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Yetkili satıcılık 
mesleğinin 
sürdürülebilir bir iş 
olmasını istiyoruz

Değerli Meslektaşlarım,

OYDER yönetimi olarak yetkili satıcılarımızın ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve yeni nesillerimize daha 
sağlam, sürdürülebilir bir meslek bırakmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Bu önemli yolda hep beraber hareket edebilmek ve sizleri dinleyebilmek için sektörde eksik gördüğümüz konular-
dan birisi olan diyalog toplantılarını gerçekleştirmek başta olmak üzere, birçok dernek projelerini devam ettirmek-
teyiz. Çalışmalarımızı ve bilgilendirmelerimizi web sayfamızdan, Otoban dergimizden ve direk e-postalama yolu 
ile sizlere duyurmaktayız. 

2015 yılı için programımızda olan önemli bazı konular şunlardır;

l OYDER - TOKKDER - TOBB - İTO bünyesinde,

 n Uzun dönem araç kiralama uygulamaları,

 n	 Kiralama adına alınan ve gerekli şartları oluşmadan satışı yapılan araçlar,

l	 Bayilik sisteminin rekabetteki pozisyonu,

l	 Rekabet Kurumu 

 n	 Yeni Blok Muafiyeti Tebliği çalışmaları,

l	 Hazine Müsteşarlığı - Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 

 n	 Eşdeğer Yedek Parça kullanımındaki hatalar,

 n	 Bağımsız servislerdeki asgari hizmet standartlarının oluşturulması,

 n	 Üretici standardında onarım bilgilendirmeleri,

l	 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

 n	 2015-2018 Otomotiv Strateji belgesinin yazılması,

 n	 Eşdeğer Yedek Parça tanımının bakanlıkça yapılması,

 n	 LPG’ li araçların tadilatları, kontrolleri ve kapalı otoparklarla ilgili çalışmalar,

l	 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

 n	 Kullanılmış araç ticareti regülasyonunun gerçekleştirilmesi,

l	 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

 n	 Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması çalışmaları,

l	 OYDER Otomotiv Kongresi düzenleyerek yetkili satıcılığın bugünü ve geleceğini konuşacağımız bir toplantı dü-
zenlemek,

 n		Otomotiv Perakendeciliğini Bekleyen Tehditler - Gelecek Nasıl Şekillenecek?

 n	 Otomotiv Perakendeciliğinin Kâr Merkezleri

l	  OYDER Diyalog Bölge Toplantıları düzenlemek ve ihtiyaç duyulan konularda meslektaşlarımızı   
bilgilendirmek, (Diyalog toplantılarımızın 22.sini 16 Ocak’ta Bursa’da gerçekleştirdik)

 Nisan 2015’de OYDER Kongresi düzenleyeceğiz. Haziran 2015’de Eskişehir’de, Ağustos 2015’de Van’da, Ekim 
2015’de Samsun’da, Aralık 2015’te ise Adana’da Diyalog toplantılarımız sürecek.

Yetkili satıcılık mesleğinin geleceğini görebilmek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ile beraber bir çalışma gerçekleş-
tirmiş durumdayız. Üniversitenin görüşlerini öğreneceğimiz bu akademik formasyonlu çalışma geleceğimizi plan-
layabilmek, gelecek kuşaklara işimizi devrederken ellerinde bir klavuz olacak olan bu çalışma yakın bir zamanda 
tüm yetkili satıcı meslektaşlarımız ile paylaşılacaktır.

2015 yılı için yapılan tahminlerde dünyada satışların 90 milyon adedin üstüne çıkacağı, ülkemizde ise 800 bin ade-
din üstünde satış gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu rakamlar sektörün bugünkü yapısı için düşük olsa da 
kötü olarak nitelenebilecek rakamlar değildir. Yetkili satıcılarımızın istikrarlı bir işletmecilik sergilemeleri durumun-
da kazançlarını arttırabilecekleri imkanlara sahip olabileceklerdir. 2015 yılının ülkemiz ve sektörümüz için başa-
rılı geçmesini dilerim.

Saygılarımla,
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verdiği ve 2014 yılında ise bu rakamın sadece bir yıl 
için 3 milyar usd civarında kapattığı çok net bir ger-
çektir. 2014 yılında 22,5 milyar usd ihracat ile başarı-
lı bir yıl geçiren sektör, 2015 yılında hedeflerini daha 
da yukarı taşıdı.

Erzurum’da gerçekleştirdiğimiz 20. Bölge Diyalog 
Toplantımızda konuğumuz olan Sn. Ali Koç, sektö-
rün geleceği ile ilgili çok etkili bir konuşma yaparak 
sektörün ve Yetkili Satıcılığın önündeki fırsatlardan 
bahsederek görüşlerini bizlerle paylaştı. Özellikle 
aile şirketlerinin yönetim şekillerinden, aile bireyle-

Değerli meslektaşlarım;

2 014 yılı hepimiz için çok zor bir süreç ile başla-
dı, ilk ve ikinci çeyrekte daralma %29 lara ulaşır-

ken yılın son çeyreğinde satışların artması ile pazar 
yılı bir önceki yıla göre % 10 daralma ile tamamlamış 
oldu. Yılın ilk yarısında yılsonu için yaptığımız tah-
minler 650-700 binlerdeyken son çeyrekteki perfor-
mans ve özellikle aralık ayındaki yüksek satışlar sa-
yesinde 770.000 adede ulaştı. Olabilecek tüm olum-
suzlukların bir araya gelmesi ile başlayan 2014’te 
ÖTV artışı, kurlardaki artış, BDDK düzenlemeleri, 
faiz artışlarının bir arada yaşandığı bir yılın sonun-
daki gelinen durum 2015 için daha iyimser bakma-
mıza imkan tanımaktadır. Son senelerde ihracat bi-
rincisi olan ve cari açığa olumlu yönde katkı yapan 
sektörümüzün yeni yatırımlar alabilmesi için iç pa-
zar büyüklüğümüzün öneminin herkes tarafından 
daha iyi görülebildiğine inanmak istiyoruz. Sürekli 
gündeme getirilen ve otomotiv sektörünün cari açı-
ğa neden olduğu söylentisi konusunda imkan buldu-
ğumuz her mecrada bunun doğru olmadığını, 2007-
2013 yılları arasında sektörün 12.5 milyar usd artı 

Çocuklarımıza bırakacağımız mesleğimizi 
geliştirmeli ve geleceğe hazırlamalıyız

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Alp Gülan:
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Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile 
yeni “Otomotiv Strateji 
Belgesi” hazırlanması 
süreçlerinin 
tümünde, Rekabet 
kurulu ile yeni Blok 
Muafiyeti Tebliğinin 
hazırlanması 
aşamalarında sürekli 
iletişim halindeyiz. 
Gazi Üniversitesi ile 
mesleki yeterlilik 
tanımlamaları 
konusunda - ki 
gelecekte çok önem 
arz edecek bir konudur 
- önemli çalışmalara 
iştirak etmekteyiz.

rinin eğitimlerinin yükseltilmesinden, geleceğin na-
sıl planlanması gerektiğine kadar geniş bir yelpazede 
paylaştığı görüşler hepimiz için önemlidir. Şu anda 
her 1000 kişiye 151 aracın düştüğü ülkemizde gele-
cek 10 yılın bayiler açısından büyük fırsatlar taşıdı-
ğını fakat işe odaklanmanın şart olduğunu özellik-
le vurguladı.

21. ve 22. Bölge Diyalog Toplantımızda Denizli ve 
Bursa’da Yetkili Satıcı dostlarımızla bir araya gelerek 
iş hukuku konusu ile ilgili yanlış uygulamalarımız ve 
doğrularının bilinmesi konusunda Anadolu Adliye-
sinde görevli aktif İş Hukuku Hakimi Sayın İbrahim 
Halil Şua’nın sunumlarını değerli meslektaşlarımızla 
beraber dinledik. Oyder olarak en önemli görevleri-
mizden birisinin de iş hukuku konusunda tüm üye-
lerimize doğru bilgileri aktarmak olduğuna inanıyo-
ruz. Oyder olarak amacımız, iş hukuku kanununun 
meslektaşlarımız tarafından tam olarak öğrenilmesi 
ve uzlaşma kültürünün iş ortamında arttırılmasının 
sağlanmasıdır.

Boğaziçi Üniversitesine hazırlattığımız ve önümüz-
deki ay sizlerle paylaşacağımız “Otomotiv Peraken-
deciliğinin Geleceği” konulu kitabın bundan sonra 
devamını getirmek istediğimiz kitaplar serisinin ilki 
olacağı ve gelecek ile ilgili sizlere önemli bilgiler ve-
receğine inanıyoruz. Ülkemizde sektöre dair birçok 
araştırma yapılmasına rağmen, direkt olarak Yetkili 
Satıcılık mesleğinin geleceği ile ilgili hiçbir yayın ya-
pılmamış durumdaydı. Bu eksikliği gidermek, sizlere 
akademik olarak çok değerli bir kurumdan görüş ve-
rebilmek ve kamuda Yetkili Satıcılık mesleğini daha 
net tanıtabilmek amacıyla daha önceki yönetim dö-
neminde başlatılan ve bizim devam ettirdiğimiz bu 
akademik çalışmanın sadece meslektaşlarımız için 
değil sektördeki tüm paydaşlar için ilgi ile okunacak 
bir kaynak olduğuna inanıyoruz.

Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız ile birlikte 
sektörün sorunlarına çözüm üretebilmek adına sü-
rekli olarak Ankara’da sektörümüz ile ilgili Bakanlık-
lara ziyaretlerde bulunmaktayız. İçişleri Bakanlığı ile 
bayilerde kullanılmış araç satışının yasaklanması ça-
baları ile ilgili konularda ve ASBİS projesinin gelişti-
rilmesi ve OYDER ’in sağlayacağı faydalar ile ilgili; 

Ulaştırma Bakanlığı ile muayene süreleri, K1 ve K2 
belgelerindeki değerlendirmeler konularında; Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı ile perakende yasası ile il-
gili konularında; Çevre Bakanlığı ile ekonomik öm-
rünü tamamlamış araçlar konusunda çalışmalara de-
vam etmekteyiz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı ile yeni “Otomotiv Strateji Belgesi” hazırlanması 
süreçlerinin tümünde, Rekabet kurulu ile yeni Blok 
Muafiyeti Tebliğinin hazırlanması aşamalarında sü-
rekli iletişim halindeyiz. Gazi Üniversitesi ile mesle-
ki yeterlilik tanımlamaları konusunda - ki gelecekte 
çok önem arz edecek bir konudur - önemli çalışma-
lara iştirak etmekteyiz.

İTO 53 no’lu motorlu taşıtlar komitesi ile birlikte Ka-
sım ve Aralık aylarında 2 adet zümre toplantısı dü-
zenledik ve bu zümrelere devam etmek arzusunda-
yız. Birisi yukarıda bahsettiğim İş Hukuku konusun-
da ve diğeri ise Gelir İdaresi Başkanlığının değer-
li bürokratları ile gerçekleştirdik. İş Hukuku toplan-
tımıza 200’ün üzerinde meslektaşımız katılarak ko-
nuyu ne kadar önemsediğini göstermişlerdir. Gelir 
İdaresi Başkanlığından Gelir Yönetimi Daire Başka-
nı, ÖTV Daire Başkanı, KDV Daire Başkanı ve Bü-
yük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı sektöre dair 
konularda görüşlerini bizlerle paylaşmış, bizler tara-
fından kendilerine yöneltilen sorulara cevaplar ver-
mişlerdir.

Bütün bu konular ve daha bahsedemediğim çalış-
malar OYDER olarak tüm meslektaşlarımızın tem-
siliyetlerini gerçekleştirebilmek adına gerçekleştiril-
mektedir. Unutmamak gerekir ki tüm Yetkili Satıcı 
Meslektaşlarımızın üyeliği ile destekleyecekleri OY-
DER sizlerden aldığı güç ile sesini daha gür bir şekil-
de duyurabilecektir.

2015 senesi için dünyadaki satış beklentileri 91 mil-
yon adedin üstündedir, 2020 yılında ise bu rakamın 
100 milyon adedi geçeceği tahminleri yapılmaktadır. 
Tahminler 2028 yılında gerçekleşmesi beklenen top-
lam araç satışının bugüne göre %45 artış gösterece-
ği ve bu artışın önemli bir kısmının Asya/Pasifik böl-
gesinde olacağını göstermektedir. Bu artıştan ülke-
mizin de etkileneceği açık bir gerçektir ve Otomo-
tiv Strateji belgesine göre de 2023 yılında iç pazar 1,5 
milyon adede, ihracatımız ise 3 milyon adede ulaşa-
caktır. Bu göstergeler mesleğimizin gelişiminin yö-
nünü de açıkça göz önüne sermektedir. İnanıyorum 
ki Yetkili Satıcılık mesleği şu dönemde oldukça zor 
günler geçirmesine rağmen orta vadede bir gelecekte 
önü son derece açık olacaktır.

Bu yönde OYDER’in çalışmalarını, eğitimlerini, ya-
yınlarını takip etmenizi arzu ediyorum. Çocukları-
mıza bırakacağımız mesleğimizi daha kurumsal hale 
getirmeli, geliştirmeli ve geleceğe hazırlamalıyız.

Hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Sürekli gündeme getirilen ve otomotiv sektörünün cari açığa neden 

olduğu söylentisi konusunda imkan bulduğumuz her mecrada bunun 

doğru olmadığını, 2007-2013 yılları arasında sektörün 12.5 milyar do-

lar artı verdiği ve 2014 yılında ise bu rakamın sadece bir yıl için 3 milyar 

dolar civarında kapattığı çok net bir gerçektir. 2014 yılında 22,5 milyar 

dolar ihracat ile başarılı bir yıl geçiren sektör, 2015 yılında hedeflerini 

daha da yukarı taşıdı.
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OYDER, Bursa'da 22. Diyalog 
Toplantısı'nı gerçekleştirdi
Bursa’daki otomobil satıcılarıyla bir araya gelen 

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, 2015 
yılında 825 bin binek araç satılmasını tahmin 
ettiklerini söyledi.

2015 yılında 825 bin otomobil satılması 
hedefleniyor

Bursa'daki otomobil satıcılarıyla bir araya gelen 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, 2015 
yılında 825 bin binek araç satılmasını tahmin 
ettiklerini söyledi.

Bursa'daki otomobil satıcıları yetkililerini bir araya 
getiren OYDER, otomobil sektöründe yaşanan 
sıkıntıları masaya yatırdı. Türkiye'de otomotiv 
sektöründe Bursa'nın ayrı bir yeri olduğunu ifade 
eden OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp 
Gülan, üretimlerde Bursa'nın Türkiye'nin kalbi 
olduğunu söyledi. Pazarın, 2014 yılını 2013'e göre 

yüzde 10'luk bir düşüşle kapattığına dikkat çeken 
Gülan, "2014 yılının ilk 6 ayında yüzde 30 düşen 
satışlar, son çeyrekte yapılan çalışmalarla yüzde 10 
düşüşte kaldı. 2015 yılında ise sektörün yüzde 5 
gibi bir artışla yılı kapatacağını düşünüyorum. Bu 
oranlara göre, 2015 yılında toplam satışın 825 bin, 
ağır vasıtaların da bu rakama eklenmesiyle 850 bin 
olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Bursa'nın satıştaki payının da her geçen gün 
arttığına dikkat çeken Gülan, "Çünkü Bursa'da 
çok modern plazalarla, kullanıcıya en iyi hizmetin 
verildiği büyük yatırımlar var. Avrupa'nın birçok 
ülkesinde Bursa'daki satış ofislerini bulmak 
mümkün değil. Bununla beraber, yeni yatırımların 
da Bursa merkezli olmasını temenni ediyorum" diye 
konuştu.

İstatistiklerin, son 2 yıldır Türkiye'de üretilen 
otomobillerde üretim hatası olmadığını gösterdiğine 
dikkat çeken Ziya Alp Gülan, "Bursa'da üretilen 

Otomotiv Yetkili 
Satıcıları Derneği, 
otomotiv sektöründe 
son gelişmelerin 
değerlendirildiği 
“Diyalog” bölge 
toplantılarının 
22’ncisini Bursa’da 
gerçekleştirdi. 

OYDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Ziya Alp Gülan
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araçlardaki geri çağırma oranlar,ı en gelişmiş 
ülkelerden bile çok aşağıda. O yüzden Bursa'nın 
daha iyi rakamları hak ettiğine inanıyorum" diye 
kaydetti.

Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Araçların 
dönüştürülmesi çevre için büyük yarar

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Z. Alp 
Gülan, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların 
dönüştürülmesinin çevre ve güvenlik açısından 
büyük yararlar sağlayacağını belirtti. Gülan, 
Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil ve hafif ticari 
araçların ortalama yaşının 12, ağır vasıtalar dahil 
edildiğinde bu rakamın 16 olduğunu belirtti. Gülan, 
Batı Avrupa ülkelerinde ortalama araç yaşının ise 7 
olduğunu ifade etti.

Z. Alp Gülan, Türkiye’de 20 yaş üstünde 1 milyon 
650 bin adet otomobil ve 230 bin adet hafif ticari 
araç olduğuna işaret ederek, "20 yaş ve üstü eski 
teknoloji araçların CO2 (karbon dioksit) salımı 220 
gr/km iken yeni nesil araçlarda ortalama oran 130 
gr/km’dir. Eski araç parkımızın çevreye verdiği hasar 
ise 550 milyon ağacın bir yılda temizleyebileceği 
kadardır. Bu da 200 Belgrad Ormanı’na eşdeğer bir 
rakamdır. Avrupa’da hava kirliliğini temizlemek 
için araç başına harcanan rakam 8 bin 494 Euro’dur. 
Şu anda devlet bu rakamın yarısını dönüşüm için 
harcasa eski teknolojiye sahip birçok araç trafikten 
çekilebilecektir. Çevre için yapılabilecek en büyük 
desteğin bu olduğu kanaatindeyiz.” diye konuştu.

Hafif ticari araçların kiralanabilmesi ile ilgili bir 
çalışma başlattıklarını dile getiren Z. Alp Gülan,  

konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı Kara 
Ulaştırma Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın ile 
görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşmeler 
sonucunda olumlu gelişmelerin olacağının bilgisini 
verdi. OYDER Başkanı Gülan, “Özellikle hafif 
ticari araçların muayene sürelerinin artık teknik 
belge üzerinden değil de tescilden sonra başlaması 
konusunda da adımlar atarak belli bir mutabakata 
vardık. Yetkili satıcıların ya da sağlayıcıların 
stoğunda duran bir ticari aracın söz gelimi altı ay 
sonra müşteriye satışı gerçekleştiğinde muayeneye 
gitmesi gerekiyor. Bu açıdan muayene başlangıç 
sürecinin tescil ile başlaması konusunda mutabakat 
sağladık. Büyük bir ihtimalle kısa bir zaman dilimi 
içerisinde konuyla ilgili adımlar atılmış olacaktır” 
diye konuştu.

OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, 'otomobil 
satışları artıkça cari açık artıyor' algısı üzerine 
değerlendirmelerde bulundu. Z. Alp Gülan, 
“Son yedi sekiz yıllık zaman dilimi içerisinde 
otomotivde ihracat ve ithlat dengesi açısından 
rakamlar incelendiğinde ortaya sektör lehine 
bir artı değer yaratmış durumdayız. Geçen yıl 
325 milyon dolar fazlası olan otomotiv sektörü, 
bu yılı 2.7 milyar dolarlık bir fark ile kapatacak 
gözüküyor. Yani sektörün tüm yaptığı ihracat ile 
ithalatı kıyasladığımız zaman sektörün ihracatta 

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKTİF İŞ HUKUKU HAKİMİ İBRAHİM HALİL ŞUA 
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2.7 milyar dolar fazla getirisi olduğunu görüyoruz. 
Artık yeniden bir ÖTV artışı olur ya da olmaz 
tartışmalarında tabloyu bu şekilde okumak 
gerekmektedir. OYDER olarak kamu nezdindeki 
tüm girişimlerimizde bu konunun önemle altını 
çiziyoruz” dedi.

Dünya otomotiv sektörün gelişmine de değinen 
Z. Alp Gülan 2008 yılındaki dramatik daralmaya 
rağmen, bugüne kadar dünya otomotiv satışlarında 
yukarıya doğru bir ivmenin yakalandığı tespitini 
yaptı. Dünya otomotiv pazarında Türkiye'nin de 
içinde bulunduğu Doğu Avrupa'da bir daralma, 
Batı Avrupa'da ise bir düzelme yaşandığına işaret 
etti. Z. Alp Gülan, Çin'in başlı başına büyük bir 
dev olmaya devam ettiğinin bilgisini verdi. Bunun 
yanı sıra BRIC ülkelerinde otomotiv pazarının 
inanılmaz bir şekilde büyüme eğilimi taşıdığını 
söyleyerek, “Yapılan tahminler 2018 yılında 100 
milyon aracın üretilmesinin yanında bir o kadar 
aracında satılmasını öngörüyor. Bu rakamın 
sadece 30 milyonunun Çin'de üretilip satılması 
tahmin ediliyor” diyerek, bir yetkili satıcı olarak 
her yıl katlanarak büyüyen bir pazarı hayal dahi 
edemediklerini dile getirdi.

İç pazar yeterli değilse yeni yatırım da gelmiyor

Kuvvetli bir pazar oluşmamasının yatırımları da 
etkilediğine değinen Z. Alp Gülan, “Türkiye'ye son 
dönemde yatırım gelmiyor. Otomotiv yatırımcıları 
sürekli gelişerek büyüyen Çin ve Hindistan 
pazarlarına yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Bu 
yüzden iç pazarımızın ÖTV artışlarıyla sürekli 
dalgalandığı, K1, K2 SRC belgeleriyle hafif ticari 

araç satışlarının daraldığı bir ortamda yatırımcılar 
gelişen pazarları tercih ediyorlar. OYDER misyonu 
gereği bu konu üzerinde her platformda sesini 
duyurmaya çalıştı. Sonuç itibariyle kamu yönetimi 
de bu durumu görmeye başladı, önümüzdeki 
dönemde iç pazarımızın kuvvetlendirilmesiyle ilgili 
çalışmaların hızlandırılmasını temenni ediyoruz” 
dedi.

İstanbul Anadolu Yakası Aktif İş Hukuku 
Hakimi İbrahim Halil Şua sektörü ilgilendiren, 
sözleşmelerin hazırlanması, fesih, ihbarname 
hazırlanması, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla 
mesailer, satış ve servis hizmetleri konusunda 
bilgiler verdi. Sektörde özellikle iş hukuku 
konusunda bir çok hata yapıldığına dikkat çeken 
İbrahim Halil Şua, yetkili satıcıların davaya söz 
konusu olan konularda, 'nasıl olsa iş mahkemesinde 
kaybederiz' anlayışına sahip olduklarına işaret etti. 
İş hukuku konusunda yetkili satıcıların yaptıkları 
temel hatalara değindi. Basit önlemlerle haksız bir 
şekilde davaların kaybedilmesinin önüne rahatlıkla 
geçilebileceği konusunda bilgiler verdi. 
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Z iyaret esnasında, ASBİS sistemi ile Maliye 
Bakanlığı portalı www.gib.gov.tr'nin 

entegrasyon sürecinin hızlanması ve bu sayede 
hatalı veri girişleri sonucu yanlış yatan vergiler ile 
tescili yapılamayan araçların yarattığı kargaşanın 
önüne geçilebileceği paylaşıldı. 

Bu teknik sürecin tamamlanmasına kadar 
geçen süreçte ise hatalı veri girişi sonucu vergi 
iadesinden önce vergi dairelerince bazı hataların 
düzeltilmesinin işlemleri rahatlatacağı belirtilerek, 
tüm vergi dairelerinin tescil aşamasında basit bazı 
bilgilerin düzeltilebilmesi yönünde yetkilendirilmesi 
talep edildi.

Sektör adına belirtilen önemli sıkıntılarından 
biriside kullanılmış ticari araçların satışları 
esnasında yaşanan KDV sorunu oldu. Bu yönde 
önerilerimizi ilettiğimiz Gelir İdaresi Başkanı Sn. 
Adnan Ertürk konuya dair bilgi sahibi olduğunu 
ve önerileri dikkate alarak başkanlık yetkilileri ile  
konu üzerinde çalışma gerçekleştireceklerini belirtti.

Toplantıya iştirak eden İTO 53. no'lu komite 
Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mustafa Karayılan ise 
taksi plakalarında yaşanan sorunlar ile ilgili bilgileri 
ileterek konu üzerinde görüşlerini Gelir İdaresi 
Başkanı ile paylaştı.

OYDER, Gelir İdaresi Başkanı
Adnan Ertürk'ü ziyaret etti

Oyder Yönetim Kurulu 
Başkanı Z. Alp Gülan, 
Genel Sekreter Özgür 
Tezer ve İTO 53. no'lu 
Komite Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa 
Karayılan T.C. Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanı Sn. Adnan 
Ertürk'ü sektörün 
genel sıkıntılarını 
paylaşmak ve talepleri 
iletmek üzere ziyaret 
ettiler.
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İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
İTO & OYDER İşbirliği ile

“Otomotiv İkinci El Satış Danışmanı
Eğitim Programı” düzenledi
İstanbul Ticaret Odası ve OYDER işbirliği ile 2. El Satış Danışmanı 
Eğitim Programı düzenlendi. Eğitim ile, 2. el ürünler konusunda 
müşterilere danışmanlık yaparak ürünlerin satışını gerçekleştiren, 
müşteri  memnuniyetini sağlayan ve alışverişin sürekliliğini artıran 
satış personelinin bilgisinin artırılması hedeflendi.

OYDER, otomotiv ticaretinin içinde 
bulunduğu kârsızlık ortamı sebebi ile 

genel bir uygulama olarak yetkili satıcıların 
yeni kâr merkezleri oluşturularak gelirlerini 
artırmak konusunda yeni projeler hayata 
geçiriyor. 

Yeni kâr merkezleri yaratılması ve verimliliğin 
artılması konusunda sektörün önünü açmak 
isteyer OYDER, tüm yetkili satıcıların 
üzerinde hem fikir olduğu kullanılmış araç 
ticaretinin geliştirilmesi konusunda önemli 
adımlar attı.

Kullanılmış araç ticareti konusunda 
işletmelerin yaşadığı bazı sorunlar verimliliği 
düşürüyor.  Verimlilik sorununa çözüm 
olabilmesi amacıyla Kullanılmış Araç Satış 
Departmanında çalışacak, bilgi sahibi ve 
eğitimli personel yetiştirmek gerekliliği ortaya 
çıkıyor. 

Bugüne kadar bu yönde bir eğitim programı 
gerçekleştirilmediğinden dolayı bu açığı 
kapatmak amacıyla İTO&OYDER işbirliği 
ile İstanbul Ticaret Üniversitesinin ev 
sahipliğinde “OTOMOTİV 2.EL SATIŞ 

DANIŞMANI EĞİTİM PROGRAMI” 
hazırlandı.

OYDER bu konuda amacını daha önce 
eğitimi verilmemiş bir alanda meslektaşlarına 
destek olmayı hedeflemiştir. Bu program ile 
eğitim alan personel ile şirketlerde konusunda 
uzmanlaşmış personel çalıştırma şansına 
sahip olunmasına katkı sağlayacaktır.

Eğitim, İstanbul Ticaret Üniversitesinin 
Sütlüce kampüsünde ve İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  
tarafından gerçekleştirildi. İlk eğitimin bütçesi 
İstanbul Ticaret Odası tarafından karşılanmış 
ve  katılımcılara ücretsiz olarak sunulmuştur.

Eğitimi başarı ile bitiren öğrencilerimize bir 
sertifika verilecek ve bu sertifika sahibi olan 
personel sektörde tercih edilir hale gelecektir.
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Türk Hukukunda ibra sözleşmesi 01 Tem-
muz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 

sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş 
olup, kabul edilen Yasanın 132'inci madde-
sinde "Borcu doğuran işlem kanunen veya ta-
raflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile 
borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapa-
cakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kıs-
men ortadan kaldırılabilir" şeklinde kurala yer 
verilmiştir. 

İbraname borcun sona erme nedenlerinden 
biridir. İş Hukukunda ibranamenin delil de-
ğeri sınırlıdır. İbraname yazılı delil niteliğin-
de olsa da, işe girerken ya da çalışılan bir sıra-
da işçiye baskıyla imzalatıldığı, hatta fesih son-
rasında hakların ödenmesi için imzalanması-
nın şart koşulduğu örneklere rastlanmaktadır. 
Bu şekilde elde edilen ibranameye değer veri-
lemeyeceği açıktır. 

İbranamenin delil değeri borcu sona erdiren 
etkisi Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde 
açıkça düzenlenmiş olup bu yönde Türk Borç-
lar Kanunu hükümleri uygulama alanı bula-
caktır. 

1.-6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan 
Önceki Dönem

a)-818 Sayılı Borçlar Kanunu Döneminde 
Düzenlenen İşçi Alacakları Kapsamındaki 
İbranamelerin Yorumu

aa)-İş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra 
sözleşmeleri geçersizdir

bb)-İbranamede tanzim tarihinin yer alma-
sı gerekir

cc)-İbraname savunmasına karşı işçinin irade 
fesadı iddiasında bulunması hâlinde bu iddi-
anın ispatı gerekir. İbra sözleşmesi yapılırken 
taraflardan birinin esaslı hataya düşmesi, diğer 
tarafın veya üçüncü şahsın hile ya da korkut-
masıyla karşılaşması halinde, ibra iradesinden 
söz edilemez.

dd)-Henüz doğmamış ve varlığı tartışma-

lı olan bir alacak için ibra sözleşmesi düzen-
lenemez

ee)-İbranamenin miktar içermesi veya içer-
memesi titizlikle değerlendirilmelidir

ff)-İbranameye konulan ihtirazi kayıt, ibra 
iradesinin olmadığını gösterir. Yine, işçi-
nin ibranamede yasal haklarını saklı tuttuğu-
na dair ihtirazi kayda yer vermesi ibra irade-
sinin bulunmadığını gösterir (Yargıtay 9. HD. 
4.11.2010 gün 2008/40032 E, 2010/31666 K).

gg)-İbranamenin bölünebilmesi mümkündür

hh)-İbraname içeriğinin savunmayla ve işyeri 
kayıtlarıyla çelişmemesi gerekir.

2. -6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yü-
rürlüğe Girmesinden Sonraki Dönem

a)-6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Döne-
minde Düzenlenecek İbra Sözleşmelerinin 
-İş Hukuku yönünden unsurları (6098 sayı-
lı TBK. 420)

aa)-Taraflar arasında iş ilişkisinden doğan bir 
alacak bulunmalıdır

bb)-Bu alacak, ibranamenin düzenlendiği sı-
rada doğmuş ve çekişmesiz olmalıdır

ccc)-Alacaklı ile borçlunun ibra sözleşmesi 
düzenlenmesi konusunda iradelerinin birleş-
mesi ve tarafların fiil ehliyetine sahip olmala-
rı gerekir. İbranamenin çift taraflı bir sözleş-
me olarak yapılmış olması gerekir.

ddd)-İbra sözleşmesi yazılı şekilde düzenlen-
melidir.

eee)- İbraname tarihinin fesihten itibaren 1 
aylık süre sonrasına ilişkin olması gerekir.

fff)-İbra konusu alacağın türünün ve mikta-
rının ibranamede açıkça belirtilmesi gerekir

ggg)-Ödemenin gerçek tutara uygun şekil-
de ve banka aracılığıyla yapılmış olması kabul 
edilmiştir. Aksi halde kesin olarak hükümsüz 
olacağı düzenlenmiştir. 4857 Sayılı Yasaya tabi 

olan işçiler için de artık bu yasa hükmü tatbik 
edilecektir.

İbranamenin geçerlilik şartları TBK'nun da 
açık bir yasal düzenlemeye kavuşmuştur. (As-
lında bu bir ibra değil, tamamen ifadır. İbrana-
me başlığı altında ise borcu sona erdiren ibra-
dan çok adeta ifa düzenlenmiştir.) 

İbraname geçersiz olmasına rağmen bir mik-
tar ödeme yapıldığını göstermesi halinde, 
makbuz mahiyetinde olduğu kabul edilecek-
tir.

Bu hükümler hizmet sözleşmesinden doğan 
bütün tazminat alacaklarına uygulanacaktır. 

İbranamenin fesihten itibaren bir aylık süre 
sonrasında yapılmasına ilişkin geçerlilik ko-
şulu, işverenin olası baskılarını azaltmak ve 
iş güvencesinin sağlanması amacıyla getiril-
miştir. Çünkü bu bir aylık süre işçinin eski işi-
ne dönüp dönmeyeceğinin tespiti bakımından 
önemlidir. 

Feshin geçerli ya da haklı nedeni olması açısın-
dan herhangi bir fark yoktur. Bir aylık sürenin 
beklenmesi gerekir. Bir aylık bekleme süre-
si ibranamenin düzenlenme zamanı ile ilgi-
li olup ifayı ilgilendiren bir durum değildir. 
Yani fesih ile muaccel hale gelen kıdem tazmi-
natı, ihbar tazminatı ve izin ücreti gibi hakla-
rın ödeme tarihleri bir ay süre ile ertelenmiş 
değildir. Ödeme banka dışı yollarla yapılmış 
ise, borç ibra yerine tamamen veya kısmen 
ifa yoluyla sona ermiş olur. 

Cezai şart, eğitim gideri veya işçinin tazmin et-
mesi gereken işçinin borçları ile ilgili durum-
larda yukarıdaki sınırlamalar olmaksızın ibra 
yoluyla borç sona erdirilebilecektir. 

Bu şekildeki bir ibraname sadece işçi-işveren 
değil, destekten yoksun kalanlar ile işçinin di-
ğer yakınlarının isteyebilecekleri tazminat ve 
alacaklar dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan 
bütün haklar yönünden uygulanır.

İş Davalarında
İbraname
İBRAHİM HALİL ŞUA
İstanbul Anadolu Adliyesi Hakimi
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2 014 yılında,  yüzlerce yetkili satıcı bayimiz 
OYDER toplu sms projesi avantajlarından   

yararlanmış,   mobil pazarlamanın gücü ile sa-
tışlarını arttırmış, karlılığını yülseltmiştir. 

2014 Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye de mo-
bil penetrasyon oranı % 93,8’ e çıkmış, Mobil 
abone sayısı ise 71.908.742’ye ulaşmıştır. SMS 
gönderimi de 2008 ten 2013 yılına kadar % 
128’lik artış göstermiş , yıllık gönderim adeti 
177,6 milyara ulaşmıştır. ( BTK 2014 EYLÜL 
RAPORU)

Tüm bunların sonucunda BTK Başkanı Tayfun 
Acarer’ in de belirttiği gibi Türkiye, Avrupa’da 
en çok cep telefonu ile konuşan ve en çok SMS 
gönderimi yapan ülke olmuştur. TUİK  veri-
lerine göre; 31 aralık 2013 tarihi itibariyle 0-9 
yaş nüfus hariç olmak üzere Türkiye nüfusu-
nun  64.190.215 kişi olduğu düşünüldüğünde 

mobil dünyanın hayatımızdaki vazgeçilmezli-
ği bir kez daha görülmektedir.

Mobil dünyanın vazgeçilmezliği, mobil pazar-
lama dünyasını her gün geliştirmiş, mobil rek-
lam ve pazarlama, Deloitte tarafından yayınla-
nan global tüketici araştırması 2011 de belirtil-
diği gibi ürün ve hizmet satın alımında ilk sı-
raya yerleşmiştir. Bu gelişmeler Mobil pazarla-
ma dünyasını otomotiv parekendeciliği için de 
vazgeçilmez bir mecraya dönüştürmüştür.

Otomotiv perakendeciliğinin en önemli çatı 
platformu olan OYDER, üyelerine ve paza-
ra değer katan yaklaşımı ile Mobil pazarlama-
nın önemine dikkat çekmiş, 2014 yılında “ OY-
DER Toplu SMS Projesi ” ni başlatmış ve çok 
önemli sektörel katkılar sağlamıştır.

OYDER TOPLU SMS PROJESİNİN SEKTÖREL 
KATKILARI

OYDER Toplu SMS gönderiminin sektörel 
katkılarını 2 ana başlıkta görebiliriz.

1. MALİYET AVANTAJI

a) OYDER toplu sms gönderimi projesiyle, 
projeden yararlanan yüzlerce üyesine önem-
li bir maliyet avantajı yaratmış, zorlu geçen 
2014 Pazar koşullarında pazarlama maliyetle-
rinin azaltılması, satış, servis ve sigorta gelir-
lerinin artmasında üyelerine önemli katkılar 
sağlamıştır.

b) OYDER, proje kapsamında üyelerine, hiçbir 

kullanım  taahhütünde  bulunmadan , ihtiya-
cı ölçüsünde , istediği zaman , istediği miktar-
da avantajlı  sms gönderimi  fırsatı sunmuştur. 
Projeden önce bir çok yetkili satıcı karşılaştığı 
yüksek mobil pazarlama maliyetleri nedeniyle, 
maliyetlerini düşürebilmek için yüksek kulla-
nım taahhütleri vermek zorunda kalmış ve bu 
taahhütlerin yaptırımları nedeniyle yine pek 
çok firma bundan olumsuz etkilenmiştir. 

c) OYDER  gerçekleştirdiği bu proje ile tüm 
sektördeki mobil pazarlama fiyatlarını reka-
betçi kılmış, milyonlarca liralık sektörel bir 
maliyet avantajı yaratmıştır.

2. MOBİL PAZARLAMADA UZMANLIK

Proje  sadece otomotiv sektörüne yönelik ça-
lışmalara odaklanmış, sektörün ihtiyaç ve bek-
lentileri doğrultusunda gelişim alanları belirle-
miştir. Bu çerçevede sms metinlerinin düzen-
lenmesi, gönderim zamanı ve frekansı, mesaj-
ların kişiselleştirilmesi gibi başlıklarda danış-
manlık hizmeti vermiş, üyelerinin fark yarat-
masına katkıda bulunmuştur.

OYDER 2015 yılında da “OYDER Toplu SMS 
Gönderimi “ projesini sürdürerek üyelerine ve 
otomotiv sektörüne değer katmaya devam et-
mektedir.

Mobil pazarlamada
OYDER gücü

Yıllara Göre Mobil SMS  Miktarı, Milyon Adet *(BTK 2013 RAPORU)

Özlem Karaca Çelik
Rönesans Araştırma ve Mobil
Paz. Hiz. A.Ş. Genel Müdürü
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

2011’de başladığımız 
iş yönetimi değişim 
programımız artık 
son safhasında ve 
yeni ürünlerimiz ile 
ticaret hacmimizi daha 
da büyütmeye doğru 
önemli adımları 2015 
içinde atacağız. 

2 014 senesinin başında pazar öngörümüzü binek 
otomobilde toplam %15 küçülmenin olması 

şeklinde hesaplamıştık. ÖTV artışı ile başlayan 
2014 ilk çeyrek sonunda %25’i bulan daralma 
ile ve sonrasındaki yavaş ilerleyen satış trendleri 
ile uzun süre bir önceki yıla göre neredeyse %25 
kadar daralma sinyalleri ile moralleri uzun süre 
olumsuz etkiledi. Senenin hemen başında genel 
olarak hakim olan olumsuz hava yıl ortasına kadar 
devam etti. Büyük markaların yüksek stok adedi 
ve düşük seyreden satışlar pazardaki ve bayilerdeki 
iş ortamını ciddi şekilde tatsız hale getirdi. Büyük 
oranda moral motivasyona dayanan otomobil 
pazarı, Seçimlerin geride kalması ve yaz sezonu 
ardından bayilerin enerjisini son çeyrekte artıran 
agresif kampanyaların da etkisi ile yılın ikinci 
yarısında toparlansa da 2013 senesine göre toplam 
pazarda %10 bir küçülme ile 2014 senesini kapattık. 

2014’e Mazda açısından bakarsak yeni Mazda3 ve 
CX-5 gibi modellerimiz ile istikrarlı büyümemizi 
sürdürerek bir önceki yıla göre pazar payımızı 
ilk yarıda %12, sene sonu itibariyle ise %9 
büyüttük. 2014 markamız için model bazında Satış 
performansı ile güzel hatırlanacak detaylarla geride 
kaldı. Bu gelişmede özellikle 2014’te satışa sunulan 
SKYACTIV yeni Mazda3 ve CX-5 modellerimizdeki 
başarılı Satış adetlerinin etkisi var. Ikon spor 
modelimiz MX-5 de 25. Yılını kutladığı 2014 
senesinde şirket tarihimizdeki rekor teslimat 
sayısına ulaştı ve sınıf lideri konumunu pekiştirdi.

2015 senesi ile ilgili olarak ise binek otomobil pazar 
beklentilerimiz, 2014 senesine parallel yani 570,000 
ila 585,000  adet aralığında olmasını bekliyoruz. 
Ekonomide ve gündelik hayatta ülkemizin ve 
otomotiv sektörünün olumsuz etkilenebileceği 
önemli bir gelişme olmasını ummuyoruz. Bununla 
beraber tüketici güven endeksindeki düşüklüğün 
sebeplerinin iyi analiz edilmesi gerekmekte.

2011’de başladığımız iş yönetimi değişim 
programımız artık son safhasında ve yeni 
ürünlerimiz ile ticaret hacmimizi daha da 
büyütmeye doğru önemli adımları 2015 içinde 
atacağız. İstanbul Auto Show sonrasında satışa 
sunulacak olan tamamen yeni CX-3 modelimiz 
mini crossover sınıfında çok iddialı olacak. CX-3 
ile 1.5 SKYACTIV dizel motorumuzu ilk kez 
tüketicilerin beğenisine sunacağız. Tamamen 
yeni CX-3 modelimizi çok özel kılan özellik ise 
Türkiye’de ilk kez 1.5 litre hacimde dizel, otomatik 
ve 4x4 özelliklerini bir arada sunacak olmamız. 
Gelişen ürün ve bayi sayımız ile 2015 senesini 
yaklaşık %90 büyüme ile kapatmayı planladık. 
Büyüme planlarımızı geleneklerimizi bağlı kalarak 
“örnek iş modeli” yaklaşımından taviz vermeden 
yürütmeye 2015 içinde de devam edeceğiz. 

Mazda Türkiye Bayi ve Satış
Organizasyonları Direktörü Mert Güçlüer:

“Yeni ürünlerimizle satış
adetlerimizi artıracağız”

“Mazda olarak genel kabullerin dışında 
alternatif ticari yaklaşımlarımız, 6. Kuşak 
yeni modellerimiz ile 2012’den bu yana 
önemli bir değişim yaşıyoruz .”
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Perakende Yasası’nın 
yürürlüğe girmesiyle 
uygulanacak bir 
sistem olup, perakende 
işletmelerin açılış 
ve faaliyeti ile 
kapanışında gerekli 
başvuru ve diğer 
işlemlerin yapılması, 
ilgili kurum ve 
kuruluşlara iletilmesi, 
değerlendirilmesi, 
sonuçlandırılması 
ve bu işletmelere 
yönelik veri tabanının 
oluşturulması ile 
bilgi paylaşımının 
sağlanması amacıyla 
Bakanlık bünyesinde 
kısa adı PERBİS olan 
perakende bilgi 
sistemi kurulacaktır. 

P erakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun (Bundan sonra kısaca “Perakende 

Yasası” olarak anılacaktır.) perakende işletmelerin 
açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, 
perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin 
ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, 
tüketicinin korunması, perakende işletmelerin 
dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin 
sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri 
ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle 
ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
Perakende Yasası, Resmi Gazete’de yayımı ile birlikte 
yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda yasa her ne kadar alışveriş merkezleri 
ağırlıklı düzenlemeler getirmeyi öngörse de 
Otomotiv Yetkili Satıcıları da, yasanın 3.1.c. 
maddesi kapsamında Bayi İşletmeleri (Sözleşmeye 
dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin 
satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız 
çalışan işletmeyi) ve dolayısıyla da 3.1.ı. maddesi 
kapsamında Perakende işletme (Alışveriş merkezi, 
büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme, özel 
yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer 
ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri) 
kapsamında değerlendirilecek olup, aksi 
belirtilmedikçe Perakende Yasası’nınbayi işletmeleri 
ve perakende işletmeler için öngördüğü tüm 
düzenlemelere tabi olacaktır. 

Bu açıklamalar ışığında;

1. PERBİS NEDİR? 

Perakende Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle 
uygulanacak bir sistem olup, perakende işletmelerin 
açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru 
ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum 
ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, 
sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri 
tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının 
sağlanması amacıyla Bakanlık bünyesinde kısa adı 
PERBİS olan perakende bilgi sistemi kurulacaktır.  
1Bu kapsamda;

➢ İşyeri açma ve çalışma ruhsatı PERBİS üzerinden 
verilir.2

➢ Ruhsat değişikliğine ilişkin işlemler de PERBİS 
üzerinden gerçekleştirilir.

(İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Usul ve 
Esaslar: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu, 
doğrudan veya PERBİS üzerinden yetkili idareye 
yapılır. Doğrudan yapılan başvurular, yetkili idare 
tarafından PERBİS’ e işlenir. Yetkili idare tarafından 
yapılan ön değerlendirme sonucu uygun bulunan 
başvurular; başvuru tarihinden itibaren en geç üç iş 
günü içinde, perakende işletmenin açılış ve faaliyete 
geçişinde gerekli kayıt ve benzeri işlemleri yapmakla 
görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara PERBİS 
üzerinden iletilir. Bu iletimle birlikte, ilgili kurum ve 
kuruluşlara da gerekli başvuru yapılmış sayılır.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından, mevzuatı 
çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılır ve 
yönetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak 
perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçişi için 
gerekli olan bilgi ve belgeler PERBİS’e işlenerek 
yetkili idareye iletilir. Mevzuatta öngörülen 
şartları taşıyan perakende işletmelere, yetkili 
idare tarafından PERBİS üzerinden işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Başvurusu uygun 
bulunmayanlara ise, sonuç en geç 30 gün içerisinde 
gerekçeli olarak tebliğ edilir.)

2. PRİM ve BEDEL TALEBİ

Perakende Yasası’ nın 6. maddesi kapsamında 
Otomotiv Yetkili Satıcıları, üretici veya tedarikçiden 

Perakende ticaretinin düzenlenmesi 
hakkında kanun ve otomotiv yetkili 
satıcıları açısından değerlendirilmesi
Avukat Cihat Bingöl
Legal Hukuk Bürosu
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Personele verilen 
hediye çeklerinin 
bordroda brütleştirilip, 
damga vergisi, gelir 
vergisi, SGK prim ve 
işsizlik primlerine 
tabi tutulması daha 
doğru ve güvenli 
bir yöntem olarak 
değerlendirilebilir.  

mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi 
kartı katılım bedeli ve benzeri gibi adlar altında 
ürün talebini doğrudan etkilemeyen herhangi 
bir pirim veya bedel talep edemeyeceği gibi 
sözleşmede türü ve oranı belirtilmedikçe, satışa 
konu ürünün talebini doğrudan etkileyen reklam, 
anons veya raf tahsisi gibi hizmetlerden dolayı 
üretici veya tedarikçiden, prim ya da bedel talebinde 
bulunamayacaktır. Bu kapsamda, prim veya bedel 
talebinin sözleşme süresiyle sınırlı olması ve prim 
ya da bedel talebine konu olan ürünün sözleşme 
süresince satışa sunulması zorunludur.3

3. ÖDEMEYE İLİŞKİN DÜZENLEME

Perakende Yasası’ nın 7. maddesi kapsamında 
Otomotiv Yetkili Satıcıları ile üreticiler veya 
tedarikçiler arasındaki alım satım işlemlerinden 
kaynaklı ödemelerin, sözleşmede öngörülen tarihte 
yapılması esastır.4

4. KAMPANYALI SATIŞLAR

Perakende Yasası’nın 9. maddesi kapsamında 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 
ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara 
uyulması kaydıyla indirimli veya promosyonlu satış 
kampanyaları düzenlenebilir. Ancak kampanyanın 
süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya 
faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, 6102 sayılı 
Kanun hükümlerine göre tasfiye durumunda ise 
altı ayı geçemez. Perakende işletmeler, başlangıç 
ve bitiş süresi belli olmayan anlık indirimler 
yapamaz.5

5. PERAKENDECİLER KONSEYİ

Perakende ticaretin Perakende Yasası’nın yukarıda 
belirtilen amacına uygun olarak yapılmasının 
sağlanması hususunda karşılıklı bilgi ve görüş 
alışverişinde bulunmak, sektöre yönelik politika 
oluşturulmasına katkı sağlamak, sorunları 
tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve 
ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini 
sağlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ 
nın koordinatörlüğünde Perakendeciler Konseyi 
oluşturulur. Yılda en az bir kez toplanacak Konseyin 
sekretarya hizmetleri Bakanlık İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülür.

6. BAKANLIK VE BAKANLAR KURULU GÖREV ve 
YETKİLERİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Perakende sektörünün 
ve perakende işletmelerin ülke genelinde dengeli bir 
şekilde yayılması, büyümesi ve gelişmesine yönelik 
çalışmalar yapmaya, istatistikî bilgileri derlemeye, 
düzenlemeye ve yayımlamaya görev ve yetkili 
olmasının yanı sıra taşınmaz ve ikinci el motorlu 
kara taşıtı alım satımı gibi ticari faaliyetleri 
yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarını 

belirlemeye ve bu faaliyetlerin yürütülmesine 
ilişkin düzenlemeler yapmaya da görevli ve 
yetkilidir.6

Bakanlar Kurulu; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ 
nın üst meslek kuruluşlarının görüşlerini de 
alarak oluşturacağı teklifi üzerine, faaliyet 
konusu ve kollarına göre perakende işletmelerin 
açılış ve faaliyete geçişinde, işletme sayısı ve 
bunların birbirlerine yakınlığı, ulaşım imkânları, 
işletmelerin çevreye, altyapıya ve trafiğe 
getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski 
gibi ekonomik, sosyal, demografik ve çevresel 
faktörler açısından gözetilecek kriterleri 
belirleyerek, PERBİS işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı onay sürecine dâhil edilmek üzere 
belirlediği kriterleri Bakanlığa iletmeye ve bu 
hususlara ilişkin usul ve esasları yönetmelikle 
düzenlemeye yetkilidir. 

1PERBİS kuruluncaya kadar, perakende işletmelerin 
açılış ve faaliyete geçiş işlemleri ilgili mevzuatına 
göre yürütülür. Perakende işletmelere ait gerekli 
bütün bilgiler, kurulmasından itibaren en geç bir yıl 
içerisinde Bakanlığın koordinasyonunda yetkili idare 
tarafından PERBİS ’e aktarılır. Bakanlık, bu süreyi 
birer yılı geçmemek üzere en fazla iki defa uzatmaya 
yetkilidir.

2Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
perakende işletmelerin almış olduğu işyeri açma ve 
çalışma ruhsatları geçerliliğini korur.

3Bu düzenlemeye aykırı hareket edenlere, her bir 
mağaza ya da şubesindeki her bir aykırılık için haksız 
olarak alınan prim ve bedel tutarında idari para 
cezası verilir.

4Bu maddede düzenlenmeyen hususlarda, 13/1/2011 
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 
uncu maddesi hükümleri uygulanır.

5Bu düzenlemeye aykırı hareket edenlere beş bin Türk 
Lirası idari para cezası verilir.

6Bu düzenleme kapsamında belirlenen davranış 
kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket 
edenlere üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
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Bayramlarda, 
yılbaşında personele 
verilecek erzak 
paketleri ayni 
yardımdır. Ayni 
yardımlar SGK 
açısından Prime Esas 
Kazanç hesabında 
istisna olmakla 
birlikte, damga 
vergisi ve gelir 
vergisi açısından 
ayni yardımlar 
istisna konusuna 
girmemektedir.    

P ersonele bayramlar veya yılbaşında verilen 
hediye çeklerinin durumu genel olarak tartışma 

konusudur: Bordroya konmalı mıdır? Bordroya 
konulursa SGK uygulanmalı mıdır?    

Bu konuda bir karara varmadan önce ilgili 
kanunlardaki bazı maddeleri incelemekte fayda 
var. Öncelikle “Bu hediye çeki bir ücret midir?” 
diye bakalım. Ücret ise vergi ve prim açısından 
inceleyelim.  

Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında 
işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve 
para ile ödenen tutardır. (4857 Sayılı İş Kanunu – 
Madde 32) 

Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı 
olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve 
ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatlerdir. (193 Sayılı G.V.K. Madde 61) 
Gelir Vergisi Kanunu ilgili maddenin devamında 
“Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali 

sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, 
aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı 
veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir 
ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile 
kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş 
bulunması onun mahiyetini değiştirmez” ifadesi yer 
almaktadır.

Buna göre ücreti belirleyen ana unsurlar olarak: 

- Bir işverene bağlı olarak çalışmayı

- Bir iş karşılığında olmayı

- Para veya para ile temsil edilmeyi

sayabiliriz.  

Ücret için 3 değişik kesinti bulunuyor. Bunlar; 
damga vergisi, gelir vergisi ve SGK kesintileridir. 

58 No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği’ne 
baktığımızda “Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, 
aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken 
bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla 
olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 
5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak 
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu 
paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış 

Personele verilen hediye
çekleri SGK açısından prime
esas kazanç mıdır?

Bahadır Dinçyürek
Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri, 
Kıdemli Müdür
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veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir 
ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya 
tediyeyi temin eden kağıtlar” için binde 7,59 damga 
vergisi ödenmesi gerektiğini anlıyoruz. 

Gelir Vergisi açısından baktığımızda; aşağıda yazılı 
ücretlerin Gelir Vergisi'nden istisna edildiğini 
görüyoruz:

1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye 
içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren 
ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal 
eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri;

2. Gelir Vergisi'nden muaf olanların veya gerçek 
usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında 
çalışan işçilerin ücretleri;

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde 
cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde 
çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları 
zamanlara ait ücretleri;

4. (4369 sayılı Kanunun 82/3-b maddesiyle bent 
kaldırılmıştır. Yürürlük ; 29.7.1998)

5. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, 
bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden 
ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma 
bekçilerinin ücretleri;

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler 
tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda 
ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta 
hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, 
kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) 
(Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına 
dahil değildir);

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, 
ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atelyelerinde 
çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve 
düşkünlere verilen ücretler;

8. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek 
suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, 
işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen 
durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek 
bedelinin (4369 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle 
değişen ibare Yürürlük; 29.7.1998) 800 000 
lirayı(287 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 
ile 2015 yılında uygulanmak üzere 13,00 TL.) 
aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme 
hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. 
Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile 
hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan 
ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret 
olarak vergilendirilir.);

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve 
fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre 
barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere 
konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması 

ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile 
mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2yi aşmayan 
konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi 
suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 
m2'yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden 
menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz);

10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine 
gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler 
tarafından yapılan taşıma giderleri;

11. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci 
maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen 
emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları (506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci 
maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen 
aylıkların toplamı, en yüksek Devlet memuruna 
ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise 
aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) 
(Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi 
aylıklar dahil); 

12. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim 
Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan 
ücretleri.

13. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik 
kurumları tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul 
ve yetim aylıkları;

14. Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan 
dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında çalışan 
hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde 
ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği 
ücretler;

15. Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran 
işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran 

Personele verilen 
hediye çeklerinin 
bordroda brütleştirilip, 
damga vergisi, gelir 
vergisi, SGK prim ve 
işsizlik primlerine 
tabi tutulması daha 
doğru ve güvenli 
bir yöntem olarak 
değerlendirilebilir.  
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işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, 
her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin 
belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen 
ücretler. 

(Asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla)”

SGK açısından 5510 sayılı kanunun 80. Maddesi 
prime esas kazancı tanımlarken istisnaları da içinde 
göstermiştir. “4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas 
kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Prime esas kazançların hesabında; 

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit 
istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve 
işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık 
sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen 
tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar 
gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt 
bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak 
üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır. 

b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme 
yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, 
kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem 
tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, 
ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları 
yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile 
zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel 
sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine 
ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu 
geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel 
emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca 
tabi tutulmaz. 

c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her 
ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni 
yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler 
prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki 
prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet 
ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate 
alınmaz.”

Bayramlarda, yılbaşında personele verilecek 
erzak paketleri ayni yardımdır. Ayni yardımlar 
SGK açısından Prime Esas Kazanç hesabında 
istisna olmakla birlikte, damga vergisi ve gelir 
vergisi açısından ayni yardımlar istisna konusuna 
girmemektedir.    

Sonuç olarak, personele verilen hediye çeklerinin 
ayni yardım olarak mı, yoksa nakdi yardım olarak 
mı değerlendirileceği bu yardıma uygulanacak 
istisnaları da etkilemektedir. Türk Dil Kurumu’na 
göre ayni yardım “para olarak değil, madde olarak 
verilen” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çeklerin 
marketlerde para yerine kullanılabileceği, bu çekler 
ile markette satılan her üründen alınabileceği göz 
önünde bulundurularak bunların ayni yardımdan 
ziyade; nakdi yardım olarak değerlendirilmesi 
ihtimali oldukça kuvvetlidir Buradan yola çıkarak, 
personele verilen hediye çeklerinin bordroda 
brütleştirilip, damga vergisi, gelir vergisi, SGK prim 
ve işsizlik primlerine tabi tutulması daha doğru ve 
güvenli bir yöntem olarak değerlendirilebilir.  
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2014 için ithalde alınan KDV 
rakamları dikkat çekici. Bu yıl ithalde 
alınan KDV kümülatif olarak sadece 
%2,6 oranında artmış ve 64,4 milyar 
TL olarak gerçekleşmiş. İthalde 
alınan KDV ile “dış ticaret açığı ve 
cari açık” ilişkisini düşününce; bu 
rakamların, dış ticaret dengesi ve 
cari açık bağlamında oldukça olumlu 
işaretler olduğunu söyleyebiliriz. 

Bütçe Açığı 2014’te
Sürpriz Yaptı!

Emrah Akın
Vergi, Direktör
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2013 yılsonunda 18,5 
milyar TL'lik bir “açık” 
veren Bütçe; 2014’te 
22,7 milyar TL “açık” 
vermiş durumda. 
Bütçe açığı için revize 
yılsonu hedefinin 
24 milyar TL olduğu 
düşünülünce, mevcut 
açığın tahminlerin 
ötesinde olumlu 
olduğunu belirtmek 
lazım. Bunda bütçe 
giderlerindeki disiplin 
başrolü oynuyor. 

1 5 Ocak’ta 2014 Ocak-Aralık Bütçe 
gerçekleşmeleri yayımlandı. Bu sayede 2014 

Bütçesi’nin 12 aylık sonuçlarını da görmüş olduk. 
Sonuçlara bakarak, olumsuz bir tablo ile karşı 
karşıya olduğumuzu söyleyemeyiz; ancak ayrıntıları 
irdeleyince önemli mali ipuçları karşımıza çıkıyor. 
2014 Bütçe sonuçlarına ilişkin verilere kısaca 
değinelim...

Gelirler

Ocak-Aralık 2014 döneminde kümülatif “bütçe 
gelirleri” 2013’ün aynı dönemine göre %9,3 artışla 
425,8 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Her ne kadar 
revize hedefler tutturulmuş olsa da bu düşük artış 
oranı 2014 boyunca sıkça değindiğimiz, “Bütçe'nin 
gelir performansındaki düşüklüğe” de işaret ediyor. 
Aynı dönemde “vergi gelirleri”nin de beklenen 
performansı tam gösteremediğini belirtmemiz 
lazım. Vergi gelirlerinin artış oranı, genel gelir artış 
oranından daha kötü; %8,1’lik artışla 352,4 milyar 
TL’lik bir vergi geliri gerçekleşmesi var; ancak 2014 
başında hedeflenen vergi gelirinin 348,3 milyar TL 
olduğunu da not edelim.

2014 için ithalde alınan KDV rakamları dikkat 
çekici. Bu yıl ithalde alınan KDV kümülatif olarak 
sadece %2,6 oranında artmış ve 64,4 milyar TL 
olarak gerçekleşmiş. İthalde alınan KDV ile “dış 
ticaret açığı ve cari açık” ilişkisini düşününce; 
bu rakamların, dış ticaret dengesi ve cari açık 
bağlamında oldukça olumlu işaretler olduğunu 
söyleyebiliriz. Özetle, 2014 sonu itibarıyla cari açık 
rakamında bir sürpriz olmayacağını öngörmek 
mümkün. Diğer taraftan, üretimimizin hammadde 
ve ara malı bakımından, ithalata olan bağımlılığının 
yüksek olduğunu düşününce, ithalde alınan KDV 
verileri içeride ekonomik yavaşlamaya ve ihracat 
performansımızda düşüşe işaret ediyor olabilir.

“Dâhilde alınan KDV (%0,3 artış) ve ÖTV (%6,6 
artış)” kanallarında yaşanan dikkat çekici oranda 
düşük performans 2014 sonu itibarıyla dikkat 
çekiyor. Dâhilde alınan KDV 38,1 milyar TL ile bu 
yılbaşında hedeflenen 39,6 milyar TL’nin 1,5 milyar 
TL altında kalmış durumda. ÖTV ise 91 milyar TL 
ile yılbaşında belirlenen hedefi yaklaşık 1,5 milyar 
TL aşmış. Belirtelim, ÖTV’de bütçe hedeflerinin 
üzerinde gerçekleşen kalemler tütün mamulleri, 
MTV ve dayanıklı tüketim malları; petrol ve 
doğalgaz ürünler ile kolalı gazozlar ise hedeflerinin 
altında kalan kalemler.

Özetle, vergi gelirlerinin ana motoru olan ÖTV 
ve KDV kanallarında 2014’te iyi bir performans 
gördük demek oldukça zor. Belirtmemizde yarar 
var; 2014 için belirlenen Gelir Vergisi ve Kurumlar 
Vergisi hedefleri de yakalanmış durumda.

Giderler ve Bütçe Dengesi 

2014 Bütçesi’nin asıl yıldızının “gider tarafı” 
olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. “Bütçe 
giderleri” bu yıl %9,8 oranında artışla 448,4 
milyar TL olarak gerçekleşmiş durumda. Giderler 
cephesinde, yılsonu bütçe hedefinin 436,4 milyar 
TL’den 448 milyar TL’ye revize edildiğini de 
belirtelim. Bir not daha ekleyelim, özellikle son 
yıllarda “Bütçe dışı harcamalar”da hızlı bir artışın 
yaşandığı uzmanlar tarafından vurgulanan bir diğer 
önemli nokta. Bu durum karşımızdaki B ütçe gider 
rakamlarının tam olarak reel durumu yansıtmadığı 
anlamına gelebilir; ancak biz yorumlarımızı resmi 
olarak açıklanan rakamlarla yapmak durumundayız.

Faiz dışı fazla konusunda geçen yıla kıyasla 
biraz daha kötü bir tablo var. 2014’te “faiz dışı 
fazla”  2013’e oranla %13,4 azalmış ve 27,2 milyar 
TL olmuş.  Özetleyelim, 2013 yılsonunda 18,5 
milyar TL'lik bir “açık” veren Bütçe; 2014’te 22,7 
milyar TL “açık” vermiş durumda. Bütçe açığı 
için revize yılsonu hedefinin 24 milyar TL olduğu 
düşünülünce, mevcut açığın tahminlerin ötesinde 
olumlu olduğunu belirtmek lazım. Bunda bütçe 
giderlerindeki disiplin başrolü oynuyor. Bütçe açığı 
için belirlenen hedefin tutturulması da oldukça 
önemli başarı olacaktı; ancak bu noktada akıllara 
”Neden aradaki 1,5 milyar TL’ye yakın kaynağı Ar-
Ge veya yatırım teşvikleri gibi katma değeri yüksek 
kaynaklara aktaramıyoruz?” sorusu geliyor. 

Kısacası, her ne kadar vergi gelirleri performansı 
beklenen potansiyelinin altında kalsa da “mali 
disiplinin” sürdürülmesi bakımından 2014’ün 
başarılı bir yıl olduğunu vurgulamak gerekli. 
Ekleyelim, vergi gelirlerinin istikrarını ve mali 
disiplini korumak için -ortasında bir de genel seçim 
yaşayacağımız- 2015 biraz daha çetin bir yıl olacağa 
benziyor.  
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PAZARLAMA

Hedef kitle
sosyal medyada mı?

İnternetin yaygınlaşması, sosyal medyada 
geçirilen sürelerin uzaması ve özellikle mobil 

araçların akıllı bilgisayarlara dönüşmesi hemen 
hemen tüm markaların pazarlama stratejilerini bu 
yeni dünya üzerine kurgulamalarını sağladı.

Son dönemde geleneksel medyada yapılan 
reklamların artık eskisi kadar etkili olmadığı, hedef 
kitle üzerindeki etkisinin yeterince ölçülemediği 
ve bu nedenle dijital medyadaki hareket alanının 
çok daha geniş olduğu hakkında sayısız görüş ve 
yönlendirme bulunuyor.

Pekiyi gerçekten durum böyle mi? Yani gelecekteki 
tüm iletişim dijital medya üzerinden sosyal medya 
kanallarıyla mı gerçekleşecek?

Öncelikle kabul etmemiz gereken bazı gerçeklerden 
söz edelim. 

Türkiye’de internet kullanımı Avrupa ortalamasının 
üzerinde seyrediyor. TÜİK Hane Halkı Bilişim 
Teknolojileri Araştırmasına göre internet 
kullanımımız 16-74 yaş arasında %53,8’e yükseldi. 
Artık her 2 kişiden biri internet kullanıyor. En 
yüksek oranda internet kullanımı ise 16-24 yaş 
aralığında gerçekleşiyor. 

ÇINAR NOYAN

Son yılların en 
hızlı büyüyen 
mecrası olarak 
dikkat çeken Sosyal 
Medya gerçekten 
yeni dünya 
pazarlamasının 
gözdesi olmayı hak 
ediyor mu yoksa 
pazarlamacılar için 
yeni bir ego savaşı 
sahası mı?
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Özellikle gençler arasında geleneksel medyanın 
takibi çok azaldı ve kendi aralarındaki haberleşmeyi 
temel haberleşme olarak kabul edenlerin sayısı çok 
arttı.

Yapılan araştırmalara göre internet üzerinde aranıp 
bulunan içeriğin %70’inden fazlası “kullanıcı 
tarafından oluşturulan içerik” haline geldi. 
Doğruluğu, güvenirliği ve zamanlaması tartışılır 
olan bu içerik çoğu zaman yanlış yönlendirmelere, 

hatalı çıkarımlara ve daha önemlisi yarardan çok 
zarar veren algılamalara yol açabiliyor.

Bu da markalar için fayda kadar tehlike içeren bir 
olgu olarak karşımıza çıkıyor. Markalar kontrol 
edemedikleri içeriklerin kendilerine ne kadar 
fayda sağladığı konusunda yavaş yavaş endişeler 
geliştirmeye başladılar.

İşte pazarlamanın son dönemde parlayan konsepti 
olan “içerik yönetimi” kavramının çok önemli 
hale gelmesinin temel sebebi, internetteki kontrol 
edilemez içerik üretimidir diyebiliriz. Markalar artık 
kendileri hakkındaki içerikleri mümkün olduğu 
kadar kontrollü yollarla ve kontrollü kanallardan 
yaymaya dikkat ediyorlar.

Bu noktada sosyal medya kullanımı herkes için 
büyük önem taşır hale geliyor. Adı üstünde 
bireylerin sosyalleşmesi ve birbirleri ile bağlantı 
kurarak fikir, görüş, deneyim paylaşma amacıyla 
oluşturulan sosyal medya, markaların kontrollü 
içerik yayma amacına uygun bir mecra olabilir mi 
tartışılır.

Sosyal medya bireylerin özgürlüğü fikri 
üzerine kurulmuş en değerli platform olarak 
değerlendirilirse, burada yaşanan deneyimlerin 
genellemelerle olumsuz algı yayması doğal kabul 
edilmelidir. Yani kişisel sorunlardan veya algılama 
farklarından doğacak sorunların markanın hizmet 
kusuru olarak anlaşılması çok da zor ve uzak bir 
ihtimal değil.

Bu durumda sosyal medya çok sayıda kişiye 
aynı anda ulaşma imkanı sağlayan ve etkileşimi 
sayesinde karşı tarafın sesini duyma imkanı veren 
bir pazarlama platformu olmak kadar markanın 
hızla ve kontrolsüz şekilde kötülenmesine aracılık 
eden bir mecra olarak da tanımlanabilir.

İnternet kullanımının da hızla fotoğraf, video ve 
görsel malzeme paylaşımı temeline oturma eğilimi, 
artık metin üzerinden iletişimi daha da zorlaştırıyor. 
Paylaşılan tüm görsel malzemelerin farklı 
uygulamalarla başka sonuçlar doğurması olasılığı da 
hızla artıyor.

Sonuç olarak, internet kullanımının artması ile 
sosyal medyanın bir fenomen haline dönüşmesi 
kaçınılmazdır. Ancak sosyal medya iki ucu keskin 
bir kılıç gibi burada faaliyet gösteren firmalara çok 
ağır zararlar da verebilecek bir yapı.

Sosyal medyada bulunan bireyler, markalardan 
etkilenmekten ziyade kendi talep, beklenti ve 
isteklerini duyurmak arzusunda olacaklardır. Bu 
nedenle oradan ulaşılan kişileri doğrudan hedef 
kitleymiş gibi tanımlamak da markalara yanıltıcı 
sonuçlar doğurabilir.
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Çağ Otomotiv Konaklama Tur. ve Tic. Ltd. Şti. Nevzat Çakır:

“Mesleğimizin en önemli iki unsuru; 
dürüstlük ve güvendir”

1 988 yılında  Rıza Çakır ve Oğulları 
Kollektif  şirketi olarak bu mesleğe 

başladım. Çağ Otomotiv bir aile şirketidir.

Çağ Otomotiv, 1988 yılında Rıza Çakır ve 
Oğulları Kollektif şirketi olarak otomotiv 
sektörüne adım attı. Bir aile şirketi olan 
Çağ Otomotiv, Mazda Yetkili Satıcısı olarak 
başladıkları yolculuğa 1993 yılında Seat Yetkili 
Satıcısı olarak devam etti. İki yıl süren Seat 
Bayiliğinin ardından 1995 yılında Volkswagen 
bayisi oldu. O günden bu yana tam 19 yıldır 
Erzurum'da faaliyet gösteren Çağ Otomotiv 
Volkswagen Yetkili Satıcısı olarak hizmet 
sunmaktadır.

Çağ Otomotiv plaza oluşumuna 1999 yılında 
başladı. 2000 yılında Çağ Otomotiv olarak 
plazasında hizmet vermeye başladı. Tesis; 
7.500 m2 kapalı olmak üzere 4.500 m2'lik 
açık alanda toplamda 12 bin m2'lik bir 
alanda müşterilerine hizmet sunuyor. Çağ 
Otomotiv'in servis alanı ise 2.950 m2'dir.

Sigorta şirketleri ile sorunlar yaşadıklarını 
dile getiren Çağ Otomotiv, en büyük sorunun 

sigorta şirketlerinin değişmesi gereken 
parçalara onarım ısrarında bulunmaları 
olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra; eksik 
ödeme, gününde yapılmayan ödemeler ile 
karşılaştıklarını dile getirdi. Ayrıca araç 
onarımı bittip, ödemesi yapıldıktıktan 
sonra, yapılan ödemenin iadesinin istendiği 
durumlarla bile karşı karşıya kaldıklarını ifade 
ettiler.

Müşteri memnuniyeti Çağ Otomotiv ve 
markası için önemli konuların en başında 
geliyor. Tüm personelin çalışma prensibi, 
müşterilerinin mükemmel bir hizmet alarak, 
şirketten memnun ayrılması üzerine odaklı 
olduğunu söylediler. Çağ Otomotiv'de 
memnuniyet uygulamalarının ilk etabı 
personel eğitimleri ile başlıyor. Müşteri 
memnuniyeti için verdikleri hizmetlerin 
başında; geçici araç hizmeti, yerinde alım 
yerinde teslim hizmeti, iyi niyet ve gift 
uygulaması geliyor.

Çağ otomotiv şu  anda 40 kişiye istihdam 
sağlıyor. Personel gelişimi için eğitimin çok 
önemli olduğuna inanan Çağ Otomotiv 

personelin gelişimi için sürekli eğitim desteği 
almaktadır.

İş güvenliğinin önemli bir konu olduğuna 
değinen Çağ Otomotiv bu konuda profesyonel 
bir destek almaktadır. Buhara OSGB İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri firmasıyla 
birlikte çalışan Çağ Otomotiv, işçi sağlığı ve 
güvenliği, risk analizleri, personel eğitimleri 
almış olduğu hizmetlerin bir kısmını 
oluşturmaktadır.

Çağ Otomotiv, bu mesleği yapmak isteyenlere 
bazı tavsiyelerde bulundu. Çağ Otomotiv, 
"Bu mesleği  yapmak  isteyenlere tavsiyem,  
bizim mesleğimizde en önemli unsur güven 
ve dürüstlük duygularıdır. Müşteri satışta 
parasını, serviste canını emanet eder. Bizlere 
güvenirler, işte dürüstlük tam bu noktada çok 
önem arz eder bizim mesleğimizde. 26 yıllık 
otomotiv meslek hayatımda bu iki konuya 
dikkat ederek hizmet vermiş biri olarak bu 
mesleği yapmak isteyenlere  verebileceğim en 
önemli tavsiye bunlar olacaktır" dedi.
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EGERENK OTOMOTİV SERVİS 
PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İ zmir’de Skoda ve Mitsubishi markalarının satış 
ve servislerini yürüten yetkili bayi EgeRenk 

Otomotiv, etki alanını genişleterek Yönetim Kurulu 
Başkanı Necat Kavak önderliğinde büyümesini 
sürdürüyor.

2014 yılında her iki markada da hedeflerini 
gerçekleştiren ve 2015 yılında gelişmeyi “Vites 
Büyüterek” gerçekleştireceklerini ifade eden 
EgeRenk Otomotiv Genel Müdürü Ali Yıldırım 
şirket hakkında şu bilgileri verdi.

“Egerenk Otomotiv olarak yetkili servis ve satıcısı 
olduğumuz her iki markada da hedef büyülterek 
yeni bir yıla girdik.  Otomobilseverlerin temsil 
ettiğimiz hem Mitsubishi hem de Škodamarkalarına 
ilgisi her geçen gün yükselmeye devam ediyor. 
Biz İzmir bazında güçlü bir iletişim planı ile 
2014 yılında yakaladığımız başarıyı yeni yılda 
da tekrarlamak istiyoruz. Egerenk Otomotiv 
olarak gerek satış gerekse servis hizmetlerinde 
müşterilerimizle çok iyi bir iletişim performansı 
yakaladık ve bnu sürdürüyoruz.Onlara satışta 

çeşitli avantajlar sağlarken, satış sonrası destek 
hizmetlerimizde de müşteri mutluluğunun 
devamını hedefliyoruz. Egerenk Otomotiv’e gelen 
herkesin yüzünün gülmesi temel hedefimiz.”

2.el’de güvenilir marka

Egerenk Otomotiv, İzmir’de 2.el otomobil 
piyasasının en güvenilir markalarından biri. Genel 
Müdür Ali Yıldırım 2.El satışlarının çok canlı 
olduğunu bildirerek, şu bilgileri verdi:

“EgeRenkher türlü ikinci el araç alımı ve satımı 
konusunda bilgi ve tecrübeye sahiptir.25 yıllık 
ticaret geçmişi sürecinde, hukuk ve ahlak kuralları 
içinde kalmış ve devamlı müşteri memnuniyetini 
en üst seviyede tutan çalışma prensibini kendine 
ilke edinmiştir. İzmir ve çevresinde kamyon ve 
hafif ticari araç üzerine, ikinci el araç alım satımı 
konusunda, danışman ve belirleyici firmadır. İkinci 
el ticari araç piyasasını yönlendirmekle beraber, 
bu tip araç takasında İzmir ve çevresindeki birçok 
marka yetkili satıcılarının sözleşmeli ikinci el 
alıcısıdır.” 

SOSYAL SORUMLULUK
Renk Oto'nun onursal 
başkanı Mehmet Kavak 
tarafından yapılan 
Mardin Ömerli'deki 
Ömerli Mehmet Kavak 
Lisesi Milli Eğitim 
Müdürü tarafından 
hizmete açılmıştır. 
2008 Öğretim yılında 
ilk mezunlarını 
vermiştir. Renk 
Oto aynı zamanda 
ilçedeki Üniversite 
öğrencilerini burslu 
olarak okutmaya 
devam etmektedir.

Renk oto 1982 yılında İzmir’de Mehmet Kavak tarafından kurulmuştur.Üçyol semtin-
de 50 m2 büyüklüğünde küçük bir dükkan da başlayan ticaret, tüm oto galerilerinin 
bir araya toplandığı Buca Otokent de devam etmiştir. Renk Oto, 2006 yılı başında İz-
mir Akçay Caddesi üzerinde bulunan kendine ait 5.000 m2 alanda;1.250 m2’si show-
room, 2.250 m2 zemin altında servis ve satış sonrası hizmetler için ayrılmış kapa-
lı alan ve açık arttırma salonu, 3.750 m2 açık sergi alanı, inşaatı tamamlanmış olup, 
2007 Şubat ayı ile beraber, yeni yerinde faaliyetlerine devam etmektedir. 10.850 m2'li 
açık sergi alanımız Menderes yolu üzerinde havalimanına 300 metre mesafede 2011 
yılı Temmuz ayında faaliyete geçmiştir.
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GLS GELİŞİM OTOMOTİV

H er zaman kurumsal 
sosyal sorumluk 

bilinciyle hareket eden FORD 
Gls Gelişim Otomotiv aldığı 
ISO 2001 belgesi ile de çok 
daha iyi bir hizmet verme 
çabası içindedir

Aksaray – Adana 
karayolunda 11.500 m2 
çalışma sahası üzerinde 
3.500 m2’si kapalı alanda 
faaliyet  gösteren firmamız 
2011 Yılında  GLS Gelişim Otomotiv Aksaray ve bölgesinde Ford 
3S bayiliğini tecrübeli kadrosuyla  otomotiv sektöründe  aile 
olarak  40 yıllık bir hizmet geçmişimiz  Diyarbakır ve Siirt te uzun 
yıllara dayanan geçmişimiz ile  ford markası adı altında otomotiv 
sektöründe hizmet vermekteyiz.

Bu hizmeti 40  deneyimli ve profesyonel ekibimiz ile  Kurulduğu 
günden beri; her zaman “Koşulsuz müşteri memnuniyeti” ilkesini 
ön planda tutan  bir firmayız. Firmamızın  servisine yıllık  5.000 
araç girişi mevcut olup yaklaşık  700 adet sıfır araç satış adetimiz 
ile devam ediyoruz. Firmamızda Yeni araç satışı, ikinci el araç 
hizmetleri,  sigorta ve finansman çözümleri, araç bakımı, hasar 
hizmeti ve danışmanlık hizmetlerini Koç kalitesi ve güvencesi ile 

sunuyoruz. Bu aksiyonlarımız 
mevcut servis  kaporta boya 
ve yedek parça cirolarını 
artırmak için gerekli Ford 
Otosan'ın yapmış olduğu 
kampanyalara ek olarak 
firma olarak kampanyalar 
düzenleyip müşteriye kaliteyi 
ucuza sunmanın gayreti 
içerisindeyiz

GLS Gelişim otomotiv 
eğitimli personeli uzman 

kadrosu ile haftanın 7 günü müşteri odaklı hizmeti ve üstün kaliteli 
ürünleri ile Aksaray’daki tüketicisi tarafından en çok sevilen ve 
güvenilen firmalardan biri olmuştur. En önemli referansımız 
müşterilerimizin memnuniyetidir ilkesini benimseyerek olmuştur.

Ford markası olarak aldığınız her araç bir çocuğa eğitim desteği 
olarak geri dönüyor. Türk Eğitim Derneği beraber yürütülen Ford 
meşaleleri kampanyası ‘bir meşalede sen yak ‘sloganıyla toplumun, 
yardımlaşmanın bireyden başladığını anlatmaya çalışıyor.

Amacımız mutlu müşteri mutlu çalışan ve mutlu işveren temelinde 
farklılıklar yaratarak hedeflediğimiz başarılara ulaşmaktır.
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TURMAK TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

1 990 yılında kurulan Turmak Tur.Tic.San.Ltd.Şti, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile 
gerçekleşen temasların sonucunda otomotiv sektörüne  girmiştir.

9.500 m2 arazi üzerinde kurulu, 3.500 m2 lik kapalı tesisi, 6.000 m2 açık alan ve 50'yi aşkın 
çalışanıyla satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütmektedir. 

Teknik servis hizmetleri, boya-kaporta işleri, 24 saat acil servis, yedek parça satışı, araç sigor-
talama, yeni otomobil satışlarında eski araçlarla takas desteği, kredili satışlar, özel fiyatlı filo 
satışları son teknoloji ekipmanlar kullanan, deneyimli, eğitimli kadromuz ile sunduğumuz 
hizmetlerin bazılarıdır.

Ayrıca bulunduğu konum itibarıyla Muğla ilinin tamamına erişebilirliği  ve “Son Derece 
Memnun” bir müşteri kitlesi yarattığını da, tüm Fiat Ana Bayileri içinde, müşteri memnuni-
yeti sıralamasında 1. sırada yer alarak perçinlemektedir.  Vizyonumuz: Müşterilerimizin, ya-
şam boyu hayallerini şekillendiren ve ihtiyaçlarını zevke dönüştüren ulaşım ürünleri ve hiz-
metlerinin en iyi ve en büyük sağlayıcısı olmak. Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız için, sos-
yal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişen kalite yönetimi ve güvenilir hizmet anlayışıyla, kalıcı 
değerler ve sektöründe referans gösterilecek başarılar elde etmektir. Misyonumuz : Fiat mar-
kalı ürün ve hizmetleri müşterilerimizin fiyat, kalite ve memnuniyet beklentilerine, kesinti-
siz ve sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemiyle cevap vererek sektörümüzde en güçlü ve en 
rekabetçi konuma ulaşmaktır.   

• Güvenilir, Şeffaf, Hızlı ve Kaliteli hizmet sunmak

• Yenilikçi ve rekabetçi yapımız ile sürekli büyümek.

• Koşulsuz iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamak.

• Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek.

• Kurumsallığı ve Profesyonelliği ilke edinmek.

• İlave iş olanakları ile istihdam oluşturmak.

• Bulunduğumuz çevre ve topluma değer katmak.

Muğla ilinin Yatağan ilçesinde bulunan Turmak , güler yüzlü personeli ve ferah showroomu 
ile hizmet vermeye devam etmektedir.
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ARAŞTIRMA

Tasit.com 2014 yılı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarını değerlendirmesi

Otomobil & hafif ticari araç pazarı
2014 yılında %10 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2014 yılında bir 
önceki yıla göre %10,04 azaldı.

Otomobil Pazarı %11,6, Hafif Ticari Araç Pazarı %4,4 Daraldı

Otomobil & Hafif Ticari Araç Pazarı Aralık Ayında %13 Arttı

Otomobil pazarı %8,75 küçüldü,
hafif ticari araç pazarı %29,5 büyüdu

SIFIR OTOMOBİL’DE EN ÇOK SATILAN MARKA

1 Renault 6 Fiat

2 Volkswagen 7 Ford

3 Opel 8 Dacia

4 Toyota 9 Merceres

5 Hyundai 10 BMW
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MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş  16 ve yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı 591,00 412,00 231,00 175,00 63,00

1301 - 1600 cm³ e kadar 945,00 709,00 412,00 291,00 112,00

1601 - 1800 cm³ e kadar 1.667,00 1.304,00 768,00 469,00 182,00

1801 - 2000 cm³ e kadar 2.626,00 2.024,00 1.189,00 709,00 280,00

2001 - 2500 cm³ e kadar 3.939,00 2.860,00 1.787,00 1.068,00 423,00

2501 - 3000 cm³ e kadar 5.491,00 4.777,00 2.985,00 1.607,00 591,00

3001 - 3500 cm³ e kadar 8.362,00 7.524,00 4.533,00 2.263,00 831,00

3501 - 4000 cm³ e kadar 13.147,00 11.352,00 6.686,00 2.985,00 1.189,00

4001 cm³ ve yukarısı 21.516,00 16.135,00 9.556,00 4.296,00 1.667,00

2-Motosikletler 

100 -   250 cm³ e kadar 112,00 85,00 63,00 40,00 17,00

251 -   650 cm³ e kadar 231,00 175,00 112,00 63,00 40,00

651 -  1200 cm³ e kadar 591,00 352,00 175,00 112,00 63,00

1201 cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 469,00 231,00

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1) Minibüs 709,00 469,00 231,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı 945,00 591,00 352,00

1901 cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar 1.787,00 1.068,00 469,00

26 - 35  kişiye kadar 2.143,00 1.787,00 709,00

36 - 45  kişiye kadar 2.384,00 2.024,00 945,00

46 kişi ve yukarısı 2.860,00 2.384,00 1.429,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg’a kadar 637,00 423,00 209,00

1.501 -   3.500  kg’a kadar 1.286,00 746,00 423,00

3.501 -   5.000  kg’a kadar 1.930,00 1.607,00 637,00

5.001 - 10.000  kg’a kadar 2.143,00 1.821,00 855,00

10.001 - 20.000  kg’a kadar 2.574,00 2.143,00 1.286,00

20.001 kg ve yukarısı 3.220,00 2.574,00 1.497,00
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Faiz indirimi otomotiv sektörünü
olumlu etkileyecek

Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Erce, faizde 
indirimin devam etmesi halinde tüketici kredi faizi oranlarında 
da düşme olacağını, bunun otomotiv sektörünü olumlu 
etkileyeceğini bildirdi.

O tomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 
Genel Koordinatörü Hayri Erce, yaptığı 

değerlendirmede, son çeyrek rakamları açıklanmasa 
da Türkiye'nin 2014 yılında yüzde 3 civarında 
büyüyeceğinin göründüğünü, bu rakamın ülkenin 
gerek potansiyelinin gerekse ihtiyacı olan büyüme 
oranlarının altında bulunduğunu ifade etti.

Erce, 2015 yılına girerken aslında çok da fazla 
beklenmedik bir şekilde petrol fiyatlarında ciddi bir 
geri çekilme söz konusu olduğuna değinerek, enerji 
açısından yurt dışına bağımlı olan Türkiye'nin, 
petrol fiyatlarındaki bu geri çekilmeden olumlu 
etkileneceğini dile getirdi

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme kalıcı olursa 
Türkiye ekonomisine katkısının da daha kalıcı 
olacağına işaret eden Erce, "2014 yılında cari açıkta 
bir miktar gerileme oldu. 2015 yılında da petrol 
fiyatları 40-50 dolar civarında kalırsa cari açıktaki 
geri çekilme bir miktar daha devam edecektir; belki 
40 milyar dolar, belki 40 milyar doların da altına 
gelme şansı olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Erce, 2015 yılında ekonomi açısından bakıldığında 
3 önemli konunun bulunduğunu belirterek, 
şunları kaydetti:  "Biri cari açık. Demek ki bu 
pozitif etkileniyor. İkincisi enflasyon. Enflasyon 

da 2014'te bir ara çift hanelere kadar yaklaştı. 
Daha sonra aralık ayında eksi enflasyon rakamı 
geldiği için tekrar yüzde 8-9 bandına oturdu. Şimdi 
burada enflasyonun petrol fiyatlarından dolayı 
bir miktar daha geri çekilmesi bekleniyor. Bazıları 
yüzde 5'leri telaffuz ediyor. Bazı ekonomistler 
yüzde 7'leri telaffuz ediyor. Ama sonuçta bir geri 
çekilme bekleniyor. Enflasyondaki geri çekilme 
faiz oranlarında da geri çekilmeyi beraberinde 
getirecektir. Belki bunun ilk adımıdır Merkez 
Bankası'nın politika faizinde yapmış olduğu 0,50 
puan indirim. Eğer bunun devamı önümüzdeki 
aylarda gelecek olursa o zaman tüketici kredi 
faizi oranlarında da bir düşme, bir iyileşme süreci 
olacaktır ve devam edecektir. Tüketici kredi faizi 
oranlarındaki düşüş hem otomotiv sektörünün 
ürünlerinin satışını hem de diğer sektörleri olumlu 
etkileyecektir."

İkinci 6 ayda bilinmeyenler biraz fazla 

ODD Genel Koordinatörü Erce, ülke olarak faiz 
oranlarının kararlı ve sağlıklı bir şekilde geri 
çekilmesinin temenni edildiğini ifade ederek, "Yani 
geri çekip de bir anda ters bir hareket yapma ihtiyacı 
olmadan adım adım çekilmesi şeklinde... Bunu biraz 
petrol fiyatları etkileyecek diye düşünüyoruz" diye 
konuştu.

Üçüncü konu olan reformların da seçimle beraber 
hayata geçeceğini aktaran Erce, buralardaki bütün 
iyileştirmelerin Türkiye ekonomisini olumlu 
etkileyeceğini söyledi.  

Hayri Erce, 2015 yılının birinci ve ikinci yarısına 
ilişkin şu öngörülerde bulundu:  "Türkiye'yi 
etkileyecek olan faktörlere baktığımız zaman biri 
Fed'in para politikası. Fed faiz artırma sürecine 
büyük ihtimalle ilk 6 ayda giremeyecek. İkincisi 
Avrupa Birliği'nin para politikası. Orada biraz 
daha likiditeyi artıcı yönde adımlar atılacak gibi 
görünüyor. Bir de Türkiye'deki enflasyonun 
durumu. Bunların hepsi ilk 6 ayda Türkiye'yi 
olumlu etkileyecek faktörler. 

Merkez Bankası'nın 
politika faizinde 
yapmış olduğu 
0,50 puan indirim. 
Eğer bunun devamı 
önümüzdeki aylarda 
gelecek olursa o 
zaman tüketici kredi 
faizi oranlarında da bir 
düşme, bir iyileşme 
süreci olacaktır ve 
devam edecektir. 
Tüketici kredi faizi 
oranlarındaki düşüş 
hem otomotiv 
sektörünün 
ürünlerinin satışını 
hem de diğer sektörleri 
olumlu etkileyecektir.

Hayri Erce
ODD Genel Koordinatörü





ARALIK 2014

SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

46

Mercedes-Benz Türk
2014 yılını rekorla kapattı  

Sektörde 47. yılını dolduran Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında 
tarihinin rekorunu kırdı. Mercedes-Benz Türk, 2014’te elde ettiği 
toplam 54.118 adetlik satış hacmi ile tarihinin en yüksek araç 
satışını gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında toplamda 
3.000 adet otobüs, 500 adet kamyon ihraç etti.

M ercedes-Benz Türk 2014 yılında da, 
yeni teknolojilere, yalın süreçlere, insan 

kaynağının gelişimine, Ar-Ge çalışmalarına, otobüs 
ve kamyon fabrikalarına yönelik yatırımlarına ve 
kurumsal sosyal sorumluluk projelerine devam etti.

Rekor satış hacmi

Mercedes-Benz Türk, 2014 yılını tüm ürün grupları 
dahil, toplamda 54.118 adetlik (50.030 adet yeni, 
4.088 adet 2. El) satış hacmi ile tarihinin en yüksek 
araç satışını gerçekleştirerek kapattı.

Yatırımlar tüm hızıyla devam etti

2014 yılında yaklaşık 77 milyon € yatırım yapan 
şirketin, 1967’de kurulduğu günden bu güne toplam 
yatırım tutarı 885 milyon €’ya ulaştı. Mercedes-Benz 
Türk A.Ş., üretime başladığı 1968 yılından bu yana 
toplam 72.000 adedin üzerinde otobüs  ve 203.000 
adedi aşkın kamyon üretimi gerçekleştirdi. 2014 
yılında ürettiği 3.686 otobüs ve tarihinin en yüksek 
üretim rakamı olan 18.519 adet kamyon ile de 
pazardaki liderliğini sürdürdü.

Mercedes-Benz Türk, müşteri talep ve beklentileri 
doğrultusunda ürünlerini geliştirmeye yönelik 
yaptığı yatırımların dışında üretim tesislerine 
olan yatırımlarını da sürdürdü. Bu kapsamda 

2014 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’na 21 
milyon €’luk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’na ise 
23 milyon €’luk yatırım yapan Mercedes-Benz 
Türk, kurulduğu günden bugüne kadar kamyon 
fabrikasına toplamda 311 milyon €’luk ve otobüs 
fabrikasına toplam 403 milyon €’luk yatırım 
gerçekleştirmiş oldu.  Böylece Mercedes-Benz Türk, 
ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirmenin 
yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki 
müşterilerinin beklentilerine ve özel isteklerine de 
daha hızlı yanıt verebilecek konuma geldi. 

Rainer Genes: “Türkiye ekonomisine katkıda 
bulunuyoruz”

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı 
Rainer Genes, 2014 yılının değerlendirilmesi ile 
ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında şunları 
söyledi: “Mercedes-Benz Türk olarak yaptığımız 
yatırımlar, üretim, ihracat ve yarattığımız istihdam 
ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 
Ayrıca kalifiye mühendis ve uzmanlarımız ile ana 
şirketimiz Daimler’in Ar&Ge ve IT üssü konumuna 
geldik. 2014 yılını satış hacmi açısından tarihi 
bir rekora imza atarak kapattık, 2015 yılında da 
tüm ürün gruplarımızda pazar konumumuzu 
güçlendirmeye ve hem ekonominin hem de 
sektörümüzün gelişimine katkı sağlamaya devam 
edeceğiz.”

47 yıldır otobüs sektörünün lideri

Otobüs ürün grubunda, şehirlerarası ve şehiriçi 
otobüs satışı ile toplamda 752 adetlik satış rakamına 
ulaşan Mercedes-Benz Türk, yine en fazla tercih 
edilen şehirlerarası otobüs markası olmayı başardı. 
Bunun ötesinde şirket, otobüs ihracat rakamını 
geçtiğimiz yıla kıyasla % 6 oranında arttırarak 
başta Batı Avrupa olmak üzere 3.000’i aşkın otobüs 
ihracatı gerçekleştirdi. Böylece şirketin bugüne 
kadarki toplam otobüs ihracat rakamı 33.000 adede 
ulaştı. 

Mercedes-Benz Türk 
Direktörler Kurulu 
Başkanı Rainer 
Genes, şirket olarak 
yatırımların yanı sıra 
üretim, ihracat ve 
yaratılan istihdam ile 
Türkiye ekonomisine 
katkıda bulunmaya 
devam ettiklerini ve 
Daimler’in Ar&Ge ve 
IT üssü konumuna 
geldiklerini belirtti.



ARALIK 2014 47

Mercedes-Benz kamyonlar aralıksız 13 yıldır 
pazar lideri

Mercedes-Benz Türk’ün kamyon ürün grubu ise, 
2014 yılında da 18.353 adetlik rekor satış ile pazarın 
başrolündeydi. Bu rakam ile şirket, tarihinin en 
yüksek kamyon satış adedine ulaştı.  Ürettiği 
kamyonların 500 adedini 2014 yılı içerisinde ihraç 
eden Mercedes-Benz Türk’ün kuruluşundan bu yana 
ihraç ettiği toplam kamyon sayısı da böylece 31.500 
adede ulaştı. Şirket, 2015 yılında Aksaray Kamyon 
Fabrikası’ndan dünya pazarlarına ihraç edeceği 
araç sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarını da 
sürdürüyor. 

Sprinter yenilendi, yeni Vito pazara sunuldu

Hafif ticari araçlar ürün grubunda ise Mercedes-
Benz Türk, 2014 yılını 7.825 adetlik satışla kapattı. 
Yenilenmesiyle birlikte personel, okul taşımacılığı ve 
turizm sektörlerinin lideri olan Sprinter,  Mercedes-
Benz Türk’ün sektördeki gücüne güç kattı. 2014 yılı 
sonunda pazara sunulan yeni Mercedes-Benz Vito 
ise, şimdiden segmentinin en ilgi çeken ve gerek 
fiyatı, gerek eşsiz güvenlik donanımları ile en çok 
tercih edilen aracı oldu. Mercedes-Benz Türk hafif 
ticari araçlar grubu da, 2015 yılında satışlarını ve 
pazar payını arttırmayı hedefliyor.                                          

Satılan her iki araçtan biri kredilendiriliyor, 2.El 
alım satım aktiviteleri büyüyor

Sattığı her iki araçtan birini finansman şirketi olan 
“Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.” aracılığı ile 
kredilendiren Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında 
2. El organizasyonunu da güçlendirdi. 2009 yılında 
başlayan 2. El faaliyetleri kapsamında toplamda 
4.145 adetlik araç satışı gerçekleştiren Mercedes-
Benz Türk, bu satış adedi ile satışlarını %13 
oranında arttırarak, tarihinin en yüksek 2.El araç 
satışını yakalamış oldu.

Sosyal sorumluluk projeleri güçleniyor

“Her işin başı eğitim” prensibini benimseyen 
Mercedes-Benz Türk, sürdürdüğü sosyal 
sorumluluk çalışmaları ile uzun yıllardır Türkiye’nin 

çağdaş geleceğine katkıda bulunuyor. Hem şirket 
içinde hem dışında eğitim ve kişisel gelişimin 
desteklenmesi, Mercedes-Benz Türk’ün sosyal 
sorumluluk felsefesinin temelini oluşturuyor.

Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında yeni sosyal 
sorumluluk projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” adlı 
projesini de hayata geçirdi. Şirket proje kapsamında, 
endüstriyel teknik eğitim, okul ve kurumlarının 
motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla 
laboratuvarlarını yeniliyor ve gerekli ekipmanlarla 
donatıyor. Mercedes-Benz Türk’ün Mercedes-Benz 
Bayileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde 
gerçekleştirdiği proje çerçevesinde, 23 farklı 
endüstriyel teknik eğitim, okul ve kurumun motor 
bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarları 
yenilenecek.

Ayrıca, Mercedes-Benz Türk’ün meslek sahibi 
olmak isteyen kızları eğitim yolunda desteklemek 
üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliği 
ile hayata geçirdiği ‘‘Her Kızımız Bir Yıldız’’ projesi 
2014 yılında 10 yaşına bastı. 2004 yılında 17 ilde 
okuyan 200 kız öğrenciyi destekleyerek projeye 
başlayan Mercedes-Benz Türk, bu süreçte toplam 56 
ilden 3.155 kız öğrenciye eğitim desteği verdi. Proje 
kapsamında 1.200 öğrenciye burs verilmeye devam 
ediliyor. 

Mercedes-Benz Türk 2015’e hazır

Mercedes-Benz Türk, oluşturduğu stratejik plan ve 
projeleri ile 2015 yılında da pazar paylarını arttırıp 
daha da güçlenmeyi, tüm ürün gruplarındaki pazar 
konumunu geliştirmeyi, yatırımlarını sürdürmeyi, 
müşteri ve pazar beklentileri doğrultusunda ürün 
portföyünü geliştirip genişletmeyi ve bayi, çalışan, 
tedarikçi işbirliği ile her zaman olduğu gibi başarılı 
bir yıl geçirmeyi hedefliyor. 

Türkiye pazarında 
satılan her 10 
otomobilden 
3’ü yerli iken, 
Renault’nun satışını 
gerçekleştirdiği her 10 
otomobilden 7’si yerli. 

Otomobil ürün grubunda Mercedes-Benz Türk, 2013 yılında kırdığı rekoru yine-

ledi ve 23.100 adetlik otomobil satışı ile tarihinin en yüksek otomobil satış adedi-

ne ulaştı. Şirket, 2014 yılında yeni kompakt modelleri A-, B- ve CLA’yı dizel otoma-

tik versiyonları ile pazara sundu. Türkiye pazarı için büyük önem taşıyan yeni ne-

sil C-Serisi ve Mercedes-Benz’in amiral gemisi S-Serisi’nin 2 kapılı yepyeni versiyo-

nu yeni S-Coupé, 2014 yılının en önemli yeniliklerindendi. 2015 yılında ise şirket 

S-Maybach, Mercedes-AMG GT gibi ürün portföyünün en tepesinde yer alan model-

lerin yanı sıra segmentinde çığır açacak olan GLE-Coupé, yenilenen GLE ve yepyeni 

GLC’yi pazara sunmaya hazırlanıyor.                                              

Mercedes-Benz otomobiller rekora doymuyor
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Renault, Türkiye’de son 13 yılın
en yüksek pazar payına ulaştı

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar  ve Oyak Renault Genel 
Müdürü Ales Bratoz  2014 yılının değerlendirmesini düzenlenen 
basın toplantısı ile yaptı. Aybar toplantıda Renault markasının 
2014’te, 90 bin 27 adet satış ve  yüzde 15.3 pazar payı ile 16. kez 
binek otomobil pazarında liderliğini devam ettirdiğini açıkladı.

Renault Grubu binek ve hafif ticari pazarda 
pazar payı rekorunu kırdı

R enault Grubu (Renault ve Dacia), 2014 yılında 
toplam pazarda 133 bin 212 adet satış adedi 

gerçekleştirdi.  Bu satış rakamı ile binek + hafif 
ticari araç pazarından %17,4 pay elde etti. Geçen 
yıla göre %0,4 artış kaydettiği bu pay ile son 13 yılın 
en yüksek pazar payını gerçekleştirmiş oldu. 

Renault, 16. kez binek otomobil lideri

Renault markası, 16. kez binek otomobil pazarı 
liderliğini elde ediyor. 2014 yılında, gerçekleştirdiği 
90 bin 27 adet binek satış adedi ile %15,3 pazar 
payı elde etti. Marka, 2013 yılına göre pazar payını 
%0,7 arttırdı. Binek + hafif ticari araç pazarında ise 
gerçekleştirdiği 98 bin 743 adet satış ve 12,9 pay ile 
Marka sıralamasında 2. sırada yer aldı. Fluence 32 
bin 252 adet satış adedi ile Türkiye’nin en çok satılan 
modeli ünvanını elde etti. 

Model başarıları, Fluence, Symbol, Clio HB, Clio 
ST, Captur, Megane ST…

Fluence, Türkiye’nin en çok satılan modeli 
olmasının yanısıra elde ettiği %18,5 pay ile 
C1 segmentinin lideri oldu. Symbol pazardaki 
başarısını korudu ve 2014 yılında da gerçekleştirdiği 

20 bin 242 satış adedi ile B1 segment lideri oldu. 
Symbol 2013 yılında %49,3 olan segment payını 
2014’te %52,3e yükseltti.

Clio,HB 2014 yılında 22 bin 545 adet satış adedi ile 
%19,5 pay ile B2 segmentinin liderliğine yerleşti. 

Clio Sport Tourer da B3 segmentinde 5 bin 846 
satış adedi ve %59,2 pay ile lider. Türkiye Clio 
satışlarında en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. 
Dahil olduğu Eurasie Bölgesi’nde en çok Clio 
satılan ülke konumunda. Dünya sıralamasında ise 
Türkiye, Clio ailesi (Clio HB+ST) satışlarında ülke 
sıralamasında, Almanya ve İspanya’nın önünde 4. 
sırada yer alıyor.

Captur ise Mayıs 2013’te lansmanı gerçekleştirilen 
Captur ilk kez girdiği B7 segmentinde 2014 yılını 
lider tamamladı. Model, 3 bin 172 adet satış ile 
%29,7 segment payına imza attı.  Megane Sport 
Tourer %28,7 segment payı ile C3  segmentinde 
lider oldu. 

Renault, binek otomobil pazarında “en”lere 
imza atmaya devam ediyor… 

2014 yılında Renault markasının modelleri, binek 
otomobil pazarında “en çok satılan otomobil”, “en 
çok satılan SW markası”, “en çok satılan sedan 
markası”, “en çok satılan dizel markası” oldu. 
Fluence modelinin Türkiye’nin en çok satılan 
modeli ünvanının yanı sıra Clio Sport Tourer + 
Megane Sport Tourer satışları ile Renault, 2014 
yılında da “en çok tercih edilen SW markası” oldu. 
Ayrıca Fluence, Symbol ve Latitude modellerinin 
başarıı grafiği ile Renault markası, 2014 yılında “en 
çok tercih edilen sedan markası” oldu. Renault en 
fazla dizel otomobil satışı gerçekleştiren marka oldu.  

Türkiye, global pazarda başarılı sonuçlar
elde etti 

Türkiye, 2013 yılında Renault Grubu’nun 5. büyük 
pazarı konumuna yükseldi. Ayrıca Avrupa ülkeleri 

2014 yılında 318 bin 
246 adet otomobil 
üretimiyle Türk 
Otomotiv Sanayisi 
toplam üretiminin 
yüzde 27,19’unu, 
otomobil üretiminin 
ise yüzde 43,39’unu 
gerçekleştiren Oyak 
Renault, otomobil 
üretiminde liderliğini 
17. yılda da sürdürdü. 

Renault Mais 
Genel Müdürü 
İbrahim Aybar  
ve Oyak Renault 
Genel Müdürü 
Ales Bratoz
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arasında Fransa ve Almanya’nın  ardından 3. sırada 
yer aldı. Dünya sıralamasında ise Türkiye 5. sırada. 

Her 10 Renault modelinden 7’si yerli…  

Türkiye pazarında 16. kez binek otomobil lideri olan 
Renault markası yüksek yerlilik oranını koruyor. 
Markanın satışını gerçekleştirdiği 10 otomobilden 
7’si Oyak Renault Fabrikaları’nda üretiliyor. Türkiye 
pazarı genelinde satılan 10 otomobilden sadece 3 
model yerli.

Renault markası innovasyona yatırım yapmaya 
devam ediyor.

Renault, innovasyon konusunda çalışmalarını son 
hızla sürdürüyor. Marka, 2014 yılında innovasyon 
ürünü olan Eolab konseptini Paris’te ilk kez 
sergiledi. Hemen ardında Renault, 2015 yılında 
açığa çıkaracağı iki inovasyonu gün yüzüne çıkardı. 
İlki markanın üzerinde çalıştığı daha verimli ve 
daha kompakt bir elektrikli motor. Diğeri yakıt 
faturalarını azaltmaya yönelik LPG’li kullanıma göre 
uyarlanmış modern, turbo şarjlı benzinli motor.

Innovations@Renault sayesinde mobilite 
dünyasındaki evrimleri gözler önüne seren 
araştırma prototipleri kullanılarak inovasyonların 
hangi aşamada bulunduğu gösterildi. Bu bağlamda 
Renault, araştırma projesi adı altında ortaklarla 
geliştirilmiş olan üç adet prototip sundu: HydiVU 
projesi kapsamında mild-hibrid Dizel çözümü 
sunan bir hafif ticari araç prototipi, POWERFUL 
projesi kapsamında daha ekonomik çok küçük 
ebatlı iki zamanlı dizel motor konsepti, VELUD 
projesi kapsamında Twizy temelli küçük bir elektrik 
motorlu teslimat aracı prototipi.

Renault Müşteri Memnuniyetinde de ilk sırada

Müşteri memnuniyeti açısından da 2014 
mükemmel bir yıl oldu. 2014 yılında başlatılan 
“Renault Dinliyor” çalışması 360 derece müşteri 
memnuniyeti döngüsü sayesinde Renault bu 
alanda 2 ödüle layık görüldü. IMI (International 

Management Institute) tarafından düzenlenen 
organizasyonda Renault, En İyi Müşteri Deneyimi 
kategorisinde birincilik ödülünü elde etti. Ayrıca 
Marka; Marketing Türkiye Dergisi, Marketing 
Management Institute, Şikayetvar.com ve Method 
Research Company işbirliğiyle bu yıl ilk kez 
düzenlenen A.L.F.A. Awards'da Müşteri Hizmetleri 
olarak Otomotiv grubunda birincilik ödülünü elde 
etti.

Diğer taraftan şikayetendex sonuçlarına göre 
Renault, 4 yıldır üst üste otomotiv sektöründe 
şikayeti en iyi yöneten marka seçildi. Kalite Ligi 
yarışında ise 2014 yılı genelinde Renault Çağrı 
Merkezi, 63 marka arasında birinci oldu. 

Oyak Renault, Türk Otomotiv Sanayisinin 
üretim ve ihracat lideri

Oyak Renault, 2014 yılında, 261 yeni istihdamıyla 
ve üç vardiya düzeninde 318 bin 246 adet otomobil 
üretimi gerçekleştirerek, otomobil üretiminin yüzde 
43,39'una, toplam üretimin de yüzde 27,19'una 
imza attı ve Türk Otomotiv Sanayisinde üretim 
liderliğini sürdürdü. İç pazardaki yüzde 11,6’lık 
düşüşe rağmen, Avrupa pazarındaki yükselişi 
değerlendirerek gerçekleştirdiği ihracatı sayesinde 
318 bin 246 adet araç üretimi gerçekleştirdi.

Dacia tarihindeki en yüksek pazar payını 
kaydetti

Dacia, Türkiye pazarında yükselişine devam ediyor. 
Dacia Türkiye pazarı marka sıralamasında 6. 
sırada yer alıyor. 2014 Aralık ayında Dacia, Türkiye 
satışları ile dünya sıralamasında 2. sırada yer aldı. 
Marka, binek + hafif ticari araç pazarından aldığı 
%4,5 pay ile rekor pazar payını gerçekleştirdi. Dacia, 
34 bin 469 satış adedi ile 2014 yılını, toplam pazarda 
markalar sıralamasında 8. sırada tamamladı.

İbrahim Aybar “Emtia fiyatlarında Haziran ayından bu yana yüzde 31’e yakın düşüş 

oldu. Petrol fiyatlarında dramatik düşüş yaşandı ve düşme eğilimi devam ediyor. Pet-

rol fiyatlarının bu seviyelerde istikrar kazanması veya düşüşün devam etmesi halin-

de bu durum enflasyona 2 puan kadar katkı yapacaktır. 2015 yılında ekonomik bü-

yüme ve göstergelerin orta vadeli plan doğrultusunda gerçekleşeceğini ve yine yüz-

de 4 civarında ekonomik büyüme gerçekleşeceğini ifade edebiliriz. Enflasyonun 

2014’ün altında gerçekleşeceğini, faizlerin, enflasyonun beklentilerden daha düşük 

gerçekleştiğini de göz önünde bulundurarak, 2014’e nazaran düşüş yönünde baskı-

lanacağını tahmin ediyoruz. Bütün bu gelişmelerin otomotiv pazarını olumlu etkile-

yeceğini, sektörün bu yıl seviyelerinde ya da bir miktar üzerinde gerçekleşmesini ön-

görüyoruz.” dedi.

İBRAHİM AYBAR’IN 2015 ÖNGÖRÜLERİ

Türkiye pazarında 
satılan her 10 
otomobilden 
3’ü yerli iken, 
Renault’nun satışını 
gerçekleştirdiği her 10 
otomobilden 7’si yerli. 
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Hyundai üretim ve
ihracatını ikiye katladı

2014'te Türkiye'de üretim ve ihracatını ikiye katlayan Hyundai 
Assan'ın Genel Müdürü Göker, "Önümüzdeki yıl özellikle yeni i20 
modelimize talebin hem iç pazarda hem de Avrupa'da artacağını 
öngörüyoruz" dedi.

H yundai, küçük otomobilde Avrupa'nın üretim 
üssü İzmit Fabrikası'na yaptığı yatırımlarla 

2014'te Türkiye'de üretim ve ihracatını ikiye katladı.  

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 609 milyon 
dolarlık yatırımla üretim ve ihracatını ikiye katlayan 
Hyundai, 2014'te i10 ve i20 modelinden 203 bin 157 
adet üretti.    

30'dan fazla ülkeye 1,5 milyar euroluk ihracat 

Yurt dışına satılan otomobil adedini 2013'e göre 
yüzde 105 arttırarak 179 bin 793'e çıkaran şirket, 
ağırlığı Avrupa olmak üzere 30'dan fazla ülkeye 1,5 
milyar euroluk ihracat gerçekleştirdi.  

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan 
Genel Müdürü Önder Göker, İzmit Fabrikası'na 
yaptıkları yatırım sayesinde hem üretim hem de 
ihracat rakamlarını ikiye katladıklarını belirtti. 

Müşterilerinin ürünlerinin kalitesine ve 
sağlamlığına çok önem verdiğini vurgulayan Göker, 
"Sektördeki gerilemeye rağmen ürünlerimize 
güvenerek müşteri memnuniyetini artırmaya 
odaklandık. Bu sayede müşterilerimizin taleplerine 
göre geliştirdiğimiz çevre dostu otomobillerimiz 
marka değerimize de katkıda bulundu" görüşünü 
paylaştı.  

İzmit Fabrikası’nda 2014 yılında üretilen 203 bin 
157 adet i10 ve i20 modelleriyle geçtiğimiz yılın 
üretimini iki katına çıkaran Hyundai Assan, ağırlığı 
Avrupa olmak üzere 30’dan fazla ülkeye tam 179 
bin 793 adetlik ihracat gerçekleştirerek 2013’e göre 
rakamını yüzde 105 oranında artırdı ve Türkiye 
ekonomisine yaklaşık 1,5 milyar Euro seviyesinde 
ihracat katkısı sağlamış oldu.

Bu rakamları 2015’te daha da yukarı çekmeyi 
hedefleyen Hyundai Assan Genel Müdürü Önder 
Göker; “Yeni yatırımımız sayesinde 2014’te 
hem üretim hem de ihracat rakamlarımızı ikiye 
katladığımız için oldukça mutluyuz. Hem Türk 
hem de Avrupalı müşterilerimiz ürünlerimizin 
kalitesine ve sağlamlığına önem veriyor. Sektördeki 
gerilemeye rağmen ürünlerimize güvenerek müşteri 
memnuniyetini artırmaya odaklandık. Bu sayede 
müşterilerimizin taleplerine göre geliştirdiğimiz 
çevre dostu otomobillerimiz, marka değerimize de 
katkıda bulundu. Avrupa ve iç pazardaki artan talep 
karşısında son aylarda üretim planlarımızı revize 
ettik. Önümüzdeki yıl özellikle Yeni i20 modelimize 
talebin hem iç pazarda hem de Avrupa’da artacağını 
öngörüyoruz. Kasım ayı başında Yeni i20’yi 
tanıtırken, Türkiye’de sadece iki ayda 4 bin adet 
araç satmayı hedefliyorduk. Ancak toplamda 5 bin 
139 adetlik satışa ulaştık. Bu da bizim 2015 yılına 
daha güvenle bakmamızı sağladı ve B segmenti 
liderliğinde ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdi” 
dedi.  

Hyundai Assan Genel Müdürü 
Önder Göker
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Nissan 2014 yılını, Avrupa’da
rekor satış rakamlarıyla kapattı!

12 ayda 12 yeni modele imza atan Japon otomotiv devi 
Nissan; 2014 yılında Avrupa’da 724 bin 613 adet araç satışı 
gerçekleştirerek tarihinin en yüksek değerine ulaştı! Nissan 
böylelikle Avrupa’daki yüzde 4’lük pazar payını, 0,3 artırmış oldu. 

N issan; ‘‘Nissan, Infiniti ve Datsun” markalarıyla 
2014 yılında toplam 724 bin 613 satış yaparak 

bu alanda tarihinin en parlak seviyesine çıktı. Satış 
rakamları 2013 ile karşılaştırıldığında ise artış yüzde 
13,2 olarak dikkat çekiyor. Nissan’ın 2014’te yaptığı 
yeni model atılımı, markanın Avrupa’daki üretim 
adetlerini de rekor seviyeye çıkardı.

Nissan’ın Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Avrupa 
Başkan Yardımcısı Guillaume Cartier konuyla ilgili: 
“Nissan olarak ürün gamımız, tarihimizde hiç 
olmadığı kadar güçlü, çeşitli ve heyecan verici. 12 
ayda 12 yeni model piyasaya sunarak bir bakıma 
kendi sınırlarımızın dışına çıktık. Nissan olarak 
araç kullanıcılarına bol seçenekle birlikte; daha 
fazla değer, daha çok yenilik ve daha çok heyecan 
sunmaya devam edeceğimize dair söz verdik. Bu 
sözümüzü yerine getirmek için; 2014’te ikinci 
elektrikli aracımız olan e-NV200’ü satışa sunduk, 
X-Trail ve Juke gibi iki yeni modelle crossover 
gamımızı genişlettik, performans ve modifiye 
markamız NISMO’yu da dünya genelinde daha 
tanınır bir hale getirdik” dedi.

Otomotiv sektörü için oldukça önemli olan yılın son 
ayına bakıldığında da Nissan’ın 2014’te attığı büyük 
adımların etkisi açık! Nissan’ın 2014 Aralık ayında 
gerçekleştirdiği 70 bin 316 adet satış rakamı, geçen 
yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 
28,8’lik bir artış görülüyor. 

2009’dan başlayarak beş yıllık döneme bakıldığında 
ise, Nissan’ın Avrupa’daki pazar payının yüzde 
2,7’den, yüzde 4,1 seviyesine gelmiş olması 
markanın başarısını daha iyi gösteriyor. 

Tüm bu adımlar ve sonuçlar değerlendirildiğinde 
ise Nissan’ın 2015 yılına, tarihinde hiçbir dönem 
olmadığı kadar güçlü, iddialı ve rekabetçi girdiğini 
söylemek yanlış olmaz. 

Yeni ürün gamıyla çok daha rekabetçi!

12 ayda 12 yeni ürün sunarak otomotiv sektöründe 
fırtına estiren Nissan; kompakt hatchback sınıfına 
geri dönüşünü Barselona üretimli Pulsar ile yaptı. 

Nissan’ın İngiltere, İspanya ve Rusya üretim 
tesislerinde geçtiğimiz yıl; mini MPV, 
ödüllü Crossover, SUV, ticari araçlar ve ‘en 
popüler elektrikli araç’ olan Nissan LEAF 
de dahil olmak üzere 635 binden fazla araç 
üretildi.

Hafif ticari sınıfındaki elektrikli ürün gamını 
ise e-NV200 ile genişletti. 2014 yılı başarısında 
pay sahibi modeller arasında yer alan Pulsar 
gibi e-NV200 de kapasitesi artırılmış Barselona 
fabrikasında üretiliyor. 

2014 yılında 2 milyonuncu Qashqai üretildi.  

Nissan’ın İngiltere Sunderland fabrikası, 2014 
yılında iki milyonuncu Qashqai’yi üreterek 
İngiltere’nin en fazla üretim yapan otomobil 
fabrikası unvanını kazandı. Satış rakamlarına da 
bakılacak olursa, Nissan’ın öncü crossover modeli 
Qashqai, gelişimini ve liderliğini 2014 yılında 
da sürdürdü. Bu yıl da 240 binden fazla tüketici 
Qashqai’nin tarzını, verimliliğini ve aralarında 
“Güvenlik Kalkanı”nın da olduğu gelişmiş 
teknolojilerini tercih etti. 

Nissan’ın Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu 
Avrupa Başkan Yardımcısı 
Guillaume Cartier 
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En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: KIA

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Doblo

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Fiat

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Maserati

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Renault Fluence

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: 

Volkswagen

SATIŞ ÖDÜLLERİ

ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2014 Gladyatörleri
Beşinci Gladyatörler, nefes kesen finalle belirlendi

O tomotiv sektörünün 
en kapsamlı ve prestijli 

organizasyonu olan “ODD 
Satış ve İletişim Ödülleri, 2014 
Gladyatörleri” heyecanlı ve 
görkemli bir ödül töreniyle 
seçildi. Bu yıl 5. kez düzenlenen 
gecede, yılın en başarılı marka ve 
çalışmaları ödüle layık görüldü. 
Zorlu Raffles Otel’de gerçekleşen 
törene, ODD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Bayraktar, 
otomotiv dünyasının saygın 
temsilcileri, basın mensupları ve 
davetliler katıldı. 

kaldık ama sektörümüz 
çalışanlarının üstün çabaları ve 
hızlı adaptasyon kabiliyetleri 
sayesinde, yıkılmadık, senenin 
sonunu getirmeyi başardık. 
Son üç aya kadar çok rahat bir 
nefes alamasak da, şükür ki yılın 
sonlarına doğru toparlanmayı 
başardık ve yılı öngörülenin 
altında bir kayıpla kapattık. Her 
yılbaşında olduğu gibi, 2015’e 
de umut ve heyecanla giriyoruz. 
Uzun zamandan sonra fuarımızı 
baharda düzenliyoruz, 21 Mayıs 

‘2015’e umut ve heyecanla 
giriyoruz’

Gecede konuşma yapan ODD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Bayraktar, otomotiv 
sektörünün en önemli 
organizasyonlarından birini 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirterek şunları 
söyledi: 

“2014, daha ilk saatlerinden 
itibaren bizim için sürprizle 
başladı. Birçok zorlukla 
mücadele etmek zorunda 

Türk otomotiv 
sektörünün 47 
markasını çatısı altında 
buluşturan Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği’nin (ODD) 
‘Satış’ ve ‘İletişim’ 
dallarındaki başarılı 
marka ve çalışmaları 
ödüllendirdiği “ODD 
Satış ve İletişim 
Ödülleri, 2014 
Gladyatörleri”nin 
beşincisi unutulmaz bir 
finale sahne oldu. 
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günü kurdeleyi hep birlikte 
keseceğiz. Eminim markaların 
fuar için çalışmaları şimdiden 
başladılar bile. 2015 de 2014 gibi 
yoğun bir yıl olacak. Kısacık bir 
mola vermeyi, biraz rahatlamayı, 
gülmeyi, eğlenmeyi hakettik. Bu 
gecenin gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi 
sunar, keyifli bir gece dilerim“. 

Rekabet ve heyecan zirveye 
çıktı

Gecede, “Satış” ve “İletişim” 
kategorilerinde toplam 18 dalda 
ödül verildi. Satış Ödülleri, 
ODD Veri Tabanı’ndaki yıllık 
satış sonuçlarına göre belirlendi. 
İletişim Ödülleri kategorisinde 
“Yılın TV Uygulaması”, “Yılın 
Gazete Uygulaması”, “Yılın 
Radyo Uygulaması”, “Yılın Dergi 
Uygulaması”, “Yılın Dijital ve 
Sosyal Medya Uygulaması” ve 
“Yılın Outdoor Uygulaması” 
www.oddgladyator.com sitesi 
üzerinden 61 bin 500 adet 
halkoyu ile ilk 5’e indirildi. Halk 
oylamasına açık olmayan “Yılın 
Sosyal Sorumluluk Projesi”, 
“Yılın PR/Etkinlik Uygulaması” 
ve “Yılın Entegre İletişim 
Kampanyası” kategorilerinde 
ise aday olan tüm çalışmalar 
değerlendirmeye alındı. En 
iyiler, jürinin ödül gecesinde 
canlı olarak gerçekleştirdiği 
oylamayla seçildi. “Yılın Basın 
Lansmanı” ödülünü, geçen yıl 
olduğu gibi otomotiv basınının 
temsilcileri belirledi. Otomotiv 
sektöründe uzmanlaşan basın 

otomotiv sektörü hakkında 
ilginç noktalara değinen kısa 
filmler, izleyicilerin beğenisini 
topladı. 

Otomotiv sektörünün 
yoldaşları geceye destek 
verdi

Otomotiv sektörü ile birlikte 
yürüyen firmalar, ‘ODD Satış 
& İletişim Ödülleri, 2014 
Gladyatörleri’ gecesinde de 
sektörü yalnız bırakmayarak 
geceye destek verdi. Gecenin 
ana sponsoru Bridgestone ve 
Lassa olurken, gecenin diğer 
sponsorları Castrol, Mapfre 
Genel Sigorta, Turkcell, Kredi 
Kayıt Bürosu, BASF - The 
Chemical Company, Otokoç 
Otomotiv, Türkiye Ekonomi 
Bankası, GEFCO Lojistik ve 
KOÇFİNANS oldu. 

‘’Turkcell Teknoloji Ödülü’’ 
nün sahibi Subaru oldu.

“Turkcell Teknoloji Ödülü”, 
Turkcell ile birlikte hayata 

geçirdiği Akıllı Otomobil 
Platformu ile Subaru 
markasının oldu. Subaru’nun 
Türkiye’de satışa sunulan 
tüm otomobillerine entegre 
edilebilen akıllı platform 
sayesinde, hem kullanıcılar 
hem de yolcular güvenlikten 
ödün vermeden mobil internet 
dünyasını yolculuk sırasında 
kullanabiliyorlar. 

İletişim sektörünün 

deneyimli isimleri 

değerlendirdi

Gladyatör Ödülleri’nin beşinci 
yılında değerlendirme Türkiye 
Halkla İlişkiler Derneği 
Geçmiş Dönem Başkanı 
ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Fügen Toksü başkanlığındaki 
saygın akademisyenlerden ve 
iletişim sektörünün deneyimli 
isimlerinden oluşan jüri 
tarafından yapıldı. 

mensupları, kendilerine verilen 
şifre ve kullanıcı adıyla 2014 yılı 
içinde en beğendikleri lansmanı 
seçtiler.

Pazar sonuçları da açıklandı

Otomotiv sektörünün yakından 
takip ettiği ve heyecanla 
beklediği 2014 pazar rakamları 
da aynı gecede açıklandı. Buna 
göre 2014 yılında otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı, 
bir önceki yıla göre %10,04 
küçülerek 767.681 adetlik bir 
sonuçla tamamlandı. Bunun 
180 bin 350 adedini %4,44 
düşüşle hafif ticari araç, 587 bin 
331 adedini ise %11,63 düşüşle 
otomobil satışları oluşturdu. 

Gecede satış kategorisinde ödül 
alan firmalar, ödüllere paralel 
olarak hazırlanan ve ODD 
tarafından onaylanan logoların 
bir yıllık kullanım hakkına 
sahip oldu. Oylama sürecinin 
tamamlanmasının ardından 
oy verenlerin arasından noter 
huzurunda yapılan çekilişle 
toplam 6 kişi iPhone 5S, 
Samsung Galaxy S5, Samsung 
Galaxy Note 10.1.2014EDI’den 
birinin sahibi olacak.

Zaytung esprileri, davetlileri 
neşelendirdi 

Mizah yüklü haberleriyle 
dikkat çeken Zaytung ekibinin 
katkıları ile tören için eğlenceli 
filmler hazırlandı. Metinlerini 
Zaytung ekibinin yazdığı, 
prodüksiyonunu ise 451 Derece 
şirketinin gerçekleştirdiği 

Yılın Televizyon Uygulaması:
 Fiat / Yeni Fiat Ducato  “Pişmanlar Korosu”
Yılın Gazete Uygulaması:
 Jeep / “23 Nisan - 4x4  Jeep”
Yılın Radyo Uygulaması:
 Doğuş Otomotiv / “Trafik Hayattır”
Yılın Dergi Uygulaması:
 Audi / “Audi A4”
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması:
 Ford / “Courierball”
Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması:
 Renault / “Bırak R-Link Cevaplasın”
Yılın Outdoor Uygulaması:
 Opel / “Yeni Insignia”
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi:
 Renault / “Sizin Fikriniz Sizin Projeniz!”
Yılın Entegre İletişim Kampanyası:
 Mercedes-Benz / Yeni GLA
Yılın Basın Lansmanı:
 Renault Twizy Lansmanı
Yılın Jüri Özel Ödülü:
 Ford / “Yeni Tourneo Courier’’
Yılın Turkcell Teknoloji Ödülü: Subaru  

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
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Tofaş'tan yapılan açıklamaya 
göre, 20 Ocak 2012 

tarihinden bu yana şirketin 
üstyöneticisi olan Kamil Başaran 
3 yıllık görev süresini tamamladı 
ve görevini Cengiz Eroldu'ya 
bıraktı. 30 yıla ulaşan çalışma 
hayatının 25 yılında Tofaş'ta 
çeşitli görevlerde bulunan 
Başaran'dan 14 Ocak itibarıyla 
görevi devralan Eroldu, 7 yılı üst 
düzey yöneticilik olmak üzere, 
19 yıldır Tofaş'ta görev yapıyor.

Koç Holding ve Tofaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, 
görev değişimine ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, uzun yıllardır 
Tofaş'a sağladığı önemli katkılar 

Tofaş'ın CEO'su değişti
Tofaş Üst Yöneticisi Kamil Başaran, görevini Cengiz Eroldu'ya devretti

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Üst Yöneticisi 
(CEO) Kamil Başaran, görevini Cengiz Eroldu'ya 
devretti.

bir şirket olması yolunda önemli 
katkılar sağladı. Şirketimize 
25 yıldan fazla hizmet eden 
Başaran'a teşekkür ediyorum. 
Başaran'ın görev süresinin 
tamamlanmasıyla CEO'luk 
görevine atanan Tofaş CFO'su 
Cengiz Eroldu da Tofaş'ı en 
iyi tanıyan ve şirketin değişim 
sürecinde önemli rol alan 
yöneticilerimiz arasında yer 
alıyor. Eroldu'nun, Tofaş'ın 
yatırım yolculuğuna en iyi 
şekilde liderlik edeceğine 
yürekten inanıyorum. Tofaş'ın, 
bugüne kadar elde ettiği 
başarılar, toplumsal hayata 
sağladığı faydalar ve benimsediği 
sürdürülebilir yönetim 
anlayışıyla, ülke ekonomisine 
ve sektöre yarattığı katma değer 
Eroldu'nun yönetiminde artarak 
devam edecek."

Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika (EMEA) Bölgesi 
Başkanı ve Tofaş Yönetim 
Kurulu Üyesi Alfredo Altavilla 
ise görevlendirmeye ilişkin, 
"Sayın Başaran, geçtiğimiz 
üç yılda, Tofaş'ın geleceğini 
inşa etme yolunda, büyük 
atılımlara liderlik etmiş, stratejik 
roller üstlenmiştir. Tofaş, bu 
dönemde ulaştığı endüstriyel 
yetkinlikleriyle FCA dünyasında 
en üst seviyeye ulaşırken, Ar-Ge 
faaliyetleriyle de öne çıkmış, 
art arda devreye alınan yeni 
model yatırımları, Tofaş'taki 
gelişimin birer yansıması 
olmuştur. Aynı dönemde 
inovasyon ve sürdürülebilir 
yönetim alanlarında atılan 
adımlar ise şirketin gelecek bakış 

açısını ortaya koymaktadır. 
Bunları, Tofaş için kilometre 
taşı niteliğinde kazanımlar 
olarak değerlendiriyorum. Sayın 
Başaran'a Tofaş'ın gelişimine 
sağladığı katkılarından 
ve başarılı liderliğinden 
ötürü teşekkür ediyorum" 
değerlendirmesinde bulundu.

Tofaş'ın hızlı büyüyen bir şirket 
olduğunu belirten Altavilla, 
"Bayrağı devralan Sayın 
Eroldu'nun uzun yıllara dayanan 
tecrübesi ve vizyonuyla Tofaş'ın 
büyümeye devam edeceğine, 
küresel arenadaki etkinliğini 
arttıracağına olan inancım 
tamdır. Tofaş’ta şu ana kadar 
çok değerli çalışmalara imza 
atmış olan Sayın Eroldu'ya yeni 
görevinde başarılar dilerim" 
ifadesine yer verdi. 

Cengiz Eroldu'nun özgeçmişi

Tofaş'ta 1995 yılından bu 
yana çalışan Cengiz Eroldu, 
kariyerine 1989 yılında Koç 
Holding'de başladı. Tofaş'ta 
1995-2007 yıllarında mali ve 
finansman alanlarında farklı 
sorumluluklar üstlenen Eroldu, 
2008'den beri CFO olarak görev 
başlamıştı.

Lise öğrenimini İtalyan 
Lisesi'nde tamamlayan Eroldu, 
İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesinden mezun oldu. 
Eroldu, 1995 yılında İtalya'da 
Roma LUISS Üniversitesi'nde 
MBA derecesini aldı. İleri 
seviyede İngilizce ve İtalyanca 
bilen Eroldu, evli ve iki çocuk 
babasıdır.’’ 

ve başarılı liderliği için Başaran'a 
teşekkür etti. 

Tofaş'ın Türk otomotiv 
sanayisine sağladığı katkıların 
artarak devam etmesi yolunda 
Başaran'ın önemli görevler 
üstlendiğini belirten Koç, 
şunları kaydetti:

"Gerek Doblo'nun yenilenmesi, 
biri yeni sedan, diğerleri 
station wagon ve hatchback 
olmak üzere üç yeni binek araç 
projesinin başlatılması, gerekse 
de Doblo'nun ABD'ye ihracatı 
gibi büyük yatırım kararlarının 
hayata geçirilmesinde rol 
oynayan Başaran, Tofaş'ın global 

TOFAŞ'ın yeni CEO'su  Cengiz Eroldu
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2014 yılında %10 daraldı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Otomobil pazarı %11,6, hafif ticari araç pazarı %4,4 daraldı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2014 yılında bir 
önceki yıla göre %10,04 azalarak 767.681 adet olarak gerçekleşti. 
2013 yılı on iki aylık dönemde 853.378 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

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

dönemine göre %11,63 azalarak 587.331 adete 
geriledi. 2013 yılında 664.655 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2014 yılı on iki aylık 
dönemde geçen yıla göre %4,44 oranında 
azalarak 180.350 adete geriledi. Geçen yıl 
188.723 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2014 
yılı Aralık ayında %13 arttı. Otomobil pazarı 
%8,75, hafif ticari araç pazarı %29,5 büyüdü. 
2014 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 146.989 adete ulaştı. 129.718 adet 
olan 2013 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif 

ticari araç pazar toplamına göre satışlar % 
13,31 oranında arttı.

2014 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %8,75 artarak 
110.054 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı 
Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2013 
yılının Aralık ayına göre %29,51 artarak 
36.935 adet seviyesine ulaştı.

2014 yılı on iki aylık dönemde, 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %10,71, 
1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %30,89 ve 2000cc üstü 
otomobillerde %3,6 daralma görüldü. 2014 
yılı on iki aylık dönemde, 85kW altı 22 adet, 
121kW üstü ise 25 adet elektrikli otomobil 

satışı gerçekleşti. 2014 yılında, otomobil 
pazarında ortalama emisyon değerlerine göre 
en yüksek paya %39,52 oranıyla 100-120 gr/
km arasındaki otomobiller 232.129 adet ile 
sahip oldu.

2014 yılı on iki aylık dönemde, dizel otomobil 
satışlarının payı %61,5’e, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı ise %45,78’e yükseldi.

2014 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil 
pazarı segmentinin %84’ü yine vergi oranları 
düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer 
alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%52,27 pay alan C (307.020 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%47,42 pay, 278.534 adet) oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2014 
yılı ilk çeyreğinde %24,46, ikinci çeyreğinde 
%25,12 ve üçüncü çeyreğinde %8,78 
daralırken, dördüncü çeyreğinde %10,17 arttı.

2014
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10 Yıllık Ort.
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48.307 68.774 73.575 81.468 74.096 71.596 65.043 67.963 58.014 79.304 129.718

28.954 37.901 60.330 60.575 67.849 57.228 48.960 49.393 56.410 50.093 52.753 96.653
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2014/2013 (%)

2013/2012 (%)

-8,03 -27,50

20,23 16,90 6,00 16,88 14,97 4,26 14,91 11,86 -2,39 -3,21 10,59 12,41

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2013’1Ç : % 12,41

OTOMOBİL PAZARI

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI

2014

2014

2013

2013

10 Yıllık Ort.

10 Yıllık Ort.

25.835

24.368 27.167 37.812 42.769 46.379 47.278 46.602 45.131 49.262 50.814 59.695 110.054

36.814 51.785 56.999 62.383 58.290 55.712 51.611 52.925 46.985 64.117 101.199

9.688

8.302 7.854 9.769 10.536 11.742 12.885 13.305 15.068 17.269 15.759 20.926 36.935

11.493 16.989 16.576 19.085 15.806 15.884 13.432 15.038 11.029 15.184 28.519

18.805

10.149

24.821

13.080

40.706

19.624

40.940

19.635

45.640

22.209

41.892

19.966

35.154

18.080

34.779

18.575

38.847

20.806

34.248

17.115

38.492

18.427

67.732

33.914

Ocak

Ocak

Şubat

Şubat

Mart

Mart

Nisan

Nisan

Mayıs

Mayıs

Haziran

Haziran

Temmuz

Temmuz

Ağustos

Ağustos

Eylül

Eylül

Ekim

Ekim

Kasım

Kasım

Aralık

Aralık

10.000

0

20.000

5.000

30.000

10.000

40.000

15.000

50.000

20.000

60.000

25.000

70.000

30.000

80.000

35.000

90.000

40.000

10
.1

49

24
.8

21
13

.0
80

40
.7

06
19

.6
24

40
.9

40
19

.6
35

45
.6

40
22

.2
09

41
.8

92
19

.9
66

35
.1

54
18

.0
80

34
.7

79
18

.5
75

38
.8

47
20

.8
06

34
.2

48
17

.1
15

38
.4

92
18

.4
27

67
.7

32
33

.9
14
25.835

24.368

9.688
11.493

Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı 
2014 yılı Ocak-
Aralık döneminde 
geçen yılın aynı 
döneme göre 
%4,44 oranında 
azalarak 180.350 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
188.723 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı 2014 yılı 
Aralık ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
%29,51 oranında 
artarak 36.935 adet 
seviyesine ulaştı. 
Geçen sene Aralık 
ayında 28.519 adet 
satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Aralık ayı ortalama 
satışlara göre %8,91 
arttı.
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2013 Aralık Sonu 2014 Aralık Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 626.047 % 94,19 558.995 % 95,18 % -10,71 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 32.609 % 4,91 22.536 % 3,84 % -30,89 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 5.968 % 0,90 5.753 % 0,98 % -3,60 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 31 % 0,00 22 % 0,00 % -29,03 % 3 % 18

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

≥ 121 kW Elektrikli 0 % 0,0 25 % 0,0 - % 15 % 18

Toplam 664.655 % 100,0 587.331 % 100,0 % -11,63 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2013 Aralık Sonu 2014 Aralık Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 56.570 % 8,51 62.052 % 10,57 % 9,69

≥ 100 - < 120 gr/km 238.896 % 35,94 232.129 % 39,52 % -2,83

≥ 120 - < 140 gr/km 215.936 % 32,49 184.708 % 31,45 % -14,46

≥ 140 - < 160 gr/km 116.225 % 17,49 81.103 % 13,81 % -30,22

≥ 160 gr/km 37.028 % 5,57 27.339 % 4,65 % -26,17

Toplam 664.655 % 100,0 587.331 % 100,0 % -11,63

Dizel
2013 Aralık Sonu 2014 Aralık Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 69 % 2,33 26 % 0,59 % -62,32

B (Entry) 126.973 % 55,31 107.402 % 58,89 % -15,41

C (Compact) 205.649 % 60,66 201.215 % 65,54 % -2,16

D (Medium) 40.817 % 57,29 39.359 % 56,46 % -3,57

E (Luxury) 12.178 % 64,23 9.833 % 48,69 % -19,26

F (Upper Luxury) 2.651 % 91,23 3.374 % 93,20 % 27,27

Toplam 388.337 % 58,43 361.209 % 61,50 % -6,99

Otomatik Şanzıman
2013 Aralık Sonu 2014 Aralık Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 1.329 % 44,91 3.058 % 69,12 % 130,10

B (Entry) 49.278 % 21,47 49.274 % 27,02 % -0,01

C (Compact) 130.110 % 38,38 139.476 % 45,43 % 7,20

D (Medium) 56.269 % 78,98 58.006 % 83,21 % 3,09

E (Luxury) 16.670 % 87,92 15.479 % 76,65 % -7,14

F (Upper Luxury) 2.789 % 95,97 3.558 % 98,29 % 27,57

Toplam 256.445 % 38,58 268.851 % 45,78 % 4,84

2014 yılı otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,18 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 558.995 adet ile 
sahip oldu. Ardından %3,84 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,98 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2014 yılı on iki aylık 
dönemi geçen sene aynı dönem ile kıyasladığımızda, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %10,71, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %30,89 ve 2000cc üstü otomobillerde %3,60 daralma yaşandı. 2014 yılı on iki ay sonunda, 85kW altı 22 adet ve 121kW üstü 25 
adet olmak üzere, toplam 47 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2014 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya yine %39,52 oranıyla 100-120 
gr/km arasındaki otomobiller (232.129 adet) ve ardından %31,45 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (184.708 adet ) sahip oldu.

2014 yılında dizel otomobil satışları geçen yıla göre %6,99 oranında azaldı. 2014 yılı sonu otomobil satış adetleri, 2013 yılı aynı dönem ile 
kıyaslandığında, dizel payı %58,43’den %61,50’ye (361.209 adet) yükseldi.

2014 yılı Ocak-Aralık döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2013 yılı aynı dönemine göre %4,84 arttı. 2014 yılı 12 aylık otomobil 
satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %38,58’den %45,78’e (268.851 adet) yükseldi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2014 Ocak-Kasım 
döneminde yüzde 5,8 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde 
%5,8 arttı ve 13.757.402 
adet seviyesinde gerçekleşti. 
2013 yılı aynı dönemde 
toplam 12.998.358 adet satış 
gerçekleşmişti.

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

düşüş %5,5 ile Hollanda’da, ardından %3,4 
ile Avusturya’da, %2,7 ile İsviçre’de, %1,0 ile 
Belçika’da ve %0,2 ile Norveç’te gerçekleşti. 
2014 Ocak-Kasım döneminde satışlarını en 
çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; Portekiz 
%37,3, İrlanda %31,9 ve İzlanda %31,3 
oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2014 yılı Kasım ayında 2013 
yılı aynı ayına göre %1 büyüdü ve toplam 
1.148.031 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2013 yılı aynı ayında ise 1.136.421 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2014 
yılı Kasım ayında en fazla düşüş %17,1 ile 
Hollanda’da, ardından %9,7 ile Litvanya’da ve 
%8,5 ile Yunanistan’da gerçekleşti. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler arasında; Hırvatistan, 
Avusturya, Belçika, İsviçre, Slovakya ve 
Bulgaristan yer aldı. 2014 yılı Ekim ayında 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; 
İrlanda %41,3, Portekiz %33,6 ve İrlanda 
%22,8 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2014 yılı Ocak-Kasım 
döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre %5,5 
arttı ve toplam 12.010.154 adet seviyesinde 
pazara ulaşıldı. 2013 yılı aynı dönemde ise 
11.386.616 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2014 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre sırasıyla en fazla 
düşüş %6,6 ile Hollanda’da, ardından %4,1 
ile Avusturya’da, %3,1 ile İsviçre’de ve %1,1 
ile Belçika’da görüldü. 2014 yılı Ocak-Kasım 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 

satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise 
sırasıyla; Portekiz %34,5, İzlanda %30,8 ve 
İrlanda %29,4 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2014 yılı Kasım ayında 2013 
yılı aynı ayına göre %1,2 arttı ve toplam 
989.457 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2013 yılı Kasım ayında ise 977.607 adet satış 
gerçekleşmişti. 2013 yılı Eylül ayından beri 
aylar itibari ile yaşanan artış, 2014 yılında da 
devam etti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2014 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına 
göre Hollanda’da %19,5 daralma görülürken, 
ardından %8,8 ile Yunanistan’da ve %7,4 ile 
Avusturya’da küçülme yaşandı. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler; Belçika, Norveç, İsviçre, 
Danimarka, Bulgaristan, Finlandiya, Slovakya 
ve Fransa oldu. 2014 yılı Kasım ayında geçen 
yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran 
ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %38,1, Portekiz 
%32,6 ve Estonya %26,1 oranıyla yer aldı.. 

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (KASIM2014/2013)

KASIM 2014 KASIM 2013 Değ.% OCK-KSM14 OCK-KSM 13 Değ.%

ALMANYA 278.304 285.687 -2,6 ALMANYA 3.099.048 3.012.902 2,9

İNGİLTERE 201.804 187.914 7,4 İNGİLTERE 2.647.249 2.410.229 9,8

FRANSA 168.267 173.034 -2,8 FRANSA 2.006.978 1.992.049 0,7

İTALYA 119.236 113.451 5,1 İTALYA 1.387.445 1.318.620 5,2

İSPANYA 75.832 64.905 16,8 İSPANYA 900.307 752.339 19,7

HOLLANDA 37.870 45.703 -17,1 BELÇİKA 513.871 519.038 -1,0

BELÇİKA 34.230 36.531 -6,3 HOLLANDA 412.004 436.115 -5,5

İSVEÇ 30.010 28.507 5,3 POLONYA 355.719 318.920 11,5

POLONYA 29.895 30.204 -1,0 AVUSTURYA 322.177 333.645 -3,4

İSVİÇRE 26.444 27.789 -4,8 İSVEÇ 320.346 282.012 13,6

AVUSTURYA 24.464 26.445 -7,5 İSVİÇRE 300.058 308.270 -2,7

ÇEK CUM. 18.489 16.845 9,8 DANİMARKA 202.838 193.180 5,0

DANİMARKA 18.306 18.566 -1,4 ÇEK CUM. 196.403 168.916 16,3

PORTEKİZ 14.665 10.977 33,6 NORVEÇ 164.431 164.705 -0,2

NORVEÇ 14.471 14.902 -2,9 PORTEKİZ 156.298 113.854 37,3

FİNLANDİYA 8.228 8.522 -3,4 İRLANDA 114.483 86.764 31,9

MACARİSTAN 8.000 7.128 12,2 FİNLANDİYA 111.894 110.445 1,3

ROMANYA 7.202 6.631 8,6 MACARİSTAN 79.946 65.519 22,0

SLOVAKYA 6.262 6.563 -4,6 ROMANYA 78.291 63.490 23,3

YUNANİSTAN 5.334 5.827 -8,5 SLOVAKYA 74.839 67.511 10,9

SLOVENYA 4.907 4.820 1,8 YUNANİSTAN 69.530 58.043 19,8

LÜKSEMBURG 3.823 3.919 -2,4 SLOVENYA 57.928 55.630 4,1

HIRVATİSTAN 2.309 2.496 -7,5 LÜKSEMBURG 50.359 48.005 4,9

ESTONYA 2.307 1.912 20,7 HIRVATİSTAN 38.015 31.389 21,1

BULGARİSTAN 1.939 2.017 -3,9 ESTONYA 23.411 21.958 6,6

LİTVANYA 1.480 1.639 -9,7 BULGARİSTAN 22.014 20.425 7,8

İRLANDA 1.425 1.160 22,8 LİTVANYA 17.689 15.979 10,7

LETONYA 1.298 1.293 0,4 LETONYA 14.864 13.285 11,9

KIBRIS 744 690 7,8 İZLANDA 10.086 7.680 31,3

İZLANDA 486 344 41,3 KIBRIS 8.881 7.441 19,4

TOPLAM 1.148.031 1.136.421 1,0 TOPLAM 13.575.402 12.998.358 19,4

TÜRKİYE 83.875 83.017 1,03 TÜRKİYE 653.490 757.528 -13,73
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI ARALIK 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 119 119 0 0 119 119

AUDI 3.618 3.618 0 0 3.618 3.618

BENTLEY 8 8 0 0 8 8

BMW 4.215 4.215 0 0 4.215 4.215

CHERY 35 35 0 0 0 35 35

CHEVROLET 0 0 0 0 0 0

CITROEN 3.158 3.158 440 1.020 1.460 440 4.178 4.618

DACIA 6.484 6.484 958 958 0 7.442 7.442

FERRARI 1 1 0 0 1 1

FIAT 5.962 720 6.682 9.926 1.516 11.442 15.888 2.236 18.124

FORD 264 6.376 6.640 11.749 86 11.835 12.013 6.462 18.475

GEELY 10 10 0 0 10 10

HONDA 1.829 596 2.425 0 1.829 596 2.425

HYUNDAI 4.257 3.275 7.532 267 267 4.257 3.542 7.799

INFINITI 1 1 0 0 1 1

ISUZU 0 670 67 737 670 67 737

IVECO 0 593 593 0 593 593

JAGUAR 1 1 0 0 1 1

JEEP 657 657 0 0 657 657

KARSAN 0 126 126 126 0 126

KIA 1.907 1.907 231 231 0 2.138 2.138

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 9 9 0 0 9 9

LAND ROVER 188 188 0 0 188 188

MASERATI 19 19 0 0 19 19

MAZDA 275 275 0 0 0 275 275

MERCEDES-BENZ 4.546 4.546 1.242 1.242 0 5.788 5.788

MINI 201 201 0 0 201 201

MITSUBISHI 299 299 29 715 744 29 1.014 1.043

NISSAN 3.760 3.760 9 9 0 3.769 3.769

OPEL 8.418 8.418 0 0 0 0 8.418 8.418

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 3.249 3.249 61 1.367 1.428 61 4.616 4.677

PORSCHE 119 119 0 0 119 119

PROTON 145 145 0 0 0 145 145

RENAULT 14.348 4.359 18.707 1.413 1.413 14.348 5.772 20.120

SEAT 2.126 2.126 0 0 2.126 2.126

SKODA 2.405 2.405 0 0 0 2.405 2.405

SMART 9 9 0 0 9 9

SSANGYONG 90 90 100 100 0 190 190

SUBARU 230 230 0 0 230 230

SUZUKI 33 33 0 0 33 33

TATA 21 21 26 26 0 47 47

TOYOTA 5.429 2.128 7.557 190 190 5.429 2.318 7.747

VOLKSWAGEN 13.182 13.182 4.134 4.134 0 17.316 17.316

VOLVO 973 973 0 0 973 973

TOPLAM 32.089 77.965 110.054 23.001 13.934 36.935 55.090 91.899 146.989 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-ARALIK 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 967 967 0 0 0 0 967 967

AUDI 0 17.809 17.809 0 0 0 0 17.809 17.809

BENTLEY 0 21 21 0 0 0 0 21 21

BMW 0 26.174 26.174 0 0 0 0 26.174 26.174

CHERY 0 325 325 0 0 0 0 325 325

CHEVROLET 0 572 572 0 0 0 0 572 572

CITROEN 0 14.389 14.389 1.977 6.048 8.025 1.977 20.437 22.414

DACIA 0 27.897 27.897 0 6.572 6.572 0 34.469 34.469

FERRARI 0 11 11 0 0 0 0 11 11

FIAT 33.363 6.179 39.542 41.922 7.664 49.586 75.285 13.843 89.128

FORD 1.610 35.682 37.292 49.208 333 49.541 50.818 36.015 86.833

GEELY 0 95 95 0 0 0 0 95 95

HONDA 10.521 3.269 13.790 0 0 0 10.521 3.269 13.790

HYUNDAI 23.225 21.685 44.910 0 1.565 1.565 23.225 23.250 46.475

INFINITI 0 6 6 0 0 0 0 6 6

ISUZU 0 0 0 2.281 1.728 4.009 2.281 1.728 4.009

IVECO 0 0 0 0 2.524 2.524 0 2.524 2.524

JAGUAR 0 52 52 0 0 0 0 52 52

JEEP 0 1.960 1.960 0 0 0 0 1.960 1.960

KARSAN 0 0 0 1.381 0 1.381 1.381 0 1.381

KIA 0 11.017 11.017 0 2.057 2.057 0 13.074 13.074

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

LANCIA 0 210 210 0 0 0 0 210 210

LAND ROVER 0 1.207 1.207 0 0 0 0 1.207 1.207

MASERATI 0 83 83 0 0 0 0 83 83

MAZDA 0 1.291 1.291 0 9 9 0 1.300 1.300

MERCEDES-BENZ 0 23.100 23.100 0 8.028 8.028 0 31.128 31.128

MINI 0 1.071 1.071 0 0 0 0 1.071 1.071

MITSUBISHI 0 1.159 1.159 191 4.188 4.379 191 5.347 5.538

NISSAN 0 19.422 19.422 0 275 275 0 19.697 19.697

OPEL 0 39.255 39.255 0 0 0 0 39.255 39.255

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 17.026 17.026 1.264 5.832 7.096 1.264 22.858 24.122

PORSCHE 0 588 588 0 0 0 0 588 588

PROTON 0 707 707 0 0 0 0 707 707

RENAULT 64.455 25.572 90.027 0 8.716 8.716 64.455 34.288 98.743

SEAT 0 12.697 12.697 0 0 0 0 12.697 12.697

SKODA 0 14.537 14.537 0 0 0 0 14.537 14.537

SMART 0 76 76 0 0 0 0 76 76

SSANGYONG 0 531 531 0 626 626 0 1.157 1.157

SUBARU 0 1.402 1.402 0 0 0 0 1.402 1.402

SUZUKI 0 958 958 0 0 0 0 958 958

TATA 0 126 126 0 290 290 0 416 416

TOYOTA 24.175 10.146 34.321 0 1.670 1.670 24.175 11.816 35.991

VOLKSWAGEN 0 84.646 84.646 0 24.001 24.001 0 108.647 108.647

VOLVO 0 6.060 6.060 0 0 0 0 6.060 6.060

TOPLAM 157.349 429.982 587.331 98.224 82.126 180.350 255.573 512.108 767.681 K
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Otomotiv sanayii, bu yıl 1,25 milyon 
araç üretmeyi hedefliyor
İç pazar yüzde 10 daraldığı için otomotiv sektörü, açığı ihracat ile 
kapattı. 1 milyon 170 bin adetlik otomotiv imalatı ile 2008’den sonra 
tarihin en yüksek üretim rakamına ulaşıldığını belirten Otomotiv 
Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, 2015 
yılında 1 milyon 225 bin adet üretim yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye otomotiv sektörü iç pazarda en 
zor yıllarından birini yaşadı. Bu durumu 

alternatif pazarlar yoluyla telafi etmek 
isteyen sanayici, 2008’den sonraki en yüksek 
üretimini gerçekleştirdi. Otomotiv Sanayii 
Derneği’nin (OSD) 2014 üretim verileri ve 
2015 beklentileri üzerine hazırladığı ‘Yıllık 
değerlendirme raporu’na göre 2014’te bir 
önceki yıla göre otomotiv üretimi yüzde 4 
artışla 1 milyon 170 adede ulaştı. 2011’de 

tarihi seviye 1 milyon 190 bin adet üretim 
gerçekleşmişti. Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret 
Önen, aynı dönemde otomotiv ihracatının 
yüzde 7 artarak 885 bin adede ulaştığının 
altını çizerek “2015’te üretimin 1 milyon 
225 bin ve ihracatın ise 925 bin adetle 
yeni bir rekor düzeyinde gerçekleşmesini 
bekliyoruz.” dedi. 2014’te iç pazarın üretim 
üzerindeki olumsuz etkisinin ancak ihracatla 
kapatılabileceğini dile getiren Önen, “2014’te 
yeni yatırımlarla üretim kapasitesi 1,7 milyon 
adede çıktı. Birkaç yıl içinde bu kapasite 2 
milyona çıkabilir. 2014 yılı rekoru otomobil 
imalatında gerçekleşti, tarihin en çok 
otomobilini yaptık. 2015’te üretim adedi daha 
da artabilir.” diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen yeni kapasite 
ve yeni model yatırımlarıyla 2014’te hem 
ihracat hem de üretimde artış kaydettiklerini 
vurgulayan OSD Başkanı, üretim 
kapasitesinin 1,7 milyon adede yükseldiğini 

ve birkaç yıl içinde de 2 milyon adedi 
bulabileceğini kaydetti. Bu yıl üretimde yeni 
bir rekor kırmayı ümit ettiklerini dile getiren 
Önen, “2015’te ihracatta rekor kırılan 2008 
yılını da egale ederiz.” dedi. Ebatları itibarıyla 
dünyanın en büyük pazarı Amerika’ya yapılan 
ihracatın heyecan verici olduğunu aktaran 
Kudret Önen, yan sanayinin artık sadece 
parça üretimi değil proje teslimi yapılabilecek 
duruma geldiğini anlattı. Kudret Önen, 
2015 Haziran’ındaki genel seçimlerin üretim 
ve ihracat hedeflerini etkilemeyeceğini de 
sözlerine ekledi.

Otomobilde de üretim üssü olabiliriz

Türk üretici özellikle ticarî araç pazarında 
bölgede üretim üssü olarak anılıyor. 2014’te 
buna ilaveten bu yıl yüzde 7’lik artış ile 
22,8 milyar dolar seviyesine gelen otomobil 
ihracatının ümit verici olduğunu aktaran 
Kudret Önen, otomobil üretimindeki 
gelişmeyi şu sözlerle anlattı: “2014’te 
otomobil üretimindeki yatırımlar sayesinde 
sanayimiz otomobil üretiminde bir önceki 
yıla oranla yüzde 16’lık bir artış kaydetti. Yeni 
yatırım projelerinin de 2015 sonu ve 2016’da 
devreye girmesiyle ülkemiz hafif ticarî araç 
üretiminden sonra otomobil üretiminde de 
Avrupa’da önemli merkez olma yolunda.” 
Rapora göre, Avrupa Birliği’ne otomotiv 
ihracatı yüzde 7 artarken otomobildeki 
artış yüzde 20 oldu. Otomotiv sektörünün 
önümüzdeki yıl da ihracatın lokomotifi 
olacağını dile getiren Önen, 2015’te 170 
milyar dolar toplam ihracat hedefinde 
yüzde 14’ün üzerine çıkarak en fazla payı 
alacaklarını ifade etti. 

Yıllık 10 binden fazla üretim
yapan şirketler

Oyak Renault 318 bin 246

Ford Otosan 244 bin 682

Tofaş 222 bin 807

Hyundai Assan 203 bin 157

Toyota 131 bin 504

Mercedes-Benz Türk 22 bin 205

Honda Türkiye 11 bin 633

Yıllık üretim rakamları
Yıl Otomobil Toplam

2014 733 bin 1 milyon 170 bin

2013 634 bin 1 milyon 120 bin

2012 577 bin 1 milyon 73 bin

2011 640 bin 1 milyon 189 bin

2010 603 bin 1 milyon 98 bin

2009 511 bin 870 bin

2008 622 bin 1 milyon 147 bin








