim projesi 
12’nci yılını tamamladı ve 2013-1014 Eğitim 
Öğretim Yılı’nda 196 bin ‘mezun’ daha verdi. 
Böylece projeden yararlanan ilköğretim öğrenci 
sayısı 1 milyon 396 bine ulaştı. Renault Mais Genel 
Müdürü İbrahim Aybar projeyi 12 yıldır en riskli 41 
ilde uyguladıklarını belirtti. Sokakta İlk Adımlar’ı 
trafikte en dezavantajlı grup olan çocuklara 
güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmak için 
başlattıklarını söyleyen Aybar, şu bilgileri verdi:

“İstatistikî verilere göre, çocuklar yayalar içinde 
trafik kazalarından en çok etkilenen grup. 
Türkiye’de trafik kazalarında yaşamını yitiren 
her 100 yayadan 26’sı çocuk. Yine Türkiye’de 14 
yaş altındaki çocukların, trafik kazaları sonucu 
hayatlarını kaybetme riski, ne yazık ki Avrupa 

ülkelerine göre 3 ila 4 kat daha yüksek. Bu da, 
bize geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza 
karşı önemli sorumluluklar yüklüyor. Sokakta 
İlk Adımlar’ı bu sorumluluğun gereğini yerine 
getirmek için başlatmıştık. Öğretmenlerimiz ve 
ailelerden aldığımız geri dönüşler de, doğru yolda 
olduğumuzu gösteriyor.”

Ailelere ve çocuklara yaşamsal öneriler

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, 
okulların tatile girdiği bu günlerde, ailelerin de 
çocuklara yol güvenliği bilinci kazandırmalarının 
çok yaşamsal olduğunu hatırlatarak, bu konuda 
Sokakta İlk Adımlar Eğitim Seti’nde önemli uyarılar 
bulunduğunu vurguladı. Ve bu uyarıları şöyle 
sıraladı: Çocuğunuz trafikte sizinle beraberken bile 
güvende değildir. Araştırmalar, çocukların geçirdiği 
her dört kazadan birinin, yanlarında büyükleri 
varken gerçekleştiğini gösteriyor. Büyüklerinin 
yanında olmasına güvenen çocuklar daha da 
tedbirsiz davranıyor. 

Bu yüzden kaldırımda çocuğunuzla yürürken, elini 
sıkıca tutmalı ve çocuğun kaldırımın iç tarafında 
yürümesine dikkat etmelisiniz. Kazaların yüzde 65’i 
eve yakın bir bölgede meydana geliyor. Bu nedenle 
çocukları eve gelirken acele etmemeleri konusunda 
uyarmak gerekir. 

Çocuklar, kısa boyları, aynı anda birden fazla 
şeye dikkat gösterememeleri, olası tehlikeleri 
kestirememeleri gibi nedenlerle ciddi kaza 
riski altındadır. Duran bir otomobili giden bir 
otomobilden ayırt etmek için bir yetişkinin ¼ 
saniyeye ihtiyacı varken, çocuğun bu ihtiyacı 4 
saniyedir. Bu yüzden çocuklara yalın ve yaşına 
uygun bilgiler verin. “Yapma, koşma!” gibi emirler 
yerine, neden yapılmayacağını anlatan konuşmalar 
daha etkili olur. 

Otomobillerde mutlaka çocuk koltukları kullanın. 
Otomobillerde çocuk koltuklarının kullanılmasının 
nedeni, araç içinde bulunan bir çocuğun kaza 
anında oturduğu yerden fırlayıp savrulmasını 
önlemektir. Eğer bu önlenemezse kaza anında 
aracın iç yüzeyine şiddetle çarpabilirler. 

Bütün çocuklar için boy ve kilolarına uygun 
büyüklükte bir koltuk ya da yükseltici seçilmelidir. 
Aksi halde emniyet kemeri bağlamak herhangi bir 
yarar sağlamayacaktır. 
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Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle geçen 
yıl başlatılan "Peugeot ile Engelsiz Yaşam" 

projesinin 2014 yılında ilk etkinliği Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile UNDP desteği ile 14-15 
Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Keyifli bir İstanbul gezisi

Proje kapsamından düzenlenen gezi ve piknik 
organizasyonu sayesinde iki gün boyunca daha önce 
hiç gelmedikleri İstanbul’da keyifli zaman geçiren 
engelli sporcular, Ayasofya, Sultanahmet gibi tarihi 
yerleri gezerek, şehrin güzelliklerine tanıklık ettiler. 
İstanbul’un güzelliği karşısında oldukça etkilenen 
katılımcılar, bol bol fotoğraf çektirerek, bu keyifli 
anları ölümsüzleştirdiler.

Engelleri birlikte aştık

Özel bir sahnenin kurulduğu Caddebostan sahilinde 
gerçekleşen etkinliğin ikinci ayağında ise, engelliler 
Graffitti sanatçılarıyla bir araya gelerek Peugeot 
208 model aracı birlikte boyadılar. Üzerine graffiti 
uygulanan araç ve engellilerin hayallerinin çizildiği 
tişörtler Peugeot’nun bayilerinde sergilenerek tüm 
Türkiye ile buluşacak. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık 
Müşaviri Kenan Önalan ile Engelli Bakım 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Hulusi Armağan 
Yıldırım’ın da aralarında bulunarak destek verdikleri 
etkinlik süresince sosyal medyada #BirHayalimVar 
hashtagiyle paylaşılan gönderiler sahneye kurulan 
dev ekrana yansıtılırken, çekilen fotoğraflar anında 
basılarak katılımcılara hediye edildi.

Her birimiz birer engelli adayıyız

Pucca, CeriLevis, Taci Kalkavan gibi sosyal medya 
fenomenlerinin katılımlarıyla renklenen etkinlikte, 
Ceyhun Yılmaz, Büşra Pekin gibi sevilen isimler de 
engelleri birlikte aşmak için hazır bulundular.

Etkinlik hakkında düşüncelerini dile getiren 
Ceyhun Yılmaz, “Bugün burada olmaktan dolayı 
çok mutluyum. Küçüklüğümüzden itibaren 
yardım kelimesiyle büyütülüyoruz. Her birimiz 
birer engelli adayıyız. Bu nedenle yardım kelimesi 
sürekli bir cebimizde olması gereken bir konu” dedi. 
Sevilen oyuncu Büşra Pekin ise böyle bir etkinlik 
düzenlemelerinden dolayı Peugeot ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na teşekkür ederek, engelliler 
konusunda yapılacak olan çalışmalara her zaman 
destek olacaklarını ifade etti.

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde katılımcıların 
bir kısmı karaoke yaparak sevdikleri şarkıları 
söylerken, bir kısmı da tasarımcılar tarafından 
hayallerinin resmedildiği tişörtlerin kendilerine 
hediye edilmesiyle mutlu anlar yaşadı. Uçurulmaya 
çalışılan uçurtmaların birbirine dolanması ise 
keyifli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

“Peugeot ile Engelsiz Yaşam “ projesi kapsamında 
iki gün boyunca birbirinden farklı aktivitelerle 
engelleri aşmak için bir araya gelen engelliler bu 
güzel haftasonu programının ardından evlerine 
dönüş için yola çıktılar.

Engelli bireylerin sosyal yaşama 
entegre olmalarına destek olmak 
ve toplumda engelliler konusundaki 
farkındalığı arttırmak amacıyla 
2013 yılında hayata geçirilen 
“Peugeot ile Engelsiz Yaşam” projesi, 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden 
gelen engelli katılımcılar ile ünlü 
sanatçılara ev sahipliği yaptı. 

Engeller İstanbul’da aşıldı

Eğitim ve uyum 
sürecine ağırlık veren 

Peugeot, projenin bir 
diğer ayağı olarak farklı 

spor organizasyonları 
aracılığıyla engelleri 

aşmak yönünde adımlar 
atıyor.
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OTOMOTİV DÜNYASI

Audi’den RS 5 
TDI Konsepti
Audi’nin en yeni 
konsept aracı RS 5 TDI 
Concept, 385 HP güç 
üreten elektrik turbo 
şarjlı 3.0 V6 TDI motoru 
sayesinde, 0’dan 100 
kilometre hıza sadece 4 
saniyede çıkıyor.

TDI teknolojisinin ilk kez 
satışa sunulmasından 25 

yıl sonra, Audi dizel motor 
teknolojisini bir adım daha 
öne taşıdı. Audi mühendisleri 
tarafından geliştirilen RS5 TDI 
Concept, çekiş gücü, hızlanma 
zamanı ve yakıt verimliliğini 
artıran elektrik turboşarjıyla, 
dizel motorlarda büyük bir 
inovasyona imza attı. RS 5 TDI 
Concept ‘teki en büyük yenilik, 
var olan 12 Volt’luk elektrik 
sistemine, 48 Volt’luk ayrı bir 
sistemin entegre edilmesi oldu. 
Böylece, enerji araçtaki enerji 
dağılımı daha hızlandı. İlk kez 
bu araçta kullanılan 48 Volt’luk 
elektrik sisteminin, gelecek 
dönemde seri üretim araçlarda 
da kullanılması planlanıyor

RS 5 TDI Concept, çift turbolu 
V6 motoruyla, 385 HP güç 
üretiyor. 0’dan 100 kilometre 
hıza 4 saniyede ulaşabilen araç, 
saatte 200 kilometre hıza da 16 
saniyede çıkıyor. Azami hızı 
280 kilometrede kısıtlanan RS 5 
TDI Concept, 100 kilometrede 
sadece 5,3 litre yakıt tüketimine 
sahip. 

Yeni Fiat 500'ler Türkiye'de

İ talyan markanın şehirlisi 
500'ün Popstar, Cult, Sport, 

ve GQ modelleriyle beraber 
500L'nin en üst versiyonu olan 
Beats Edition da Türkiye'de 
satışa sunuldu. Tanıtım amacıyla 
Türkiye sahillerini dolaşan 
yüzen 500'ler iki hafta boyunca 
yolculuklarına devam edecek.

Dünyada büyük beğeni 
gören ve markanın efsane 
modelleri arasında yer alan, 
500'ün Cult versiyonunda 
yeni 7 inç boyutundaki TFT 
gösterge paneli, deri döşeme 
dikkat çekiyor. Ayrıca Cult 
versiyonunda park sensörleri, 
sabit cam tavanı, deri direksiyon 
ve vites topuzu gibi konfor 
özellikleri; ESC, Hillholder, 
7 hava yastığı gibi güvenlik 
donanımlarıyla öne çıkıyor.

500 Sport'ta ise daha maskülen 
bir yapı ortaya koyan model, 
özel tasarım tamponlar, sportif 
direksiyon simidi ve koltuklar, 
siyah rengin hakim olduğu iç 
mekan ve kendisine has 15 inç 
alaşım jantlar ön plana çıkıyor. 

Fiat'ın efsaneleşmiş 
modeli 500'ün yeni 
versiyonları Türkiye’ye 
adımını attı.

Ayrıca otomobilde yine Cult 
versiyonunda da bulunan 7 
inç'lik TFT gösterge paneline de 
yer verilmiş. 

Fiat 500'ün ağabeyi olarak 
nitelendirebileceğimiz 500L'nin 
Beats Edition versiyonu da 500 
modelinin diğer versiyonları gibi 
showroomlardaki yerini aldı. Bu 
modelde odak nokta teknoloji 
olurken, dış tasarım, kendine 
özel mat gri gövde/mat siyah 
tavan ya da parlak gri gövde/
parlak siyah tavan, 17 inç mat 
siyah alaşımlı jantlar, kırmızı 
fren kaliperleri ve kırmızı çizgili 
mat siyah yan aynalarıyla dikkat 
çekiyor. Kabinde ise yine siyah 

odaklı bir tasarım göze çarpıyor. 
Kırmızı dikişli siyah yarı deri 
koltuklar ve koltuk sırtlarında 
kırmızı 500 logolarıyla şık 
gözüken model, konfor ve 
teknoloji özellikleriyle de sınıfı 
geçiyor. 

Fiat 500 Ailesi'nin yeni 
modellerinin tanıtımında 
konuşan Fiat İş Birimi Direktörü 
Okan Baş, "Fiat, dünyada 
otomotiv ikonu haline gelmiş 
efsanevi 500 modelini bir ürün 
ailesine dönüştürme stratejisi 
doğrultusunda, yeni modellerle 
birlikte ürün gamını başarıyla 
genişletmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda, ilk kez 2014 Cenevre 
Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 
Fiat 500 Cult ve Fiat 500L 
Beats Edition ile birlikte, 500 
modelinin Popstar, Sport ve GQ 
versiyonlarını otomobilseverlerle 
buluşturmaktan son derece 
mutluyuz.  500L modelinin, 
lansmanından bu yana geçen 
1 yıllık sürede 4.000 adedin 
üzerinde satış rakamına 
ulaşması ve yılın ilk 5 ayında 
%60'lık payla segmentini 
domine etmesi, Fiat'ın Türk 
tüketiciler için ne derece doğru 
ürünler sunduğunu kanıtlıyor." 
diye konuştu. 
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Android’li 
SEAT’lar 
geliyor
SEAT, Android 
işletim sisteminin 
otomobillere entegre 
edilmesi için çalışan 
Open Automotive 
Alliance (OAA, Açık 
Otomotiv Birliği) üyesi 
oldu.

Google’ın girişimi ile ABD 
merkezli olarak kurulan 

Open Automotive Alliance, 
Google’ın akıllı telefonlar ve 
tabletlerde kullandığı Android 
işletim sistemini, otomobillere 
entegre etmek için çalışmalar 
yapıyor. Dünyanın önde gelen 
teknoloji firmalarının ve 
otomobil üreticilerinin yer aldığı 
OAA’ya, SEAT da katıldı. SEAT, 
OAA ile birlikte Android işletim 
sistemini, ilgi çeken modellerine 
entegre etmek için çalışmalar 
yürütecek. Ayrıca, gelecekteki 
modellerinde, kişiselleştirme, 
bilgi ve eğlence sistemlerini 
de Android işletim sistemiyle 
çalışan tablet ve akıllı telefonlara 
uygun hale getirecek. 

O tomobil satışlarında ilk 
beş aydaki yüzde 24’lük 

düşüşe karşın lüks segmentte 
‘hasarsızlık’ durumu devam 
ediyor. Premium segmentte 5 
aylık dönemde toplam satışlar 
yüzde 2.5 artarak 20 bin 500 
adede yükseldi. Bu sınıfın iddialı 
markalarından Volvo ise yüzde 
7.5 oranında artış yakalayarak 
1.954 adetlik satışa ulaştı. Volvo 
Car Türkiye Genel Müdürü 

Greg Maruszewski, premium 
segmentin toplam pazarın 
aksine stabil bir çizgi çizdiğini 
belirtti. Maruszewski “Volvo Car 
Türkiye olarak 2014 yılını geçen 
sene satış adedimiz olan 5 bin 
21 adedin yüzde 10 üzerinde 
yaklaşık 5 bin 500 adetle 
bitirmeyi hedefliyoruz” dedi. 
S60, XC60 ve S80 modellerinde 
kullanılmaya başlanan dizel, 2.0 
litre, 181 hp, 8 ileri otomatik 

şanzımanlı motorun tanımında 
konuşan Maruzewski, bu 
yıl yakaladıkları yüzde 7.5 
oranındaki artışın premium 
segmentteki pazar paylarını 
pozitif olarak etkilediğini 
belirterek “Geçen sene yüzde 
7.8 olan Volvo’nun payı bu yıl 
yüzde 9.5 seviyesine geldi” diye 
konuştu.

TL ile fiyatlara devam

Premium segmentin pazar 
içindeki payının 2013 yılında 
yüzde 9 olduğunu vurgulayan 
Maruszewski, şu bilgileri verdi: 
“Bu sene bu oran yüzde 11’ler 
seviyesinde, ancak birçok 
Avrupa pazarının gerisinde. Yani 
diğer bir deyişle premium pazar 
için daha yüksek potansiyel söz 
konusu. Bu potansiyeli gerçeğe 
dönüştürmek konusunda düşük 
vergi dilimindeki motorlara 
sahip modeller büyük öneme 
sahip. Düşük vergi dilimi 
ile fiyatlar müşteri nezdinde 
oldukça çekici hale gelebiliyor.” 
Maruszewski, Volvo olarak 
TL fiyat listesi uygulamaya 
2 yıl önce başladıklarını da 
hatırlatarak “TL fiyatlarımızı 
değiştirme planımız 
bulunmuyor” dedi.

Satışların yüzde 70’i S60

Volvo'nun en çok satan 
modelinin S60 olduğuna dikkat 
çeken Maruszewski “Toplam 
Volvo satışlarının neredeyse 
yüzde 70’lik kısmını oluşturuyor. 
S60’ın bu başarısı segmentindeki 
premium markalar içinde 
öne çıkıyor” dedi.  İlk 5 
ayda S60 modelinin kendi 
segmentinde en çok satan ikinci 
model olduğunu dile getiren 
Maruszewski “S60’ı V40 ve V40 
Cross Country modelleri takip 
ediyor. V40’lardan sonra ise en 
çok satan modelimiz XC60” diye 
konuştu. 

Volvo lüks sınıfta gaza bastı
Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Maruszewski, 
lüks sınıfta satışların toplam pazarın aksine 
büyüdüğünü söyledi. Lüks oto satışlarında 5 ayda 
yüzde 2.5 artış olduğunu belirten Maruszewski “Biz 
ise yılı yüzde 10 artışla kapatırız” dedi.

Volvo Car Türkiye Genel 
Müdürü Maruszewski
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OTOMOTİV DÜNYASI

Yola çıkma zamanı gelmeden 
Castrol tüm tatilcileri uyarıyor!

C astrol, tatil sezonunun 
yaklaştığı bugünlerde araç 

kullanıcılarını uzun yolda kötü 
sürprizlerle karşılaşmamaları 
konusunda uyarıyor. Tatil 
ve seyahat amacıyla yollara 
çıkmaya başlayan araç 
sahiplerine seslenen Castrol, 
motor arızalarının en önemli 
nedenin önerilen servis 
aralıklarında değiştirilmeyen 
ve özelliğini kaybeden motor 
yağları olduğuna işaret ediyor. 
Türkiye’de ve dünyada önde 
gelen araç üreticileri ile motor 
yağı konusunda teknolojik 
işbirliklerini sürdüren Castrol, 
motorun ömrünü uzatan ve 
bakım maliyetlerini düşüren 
motor yağları ile adeta motora 
can verirken tüketicilerin 
tatilden kötü anılarla eve 
dönmemeleri için uzun yolda 
bekleyen sıkıntılar karşısında 
hazırlıklı olmaları konusunda 
kendilerini ikaz ediyor. 

Motor Yağı Neden Zamanında 
Değiştirilmeli?

Motor çalıştıkça yağın içerdiği 
katık maddeler motoru 
korumak için kendini tüketmeye 
başlar. Ya belirlenen kilometre 
kullanımı sonucunda bu 
gerçekleşir ya da (eğer belirtilen 
kilometre yapılmaz ise) geçen 
zamanla yağın motorda biriken 
yanma artıkları ile uzun 
süreli temasından dolayı katık 
maddeler özelliğini kaybetmeye 
başlar.  İşte bu sebeple belirlenen 
kilometre veya zaman (1 yıl) 
içerisinde değiştirilmeyen yağlar, 
içerdikleri katık paketinin 
bitmesi veya ürünün özelliğini 
kaybetmeye başlaması sebebi ile 
görevini tam yapamamaya başlar 
ve motor için gerekli korumayı 
sağlayamaz.

Uzun Yola Çıkmadan Önce;

•	Genel	araç	bakımı	(lastiklerin	
ve lastik basınçlarının 

kontrolü, cam suyu seviyesi, 
farların kontrolü gibi) ile 
birlikte yağ kontrolünün ve 
gerekliyse de yağ değişiminin 
yapılması elzemdir. İnsan 
vücudu için kan nasıl önemli 
ise, motor için de motor yağı 
aynı derecede önemlidir. 

•	Yapılacak	kilometre	
tahmini olarak belirlenmeli 
ve eğer bakım zamanı 
yolculuk esnasına denk 
geliyorsa yağ değişimi 
yolculuğa başlamadan 
gerçekleştirilmelidir. 

•	 Seyahat	esnasında	motor	
yağında eksilme olması 
aracın performansında 
düşüşe ve ilerleyen günlerde 
motor arızalarına sebebiyet 
verebilir. Yağ değişimi için 
araç üreticilerinin belirlediği 
aralıklara sadık kalmak 
izlenebilecek en doğru yoldur.

 

Castrol, tatil sezonunun yaklaştığı 
bugünlerde araç kullanıcılarını 
uzun yolda kötü sürprizlerle 
karşılaşmamaları konusunda 
uyarıyor. Tatil ve seyahat amacıyla 
yollara çıkmaya başlayan araç 
sahiplerine seslenen Castrol, motor 
arızalarının en önemli nedenin 
önerilen servis aralıklarında 
değiştirilmeyen ve özelliğini 
kaybeden motor yağları olduğuna 
işaret ediyor.

Mobil 
internet 
dünyası artık 
Subaru'da
Subaru markası, 
Turkcell’in hayata 
geçirdiği “Akıllı 
Otomobil Platformu” 
ile sürücülerin 
hayatını daha da 
kolaylaştırmaya 
hazırlanıyor.

Subaru’nun Türkiye’de satışa 
sunulan tüm otomobillerine 

entegre edilebilen yeni platform 
ile internet dünyası otomobilin 
içerisine taşınmış oluyor. Bilgi, 
eğlence ve yol yardımı gibi 
özellikleri bir arada barındıran 
platform sayesinde, hem 
kullanıcılar hem de yolcular 
güvenlikten ödün vermeden 
mobil internet dünyasını 
keşfederek keyifli yolculuk 
yapabilecekler.

Turkcell Akıllı Otomobil 
Platformu, Türkiye’de 
standart olarak sadece 
Subaru Outback’te yer alacak. 
Sistem diğer tüm Subaru 
modellerinde de opsiyonel 
olarak tercih edilebilecek.
Subaru’nun Türkiye’de satışa 
sunulan tüm modellerinde 1 
Ağustos tarihinden itibaren 
uygulanabilecek bu özel 
teknolojik platform, markanın 
DNA’sı ile büyük uyum sağlıyor. 
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bulmakta zorlanmamız gerekse 
de zorlaştırılan kredi şartları 
neticesinde otomobilini 
değiştirmek isteyen insanların 
daha çok düşünme ihtiyacının 
artması ikinci el otomobil 
satışlarının istenilen seviyelere 
ulaşamamasına neden oluyor” 
dedi. Yaklaşan bayramlar 
nedeni ile ikinci el otomobil 
satışlarında yüzde 5’lik bir 
artış beklediklerini ifade eden 
Zafer Terzioğlu, “Geçen yılın 
Ramazan Bayramı ve Kurban 
Bayramı süreçlerinde ikinci el 
otomobile ciddi bir talep vardı. 
Bir önceki yıla göre fiyatlar 
yüzde 5’lik bir artış görmüştü. 
Bu yıl da geçen yılki rakamları 
yakalayacağımızı düşünüyoruz. 
Özellikle Cumhurbaşkanlığı 
seçimi ile birlikte siyasi 
belirsizliğin ortadan kalkmasını 
ve piyasaların daha da 
canlanmasını bekliyoruz” dedi.

Manheim Türkiye 2014’te % 
25 büyüyecek

Geçen yıl Ramazan Bayramı 
sürecinde 315 bin 893 adet, 
Kurban Bayramı sürecinde 
ise 331 bin 500 adet ikinci el 
otomobil satıldığına dikkat 
çeken Zafer Terzioğlu, “Aynı 
dönemde Manheim Türkiye ise 
Ramazan Bayramı sürecinde 
bin 200 adet, Kurban Bayramı 
sürecinde ise bin 400 adet ikinci 
el otomobil satışı gerçekleştirdik. 
Bu yılki hedefimiz ise; Ramazan 
Bayramı sürecinde bin 400 adet, 
Kurban Bayramı sürecinde 
ise  bin 600 adet ikinci el 
otomobil satmak” dedi. 2013 
yılında toplam 15 bin 500 
adet ikinci el otomobil satışı 
gerçekleştirdiklerini açıklayan 
Zafer Terzioğlu, 2014’te ise 
yüzde 25’lik bir artış ile yılı 20 
bin adetlik satışla kapatmayı 
hedeflediklerini söyledi.. 

Y erel seçimler ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimi 

ile oluşan siyasi belirsizlik 
nedeni ile yetkili satıcıların 2014 
model otomobil siparişlerini 
azaltması, yılın ilk 6 ayında sıfır 
otomobil piyasasının yüzde 25 
daralmasına neden oldu. ÖTV 
ve kurda yaşanan artış ile 2014 

yılına oldukça hareketli başlayan 
ikinci el otomobil piyasası 
sıfır otomobillerde siparişlerin 
azalması ile birlikte satışlarını 
yılın ilk 4 ayında yüzde 4 
artırmayı başardı. Yaklaşan 
bayramlarla birlikte ikinci el 
otomobil satışlarında yüzde 5’lik 
bir artış daha beklediklerini 

ifade eden Borusan Holding 
şirketlerinden Manheim 
Türkiye Genel Müdürü H. Zafer 
Terzioğlu, “Geçen yıl Ramazan 
Bayramı sürecinde 315 bin 893 
adet, Kurban Bayramı sürecinde 
ise 331 bin 500 adet ikinci 
otomobil satışı gerçekleştirildi. 
Siyasi belirsizlikleri de göz 
önüne aldığımızda geçen 
yılki satışlar seviyesinin 
korunabileceğini düşünüyoruz” 
dedi.

İkinci el otomobil piyasasında 
yaşanan gelişmeleri 
değerlendiren Terzioğlu, ÖTV 
ve kur artışı nedeni ile 2014 
yılının ilk yarsında sıfır araç 
fiyatlarında yüzde 20’lik bir 
artış yaşandığını açıkladı. Bu 
gelişmelere siyasi belirsizliğin 
de eklemesi ile birlikte yetkili 
satıcıların otomobil siparişlerini 
azalttıklarını ifade eden 
Terzioğlu, “Siyasi ortamdaki 
belirsizlik sebebi ile 2014 model 
üretim siparişleri çok az sayıda 
yapıldı. Siparişler azalınca da 
özellikle bu yılın ilk 6 ayında 
üretim oldukça sınırlı sayıda 
kaldı. Bu nedenle de sıfır araç 
piyasası yüzde 25 oranında 
daraldı. Bu durum da insanların 
ikinci el otomobile yönelmesine 
neden oldu. Rakamları 
incelediğimizde bu yılın ilk 
dört aylık döneminde ikinci el 
otomobil satışlarının yüzde 4 
civarında arttığını görebiliyoruz” 
dedi.

Zorlaştırılan kredi şartları 
satışlara yansıdı

İkinci elde bu kadar yoğun 
talebin olmasına karşın, sıfır 
araç sayısındaki azalma nedeni 
ile ikinci el otomobil bulmakta 
zorlandıklarını açıklayan Zafer 
Terzioğlu, “Aslında ikinci elde 
otomobil satışları rakamların 
çok daha üzerine çıkabilirdi. 
Ama gerek ikinci el otomobil 

İkinci el otomobilde bayram bereketi
Siyasi belirsizlik nedeni ile yetkili satıcıların 
2014 model siparişlerini azaltması sıfır otomobil 
piyasasını yüzde 25 daraltırken, ikinci el otomobil 
satışlarının yüzde 4 artmasını sağladı. Yaklaşan 
bayramlarla birlikte ikinci el otomobil satışlarının 
yüzde 5 daha artıracağı tahmin ediliyor.

Manheim Türkiye Genel 
Müdürü H. Zafer Terzioğlu
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Taksi çağırma ve araç kiralama 
uygulaması Uber, Türkiye pazarında

Yurt dışında oldukça popüler olan taksi ve özel araç çağırma 
servislerinin Türkiye’deki ilk örnekleri olan BiTaksi ve TaxiBUL 
gibi yerel uygulamaların yükselişi ve popülaritesi global 
şirketlerin de Türkiye pazarına göz kırpmasına yol açmaya 
başlamış gibi gözüküyor. Bu alanda en tanınan ve en çok 
kullanılan servislerden Uber de Türkiye’deki çalışmalarına 
başlamak için ilk adımlarını atmaya başladı.

Uber bugün 37 ülkeden 
128 şehirde hizmet 

veriyor. Otomobil 
sürücülerine ödediği 

miktar düşürüldüğünde 
Uber’in yıllık geliri 200 

milyon doları bulunuyor.
Uber’e yatırım yapan 

fonlar arasında Fidelity, 
BlackRock gibi dünyanın 

en büyük fonları da yer 
alıyor. Uber’in değerini 

18 milyara çıkaran bu 
yatırım Facebook’tan 
bu yana en büyük fon 

yatırımı olarak dikkat 
çekiyor. Uber ile 

çağırdığınız taksi ya da 
özel araç için yanınızda 

para taşımaya gerek 
kalmadan cep telefonu 

vasıtasıyla mobil ödeme 
gerçekleştirilebiliyor. 

Türkiye’de henüz 
hizmet vermeyen 

Uber’in bu yatırımla 
birlikte küresel çapta 

yeni pazarlara girmesi 
bekleniyor.

3 5 ülkede hizmet veren Uber ile adresinize 
taksi çağırabiliyor ve hatta yanınızda nakit 

taşımanıza gerek olmadan cep telefonunuzdan 
ödeme yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde her 
gün kullanabileceğiniz günlük araçlar, özel şoförlü 
lüks araçlar, kalabalık aileler için geniş otomobiller, 
yine kişinin özel kullanımı için lüks arabalar sunan 
Uber ile telefonunuzdan birkaç parmak hareketiyle 
araç çağırabiliyor, yolculuk edebiliyor ve ödeme 
yapabiliyorsunuz.

Taksi çağırma ve özel araç kiralama uygulamaları 
için Türkiye’deki sektörü hareketlendirecek 
olan Uber’in Türkiye macerasının başlamak 
üzere olduğunu sitesini Türkçe olarak sunmaya 
başlamasından anlamak mümkün. Dil seçeneklerine 
Türkçe’yi ekleyen Uber her ne kadar “Şehirlerimiz” 
kısmında İstanbul’a yer vermese de “Kariyer 
Fırsatları” bölümünde İstanbul bölgesi için verdiği iş 
ilanlarıyla bu iddiayı güçlendiriyor. Uber’in verdiği İstanbul merkezli iş ilanlarında 

Genel Müdür ve Operasyon&Lojistik Müdürü 
aradığını görebiliyoruz. Bu da Uber’in İstanbul’daki 
ekibini yavaş yavaş oluşturmaya başladığını 
gösteriyor. Tahmin ettiğimiz üzere taksi şoförleriyle 
de anlaştıktan ve buradaki pazar araştırmasını da 
tamamladıktan sonra Uber, Türkiye pazarındaki 
yerini alacak.

Lüks araçlarla başladı

Uber sadece 3 buçuk yıl önce kurulmuştu. 
Akıllı telefonlar için geliştirilen uygulamasıyla 
Uber müşterilerine şoförüyle birlikte lüks 
otomobil kiralamalarını sağlıyordu. Zamanla işin 
büyümesi ile birlikte Uber orta gelir grubundaki 
müşterilerine de yönelerek işi büyüttü. Taksi ve tüm 
kategorilerden özel araç kiralama servisleri vermeye 
başladı. 
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İstanbul’da araç muayeneleri
artık sadece randevuyla yapılacak

TÜVTÜRK’ün İstanbul’da sadece randevu ile araç kabul eden 
muayene istasyonlarına 16 Haziran’dan itibaren Şile ve Kavaklı 
Araç Muayene İstasyonları da dâhil oluyor. Bu iki istasyonla 
birlikte, İstanbul’daki 15 TÜVTÜRK İstasyonu da artık sadece 
randevu ile hizmet verecek. Bu nedenle TÜVTÜRK yetkilileri, 
İstanbullu araç sahiplerini, muayene öncesi mutlaka randevu 
alarak istasyonlara gelmeleri konusunda uyardı.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları’nın İstanbul 
sınırları içinde sadece randevu ile hizmet veren 

istasyonlarına 16 Haziran’dan itibaren Şile ve Kavaklı 
İstasyonları da katılıyor.  Sadece randevu ile hizmet 
veren istasyonlarda muayene  taleplerinin hafta ve 
gün içine eşit şekilde dağılması mümkün oluyor 
ve bu şekilde araç kullanıcıları istasyonda daha az 
bekliyor. Randevusuz araç kabulünün yapılmadığı 
bu sistem, uygulandığı diğer tüm istasyonlarda 
müşteri memnuniyeti sağladığından, Şile ve Kavaklı 
İstasyonları’nda da hayata geçirilecek.

Böylece TÜVTÜRK’ün İstanbul’da bulunan Çatalca, 
Dudullu, Esenyurt, Hadımköy, Haraççı, Kavaklı, 
Mimarsinan, Orhanlı, Pendik, Samandıra, Silivri, Şile 
ve Tuzla Araç Muayene İstasyonları ile Kızıltoprak 
ve Maslak’taki Motosiklet Muayene İstasyonları’nın 
tamamında sadece randevu ile araç kabulü yapılacak. 
Bu istasyonlarda, Periyodik Araç Muayenesinin yanında 
Tadilat Sonrası Muayene, Tespit ve Muayene Tekrarı 
hizmetleri de artık sadece randevulu olarak alınabilecek.

Randevular ücretsiz

Randevu sisteminde, araç kullanıcıları www.
tuvturk.com.tr adresinden ücretsiz olarak gistasyon 
yoğunluğuna göre talep ettikleri gün, saat aralığı 
için randevularını alabiliyor. Ayrıca randevular, 
0 850 222 88 88 numaralı TÜVTÜRK Çağrı 
Merkezi’nden veya istasyonlara gelerek randevu 
stantlarından da ücretsiz alınabiliyor.

Araç sahiplerinin internetteki reklamlar ve tanıtıcı 
metinler ile bazı sitelere yönlendikleri ve bu siteler 
aracılığıyla aldıkları araç muayene randevularının 
karşılığında da ücret ödediklerinin bilindiğini 
söyleyen TÜVTÜRK yetkilileri, araç sahiplerini 
randevularını www.tuvturk.com.tr adresinden veya 
TÜVTÜRK çağrı merkezinden ücretsiz almaları 
konusunda da uyardı. 
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2014 yılı ilk 6 ayında yüzde 25 azaldı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2014 yılı Ocak-
Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,85 
azalarak 286.861 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılı ilk altı ayında 
381.743 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

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

dönemine göre %22,71 azalarak 225.773 adete 
geriledi. 2013 yılı ilk altı ayında 292.106 adet 
satışa ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı ilk altı ayında 
geçen yıla göre %31,85 oranında azalarak 
61.088 adete geriledi. Geçen yıl 89.637 adet 
satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2014 
yılı Haziran ayında %19 azaldı. Otomobil 
pazarı %19, hafif ticari araç pazarı %18,5 
küçüldü.

2014 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 60.163 adete geriledi. 74.096 adet 

olan 2013 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar %18,8 
oranında azaldı.

2014 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %18,89 azalarak 
47.278 adet olarak gerçekleşti.

2014 yılı Haziran ayında hafif ticari araç 
pazarı 2013 yılının Haziran ayına göre %18,48 
azalarak 12.885 adet seviyesine geriledi.

2014 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil 
satışlarında %21,9, 1600-2000cc aralığında 
motor hacmine sahip otomobil satışlarında 
%39,6 ve 2000cc üstü otomobillerde %1,4 
daralma görüldü.

2014 yılı ilk altı ayında otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek 
paya %40 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller 90.207 adet ile sahip oldu.

2014 yılı ilk altı ayında dizel otomobil 
satışlarının payı %62,5’e, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı ise %45,6’ya yükseldi.

2014 yılı ilk altı ayında otomobil pazarı 
segmentinin %83,4’ünü, vergi oranları düşük 
olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar 
oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satış 
adetine %51,6 pay ile C segmenti (116.579 
adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih 
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%46,8 pay, 105.752 adet) oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında, 
2013 yılının ilk çeyreğinde %12,41, ikinci 
çeyreğinde %11,84, üçüncü çeyreğinde 
%7,64 ve son çeyreğinde %8,09 artış yaşandı. 
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2014 yılı 
ilk çeyreğinde %24,46, ikinci çeyreğinde ise 
%25,12 daraldı..
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2014/2013 (%)

2013/2012 (%)

-8,03 -27,50

20,23 16,90 6,00 16,88 14,97 4,26 14,91 11,86 -2,39 -3,21 10,59 12,41
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Türkiye Otomotiv 
pazarında 2014 
yılı ilk altı ayında 
otomobil ve hafif 
ticari araç toplam 
pazarı 286.861 
olarak gerçekleşti. 
381.743 adet olan 
2013 yılı aynı 
dönemi otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazar toplamına 
göre satışlar 
%24,85 oranında 
daraldı.

2014 yılı Haziran ayı 
otomobil ve hafif 
ticari araç toplam 
pazarı 60.163 adet 
olarak gerçekleşti. 
74.096 adet olan 
2013 yılı Haziran 
ayı otomobil ve 
hafif ticari araç 
pazar toplamına 
göre satışlar %18,8 
oranında azaldı.

Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 
10 yıllık Haziran ayı 
ortalama satışlara 
göre %2,74 azalış 
gösterdi.
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2013 Haziran Sonu 2014 Haziran Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 273.936 % 93,8 213.870 % 94,7 % -21,9 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 15.675 % 5,4 9.463 % 4,2 % -39,6 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 2.469 % 0,8 2.434 % 1,1 % -1,4 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 26 % 0,0 0 % 0,0 % -76,9 % 3 % 18

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

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

Toplam 292.106 % 100,0 225.773 % 100,0 % -22,7 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2013 Haziran Sonu 2014 Haziran Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 24.348 % 8,3 23.059 % 10,2 % -5,3

≥ 100 - < 120 gr/km 102.024 % 34,9 90.207 % 40,0 % -11,6

≥ 120 - < 140 gr/km 97.015 % 33,2 67.942 % 30,1 % -30,0

≥ 140 - < 160 gr/km 51.774 % 17,7 32.753 % 14,5 % -36,7

≥ 160 gr/km 16.945 % 5,8 11.812 % 5,2 % -30,3

Toplam 292.106 % 100,0 225.773 % 100,0 % -22,7

Dizel
2013 Haziran Sonu 2014 Haziran Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 47 % 6,6 10 % 0,5 % -78,7

B (Entry) 56.113 % 69,8 42.145 % 60,3 % -24,9

C (Compact) 92.605 % 77,2 77.440 % 66,4 % -16,4

D (Medium) 18.444 % 69,3 16.382 % 58,6 % -11,2

E (Luxury) 5.102 % 98,9 3.843 % 47,1 % -24,7

F (Upper Luxury) 1.012 % 106,1 1.245 % 92,0 % 23,9

Toplam 173.323 % 59,3 141.034 % 62,5 % -18,6

Otomatik Şanzıman
2013 Haziran Sonu 2014 Haziran Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 309 % 43,6 1.242 % 67,2 % 301,9

B (Entry) 19.231 % 23,9 19.573 % 28,0 % 1,8

C (Compact) 54.936 % 45,8 52.272 % 44,8 % -4,8

D (Medium) 26.420 % 99,3 22.501 % 80,5 % -14,8

E (Luxury) 6.347 % 123,0 6.070 % 74,5 % -4,4

F (Upper Luxury) 1.137 % 119,2 1.315 % 96,5 % 15,7

Toplam 108.380 % 37,1 102.973 % 45,6 % -5,0

2014 yılı Ocak-Haziran dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %94,7 oranıyla yine 1600cc altındaki 
otomobiller 213.870 adet ile sahip oldu. Ardından %4,2 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %1,1 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 
2013 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %21,9, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %39,6 
ve 2000cc üstü otomobillerde %1,4 azalma görüldü.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paylara %40,0 oranıyla 100-120 gr/
km arasındaki otomobiller (90.207 adet) ve ardından yine %30,1 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (67.942 adet ) sahip oldu.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %18,6 oranında azaldı. 2014 yılı Haziran sonu otomobil 
satış adetleri, 2013 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %59,3’den %62,5’e (141.034 adet) yükseldi.

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2013 yılı aynı dönemine göre %5,0 azaldı. 2014 yılı 6 aylık otomobil 
satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %37,1’den %45,6’ya (102.973 adet) yükseldi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2014 yılı
Ocak-Nisan döneminde yüzde 7,2 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2014 yılı Ocak-Nisan döneminde 
%7,2 arttı ve 5.101.481 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 
2013 yılı aynı dönemde 
toplam 4.758.066 adet satış 
gerçekleşmişti.

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

düşüş %6,7 ile Hollanda’da, ardından %3,4 ile 
İsviçre’de görüldü. Aynı dönemde satışlarını 
en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; Portekiz 
%46,4, İrlanda %28,4 ve Macaristan %23,9 
oranıyla yer aldı.

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

2013 yılı aynı ayına göre %4,2 büyüdü ve 
toplam 1.287.816 adet seviyesinde pazar 
gerçekleşti. 2013 yılı aynı ayında ise 1.236.061 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2014 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına 
göre en fazla düşüş %14,8 ile Norveç’de, 
%5,1 ile Hollanda ve Finlandiya’da, %4,2 ile 
Avusturya’da ve %3,5 ile Almanya’da görüldü. 
2014 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına 
göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar 
sırasıyla; Portekiz %54,2, İspanya %31,6 ve 
İrlanda %29,2 oranıyla yer aldı.

2014 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye 
%25 daralma ile Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 7. oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2014 yılı Ocak-Nisan 
döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre %7,1 
arttı ve toplam 4.483.077 adet seviyesinde 
pazara ulaşıldı. 2013 yılı aynı dönemde ise 
4.185.842 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2014 
yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre sırasıyla en fazla düşüş %7,1 
ile Hollanda’da, ardından %3,9 ile İsviçre’de ve 
%0,3 ile Avusturya’da görüldü. 2014 yılı Ocak-
Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine 

göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise 
sırasıyla; Portekiz %43,7, Litvanya %27,7 ve 
İrlanda %26,6 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2014 yılı Nisan ayında

2013 yılı aynı ayına göre %4,2 arttı ve toplam 
1.129.829 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2013 yılı Nisan ayında ise 1.084.646 adet satış 
gerçekleşmişti. 2013 yılı Eylül ayından beri 
aylar itibari ile yaşanan artış, 2014 yılında da 
devam etti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2014 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına 
göre Norveç’de %13,4 daralma görülürken, 
ardından %6,3 ile Hollanda’da ve %5,9 ile 
Romanya’da küçülme yaşandı. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler, Finlandiya, Avusturya, 
Almanya ve İsviçre oldu. 2014 yılı Nisan 
ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını 
en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; Portekiz 
%53,1, Litvanya %36,0 ve Letonya %34,0 
oranıyla yer aldı.. 

AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI (NİSAN 2014/2013)

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

ALMANYA 274.097 284.444 -3,6 ALMANYA 985.850 958.401 2,9

İNGİLTERE 176.820 163.357 8,2 İNGİLTERE 864.942 768.555 12,5

FRANSA 166.959 157.749 5,8 FRANSA 613.568 591.631 3,7

İTALYA 119.099 116.838 1,9 İTALYA 496.318 472.656 5,0

İSPANYA 80.174 62.317 28,7 İSPANYA 282.301 243.042 16,2

BELÇİKA 53.319 53.036 0,5 BELÇİKA 201.851 202.196 -0,2

AVUSTURYA 29.240 30.807 -5,1 HOLLANDA 135.542 145.829 -7,1

HOLLANDA 28.479 30.408 -6,3 POLONYA 125.666 99.736 26,0

POLONYA 28.045 24.015 16,8 AVUSTURYA 110.521 110.831 -0,3

İSVİÇRE 27.804 28.397 -2,1 İSVİÇRE 96.199 100.148 -3,9

İSVEÇ 27.543 24.175 13,9 İSVEÇ 95.346 80.249 18,8

ÇEK CUM. 17.498 15.061 16,2 DANİMARKA 64.355 57.784 11,4

DANİMARKA 16.511 15.832 4,3 ÇEK CUM. 60.491 51.514 17,4

PORTEKİZ 12.314 8.042 53,1 İRLANDA 57.791 45.645 26,6

NORVEÇ 12.115 13.988 -13,4 NORVEÇ 48.607 47.684 1,9

FİNLANDİYA 9.317 9.865 -5,6 PORTEKİZ 46.269 32.204 43,7

İRLANDA 7.877 6.152 28,0 FİNLANDİYA 39.820 37.513 6,1

SLOVAKYA 5.986 5.765 3,8 SLOVAKYA 22.841 20.266 12,7

MACARİSTAN 5.507 4.623 19,1 YUNANİSTAN 22.046 19.475 13,2

YUNANİSTAN 5.444 5.333 2,1 MACARİSTAN 21.002 17.179 22,3

LÜKSEMBURG 5.220 5.160 1,2 SLOVENYA 18.675 17.470 6,9

ROMANYA 4.932 5.242 -5,9 ROMANYA 18.277 16.475 10,9

SLOVENYA 4.876 4.702 3,7 LÜKSEMBURG 17.531 17.475 0,3

HIRVATİSTAN 2.954 2.813 5,0 HIRVATİSTAN 10.283 8.850 16,2

ESTONYA 1.990 1.913 4,0 ESTONYA 6.726 6.591 2,0

BULGARİSTAN 1.859 1.632 13,9 BULGARİSTAN 6.478 5.173 25,2

LİTVANYA 1.418 1.043 36,0 LİTVANYA 4.824 3.777 27,7

LETONYA 1.067 796 34,0 LETONYA 3.919 3.150 24,4

İZLANDA 684 579 18,1 KIBRIS 2.780 2.431 14.,4

KIBRIS 681 562 21,2 İZLANDA 2.258 1.913 18,1

TOPLAM 1.129.829 1.084.646 4,2 TOPLAM 4.483.077 4.185.842 7,1

TÜRKİYE 42.769 56.999 -25,0 TÜRKİYE 132.116 171.433 -22,9
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SEKTÖR ANALİZİ

HAZİRAN 2014

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI HAZİRAN 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 150 150 0 0 150 150

AUDI 1.255 1.255 0 0 1.255 1.255

BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 2.076 2.076 0 0 2.076 2.076

CHERY 35 35 0 0 0 35 35

CHEVROLET 14 14 0 0 14 14

CITROEN 888 888 128 666 794 128 1.554 1.682

DACIA 2.274 2.274 409 409 0 2.683 2.683

FERRARI 0 0 0 0 0 0

FIAT 2.879 718 3.597 2.631 424 3.055 5.510 1.142 6.652

FORD 146 3.658 3.804 3.552 14 3.566 3.698 3.672 7.370

GEELY 10 10 0 0 10 10

HONDA 758 105 863 0 758 105 863

HYUNDAI 1.655 1.986 3.641 67 67 1.655 2.053 3.708

INFINITI 0 0 0 0 0

ISUZU 0 151 123 274 151 123 274

IVECO 0 189 189 0 189 189

JAGUAR 8 8 0 0 8 8

JEEP 63 63 0 0 63 63

KARSAN 0 120 120 120 0 120

KIA 944 944 158 158 0 1.102 1.102

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 18 18 0 0 18 18

LAND ROVER 94 94 0 0 94 94

MASERATI 4 4 0 0 4 4

MAZDA 170 170 1 1 0 171 171

MERCEDES-BENZ 2.512 2.512 658 658 0 3.170 3.170

MINI 56 56 0 0 56 56

MITSUBISHI 62 62 11 168 179 11 230 241

NISSAN 985 985 19 19 0 1.004 1.004

OPEL 3.431 3.431 0 0 0 0 3.431 3.431

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.999 1.999 146 438 584 146 2.437 2.583

PORSCHE 41 41 0 0 41 41

PROTON 50 50 0 0 0 50 50

RENAULT 5.025 1.629 6.654 666 666 5.025 2.295 7.320

SEAT 959 959 0 0 959 959

SKODA 1.200 1.200 0 0 0 1.200 1.200

SMART 8 8 0 0 8 8

SSANGYONG 57 57 43 43 0 100 100

SUBARU 124 124 0 0 124 124

SUZUKI 115 115 0 0 115 115

TATA 17 17 16 16 0 33 33

TOYOTA 1.996 576 2.572 83 83 1.996 659 2.655

VOLKSWAGEN 6.026 6.026 2.004 2.004 0 8.030 8.030

VOLVO 501 501 0 0 501 501

Toplam 12.459 34.819 47.278 6.739 6.146 12.885 19.198 40.965 60.163 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-HAZİRAN 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 459 459 0 0 0 0 459 459

AUDI 0 6.624 6.624 0 0 0 0 6.624 6.624

BENTLEY 0 6 6 0 0 0 0 6 6

BMW 0 8.692 8.692 0 0 0 0 8.692 8.692

CHERY 0 189 189 0 0 0 0 189 189

CHEVROLET 0 552 552 0 0 0 0 552 552

CITROEN 0 5.152 5.152 712 2.155 2.867 712 7.307 8.019

DACIA 0 9.984 9.984 0 2.401 2.401 0 12.385 12.385

FERRARI 0 7 7 0 0 0 0 7 7

FIAT 12.462 3.200 15.662 13.969 2.761 16.730 26.431 5.961 32.392

FORD 149 13.178 13.327 14.304 73 14.377 14.453 13.251 27.704

GEELY 0 47 47 0 0 0 0 47 47

HONDA 4.194 1.405 5.599 0 0 0 4.194 1.405 5.599

HYUNDAI 8.732 8.891 17.623 0 586 586 8.732 9.477 18.209

INFINITI 0 3 3 0 0 0 0 3 3

ISUZU 0 0 0 308 1.030 1.338 308 1.030 1.338

IVECO 0 0 0 0 954 954 0 954 954

JAGUAR 0 26 26 0 0 0 0 26 26

JEEP 0 341 341 0 0 0 0 341 341

KARSAN 0 0 0 497 0 497 497 0 497

KIA 0 4.091 4.091 0 527 527 0 4.618 4.618

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 1 1 0 0 0 0 1 1

LANCIA 0 187 187 0 0 0 0 187 187

LAND ROVER 0 553 553 0 0 0 0 553 553

MASERATI 0 36 36 0 0 0 0 36 36

MAZDA 0 499 499 0 9 9 0 508 508

MERCEDES-BENZ 0 9.479 9.479 0 3.198 3.198 0 12.677 12.677

MINI 0 426 426 0 0 0 0 426 426

MITSUBISHI 0 414 414 53 1.240 1.293 53 1.654 1.707

NISSAN 0 8.102 8.102 0 83 83 0 8.185 8.185

OPEL 0 14.972 14.972 0 0 0 0 14.972 14.972

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 7.282 7.282 423 1.854 2.277 423 9.136 9.559

PORSCHE 0 226 226 0 0 0 226 226

PROTON 0 360 360 0 0 0 0 360 360

RENAULT 23.422 11.028 34.450 0 3.315 3.315 23.422 14.343 37.765

SEAT 3.944 3.944 0 0 0 3.944 3.944

SKODA 0 5.522 5.522 0 0 0 0 5.522 5.522

SMART 0 38 38 0 0 0 0 38 38

SSANGYONG 0 237 237 0 236 236 0 473 473

SUBARU 0 629 629 0 0 0 0 629 629

SUZUKI 0 635 635 0 0 0 635 635

TATA 0 18 18 0 142 142 0 160 160

TOYOTA 7.965 3.146 11.111 0 858 858 7.965 4.004 11.969

VOLKSWAGEN 0 35.813 35.813 0 9.400 9.400 0 45.213 45.213

VOLVO 0 2.455 2.455 0 0 0 0 2.455 2.455

Toplam 56.924 168.849 225.773 30.266 30.822 61.088 87.190 199.671 286.861 K
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

HAZİRAN 2014

TÜRKİYE OCAK-HAZİRAN 2014 İHRACAT RAKAMLARI

1000 USD OCAK-HAZİRAN

SEKTÖRLER 2013 2014 Değişim (%) Pay (%)

Otomotiv Endüstrisi 10.542.676 11.717.709 11 15

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 8.415.476 9.436.056 12 12

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 8.515.983 8.896.246 4,5 11

Çelik 7.418.318 7.021.235 -5 9

Elektrik-Elektronik ve Hizmet 5.440.961 6.003.371 10 7,5

T O P L A M 74.498.199 79.935.326 7 100

Otomotiv, ihracatta sürdürülebilir 
büyümeyi AB ile yakaladı  

Otomotiv endüstrisi sürdürülebilir büyümeyi AB ülkelerindeki olumlu 
ekonomik gelişmeyle birlikte yakaladı. Sektör son 15 aydır ihracatta 
sürekli artış gösterirken, Mart ayından bu yana da 2 milyar doların 
üzerinde dış satış gerçekleştiriyor. 

O tomotiv endüstrisi, 2008 yılından bu 
yana ihracatta ilk kez 4 aydır arka 

arkaya 2 milyar doların üzerinde ihracat 
gerçekleştirdi. Türkiye genel ihracatında 
haziran ayında yüzde 13’lük artışla sektörel 
bazda liderliğini devam ettiren otomotiv 
endüstrisini başarıya AB ülkelerindeki 
ekonomik iyileşme taşıyor. Otomotiv 
endüstrisinde tüm ana ürün gruplarında 
ihracat artışı gözlenirken, Fransa’da yüzde 
20, Almanya’da yüzde 30 ve Birleşik Krallık’ta 
yüzde 56 oranında büyüme sağlanması, dış 
satışlardaki AB ülkeleri payını da bir önceki 
aya göre 2 puan artırarak yüzde 76 seviyesine 
yükseltti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB), haziran ayı otomotiv endüstrisi 
ihracat verilerini paylaştı. Buna göre haziran 
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 13 artışla 2 milyar 32 milyon dolarlık 

ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, 
Türkiye genel ihracatındaki 12.5 milyar 
dolarlık dış satışlardan da yüzde 16 oranında 
pay aldı.

Otomotiv endüstrisinin özgüveni artıyor

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv 
endüstrisinin haziran ayı ihracat verilerini 
değerlendirirken, 2013 Mart ayından bu 
yana 15 aydır sürekli artışla büyümede 
sürdürülebilir bir ivme yakaladıklarını 
söyledi. Sabuncu, “Sürdürülebilir 
büyümemizde en büyük etken AB 
ülkelerindeki olumlu ekonomik gelişmelerin 
sağlanması. Bu bize arka arkaya 4 aydır 2 
milyar doların üzerinde ihracat yapmamızı 
da sağladı. Özellikle otomotivin kalbi 

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, 

“Otomotivin kalbi kabul ettiğimiz 

Almanya ve bunun yanı sıra Fransa 

ile Birleşik Krallık gibi ülkelere 

yüksek oranlarda ihracat artışı 

gerçekleştirmemiz otomotiv 

endüstrimizin özgüvenini artırıyor” 

şeklinde konuştu.

kabul ettiğimiz Almanya’ya ve bunun 
yanı sıra Fransa, Birleşik Krallık gibi 
ülkelere de yüksek oranlarda ihracat artışı 
gerçekleştirmemiz otomotiv endüstrimizin 
özgüvenini artırıyor, geleceğine ışık tutuyor” 
diye konuştu.

Sabuncu, yılın ilk yarısında da otomotiv 
endüstrisinin geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 11’lik büyümeyle toplamda 11 milyar 
718 milyon dolarlık dış satış gerçekleştiğine 
dikkat çekti. Sabuncu ayrıca yılsonunda da 23 
milyar doların üzerinde ihracata imza atmayı 
ümit ettiklerini yineledi.

Tüm ürün ana gruplarında artış sürüyor

Ürün gruplarına göre haziran ayı ihracat 
verileri incelendiğinde ise otomotiv yan 
sanayi bir önceki döneme göre yüzde 6 
artışla 810 milyon dolara ulaştı. Bunu yüzde 
14 büyüme ve 682 milyon dolarla binek 
otomobiller, yüzde 23 artış ve 395 milyon 
dolarla eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
ve yüzde 20 yükseliş ve 117 milyon dolarlık 
ihracatla otobüs minibüs midibüs ürün grubu 
izledi.

Yılın 6 aylık dönemi incelendiğinde ise yine 
yan sanayi yüzde 10 büyüme ve 4 milyar 
938 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Binek 
otomobil ürün grubu yüzde 11 artışla 3 
milyar 894 milyon, eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar yüzde 18 yükselişle 2 milyar 
182 milyon, otobüs, minibüs ve midibüs ürün 
grubu ise yüzde 8 artış ve 532 milyon dolarlık 
dış satış gerçekleştirdi.

Fransa Almanya’yı solladı

Ülke bazlı ihracat verileri incelendiğinde ise 
aylardır ilk sırada yer alan Almanya’yı haziran 
ayında Fransa solladı. Buna göre Fransa’ya 
yüzde 20 artışla 328, Almanya’ya yüzde 30 
yükselişle 318, Birleşik Krallık’a da yüzde 
56 büyümeyle 241 milyon dolarlık dış satış 
yapıldı. Yılın 6 aylık döneminde ise Almanya 
yüzde 30 yükselişle bir milyar 928 milyon, 
Fransa yüzde 3 artışla bir milyar 282 milyon, 
Birleşik Krallığa da yüzde 35 gelişmeyle bir 
milyar 254 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 






