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Değerli Meslektaşlarım,

Otomotiv Sektörünün en çok tartışılan konularından birisi de gelecekte 
perakende hizmetlerin nasıl evrileceği. Bu alanda birçok görüş hakim, geçtiğimiz 
yıl Oyder Otomotiv Kongresinde de tartışılan bu konuda gerek ABD Ulusal 
Otomotiv Bayileri Derneği (NADA) Başkanı Wesley Lutz, gerekse Danimarka’dan 
Autorola Global Satış Direktörü Morten Holmsten ve gerekse İngiltere’den 
Sophus 3 Kurucusu Marcus HODGKINSON konuşmaları içinde bu konuya 
değinmişlerdi. Şunu açıkça söylemek gerekir “Otomotiv Perakende Hizmetleri 
Değişecek” ancak bu değişim yıkıcı olmayacak tam tersine yeni kâr merkezleri 
oluşturacak, yeni iş imkanları yaratacak ve bugünün perakendeci şirketleri yarın 
gelir alanlarını daha da genişletmiş olacak.

Ancak yarın konusunu işlerken çok yakın bir zamandan bahsetmiyorum, bugün 
dünyada 1.3 milyar motorlu karar taşıtı var ve her yıl bunun üzerine 100 milyon 
adede yakın yenileri ekleniyor. 2030 yılında üretim yapılan araçların %20’sinin 
alternatif kaynaklı araçlardan oluşacağı düşünüldüğünde mevcut yapıların 20-
30 yıl daha aktif olarak hizmetlerine devam etmesi gerektiğini görebiliyoruz. 
Ancak bu süre içinde yeni iş alanlarını da yakından takip ederek dönüşümü 
bir plan içinde gerçekleştirmeye çalışmamız önemli. Otomotiv Plazaları birçok 
iş kolunun aynı çatı altında varolduğu entegre tesislerdir. Yeni araç satış, 
servis, yedek parça-aksesuar, sigortacılık, kullanılmış araç satışı, kiralama gibi 
ana kollar tesislerimizin içinde hizmetlerini veriyorlar. Bu kadar çok iş kolunu 
bünyesinde barındıran şirketlerimizi yönetmekte önemli meziyetler gerektiriyor 
elbette. Profesyonel ekiplerin elinde en üst seviyede müşteri hizmeti yaratan 
şirketlerimiz, milyarlarca liranın yönetildiği, binlerce personelin barındırıldığı, en 
son teknolojik gelişmeleri kullanan ve dünya ile yarışan sektörel becerilere sahip 
kobi statüsünün çok üstünde şirketler olmaları ile gelecekte de Ülkemize değer 
katacak önemli yerlerdir. 

Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya başlayacağımız 10. Oyder 
Otomotiv Kongresi hazırlıklarına başlamış durumdayız. 2020 yılı Nisan 
ayında gerçekleştireceğimiz Kongremizde Ülkemizden ve yurt dışından çok 
değerli konuşmacılarımız ile Otomotiv Perakendeciliğinde Değişen Odakları 
konuşacağız. Geçtiğimiz yıllarda dijitalleşme konularına ağırlık vermişken 2020 
yılında başta kullanılmış araç ticareti olmak üzere birçok yeni Odağa bakacağız. 
Bu odakları da ülkemizden yetişmiş önemli değerlerimizle, ABD’den gelecek 
konuklarımızla ve Avrupalı meslektaşlarımız ile değerlendireceğiz. Oyder 
Otomotiv Kongreleri ile hem ülkemiz otomotiv sektörümüzü ve işbirliği yapılan 
diğer sektör temsilcilerini bir araya getirmekte hem de geleceğimize dair birçok 
önemli konuyu katılımcılarımız ile paylaşmanın değerli olmuş durumda.

2020 yılının tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
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Geçtiğimiz Ekim ayında Şanlıurfa’da düzenlenen 41. OYDER Bölge Bayii Toplantısı’nda, 
birçok markanın yetkili bayilerinin aralarında bulunduğu ve otomotiv gündemindeki olası 
değişiklikler ile ilgili vaziyetler gündeme taşındı. OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat 
Şahsuvaroğlu toplantının ilk konuşmacısıydı. OYDER’in gündemindeki planlardan bahseden 
Murat Şahsuvaroğlu, aynı zamanda OYDER’in otomotiv sektöründeki konumunun önemi 
hususundaki tespitlerini de dinleyicilere hatırlatmaktan geri durmadı.

Hurda teşvı̇kı̇ ve kamu bankaları 
faı̇z oranlarında OYDER etkı̇sı̇

41. Bölge Diyalog Toplantısı - Şanlıurfa

OYDER
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“OYDER KİMDİR?”

Konuşmasına “Oyder kim?” 
şeklinde soru yönelterek başlayan 
Şahsuvaroğlu, OYDER’in bugüne 
kadar gelmesindeki büyük çabanın, 
rakamlar üzerinden de gayet açık 
belirgin olduğunu dile getirdi. “OYDER 
5 milyon metrekarede yapılanmış, 
yatırım yapmış bir STK. Bu yatırımları 
yaparken 10 milyar dolar öz sermaye 
ile geleceğine yatırım yapmıştır. Şu 
an 70 bin çalışanı var. Bunlar çok 
kıymetli rakamlar. 100 bin dolaylı 
istihdamımız var. Peki, biz ne 
yapıyoruz? Satış, servis, yedek parça, 
ikinci el satış, sigorta, araç kiralama, 
hasar onarımları yapan entegre bir 
sistemi çalıştırıyoruz. Bunları aynı 
çatı altında toplayarak, gerçekten 
muasır medeniyet seviyesinde bir 
noktaya taşıyarak hizmet veriyoruz. 
47 tane markanın da temsiliyetini 
gerçekleştiriyoruz. Yani bizler bu 
markaların sahadaki neferleriyiz.” 
diyerek, OYDER’in bünyesindeki etkin 
işleyen çarkın önemli dişlilerinin de 
kalem kalem üzerinde durmuş oldu. 

 “OYDER İÇİNDE GENÇ OYDER!”

OYDER’İn içinde yapılanmış yeni bir 
sistemden bahseden Şahsuvaroğlu 
Genç OYDER’i kurmalarındaki amacı 
dile getirirken, tohumdan yetiştirilen 
bir genç kadronun üzerine hassasiyetle 
eğildiklerini, kendi iç bünyelerinde 
aynı zamanda bir okul görevini 
üstlendiklerinin altını çizdi.

 “Genç OYDER’i kurmamızın sebebi 
sektörün bizden sonra da devam 
etmesidir. Çünkü bizler büyük emeklerle 
evlatlarımızı okutuyoruz, yurt dışında 
eğitim aldırıyoruz, sonra dönüp 
buraya geldiklerinde işi beğenmeme 
yönünde tavırlarını görüyoruz.  Bizler 
çocuklarımızı işimizin sayesinde 
Amerika’ya Avrupa’ya gönderiyor, 
master yaptırıyoruz. Dolayısıyla dönüp 
bu işi belli noktaya getiren atalarımızın 
yanında olup onların yükünü de 
bölüşmemiz lazım. Bunun önündeki en 
büyük kapı da GENÇ OYDER. Her biri 
pırıl pırıl gençler olan meslektaşlarım, 
bu yapı ile diğer arkadaşlarına ışık 
tutuyor, onların mesleğe yakın 
olmalarını teşvik ediyorlar. Kendilerini 
bu çabalarından dolayı kutluyorum ve 
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tüm meslektaşlarımın da bu gençlere 
destek vermelerini arzu ediyorum.”

  “GÖRSEL VE YAZILI MEDYADA OYDER 
HAMLESİ”  

Hem görsel hem de yazılı medyada 
Oyder’in icraatlarından bahseden 
Şahsuvaroğlu, sektörün içindeki 
değişimlerin arasında OYDER’in çok 
önemli konumunu bir kere daha 
üzerinde vurgu yaparak hatırlattı. 
Ankara ile temaslarının arasını 
açmadan, sık sık kendilerini sektör 
bazına her daim hazırda bulunduklarını 
dile getiren Şahsuvaroğlu, OYDER’in 
ülke ekonomisindeki paha biçilmez 
yerinde, ekonominin güncel seyrindeki 
değişkenlikler üzerinde söz hakkına 
sahip olduklarını ifade etmiş oldu.

“Biz göreve gelmeden önce de Oyder 
çok önemli bir dernek olduğunu her 
mecrada göstermekteydi. Fakat bizim 
göreve geldiğimiz zamanla eşzamanlı 
olarak, sektörde bir kriz durumu hâsıl 

mevduat faizlerinin düşmesi ile beraber 
otomotivin üzerindeki faiz yükünü 
hafifletmek amacıyla kamu bankalarının 
sancağı devralması sağlanmış ve düşük 
faizli kampanyanın ortaya çıkmasına 
vesile olunmuştur. Bu direk bu derneğin 
yani sizin çalışmanızdır.”

Ankara ile dirsek temaslarından 
bahseden Şahsuvaroğlu, sürekli Ankara 
ile iletişim halinde kalarak derneğin 
yüzünün unutulmamasını istediğini dile 
getirdi. 

 “Ankara diyaloglarını çok sıkı tutmaya 
devam ediyoruz. Çünkü her sonuca 
Ankara’da varabiliyorsunuz. Benim 
şahsen haftada iki günüm Ankara’da 
geçiyor. İsmimizi her tarafta bütün 
kamu kuruluşlarının hafızasına yerleşik 
şekilde nakş ettirmeye çalışıyoruz. 
Yine Ticaret Bakanlığı’nda olan birkaç 
problemimiz vardı. Sayın Bakanımızın 
katılımı ile beraber İstanbul’da çok 
yoğun bir katılımla ona sorunlarımızı, 
dertlerimizi aktardık. Kendisi de 
notlarını aldı. Bugün o notların bir 
kısmının neticesini de gördük.” diyerek, 
bakanlıkların Oyder ile yakın temasta 
bulunarak, güncel meseleler üzerinde 
çare üreten bir yapılanma olmanın, 
marka değerleri üzerindeki ağırlığın 
dikkatini çekti.

 “BDDK KARARLARINDAKİ KREDİ 
LİMİTLERİ ÜZERİNDE OYDER ETKİNLİĞİ” 

BDDK kararlarında alınan kredi kullanım 
limiti ve hurda masraflarının OYDER’in 
hamlesiyle artırılması sektör içinde çok 
önemli bir adımdı. Buradan da üzerlerine 
binen önemlilik esasına sözü getirmeye 
çalışan Şahsuvaroğlu, OYDER’in ülke 
ekonomisinin geleceği içerisindeki payını 
verdiği örneklerle iyice yenilemiş, akıllara 
kazımış oldu. 

“BDDK kararı vardı biliyorsunuz. 50 bin 
TL ile başlayan daha sonra yine bizlerin 
çabası ile 100 bin liraya çıkarılan taşıt 
kredileri limiti konusu vardı. Bu limit son 
kur artışlarından etkilenmemek amacıyla 
120 bin liraya yine Oyder’in önerisiyle 
çıkarılmıştır. Kredi vadesi ise 48 aydan 60 
aya yine Oyder’in önerisiyle artırılmıştır. 
Hurda masraflarının ÖTV ile uyumsuz 
olmasından dolayı sorunlar yaşanıyordu 
ve 45 bin TL olan masrafları başlangıcı 

oldu. Otomotiv Pazarı 1 milyonlar 
seviyesindeyken geçen sene Haziran 
ve  Ağustos seçimleri ile birlikte önemli 
bir  dalgalanmayla karşılaşmış, kamuda 
bir savunma pozisyonu hâsıl olmuştu. 
OYDER bu süreçte hem Ankara’da 
yaptığı lobi faaliyetleri ile hem de yazılı 
ve görsel medyada her mecrada; sektör 
tarafından kendisine iletilen sorunları 
söyledi, ilgili yerlere bunları iletti. 
Öyle bir ortama gelmiştik ki, kurların 
yükseldiği, faizlerin 3.10’ları aştığı ve 
nakit daralmanın yaşandığı bir ortamda 
araç alımını kimsenin düşünmediği 
bir zamanı yaşadık. Ancak bu durumu 
bir STK olarak çıkıp anlatmak, ilgili 
yerlere iletmek görevimizin ağırlığını 
da omuzlarımızda olanca gücüyle 
hissettik. Bunun için bütün TV’lerde 
programlara çıkarak meslektaşlarımızın 
sesini duyurmaya gayret ettik. Dedik ki 
“Bırakın otomobil almayı, kimse evine 
ekmek almayı bile düşünürken, niye 
otomobil alsın? Niye konut alsın? Yüzde 
25-30 faiz kazancı varken insanlar 
yatırım yapmaz.”  Gelinen noktada 

OYDER
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70 bin TL’ye yine Oyder’in çabaları ile 
yükseltildi. . ÖTV konusunda ise Ağustos 
ayındaki kur dalgalanmaları, enflasyon 
ve faiz üçgenine sıkışan ticareti, özellikle 
otomotiv sektörü derneklerinin ve bizim 
temaslarımızla, sürekli her yerde dile 
getirmemizle hükümetimiz dikkate aldı. 
Geçen sene Ekim ayı sonunda ÖTV ve 
KDV indirimleri hayatımıza girdi. Bu 
faydaları sağlayan derneğinize lütfen 
her platformda sahip çıkın. Oyder her 
platformda Otomotiv Yetkili Satıcılarının 
sesi olmaya devam edecektir. Yine 
yılsonuna kadar olan ÖTV ve KDV desteği 
2019 Mart ayının sonuna kadar uzatıldı. 
Bu da yeterli olmamıştı pazar için ve yeni 
girişimlerimiz ile hepinizin bildiği üzere 
30 Haziran’a kadar ikinci kez uzatıldı.”

 “HURDA TEŞVİKİ VE KAMU BANKALARI 
FAİZ ORANLARINDA OYDER ETKİSİ”

Showroomlardaki hareketliliğin, kamu 
bankalarının baz faiz oranlarını indirmesi 
ile yakından bir alaka olduğunu dile 
getiren Şahsuvaroğlu, “Hurda teşvikini 
10 bin liradan 15 liraya çıkarılması 8 
bin liradan 12 bin liraya çıkması Nisan 
ayındaki torba yasaya eklendi. Kamu 
bankaları kampanyası ile ilgili yaptığımız 
girişimler sonrası bu mecralardan %0.49 
-%0.69 oranlarının çalışılmasının önemli 
olduğunu tüm sektör dernekleri ile 
beraber Bankalar Birliği Başkanımıza 
giderek anlattık. Bu görüşmelerin 
neticesinde Kamu bankaları baz faiz 
oranını % 0.99’a indirdiler. İndikten 
sonra üretici firmalar, herkes kendi 
bütçesi ile katılarak taşıt kredi faiz 
oranlarını % 0.49’un anonsu yapıldı. 
Burada da Oyder’in emeği fazlasıyla 
var. Çok yoğun bir trafik yönetilmiştir 
ve % 0. 49’un anonsu ile beraber 
showroomlarımızda bir hareketlilik oldu. 
Ama yansır mı satışlara diye baktığımızda 
bunu önümüzdeki aylarda daha rahat 
müşahede edeceğiz.” diyerek, gelecek 
dönemki iş takviminde bu gibi hamlelerin 
önemli bir yerinin olduğu vurgusunu 
yaptı.

Dünya otomotiv pazarını elindeki sayısal 
bulgularla dile getiren Şahsuvaroğlu, 
“Dünya otomotiv pazarından bahsetmek 
gerekirse son on senede 77 milyondan 
kabaca 100 milyona gelmiş. Bu sene 
yüzde iki geriye doğru geliyor ama 98 
milyon adet satış öngörülüyor dünyada. 

4, gayri safi milli hasılaya katkısı ise 
yüzde 5.5 seviyesinde. En önemli 
konularımızdan birisi ise eski araçların 
trafikten çekilmesi konusudur.  Bugün 
ülkemizde toplam motosiklet vb araçlar 
hariç 17 milyon araç var. Bunlar içinde 
16 yaş üstü 5 milyon 900 bin, 20 yaş 
üstü ise 4 milyon 577 bin eski aracımız 
karayollarımızda dolaşım halinde. 
Öncelikle yakıt tüketimleri fazla olan, 
çevreyi daha fazla kirleten, güvenlik 
sistemleri yeni araçlara göre çok çok 
düşük olan 4 milyon 500 bin tane, 
ekonomik ömrünü tamamlamış olan 
araçların trafikten çekilmesi son derece 
önemli bir konudur.”

Bugünkü ortamda Otomotiv ekosistemi 
içindeki problemlerin sebeplerinden 
birisinin de yetkili satıcılıklardaki 
eksen kayması olduğuna vurgu yapan 
Şahsuvaroğlu: 

“Bugün aslında yaşadığımız 
problemlerin ana sebeplerinden birisi 
yetkili satıcılık mesleğimizden eksen 
kaymasına uğramamız. Dolayısıyla tek 
sermayeyi ikiye üçe böldüğümüzde, 
otomotiv Yetkili Satıcılarımız 
piyasa şartlarından negatif olarak 
etkilenmekte. Bir de bunun üstünde 
genel işlemler bazında yaşanan 
karsızlık ve filo uygulamaları bizi yine 
derin bir kargaşaya itiyor. Yoğun 
hedef baskısı ise bu daralmada bizi 
en çok etkileyen unsurların başında 
geliyor. Müşterilerimiz artık daha fazla 
donanımlı, Y ve Z kuşağının talepleri 
değişiyor. Marka sadakati eskisi kadar 
yüksek değil. Bununla birlikte teknolojik 
gelişmelerden ötürü doğacak tehditler 
de var. Ama bu tehditler ile beraber 
fırsatlar var, eğer iyi okuyabilirsek.” 
diyerek karsızlığın önüne ne gibi planlar 
ve hamleler yaparak geçilebileceği ve 
teknolojik gelişmeleri de iyi takip ederek 
iş verimliliğinin artırılması gerektiğini 
ifade etti.

“İKİNCİ EL ÇOK ÖNEMLİ BİR KAR 
MERKEZİ!”  

Sıfır araç satışlarının yanındaki ikinci 
el araç satışlarına olan yetersiz ilgiyi 
odağına alan Şahsuvaroğlu, “Ama 
ikinci eli hep ıskalıyoruz. İkinci el 
çok önemli bir kar merkezi. Şöyle 
bir avantajı var; bir plazadan alınan 

Yani bazen dünyada otomotiv yetkili 
satıcılık sistemi bitecek diye duyuyoruz. 
Elbette üreticiler fabrikalarını kapatırsa 
bitecektir. Fabrikalar araç üretmeye 
devam edecekse, hibrit olsun, elektrikli 
olsun sonuçta bu araçlar tüketici ile 
buluşacak. Belki bu işin şekli değişir ama 
yetkili satıcılık sistemi özellikle bizim 
plazalarımız üzerinde devam edecek.” 
şeklinde dile getirerek, yetkili satıcılık 
sisteminin rolünün uzun bir dönem daha 
etkin bir şekilde devam edeceğini anlattı.
 
“YETKİLİ SATICILIK SİSTEMİNDEKİ EKSEN 
KAYMASI”

“Otomotiv sektörü Türkiye’de neyi ifade 
eder? Toplam ülke ihracatının hemen 
hemen yüzde 20’sini oluşturuyor. 
Vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 
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ikinci el aynı model aynı kilometredeki 
aracın fiyatıyla dışarıda satılan araç 
arasında önemli farklar var. İşte bu da 
sizin tesisinizin,  işinize koyduğunuz 
sermayenin, yaptığınız büyük yatırımın 
ve sektördeki güvenilirliğinizin kanıtıdır. 
Dolayısıyla ikinci el ile ilgili ciddi manada 
bizler elimizi taşın altına koyacağız. 
Buradaki pastayı kendi lehimize 
döndürmenin yollarını arayacağız. Bu yıl 
sıfır satışlarının hemen hemen 16 katı 
kadar ikinci el araç satılıyor. Türkiye’de, 
2018de 512 bin araç satılmış. 2019’un 
eylülünde de 277 bin yani yüzde 45 bir 
düşüş var. Aynısını ikinci ele baktığınızda 
da görüyorsunuz. İkinci elde yüzde 4 
sadece düşüş var, 4 milyon 450 bin adet 
ikinci el araç satılmış. Biz bu ikinci el 
araç satışının sağında solundayız. Ancak 
en güvenilir ve en kaliteli hizmeti tek 
çatı altında sunan bir Yetkili Satıcıların 
İkinci elin merkezinde olmamız lazım.” 
diyerek, ikinci el satışlarında Otomotivin 
kalbi konumunda olan Yetkili Satıcıların 
daha etkin rol üstlenmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 

“YENİ ÇALIŞMA EKOSİSTEMİNDE 
PERSONEL KONSANTRASYONU”  

Konuşmasının sonuna doğru yeni 
çalışma ekosisteminde, personeli 
elde tutmanın önemine vurgu yapan 
Şahsuvaroğlu, sözlerini şu şekilde 
sonlandırdı: “Benim için en önemli 
şey, personel. Personel yönetimini ayrı 
bir gözle ayrı bir konsantrasyonla ele 
almamız lazım. Çünkü şimdi yeni nesil 
sabah sekiz akşam sekiz gibi çalışma 
ortamı hayal etmiyor. Yeni çalışma 
ekosistemi peşinde. O yüzden niye 
gençlerimiz işe sahip çıksın diyoruz. 
Eğer sahip çıkmazlarsa kendi işimiz 
yönetilemeyecek hale gelecek.”

 “SERVİS KANALININ VAZGEÇİLMESİ 
MADENİ YAĞ”

Petrol Ofisi Otomotiv Satışlar Saha 
Müdürü Deniz Arıkan, Petrol Ofisinin 
Pazar payındaki etkinliğini dile 
getirirken aynı zamanda, madeni yağın 
kendi sistemleri içerisindeki etkin 
rolünü şu şekilde dile getirdi. “Madeni 
yağ baktığımızda servis kanalının 
vazgeçilmezi. Madeni yağın gelişimine 
nelerin katkı yaptığına bakacak olursak 
ilk olarak karşımıza çevre emisyonları 

ürün karışımı elde ediyoruz. Petrol Ofisi 
olarak bu nokta gözbebeklerimizden 
biri. Farklı ürün gelişimleri ve 
teknolojisinin Türkiye’deki merkezi 
burası.”
 
Yapı ve Kredi Bankası Taşıt Kredileri 
Pazarını domine etmek üzere çalışıyor. 
Bankacılık tarafında elindeki rakamlar 
üzerinden değerlendirme yaparak 
konuşmasına başlayan Alpaslan, “Taşıt 
kredilerinde tabi ki araç satışlarına 
paralel olarak bizim de kredi hacmimiz 
oldukça düştü. Yaklaşık 52 milyarları 
gördüğümüz sektör 37-35 milyarlara 
düştü. Yılsonunda da 32 milyara kadar 
inmesi bekleniyor. Buna paralel olarak 
ortalama kredi tutarları 77 bin TL’ler 
kadar çıktı. Araç satış fiyatları arttıkça 
bizim de ortalama kredi tutarlarımız 
artmış oldu. 2019’un ilk 9 ayında taşıt 
kredisi sektörü yaklaşık yüzde 20 
küçülmüş durumda. Yapı Kredi olarak 
biz biraz daha şanslıyız. Geçen sene 
büyümüştük. Bu sene büyüyemedik 
ama küçülme oranımız sektörünün 
ortalamasının oldukça altında. Onay 
oranımız markalar bazında yüzde 60, 
ortalama vademiz de 30 ay.”
“Taşıt kredilerinde enteresan bir durum 

çıkıyor. Euro 4-5-6 geçişleri daralan 
aralıkta ve bu regülasyonlar madeni yağ 
tarafında karşılanması önemli bir hale 
geliyor. Bu tarafta ciddi regülasyonlar 
söz konusu. Yine yakıt tasarrufu ve 
sürtünmenin azaltılması buna bağlı, 
ısı kayıplarının minimuma indirilmesi 
motor yağında beklenen en önemli 
özelliklerinden birisi. Daralan motor 
hacimleri, buna yönelik vergiler motor 
hacmi düştükçe vergilerin de avantajlı 
pozisyona gelmesiyle buna bağlı olarak 
performansı da artırmak için yükselen 
motor basınçları motor yağlarındaki 
beklentiyi daha da yüksek hale 
getiriyor.”

“POTEM NEDİR?”

Kendi bünyelerindeki yapılanmalardan 
birisi olan Petrol Ofisi Teknoloji 
Merkezi’nden kısaca bahseden Arıkan, 
sözlerine şu şekilde devam etti. 
“Petrol Ofisi teknoloji merkezini sizlere 
tanıtmak istiyorum. Teknoloji merkezi 
yakın coğrafyanın en büyük madeni yağ 
teknoloji merkezi. Potemde 1000’den 
fazla ürün çalışması 350 farklı olarak 

Petrol Ofisi Otomotiv 
Satışlar Saha Müdürü
DENİZ ARIKAN

Yapı Kredi Bankası 
Tüketici Kredileri Müdürü
ALPER ALPARSLAN

OYDER
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var. Bir döneme kadar bankalar kredi 
pazarına tamamen hâkimdi. Sonradan 
finansman şirketleri oyuna dahil 
oldu. Hızlı çözümleri, alternatif çözüm 
süreçleri çok hızlı bir şekilde pazarı 
aslında bankalardan aldılar. 2015 yılına 
kadar aslında taşıt sektörüne oldukça 
hâkimdi bankalar. Sonra finansman 
şirketleri çok daha hızlı çözümler 
üreterek aslında bu pazarı bankaların 
elinden aldı. Bankalarda son iki yıldır 
bu konuda çok ciddi atak yapıyor. 
Özellikle ekranlarımızla sadece bireysel 
kredilerin değil, ticari taşıt kredilerinin 
de showroomda çözecek şekilde ekran 
geliştirmelerimizi yaptık. Tahmin 
ediyoruz iki yıl içinde bankalar tekrar bu 
pazarı finans sektöründen çok daha hızlı 
çözümlerle geri alacak.”

Alper Alparslan’ın konuşmasını 
bitirirken değindiği son şey ise şu oldu: 
“Son olarak tüketici kredi eğiliminde 
2018-19 yılında çok ciddi bir düşüş 
var. Burada araç satışları da etkili 
ama özellikle kriz dönemlerinde zaten 
krediden müşterilerin uzak durduğuna 
şahit oluyoruz. Bu taşıtta böyle, konutta 
da böyledir. Tablo tahmin ediyoruz 
2020’den sonra çok daha iyi bir noktaya 
gelecektir.”
  
Konuşmasının ana hattındaki konu 
otomotiv ekosistemi olan Çınar Noyan, 
gelecekte sektörü bekleyen önemli 
değişiklerin çevresinde otomotiv 
payının ne gibi bir konuma geleceği ya 
da gelmesi muhtemel olacağı üzerinde 
konuştu.

“Bugün otomotiv ekosistemi ve gelecek 
üzerine konuşacağız. Gelecekte 
bizi neler bekliyor. Herkes diyor ki 
hibritler, elektrikliler, otonomlar. 
Biraz o ihtiyaçlar nereden çıktı, 
neler olması muhtemel biraz onlara 
bakacağım. Şimdi ekosistem üç temel 
oyuncuyu barındırıyor içinde. Üreticiler, 
sağlayıcılar, yetkili satıcılar. Bu üçünün 
birbirini de etkileyerek otomotivi 
insanlara kavuşturduğu bir sitem bu. 
Bu sistemi dışarıdan etkileyenler de 
var. Nitekim Murat Bey’in sunumunda 
hem üreticilerin hem de sağlayıcıların 
ne durumda olduğu zaten malumunuz. 
Hükümet politikaları, memnuniyet 
çalışmaları her şey ekosistemi etkiliyor 
ve hiçbiri birbirinden bağımsız değil. 

Üreticiler sağlayıcıları, sağlayıcılar yetkili 
satıcıları etkiliyor. Dolayısıyla herkes 
aynı gemi içinde birbirini etkiliyor.”

 “DEĞİŞİM NEREDE ve NEREDEN?”

Ekosistem içerinde otomotiv 
dünyasının da değişen ekosistemine 
dikkatleri toplayan Çınar Noyan, “Artık 
değişiyoruz. Elektrikliler geliyor, hibritler 
çıktı piyasaya. Hâlbuki yeni teknoloji 
dediğimiz elektrikli otomobillerin 
teknolojisi 1900’lü yılların başında 
Amerika’daki satışların yüzde kırkı 
elektrikli. Aslında biraz da geriye 
dönüyoruz. Bu ihtiyaç nereden çıktı? 
Biraz onun üzerinde konuşalım. 

Dört temel sebebi var birincisi 
dünyadaki petrol rezervlerinin 
yetersizliği. İkincisi, herkesin dilindeki 
çevre duyarlılığı. Artık nefes alamaz 
hale gelmemiz. Üçüncüsü de ortada 
yenilenme pazarı var. En sonunda da 
vazgeçilemez, değiştirilmez değişim ve 
gelişim. Bu dört temel sebep yüzünden 
otomotiv sektörü değişmek durumuna 
bırakıldı.” diyerek, değişimin kapıda 
olduğunu ve ne sebeplerden ortaya 
çıktığını dile getirdi.

“ÇİN GELECEĞİN EKONOMİK SEYRİNİ 
BELİRLEYECEK”

Konuşmasında, çeşitli bulguların 
sayısal rakamları üzerinden analizlerde 
bulunan Çınar Noyan, dünya 
ekonomisinin yavaş yavaş Çin eksenli 
olmaya doğru gittiğini dile getirdi. 

“Geçenlerde dünyanın en büyük 500 
şirketinin listesi yayınlandı. Tarihinde 
ilk kez, ilk 500 içinde Çin firmalarının 
toplamı, Amerikan firmalarının 
toplamını geçti. Birinin 136, öbürünün 
124 tane firması var. Bu ekonominin 
de Çin’e kaydığını gösteriyor. Bir de 
dünyanın en büyük bankası seçildi 
geçenlerde. İlk 4’ü Çin. Toplam 10 
tanenin içinde Amerikan bankası topu 
topu 2 tane. Üretim, ekonomi, gelecek 
Çin’e gidiyor. Dolayısıyla onların 
üretiminin dünyaya hükmedeceğini 
gösteriyor. Şimdilerde onlar neyi tercih 
edeceklerse, arz onlardan gelecek. 
Onlar neyi tercih ediyorlar? Elektrikliye 
ihtiyacımız var diyorlar. Şu anda batarya 
üretiminin büyük oranda üretimi Çin’de 

MFG Danışmanlık
ÇINAR NOYAN
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yapılıyor. Mühendisliği içinde yapılıyor. 
Her yeni gelen de oradan alıyor.”

“YAKIN ZAMANDA İÇTEN YANMALI 
ARAÇLAR KALKACAK!”

Otomotiv dünyasının önümüzdeki on 
yıllar içerisindeki değişme trendleri 
tablosuna bakıldığında, hemen her 
firmanın dizel araçları yavaş yavaş 
tedavülden kaldıracağını, yerine 
ise hibrit ve hatta otonom araçlar 
getireceğini dile getiren Noyan, elindeki 
liste üzerinden marka bazında yeni 
dönem planlarını açıkladı. “Şimdi 
burada size şunu hazırladım. Markaların 
açıklamalarını yazdım. Diyor ki Toyota 
Avrupa’da dizel satışımız 2019’da 
durduruyor. Kia diyor ki dizel motoru 
artık geliştirmeyeceğiz. Renault dizel 
araçların yavaşça piyasadan kalkacağını 
söylüyor. Nissan da keza Renault ile 
ortak olmalarına rağmen daha cesurca 
dizeli durduracağız diyor. Fiat Chrysler 
grubu 2020’den itibaren durduracağım 
diyor. Subaru zaten durdurdu. Volvo 
dizelleri hibritlerle değiştireceğim diyor. 
Volkswagen gurubu henüz açıklama 
yapmamış olmakla beraber Avrupa’daki 
tesislerini elektrikliye çevirme planları 
yapıyor. Ford da dizelle birlikte hibrit 
satışlarını pazara sunacağım diyor. Yani 
değişim kapıda. Yakın zamanda içten 
yanmalı araçlar kalkacak.”

“ARTIK OYUNUN KURALLARI 
DEĞİŞİYOR!”

Otomotiv sektörünün gelecek yıllardaki 
kar raporu üzerindeki tahminleri dile 
getiren Noyan, “Otomotivin 2017 
cirosunun 226 milyar dolar olduğu 
dünya çapında net karının da 3.7 milyar 
olduğunu söylüyor. Yeni kar merkezleri 
sadece bu oluşum gelirinin yüzde 1’ini 
oluşturuyor bugün itibariyle. Tahminler 
şöyle; 2025 itibariyle kar oranınız yüzde 
1.63’den yüzde 1.55’e düşecek diyor. 
Bunun içindeki yeni kar merkezlerinin 
getirdiği pay yüzde 17’ye çıkacak diyor. 
Ya bu değişime ayak uydurursunuz 
ya da bu karlardan muaf olursunuz. 
Bunlar otomotivin geleceği için önemli 
şeyler. Demin söyledim. Hem kar olarak 
hem sistem olarak oyunun kuralları 
değişiyor.”, değişime ayak uydurulmazsa, 
kar üzerindeki ciddi sıkıntıların da kapıda 
olduğunu söylemiş oldu. 

ortamında güçlü sermaye ekonominin 
birinci kuralı. Ama bugün işinizin dönmesi 
için gayrimenkullerinizin değerinin altına 
likidite edilmesi gerekiyorsa edilmelidir. 
Aksi halde sizi zora sokacaktır. Bu 
karsızlık ortamı bir müddet daha devam 
edecek gibi görünüyor. İkincisi değişen 
kar merkezleri ve ikinci el. Bundan 
sonra sıfır araç satışı üzerinden para 
kazanmak kolay değil. Dolayısıyla değişen 
kar merkezlerini doğru belirlemek ve 
ona göre yatırım yapmak gerekiyor. 
Üçüncüsü dünya yenileniyor teknoloji 
gelişiyor dijitalleşiyoruz. Buna 
ayak uydurmak zorundasınız. Artık 
showroomunuzda müşteri bekleme 
dönemi geçti.   Dördüncüsü de nitelikli 
iş gücü. Son olarak da kimse tek başına 
ayakta kalamaz. Aynı enerjiyi sinerjiye 
dönüştürmeye ihtiyacı var.”

 “PEKİ YETKİLİ SATICILAR 
NELERİN ÜZERİNDE DİKKATLERİ 
YOĞUNLAŞTIRMALI?”

Konuşmasının son maddelerinden biri 
olan, yetkili satıcıları bekleyen önemli 5 
konu üzerinde duran Noyan, sözlerine 
şu şekilde devam ederek, dinleyicilerin 
üzerinde dikkatleri toplamış oldu:

“Yetkili satıcıları bekleyen önemli 
konular toplamda beş madde. Birincisi 
karsızlık ve sermaye kaybı. Bugünün 
Türkiye’sinde olduğu gibi karsız, düşük 
karlarla sermayenizi yönetmeye devam 
ederseniz sermaye kaybınız kaçınılmaz 
olacaktır. Öz sermayeyi koruyamadığınız 
sürece bundan sonra ne yazık ki krediye 
girecek. Bu karsızlık ortamında da daha 
dibe gideceksiniz bu yüzden karsızlık 

OYDER

GÖBEKLİ TEPE
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OYDER Şanlıurfa ziyaretleri

GÖBEKLİ TEPE



14

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği tarafından 42.si düzenlenen Bölge Diyalog Toplantısı, OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Petrol Ofisi Otomotiv Satışlar Saha Müdürü 
Hasan Kutay Durmuş, INDICATA Satış Direktörü Aslı Göker ve OTOKOÇ Otomotiv Genel Müdür 
Yardımcısı Uğur Güven'in katılımlarıyla gerçekleşti.

OYDER olarak üzerimize düşeni 
yaptık, yapmaya devam edeceğiz

42. Bölge Diyalog Toplantısı - Aydın

OYDER
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OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu, Bölge Diyalog Toplantısı 
sırasında yaptığı konuşmada, derneğin 
yapmış olduğu faaliyetlere değindi, 
küresel anlamda otomotiv sektörünün 
hangi yöne gittiğini araştırıyoruz, biz de 
Türkiye'de bunu nasıl algılar ve uyarlarız 
diye çözümler üretmeye çalışıyoruz. 
Bu amaçla 9 kere düzenlediğimiz 
Otomotiv Kongresi'nin 2020 senesinde 
10.sunu inşallah İstanbul'da yine 
hükümet tarafından katılımlarla birlikte; 
Amerika'dan Avrupa'dan gelecek 
değerli konuşmacılarımızla otomotiv 
sektörünün geleceğini, otomotivde 
alternatif odakları konuşacağımız bir 
programımız var, dedi. Bölge diyalog 
toplantılarının önemine dikkat çeken 
Şahsuvaroğlu; biz bu toplantılarda 
aldığımız her türlü geri bildirimi daha 
üstümüze yani Ankara’ya taşımakla 
kendimizi sorumlu hissediyoruz ve 
bu konuda da bölge toplantılarının 
ciddi manada bize katkıları olduğunu 
görüyoruz, diyerek konuşmasına devam 
etti. 

Konuşmasının devamında Genç OYDER 
ile ilgili düşüncelerini dile getiren 
Şahsuvaroğlu, Genç OYDER de yeni 
neslin işe olan aidiyet duygusunu 
artırmak adına kendi içinde 30 yaş altı 
genç arkadaşlarımızın sektörde aidiyet 
duygularının yükselmesi, sektörün 
dertlerini, sıkıntılarını şimdiden bilip 
önlemini şimdiden alıp kendini o yönde 
geliştirmesi noktasında ehemmiyet 
verdiğimiz bir yer; çünkü günümüzde 
maalesef sektördeki aidiyet duygusu 
ciddi manada azalıyor, dedi. 

Konuşmasının bir bölümünde 
dergimizden de bahseden Başkanımız 
Şavsuvaroğlu, OYDER ''Otoban'' 
adı altında bir dergi yayınlıyor ve 
gittiğimiz her yerde bütün plazalarda 
masalarınızın üzerinde bu dergiyi 
görmek bizleri çok mutlu ediyor. Yapılan 
işin, emeğin karşılığını bu dergiyi 
masanızda gördüğümüzde hissediyoruz. 
Otoban, çok kıymetli bir dergi, özellikle 
dijitalin etkin olduğu bir dünyada 
artık büyük gazeteler dahi dergilerin 
sürdürülemeyeceğini düşünürken 
Otoban'ın 119. sayısının yayınlanması, 
aslında gittiğimiz yolun ne kadar isabetli 
ve doğru olduğunu bizlere anlatıyor, 
şeklinde konuştu.
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2. El Satış Danışmanlığı Eğitimi

OYDER Akademi'deki dijital eğitimlere 
de değinen Oyder Başkanı, Servis 
Yöneticileri eğitimi, 2. El Satış 
Danışmanlığı eğitimlerinin hali 
hazırda yayımlanmış olduğunu, 
OYDER Akademi amacının eğitim 
ihtiyacı olunan noktalarda gerek 
bilgisayarlarından, gerek tabletlerinden, 
gerekse cep telefonlarından 7/24 
eğitimleri seyrederek bu hizmetten 
faydalanabilecekleri olduğunu belirterek 
ilerleyen dönemlerde yeni eğitim 
projeleri yapmayı hedeflediklerini 
belirtti.

ÖTV – KDV Teşviği

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu, geçen sene 24 Haziran'la 
birlikte başlayan ve ağustos ayında 
tavan yapan dövizin 7,8'lere çıkması, 
faizlerin özellikle otomotiv tarafını çok 
etkilediğini, taşıt kredi faizlerinin aylık 
olarak %3,1'e yükselmesi ve mevduat 

Bunu anlatırken değinmeden de 
geçmek istemiyorum, Ticaret Bakanlığı-
İç Ticaret Genel Müdürlüğü Kullanılmış 
Araç Ticareti Yönetmeliğinde bir takım 
revizyonlara gitmekte bu dönemde 
ve bu revizyonların içinde de şöyle 
bir çalışma yapıldığını duyduk. Ticaret 
Bakanlığına, otomotiv plazalarında ikinci 
el araç satışı yapılmasını etkileyebilecek 
bir değişiklik yapılması yönünde teklif 
verildiğini duyduk. Bizler bu konuyla 
ilgili duyumu aldıktan sonra özellikle 
Sayın Ticaret Bakanımız ile görüşerek 
ve ayrıca Odalar Borsalar Birliği 
Başkanımız Sayın Rıfat Bey’e de konuyu 
aktarmak sureti ile bu değişkliğin 
Otomotiv Plazalarına zarar vereceği gibi 
tüketicilerinde büyük zarar göreceğini 
anlattık. Sonuç olarak yapılması teklif 
edilen ve bizleri direk etkileyecek bu 
yönetmelik revizyonu ile otomotiv 
plazalarının ikinci el araç ticaretini kendi 
mekanlarında yapabileceği ve asla bu iş 
kolundan istisna tutulamayacağını yine 
bizler yani sizler sağladınız, dedi.

Rekabet ve Vergi Sorunları

Başkanımız Murat Şahsuvaroğlu; 
“en büyük sıkıntılarımızdan birisi de 
Türkiye'deki vergi sisteminin maalesef 
otomobil üzerindeki miktarının 
yüksek olması. Otomotiv üzerindeki 
vergi sisteminin yüksek olmasıyla 
birlikte geçen seneki ekonomik 
dengesizlikten sonra satışların 1 
milyon mertebelerinden 400-450 bin 
mertebelerine düşmesi sektörümüzü 
sürdürülemez hâle getirmişti. Bu 
sürdürülemez hâle gelmeden önce 
otomotiv yetkili satıcıları 725 adet tüzel 
kişilik, 975 adet plaza ile çalışmaktaydı. 
725 tüzel kişilik an itibari ile 675’e düştü 
yani 50 meslektaşımız mesleğini bıraktı. 
Fakat 975 olan plaza sayısı 950’ye düştü. 
Demek ki aslında 25 tane azalan var. 
Tüzel kişilik kapanmış fakat diğer tüzel 
kişiliğin plazasını yine içimizden birisi 
almış, kendi tüzel kişiliğinin altında 
sürdürmeye devam ediyor.

Biraz önce de bahsettim, ÖTV 
indirimlerinin uzatılmasıyla ilgili 
hurda teşvikinin yeniden rakam 
güncellemesine giderek 10 bin liradan 
15 bin liraya çıkarılması, Torba Yasa ile 
nisan ayında OYDER’in önerisi, tavsiyesi 
ve ön görüsüyle kanunlaşmıştır. 

faizlerinin en büyük rakibimiz olmasıyla 
birlikte sektörde büyük daralma 
yaşandığını ve bunlara önlem almak 
üzere ciddi manada OYDER'e bir vazife 
düştüğünü hissettik ve 24 Haziran'dan 
sonra özellikle çıkmış olduğumuz tüm 
yerel ve ulusal olan görsel ve yazılı 
basında haklarımızı savunduk, dedi. 
24 Haziran'da yaşanan kur atakları 
ardından Ankara ziyaretlerimizde, 
basınla ilişkilerimizde, televizyonda, 
radyoda, yazılı ve görsel medyada 
ciddi manada ÖTV - KDV teşviğinin 
savunulması gerektiğinin altını çizdik, 
diyerek devam etti.

Konuşmasında ÖTV-KDV teşviğinden 
de bahseden Oyder Başkanı, “geçen 
sene Ekim ayı sonunda ÖTV-KDV 
teşviği hayatımıza girdi ve iki ay süre 
ile yapılacağı beyan edildi ancak yıl 
sonu geldiğinde sektör derneklerinin ve 
Oyder’in çabaları ile 2019 yılında Mart 
ayına kadar uzatıldı. Teşviğin ikinci kez 
mart ayından Haziran'a kadar uzatıldığı 
dönemde ise; hepimizin ikinci elde 
sorunu olan KDV konusunda çözüme 
ulaştık. Bu sorun; sektör oyuncularının 
ikinci el araç alışlarında yaşadıkları 
ve hangi KDV oranıyla mal alıyorsa o 
KDV oranıyla çıkış yapabilsin talebimiz 
vardı. Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın 
katılımıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz 
OYDER’in 21 Mart 2019’daki Otomotiv 
Kongresinde kendisi bizzat konuşması 
esnasında bizlere müjde vererek o 
güne kadar yaşanmış olan sorunu da 
çözdüklerini belirtmiş oldu. Bu çözüme 
yıllar sonra ulaşabilmek ise bizim 
derneğimizin çalışması sonucu hayat 
geçirilmiş ve tamamen Oyder’in bir 
başarısıdır. 

İkinci El Satışı

Geçenlerde İstanbul’da yaptığımız 
Genişletilmiş İstişare Toplantısı’na, 
Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan 
Hanımefendi’yi davet ettik, kendisiyle 
özellikle otomotivin bugün bizi 
ilgilendiren tarafında hangi sorunlar 
yaşadığımızı, otomotivin önündeki 
sıkıntıların ne olduğunu, bu sıkıntıları 
hangi yöntemle aşmamız gerektiğini 
istişare etme fırsatında bulunduk. Bu 
gibi toplantılar ile meslektaşlarımızın 
gücü ile sorunlarımızı muhataplarımıza 
direk olarak iletmiş olduk. 

OYDER
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Kredi kullanım peşinat limitinin 100 
bin liradan 120 bin liraya çıkarılması, 
taşıt kredilerinin 48 aydan 60 aya 
çıkarılması gibi gelişmelerde OYDER’in de 
yadsınamayacak önemli bir etkisi vardır, 
diyerek devam etti. 

Türkiye’ye Gelip Yatırım Yapan Herkes 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarafından 
Teşviklendirilecektir

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu, Türkiye’de yapılan 
yatırımlara dikkat çekerek, Volkswagen 
bugün belki 0,99 faiz oranıyla hayatına 
devam ediyor ama Volkswagen de yatırım 
yaptığı zaman yerli statüsü elde edecek ve 
yine burada 0,49 olan faiz oranlı dünyaya 
da hoş gelmiş olacak, dedi.

Devlet Bankalarının büyük desteği ile 
%0,49 faiz oranı ile araç satışı yapmaya 
başladık 

Üretim yapan herkes burada 0,49’u 
kullanabilir, diyen Şahsuvaroğlu; 
Türkiye’deki otomotiv tarihinde, 
otomotivin geçmişinde 0,49’lu faiz 
oranı yoktur. İlk defa yine burada 
Oyder’in ve paydaş derneklerin ciddi 
lobi faaliyetleriyle birlikte 0,49 faiz oranı 
kamu bankalarıyla birlikte gelmiştir. 
Kamu bankalarının hemen ardından 
hiç ara vermeden hiç düşünmeden, 
gerisini, önünü sorgulamadan kamu 
bankalarının peşinden giden ve bizleri 

fırsat veriyor. Peki dünyada toplam kaç 
araç satılıyor? 98-100 milyon bandında 
araç satılıyor. Burada bizler adına en 
önemli tehdit, kapasitesi 130 milyon 
olan bir üretici var fakat pazarda 100 
milyon satış var. Demek ki bir yerde 
fazla kapasite var. Fazla kapasite olduğu 
zaman üzerimizde zaman zaman 
stok baskısı oluyor. Stok baskılarının 
olmasıyla birlikte hedeflere devreye 
giriyor ve bizler kâr üretmekte zorlanan 
işletmeler hâline geliyoruz. Üretici, 
ithalatçı firmaların da bizler ile empati 
yapmaları, şapkaları değişmeleri lazım. 
Günün sonunda bizler Anadolu’dan 
çıkıp ticaretlerine başlamış, müteşebbis 
ruhumuz ile önemli yatırımlarını 
yapmış insanlarız. Dolayısıyla bizlerin 
bu yatırımı ve özellikle hazinemiz 
olan insan kaynağımızın bir arada 
kalabilmesi için bizim distribütörlere, 
üreticilere bir çağrımız var: Her zaman 
Bayinizin yanında olun. 

Hurda Araç Teşviki Sürdürülmeli

Şahsuvaroğlu Hurda Teşviki konusunda 
neden ısrar ettiklerini de anlatarak, 
“AB ülkelerinde bin kişiye ortalama 587 
adet araç düşüyor, Türkiye’de ise bu 
rakam 207 adet. AB ülkelerinde araç 
yaş ortalamasını sürekli hükümette 
sıcak tutmamızın sebebi özellikle hurda 
teşvikinin uzatılmasını talep ediyor 
olmamız. Hurda teşviki hepinizin bildiği 
üzere 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile 
son buluyor. Fakat Türkiye’de hâlâ 
20 yaş üzeri 4,5 milyon araç var. Bu 
durum bizlere hem akaryakıt sarfiyatı 
noktasında hem de fazlaca yedek parça 
ithalatı noktasında cari negatif olarak 
yansıyor. Burada en önemli nokta 
ise bu araçlardaki güvenlik kaygıları, 
kaza riski yüksek olan bu araçlarda 
yaralanmalı, can kayıplı kazalarda ön 
planda olmaktadır. Dolayısıyla biz 
Türkiye’de ortalama araç yaşının AB 
ortalamasına gelene dek en azından 
hurda teşvikinin sürdürülmesini 
hükümetimizden talep ediyoruz. Bunu 
haftada bir kere Ankara ziyareti yaparak 
hem Gelir İdaresi Başkanlığına hem 
Hazine Maliye Bakanlığına hem Ticaret 
Bakanlığına hem de yönetim olarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gidip 
sebepleriyle anlattık ve dosyalarımızı 
verdik. 

yalnız bırakmayan şu anda da aramızda 
olan çok sevgili Yapı Kredi ailesi var. Yapı 
Kredi ailesine de kamu bankalarını hızlı ve 
seri bir şekilde takip ettiği için Yapı Kredi 
nezdinde Baran Bey’e de teşekkürlerimizi 
sunuyorum. Çünkü Yapı Kredi önemli bir 
oyuncu. Yapı Kredi’nin kamu bankalarını 
takip etmesiyle birlikte diğer özel sektör 
bankaları üzerinde de ciddi manada 
da bir baskı oluştu, diğer bankalar 
da Yapı Kredi’yi takip etti. Dolayısıyla 
sistemden herkes maksimum seviyede 
faydalanmaya başladı, şeklinde konuştu.

Çağrımız var; Her zaman Bayinizin 
Yanında Olun

Dünyada toplam otomotiv kurulu 
kapasitesi 130 milyon adet araç üretmeye 
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Vergi Oranlarında Yapısal Reforma 
İhtiyaç Var

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile 
yaptığı görüşmeye de değinen Oyder 
Başkanı, kendisine sektörün kötü 
olduğunu, sektörün gidişatının iyi 
olmadığını ifade ettiğimiz toplantıda 
bize bir soru sordu. Dedi ki ‘‘Sektör 
1 milyon iken vergi oranları neydi?’’ 
Sektör 1 milyonken vergi oranları aynı 
bu şekildeydi değişen bir şey yoktu. O 
zaman dedi “Sizin talep etmeniz gereken 
şey vergi teşviki, hurda teşviki değil. 
Talep etmeniz gereken şey faizlerin 
düşmesi, talep etmeniz gerek şey güven 
endeksinin yükselmesi, mevduat faizinin 
düşmesi, sıcak paranın piyasaya çıkması” 
orada da böyle bir bakış açısı var. Ancak 
Otomotivin üzerindeki vergi konusunun 
çok uzun zamandır çözüme ihtiyaç 
olduğunu ve yapısal reformun yapılması 
gerektiğini AB ülkelerinden örneklerle 
kendisine izah ettik. Eğer sektörün 
üretmesini istiyorsak kapasitelerini 
fazlasıyla kullanmasını istiyorsak 
özellikle Türkiye’ye yatırımın gelmesinin 
arzuluyorsak vergi oranlarının üzerinde 
yapısal reforma şiddetle ihtiyacımız var, 
dedi.

Sektörün Asıl İşi Perakende

Bugün artık Türkiye’de her şey 
internette, iki parmağınızın ucunda. Bağlı 
bulunduğunuz şirketlerin, holdinglerin 
kârlarını hepiniz görebiliyorsunuz 
ama sektörün % 1’le, % 1,5’la bugünkü 
piyasada yaşaması mümkün değil. 
Sektörün ana işi perakende araç satışı ve 
biz öncelikle perakende araç satışından 
kazanacağız, sonra diğer işlerden 
kazanacağız. Servis de yapacağız, yedek 
parça da yapacağız, araç temizliği 
yapacağız, oto kuaför yapacağız bunlar 
da ayrı kâr merkezi ama bizler bu işe 
başladığımızda araç satışından para 
kazanarak bu yatırımları yaptık. Kimse 
servis yatırımından para kazanarak plaza 
yapmadı. 

Dolayısıyla tekrar hafızalarımızı 
tazeleyelim bundan sonraki ana gündem 
maddelerimizden birisi de bizler yetkili 
satıcılarız, yetkili satıcılığın temel direği 
de sattığı üründen para kazanmak 
noktasıdır. Sattığımız ürünün diğer 
yan gelirleri de artı işleride elbette 

Gelişmelerine sürekli katkıda bulunalım, 
ekonomik daralmalarda ilk olarak 
gözümüzü oraya dikmeyelim, öyle bir 
durumda önce kendimizden kısalım ama 
inanın tekrar sektörde istihdam yaratmak, 
yeniden personel yetiştirmek yeniden 
çatıyı oluşturmak ciddi manada zaman 
alıyor, şeklinde konuştu.

Bankalar ve Finansman Şirketleri 
Arasında Hizmet Yarışı

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu’nun hemen ardından 
kürsüye çıkan Yapı Kredi Kredi Bankası 
Perakende Bankacılık Ürün Yönetimi 
Direktörü Baran Altınel, Türkiye’de 
tüketici kredileri ile ilgili yaklaşık 440-
442 milyar lira olan bir pazardan 
bahsediyoruz. Bu 442 milyarlık pazarın 
içerisinde de otomotiv kredilerinin yıllar 
içerisinde aşağı doğru giden bir payı 
var. Yani tüketicinin toplam harcamaları 
içerisinde bankacılık sektöründen 
baktığımızda otomotiv kredileri her 
yıl azala azala gidiyor. 2012’lerde % 5 
seviyesinde olan otomotiv kredilerinin 
payı gittikçe azalarak % 1,4’lere kadar 
indi. Bunun içerisinde farklı sebepler de 
var elbette. Dolayısıyla aslında burada 
bizim finansman sektörü olarak çok fazla 
bir yolumuz var. Biz bu yolu ne kadar iyi 
yaparsak sizlerin de satış kabiliyeti aslında 
o anlamda artıyor olacak. Dolayısıyla 
birbirimizi destekleyeceğimiz bir dönem 
bizi bekliyor. Burada iki oyuncu var: 
bankalar ve tüketici finansman şirketleri. 

Bu iş daha önce genelde bankaların 
çatısı altında yürüyen bir işti. Daha 
sonra tüketici finansman şirketleri de 
işin içerisine aktif şekilde girdiler. Şimdi 
bu bir hizmet yarışı şekline döndü. 
Tüketici finansman şirketleri, bankaların 
açıklarını gördü ve güzel çözümler 
yaptılar. Bankalar şimdi onları kapatıp 
daha iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu 
hizmet yarışında da tabi tüketici ve sizler 
faydalanıyorsunuz. Dolayısıyla ortada 
güzel bir yarışımız var. Şöyle bir konuya 
sektör adına dikkat çekmek istiyorum, 
2018’de biliyorsunuz ağustos ayında bir 
finansal türbülans geçirdik o finansal 
türbülans döneminde bugüne kadar 
bankacılık sektörü ve tüketici finansman 
şirketlerini karşılaştırdığınızda biraz 
daha kredi musluklarını açık tuttuklarını 
görebiliyoruz, dedi.

yapacağız ama günün sonunda sattığımız 
üründeki kazanmamız gerektiği gerçeğini 
bırakmayacağız.

Mesai Arkadaşlarımızın Kıymetini 
Bilelim

Başkanımız Murat Şahsuvaroğlu 
otomotiv sektöründe çalışanlarla 
ilgili; yeni dünya düzeninde, aidiyet 
duygusu denen şey zayıflıyor. Bu 
aidiyet duygusu artık küresel anlamda 
bir sorun haline geliyor. Y kuşağı, Z 
kuşağı ile birlikte mülakat yaptığınızda 
otomotivi anlattığınızda size sorduğu 
ilk soru; hafta sonu işe gelecek miyim? 
Saat 5’te çıkmak istiyorum, servis var 
mı? Şirketin içerisinde istifade edeceğim 
kütüphane, oyun alanları vesaire var 
mı?... Üstelik bunu büyük bir özgüvenle 
soruyorlar, demek ki dünya artık başka 
bir yere gidiyor. Çalışanlarımızın, mesai 
arkadaşlarımızın kıymetini bilelim. Bunun 
bilançodaki karşılığı, stoğumuzdaki 
sermayemizden çok daha kıymetlidir. 
Yani en kıymetli sermayemiz; ekmeğimizi 
bölüştüğümüz mesai arkadaşlarımızdır. 

Yapı Kredi Kredi Bankası Perakende 
Bankacılık Ürün Yönetimi Direktörü
BARAN ALTINEL

OYDER
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Faiz Oranları Sektörün Temel 
Parametresi

Başkanımız Murat Şahsuvaroğlu’nun da 
konuşmasında değindiği faiz oranlarıyla 

ve sizlerin ihtiyaçlarını yerinde anlayıp 
çözmeye gayret ediyoruz bunların 
vesileyle sektör de bize bir teveccüh 
gösteriyor ve burada pazar payımız 
da oldukça artıyor. Özel bankalarda 
%16'lar civarında bir pazar payına 
sahibiz ki her hafta ölçüyoruz pazar 
paylarını yılın başından beri. Biz 3 hafta 
hariç her hafta pazar payı kazanarak 
devam ediyoruz, demek ki doğru işler 
yapıyoruz diye düşünüyorum bu bir 
hizmet yarışı diye bahsettim sizin için 
biz de görebildiğimiz kadarıyla işi hızlı 
çözmek yerinde çözmek müşteriyi 
dışarıya çıkarmadan, az kağıtla, 
müşterinin imzasını azaltarak, müşteriyi 
yormadan satışçı arkadaşımızı da kredi 
ile uğraşan arkadaşımızı da banka ile 
mümkün olduğunca az uğraştırmaya 
gayret ediyoruz, şeklinde konuştu.

Madeni Yağ Teknolojileri Gelişiyor

Katılımcılardan bir diğeri, Petrol Ofisi 
Otomotiv Satışları Saha Müdürü 
Hasan Kutay Durmuş, Türkiye'nin 
Lider akaryakıt ve madeni yağ şirketi 
Petrol Ofisi olarak bu topraklardan 
aldığımız güçle 1941 yılından bu tarafa 
sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz 
hem memleketin her köşesinde 
hem de dünyanın artık 35 ülkesinde 
güçlü distribütörleri ile birlikte gerek 
bölgesinde gerek Doğu Avrupa'da 
Afrika'da dünyanın birçok noktasında 
Dünya'nın 35 noktasında Petrol Ofisi 
artık küresel bir noktada güçlü bir 
aktör olma yolunda hızlı bir şekilde 
ilerliyor Türkiye özelinde 1700 üzerinde 
istasyonla ve toplamda 13 adet 
terminali ile birlikte hizmet ve servis 
sağlamaya devam ediyor. 

2025’ten sonraki dönemlerde biraz 
daha içten yanmalı motorlar bu 
emisyon oranlarını karşılamayacak 
diye gelecek ve hibrit ve elektrikli 
geçici çok hızlı bir şekilde dünyada 
gerçekleştiğini göreceğiz ve bir 
dönem sonra artık otomobiller hava 
kirliliğinden ziyade havayı temizleyen 
taşıtlar olma noktasına gelecek bu 
nedenle sıfır emisyon değerlerine sahip 
madeni yağ teknolojileri de hızlı bir 
şekilde gelişmekte, dedi. Geçen sene 
gerçekleşen daralmanın satış sonrası 
kanalına da önemli ölçüde yansıdığını 
belirtti.

ilgili ise; faiz oranları sektörün temel 
bir parametresi. Faiz oranı ne kadar 
aşağı giderse talep oluşturması da 
müşteri gözünde o kadar kolaylaşır. 
Sadece otomotiv sektörü için değil tüm 
sektörler için faiz oranıyla müşterinin 
talebi konusunda doğru bir orantımız 
mevcut. 

Dolayısıyla burada da işte geçen 
senelerde yılın başında 2,49 hatta 
hatırlarsınız son çeyreğinde çok daha 
yukarı rakamlar vardı sektörde. Ama 
ondan sonra hızlı bir şekilde oranlarımız 
aşağı doğru gelmeye başladı.  
Önümüzdeki dönemde biliyorsunuz 
Merkez Bankasının 12 Aralık’ta bir 
toplantısı var. Orada da bir beklenti var 
piyasada. Faiz oranlarının aşağıya doğru 
gelmesi hepimiz için daha iyi olacak. 
Finans sektörü olarak faiz oranları 
ne kadar düşerse bizim açımızdan 
da o kadar iyi. Düşük faiz ortamı 
bankalar için daha sürdürülebilir daha 
yaşatılması kolay bir ortam. 

Tüketici kredileri içerisinde taşıt 
kredilerinin payı 52,39. Yapı Kredi 
Bankası sizler de daha iyi bileceksiniz 
çok etkin bir oyuncuydu. Sonra yavaş 
yavaş burada birtakım önceliklerimiz 
değişti. 

3 senedir buraya ciddi bir yatırım 
yapıyoruz hem sermaye anlamında 
hem de insan kaynakları anlamında 

Petrol Ofisi Otomotiv 
Satışlar Saha Müdürü Madeni Yağlar
HASAN KUTAY DURMUŞ
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INDICATA Satış Direktörü
 ASLI GÖKER

OYDER

INDICATA sistemi 

INDICATA Satış Direktörü Aslı Göker 
konuşmasında, bu sistem yaklaşık 14 
yıldır, 12 Avrupa ülkesinde kullanılan 
pazar analizi yazılımı, yapay zeka, büyük 
veri ve makine öğrenmesinden oluşmuş 
muhteşem bir ürün. Aracın pazarını bilmek 
büyük veri ile çalışmak hangi pazar fiyatı 
ile bu aracı alıp satacağınız da bilmek de 
bir bacağı Dolayısıyla bu işi 360 derece 
bilen kurumlar bu işten maksimum fayda 
sağlıyorlar. 

INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online 
pazarını robotlar aracılığıyla her gün 
tarayan bir yazılım. Büyük veri makine 
öğrenmesi ve yapay zeka ile oluşmuş 
muhteşem bir ürün. Şu anda Türkiye 
pazarında birçok kurum online da ilan 
veriyor. Bu araçlar önce taranıyor, 
birleştiriliyor. Bugün bir Volkswagen bayisi 
kendi sitesine koyduğu gibi sahibinden.
com’a ilan koyabiliyor. Dolayısıyla biz 
pazardaki tekil araç datası üzerinden 
herkese bir pazar analizi sunuyoruz. % 
40’lar civarında bir hiperenflasyonumuz 

satışının planlanması, yaygınlaştırılması 
konuşuluyor.

İkinci El Satışı Nasıl Daha İyi 
Yönetebiliriz?

INDICATA Satış Direktörü Aslı Göker, 
bugün sizlerle asıl konuşmak istediğim 
ikinci el işini nasıl daha iyi yönetebiliriz? 
Bu konuyla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar 
var. 23 yıldır işi sadece ikinci el olan bir 
firmayız ve elde ettiğimiz parametleri 
sizinle paylaşmak istiyorum. İkinci el işini 
ben ikiye ayırdım. Birincisi, geleneksel 
iş modelinden artık yeni iş modeline 
geçme zorunluluğu var ya da ikisini 
birleştirme zorunluluğu var. Çünkü iş 
artık online'da. Müşterilerimiz artık 
online'da, rakiplerimiz online'da ve 
trendler de değişiyor. Dijitalleşme ile 
birlikte otomotiv sektöründe bir şeyler 
değişiyor. Özellikle alış satış süreçlerine 
baktığımızda artık showroomlara gelen 
insanların % 75-80'i araştırma yaparak 
geliyor ve çoğu yoğunluklarından dolayı bu 
kadar uğraşmadan işi online'da halletmek 
istiyor. Eskiden bir araç alım satımı için 
müşteri 4 nokta gezerken şu anda 1,82 
noktalarına düşmüş durumda. Showroom 
dönemi bitti. Artık fiziki showroomlarınız 
olduğu gibi sanal showroomlarınızında 
olması gerek. Geleneksel yöntemler olmalı 
belki ama artık onlineda da var olmayı 
gerektiren bir durum söz konusu. İkinci 
konu da, ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz. 
Bizim en çok üzerinde durduğumuz konu 
bu. İkinci el işinde bakılması gereken bir 
çok parametre var. Bizim için 4 doğru 
var. Doğru aracın, doğru fiyata, doğru 
zamanda, doğru yerde ticaretini yapmak. 
Aksi takdirde işi verimli bir şekilde 
yönetme imkanı yok, diye konuşmasına 
devam etti.

var. Online pazar olarak ilk 10 ayda biz 
1.8 milyon ilan taramışız ikinci elde ve bu 
araçların %80’i ilk 10 ayda satılmış.

Dolayısıyla sektörde bir dijitalleşme 
konuşuluyor ve haliyle bu otomotive de 
yansıyor. Yani iş hızlı bir şekilde Online’a 
kayıyor. Aslında ikinci el pazarında az da 
olsa daralma görüyorsunuz ama online’da 
bir yükselme var yani işin yapılış şekli 
buraya doğru kaymış durumda.
 
INDICATA ile Türkiye pazarında bu araçtan 
ne kadar var, kaç kişinin elinde var bunları 
görebiliyorsunuz. Farz edelim ki doğru 
aracı, doğru kanallardan bulduk bu aracı 
kaça alıp satacağımızı bilmek yani aracın 
fiyatlamasını yapmak muamma. Biz 
binlerce yüz binlerce aracın fiyatını takip 
edebildiğimiz için her segment bazında, 
fiyat değişimlerini ve trend değişimlerini 
takip edebiliyoruz.

Avrupa pazarına da değinen Aslı 
Göker, Avrupa pazarında iki trend var. 
Bunlardan birincisi dizel ve benzinli 
araçlar satışlarındaki trend. Dizel 
araçların bir çok ülkede yasaklanması ya 
da yakın zamanda yasaklanacak olması 
ile dizel araç pazarında bir daralma söz 
konusu. Genel olarak pazarda 9.4'lük 
bir büyüme var ancak 2018 senesine 
göre dizel araç satışında yüzde 5'lik bir 
daralma var. Benzinli araçlar satışında 
ise yüzde 12.3'lük bir büyüme var ama 
dizel araçlar Avrupa'da daha yüksek 
fiyata ve çok daha yüksek hızda satılıyor. 
Beklentiler o ki 2030 yılına geldiğimizde 
dize araç pazarı % 15'lerde bir pazar 
payına sahip olacak. Gündemde olan bir 
diğer konu ise hibrit ve hidrojenli araçlar. 
Avrupa'da 19 tane ülkenin toplandığı seri 
toplantılar düzenleniyor ve bu araçların 
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OTOKOÇ Otomotiv Genel Müdür 
Yardımcısı
UĞUR GÜVEN

Showroom’da Müşteri Bekleme 
Dönemi Bitti

OTOKOÇ Otomotiv Genel Müdür 
Yardımcısı Uğur Güven, sektörün zor 
bir dönem geçirdiğine dikkat çekerek, 
artık showroomlar’da oturup müşteri 
bekleme zamanı çoktan geçti. Özellikle 
potansiyel müşteri yaratma konusunda 
temel mecra artık sosyal medyadır, 
distribütörlerin bayilerine açtığı CRM 
sistemerinden gelen datalardır. Bunlar 
son derece değerlidir. Burada da bize 
gelen datayı nasıl kullandığımız, o 
müşterilerin yüzde kaçına ulaştığımız, 
kaçına test sürüşü teklif ettiğimiz, ve 
kaçına satış yaptığımız son derece 
önemli. Eğer bunu çok iyi kurgularsanız 
ve bu sistemi bayiliğin içinde yaparsanız 
inanın yeni yarattığınız potansiyel 
müşterilerle %5 ile %10 civarında satış 
çıkartırsınız. Birçok bayi sahibi arkadaşın 
bu sistemi, zahmetli olmasından dolayı 
göz ardı ettiğini görüyorum ama gelecek 

olmalı. Eğer hedefleri vermezseniz 
ve bu hedefler ile alakalı hangi 
noktada olduğunuzu bilmezseniz 
yönetemezsiniz, şeklinde konuştu.

buralarda. Mutlaka ve mutlaka sosyal 
medyayı yerel pazarlama aktivitelerini 
çok iyi kullanın ve sadece satışta 
değil satış sonrasında da potansiyel 
müşteri yaratabilecek tekliflerin üzerine 
gidin. Yeni potansiyel müşterilere ve 
o müşterileri de yaratacak şeylere 
ihtiyacımız var. Bu yüzden de bayilere 
çok iş düşüyor, dedi.

Şirketlerinizi Hedeflerle Yönetin

Uğur Güven, çok önemli ve mutlaka 
uygulanması gereken bir konu var. 
Şirketlerinizi hedeflerle yönetin, 
en azından yönetim kadrosunun 
bir performans kontratı olmalı. 
Distribütörler, bayilere neler yapmaları 
gerektiği ile alakalı servis giriş 
hedeflerinden bölgedeki paylara kadar 
bir takım hedefler  veriyor ama sadece 
distribütörün verdiği hedef yetmez. Siz 
kendi içinizde hangi hedefe ulaşmak 
istiyorsanız o hedefler doğrultusunda 
satış, servis, yedek parça, ikinci el 
müdürlerinizle mutlaka bir performans 
kontratı yapın. 
 
Kontratın içinde mutlaka ciro, kar, 
faaliyet karı, brüt kar marjı, finansman 
günü gibi finansal hedeflere mutlaka 
yer verilsin. Operasyonel olarak ise 
gerek bölge gerekse Türkiye'den 
alınan pazar payları ile birlikte müşteri 
memnuniyetleri ve distribütör teşvik 
sistemlerinden elde edilen gelirler de 

GENEL
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82.000 Araç

15 Şube 5 Şube

3 Şube

7 Şube6 Şube

9 Ülke14 Şube

20 Milyon TL Ciro

%30,5 Penetrasyon

%30 Penetrasyon

%30 Penetrasyon

%32,5 Penetrasyon %40 Penetrasyon

500 Milyon TL Ciro

8,5 Milyar TL 
Net Ciro

İkinci el 25.00

OTOKOÇ OTOMOTİV
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Prim Sistemi Yanlış Uygulanıyor

Konuşmasına prim sistemindeki 
olumsuzluklardan bahserek devam 
eden Güven, distribütörler yedek parça 
alım hedeflerinden prim veriyorlar. 
Hâlbuki biz buradaki birçok arkadaşımla 
uzun yıllardır birçok markanın da bayi 
konseylerinde birlikte görev alıyoruz. 
Satış hedeflerinden prim verilmesi 
lazım. Çünkü alım hedefinden prim 
verildiği zaman ve bu primi de belirli 
kriterlere bağladığı, yedek parça 
satış danışmanlarına veya yedek 
parça müdürlerine alım hedefleri 
üzerinden bir takım  hediyeler verdiği 
zaman bizler almamız gerekenden 
fazla yedek parça almak durumunda 
kalıyoruz. Metrikler koymamız lazım. 
Bayilik sisteminde maksimum kaç 
kişiyle bayilik idare edilmeli, üretken 
personel nedir, verimlilik nedir, onların 
yüzde kaçındayız? Bunların hepsini 
ölçüyor olmamız lazım. Tabii bunlar 
markaların pazar paylarına, adetlerine, 
segmentlerine göre değişkenlik gösterir. 
Otokoç Otomotiv'e baktığımızda, farklı 
marka yönetirken hep benchmarklar 
yapıyoruz. Burada bazen distribütörler 
ile karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü 
distribütörlerin  istedikleri değerler 
farklı. Biz etkin elemanlarla çalışmak 
zorundayız, herkes aynı şeyi söylüyor 

kontratlarını çok yakınen takip ediyor 
olalım. Hep birlikte artık ikinci elin 
satışında, servisinde ilave katma değer 
yaratabilecek bir pozisyon var ise 
bu fırsatı da değerlendirerek kazan-
kazan ilişkisine dayalı bir, prim sistemi 
ile yönetelim ama bu yönetim kendi 
elemanlarımız için olsun ve mutlaka 
etkin personellerle çalışalım. Gerekirse 
o etkin personele daha fazla ücret 
verelim, diyerek Otokoç Otomotiv'de 
uygulanan prim sistemini anlattı ve 
tavsiyelerde bulundu.

ama bunu yapabilen bayi sayısı 
maalesef az, diyerek konuşmasını 
sürdürdü.

Prim Sistemi Nasıl Uygulanmalı?

OTOKOÇ Otomotiv Genel Müdür 
Yardımcısı Uğur Güven, biz son üç 
senede en azından Otokoç Otomotiv 
olarak şunu yapıyoruz; servislerde 
belirli giriş adetleri, ciro hedefleri 
var. Biz diyoruz ki distribütörlerden 
ne geliyor? Diyelim ki 100 lira,  eğer 
servis ciro hedefini %100 yerine %105 
yapıyorsa, bu primi % 25 arttırıyoruz, 
%110 yapıyorsa %50 arttırıyoruz, %115 
yapıyorsa %75 arttırıyoruz. Böylelikle 
satış sonrasında bütün ekibi daha 
fazla ilave katma değer yaratmaya 
zorluyoruz. Bir hedefimiz var, buna 
100 diyelim. 100'ün ne kadar üzerine 
çıktınız? 20 diyelim. İşte bu 20'nin 
yarattığı brüt kârı da çalışanlarla, satış 
danışmanlarıyla paylaşın. 

Distribütör, adete prim veriyor olabilir 
ama siz kendi içinizde kâra dayalı 
özel bir prim sistemi yayınlayın. 
Eğer prim sistemini kâr üzerine 
kurgularsanız mutlaka ilave katma 
değer yarattığını göreceksiniz. Herkesin 
bir performans kontratı mutlaka 
olsun. Oluşturduğumuz performans 

GENEL
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PERFORMANS YÖNETİMİ

ŞİRKET
HEDEFLERİ

01

02

0304

05

Kazan – kazan yaklaşımı
perspektifinde bireysel prim 
siastemleri oluşturmalı

Hedeflerin
Çalışanlara
yayılması

Hedeflerin
ölçülebilir & 
ulaşılabilir
olması

Hedefler Periyodik olarak
gözden geçirilmeli

Hedef sonuçları ile ilgili
yazılı geri bildirim
verilmeli
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SERVİS BRÜT KAR MARJLARI

TEKNİSYEN VERİMLİLİĞİ

ISKONTOLAR

İŞÇİLİK BİRİMLERİ

HARİCİ İŞLEMLER

TEŞVİKLER

OYDER
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Pazarlama 4p 
kuralı üzerinden 
işliyor. Bunların 
içinde ürün var, 
iletişim dediğimiz 
promosyon var, 
fiyat var, bir de satış 
kanalı var.

Genç Oyder “Liderler Sahnesi” 
organizayonuna bir yenisini 
daha ekledi

Sözlerine pazarlamanın dört 
temel bileşenlerinin içeriğini biraz 
açarak başlayan İbrahim Anaç, 
otomobil pazarına dair sektörün 
genel işleyişinde nelerin üzerinde 
dikkatle durulması konusunda 
unutulan ya da pasifleşen bilgileri 
hatırlattı. “Pazarlama 4p kuralı 
üzerinden işliyor. Bunların içinde 
ürün var, iletişim dediğimiz 
promosyon var, fiyat var, bir de 
satış kanalı var. Otomobilciler için 
baktığımız zaman en büyük kanal 
bayiler. Ama tabi bir de filo kanalı 
var. O da çoğu zaman zaten sizin 
üzerinizden yapılıyor. Yani dağıtıcı 
firmalar da aşağı yukarı bu bakış 
açısını benimsemiş durumda. 
Bütün parametreleri bu çerçevede 
değerlendiriyorlar.”, 
. 
 “PAZARIN BÖLÜMLENDİRİLMESİ 
VE DOĞRU HEDEFLEME!”

Her ürünün her yere ve herkese 
satılması konusunda isabetli 
adımlar atılamaz. Her ürünün 
hitap ettiği kesim mutlaka farklılık 

gösterecektir. Bu farklılığın ne gibi 
hedefleme ve bölümlendirme ile daha 
anlam kazanabileceği konusuna değinen 
Anaç, “Bu dört kavramı da öğrendikten 
sonra defteri kapatabilirsiniz demiyorum 
tabi. BU aşamadan sonra bakacağınız 
parametreler de devam ediyor, mesela 
her ürünü her yere satamazsınız. Ondan 
önce de pazarı bölümlere ayırmanız 
lazım. O bölümlerin anlamlı olması 
lazım satacağınız ürünler için. Mesela 
otomotiv sektörü için sarışın mavi gözlüler 
segmantasyonu yapsanız bile bunun 

önemi olmaz. Ama insanları sarışın ve 
mavi gözüler diye ayırabilirsiniz. İşte 
saçsız olanlar diye de ayırabilirsiniz. Fakat 
bu daha çok kozmetik firması için daha 
anlamlı bir segmentasyon olur. Otomotiv 
için daha farklı segmentasyon yapmanız 
lazım.” diyerek otomotiv sektöründe de 
pazar payı arayışındaki olası hedefleme 
noktasında biraz daha isabetli olunması 
yönünde açıklamalarda bulundu. 

  “Son dönemde cross over dediğimiz 
ürünleri aslında çok iyi satıyor olmalarının 

OYDER
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sebebi bu sorulara cevap vermesi. Adı 
üstünde crossover. Bir sürü segmenti 
birleştiren ürünü bir arada satıyor. 
şu anda da hemen her markanın 
crossover ürünü de var. Segmenti 
belirliyorsunuz, pazarı bölüyorsunuz. 
Ondan sonra hedeflemeniz lazım. Ben 
hangi segmente bu ürünü satmalıyım? 
Çünkü her ürünü her yerde satmaya 
kalkarsanız başarılı olamazsınız. 
Şirketin kaynaklarını da lüzumsuz yere 
harcarsınız.”

Şu sıralar sektörün en çok cevapsız kaldığı 
konulardan biri olan farklılaştırmada, 
ürünlerin hemen hemen her birinin 
birbirine benzer olduğu ve farklılaştırma 
konusunda biraz etkisiz kalındığını dile 
getirdi. Ardından pozisyonlama konusuna 
değinen Anaç, “Bir de pozisyon nedir? 
Pozisyon aslında müşterinin kafasında 
bırakmak istediğiniz iz. Bu ürünün 
pazardaki pozisyonu ne olmalı? Fiyattan 
bahsetmiyorum , Peugeot 3008 dediğiniz 
zaman kafada bırakmasını istediğiniz 
imaj nedir? Aslında pozisyon bu. Bu 
4 kavram çok önemli. Sizinle de bu 4 
kavramı paylaşmak istedim. Dolayısıyla 
bir ürünü piyasaya sürdüğünüz zaman 4p 
dediğimiz soruların cevaplarını vermemiz 
lazım. Bütün bu kuramsal soruların 
cevaplarını vermemiz lazım. Ürünüm 
hangi segmente hitap edecek? Mesela 
bir ürün çok rasyonel olabilir. Bir ürün 
daha çok duyguya hitap edebilir.” diyerek 
ürünlerin müşterinin zihninde nasıl kalıcı 
olabileceğini dile getirip, farklılaştırmadan 
sonra ürün imajı temelinde pazarlama 
yapabilmenin daha isabetli sonuçları 
beraberinde getireceğinin önemine vurgu 
yaptı.
  
  “OTOMOBİLLERİ SATARKEN 
MÜŞTERİNİN TATMALARINA İZİN 
VERİN”

  Sözlerine süpermarketlerdeki ayak 
üstü kurulan gıda tattırma standlarını 
örnek vererek devam eden İbrahim 
Anaç, otomobil sektöründe otomobili 
müşteriye tattırma imkanının ne 
gibi eylemlerle olabileceğini  anlattı. 
“Mesela süpermarkete gittiğiniz zaman 
size ürünü tattırıyorlar, örnekleme 
yaptırıyorlar. Peki, otomobilde 
tattırmanın karşılığı ne? Test 
sürüşü. Dolayısıyla bu ana firmanın 
yapamayacağı şeylerden biri. Yetkili 

satıcının yaratacağı en büyük katma 
değerlerden biri bu aslında. Tattırma. 
Ürünü müşteriye tattırmalısın ki 
alışveriş listesine atsın.”

Pazarı belirleyen en önemli faktörlerden 
biri olan tedarik durumuna, kendisinin 
de içinde bulunduğu marka özelinde 
ne gibi bir çalışma kaydettiklerinin 
altını detaylandıran İbrahim Bey, 
“Aslında pazarı belirleyen en önemli 
şeylerden biri tedarik durumu. Ama 
bizim öngörümüz hala 470 bin civarında. 
Nitekim ODD’nin şu anda almış olduğu 
tahmin 460 bin ortalama. Yani bütün 
kötümser tahminlerde bulunanlar da 
biraz iyimser hale gelmiş vaziyette. Peki 
biz bunu nasıl tahmin ettik? Her firmada 
zaten bir simülatör var. Simülatörün 
gösterdiği yeterli değil. Onu doğru 
yorumlamak gerekiyor. Bizim simülatör 
bu işi yaptığımız zaman 450 bin  adedi 
gösteriyordu zaten. İyi bir simülatörümüz 
var ama biz geçmiş dönemleri inceledik. 
Türkiye’nin kriz performansına baktık. 
Hangi dönemlerde ve nasıl çıkmış. 
Hükümetlerin icraatlarına baktık. Hiçbir 
hükümetin kayıtsız kalamayacağını 
düşündük. İsmini koyamadık çünkü nasıl 
bir teşvik geleceğini bilmek gerçekten 
zor.” diyerek, tahminin teknik alt yapısını 
ve birtakım düzenli analizlerle yakın 
tahminlerin mümkün olabileceğini dile 
getirdi.   

Peugeot Türkiye Genel Müdürü
İBRAHİM ANAÇ
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SERVİSLERİMİZ KRİZ DÖNEMİNDE 
FIRSATLAR SUNMAKTALAR

“Bir çatının altında bu kadar çok iş 
yapmanızı sağlayacak başka bir iş dalı 
da yoktur. İddia ediyorum. Bu kriz 
Döneminde özellikle en büyük şans 
ne? Kriz olsa dahi yürüyen hangi gelir 
kaleminiz var? Servis. Peki başka hangi iş 
kolunda servis işi var? Dolayısıyla şu an 
dünyanın en şanslı insanlarısınız aslında. 
Şu kriz ortamında bile hiç showrooma 
girmeseler bile servise girecek 
müşterileriniz var. Bu çok büyük bir fırsat 
aslında. Krizi hafif geçirmek için de iyi bir 
fırsat.”

“KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR İYİ 
ZAMANLARDA, İYİ ALIŞKANLIK KÖTÜ 
ZAMANLARDA KAZANILIR”  

“Kötü alışkanlıklar iyi zamanlarda iyi 
alışkanlıklar kötü zamanlarda kazanılır. 
Aslında şu ortam iyi alışkanlıklar 
kazanmak ve kötü alışkanlıklardan 
kurtulmak için en iyi dönem. Çünkü işler 
iyiyken hepimiz iyi kötü biraz şımarıyoruz 
ve bazen işin esasını kaçırır hale geliyoruz. 
O yüzden fazla stok, nakit akışı ve nakit 
alacaklarını her zamankinden daha iyi 
takip etmek zorundasınız. Ve sermayenizi 
de en fazla ciro getiren alanlara 
bağlamalısınız.” diyerek, isabetli kararların 
isabetli adımlar getireceği vurgusunu 
yapan İbrahim Anaç, nakit akışı takibinde 
iyi olmanın ve sermayeyi en fazla ciro 

beraberinde getireceği vurgusu 
yapan İbrahim Anaç , erken ödeme 
indirimlerinden faydalanılmasını da 
cümlelerinin sonuna ekledi. 

“KAZAN-KAZAN SİSTEMİ EN İYİ 
SİSTEMDİR!”

Başarılı bayileri incelediğinde, doğru 
oturtulmuş bir prim sistemi ile de çok 
daha iddialı olduklarını anlatan Anaç 
“İyi ücretlendirme sistemi nedir? nasıl 
bir prim sistemi olmalıdır? Bence işin 
özü şudur: “Kazan kazan sistemini 
yaratan sistem en iyi sistemdir”. Bu 
arada en çok para verdiğiniz sistem 
en iyi olmak durumunda da değildir. 
Size kazandırdıkça sizin çalışanınız da 
kazanıyorsa o sistem iyi sistemdir.”
Bayilerin ikinci el satışlarına da 
odaklanmaları gerektiğini belirten Anaç, 
bu konudaki görüşlerini Genç Oyder 
üyeleri ile paylaştı. 

Bir diğer önemli konunun ise komplike 
ve entegre bir sisteme sahip olan 
Yetkili Satıcıların özellikle iç denetime 
önem vermeleri gerektiği yönündeki 
görüşleriydi. Bunu şu sözleri ile anlattı;

“İki tane alan suistimale çok açık. 
Birincisi ikinci el, ikincisi yedek parça. 
Çok ciddi bir şekilde denetlenmesi 
gereken departmanlar bunlar. Muhakkak 
bir denetim yaptırılması gerekiyor ki 
suistimallerin önüne geçilsin”.
Sözlerine pazara giren otomobil 
sayılarının yıl bazlı analizini dile getirerek 
başlayan Zafer Terzioğlu’nun asıl 
odağında,  yine pazarlama ve satıştaki 
temel sorulara cevap aramak oldu. 

“Bu işin zorluğu var. 1 kadro, 2 kaynak. 
Nerede araç bulacağız? Nereden gelecek 
bu kaynak? İhale adedini de alsanız bütün 
sene toplasanız bütün galerilerin de 
aldığı filoya sunduğu 50 bin araba. 50 bin 
arabayı almadığınızda başka türlü nasıl 
alacaksınız? Nasıl yapacaksınız bunu? Yani 
50 bin arabayı zaten 40 binini galeriler 
alıyor. Bir kere fiyatlamayı iyi biliyorlar. 
Hangi arabayı kaç liradan alacaklarını çok 
iyi belirliyorlar. Dolayısıyla sizin ikinci ele 
yönelmeniz ancak bizzat konsantrasyonla 
ve iyi bir provizyonu yanınıza almanızla 
olur. Önerim bu ikincisi. Eğer bu işe 
yükleneceksiniz tüm Türkiye’yi gezmeniz 
lazım.”

getiren kaynaklara bağlamanın da 
önemine değindi.

“BİZİM İŞİMİZ DEVİR HIZI İŞİ!”  

“Şimdi genel yönetim ile ilgili neler 
yapılabilir? Bir kere en iyi finansman 
kaynaklarını araştırın. Stok  hızı yüksek 
sıfır ve ikinci el araçları bulundurunçünkü 
bizim iş devir hızı işi. Bazen zaman zaman 
bayideki arkadaşlarla bunun tartışmasına 
giriyoruz. %2,%3 karlılık çok düşük karlılık 
deniyor, 5-6 da düşük olabilir ama bizim 
işimiz turn over işi. Esas olan şey şu; yılın 
sonunda öz sermayenizden ne kadar 
geri dönüş elde ediyorsunuz? En önemli 
parametre bu aslında. Öz sermaye bir 
yerde donmuş vaziyette duruyorsa onun 
size hiç faydası yoktur. Sermaye devir 
hızınızın bu işte iyi olması çok önemli. Çok 
uzun süre neyiniz stokta duruyorsa o size 
zarar veriyor demektir.” 

“Biz hepimiz karlılık odaklıyız. Ama nakit 
karlılık daha önemli. Çünkü nakit akışı 
hesaplayamazsanız, işinizi sürdürmeniz 
mümkün değil. Nakit akışı damarlardaki 
kan gibidir. Kanı vücuttan çektiğiniz 
zaman zaten yaşamanız mümkün 
değildir. Dolayısıyla nakit akışınızı çok 
iyi planlamak zorundasınız. Kasamda 
ne kadar param var? Ne kadar borcum 
var? Ne kadar alacağım var? Bunların 
kafanızda bir şekilde olması lazım.” 
Derken nakit akıştaki sürekliliğin, 
pazarlama yapısındaki olası iyi sonuçları 

arabam.com Genel Müdürü
ZAFER TERZİOĞLU

OYDER
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  “Bir de her tip arabayı nakit olarak 
alabileceğinizi tüketiciler duyarsa 
kendi ekspertizinizle insanlar gelmeye 
başlayacaktır. İstanbul’da bunu yapmak 
zor ama Anadolu’da daha kolay. Mesela 
Kayseri’de facebook, instagram gibi 
yerlerde her tip arabayı nakit olarak 
alıyoruz diye duyurun. Ama geldiğinde 
de almanız lazım. Bunun üç ay altı ay 
sonra ekmeğini yemeye başlarsınız. İkinci 
elsatış ekibinizde ekspertiz yapanla satan 
kişilerin aynı olmaması lazım. Fiyatlayanın 
da merkezde bulunması, alanla satanın 
aynı ortamda olacağı ortamı oluşturmanız 
lazım. Bu dinamiği sağlarsanız yolsuzluk 
da olmaz.” Diyerek, satıştaki en önemli 
detaylardan birinin de müşteriye belli 
kanallarla duyuru yapmaktan geçtiğini 
ve artık araç tedariğindeki önemli 
noktalardan birinin de her tip aracı nakit 
olarak almaya çalışmaktan geçtiğini dile 
getiren Terzioğlu sözlerine, “Çok düşükten 
alıp en yüksekten satabilme imkânı var. 
Bunun için sizin işin başında olması lazım. 
Takas oranınız yüzde 15-20’lerdeyse 
kötü fiyatlıyorsunuz diye düşünmelisiniz 
aslında. Kötü fiyatladığınızda düşük 
rakam veriyorsunuz müşteriye ki ancak 
yüzde 15’i size aracını bırakıyor.” şeklinde 
devam etti.

siteye gelen giden var. Yani böyle hücre 
hücre her bir hareketi takip ediyoruz. 
Bir kişi ne kadar kaldı? Hangi hareketleri 
yaptı? Göremediğiniz yeri datayla takip 
edin.. Tüm datalara detaylı olarak 
bakmanız lazım, özellikle tavsiyem bu 
olacaktır.”

 “GALERİLERDEN BAŞKA ARACINI NAKİTE 
ÇEVİRECEK BAŞKA YER YOK!” 
 “Şu anda her bir araba sizlere 6-7 bin lira 
kazandıracak bir düzeyde. İki milyon araç 
piyasaya tüketiciden geri döndüğü için 
burada herkese ticaret alanı var. Önemli 
olan hafif marjlarla verdiğiniz fiyatla alıp 
aldığınız fiyatla satabilmek. Genelde 
insanlar nakit satabileceği ortamlar 
buluyorlar. Sizler yapsanız bu işi çok 
daha kuvvetli kar üreten merkezler haline 
gelirsiniz. Çünkü şu anda tüketicilerin 
galerilerden başka aracını nakde 
çevirecekleri başka bir yer yok. Dolayısıyla 
hararetle tavsiye ediyorum nakit alım 
yapın her marka aracın nakit alımını 
yapacak bir organizasyonunuz olsun, 
eğer bunu yaparsanız ayda 200-300 bin 
lira kazanabilirsiniz” Şeklinde devam 
eden Terzioğlu, nakit alım-satımlarda çok 
ciddi gelir elde edilebileceği konusunun 
üzerinde durdu. 

“FİYATLARINIZI HIZLI YÖNETİN!”  

Hızlı satış teknikleri üzerinde daha çok 
durmaya gayret eden Terzioğlu, “Mesela 
fiyatları hızlı yönetmek gerekiyor. İlana 
koyduğunuz araba hiç ilgi almıyorsa seri 
bir şekilde fiyatı indirmeniz gerekiyor 
demektir. Bu aksiyondan sonra takipler 
artacaktır. Bir kere arabalar her zaman 
satılır fiyatı önemli. Bir Masserati beş 
günde satılabilir. Fiyatının ne kadar 
iskontolu olduğuna bağlı ve fiyat listesini 
sizin nasıl okuduğunuza bağlı. Yani 
o metrikleri okumak gerekiyor. Ama 
stoktaki araçlarında süreler altmış günü 
geçiyorsa mutlaka bir şekilde fiyatı indirin 
satın ve  sermayenizide başka arabada 
kullanın.” 

Görülemeyen yerleri teknik takip 
ile datalardan gözlemlenebileceği 
konusunda önemli hatırlatmalarda 
bulunan Terzioğlu, detaylı raporlarla 
iş takibinin daha yerinde ve sağlam 
olacağını vurguladı. “Her bir danışmanın 
görüşme süresindeki metriklerine 
bakmanız lazım. Kontrol edemediğiniz 
her gün için bakamadığınız yere data 
üstünden bakmanız çok faydalı. Ben bu 
şirkete geçince fark ettim. Ayda 23 milyon 

Soldan Sağa
Mehmet Ali Çakır - Çakıroğlu Skoda, Cem Özerinç - Ermat Renault/Dacia, Safa Baş - Efsane Fiat, Korhan Artkıy - Artkıy Nissan
Gizem Yüzbaşıoğlu - Yüzbaşıoğlu Nissan, Yunus Emre Semerci - Mar Oto Nissan Hyundai Opel Citroen, Şefik Sümbüloğlu - Oto Sabır Fiat,  
Canberk Mersin - Sadıkoğulları Renault / Dacia, Batuhan Aldatmaz - Aldatmaz Mitsubishi/ Kia, Ali Beyazlı - Beyazlı Nissan/ Honda
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Hemen hemen her sektörde yaşanan daralma 
neticesinde artan konkordato başvuruları 
beraberinde birçok soruyu da gündeme 
getirmektedir. Gerek yargısal gerekse ticari 
uygulamalar açısından, oldukça yeni bir kurum 
olması sebebiyle ortaya çıkan sorunların çözümü 
noktasında hala muğlak alanlar bulunmaktadır.

Konkordato başvurusunun 
yürürlüktekı̇ sözleşmelere etkı̇sı̇

Bilindiği üzere 15 Mart 2018 tarihinde 
yayımlanan “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” ile iflas ertelemeye ilişkin hükümler 
yürürlükten kaldırılarak bunun yerine konkordato 
müessesine işlerlik kazandırmak adına kapsamlı 
değişiklikler yapılmıştır. Değişikliği takiben 2018 
yılında ülkemizi etkisi altına alan ekonomik 
krizle beraber sadece 6 ay gibi kısa bir sürede 
konkordato ilan eden şirket sayısı 1000’e 
yaklaşmıştır. (24 Aralık 2018 itibariyle 979 şirket)

Hemen hemen her sektörde yaşanan daralma 
neticesinde artan konkordato başvuruları 
beraberinde birçok soruyu da gündeme 
getirmektedir. Gerek yargısal gerekse ticari 
uygulamalar açısından, oldukça yeni bir kurum 
olması sebebiyle ortaya çıkan sorunların çözümü 
noktasında hala muğlak alanlar bulunmaktadır. 
Süreci yakından takip eden yetkililer, ortaya çıkan 
sorunların çözümü için mevzuat hükümlerinde 
ihtiyaç duyulan değişiklikleri hızlı bir şekilde 
yaparak konkordatonun işlerliğini canlı tutmak 
istemekte olup mevzuatta bu yönde gerekli bir 
takım değişiklikler de yapılmıştır. 

Aşağıda özellikle, konkordato 
başvurusunun ve bu sürecin 
başvuruyu yapan şirketlerin 
sözleşmelerine etkisi ve sonuçları 
üzerinde durulmuştur.

Konkordato Başvurusunun Genel 
Anlamda Sonuçları

Borçlarını ödeyemeyen veya 
ödeyememe tehlikesi bulunan borçlu 
tarafından yapılan konkordato 
başvurusunun en büyük etkisi 
alacaklılar üzerinde doğmakta; İcra 
ve İflas Kanunu’nun 294. maddesinde 
detayları ile yer alan hükümler 
gereği alacaklılar borçlarını tahsil 
edebilmek için en temel yol olan 
icra takibi yapabilme hakkından 
bu aşamadan itibaren yoksun 
kalacaklardır. Aynı maddede ayrıca 
konkordato ilanın önce başlamış 
olan icra takiplerinin de devam 
ettirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
Kanunun devam eden maddelerinde 

Tezcan Hukuk Bürosu
Kurucu Avukat
AV. ZEYNEP TEZCAN

alacaklıların söz konusu durumdan 
nasıl etkilenecekleri daha detaylı bir 
şekilde yer almaktadır.

Konkordato başvurusu sonucunda 
ortaya çıkan sorunlardan biri 
de borçlunun tarafı olduğu 
sözleşmelerin akıbetinin ne 
olacağıdır. Zira konkordato talep 
eden birçok şirket, esasen karşılaşmış 
olduğu yakın vadeli kredi ve 
sözleşmesel borçlarını ödeyememe 
tehlikesi sebebiyle bu yola 
başvurmaktadır. Özellikle konkordato 
ilanı neticesinde şirketin finansal 
yönetimine bir denetim gelmesi ve 
bunu takiben bankaların yeni kredi 
imkanları sunmaktan uzaklaşması, 
şirketin yakın vadede ödemesi 
gereken sözleşmesel borçların bir 
diğer deyimle sözleşmelerin akıbetini 
daha önemli kılmaktadır. Nitekim 
buna yönelik temel düzenleme İcra 
ve İflas Kanunu’nun 296. maddesi ile 
yapılmıştır. 

Köşe Yazısı
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Konkordato Başvurusunun Sözleşmeler 
Bakımından Sonuçları

İcra ve İflas Kanunu’nun 296. maddesinde 
konkordatonun sözleşmelere etkisi temel 
olarak “…Sözleşmenin karşı tarafının 
konkordato projesinden etkilenip 
etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun 
taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin 
devamı için önem arz eden sözleşmelerde 
yer alıp da borçlunun konkordato talebinde 
bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil 
edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına 
yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin 
hükümler, borçlunun konkordato yoluna 
başvurması durumunda uygulanmaz…” 
şeklindeki düzenleme ile hükme bağlanmıştır. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki İcra ve İflas 
Kanunu’nun söz konusu maddesinin 
başlığında her ne kadar “Kesin Mühletin 
Sözleşmeler Bakımından Sonuçları” olarak 
tayin edilse de maddenin sadece kesin 
mühlet kararından sonra uygulanacağı 
düşüncesi yanlış olacaktır. Zira yine aynı 
kanunun 288. maddesi uyarınca borçlu 
hakkında verilecek geçici mühlet de kesin 
mühletin sonuçlarını doğuracağı için, borçlu 
tarafından yapılan başvuru neticesinde 
verilecek geçici mühlet kararı ile birlikte 295. 
madde işlev kazanmaya başlayacaktır. 

Söz konusu maddede temel olarak üzerinde 
durulan konu borçlunun taraf olduğu 
ve işletmesinin faaliyetinin devamı için 
önem arz eden sözleşmelerin, borçlunun 
konkordato talebinde bulunmuş olması 
sebebiyle sözleşmenin karşı tarafınca 
feshedilmeyeceği ve bunun yanı sıra 
sözleşmedeki borcu muaccel hale getiren 
hükümlerin de uygulanmayacağıdır. Yapılan 
değişiklikler ile getirilen bu hükmün asıl 
amacı ise konkordato talep edecek kadar 
mali olarak sıkıntı çeken borçlu şirketin 
ekonomik faaliyetlerinin sekteye uğramaması 
ve kendisine mal ve hizmet sağlayan 
sözleşmelerin devamlılığın sağlanmasıdır. 
Böylece borçlu, faaliyet gösterdiği alanda 
ihtiyaç duyduğu tedarikçiler ile olan 
sözleşmelerin devam edeceği konusunda 
bir garanti sağlayacaktır. Nitekim söz konusu 
durum maddenin gerekçe kısmına “…Bu 
şekilde özellikle borçluya temel mal ve hizmet 
sağlayan sözleşmelerin devam etmesine 
imkan sağlanmaktadır…” şeklinde yansımıştır.

Şu halde yukarıda yer alan açıklamalar ve 
kanunun açık hükmü göstermektedir ki 
konkordato yoluna başvuran borçlunun 
taraf olduğu ve işletmenin faaliyeti için 
önem arz eden sözleşmeler, karşı tarafça sırf 
borçlunun konkordato talebinde bulunmuş 
olması sebebiyle feshedilemeyecek aynı 
zamanda borcun muaccel olacağına ilişkin 

hükümler de geçerli olmayacaktır. Bununla 
beraber uygulamada bu madde üzerinde 
çıkan bazı sorunlarda vardır. Örneğin her ne 
kadar kanunda açık bir şekilde sözleşmenin 
feshedilemeyeceği veya muacceliyet 
kayıtlarının geçerli olmayacağı düzenlenmiş 
olsa da bu hükme aykırı davranışların ne 
olacağı ele alınmamıştır. Yani borçlunun 
taraf olduğu ve kendisi için önem arz eden 
sözleşmenin kanunun açık hükmüne 
rağmen karşı tarafça feshedilmesi halinde 
borçlunun elinde hangi imkânların olacağı 
veya kanuna aykırı hareket eden karşı şirketin 
ne tür bir yaptırıma maruz kalacağı gerek 
madde metninde gerekse kanunun diğer 
kısımlarında yer almamaktadır. Kanunun 
şuan ki hali ile uygulamada bu açığa 
getirilen çözüm borçlu tarafından kanunun 
açık hükmün uymayan karşı şirkete “…
kendilerine mal vermek zorunda olduklarını, 
aksi halde İİK m.296 hükmünü açıkça ihlal 
etmeleri sebebiyle tazminat haklarının saklı 
olduğunu…” şeklindeki ifadeler içeren bir 
ihtarnamenin gönderilmesidir. Söz konusu 
ihtara rağmen sözleşmeye aykırı davranan 
karşı şirkete karşı tek yol uğranılan zararın 
tazmini için bir tazminat davası açma yoluna 
gitmek olmakla beraber henüz uygulamada 
bu yönde verilmiş emsal bir mahkeme kararı 
bulunmamaktadır. 

Burada eksik kalan bir başka konu da 
konkordato başvurusunun yalnızca haklı 
fesih sebebi ve muacceliyet doğuracağına 
ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı yönünde 
kanunda düzenleme bulunmasına rağmen 
sözleşmedeki diğer yükümlülükler açısından 
bir hüküm bulunmamasıdır. Şu halde 
özellikle uyuşmazlığın kaynaklanabileceği 
sözleşme içerikleri iyi incelenmeli, fesih 
ve muacceliyet kaydı dışında borçlunun 
konkordato başvurusuna bağlanan başkaca 
sonuçlar varsa bu hükümlerin kanunun 
ilgili maddesinin doğrudan himayesinde 
bulunmadığı göz ardı edilmemelidir. Tüm 
bunların sonucu olarak feshedilmemiş 
ve muacceliyet kaydı işletilmemiş ancak 
netice itibariyle borçlunun konkordato 
başvurusundan önceki haline göre 
daha aleyhe bir durumla ayakta kalan 
sözleşmelerin olma riski vardır.

Yukarıda yer alan açıklamalar genel hatları 
ile borçlunun ihtiyacı olan sözleşmelerin 
ayakta kalabilmesi için getirilen İcra ve İflas 
Kanunu’nun 296/1 maddesine ilişkindir. 
Bunun yanı sıra aynı maddenin devam eden 
fıkrasında olayın bir diğer boyutu olan yani 
ekonomik olarak başarıya ulaşabilmek için 
borçlunun feshetmesi gereken sözleşmelerin 
akıbeti ele alınmıştır. Şöyle ki İcra ve İflas 
Kanunu’nun 296/2 maddesinde “…Borçlu, 
tarafı olduğu ve konkordatonun amacına 

ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, 
komiserin uygun görüşü ve mahkemenin 
onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek 
şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi 
gereken tazminat, konkordato projesine 
tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine 
ilişkin özel hükümler saklıdır…” hükmü 
bulunmaktadır.

Buradaki temel yaklaşım ise uzun zamana 
yayılan ve piyasa koşullarının değişmesi 
sebebiyle ekonomik bakımdan borçlu 
için külfetli bir hale gelen sürekli borç 
ilişkilerinden borçlunun kurtulmasını 
sağlamaktır. Şu halde ilgili madde ile borçluya 
tanınan bu fesih hakkı, taraflar arasındaki 
sözleşmede yer almasa dahi kanun 
tarafından borçluya sunulan olağanüstü bir 
fesih hakkıdır. Ancak bu hakkın kullanımı tek 
başına borçlunun inisiyatifine bırakılmamış, 
madde metninde de açıkça yer aldığı 
üzere ancak konkordato komiserlerinin 
uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla 
kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. 
Ayrıca taraflara eşit yaklaşımı korumak 
adına her ne kadar borçluya olağanüstü bir 
fesih hakkı tanınmış olsa da diğer yandan 
sözleşmenin karşı tarafına da bu fesih 
sebebiyle uğradığı zararları karşılamak 
üzere bir tazminat isteme hakkı verilmiştir. 
Bu sayede sözleşmenin karşı tarafında yer 
alan kişiler de konkordato sebebiyle zarara 
uğramaktan korunmuş olacaktır. Ancak 
karşı tarafa ödenmesi gereken tazminat 
miktarı konkordato projesine dahil edilerek 
ancak konkordato sürecinin sonunda borçlu 
tarafından ödenecektir. Son olarak burada 
ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus, 
konkordato yoluna başvuran borçlunun taraf 
olduğu Hizmet Sözleşmeleri’nin yukarıda izah 
edilen olağanüstü fesih imkanının dışında 
tutulmuş olmasıdır. 

Sonuç

Yukarıda genel hatlarıyla açıklandığı 
üzere, konkordato başvurusunun etki 
ettiği alanların başında borçlunun da 
tarafı olduğu sözleşmeler gelmekle 
beraber mevzutta bu durum, iki farklı 
bakış açısıyla ele alınmıştır. Gerek yapılan 
değişiklikler ile yepyeni bir hal alan 
konkordato müessesinin kendi içindeki 
eksiklikleri gerekse uygulamada ortaya 
çıkan bazı sorunlar özellikle sözleşmelerin 
yorumlanması noktasında oldukça muğlak 
bir alan yaratmaktadır. Görülüyor ki, henüz 
1,5 yıldır etkin şekilde kullanılan konkordato 
müessesinin ortaya çıkarttığı bazı sorunlar 
ancak uygulama yerleştikçe ve gerek yargı 
mensupları gerekse tacirler arasındaki 
farkındalık ve tecrübenin artmasıyla 
çözüme kavuşacaktır. 
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Haber

Otokoç Otomotiv 
Teknoloji ve Strateji 
Direktörü Dr. Erdal 
Kemikli, "Aldığımız 
ödüller de bu konuya 
verdiğimiz önemin 
bir tescili niteliğinde. 
Hedefimiz her zaman 
için kaliteli hizmet ve 
mükemmel müşteri 
deneyimi yaratmak" 
dedi

Otokoç Otomotiv’e “Akıllı 
Üretim ve Dijital Perakende 
Zirvesi”nde 6 ödül

Otokoç Otomotiv, IDC Türkiye 
Akıllı Üretim ve Dijital Perakende 
Zirvesi'nde 6 kategoride 6 ödüle 
layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, otomotiv 
perakendecisi ve araç kiralama 
şirketi Otokoç Otomotiv, dijital 
dönüşüm ve inovasyon yönetimi 
konusunda hayata geçirdiği 
teknolojik projeleri ile IDC Türkiye 
Akıllı Üretim ve Dijital Perakende 
Zirvesi 2019 kapsamında 6 
kategoride ödüllendirildi.

Otokoç Otomotiv, IDC Türkiye 
Akıllı Üretim, Dijital Perakende 
ve Yapay Zeka-Analitik-RPA 
Teknoloji Konferanslarında, 
"Müşteri Mükemmeliyeti" 
kategorisinde "Lastick - Kış Lastiği 
Kiralama Dijital Platformu" ile 
birincilik ödülünü kazanırken; 
"Dolandırıcılık Yönetimi" 
kategorisinde "SeCOS Bulut Bilgi 
Güvenliği Çözümleri Projesi" ile 
yine birinciliğin sahibi oldu.

Şirket; "Oyunu Değiştirenler" 
kategorisinde "2. El Araç Online Satış 
Platformu" projesi ile ikincilik, "Müşteri 
Deneyimi" kategorisinde "Dijital Ofis" 
projesi, "Operasyonda Mükemmellik" 
kategorisinde "Robotik Süreç 
Otomasyonu ile Özel Tüketim Vergisi 
Ödeme Sürecinin Otomatize Edilmesi" 
projesi ve "Teknoloji Hizmet Dağılımı" 
kategorisinde "Otokoç 365" projesi ile 
üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen IDC 
Türkiye Akıllı Üretim, Dijital Perakende 
ve Yapay Zeka-Analitik-RPA Teknoloji 
Konferansları, her yıl perakende 
sektörlerinin Türkiye'deki teknolojik 
yeniliklerinin başarılarını onurlandırmak 
amacıyla IDC Türkiye tarafından 
düzenleniyor.

IDC analistleri, akademisyenler 
ve endüstri liderlerinden oluşan 
jüri tarafından incelenen projeler, 
en üst düzeyde tarafsız ve şeffaf 
bir değerlendirme sonrasında 
ödüllendiriliyor.

"Yeni fikir ve projelere önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Otokoç Otomotiv Teknoloji ve Strateji 
Direktörü Dr. Erdal Kemikli, farklı 
kategorilerde almış oldukları ödüllerden 
dolayı büyük mutluluk duyduklarını 
belirterek, dünyadaki teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda müşteri 
memnuniyeti için teknolojik anlamda yeni 
fikir ve projelere önem verdiklerini ifade 
etti.

Hem kendi içlerinde hem de 
müşterileriyle buluşturdukları 
platformlarda dijital dönüşüm ve 
inovasyon yönetimi süreçlerini hayata 
geçirdiklerini aktaran Kemikli, "Aldığımız 
ödüller de bu konuya verdiğimiz önemin 
bir tescili niteliğinde. Hedefimiz her 
zaman için kaliteli hizmet ve mükemmel 
müşteri deneyimi yaratmak. Otokoç 
Otomotiv olarak bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da çağın getirdiği 
gelişmelerin en yakın takipçisi, değişimin 
öncüsü ve uygulamacısı olmaya devam 
edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Oyak Renault Genel 
Müdürü Antoine Aoun, 
"Türkiye pazarına, 
Türkiye'nin geleceğine 
inanıyoruz ve burada 
yatırımlara devam 
edeceğiz. Gelecek yıl 
göreceksiniz çok güzel 
araçların lansmanını 
yapacağız" dedi

Oyak Renault: 
“Türkiye pazarına 
güveniyoruz”

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine 
Aoun, Renault'un Türkiye'de faaliyetlerini 
50 yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye 
pazarına,Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz 
ve burada yatırımlara devam edeceğiz. 
Gelecek yıl göreceksiniz çok güzel araçların 
lansmanını yapacağız." dedi.

Aoun,Türkiye İnsan Yönetimi Derneği 
(PERYÖN) tarafından Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda bu yıl 
27'ncisi düzenlenen İnsan Yönetimi 
Kongresi kapsamında "CEO Gözünden 
Türkiye'de İnsan Kaynakları" başlıklı bir 
konuşma yaptı.

Renault-Nissan-Mitsubishi otomotiv 
ittifakının geçen yıl dünya genelinde 11 
milyon araç ürettiğini dile getiren Aoun, 
araç üretimi açısından en önemli grup 
olduklarını söyledi.

Aoun, dünya genelinde 122 
fabrikalarının bulunduğunu 
kaydederek, ittifakın felsefesinin 
"bileşenleri, platformları, bilgi ve 
birikimler ile gücü paylaşmak" 
olduğunu anlattı. Bu sayede 
müşterilerine en uygun fiyatlı ve 
en kaliteli araçları üretmek vizyonu 
taşıdıklarını aktaran Aoun, hibrite 
inandıklarını, bu araçları ilk üreten 
grubun kendileri olduğunu anımsattı.

Aoun, Renault'un geçen yıl 4 milyona 
yakın araç ürettiğini belirterek, 134 
ülkede bulunduklarını, dünyada 37'den 
fazla üretim sahalarının yer aldığını 
anlattı.

En önemli üretim fabrikalarından 
birisinin Bursa'da bulunduğunu 
dile getiren Aoun, fabrikanın üretim 
kapasitesi hakkında bilgi verdi.

Aoun, Renault'un Türkiye'de 
faaliyetlerini 50 yıldır sürdürdüğünü 
kaydederek, "Renault, Türkiye'de 
olmaya devam edecek. Türkiye 
pazarına, Türkiye'nin geleceğine 
inanıyoruz ve burada yatırımlara devam 
edeceğiz. Gelecek yıl göreceksiniz çok 
güzel araçların lansmanını yapacağız. 
Ortağımız Oyak ile beraber çalışmaktan 
çok mutluyuz ve bu birliktelik sürecek. 
Oyak Renault her dakikada bir araç 
üretiyor. 24 saat boyunca her dakika bir 
araç üretiyor." yorumunu yaptı.

"Türkiye'de hibrit araçların üretimine 
başlayacağız"

Aoun, Türkiye'de üretim kapasitelerinin 
araçta 378 bin, motorda 920 bin adet 
olduğunu, üretimlerinin yüzde 80'ini 
ihraç ettiklerini belirterek, ülkenin 
en önemli ihracatçı şirketlerinden 
olduklarını hatırlattı.

"Bu yıl yaklaşık 70 ülkeye 3,4 
milyar avroluk bir ihracat yapmış 
olacağız " diyen Aoun, Türkiye'de 
kendi motorlarını üreten tek marka 
olduklarını, aynı zamanda şasileri ve 
vites kutularını da ürettiklerini anlattı.

Aoun, bu yıl 6 milyonuncu aracı 
ürettiklerini kaydederek, üretimde ciddi 
bir görünülürlüklerinin bulunduğunu 
ve Türkiye'de pazar paylarının yüzde 
19 olduğunu aktardı. Oyak Renault 
Genel Müdürü Aoun, "Türkiye'de dizel 
motorların üretimini azalttık ve benzinli 
motorlara ağırlık veriyoruz. 2020'de 
hibrit araçların üretimine başlayacağız." 
dedi.

"Türkiye harika üniversitelere sahip"

Aoun, Türkiye'de gerek şirketlerini 
anlatmak gerekse sektörle ilgili bilgi 
vermek için zaman zaman üniversiteleri 
gezdiğini belirterek, şu ifadeleri 
kullandı:

"Ben Avrupa, Fransa ve çok sayıda 
ülkede üniversitelere de gittim inanın 
teknik, uzmanlık ve mühendislik 
açısından harika üniversiteleriniz var. 
Avrupa ile tamamen aynı seviyedeler. 
Biz Türk mühendislerimizi Japonların, 
Fransızların karşısına çıkarıyoruz. Hatta 
Türk mühendisler zaman zaman daha 
da iyi oluyor. Şu anda 70'ten fazla 
Türk mühendisimiz Türkiye dışında 
şirketimiz için çalışıyor. Türkiye'de 
yetkinliği artan mühendislerimizi 
Fransa'ya, Japonya'ya, Romanya'ya 
gönderiyoruz."

Oyak Renault Genel Müdürü
ANTOINE AOUN
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
Türkiye Otomotiv 
Ticaret Meclis 
toplantısı, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Mahmut Özgener ve 
Meclis Başkanı Yüksel 
Mermer başkanlığında,  
Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı Adem Başar, 
Türkiye Noterler Birliği 
Başkan Yardımcısı 
Cemal Afacan ve Meclis 
Üyelerinin katılımıyla 
İstanbul’da yapıldı.

Hurda teşviği ve devlet 
bankalarının taşıt kredi 
kampanyaları uzatılmalı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Mahmut Özgener, açılış 
konuşmasında; TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamını 
getirdiğini ve bundan sonraki 
toplantıları daha sıkı takip edeceği 
bilgisini Meclis Üyeleri ile paylaştı.

Meclis Başkanı Yüksel Mermer, 
gündemin ilk maddesi olan 
yılsonunda bitecek hurda teşviğinin 
uzatılması konusu ile ilgili TOBB 
olarak bir yazı yazılarak Hazine 
ve Maliye Bakanlığına konunun 
iletilmesini dile getirdi.

ODD ve OYDER tarafından haziruna 
yapılan bilgilendirmeye göre, 
ülkemizde 18 milyon aracın dörtte 
birinin yaklaşık 4,5 milyonu 20 
yaşın üzerinde, üçte biri de yaklaşık 
6 milyonunun 16 yaşın üzerinde 
olduğunu,  hurda araçların trafik 

kazaları, verimsiz akaryakıt kullanımı 
ve çevre kirliliği gibi birçok sorun teşkil 
ettiğini, araçların hurdaya çıkartılması 
ile otomotiv pazar ve sektörünün teşvik 
edilmesinin sağlanacağı bilgisini paylaştı.  
2019 yılı sonu itibariyle bitmekte olan 
hurda teşvik kanununun yeniden devam 
etmesi ile hem trafikten yaşlı araçların 
çekilmesi sağlanacağı hem de otomotiv 
ürünü satışlarına bir dinamizm geleceği 
ifade edilerek konunun önemine dikkat 
çekildi.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı Adem Başar, İkinci El Motorlu 
Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında 
Yönetmeliğin 13/02/2018 tarihinde 
yürürlüğe girdiğini, Yönetmelikte bu 
işin nerede yapılacağı ile ilgili iki önemli 
sıkıntılı nokta bulunduğunu, birincisi; şehir 

içi-şehir dışı ticaretin yapılması anlamında 
nasıl bir ayrıma gidileceği, ikincisi de; 
üzerinde konut bulunan binalarda yapılıp-
yapılmaması olduğunu belirtti. Başar, 
“ikinci el motorlu kara taşıt ticaretiyle 
uğraşmak isteyen bir işletme öncelikli 
olarak belediye ile İş Yeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca 
iş yeri açma ruhsatı almalı,  bu ruhsatı 
alması akabinde de Ticaret Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilecektir” dedi.

Öte yandan toplantıda, ÖTV matrahlarının 
güncellenmesi, BDDK tarafından 60 ay 
uzatılan kredili taksitlerin araç fiyatları 
ile uyumlu olarak 84 ay olması,  Devlet 
Bankaları tarafından uygulanan düşük 
faizli kredi kampanyasının uzatılması, 
Türkiye Noterler Birliği ile istişare edilecek 
konular tartışıldı.

Haber
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Renault Megane Sedan’ın ortalama CO2 salımı 105-130 g/km, yakıt tüketimi 4,0-5,7 lt/100 km aralığındadır. Ayrıntılı bilgi renault.com.tr’de. 

renault.com.tr

Renault MEGANE Sedan
Gücünü hisset, performansını göster,
beklenmedik ol!
Yeni Nesil Benzinli Turbo 1.3 lt 140 bg Motor

RENAULT_MEGAN_EKIM_19_SATIS_KMP_dergi_fiyatsiz_24x31cm.indd   1 1.11.2019   13:21
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Can Otomotiv’in başarısı 
“Müşteri Memnuniyeti”
Otomotiv sektöründe 1992 yılından 
beri faaliyet gösteren firmamız Can 
Otomotiv olarak 2001 yılı başında 
Peugeot ürünlerinin satışına başladık. 
2004 yılı sonunda ise Ataşehir’deki 
showroomuzu faaliyete geçirdik. 
Şu an Ümraniye’deki plazamızda 
2019 yılı itibariyle hem Peugeot ve 
Citroen marka araç satışı hem de 
satış sonrası olarak hizmet veriyoruz. 
Ataşehir showroomumuzda ise 
Subaru markasının satış faaliyetlerini 
gerçekleştiriyoruz.

Can Otomotiv Ailesine Peugeot 
markasından sonra katılan Citroen 
ve Subaru markalarımızla kocaman 
bir aile olmanın gururunu yaşıyoruz.  
Peugeot, Citroen ve Subaru dostlarıyla 
birlikte önümüzdeki yıllarda daha 
da güzel işlere imzamızı atacağımıza 
eminiz.

2019 yılına zor başlayan otomotiv 
sektörü yılın 2. yarısında toparlanmaya 
başladı.

Son çeyrekte tahminlerin çok üstünde 
satış adetlerine ulaştı. Bizde Can 
Otomotiv olarak iyi bir yıl geçirdik. Grup 
PSA’dan aldığımız güçle önümüzdeki 
yılda daha büyük hedeflerle yolumuza 
devam edeceğiz.

Peugeot markamızın geçen ay 
lansmanı yapılan yeni 508’i çok büyük 
ilgi gördü. Aynı şekilde önümüzdeki 

yılın ilk çeyreğinde gelecek yeni 2008’miz ve 
yılsonuna doğru gelecek olan yeni 208’miz ile 
mevcut geniş ürün yelpazemizle bu hedeflere 
kolayca ulaşacağımıza inanıyoruz.

Yeni başladığımız Citroen bayiliğimizde de iyi 
bir satış grafiği yakaladık. Satış grafiğimizin 
önümüzdeki yıl artarak gerçekleşeceğine 
güvenimiz tam.

Ataşehir’de faaliyete geçirdiğimiz Subaru 
bayiliğimize de yeni satışa sunulan tamamen 
yenilenmiş Forester Hibrit’in ciddi anlamda 
katkısı olacağını düşünüyoruz.   
 
Can Otomotiv olarak 2020 yılına sayılı günler 
kala tüm CAN DOSTU olanların her zaman 
yanında ve hizmetlerinde olacağımızı da 
belirtmek isteriz. 

27 yıldır Can Otomotiv’in yanında olan 
Peugeot Yönetimi ve değerli ekibiyle yine aynı 

şekilde Citroen Yönetimi ve değerli ekibinin 
katılımıyla 6 Aralık Cuma akşamı sürprizli, 
eğlenceli açılış yemeği gerçekleştirdik. Bu 
güzel gece de bizleri yalnız bırakmayan;

PSA Groupe Türkiye Başkanı Olivier 
Cornuaille, PSA Groupe Türkiye Satış 
Sonrası Direktörü Michel Furth, Peugeot 
Genel Müdürü İbrahim Anaç, Opel Genel 
Müdürü Alpagut Girgin, Citroen Pazarlama 
Direktörü Selen Alkım, Peugeot Satış 
Direktörü Mehmet Akın ve Peugeot 
Pazarlama Direktörü Cem Özütok’a 
ve organizasyonumuza katılan tüm 
misafirlerimize teşekkür ederiz. 

Gece için hazırladığımız klasik Citroen 
araçlarımıza ilgi büyüktü.  Tüm davetlilerin 
ilgi odağı klasiklerdi. Yıllara meydan 
okuyan klasikleri ayrıca klasik otomobil 
tutkunları da showroomumuzda ziyaret 
ettiler.

Sektör

Peugeot 508 ortalama yakıt tüketimi  3.8L/100km – 5.7L/100km, CO2 salınımı 99 g/km – 132 g/km arasındadır. İlanda kullanılan görseller, Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. 
Detaylar; peugeot.com.tr'de.

facebook.com/peugeotturkiyetwitter.com/PeugeotTurkiye instagram.com/peugeotturkiye

WHITE & COLOR VERSIONPEUGEOT i-COCKPiT® 

NIGHT VISION TEKNOLOJİSİ

EAT8 TAM OTOMATİK ŞANZIMAN

YENİ PEUGEOT 508  
WHAT DRIVES YOU?

PSA Türkiye  CEO’su
OLIVIER CORNUAILLE

Peugeot Türkiye Genel Müdürü
İBRAHİM ANAÇ
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Detaylar; peugeot.com.tr'de.
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Peugeot Türkiye Genel Müdürü
İBRAHİM ANAÇ
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2. El Otomobil 
Pazarının Gelişimi

EROL ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü

Sektör
Analizi

Değerli Otoban okurları merhaba,

EBS Danışmanlık olarak bu sayıda 
çok fazla kelimelere boğmadan 
sade ve düz olarak rakamlarla 2. 
El Otomobil pazarının gelişimini 
sizlere göstermeye çalışacağız. 
Sonraki 2020 yılının ilk sayısında 
ise hem 2019 yılının detaylı bir 
analizini hem de 2020 yılı için 
verilerle desteklenen tahminleri 
inceleyeceğiz.

 Özet olarak bakmak gerekirse, 
Yılın ilk 10 aylık döneminde 2. El 
Otomobil pazarı 2018 yılı Ocak-
Ekim dönemine göre %4,76 
oranında artarak 4.798.611 
adete ulaşırken, 2017 yılına göre 
ise %12,75 oranında büyüdü. 
Hafif Ticari Araç pazarı ise 2018 
yılına göre %2,96 büyürken,2017 
yılına göre ise artış %7,41 olarak 
gerçekleşti. 

2. El pazarının böylesine büyüme 
sergilediği ortamda yeni araç 
pazarının rakamlarını tabloda 
hatırlamakta fayda var. 

Ocak-Ekim döneminde otomotiv 
pazarında satılan her bir sıfır 

otomobile karşılık 
yaklaşık 18 adet 2. El 
Otomobil satılırken, Hafif 
Ticari Araç oranı ise 20 
adeti buldu. 

Böylesine büyük bir 
pazarda bayilerin payı 
yok denecek kadar az 
maalesef ki…

1.Tabloda sıfır araç 
pazarının 2017-2019 
döneminde ki değişimleri 
görülebilirken, 2. tabloda 
2. El Otomobil ve Hafif 
Ticari Araç pazarlarının 
gelişi görülmekte.

3. ve son tabloda 
ise 2. El Otomobil 
pazarında 2018-2019 
döneminde piyasada 
satılan araçların model 
yıllarına göre değişimleri 
görülebilmektedir.

Güzel ve bereketli bir yıl 
kapanışı dileğimizle…
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Otomotiv sektörünün 
temsilcileriyle bir 
araya gelen Ticaret 
Bakanı Ruhsar 
Pekcan, ihracatta 
yaşanan gerilemenin 
aşılmasında daha 
fazla Ar-Ge’nin önemli 
olduğunu söyledi. 

Otomotiv sektörü Ar-Ge’ye 
odaklanıyor 

Türkiye ihracatının 13 yıldır üst 
üste lideri otomotiv sektörünün 
gelecek yol haritası, Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) ev sahipliğinde 
düzenlenen “Otomotiv Endüstrisi 
Ortak Akıl Çalıştayı”nda ele alındı. 
Çalıştayda ihracatta sürdürülebilir 
büyümeyi sağlamak için hedef 
pazarlardan üretim teşviklerine, 
yeni yatırımlardan ihracat 
uygulamalarına kadar gerekli 
düzenlemeler ve politikalar 
konusunda değerlendirmeler ele 
alındı. 

YOL HARİTASI ÖNEMLİ 

Çalıştaya katılan Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan da “Otomotiv 
sektörü ihracatımızda küresel 
ekonomik gelişmelerden kaynaklı 
bir gerileme söz konusu. Ama 
ithalatta da aynı şekilde düşüş var. 
Anlaşmasız Brexit halinde de en 
çok etkilenen sektörlerin başında 
otomotiv gelecek. Bakanlık olarak 
bunun için yapabileceklerimiz 

konusunda çalışıyoruz. Sektörümüz de 
kendi partnerleri açısından bu sürecin 
içinde olmalı. Çünkü bizim siyasi olarak 
ulaşamadığımız ticari noktalar olabiliyor. 
İş insanlarının açamayacağı kapı yok. 
Onların sürece dahil olmasıyla sorunlar 
aşılabilir. Bu çalıştayda sektörümüzün 
yol haritasıyla yapabileceklerimizi 
belirlemeliyiz.  Daha fazla Ar-Ge ve katma 
değeri yüksek ürünlerle önümüzdeki 
dönemde daha sağlam ilerleyeceğimize 
inanıyoruz” dedi. 

OTONOM ARAÇ YATIRIMLARINI 
TÜRKİYE’YE ÇEKMELİYİZ 

Otomotiv endüstrisinde günümüzde 
yaşanan dönüşümün yeni tehdit ve 
fırsatları beraberinde getirdiğini de 
vurgulayan OİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Baran Çelik “Otomotiv endüstrisinde 
günümüzde yaşanan dönüşüm, 100 

yıllık otomotiv tarihinde öne çıkmış 
ülkelerle diğer ülkeleri büyük oranda eşit 
konuma getiriyor. Bu bir fırsat. Otomotiv 
endüstrisinde fark yaratacak elektrikli 
ve otonom araç yatırımlarını Türkiye’ye 
çekmeliyiz” dedi. 

YENİ ÜRÜNLER İHRACATTA NET BİR 
ARTIŞ YARATACAK 

TİM Başkanı İsmail Gülle de otomotivin 
ihracatın lokomotif sektörü olduğunu 
vurgulayarak “Otomotiv ana sanayiinde 
8 Tasarım Merkezi, 24 Ar-Ge Merkezi 
bulunurken, tedarik sanayinde 128 tane 
Ar-Ge Merkezi, Otomotiv Tasarımı ve 
Mühendislik alanında ise 5 Ar-Ge Merkezi 
ve 2 Tasarım Merkezi faaliyet gösteriyor. 
Bu merkezlerden çıkacak yeni patentlerle 
yeni ürünler geliştirip ihraç ettiğimizde, 
bunun katkısını ihracatta net bir artış 
olarak görürüz” diye konuştu. 
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Ayna ayna söyle 
bana …

En son ne zaman aynaya baktınız !

Ayna; yalana söylemeyi beceremez, ne 
görürse yansıtır insana. Kişi kendini her 
daim genç, atletik ve mutlu görmek istese 
de, her sabah baktığınız ayna açıkça 
yansıtır gerçekleri; sağlıklı beslenmediğiniz 
için bel bölgenizdeki yağlanmayı, yeter 
kadar dinlenmediğiniz için gözlerinizin 
altındaki çökmeyi, yüzünüzün rengindeki 
solmayı, belki de saçlarınıza eklenen yeni  
akları… Her şeyi ama sizinle ilgili her şeyi 
yansıtır, bazen üzer bazen sevindirir. 

Ayna’ya baktıktan sonra, kendine çeki 
düzen verir insan, öncelikle kendini iyi 
hissetmek için sonrasında en azından göz 
takdiri ile yetinecek olsa bile beğenilmek 
için. Aynaya bakma ihtiyacı önemlidir, 
güne başlarken hazır olmanızı ve ilk 
enerjinizi kendinizden almanızı sağlar.

Peki, gündelik yaşamınızda neredeyse her 
gün yaptığımız bu ritüeli iş yaşamınızda 
yapıyor musunuz?  Ya da nasıl 
yapıyorsunuz? 
• Aynanız zayıfı şişman, kısayı uzun 
gösteriyor olabilir mi?

Köşe Yazısı

faaliyetlerine şimdiye kadar liderlik eden, 
geleceğine ışık olan sizlerde… Yarının ışığı 
olan sizler, geleceğinizdeki gençlerinizle 
hayallerinizi paylaşıyor ve önlerini 
aydınlatıyor musunuz? 

Düşünsenize; görevi devir olacaklar size 
ayna oluyorlar, sizler ise aynanın önündeki 
ışık olsanız. Nasıl bir etkisi olurdu? Işık ayna 
ile daha da parıldamaz mıydı, ne dersiniz?

Ayna – ışık ilişkisi ticari yaşamımızda başka 
nerelerde var, bir düşünelim.

• Sistribütör – yetkili satıcı ilişkisi,
• Finans kurumları – yetkili satıcı ilişkisi,
• Yetkili satıcı – çalışanı ilişkisi,
• Çalışan – müşteri ilişkisi.

Yukarıdaki ilişkilerde çizginin solundakiler 
vizyoner ışıklarıyla aynalarını aydınlatsalar, 
daha parlak bir gelecek için hep birlikte 
ilerlemenin hazzı nasıl olurdu acaba?
Listeleyince fark ettim; bazen ayna,  bazen 
de ışık olmak mümkün sanki. 

Tüm paydaşlar birlikte ilerlemek ve 
HAYALDAŞ olmak için her aynaya 
baktığımızda nasıl daha iyi olurumu, her 
ayna olduğumuzda ise nasıl “evet ama …” 
cümleleri ile değil “ evet ve …” ile başlayan 
cümleleri kullanarak hareket etmeye ne 
dersiniz.

Lütfen fikir ve görüşlerinizi aykut.
pektekin@oyder-tr.org eposta adresi 
üzerinden bana yazın. 

• Aynanızın açısı doğru mu? 

Bakıyorsunuz ama sadece bir kısmınızı mı 
görüyorsunuz veya açı tutmadı ise yanlış 
yöne mi bakıyorsunuz?

Ne dersiniz, aynaya baktığınızda 
gördüğünüz nedir? 

Bakmak işinize geliyor mu?  Durun, bir 
dakika düşünün… Ardından okumaya 
devam edin lütfen.

Eğer işinizde, baktığınızda göreceğinizden 
çekiniyor, korkuyorsanız, kızmayın 
sizden sonra şirketinizi devir almasını 
arzuladığınız sonraki nesillerin sizlerle 
HAYALDAŞ olmadığına. Şirketlerinizin 
boy aynası onlar; her gün bakıyorlar 
kendi aile şirketlerine, analiz ediyorlar, 
görüyorlar geldikleri yolu ve hayalleriyle 
örtüşmediğinde başka bir yaşam için 
adım atmak istiyorlar. Böyle bir durumda 
iseniz, aşağıdaki soruların benzerleri 
mutlaka aklınıza gelmiştir.

• Ne olursa hayaldaş olurdunuz?
• Nasıl mevcut tecrübeniz ile geleceğin 
enerjisini birleştirebilirsiniz?

Zor bir 2019 yılını geride bıraktık, sektör 
duayenlerinin yaşam muhasebelerini 
yaptıklarına sıklıkla şahit oldum. Sorular 
kısa, anlamları derin!

En doğru yanıtlar sizde, sadece sizin 
kalbinizde, öngörülerinizde. Şirketlerinizin 

Nazer Otomotiv  Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN
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Toyota, yenilenebilir 
kaynaklar 
kullanımında 
araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine ara 
vermeden devam 
ediyor.

Toyota idari 
binalarında 
“Yenilenebilir Enerji” 
kullanacak

Otomobil üretiminde çevreci 
kimliği ile öne çıkan ve geliştirdiği 
yeni teknolojiler ile sektöründe 
öncü olan Toyota, operasyonel 
uygulamalarında da “doğa dostu” 
yaklaşımını sürdürüyor. Toyota, 
bu amaçla açık alanlarıyla birlikte 
17.639 metrekare olan Kartal’daki 
Genel Müdürlük yerleşkesi 
ve Orhanlı’da bulunan 16.150 
metrekarelik Yedek Parça ve Eğitim 
Merkezi’nde uluslararası I-REC (Go0) 
sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir 
enerji kullanımına geçti.

Türkiye’de sektöründe bir 
ilki gerçekleştirerek temiz ve 
yenilenebilir enerji kullanımına 
başlayan Toyota, enerjisini 
EnerjiSA üzerinden temin edecek. 
Türkiye’de çok az firmanın sahip 
olduğu sertifika, Toyota’nın 

2050 yılı vizyonu için de büyük önem 
taşıyor. Özellikle yenilenebilir kaynaklar 
kullanımında araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine ara vermeyen Toyota, 
çevreye duyarlı genel stratejisine paralel 
bir yaklaşım da sürdürüyor. 40 yılı aşan 
çevreci hibrit teknolojisinin öncüsü olan 
Toyota, ayrıca farklı sektörlerin kullanması 
için hidrojen yakıt hücresi ile enerji 
kazanımı sağlayan teknolojiler geliştirme 
çalışmalarına da devam ediyor.

I-REC Sertifikası hakkında;
Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs-
Renewable Energy Certificates); Avrupa 
ve Amerika’da yenilenebilir enerji 
yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak 
amacı ile yoğun bir şekilde kullanılan bir 
sistemdir. Üretilen her birim elektriğin, 
kaynağından başlayarak takip edilmesini 
ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini 
sağlayan bu sistem sayesinde, güvenilir bir 

piyasa oluşturulması hedeflenmektedir. 
Yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen 
her 1 MWh elektrik için, bir sertifika 
oluşturulmaktadır.

I-REC, RECS International tarafından 
geliştirilmiş olan, uluslararası bir 
yenilebilir enerji sertifikasıdır. Amacı, 
tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir 
seçim yapmasına katkıda bulunmaktır. 
Belirli işlemleri yerine getiren tesisler, 
I-REC tarafından oluşturulan veri-
tabanına kaydolarak, üretimlerine 
karşılık yenilenebilir enerji sertifikalarını 
elde etmektedir. I-REC sertifikaları, 
CDP (Karbon Saydamlık projesi), 
GHG Protokolü veya diğer sera gazı 
standartlarında yer alan “Kapsam 
II” emisyonlarını azaltma amaçlı 
kullanılabilecek olup, sera gazı 
protokolünün (GHG-P) yeni sürümünde 
resmi olarak da tanınmış olacaktır.
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Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Baran 
Çelik, yılın 10 ayında 
1 milyon 189 bin araç 
üretildiğini belirterek, 
'Bunun yüzde 87'si 
ihraç edilmiş durumda. 
Bu yıl üretimde bir 
miktar sayı olarak 
azalma var. Yüzde 8 
civarında bir düşüş 
var ancak ürettiğimiz 
araçların katma değeri 
bir önceki yıla göre 
daha yüksek' dedi.

Otomotiv endüstrisinde oyun 
yeniden kuruluyor

Baran Çelik, Türkiye otomotiv 
endüstrisinin dünyanın 15'inci, 
Avrupa'nın ise 5'inci büyük 
motorlu araç üreticisi olduğunu 
söyledi. Türkiye'nin aynı zamanda 
Avrupa'nın ikinci büyük ticari 
araç üreticisi olduğunu ifade 
eden Çelik, 'Bu anlamda otomotiv 
üreticisi bir ülkeyiz. Türkiye 
otomotiv endüstrisi, dünya 
otomotiv endüstrisi içinde kalitesi, 
insan kaynağı ve yetkinlikleriyle 
kendini ispat etmiş durumda. 
Endüstri olarak dünya pazarından 
yüzde 1,5'lik pay alıyoruz. Bu, 
Türkiye ekonomisinin dünya 
ekonomisinden aldığı paydan 
daha yüksek. Otomotiv endüstrisi 
bu anlamda da ön planda' dedi. 
Otomotiv endüstrisinde dünyada 

büyük bir dönüşüm yaşandığına işaret 
eden Çelik, burada, elektrikli araçlara 
geçiş, mobilite, otonom veya kendinden 
sürüş ile paylaşılabilir araçların ana 
başlıkları oluşturduğunu dile getirdi. 
Çelik, sektördeki dönüşümün birçok 
yeniliği beraberinde getirdiğini, emisyon 
kısıtlamaları nedeniyle çevresel faktörlerin 
elektrikli araca geçişi her geçen gün 
hızlandırdığını söyledi.

Araçların artık bir tür yaşam alanına 
dönüştüğünü ve yeni neslin araç 
sahiplenme yaklaşımının farklı olduğunu 
vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: 'Araçlar 
bir tür elektronik cihaza dönüşüyor. 
Bütün araçların birbirine bağlı olmasından 
bahsediliyor. Otomotiv endüstrisinde 
oyun yeniden kuruluyor. Bu dönüşüm 
önemli fırsatları ve riskleri de barındırıyor. 

Endüstrinin tüm oyuncuları özellikle 
tedarik sanayisinin yeni dönüşümle yok 
olacak ürün gruplarının yerine yeni ürün 
gruplarını üretebilir halde olması lazım. 
Onun için OİB olarak Ar-Ge ve tasarım 
üzerine birçok faaliyet yapıyoruz.'

'TÜRKİYE OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN 
ENGÜÇLÜ KANADI İHRACAT'

Baran Çelik, Türkiye'nin üretim 
kapasitesine değinirken de sektörün 
en önemli avantajının ihracat olduğunu 
söyledi. Çelik, 'Türkiye'de toplam motorlu 
araç üretim kapasitesi 2 milyon adet. 
Geçen yıl endüstri bunun 1,5 milyon 
adedini kullandı. Bunun da 1,3 milyonunu, 
yani yüzde 85'ini ihraç etti. Türkiye 
otomotiv endüstrisinin en güçlü kanadı 
bu. Ürettiği motorlu araçların yüzde 

OİB Yönetim Kurulu Başkanı
BARAN ÇELİK
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80'den fazlasını ihraç ediyor. Bu yılın 10 
aylık verilerine göre 1 milyon 189 bin araç 
üretilmiş durumda. Bunun da yüzde 87'si 
ihraç edilmiş durumda. Bu yıl üretimde 
bir miktar sayı olarak azalma var. Yüzde 8 
civarında bir düşüş var ancak ürettiğimiz 
araçların katma değeri bir önceki yıla göre 
daha yüksek' dedi.

Otomotiv endüstrisindeki dönüşümde 
'yerli otomobil' avantajı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran 
Çelik, Türkiye'nin sadece otomobil üreten 
değil aynı zamanda tasarlayan bir ülke 
olduğunu belirterek, yerli otomobilin 
sektördeki dönüşümde önemli bir 
avantaj sağlayacağını söyledi. Çelik, yerli 
otomobil çalışmalarının sektör olarak 
kendilerini çok memnun ettiğini kaydetti. 
Teknik açıdan yeterlilikleri olan yerli 
otomobilin üretilmesinin önemli olduğuna 
dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu: 'Yerli 
otomobilin özellikle dış pazarlarda satış 
organizasyonunun iyi yapılması da önem 
arz ediyor. Türkiye'nin otomobilinin başarılı 
olmaması için hiçbir sebep yok. Halihazırda 
Türkiye'de üretim yapan otomobil 
fabrikaları dünyada kendini kanıtlamış 
ihraç pazarlarını oluşturdular. Bu çerçevede 
Türkiye'nin üreteceği yerli otomobil de ihraç 
pazarlarında başarılı olacaktır.'

Yeni pazarlar: Kuzey Afrika, Rusya, İsrail
Sektörün geleneksel pazarı olan AB 
ülkelerine ihracatta bu sene yüzde 10'a 
yakın daralma yaşandığını söyleyen Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, bunun 
bir kısmını yeni pazarlarla telafi ettiklerini 
dile getirdi.

Otomotivde yeni pazarların Kuzey Afrika, 
Rusya, İsrail ve Amerika ülkeleri olduğunu 
ifade eden Çelik, 'Bu ülkelere ihracatımız iki 
haneli yüzdesel büyümelerle karşı karşıya. 
Bu açıdan ihracat pazarının çeşitlendirilmesi 
adına bu yıl, önceki yıllara göre daha iyi 
ancak hala bu konuda yapılacak çok şey 
var çünkü ihracat açısından bakıldığında 
AB ülkelerine bağımlılığımız yüzde 
77 seviyelerinde. Bu rakam yüzde 80 
seviyelerinden yüzde 77 seviyelerine indi' 
diye konuştu. Çelik, diğer pazarlara ihracatı 
da artırmaları gerektiğini söyledi.

 'Araçlar bir tür elektronik 
cihaza dönüşüyor. Bütün 
araçların birbirine bağlı 

olmasından bahsediliyor. 
Otomotiv endüstrisinde 
oyun yeniden kuruluyor. 

Bu dönüşüm önemli 
fırsatları ve riskleri de 

barındırıyor. Endüstrinin 
tüm oyuncuları özellikle 
tedarik sanayisinin yeni 
dönüşümle yok olacak 
ürün gruplarının yerine 

yeni ürün gruplarını 
üretebilir halde olması 

lazım. Onun için OİB olarak 
Ar-Ge ve tasarım üzerine 

birçok faaliyet yapıyoruz.'

Almanya'ya ihracat yüzde 2,5 azaldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine 
göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 
kasım ayı ihracatı yüzde 2,7 azalarak 
2,7 milyar dolar oldu. Sektör, Türkiye 
ihracatında ise yine ilk sırada yer aldı, 
Türkiye ihracatından aldığı pay da 
yüzde 17 oldu. Otomotiv endüstrisinin 
ocak-kasım dönemi ihracatı 28,1 
milyar dolar olurken, bu dönemdeki 
ihracat ortalaması da 2,55 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Sektörün kasım ayı 
ihracatındaki düşüşte, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar grubundaki 
yüzde 16 ve çekiciler ürün grubundaki 
yüzde 63 düşüş etkili oldu. Kasım 
ayında ürün grupları bazında Binek 
Otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 
1 milyar 167 milyon dolar olurken, 
endüstri ihracatından aldığı pay da 
yüzde 43,5 olarak gerçekleşti. Aylık 
bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan 
Almanya'ya ihracat yüzde 2,5 azalarak 
399 milyon dolar oldu. Kasım'da toplam 
ihracattan 77,2 pay alan AB ülkelerine 
ihracat yüzde 3,5 düşüşle 2 milyar 80 
milyon dolar oldu.
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Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği'nin 
(TAYSAD) 40. Kuruluş 
Yılı anısına hazırladığı 
"Bir Tel Arabamız Vardı" 
belgeselinin galası, 
Rahmi M. Koç Müzesi'nde 
gerçekleştirildi.

‘Bir Tel Arabamız Vardı’ Türk 
otomotiv tedarik sanayisine 
ışık tuttu

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya 
göre, geçmiş dönem TAYSAD 
yönetim kurulu başkanları ve 
yönetim kurulu üyeleri ile günümüz 
Türk otomotiv sanayisinin önde 
gelen temsilcilerinin katıldığı gala, 

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper 
Kanca'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. 

Türkiye otomotiv ve tedarik sanayisinin 
kilometre taşlarına ışık tutan ve 
yönetmenliğini Ahmet Çağan'ın üstlendiği 
belgeselde, 1978 yılında 14 şirketin bir 
araya gelerek kurduğu TAYSAD'ın Türk 
otomotiv sanayinin gelişimine olan katkısı, 
farklı dönem yöneticilerinin görüşleriyle 
aktarıldı.

Belgeselde ayrıca, TAYSAD'ın Türk tedarik 
sanayisini gelişim süreci hatıratlarla 
aktarılırken, otomotiv sanayinde alınacak 
karar ve stratejiler konusunda TAYSAD'ın 
referans bir dernek olduğu anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAYSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, 
2018’de TAYSAD’ın 40. yılını kutladıklarını 
ve 40 yılın anısına bir kitap hazırladıklarını 
belirterek, şunları kaydetti:

“Bu kitapla birlikte görsel arşivimiz için bir 
de belgesel hazırladık. TAYSAD olarak ‘Bir 
Tel Arabamız Vardı’ belgeseli ile hem Türk 
tedarik sanayinin tarihini kayıt altına almak 
hem de sanayi tarihi konusundaki eksikliği 
gidermek hususunda, üye şirketlerimize ve 
paydaşlarımız olan STK’lara ilham vererek 
daha iyisi için yarışmayı tetiklemek istedik. 
Sonuçta, geçmiş dönem başkanlarımız 
ile başkan vekillerimizle bir söyleşi zinciri 
şeklinde güzel bir hatıra ortaya çıktı. Bu 

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
ALPER KANCA

Taysad “Daha İyisi İçin Yarışmak” kitabının Yazarı 
Taysad “Bir Tel Arabamız Vardı” belgeseli Yapımcı ve Yönetmeni
AHMET ÇAĞAN
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çalışmaya görüşleriyle, hatıratlarıyla 
katkıda bulunan değerli başkanlarımıza 
ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımız 
ile yönetmenimize teşekkürlerimi 
sunuyorum.”

“TAYSAD’ın çok kıymetli bir hazinesi 
var”

Belgeselin yapımcısı ve yönetmeni 
Ahmet Çağan da önemli bir dayanışmayı 
ve başarı modelini, satırlara ve ekranlara 
yansıttıklarını aktararak, şu ifadeleri 
kullandı:

“Hem sektörün hem de Türkiye’nin 
üreterek kalkınma idealini paylaşan 
tüm üreticilerin, gelecekteki olası 
çıkmazlarında başvurabilecekleri çok 
değerli iki kaynak esere imza attık. 
TAYSAD’ın ‘birlikte başarma modeli’ni 
hazırladığımız kitap ve belgeselle, bir 
sonraki kuşaklara örnek ve miras olarak 
bırakıyoruz. Ortaya çıkardığımız eserler, 
imkansızın başarılabileceğinin net bir 
ispatını sunuyor. ‘Memleketin kalkınması 
için bir teori, bir model oluşturmak’ 
dendiğinde, TAYSAD’lıların artık yalnız 
anlatacak değil, gösterecek de çok kıymetli 
bir hazinesi var.”

TAYSAD’ın 3. başkanı Hüseyin Bayraktar 
ise “Bir tabir vardır; her şeyi yapabilirsiniz 
fakat minder altında bırakırsanız yaptığınız 
çürür, bunu takdim edeceksiniz. Sizler bu 
belgesel ile geçmişimizi canlandırdınız. 
Çok arkadaşımız derneğimize emek verdi. 
Gelişen TAYSAD’ın en son halini belgeselde 
görmek ise beni oldukça duygulandırdı.” 
ifadelerini kullandı.

Belgeselin gösteriminin ardından TAYSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Kanca, geceye 
katılan Türk otomotiv endüstrisine 
hizmet etmiş geçmiş dönem TAYSAD 
başkanları ve başkan vekillerini sahneye 
davet ederek çekilen belgeselin de adına 
ilham kaynağı olan birer tel araba plaketi 
takdiminde bulundu.

Kitapla birlikte görsel arşivimiz 
için bir de belgesel hazırladık. 

TAYSAD olarak ‘Bir Tel 
Arabamız Vardı’ belgeseli ile 
hem Türk tedarik sanayinin 

tarihini kayıt altına almak hem 
de sanayi tarihi konusundaki 

eksikliği gidermek hususunda, 
üye şirketlerimize ve 

paydaşlarımız olan STK’lara 
ilham vererek daha iyisi için 

yarışmayı tetiklemek istedik. 
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Haber

Türkiye’de otomotiv 
sektörü 12 firma ile 18 
fabrikada faaliyetlerini 
sürdürüyor. Buna 
rağmen Türkiye’de 
ihracatın öncüsü 
olarak anılırken, 
dönüşüm içinde yer 
almadığı takdirde, 
geleceğinin parlak 
olmayacağı öngörüler 
arasında.

Otomotiv 
sektöründe satışları 
artırmanın stratejik 
yolları

Teknoloji ve ilaç endüstrisinin 
hemen ardından dünya Ar-Ge 
yatırımında büyük payı olan 
otomotiv sektörü, tüketicinin 
eğilimleri doğrultusunda sürekli bir 
değişim ve dönüşüm halinde.

Şirketler için inovasyonun gücü 
rekabetin gücünü belirlemekte 
güçlü bir etken halini alırken, 
otomotiv sektörü Endüstri 4.0 
sürecini en hızlı benimseyen 
sektör olma özelliğini gösteriyor. 
Bu sayede 3D üretim olanakları 
ile maliyetlerini yüzde 50’ye 
varan oranlarda düşürmeyi 
başardı. Teknoloji geliştikçe de 
çoğu noktada sağladığı maliyet 
avantajlarının artması öngörülüyor. 
Bununla birlikte Türkiye’de 

otomotiv sektörünün yeni ürün ve 
kapasite yatırımları sayesinde büyümesini 
sürdürmeye devam edebilmesi için ise en 
önemli noktalardan biri Ar-Ge faaliyetlerini 
geliştirmek ve inovasyonu kurum kültünün 
bir parçası haline getirmek.

Türkiye’de otomotiv sektörü 12 firma ile 18 
fabrikada faaliyetlerini sürdürüyor. Buna 
rağmen Türkiye’de ihracatın öncüsü olarak 
anılırken, dönüşüm içinde yer almadığı 
takdirde, geleceğinin parlak olmayacağı 
öngörüler arasında.

Daralan, zorlu piyasa koşullarında 
tüketicilerin satın alma adımlarını 
atabilmeleri için güven ortamının 
yaratılması son derece önemli. Burada 
satış öncesi ve satış sonrası müşteri 
memnuniyeti devreye giriyor. Müşteri 

deneyimi kavramı yalnızca bir ürün ya da 
hizmete sahip olunan anda gerçekleşmez, 
henüz sahip olunmamış ilk anda başlar 
ve sonrasında devam eder. Müşteri 
değerinde, verilen hizmet ve sunulan 
değerden dolayı bir tatmin oluşursa 
müşteri satın alma dürtüsü ile dürtülenir. 
Sizi başkalarına tavsiye eder, rakip 
firmalara yönelmez ve daha önceki olumlu 
deneyimine dayanarak tekrar sizden satın 
alır. Otomotiv sektörüne bakıldığında 
zorlu piyasa koşullarında yalnızca fiyatın 
belirleyici olmadığı açıkça ortadadır. 
Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve 
koşulda fiyat tek başına belirleyici değildir. 
Çünkü, fiyat ödediğimiz şeydir, değer ise 
satın aldığımız…

Değer öneriniz oldukça kuvvetli, müşteri 
deneyiminiz kusursuz, mükemmel 
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müşteri memnuniyetiniz sorunsuz ve satış 
sonrası hizmetleriniz çok iyi tasarlanmış 
ve canlı şekilde hayata geçirildiyse. Etkin 
ve yetkin bir müşteri şikayet yönetiminiz 
varsa satışlarınız güçlenerek ve katlanarak 
artar. Dünyaca ünlü bir araba markası 
kullanıcısına ne zaman servise gitmesi 
gerektiğini söylerken aynı zamanda servise 
bakım zamanının geldiğini kendisi haber 
veriyor ve ‘’Etkili Yetkili Servis’’ araç sahibini 
arayacak, aracında ne gibi bakımların 
yapılacağını söylüyor, ayrıca yeni özellikler 
ve aksesuarlardan da bahsederek çapraz 
satış yapıyor ve randevu oluşturuyor 
bunu yaparken müşteriden randevu 
günü ve saatini kendisi seçerek karar 
vermesini istiyor. İnsanlar kendileri ile 
tutarlı kalmak adına dediklerini yaparlar, 
bu sebepten randevu günü ve saatini 
verenlerin %98’i randevusuna geliyor 
hem de verdiği saat’ten ortalama 20 
dakika önce. Birçok alanda ve süreçte fark 
yaratmak mümkün, insanlar yaşamlarını 
sürdürmek, standartlarını korumak, yeni 
bir şeylere sahip olabilmek ya da bir şeye 
ihtiyacının olabileceğini düşünmek gibi 
dürtülerle satın alırlar. Artık satış eskisi 
gibi değil, daha da zorlaştı ve mümkün 
oldukça tüm satış süreçleri basitleştirilmeli, 
kolaylaştırılmalı. Ödeme seçenekleri, 
finansman destekleri, cezbedici fırsatlar, 
taksitlendirme yöntemleri gibi birçok 

artı değer ile müşterilere fırsat 
sunulabilir. Yapılan en büyük hata 
daralan piyasa koşullarında pozisyon 
alarak ‘’bekleyelim, görelim’’ demektir. 
Çünkü, bunu herkes yapar. Krizi fırsata 
çevirenler ‘’daha fazla müşteriye 
ulaşma ve değer yaratma’’ konusunda 
çok daha etkili davranırlar. Piyasa 
koşulları her zaman iyi gitmeyebilir, 
ancak doğru borçlanmalar, finansal 
yönetim, sabit girdileri dengeleme, 
maliyet kalemlerini yeniden ele 
alma ve personel eğitim yatırımı 
gibi çok kritik süreçlerin bu 
zamanlarda yapılması, hazırlanılması 
ve müşterilere değer sunulması 
markayı bir adım öne çıkartacak kritik 
noktalardır.

Asıl şimdi gaza basmanın tam sırası… 
Mevcut müşterileri arayarak yeni 
kampanya ya da kişiselleştirilmiş 
fırsatları aktarmak, yeni müşterilere 
ulaşacak pazarlama yatırımları ve 
stratejilerini hayata geçirmek, personel 
eğitimlerini bu dönemde tamamlamak 
ve müşterimiz olmayan müşterilere 
uzanan bir süreçte mevcut pazarı 
büyütmek stratejik olarak atılması 
gereken adımlardandır. Tam gaz ile 
bu zorlu patikadan ilk çıkacak yine 
otomotiv sektörü olacaktır.
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Müşteri Adayı 
Aramalarını 
Showroom 
Randevusuna 
Dönüştürmek için 
10 İpucu

Müşteriler interneti, araç bakmak ve satın 
almak için her zamankinden daha fazla 
kullanıyor. Bu davranış değişimi telefon 
görüşmelerini daha önemli hale getiriyor. 
Artık müşteri adayları, araçla ilgili sorular 
sormak için bayiliği ziyaret etmek yerine 
telefonlarını daha sık kullanıyor.

Hatırlarsanız “1 tıkla gelen 1 tıkla gider” 
konulu bir önceki makalemde, internetten 
gelen leadlerin doğru yönetiminde 
hızlı geri dönüşün de tam anlamıyla 
yeterli olmayacağını söylemiştim. Zira 
görüşmenin kalitesi, içeriği ve takip 
devamlılığı da hızlı bir geri dönüş kadar 
kritik konular olarak sürecin sonucunu 
etkiliyor. 

Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim 
ki, müşterilerin görüşme sırasında 
yaşadığı deneyim, söz konusu müşterinin 
bayiliğinizi ziyaret etmesi ya da telefonu 
kapatıp Google’da yer alan bir sonraki 
bayiyi aramasında başlı başına belirleyici 
faktör olabilir.

İşte yılın bu son makalesinde sizlere 
mükemmel müşteri deneyimleri 
oluşturmak ve devamında daha fazla 
randevu ayarlamak için ilk kritik anlardan 
birisi olan telefon görüşmesinin nasıl 
olması gerektiğini anlatacağım. 

Plansız bir lead aramasının asla 
yapılmamasını, “ana kural” olarak yeni çağın 
yasalarının ilk başına iliştirmeliyiz.
Yeni nesil satış danışmanlarının lead 
aramalarına hazırlanmak, görüşmeyi 
önceden planlamak ve sonucunda da 
daha fazla randevu almak için uygulaması 
gereken tüm adımları bu yazımda 
açıklayacağım.  

1. Hedefinizi Tanımlayın
Her bir lead aramasının hedefi, bir araç 
satmaktan ziyade bir randevu ayarlamaktır. 
Satışı bir an önce gerçekleştirmeye çalışmak 
tüm işlemin boşa gitmesine neden olabilir. 
Bunun yerine, müşteri ihtiyaçlarına ve bu 
ihtiyaçları nasıl karşılayacağınıza odaklanın. 

Makale

dealerdoping -  Danışma Kurulu Üyesi 
KURTHAN TARAKÇIOĞLU 

Yeni nesil satış danışmanlarının lead (müşteri adayı) 
aramalarına hazırlanmak, görüşmeyi önceden 
planlamak ve sonucunda da daha fazla randevu almak 
için uygulaması gereken tüm adımları bu yazımda 
açıklayacağım.
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Müşteri adaylarına bayiliğinizi ziyaret 
etmeleri için bir neden verirsiniz, söz 
konusu alımı sizden yapmaları ihtimali 
oldukça yüksektir.

2. İlk Aramaya İyi Hazırlanın
Telefon etmeden önce dik oturun, 
derin bir nefes alın ve gülümseyin. 
Gülümsediğinizde sesiniz daha 
net, dost canlısı ve güven veren bir 
şekilde çıkar. Bu özellikler müşteri 
adayı üzerinde mükemmel bir ilk 
izlenim oluşturmanıza yardımcı 
olacaktır. Ayrıca, giriş konuşmanızı 
hazırlayın. Her bir çağrıya “bizimle 
bağlantı kurduğunuz için teşekkür 
ederiz” cümlesini söyleyerek, 
tam adınızı, bayilik adını ve 
departman adını belirterek başlayın. 
Karşınızdakine ismiyle hitap etmeyi 
asla ihmal etmeyiniz.

Muhtemel soruları eksiksiz ve 
şeffaf bir şekilde cevaplamak için 
hazırlık yapın. Soruları hızlı ve 
eksiksiz bir şekilde cevaplayabilmek 
için söz konusu bilgilere nereden 
erişebileceğinizi bilin. İlk görüşmede 
doğru cevaplar verebilmek adına, 
sık sık değişen araç özellikleri ve 
kampanyalar dahil olmak üzere 
internet sitenizde yer alan bilgileri 
tekrar gözden geçirin ve elinizin 
altında bulundurun.

3. Müşteri Adayının Tüm 
Sorularını Cevaplayın

Bu, kulağa gayet normal gelebilir, 
ancak görüşmenin ilk birkaç 
dakikasında müşteriden randevu 
almaya çalışan veya müşterileri CRM 
sistemine eklemek için çeşitli bilgiler 
edinmeye çalışan satış personeli 

sayısını bilseniz şaşırırsınız. Görüşmeyi 
olabildiğince çabuk sonlandırmaya 
çalışmak, ilgili satış işleminin başarısız 
olmasına neden olacaktır. Bunun yerine, 
müşteri istekleri ve ihtiyaçları hakkında 
kapsamlı bilgiler edinmek adına her bir 
soruyu cevaplayın ve notlar alın.

4. Müşteri Adayının Mevcut Aracı 
Hakkında Bilgi Edinin
Mevcut araç hakkında bilgi edinmek 
müşteri ile satış danışmanı arasında 
dostane bir ilişki oluşturur ve karşınızdaki 
ile bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Ayrıca, 
müşterinin araç hakkında neleri beğenip 
neleri beğenmediğini de öğreneceksiniz. 
Bu, elinizde bulunan araçları önerirken 
yardımcı olur.

5. Değerinizi Tanımlayın
Bayiliğinizi diğer bayilerden ayıran özellikler 
nelerdir? Sorunsuz bir satış süreci? Daha 
hızlı işlemler? Asansör konuşmanızı 

tanımlayın, geliştirin ve ona inanın. Müşterileriniz 
sesinizdeki güveni ve isteği duyacak ve buna 
inanacaktır.

6. Süreci Kolaylaştırın
Müşteriler sorularının cevaplanması veya 
sorunlarının çözülmesi için ne kadar az gayret 
sarf ederse, sizinle çalışma ihtimali bir o kadar 
artıyor. Harvard Business Review study’e göre, bir 
şirket ile girdikleri ticari faaliyette “az gayret” ile 
işlemlerini tamamladıklarını bildiren müşterilerin 
%94’ü söz konusu şirketten tekrar ürün alıyor. 
Müşterilerin sizinle iş yapmalarını kolaylaştırın. 
Elinizdeki araçlar hakkındaki bilgileri hızla 
nereden temin edebileceğinizi daima bilin.

7. Görüşmeye Saygı Duyun
Çoğu bayilik, arka plan gürültüsü ile dolu olan 
yoğun yerlerdir. Konuşmak için daha sakin 
bir yer bularak görümeyi yapacağınız her 
bir müşteri adayına saygı gösterin. Sonuçta 
bu, önemli bir alım işlemi gerçekleştirmeyi 
düşünen müşteriler için temel görüşme 
niteliğindedir ve call center gibi bir ortamdan 
arandığını düşünmek müşteri adayı için 
iyi bir intiba olmayacaktır. Dikkatinizin 
dağılması veya karşı tarafı duymakta güçlük 
çekmeniz halinde, müşteriler bunu sesinizden 
anlayacaktır.

8. Not Almaya Hazırlıklı Olun
Konuştuğunuzdan iki kat fazla dinleyin ve 
müşteri adayını gerçekten dinleyin. Görüşme 
esnasında kendisini rahat hissetmesi için 
sorular sorun. Belirli bir aracı seviyorsa, 
nedenini sorun. Müşterinin söylediği şeyleri 
doğrulayın ve açıklığa kavuşturun ve bu sıra 
notlar alın. Müşterileri kendilerini tekrarlatmak 
zorunda bırakmayın. Bu, arayan kişi açısından 
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sinir bozucudur ve kendisini 
dinlemediğinizi gösterir. Her daim 
yanınızda bir kağıt kalem bulundurun. 
Asla yalnızca hafızanıza güvenmeyin. 

9. İletişim Bilgilerini Teyit Edin
Her zaman en iyi iletişim kanalını rica 
edin ve doğru bilgileri aldığınızdan 
emin olmak için telefon numaralarını 
ve e-posta adreslerini tekrarlayın.

10. Randevu Talep Edin
Her bir soruyu cevapladıktan ve güven 
ilişkisi kurduktan sonra randevu talep 
edin. Birkaç tarih önerin ve kararı 
müşteri adayına bırakın. Yardımcı 
olun, ancak ısrarcı olmaktan kaçının. 
Randevu planlandıktan sonra, 
müşterinin tercih ettiği kanaldan 
bir hatırlatma gönderin. Ayrıca, 
söz konusu randevu planlandıktan 
sonra müşteri adayına showroomun 
konumunu, ilgi duyulan aracın bir 
videosunu ya da yenilikleri içeren 
bilgiler gönderebilirsiniz.

Müşteri adaylarının aranması esnasında yaşadığı deneyim, bir satışın yapılmasını sağlayabilir 
veya alımdan vazgeçilmesine neden olabilir. Randevu ve dolayısıyla satış sayısını artıracak, 
muhteşem bir müşteri görüşmesi deneyimi oluşturmak için yukarıda sıraladığım bu on 
ipucunda ustalaşın.

Her günün başında müşteri adayı satış görüşmelerine hazırlık yapmak için kendinize zaman 
ayırın. Önceden yapılan hazırlık çalışması mükemmel bir müşteri deneyimi sunabilir ve daha 
fazla randevu ayarlamanızı, sonucunda da daha fazla satış yapmanızı sağlayabilir.

Makale

Müşterilerin görüşme 
sırasında yaşadığı deneyim, 

söz konusu müşterinin 
bayiliğinizi ziyaret etmesi 

ya da telefonu kapatıp 
Google’da yer alan bir 

sonraki bayiyi aramasında 
başlı başına belirleyici 

faktör olabilir.
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Tofaş'ın geliştirdiği bilgi 
ve iletişim teknolojileri 
çözümleri, ICMG 
Architecture (Küresel 
Dijital Mimaride 
Mükemmeliyet 
Ödülleri) tarafından iki 
farklı kategoride birinci 
oldu

Tofaş’a bilgi iletişim 
teknolojilerinde ABD’den iki ödül

Tofaş'ın geliştirdiği bilgi ve 
iletişim teknolojileri çözümleri, 
ICMG Architecture (Küresel Dijital 
Mimaride Mükemmeliyet Ödülleri) 
tarafından iki farklı kategoride 
birinci oldu.

Şirket açıklamasına göre, Tofaş'ın 
geliştirdiği iki proje; teknoloji, 
strateji ve yazılım mimarisi 
alanında başarılı projeleri 
onurlandıran dünyanın en prestijli 
ödül platformlarından ICMG 
Architecture Ödülleri'nde birincilik 
elde etti.

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Direktörlüğü'nün üzerinde çalıştığı 
servis yönelimli mimari çözümleri 
"Best Global SOA Vision for 
Enterprise Services" kategorisinde 
birincilik ödülünün sahibi olurken, 
kurumsal mimari yaklaşımı da 
"Best Enterprise Architecture 
Approach" kategorisinde ilk sırada 
yer aldı.

32 ülkeden binden fazla projenin 
katılım gösterdiği bu yılki 

yarışmanın küresel finaline ise bankacılık, 
havayolu ve sağlık gibi farklı sektörlerden 
32 proje seçildi ve kazananlar bağımsız 
jüri üyelerine yapılan sunumlar 
doğrultusunda belirlendi.

Tofaş Yazılım Süreç ve Entegrasyon 
Yöneticisi Eren Çopur ve Yazılım 
Geliştirme Yöneticisi Serdar İlter, ABD'nin 
New York eyaletinde gerçekleştirilen 
dünya finaline katılarak projelerin 
sunumlarını gerçekleştirdi.Tüm proje 
sunumlarının tamamlanmasının 

ardından jüriler tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucu her bir kategori 
için kazananların açıklandığı ödül 
töreninde Tofaş, projelerinin yarıştığı her 
iki kategoride de dünya 1'incisi oldu ve 
ödüle layık görüldü.

Her yıl dünyanın önde gelen şirketlerinin 
katıldığı "ICMG Architecture" ödülleri; 
küresel çapta tanıma, kabul, bilinirlik 
ve güvenilirlik açısından küresel bir 
mükemmellik ölçütü olarak da kabul 
ediliyor.

Haber
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Renault-Nissan-
Mitsubishi İttifakı'nın 
Proje Direktörü 
Pierrick Cornet, "Nino 
Robotics’in mobilite 
vizyonu elektrikli, 
bağlanırlık özellikli ve 
mümkün olduğunca 
çok insan için 
ulaşılabilir çözümler 
yaratmayı içeriyor" 
dedi

Renault Grubu ve Nino 
Robotics’ten engel tanımayan 
iş birliği

Renault Grubu, engelli bireylerin 
hareket özgürlüğüne destek 
olacak yeni çözümlere imza atmak 
üzere teknoloji tasarım şirketi 
Nino Robotics ile iş birliği yaptı.

Renault Grubu’ndan yapılan 
açıklamaya göre, anlaşma ile 
Renault Grubu, hareket kısıtlı 
kişilerin ihtiyaçlarına da cevap 
verecek şekilde herkes için 
sürdürülebilir ve ulaşılabilir 
mobilite çözümleri geliştirme 
misyonunu devam ettirecek.

İş birliği kapsamında Renault 
Grubu Sosyal ve Sürdürülebilir 
Etki Departmanı, mobilite 
alanında güçlü toplumsal etki 
yaratma potansiyeli olan projeleri 
destekleyen Mobilize Invest 
şirketi aracılığıyla Nino Robotics’e 
finansal katkı sağlayacak ve 
Renault Grubu mühendisleri ile 

özel çalışmalar yürüterek bir sponsorluk 
planı oluşturacak.

Uygun ulaşım çözümlerine yönelik 
algıyı değiştirmeyi amaçlayan yeni 
alternatif oturma düzenine sahip, 
kişisel taşıma aracı tasarımcısı Nino 
Robotics’in büyümesini desteklemek 
ve özellikle yakın gelecekte piyasaya 
süreceği elektrikli aracı NINO4’ün üretim 
hacminin endüstriyel ölçekte artırmak 
hedefleniyor.

“ Renault Grubu’nun stratejisi ve 
toplumsal taahhütleri ile örtüşüyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın 
Proje Direktörü ve Nino Robotics’in akıl 
hocası Pierrick Cornet, "Nino Robotics’in 
mobilite vizyonunun elektrikli, bağlanırlık 
özellikli ve mümkün olduğunca çok 
insan için ulaşılabilir çözümler yaratmayı 
içeriyor. Bu da Renault Grubu’nun 

stratejisi ve toplumsal taahhütleri 
ile örtüşüyor. Bir akıl hocası olarak, 
misyonum Nino Robotics ile otomotiv 
dünyası arasındaki potansiyel bağları 
ortaya çıkarmak ve deneyim paylaşımına 
olanak sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Nino Robotics arasında bilgi ve uzmanlık 
alışverişini teşvik edecek olan bu 
anlaşmayı gerçekleştirmekten çok mutlu 
olduklarını kaydeden Cornet, “Bu iş 
birliği ben de dahil olmak üzere Grubun 
birçok çalışanının ‘toplum menfaatine 
yönelik hedefleri olan faaliyetlerde 
bulunma arzumuzu’ gerçekleştirmemize 
olanak sağlayacak.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Nino Robotics Üst Yöneticisi (CEO) 
Pierre Bardina ise Nino Robotics’in, az 
yürüyebilen, yürümede zorluk çeken 
ya da hiç yürüyemeyenlerin hareket 
edebilme ihtiyaçlarını karşılamak için 
kurulduğunu bildirdi.
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Bardina, şunları ifade etti:

“NINO4’ün konsepti, ezber bozan bir 
tasarıma sahip küçük bir elektrikli aracı 
kullanma arzusu yaratmaya dayalı. 
NINO4’ü yaşlılar, engelli bireyler ve 
hareket kabiliyeti kısıtlı olan herkes geçici 
ya da kalıcı olarak kullanabilir.

Çünkü Nino Robotics’in tasarımı özgüveni 
önemli düzeyde artırıyor, kullanıcılarının 
sosyalleşmesini sağlıyor ve onlara hem 
duygusal hem fiziksel anlamda moral 
katarak olumlu etki yaratıyor. Nino 
Robotics tarafından tasarlanan araçları 

kişisel taşıma aracı” ayrıca, kullanıcılara 
akü seviyesi, hız ve gidilen mesafe gibi 
verileri sunan bağlanırlık özelliğine sahip 
olacak.

“Beni Takip Et” fonksiyonu ile araç, 
üçüncü şahısların NINO4’e ve 
kullanıcısına otomatik-takip özelliği 
sayesinde kılavuzluk etmesine olanak 
sağlayacak. Günümüze dek, Nino 
Robotics şirketi engelli bireylere yönelik 
Nino- kendi kendini dengeleyen kişisel 
taşıyıcı ve One- tekerlekli sandalyeler için 
tasarlanmış scooter olmak üzere iki farklı 
ürün geliştirdi ve piyasaya sürdü.

mobilite, modernlik ve bağlanırlık sunan 
sosyal makineler olarak tanımlayabiliriz.”

NINO4çok daha farklı bir alternatif 
sunmayı hedefliyor

Nino Robotics’in kurucusu Pierre 
Bardina, NINO4 ile hareket etme 
kabiliyeti kısıtlı olan engelli bireylere 
yönelik sıkça sunulan çözümlerden 
çok daha farklı bir alternatif sunmayı 
hedefliyor. Oldukça dikkat çekici, şık ve 
renkli tasarımının yanı sıra, minimum 
yer gerektiren boyutu ile de öne çıkan 
bu “alternatif oturma düzenine sahip 
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Kahve çekirdeği 
atıkları, düşük 
oksijende, yüksek 
dereceyle ısıtıldıktan 
sonra plastik ve 
diğer ek maddelerle 
karıştırıldığında, 
ortaya çıkan madde 
çeşitli şekillere 
dönüştürülebiliyor

Ford, “kahve atıklarından” 
otomobil parçası üretecek

Ford Motor Company ve 
McDonald's, sabah rutininin 
olmazsa olmaz kahve 
çekirdeklerinin atıklarını otomobil 
parçalarında kullanmak üzere 
çevreci bir iş birliğine imza atacak.

Ford'dan yapılan açıklamaya 
göre, Ford, Mc Donald's'ın kahve 
çekirdeği atıklarını üreteceği 
otomobil parçalarının far yuvaları 
başta olmak üzere ve diğer farklı 
bileşenlerinde kullanmayı planlıyor. 
Her yıl, tonlarca kahve çekirdeği, 
demleme işlemi sırasında doğal 
yollardan soyuluyor. Ford ve 
McDonald's, birlikte bu atıkların 
çok önemli bir miktarını yenilikçi 
ve sürdürülebilir bir şekilde 
değerlendirmeyi hedefliyor.

İki şirket, kahve çekirdeği 
atıklarının, otomobil parçalarında 
kullanılabilen oldukça dayanıklı 
bir maddeye dönüştürebileceğini 
keşfetti.

Ford tarafından yapılan açıklamaya 
göre; kahve çekirdeği atıkları, 
düşük oksijende, yüksek dereceyle 
ısıtıldıktan sonra plastik ve diğer 
ek maddelerle karıştırıldığında, 

ortaya çıkan madde çeşitli şekillere 
dönüştürülebiliyor.

Kahve çekirdeği atıklarından oluşan 
bu bileşenler, far yuvası ve diğer iç ve 
dış kaporta parçalarının sahip olması 
gereken kalite özellikleriyle uyuşuyor. 
Üstelik, bu yöntemle üretilen parçalar 
yüzde 20 oranında daha hafif oluyor 
ve kalıplama sürecinde yüzde 25 daha 
az enerji kullanımına imkan sağlıyor. 

Proje kapsamında, McDonald's'ın Kuzey 
Amerika'daki kahve çekirdeği atıklarının 
önemli bir kısmını araç parçalarında 
kullanılmak üzere Ford'a yönlendirmesi 
öngörülüyor.

Ford ise halihazırda dünya genelinde 
ürettiği otomobillerde geri dönüştürülebilir 
ve yenilenebilir plastiklerin kullanılması 
hedefine ulaşmak için çalışmalarını 
sürdürüyor.
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Türkiye'de üretilen 
Corolla, otomotiv 
sektörünün "oscarı" 
olarak nitelendirilen 
"Avrupa'da Yılın 
Otomobili-Car of 
the Year" finalistleri 
arasında yerini aldı

Türkiye’de üretilen 
Toyota Corolla, 
Avrupa’da “yılın 
otomobili” adayı

Türkiye'de üretilen Corolla, 
otomotiv sektörünün "oscarı" 
olarak nitelendirilen "Avrupa'da 
Yılın Otomobili-Car of the Year" 
finalistleri arasında yerini aldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya 
göre, aralarında Türkiye'nin de 
bulunduğu 16 Toyota fabrikasında 
üretilen Corolla, ilk üretildiği 
1966 yılından bu yana 46 milyon 
adetten fazla satışıyla "dünyanın 
en fazla tercih edilen otomobili" 
olmayı sürdürüyor.

30 aday otomobil arasından 
Avrupa'da Yılın Otomobili seçimi 
için 7 finalistten biri olan Toyota 
Corolla, Türkiye'de de Otomotiv 
Gazetecileri Derneği (OGD) 
tarafından 2019'da düzenlenen 
"Türkiye'de Yılın Otomobili" 
yarışmasında birinciliği elde 
etmişti.

"Avrupa'da Yılın Otomobili" 
finalisti Corolla, premium segment 
seviyesine yükseltilen prestijli iç 
tasarımı ile tamamen yenilenmiş 
modern kabin, mükemmel bir 
görsellik ve dokunsal kaliteyi de 
sunuyor.
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Ford Otosan, hayal 
gücü ile bilgiyi 
birleştiren ve çocukları 
geleceğin teknolojik 
dünyasına şimdiden 
hazırlayan "Hayaller 
Bilgi İster" projesini 
Young Guru Academy 
(YGA) ve Twin iş 
birliğiyle hayata 
geçirdi.

Ford Otosan ve YGA’dan sosyal 
sorumluluk alanında yeni iş 
birliği modeli

Ford Otosan, hayal gücü ile bilgiyi 
birleştiren ve çocukları geleceğin 
teknolojik dünyasına şimdiden 
hazırlayan "Hayaller Bilgi İster" 
projesini Young Guru Academy 
(YGA) ve Twin iş birliğiyle hayata 
geçirdi.

Hayaller Bilgi İster Projesi'nin 
basın tanıtımı gerçekleştirildi.

Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, toplantıda yaptığı 
konuşmada, "Ford Otosan olarak 
otomotiv sektöründe geleceğin 
teknolojilerini şekillendiriyor, 
uluslararası arenada rekabetin 
boyutlarını değiştiren araçlara 
imza atıyoruz. Başta otonom sürüş 
olmak üzere araç teknolojileri 
alanındaki yatırımlarımız 
ve geliştirme faaliyetlerimiz 
Türkiye'nin mühendislik bilgi 
birikimine katkı sağlıyoruz." dedi.

Söz konusu projeyle bu bilgi birikimini, 
çocuklara şimdiden aktarmayı ve onlara 
ilham vermeyi hedeflediklerini belirten 
Yenigün, "Geleceği oluşturmalarına 
yardımcı olacak teknolojilerle tanışmaları 
için otonom sürüş teknolojisini 
deneyimleyecekleri yeni bir teknoloji 
seti geliştirdik. Sürdürülebilir kurumsal 
sosyal sorumluluk anlayışımızla sosyal 
inovasyona öncülük ettiğimiz bu proje 
ile kendi faaliyet alanlarımız üzerinden 
çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine 
yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz." 
diye konuştu.

Yenigün, YGA'nın "çift kanatlı gençler" 
yetiştirme felsefesinin ve gençlerin sosyal 
sorunlara köklü çözümler geliştirmek 
için inovasyonu temel almalarını 
sağlayan yaklaşımının Ford Otosan'ın 
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla 
örtüştüğünü ifade ederek, kendisinin 

de bir "Hayal Ortağı" olarak YGA'daki 
gençlere mentorluk desteği verdiğini 
aktardı.

"Türkiye'nin en parlak gönüllüleri, en 
ihtiyaç sahibi okullara en son teknolojiyi 
ulaştırıyor"

YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 
Yaman ise "Sosyal Sorumluluk 4.0" 
modeli ile Ford Otosan ve YGA'lı 
mühendislerin çocuklara bilimi sevdirmek 
için birlikte Ar-Ge yaptıklarını, birlikte 
köy okullarına bilim seanslarına giderek 
birlikte başardıklarını belirtti.

Yaman, "Türkiye'nin en parlak gönüllüleri, 
en ihtiyaç sahibi okullara en son 
teknolojiyi ulaştırıyor. Daha da önemlisi 
teknolojinin özünü öğrenen çocuklar, 
teknolojinin gücünü insanlığa faydalı 
projeler için kullanacaklar." dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü
HAYDAR YENİGÜN

YGA Yönetim Kurulu Başkanı
SİNAN YAMAN
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Hayaller Bilgi İster Proje'si hakkında

Toplantıda verilen bilgilere göre projede, 
YGA içerisinden doğan eğitim teknolojisi 
şirketi Twin'in çocuklara bilimi sevdiren 
teknoloji setlerinden alınan ilhamla yola 
çıkıldı.

Ortak akılla geliştirilen otonom 
setlerinde bir "hayal" olarak başlayan, 
sonrasında Ford Otosan'ın Ar-Ge, 
inovasyon, mühendislik birikimi 
ve kararlılığıyla gerçeğe dönüşen 
Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü 
F-MAX'in maketi kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata 
geçen projede, araç setleri okullara 
Ford Otosan mühendisleri ve YGA'nın 

doğan teknoloji geliştirme şirketi Twin 
ekipleri tarafından geliştirilen özel setler 
için, kendisi de bir hayal olarak doğan, 
Ford Otosan'ın Ar-Ge, inovasyon ve 
mühendislik birikimi ve kararlılığıyla 
gerçeğe dönüşen Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY) ödüllü F-MAX baz alındı.

Özellikle yeni teknolojilere erişimi 
olmayan çocuklara sensörler, kodlama, 
yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak 
sorun çözme becerisi kazandırmayı 
hedefleyen "Hayaller Bilgi İster" 
projesinin ilk etabında okullara temel 
sensör teknolojisi ile otonom sürüş 
özelliğine sahip programlanabilir araç 
setleri gönderilecek. Çocukların, araç 
setlerinde hazır olarak sunulan deneyleri 
çözerek ya da kendi deneylerini 
oluşturarak teknoloji ile yapabilecekleri 
hakkında farkındalık kazanmaları 
amaçlanıyor.

Projenin ikinci etabında çocuklarla 
paylaşılacak "Yapay Zeka Destekli 
Otonom Araç Seti"nin prototipinin 
ise Ocak 2020'de hazır hale gelmesi 
planlanıyor.

Yine Ford Otosan ve Twin mühendisleri 
tarafından geliştirilen bu set Ford 
Otosan'ın F-Vision yaklaşımını daha 
somut olarak gösteren bir set olacak. 
Set içerisinde temel görüntü tanıma 
algoritmaları, blok kodlama ile yapay 
zeka model denemeleri, yeni yapay 
zeka modellerinin eğitimi ve kurulumu, 
yapay zeka kullanım senaryoları ile yeni 
problemler yer alıyor.

Proje kapsamında 3 yılda toplam 500 
okula otonom ve yapay zeka araç setleri 
ulaştırılacak.

50 bin başvuru arasından özenle seçilen 
ve 1 yıllık sosyal inovasyon programını 
tamamlayan gönüllülerle birlikte 
ulaştırılıyor.

Sosyal Sorumluluk 4.0 modelinin 
öncülerinden olan bu projenin en fark 
oluşturan özelliklerinden biri de maddi 
desteğin ötesine geçmesi ve şirketin 
teknolojik anlamda güçlü yanlarını 
topluma değer katacak bir vizyonla 
harekete geçirmesi olarak belirtiliyor.

3 yılda toplam 500 okula otonom ve 
yapay zeka araç setleri ulaştırılacak

Proje, geliştirme süreçleriyle birlikte üç 
yıllık bir zaman dilimine yayılıyor. Ford 
Otosan mühendisleri ve YGA içerisinden 
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Tesla'nın geçtiğimiz 
günlerde tanıtımını 
yaptığı "Cybertruck" 
adlı yeni aracı tanıtım 
sırasında yaşanan 
aksaklıklara rağmen 
tüketicilerden yoğun 
talep gördü. Araç daha 
piyasaya çıkmadan 200 
bin ön sipariş aldı.

Tesla’nın kamyoneti Cybertruck 
için talep patlaması

Musk’ın geçtiğimiz günlerde 
paylaştığı tweet ile Cybertruck’tan 
200 bin adet ön sipariş alındığını 
duyurdu. Cybertruck bu ön sipariş 
adedine sadece 3 günde ulaşarak 
ciddi bir talep gördüğünü resmen 
göstermiş oldu. Ancak aracın 
tasarımı ve tanıtımı sırasında 
kırılan ön camları hâlâ internette 
en çok paylaşılan otomobil 
paylaşımları arasında.

Cybertruck; Model S, Model X, 
Semi, Roadster, Model Y ve Model 3 
otomobillerinden sonra tanıtılan en 
yeni Tesla aracı olarak öne çıkıyor. 
Model 3 markanın en çok üretilecek 
ve herkesin satın alabileceği fiyata 
sahip olacak bir otomobil olarak 
piyasaya sunulmuştu. Ancak yüksek 
adetlerde üretim ve tedarikle 
ilgili yaşanan sorunlar otomobilin 
siparişlerinin aksamasına ve Tesla’yı 
olumsuz olarak etkilemişti.



Yüksek ön sipariş adedi Tesla’nın 
Cybertruck içinde Model 3’te yaşadığı 
sıkıntıları yaşayabileceğini gösteriyor. 
Cybertruck ön siparişi için müşteriler 100 
dolar depozito ödemesi gerekiyor. Aracın 
üretim tarihi ise 2021 yılı. Musk sosyal 
medyada yaptığı paylaşımlarda 146 bin 
ön siparişin yüzde 42’sinin çift motorlu 
Cybertruck, yüzde 41’nin tri motorlu ve 
yüzde 17’sinin de tek motorlu olduğunu da 
paylaştı. Cybertruck 39 bin 900 dolardan 
başlayan fiyatlara sahip. Aracın en yüksek 
fiyatlı versiyonu ise 69 bin 900 dolar.
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Eren ve Fatih Özmen 
çiftinin sahibi olduğu 
global havacılık 
şirketi Sierra Nevada 
Corporation (SNC), 
Artemis Ay görevini 
desteklemek üzere 
NASA tarafından 
seçildi ve "Shooting 
Star" adı verilen kargo 
modülünün test 
versiyonunu NASA’nın 
Kennedy Uzay 
Merkezi’ne gönderdi.

Türk çiftin uzay aracı Ay’a 
gidecek

Eren ve Fatih Özmen'in sahibi 
olduğu global havacılık-uzay 
ve ulusal güvenlik şirketi Sierra 
Nevada Corporation (SNC), 
Ticari Ay Yükü Servisleri (CLPS) 
projesini desteklemek üzere NASA 
tarafından seçildi.

Bu ihale sayesinde SNC, NASA'nın 
Artemis Ay görevini destekleyen 
dev şirketler arasındaki yerini aldı 

Aynı hafta içerisinde, SNC, 2021’de  
Dream Chaser (Rüya Avcısı) Uzay 
Uçağı ile birlikte uzaya fırlatılması 
planlanan Shooting Star (Kayan 
Yıldız) adlı kargo modülünün test 
versiyonunu da NASA’nın Kennedy 
Uzay Merkezi'ne teslim etti. 

NASA'nın Artemis görevine katkıda 
bulunacak CLPS kapsamında 
2024’te gerçekleştirilecek 
mürettebatlı görevi desteklemek 

üzere tüm ekipman Ay’a önceden 
yerleştirilebilir. CLPS sayesinde SNC, pek 
çok farklı deneyi, ikmal malzemesini ve 
ekipmanı Ay’a ulaştıracak robotik uzay 
aracını uçurarak bu konuda uzmanlık 
elde edecek.  

SNC CEO’su Fatih Özmen konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada “SNC, Mars’a 
yapılan uçuşlar da dahil olmak üzere, 
gerçekleştirdiğimiz yüzlerce görev 
sayesinde uzay alanında uzun yıllara 
dayanan bir tecrübeye sahip. Ay’a yönelik 
yenilikçi çözümler sunacak olan uydu ve 
Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal aracının 
yanı sıra NASA’nın Ay Geçidi projesine 
ilişkin kapsamlı geliştirme çalışmalarımız 
sayesinde uzmanlığımızı arttırmanın 
gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ay’daki insan varlığının sürdürülebilir 
olmasını destekleyecek planlı ay yükleri 

arasında bilim ve mühendislik yükleri 
ile araçlar, keşif gezginleri ve ikmal 
malzemeleri yer alıyor. SNC, Ay görevi 
hizmetlerini, Ay’da keşif yapmayı isteyen 
diğer ticari müşterilere de sunmayı 
planlıyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan SNC 
Başkanı Eren Özmen ise “Bilimde ve uzay 
keşiflerinde ilerleme kaydedilmesine imkân 
tanıyacak ve Ay’ın yüzeyi hakkında daha 
fazla bilgiye ulaşmamızı sağlayacak bu 
anlaşmanın bir parçası olduğumuz için çok 
heyecanlıyız.” dedi. 

SHOOTİNG STAR NASA’NIN KENNEDY 
UZAY MERKEZİ’NE ULAŞTI

Dream Chaser’in yaklaşık 5 metre 
uzunluğundaki eklentisi olan “Shooting 
Star” kargo modülü, yükler için fazladan 
depolama alanı sağlayıp Dünya’nın 
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atmosferine yeniden girdikten sonra 
kargoların imhasını kolaylaştıracak. 
Shooting Star kargo modülü ilk kez 
NASA’nın Ticari Bütünleme İkmali 
Hizmetleri 2 (CRS-2) ihalesinde 
kullanılacak.

Dream Chaser, CRS-2 ihalesi kapsamında 
Uluslararası Uzay İstasyonu için planladığı 
en az altı görevin ilkini 2021 yılının 
sonbaharında gerçekleştirecek. Kargo 
modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 
5 ton ilave basınçlı ve basınçsız yük 
taşıyacak. 

Dream Chaser’ın en önemli 
yetkinliklerinden biri, yeniden giriş 
yaptıktan sonra kargoları imha 
edebilmesi. SNC’nin Shooting Star kargo 
modülleri, Dünya’nın atmosferinde 
yanıp yok olarak Uluslararası Uzay 
İstasyonu’ndan alınan istenmeyen 
maddeleri imha edecek. 

Shooting Star, geleceğe yönelik ticari 
keşif kolları dahil olmak üzere diğer Alçak 
Dünya Yörüngesi destinasyonlarına ve Ay 
Geçidi projesine ilişkin lojistik hizmetleri 
destekleyerek daha fazla esneklik 
sunacak.

SNC, aynı zamanda, büyük yükleri çok 
güçlü bir kapasite ile taşıyabilecek bir 
uydu gibi hareket eden, serbest uçan 
versiyona yönelik bir konsept de geliştirdi.
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2019 yılı on bir aylık dönemde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %28,47 
azalarak 388.560 adet olarak gerçekleşti. 
2018 yılı on bir aylık döneminde 543.231 
adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı Kasım ayı 
sonunda geçen yıla göre %25,63 oranında 
azalarak 316.427 adet oldu. Geçen yıl aynı 
dönemde 425.478 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Kasım 
döneminde geçen yıla göre %38,74 azalarak 
72.133 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 
117.753 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 58.176 adet oldu. 58.204 adet 
olan 2018 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
%0,05 oranında azaldı.

2019 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %3,46 arttı ve 
47.803 adet oldu. Geçen sene 46.204 adet 
satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Kasım ayında hafif ticari araç 
pazarı 2018 yılının Kasım ayına göre %13,56 
azaldı ve 10.373 adet olarak gerçekleşti. 
Geçen sene 12.000 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Kasım ayı sonunda 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %27,3, 1600-
2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %34,2 ve 2000cc üstü 
otomobillerde %20,6 azalış izlendi. 2019 
yılı Kasım ayı sonunda 176 adet elektrikli 
ve 10.322 adet hibrit otomobil satışı 
gerçekleşti.

2019 yılı Kasım ayı sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon değerlerine 
göre en yüksek paya %40,04 oranıyla 100-
120 gr/km arasındaki otomobiller 126.687 
adet ile sahip oldu.

2019 yılı Kasım ayı sonunda dizel otomobil 
satışlarının payı %53,72’ye gerilerken, 
otomatik şanzımanlı otomobillerin payı 
%68,31’e ulaştı.

2019 yılı Kasım ayı sonunda otomobil 
pazarı segmentinin %85,8’ini vergi oranları 

düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere 
göre değerlendirildiğinde, en yüksek 
satış adetine %61,5 pay alan C (194.562 
adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre 
değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen 
gövde tipi yine Sedan otomobiller (%50,5 
pay, 159.829 adet) oldu.

2019 yılı Kasım ayı sonunda Hafif 
Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %72,46 pay ile Van (52.268 adet), 
ardından %11,97 pay ile Kamyonet (8.631 
adet) ve %7,89 pay ile Minibüs (5.689 adet) 
ve %7,69 pay ile Pick-Up (5.545 adet) yer 
aldı.

2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 
450 bin – 500 bin adet, 2020 yılı otomotiv 
sektörü toplam pazarının ise 525 - 575 adet 
aralığında olması tahmin edilmektedir.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2019 Yılı On Bir Aylık Dönemde %28 Azaldı

Sektör
Analizi
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Sektör

2018/2017

2019/2018

2018’2Ç: -%20,46

-52,65 -67,73 -76,49 -42,29 -42,96
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-59,02 -47,08 -35,53 -56,46 -54,62 -16,36 -66,00 -23,58 82,35 127,50 -0,05

2018

2019

2018

2019

16,809

46,204

2019’1Ç: -%44,16 2019’2Ç: -%45,27
2018’3Ç: -%51,32

10,373

9,078

Türkiye Hafif ticari 
araç pazarı, 2019 
yılı Ocak-Kasım 
döneminde geçen 
yıla göre %38,74 
azalarak 72.133 
adet oldu. 2018 
yılı aynı dönemde 
117.753 adet satış 
gerçekleşmişti.

2019 yılı Kasım 
ayında hafif ticari 
araç pazarı 2018 
yılının Kasım ayına 
göre %13,56 azaldı 
ve 10.373 adet 
olarak gerçekleşti. 
Geçen sene 
12.000 adet satış 
yaşanmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Kasım ayı ortalama 
satışlara göre 
%42,99 azaldı.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: KASIM 2019

Sektör
Analizi

ALFA ROMEO 13 13 0 0 13 13
ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2

AUDI 1.249 1.249 0 0 1.249 1.249
BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 1.199 1.199 0 0 1.199 1.199
CITROEN 1.933 1.933 262 262 0 2.195 2.195

DACIA 1.711 1.711 334 334 0 2.045 2.045
DS 40 40 0 0 40 40

FERRARI 2 2 0 0 2 2
FIAT 6.830 111 6.941 2.238 297 2.535 9.068 408 9.476

FORD 599 1.879 2.478 3.193 108 3.301 3.792 1.987 5.779
HONDA 1.888 404 2.292 0 1.888 404 2.292

HYUNDAI 911 2.095 3.006 97 97 911 2.192 3.103
INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 140 4 144 140 4 144
IVECO 0 148 148 0 148 148

JAGUAR 31 31 0 0 31 31
JEEP 253 253 0 0 253 253

KARSAN 0 40 40 40 0 40
KIA 513 513 137 137 0 650 650

LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1
LAND ROVER 238 238 0 0 238 238

LEXUS 0 19 19 0 0 19 19
MASERATI 5 5 0 0 5 5

MAZDA 55 55 0 0 55 55
MERCEDES-BENZ 834 834 530 530 0 1.364 1.364

MINI 84 84 0 0 84 84
MITSUBISHI 102 102 0 156 156 0 258 258

NISSAN 1.270 1.270 57 57 0 1.327 1.327
OPEL 2.350 2.350 316 316 0 2.666 2.666

PEUGEOT 4.263 4.263 500 500 0 4.763 4.763
PORSCHE 62 62 0 0 62 62
RENAULT 3.994 2.149 6.143 441 441 3.994 2.590 6.584

SEAT 806 806 0 0 806 806
SKODA 2.432 2.432 0 0 2.432 2.432
SMART 4 4 0 0 4 4

SSANGYONG 15 15 34 34 0 49 49
SUBARU 64 64 0 0 64 64
SUZUKI 305 305 0 0 305 305
TOYOTA 2.253 169 2.422 80 80 2.253 249 2.502

VOLKSWAGEN 4.243 4.243 1.261 1.261 0 5.504 5.504
VOLVO 422 422 0 0 422 422

TOPLAM: 16.475 31.328 47.803 5.611 4.762 10.373 22.086 36.090 58.176
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK- KASIM 2019         

ALFA ROMEO 0 237 237 0 0 0 0 237 237
ASTON MARTIN 0 18 18 0 0 0 0 18 18

AUDI 0 8.965 8.965 0 0 0 0 8.965 8.965
BENTLEY 0 5 5 0 0 0 0 5 5

BMW 0 7.743 7.743 0 0 0 0 7.743 7.743
CITROEN 0 6.930 6.930 0 2.562 2.562 0 9.492 9.492

DACIA 0 11.980 11.980 0 2.141 2.141 0 14.121 14.121
DS 0 186 186 0 0 0 0 186 186

FERRARI 0 18 18 0 0 0 0 18 18
FIAT 43.070 859 43.929 12.487 1.439 13.926 55.557 2.298 57.855

FORD 2.302 10.154 12.456 23.512 1.019 24.531 25.814 11.173 36.987
HONDA 14.285 2.432 16.717 0 0 0 14.285 2.432 16.717

HYUNDAI 6.247 12.969 19.216 0 927 927 6.247 13.896 20.143
INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 0 0 723 69 792 723 69 792
IVECO 0 0 0 0 999 999 0 999 999

JAGUAR 0 217 217 0 0 0 0 217 217
JEEP 0 1.589 1.589 0 0 0 0 1.589 1.589

KARSAN 0 0 0 440 0 440 440 0 440
KIA 0 4.002 4.002 0 1.210 1.210 0 5.212 5.212

LAMBORGHINI 0 8 8 0 0 0 0 8 8
LAND ROVER 0 1.100 1.100 0 0 0 0 1.100 1.100

LEXUS 0 53 53 0 0 0 0 53 53
MASERATI 0 30 30 0 0 0 0 30 30

MAZDA 0 291 291 0 0 0 0 291 291
MERCEDES-BENZ 0 9.169 9.169 0 3.954 3.954 0 13.123 13.123

MINI 0 998 998 0 0 0 0 998 998
MITSUBISHI 0 415 415 0 1.481 1.481 0 1.896 1.896

NISSAN 0 10.526 10.526 0 708 708 0 11.234 11.234
OPEL 0 13.820 13.820 0 1.001 1.001 0 14.821 14.821

PEUGEOT 0 18.814 18.814 0 4.921 4.921 0 23.735 23.735
PORSCHE 0 319 319 0 0 0 0 319 319
RENAULT 41.253 7.299 48.552 0 3.834 3.834 41.253 11.133 52.386

SEAT 0 5.234 5.234 0 0 0 0 5.234 5.234
SKODA 0 12.838 12.838 0 0 0 0 12.838 12.838
SMART 0 36 36 0 0 0 0 36 36

SSANGYONG 0 101 101 0 206 206 0 307 307
SUBARU 0 549 549 0 0 0 0 549 549
SUZUKI 0 1.995 1.995 0 0 0 0 1.995 1.995
TOYOTA 19.525 1.179 20.704 0 805 805 19.525 1.984 21.509

VOLKSWAGEN 0 33.021 33.021 0 7.695 7.695 0 40.716 40.716
VOLVO 0 3.646 3.646 0 0 0 0 3.646 3.646

TOPLAM: 126.682 189.745 316.427 37.162 34.971 72.133 163.844 224.716 388.560
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2018'Kasım Sonu 2019'Kasım Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 408.900 96,10% 297.297 93,95% -27,3% 45, 50, 60

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 11.644 2,74% 7.663 2,42% -34,2% 100, 110

≥ 2001 cc B/D 1.221 0,29% 969 0,31% -20,6%

-48,7%

149,1%

160

≤ 85 kW ELEKTRİK 76 0,02% 39 0,01% 3

86 kW ≤ 120 kW ELEKTRİK 0 0,00% 0 0,00% 7

≥ 121 kW ELEKTRİK 55 0,01% 137 0,04% 15

<=1600 cc HİBRİT 512 0,12% 90 0,03% -82,4% 45, 50, 60

1601 cc - <= 1800 cc (<50 KW) HİBRİT 0 0,00% 0 0,00% 110 % 18

1601 cc - <= 1800 cc (>50 KW) HİBRİT 2.793 0,66% 9.033 2,85% 223,4%

2151,4%

45, 50, 60

1801 cc - <=2000 cc HİBRİT 37 0,01% 833 0,26% 110

2001 cc - <= 2500 cc (<=100 KW) HİBRİT 0 0,00% 203 0,06% 160

2001 cc - <= 2500 cc (>100 KW) HİBRİT 233 0,05% 159 0,05% -31,8%

-42,9%

110

>2500 cc HİBRİT 7 0,00% 4 00,0% 160

Toplam 425.478 100,00% 316.427 100,00% -25,6% Vergi Oranları
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CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km) Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 75.039 17,64% 45.995 14,54% -38,71%

≥ 100 - < 120 gr/km 168.714 39,65% 126.687 40,04% -24,91%

≥ 120 - < 140 gr/km 94.938 22,31% 86.611 27,37% -8,77%

≥ 140 - < 160 gr/km 72.882 17,13% 48.655 15,38% -33,24%

≥ 160 gr/km 13.905 3,27% 8.479 2,68% -39,02%

-25,63%Toplam 425.478 100,00% 316.427 100,00%

MOTOR TİPİ Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

Dizel 57,89% 169.972 53,72%

-24,05%

-30,99%

Benzin 160.883

246.314

37,81% 122.184 38,61%

-5,46%Otogaz 14.568 3,42% 13.773 4,35%

188,16%Hibrit 3.582 0,84% 10.322 3,26%

34,35%Elektrik 131 0,03% 176 0,06%

-25,63%Toplam 425.478 100,00% 316.427 100,00%

2018'Kasım Sonu 2019'Kasım Sonu

2018'Kasım Sonu 2019'Kasım Sonu
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2019 Kasım ayı sonunda otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %93,95 oranıyla 1600cc altındaki 
otomobiller 297.297 adet ile sahip oldu. Ardından %2,42 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,31 pay ile 2000cc 
üstü otomobiller yer aldı. 2018 Kasım ayı sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %27,3 , 1600-2000cc aralığında 
motor hacmine sahip otomobil satışlarında %34,2 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %20,6 azalış görüldü. 2019 yılı on bir aylık 
dönemde 85kW altı 39 adet ve 121kW üstü 137 adet, toplam 176 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2019 Kasım ayı sonunda 1600cc altı 90 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 9.033 adet, 1801cc-2000cc aralığında 833 
adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 203 adet, 2001cc-2500cc (<=100KW) aralığında 159 adet ve 2500cc üstü 4 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti. 2019 Kasım ayı sonunda toplam 10.322 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2019 Kasım ayı sonunda otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %40,04 oranıyla 
100-120 gr/km arasındaki otomobiller (126.687 adet) ve ardından %27,37 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (86.611 
adet) sahip oldu.
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