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EDİTÖRÜN YORUMU

Değerli Meslektaşlarım,

2013 yılını çok enteresan gelişmelerle kapatmış bulunuyoruz. Otomotiv ise 2011 yılından sonraki en 
fazla satış adetlerini yakalamış olmakla beraber büyük riskler ve her an kriz yaşanacakmış hissiyatı ile 
önemli bir dönemi daha kapamış oldu.

2013 yılını iki ayrı dönem halinde değerlendirmek gerekiyor, ilk yarısında finansal genişlemenin de-
vam ettiği Türkiye için olumlu not artışları ve faiz düşüşleri ile geçerken ikinci yarısında FED’in varlık 
alımlarını azaltma sinyalleri, kurlarda hızlı artış ve faizleri yukarı yönlü hareketi yılın tedirgin bir şekil-
de kapanmasına yol açtı.

Siyasette yaşanan son deprem ise tüketici güven endekslerine hızlıca yansıdı ve yansımaya devam 
edecek gibi görünüyor.

2014 yılı için otomotivcilerin beklentileri Hurda Teşviki’nin devreye girmesi ile yine 800 bin adedin üs-
tünde bir satış grafiği ile devam edileceği yönünde idi ki BDDK’nın kredilere müdahale edeceği bilgileri 
elimize ulaştı ve rakamların revize edilmesi ile bütçeler tamamlandı. Kur artışlarının ve BDDK kredile-
re müdahale taslağının piyasa ne kadar etki edeceği konuşulurken 1 Ocak 2014 sabahı güne başladı-
ğımızda asıl yıkıcı etkiyi gördük. ÖTV bürokratların dahi haberi olmadan arttırılmıştı. Gerçekten artık 
ne diyeceğimizi bilemiyorum, 2002 yılında başlayan ÖTV uygulaması 2013 yılının bitiminde 1.600 cc 
motor hacimleri için yüzde 27’den yüzde 45’e yükselmiş oldu. Yüksek hacimli motorlardan alınan ÖTV 
ise yüzde 50’den yüzde 145’e çıkmış durumda. Artış yüzdelerini yazarak morallerini daha fazla boz-
mak istemiyorum ancak AB ülkelerinde yüzde 15 ila yüzde 27 arasında değişen satın alma esnasın-
daki toplam vergi oranı ülkemizde en düşük motorlu araçlar için yüzde 71’in üzerine çıkmış durumda.

Önemli bir konu daha bu artışların anlık olarak devreye alınmasıdır. Otomotiv’n perakende tarafın-
da  3’er aylık siparişler ile araç satışları yapılmakta dolayısıyla anlık değişimler satıcı ile alıcının karşı 
karşıya gelmesine neden olmaktadır. Vergi düzenlemeleri yapanların sektörün çalışma şekline hakim 
olmadığı tekrar ve tekrar görülmektedir. Oysa bu değişiklikler aynen BDDK’nın kredi düzenlemesinde 
yaptığı gibi bir süre verilmek kaydı ile yapılsaydı ne taraflar arasında sürtüşmelere ne de satış iptalle-
rine neden olurdu. Bu düzenlemeyi yapanlarda araç alan tüketicilerden olsalardı bir gecede aracına 2 
bin ila 6 bin tl arasında fiyat farkı geldiğini öğrendiklerinde neler hissederlerdi acaba?

Otomotiv Strateji Belgesi hazırlamış bir ülkenin, bu belgenin ve 2023 vizyonunun tam tersi yönde ha-
reket etmesini bizim anlamadığımız gibi ülkemize yatırım yapmak üzere gelmeyi düşünen yabancı 
yatırımcıların anlamasını beklemek herhalde en hafif deyimle “Saflık” olacaktır.

2023 yılında 4 milyon adet üretim ve 75 milyar dolar ihracat ile 1.5 milyon adet iç pazar hedefleyen 
vizyon bugün itibarı ile büyük bir revizyona ihtiyaç duymaktadır. Sektör temsilcileri olarak defalarca 
katıldığımız toplantılar ve harcadığımız emeklerin bu kararla çöpe gittiğini görmek şahsen bende bü-
yük bir üzüntü yarattı. 

2014 yılı hedefleri konusunda şu aşamada net bir bilgi olmamakla beraber 700 bin adet satış hedefi-
nin gerçekleştirilmesi için markalar ve Yetkili Satıcıların daha fazla fedakarlık yapmaları gerektiği gö-
rülmektedir.

Üzüntülü başladığımız 2014 yılının iyi geçmesini umarken, ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız 
gerektiğini de düşünmeden edemiyorum.

Saygılarımla...

2023 vizyonu 
bir revizyona 
ihtiyaç 
duyuyor
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Cetelem Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan, 
OYDER'in katkı sunduğu; aralarında Türkiye’nin de 
olduğu sekiz Avrupa otomotiv pazarının mercek altına 
alındığı raporun dördüncü bölümünü yayınlanıyoruz.
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2 011’e göre zorlu geçen 2012 yılından sonra 2013 
yılında sanayimiz başarılı bir yılı geride bıraktı. 

2013 yılında pazar, ihracat ve üretim adetlerinde 
2012 yılına göre artış olduğunu görüyoruz. Türkiye, 
2013 yılında Avrupa Birliği’nde devam eden krize 
bağlı olarak oluşan AB pazarındaki daralmayı 
Ar-Ge ile desteklenen yeni ürünlerle aştı ve yeni 
modellerle de ihracatını artırdı.

2013 yılında toplam pazar 2012 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 9 oranında artarak 893 bin adet 
düzeyinde gerçekleşti. Pazardaki artışta özellikle 
otomobil ithalatındaki artışın doğrudan etkili 
olduğu görülüyor. 

Otomotiv sanayi olarak ihracatımız 2012 yılına 
oranla yüzde 12 artarak 21,5 milyar Dolar’a ulaştı. 
Otomotiv sanayi elde ettiği bu başarı ile Türkiye 
ihracatına ve ekonomisine katma değer sağlayan 
sektörler sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. 
Başlıca pazarımız konumundaki küçülen AB 
pazarına rağmen ihracatını artıran sanayimizin, 
2014 yılında da sektörler arasındaki birinciliğini 
sürdüreceğini görüyoruz.

Toplam taşıt aracı üretimi; bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, yüzde 5 arttı ve 1 milyon 126 bin 
adede yükseldi. Otomotiv sanayinin ihracatı ise 
yüzde 13 oranında arttı ve toplam ihracat 828 bin 
adet oldu. 

Sanayimiz için ihraç pazarlarındaki başarı kadar iç 
pazarın büyüklüğü de önemlidir. İç pazarımızın, 
ekonomimizdeki olumlu gelişmelere kıyasla, son 
7 yılda beklenen ölçüde büyümediğini görüyoruz. 
İç pazarda daralan talep 2014’de üretimi daha çok 
ihracata bağımlı hale getirecek ve bu durum da 
sanayimiz için risk alanı yaratacaktır. Baskı altında 
tutulan sınırlı bir iç pazar ile de sanayimizin küresel 
rekabette istenen başarıyı elde etmesi ve özellikle 

küresel yatırımcıları ülkemize çekmenin de zor 
olacağını vurgulamak isteriz.

Otomotiv sanayimiz gerçekleştirdiği yatırımlar ile 
kapasitesini 1,6 milyona kadar çıkardı. Özellikle 
yeni teşvikler ile hem kapasitemiz arttı hem de 
çok önemli projeler başladı. Ancak pazarın talep 
yapısını olumsuz yönde etkileyen sürekli vergi 
artışları sektör için iç talebi daraltarak sınırlayan 
bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 2014 
yılında talepteki daralma ciddi olarak hissedilecek 
ve pazarın baskı altında tutulması iç pazar kaynaklı 
üretim azalmasına sebep olacaktır. 

2023 hedeflerine bakıldığında, Türkiye’nin 4 
milyonluk hedefi, 4 katı üretim artışını gerektiriyor. 
İçerisinde bulunduğumuz bu konjonktürde, baskı 
altında tutulan ve daralan pazar, uzun vadede 2023 
hedeflerini de olumsuz yönde etkileyecektir.

Dünya ekonomisindeki olumsuz koşullara rağmen 
otomotiv sanayimiz, rekabetçi tedarik zincirimizin 
de desteği ile orta vadede; toplam üretimde 
Dünyada ilk 10, AB’nde ilk 3 ve AB’nde Ar-Ge ‘de 
ilk 5 arasında yer almak şeklinde belirlenen stratejik 
hedeflerine ulaşmada kararlılıkla çalışmalarına 
devam edecektir. 

OSD Genel Sekreteri Prof. Dr. Ercan Tezer: 

"İç pazar kaynaklı üretim azalabilir"

OSD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ercan Tezer, 2014 yılında 
talepteki daralmanın ciddi olarak 
hissedileceğini söyledi.Otomotiv 
pazarın baskı altında tutulması iç 
pazar kaynaklı üretim azalmasına 
sebep olacağına değindi.

Sanayimiz için ihraç 
pazarlarındaki 
başarı kadar iç 
pazarın büyüklüğü 
de önemlidir. 
İç pazarımızın, 
ekonomimizdeki 
olumlu gelişmelere 
kıyasla, son 7 yılda 
beklenen ölçüde 
büyümediğini 
görüyoruz. İç pazarda 
daralan talep 2014’de 
üretimi daha çok 
ihracata bağımlı hale 
getirecek ve bu durum 
da sanayimiz için risk 
alanı yaratacaktır

Prof. Dr. Ercan Tezer: 
"Sanayimizin 2014 

yılında sektörler 
arasındaki birinciliğini 

sürdüreceğini 
görüyoruz."
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2 013 yılının ilk ve ikinci yarısını birbirinden 
oldukça farklı ekonomik ortamda geçirmekle 

beraber, otomobil pazarı açısından olumlu, özellikle 
hafif ticari araç pazarı açısından zayıf bir yılı 
tamamladığımızı söyleyebiliriz.

2013 yılında geçen yıla göre toplam pazar yüzde 
9 artarak 893.124 adet, üretim yüzde 5 artarak 
1.125.534 adet, ithalat yüzde 20 artarak 615.609 
adet, ihracat ise yüzde 14 artarak 828.471 adet 
olarak gerçekleşti. İhracat değeri yüzde 12 oranında 
artarak 21 milyar 563 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı da 2013 yılında 
yüzde 9,72 büyüme gösterdi ve 853.378 adet olarak 
gerçekleşti. 2013 yılında otomobil satışları yüzde 
19,48 artarak 664.655 adete yükselirken, hafif ticari 
araç satışları ise yüzde 14,79 azalarak 188.723 adete 
geriledi.

2013 yılının ilk yarısında, ekonomi gündemini 
kredi kuruluşlarının not artırımları, TCMB’nin faiz 
indirimleri oluşturdu. Düşük faiz ortamı otomobil 
pazarını olumlu etkilerken, düşük büyüme süreci 
ticari araç pazarını olumsuz etkiledi. 

2013 yılı ikinci yarısında ise, Amerikan Merkez 
Bankası FED’in açıklamaları sonrasında varlık 
alımlarını azaltacağı beklentisi oluştu ve gelişmekte 
olan ülke ekonomilerinde sıkıntılar ve sermaye 
çıkışları meydana geldi. ABD hükümetinin 
kapanması ve borç tavanı gibi olumsuzluklar 
nedeniyle, varlık alım azaltımı ertelendi. Kur ve 

faizdeki seviye ve hareketlilik arttı. Görece yüksek 
faiz ortamı, TCMB’nin parasal sıkılaştırmaya 
geçeceğinin işaretleri, Haziran ayında başlayan 
güven endekslerindeki düşüş, Ekim-Kasım 
aylarında bir miktar toparlanmaya rağmen etkili 
olmaya devam etti. Aralık ayı içerisinde FED varlık 
alım azaltılmasına 10 milyar dolar ile başladı.

2013 yılının ikinci yarısında kur ve faizde yaşanan 
yükselişin hem yatırımlar hem de tüketim 
tarafındaki olumsuz etkilerinin, 2014’ün özellikle ilk 
yarısında görülme ihtimali de söz konusu. 

2014 yıl öngörülerinde, küresel büyüme 

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce: 

"Kredi tutar sınırlaması taleplere 
olumsuz yansıyabilir"

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri 
Erce, Türkiye’nin dünya otomotiv 
endüstrisindeki konumunu korumak 
ve sağlamlaştırmak için dünya 
otomotiv endüstrisindeki yeni 
trendleri yakından incelemesinde 
fayda olduğunu söyledi.

2013 yılının ikinci 
yarısında kur ve faizde 
yaşanan yükselişin 
hem yatırımlar hem 
de tüketim tarafındaki 
olumsuz etkilerinin, 
2014’ün özellikle ilk 
yarısında görülme 
ihtimali de söz konusu. 
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senaryolarında aşağı yönlü risklerin artması olasılığı 
gelişmekte olan ekonomilere ait büyümede ivme 
kaybına yol açabilir. Varlık alımlarının ve global 
parasal teşvikin azaltılması, uluslararası piyasalarda 
finansman imkanlarının zorlaşması, TCMB’nin sıkı 
para politikası uygulaması, ÖTV artışı ve BDDK’nın 
kredi işlemlerine yönelik sınırlamalar getirmesi de 
yine pazarı şekillendirecek olası gelişmeler arasında 
bulunuyor.

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, 2013 
Ekim ayı tahminlerine göre ise Dünya için 2013 
yılı büyüme tahmininin yüzde 2,9’a indirildiğini 
görmekteyiz. IMF gelişmekte olan ekonomilerin 
büyüme hızlarında yavaşlamanın yanı sıra 
Avrupa’da düşük büyüme süreci öngörmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Orta Vadeli Plan (OVP) ve 2014 yılı programında 
öngörüldüğü üzere tasarrufların artırılması ve 
artan yurt içi tasarrufların üretken yatırımlara 
yönlendirilmesi amacıyla kurum tarafından bireysel 
kredilere ilişkin yeni düzenlemeyi devreye aldığını 
görmekteyiz. 

BDDK’nın öngördüğü değişiklikler dikkate 
alındığında, bu düzenlemenin otomotiv sektörüne 
direk ve endirekt etkileri söz konusu olacaktır.

Sektörümüzde taşıt kredilerinin oranı, satışların 
yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Bu noktada vade 
sınırlamasından daha çok, kredi tutar sınırlaması 
ve peşinat miktarındaki artışın talebe olumsuz 
yansımalarını göreceğiz. 

Düzenlemenin otomotiv sektörüne direk etkilerinin 
yanı sıra, farklı sektör kategorilerinde farklı taksit 

sayıları ve kredi kartlarına getirilen sınırlamaların 
2014 yılı iç tüketim harcamalarına negatif etkisi 
olacaktır. Bu düzenlemeler de otomotiv sektörünü 
endirekt olarak olumsuz etkileyecektir.

BDDK’nın kredi işlemlerine yönelik sınırlamalar 
içeren düzenlemelere ek olarak, otomobil ÖTV 
oranlarında yapılan artış 2014 yılı için özellikle 
otomobil pazarı açısından şartları zorlaştıracaktır.

Ülkemizin yaşlı araç parkı da sektörümüzde 
önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Türkiye’de 
Araç parkı 90’lı yılların başında 1,5 milyon adet 
civarında iken 2012 sonu itibariyle 13 milyon adede 
ulaşmış durumda. Toplam araç parkımızın yarısı 
12 ve üzeri yaştaki araçlardan oluşuyor. 16 ve üzeri 
yaş grubunu oluşturan araçların oranı yüzde 32, 
20 yaş ve üzeri araçların oranı ise yüzde 21. Bu 
tablonun hem ekonomiye hem de çevreye ciddi 
zararları bulunuyor. Dolayısıyla vakit kaybetmeden 
parkımızı gençleştirmeye ve yenileştirmeye hizmet 
edecek politikaların geliştirilmesi artık çok büyük 
bir ihtiyaç teşkil etmektedir. 

Son olarak belirtmek isterim ki; geleceğe 
dönük projeksiyonlarda Türkiye’nin dünya 
otomotiv endüstrisindeki konumunu korumak 
ve sağlamlaştırmak için Dünya otomotiv 
endüstrisindeki yeni trendleri yakından 
incelememizde fayda var. Otomotiv üretimi batıdan 
doğuya doğru hızla kayarken Türkiye’nin de bu 
gelişmelerden pay alması ve alanını genişletmesi 
büyük önem taşıyor. 

ODD ve TEPAV tarafından ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan derlenerek hazırlanan ve Türkiye’de 
otomotiv sektörünün mevcut durumunu analiz 
eden “Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü, 2013” 
raporunun da önümüzdeki süreçte yapılacak 
çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Vakit kaybetmeden 
araç parkımızı 
gençleştirmeye ve 
yenileştirmeye hizmet 
edecek politikaların 
geliştirilmesi artık çok 
büyük bir ihtiyaç teşkil 
etmektedir. 
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A cısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 
2013 yılında ülkemizde olduğu gibi dünyada 

da ekonomik zorluklar yaşandı. Yılı sektörümüz 
açısından değerlendirdiğimizde, rakamlar bazında 
beklenenden çok farklı bir yıl geçirmediğimizi 
söyleyebiliriz. Bu yıl da son 8 yıldır olduğu gibi 
yüzümüzü güldüren en önemli konu İhracat 
Şampiyonluğumuz idi. Yılı, bir önceki yıla göre 
11,8’lik artış sağlayarak 21 milyar 305 milyon 
dolar ihracatla tamamladık. Buna rağmen toplam 
ihracatımızdan yüzde 14 pay alarak liderliğini 
koruyan sektör ihracatımız, 24 milyar 730 milyon 
dolar ile rekor kırdığımız 2008 değerlerinin altında 
bir seyir izledi. 

Yılın son günlerinde 2014’e dair beklentilerimizi 
ve öngörülerimizi netleştirdik. Ancak yeni yıl 
beraberinde yeni sürprizleri de getirdi, maalesef 
bunlar pek de keyifli sürprizler olmadı. Banka 
kredilerine getirilen sınırlandırmaların ardından, 
yılın ilk günlerinde otomotivdeki ÖTV oranlarının 
artırılması tüm sektör temsilcilerini şaşırttı. Zira bu 
hiç birimizin beklemediği kötü bir sürpriz oldu.

Alınan karar ile otomobillerdeki ÖTV oranları, 
1600 cc ve altında yüzde 40'tan yüzde 45'e, 1600 cc 
ve 2000 cc arasındaki otomobillerde yüzde 80'den 
yüzde 90'a, 2000 cc ve üzerindeki otomobillerde 
ise yüzde 130'dan yüzde 145'e yükseltildi. Bu karar, 
sektör temsilcilerinin 2014 yılı öngörülerini revize 
etmesini de beraberinde getiriyor. Yaklaşık 800-850 
bin adet düzeyinde olan iç pazarımızın, bu yıl çok 
daha aşağılarda kalması pek şaşırtıcı olmayacaktır. 

2013’de nispeten iyi bir iç pazar rakamına ulaşsak da 
potansiyelimizin altında seyrettiğimiz de bir gerçek. 
Genç nüfusumuz, kişi başına araç sahipliğimiz ve 
yaşlı araç parkımızı göz önüne aldığımızda, mevcut 
potansiyelimizi yeterince değerlendiremediğimizi 
görebiliyoruz. Bunun da ana nedenlerinden biri 
sektördeki vergi politikalarıdır. İhracatımızın en 
yoğun olduğu Avrupa Bölgesi’ndeki uygulama araç 
yaşlandıkça vergilerin artırılması iken ülkemizde 
bunun tam tersi bir uygulama mevcuttur. 

Alınan kararlar, artık bize önümüzdeki günlerin 
eskilerinden çok daha zorlu geçeceğini de 
gösteriyor. Yaşanan son gelişmelerin, TAYSAD 
dergimizin bu sayısında ele aldığımız, 2023 

Vizyonunu olumsuz etkilememesini umuyoruz. 
2023 hedeflerimize, sadece küresel pazarlardaki 
iş hacmimizi artırarak değil aynı zamanda iç 
pazardaki ölçeğimizi de büyüterek ulaşmamız 
mümkün olacaktır.

Sanayimizin hem orta vadedeki hedeflerini 
yakalayabilmesi hem de 2023 vizyonunda başarı 
sağlayabilmesi için sistematik olarak desteklenmesi 
son derece önemlidir. Bu nedenle,2023 hedeflerimiz 
için vakit kaybetmeden, yeni düzenlemeler 
yaparak, vergi yüklerini kademeli olarak düşürerek, 
dolayısıyla iç pazarımızı güçlendirerek yola devam 
etmemiz gerekiyor. TAYSAD olarak Strateji 
Belgesi'nde yer alan hedefleri ve ülkemizin 100. yılı 
2023 vizyonunu otomotiv endüstrisi için heyecan 
verici buluyoruz. Artık 10 yıldan daha az kalan bu 
sürede alınacak yolun öneminin farkında olarak 
küresel pazarlarda rekabet gücümüzü artırmaya 
devam ediyoruz.

Otomotiv sanayimizin devlet nezdinde temsilinin 
yanı sıra, üyelerimiz, yurtiçi ve yurtdışındaki ana 
sanayi firmalarımız ve değer zincirindeki tüm 
paydaşlarımız ile ilişkilerimizi güçlendirmeye 
yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 

TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı: 

"Küresel pazarlardaki 
iş hacmini genişletmeliyiz"

2023 hedeflerimize, 
sadece küresel 
pazarlardaki iş 
hacmimizi artırarak 
değil aynı zamanda iç 
pazardaki ölçeğimizi 
de büyüterek 
ulaşmamız mümkün 
olacaktır.

Süheyl Baybalı: "Vergi 
yüklerini kademeli 
olarak düşürerek, 
dolayısıyla iç pazarımızı 
güçlendirerek yola 
devam etmemiz 
gerekiyor."
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2 013 yılının son ayındaki satış beklentisi 120 
bin adedin üstünde gerçekleşeceği tahminleri 

ile beraber toplam binek+hafif ticari vasıta satışı 
845 bin adedi geçecek gibi görünüyor. Ağır vasıta 
satışlarını da düşündüğümüzde rakam 880-890 bin 
adede doğru koşuyor. Bu rakamların gerçekleşmesi 
ile tarihindeki en yüksek ikinci satış yılını görmüş 
olacağız.

2013 yılının özellikle ikinci yarısında yaşanan 
ekonomik dengesizlikler aslında otomotiv 
üzerinden tüketiciye tam anlamıyla yansıtılamadı. 
Kurlardaki değişkenliklerin fiyatlara birebir 
yansımaması tüketicilerin halen avantajlı rakamlarla 
araç sahibi olmalarına yardımcı oldu. Markaların 
kur farklarını üstlenmeleri ile otomobil pazarı 
yılı 630 bin adedin üstüne taşıdı ancak özellikle 
otomotiv üretim sanayimizin temeli olan hafif ticari 
araç pazarı %14,33 oranında azalarak beklentilerin 
altında seyretmesine sebebiyet verdi.

2013 yılında özellikle faiz oranlarının düşük 
seyretmesi sektöre olumlu yansıdı fakat 2014 
yılına girerken yaşanan önemli politik riskler 
ve kuru baskı altına almak için faiz oranlarının 
yükselme riski 2014 yılı pazar hedeflerinin yeniden 
gözden geçirilmesine neden olacaktır. Uluslararası 
piyasalardaki likidite bolluğunun azalması bizim 
gibi cari açığı olan ve gelişmekte olan ülkelere 
olumsuz yansıması, ekonomi yönetiminin 
açıkladığı Orta Vadeli Ekonomik Program ile 
beraber BDDK’nın tüketimi azaltma ve kontrol 
altına alma çabalarına istinaden kredi işlemlerine 
yönelik sınırlamalar getirmesi de otomotiv pazarı 
üzerinde önemli etkiye sebebiyet verecek ihtimalleri 
göstermekte. 

Bu programın otomotiv sektörüne olumsuz yönlü 
önemli etkiler yapacağını görebiliyoruz.

Bununla beraber Avrupa otomotiv pazarındaki 
Eylül-Ekim ve Kasım aylarındaki sürekliliği olan 
satış adetlerindeki artış 5 yıldır devam eden küresel 
sıkıntının bir miktarda olsa düzelmeye başladığı 
sinyallerini vermekte. Resesyon riskinin azaldığı 

ve pazarın hareketlendiği bir Avrupa elbette 
ülkemiz sanayiine destek verecektir. Buna istinaden 
ülkemizde üretim yapan markalar 2015-2016 
yıllarında devreye girecek birçok yatırım ve kapasite 
arttırma planları yapmakta olduğunu görüyoruz.

2014 yılında sektör olarak beklentimiz, önemli 
bir teşvik olarak nitelenen “Hurda Teşvik Paketi” 
’dir. Özellikle yaşlı araç parkının karayollarından 
elenmesi ile çevre ve yol güvenliğinin arttırılması 
sektör üzerinde olabilecek olumsuz havanın 
telafi edilmesine destek verecektir.Ancak burada 
belirtmek gerekirse, bu paketin bir öncekinde 
yapıldığı gibi vergiden düşmek sureti ile değil de 
farklı bir sistem ile devreye alınma düşüncesi hayata 
geçmesinde risk oluşturmaktadır. Sektör adına 
hayata geçmesinde veya geçse de fayda sağlama 
kapsamında ne kadar verimli olabileceği konusunda 
tereddütler oluşturmaktadır. Umuyorum ki en kısa 
sürede sektörün önerileri dikkate alınarak hayata 
geçirilir.

2013 yılı satışları her ne kadar olumlu görünse de 

OYDER Genel Sekreteri Özgür Tezer: 

"2014 yılı sağlayıcılar tarafından 
yetkili satıcıların beklentilerinin 
karşılanma yılı olmalıdır"

Müşteri Memnuniyeti 
çalışmalarının Yetkili 
Satıcılar’ın gelirlerine 
endekslenmesi 
sebebi ile yaşanan 
problemlerin 
çözümleri ve bu 
konuda karşılıklı 
olarak tarafları 
memnun eden 
yeni kriterlerin 
belirlenmesi Yetkili 
Satıcıların yeni yıl 
talepleri içinde 
olacaktır.
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işin perakende tarafında büyük riskler oluşması 
ve kârsızlık ortamı, hizmet verenlerde önemli 
rahatsızlıklar yarattı. Arzın son derece baskın 
olması, talebin yaratılmasında önemli maliyetlere 
sebebiyet vermiş ve özellikle Yetkili Satıcıların 
sadece ayakta durabilmelerine imkân tanımıştır. 
Sektör paydaşlarının unutmaması gereken bir nokta 
vardır, bu da Yetkili Satıcıların ana kâr merkezinin 
yeni araç satışları olmasıdır. Ancak arz tarafının 
ürünlerini her ne pahasına olursa olsun piyasaya 
verme gayretleri altında Yetkili Satıcılar ezilmekte ve 
yoğun rekabet ortamı ile beraber araç satışlarında 
zararlar ortaya çıkabilmektedir. Her bir Yetkili Satıcı 
markaların tüketiciye ulaşan ve hizmet sağlayan 
noktalarıdır, bu sebeple ana işleri olan yeni araç 
satışından gelir elde etmelerine imkan tanınacak 
aksiyonlar yapılması gerekmektedir. 

Markaların müşteri memnuniyeti çalışmalarını 
desteklemekle beraber buradaki suiistimallerin 
engellenmesi içinde çalışmalar yapılması 
gerektiği tüm Yetkili Satıcıların ortak görüşlerini 
yansıtmaktadır. 2014 yılında markaların temsilcileri 
ile beraber Yetkili Satıcılar’ın bir araya gelerek yeni 
standartlar belirlemesi gerektiği görülmektedir. 
Müşteri Memnuniyeti çalışmalarının Yetkili 
Satıcılar’ın gelirlerine endekslenmesi sebebi ile 
yaşanan problemlerin çözümleri ve bu konuda 
karşılıklı olarak tarafları memnun eden yeni 
kriterlerin belirlenmesi Yetkili Satıcıların yeni yıl 
talepleri içinde olacaktır.

Yetkili Satıcılar olarak hizmet verdiğimiz diğer 
bir noktada Satış Sonrası Hizmetler’dir. Bu taraf 
gerçekten bilimsel verilere dayalı, mühendislik ve 
teknik hizmetlerin tüketici lehine kullanıldığı bir 
noktadır. Ancak burada da özellikle hasar tarafında 
sigorta şirketlerinin ticari kaygıları nedeniyle SSH 
tarafını ezdiği bir 2013 yılı yaşamış durumdayız. 
Hasar atölyelerimizdeki cirolarımız markasına göre 
%15 ile %30 aralığında gerilemiş ve artık zarar eder 
hale gelmiştir. 

Sigorta şirketleri trafik sigortası hasarlarını artık 
tamamen özel servis ve tamirhanelere yönlendirmiş, 
işin güvenlik boyutunu bir tarafa bırakmışlardır. 
Markaların temsilcileri olarak ürünlerin marka 
kalitesi ve onarım metodları ile tamir edilmesini 
sağlayamaması nedeniyle markalara olumsuz 
yansımakta olduğunu görmekteyiz. Burada önlem 
alınması için birçok çalışma yapılmaktadır ancak 
markaların bu konuya daha çok sahip çıkması, 
gücün doğru yönlendirilmesini sağlayacaktır. Yedek 
parça satışlarındaki tedarik uygulamalarının hem 
Markaya hem de Yetkili Satıcıya zarar vermemesi 
için bu işin yapılış biçimlerinin tekrar gözden 
geçirmek gereklidir. 

2014 yılının tüm sektör için başarılı ve kazançlı 
geçmesini temenni ediyorum. 

2 013 yılına başlarken büyümenin 
yüzde 3,5-4 seviyesinde olacağı 

tahmin ediliyordu. Üçüncü çeyrek 
rakamlarında gerçekleşen yüzde 4,4’lük 
büyüme, ihracattaki yeterli büyüme 
sağlanamamasına rağmen orta vadeli 
programdaki hedefe ulaşılacağının 
habercisi olmuştur. 

Pazar, yılın ilk yarısında kurdaki stabilite, 
merkez bankasının politika faizini 
indirmesi ve kredi derecelendirme 
kuruluşlarının Türkiye hakkındaki not 
artırımı ile yüzde 12,2’lik ivme yakaladı. 
Ancak FED başkanı Bernanke’nin yılın 
ilk yarısının sonlarında yaptığı varlık 
alımlarının durdurulabileceği yönündeki 
sinyalden sonra, kurdaki volatilitenin 
artması ve düşük faiz ortamınının 
korunamaması pazarın büyümesini 
yavaşlatmıştır. Bu doğrultuda, yılın ilk 
yarısında 850~860 bin tahmin edilen 
pazarın 820~830 bin bandına sıkışacağı 
gözleniyor. Hyundai olarak yıl başında 
belirlediğimiz hedeflerimizin üstüne 
çıkarak yılı 49 bin adedin üzerinde ve 
yüzde 6 civarında bir pazar payıyla 
kapatacağız. 
2014 yılında ise ekonomik istikrarın 
önemi büyük. Yerel seçimlerin 
yaratabileceği belirsizlik ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimininin ilk 
defa halk oylaması ile yapılacak olması, 
2014 yılı gündeminin seçimler endeksli 
olacağını gösteriyor. FED’in 2014 yılında 
varlık alımını durduracağına yönelik 
yaptığı açıklamalar ve buna bağlı olarak 
kurdaki ve faizdeki belirsizlik, ithalata 
bağlı olan sektörümüzü olumsuz 
etkileyecektir. BDDK’nın kredileri 
limitlendirebileceği ile ilgili yaptığı 
çalışmanın yanı sıra vergilerde düzenleme 
ve hurda teşviği gibi uygulamalarla 
devlet desteği sağlanamazsa, pazarın 
810~820 bin adetlerin seviyesinde olacağı 
öngörülebilir. 

Türk tüketicisinin yoğun ilgi gösterdiği 
i10 modelimiz, henüz satışa sunulalı 2 
ay olmasına rağmen bu kısa sürede yıl 
başından beri satılan tüm rakiplerini 
geride bıraktı ve 500 adetten fazla satış 
rakamıyla A segmentinde liderliği 
aldı. Özellikle hem 1.0 hem de 1.2 lt 
motor seçeneklerinde yeni sunmaya 
başladığımız otomatik şanzımanın da 
bu satışlarımıza pozitif ivme sağlamasını 
bekliyoruz. Yeni yıl ile birlikte i10’un 
1.0 lt motor seçeneğinde fabrika çıkışlı 
olarak LPG de sunmaya başlayacağız. 
Özellikle kiralama kuruluşları ve sürücü 
kurslarının bu aracımıza büyük ilgi 
göstermesini bekliyoruz. Bununla birlikte 
Şubat ayı sonundan itibaren yenilenen 
Elantra modelimizi, mevcut benzinli 
motorumuzun yanına eklenen dizel 
motor ve hem manuel hem de otomatik 
şanzımanla sunacağız. Bu araçlarımızın 
haricinde donanımında yenilikler ve 
geliştirmeler yapılan Türkiye’de büyük 
gururla ürettiğimiz i20 modelimizin, 
yine yeni donanımları sunacağımız 
i30’umuzun, kısa bir süre önce otomatik 
şanzımanıyla satışa sunduğumuz 
ix35 1.6 benzinli modelimizin ve yeni 
şanzımana kavuşacak Accent Blue’muzun 
satışlarımızda önemli bir yeri olacak.

Hyundai Assan Genel Müdürü
Önder Göker:

"2014 yılında ekonomik istikrar 
belirleyici olacak"
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Koç Holding CEO'su Turgay Durak:

"2014 zor bir yıl olacak"
Koç Holding CEO’su Turgay Durak’a 
göre 2014 zor bir yıl olacak. Çevre 
ülkelerdeki belirsizlik ortamının 
devam ettiğini belirten Durak, yeni 
yılın farklı fırsatları da barındırdığını 
düşünüyor.

Koç Holding CEO’su Turgay Durak’a göre 2014 
yılı zor bir yıl olacak. “Çünkü” diyor Durak, 

“İhracat pazarlarımızda büyüme henüz yeni başladı; 
özellikle çevremizdeki ülkelerde belirsizlik ortamı 
devam ediyor. Ana senaryomuz Türkiye ve dünya 
ekonomisi açısından olumlu bir resim çiziyor olsa 
da, yıl içinde beklenmedik gelişmeler yaşanması 
ihtimalini de göz ardı edemeyiz.” Bu ortamda 
Turgay Durak için şirket performansında en 
belirleyici kriter, karlı büyüme olacak.

2013 yılında, Mayıs ayının üçüncü haftasındaki Fed 
açıklamaları öncesi ve sonrası olarak bakıldığında, 
birbirinden farklı iki dönem yaşandığını anlatıyor 
Durak. Koç Holding’in faaliyet gösterdiği hemen 
her sektör de konjonktürden farklı etkilenmiş. 
Durak, “Ancak toplam netice değerlendirildiğinde, 
topluluk olarak 2013 yılını sene başındaki 
hedeflerimize paralel neticelerle kapatacağımızı 
söyleyebilirim” diyor ve geçtiğimiz yılı özetliyor.

Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Özlem 
Ermiş Beyhan'ın sorularını yanıtladı. Durak, Koç 
Topluluğu’nun 2014 iş programı oluşturulurken 
kullanılan senaryoyu paylaştı. Dünya gazetesinde 
yer alan söyleşinin ilgili bölümü şöyle: “Dayanıklı 
tüketim ve otomotivde yılın ilk yarısında 
beklentilerin bir miktar üzerinde bir talep 
gerçekleştiğini gördük. 

Mayıs sonundan itibaren ise, gerek iç gerekse dış 
konjonktürdeki gelişmeler tedirginliğe yol açsa 
da, bunun talep üzerinde etkisi beklenen ölçüde 
olmadı. Bu gelişmede, faiz, kur ve dolayısı ile 
maliyetlerde meydana gelen ve gelebilecek artışların 
tüketici fiyatlarına gecikmeli yansımasına bağlı 
olarak, öne çekilen talebin de etkisi söz konusu 
olabilir. Neticede bu iki sektörde yıl toplamında 
sene başında beklenenin bir miktar üzerinde 
talep seviyesi gerçekleşmiş olacak diyebiliriz. 
Ancak maliyetlerdeki artışın fiyatlara gecikmeli 

yansıması, birim karlılık üzerinde olumsuz 
baskı yarattı. Özellikle son dönemde Avrupa’dan 
gelen toparlanma işaretleri ve ihracattaki olumlu 
gelişmelerin, ülkemiz otomotiv ihracatının yaklaşık 
yarısını gerçekleştiren Ford Otosan ve Tofaş ile, Batı 
Avrupa’da beyaz eşyada pazar payında ikinciliğe 
yükselen Arçelik A.Ş.’nin faaliyetlerine olumlu 
yansımalarını bekliyoruz."

Mevzuatta değişim kârda baskı yarattı

Turgay Durak, petrol fiyatında özellikle sene 
ortalarında yaşanan dalgalanma ve uluslararası 
piyasalardaki ham petrol ile rafine edilmiş ürün 
arasındaki fiyat makası hareketlerinin, karlılıklar 
üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtiyor. 
Bankacılıkta ise, yıl içinde yapılan karşılıklarda artış, 
faiz oranlarının sınırlanması gibi  çeşitli mevzuat 
değişikliklerinin büyüme ve karlılıklar üzerinde 
baskı oluşturduğunu anlatan Durak, “Yılın ikinci 
yarısında faizlerdeki artışın da karlılıkları olumsuz 
etkilemesini bekliyoruz.

Ancak bankalar hızlı bir şekilde gerekli aksiyonları 
alarak bu değişikliklere uyum sağlıyor. Önümüzdeki 
dönemde de bankaların gerek sağlıklı bilanço 
yapıları, gerek sağlam sermaye tabanı ve karlılık 
seviyeleri ile öncü sektörlerden olmaya devam 
edeceğini düşünüyoruz” diyor.

Koç Holding CEO’su Turgay Durak

Turgay Durak, 
"Özellikle son 
dönemde Avrupa’dan 
gelen toparlanma 
işaretleri ve 
ihracattaki olumlu 
gelişmelerin, ülkemiz 
otomotiv ihracatının 
yaklaşık yarısını 
gerçekleştiren Ford 
Otosan ve Tofaş 
ile, Batı Avrupa’da 
beyaz eşyada pazar 
payında ikinciliğe 
yükselen Arçelik 
A.Ş.’nin faaliyetlerine 
olumlu yansımalarını 
bekliyoruz" dedi.
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Çin’in yeni kararları bu dönemi etkiler

Turgay Durak, 2013 yılında dünyada beklenen 
ekonomik büyümenin hayal kırıklığı yarattığını 
belirtiyor.

Euro Bölgesinde sınırlı bir toparlanma yaşanırken 
gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarındaki 
yavaşlamanın altını çiziyor. Küresel büyümenin 
motorları Hindistan yüzde 3.8, Brezilya yüzde 
2.5 büyüme ile yılı kapatacak. Durak bu noktada, 
kasım ayında Çin Komünist Partisi’nin merkezi 
komite toplantısında alınan kararların önümüzdeki 
dönemde önemli etkileri olacağını düşünüyor. 
Durak, “Çinli liderler büyüme oranlarının son 20 
yılda alışageldiğimiz yüzde 10’ları aşamayacağının 
farkındalar. Bu nedenle, büyümeyi en azından 
şimdiki yüzde 7-8 bandında istikrarlı bir 
şekilde tutabilmek için, iç talebi canlandırmayı 
hedefliyorlar” diyor.

Durak’a göre 2013’te dünya ekonomisi açısından 
belki de en önemli gelişme, 22 Mayıs’ta Fed 
Başkanı Bernanke’nin ekonomide istikrarlı bir 
büyüme görülmesi durumunda tahvil alımlarını 
azaltacağını açıklaması olmuş: “Gelişmekte olan 
ekonomilerden sermaye çıkışları yaşanırken, tahvil 
faiz oranları arttı, borsalar ve ulusal para birimleri 
değer kaybetti. Her ne kadar eylül ve ekimdeki Fed 
toplantılarında tahvil alımlarının azaltılmasına 
yönelik bir karar alınmamış olsa da, önümüzdeki 
dönemde ABD’de genişlemeci para politikasının 
kademeli bir şekilde sona erdirileceği beklentisi 
sürüyor. Global finansal piyasalarda yatırımcılar 
pozisyonlarını yeniden belirliyorlar. Şimdiye kadar 
yüklü miktarlarda yabancı yatırım çekmiş olan 
gelişmekte olan ülkelerin cazibesi kısmen azalırken, 
yatırımcıların daha önceleri uzak durdukları 
gelişmiş ülke varlıklarına geri dönmeye başladıkları 
gözleniyor.”

Yeniden dengeleme değil dengeler baştan 
kuruluyor

“Konvansiyonel olmayan yöntemlerle düşük 
maliyetli gaz ve petrol üretimi ABD sanayiine 
müthiş bir rekabet avantajı kazandırma 
potansiyeline sahip. Bu alanda dışa bağımlılığın 
azalmasının ise, jeopolitik bakımdan çok önemli 
etkileri olacağı muhakkak. Avrupa ise çevreci 
kaygılarla bu tür üretime mesafeli duruyor. 
Avrupa’da yapısal sorunların çözümü konusunda 
doğru yönde bazı adımlar atılıyor olsa da, kısa 
vadede yaşlı kıtanın ABD karşısında rekabet gücü 
daha da zayıflayabilir. Çin ise ihracata dayalı 
büyümeyi sürdürmekte zorlanacağını gördüğü için, 
büyüme modelinde iç talebin ağırlığını artırmayı 
hedefliyor. Kısaca söylemem gerekirse, dünyada 
sıkça kullanılan bir terim olan yeniden dengelenme 
değil, dengelerin baştan kurulmakta olduğu bir 

dönemden geçiyoruz. Bu süreci doğru okumak, 
risklerden korunmak ve fırsatları da değerlendirmek 
için gerekli tedbirleri almak da bizlerin görevi.”

İşte Koç Holding’in 2014 senaryosu...

1- ABD ve Euro Bölgesi’nde 2013’e göre daha yüksek 
bir büyüme oranı bekliyoruz. Gelişmekte olan 
ülkelerde ise ancak sınırlı artışlar gözlenecek.

2- Türkiye’de 2014 yılında ekonomi politikalarında 
önceliğin finansal piyasalarda ve ekonomide 
istikrarı sağlamak ve makul ölçüde bir büyüme ve 
istihdam yaratmak olacağını tahmin ediyoruz. 2014 
yılının yoğun politik takvimi nedeniyle hükümet 
ekonomi politikalarında büyümeden pek fazla taviz 
vermek istemeyecektir. GSYH büyümesinin 2014’te 
yüzde 4-4.5 olmasını bekliyoruz. Büyümeye özel 
sektör yurtiçi tüketim harcamalarının katkısının 
çok yüksek olmayacağını, kamu yatırım ve tüketim 
harcamaları, özel sektör yatırım harcamaları ve 
ihracatın ise büyümeye daha çok katkı vereceğini 
düşünüyoruz.

3- Ekonomiye duyulan güveninin alacağı 
seyir, yurtiçi talep koşullarının en önemli 
belirleyicilerinden biri olacak. 2014’te yurtiçi 
tüketim talebinin büyük ölçüde 2013’tekine benzer 
bir büyüme göstereceğini öngörüyoruz.

4- 2014’te enflasyonun, 2013 sonu için yüzde 7.5 
olan tahminimize göre bir puan düşerek yüzde 6.5 
olmasını bekliyoruz. Merkez Bankası’nın kasım 
ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında para 
politikasında önceliğin çok net bir şekilde enflasyon 
olduğunu vurgulamasıyla, önümüzdeki dönemde 
TL likidite ayarlamalarıyla faizlerin en azından 
bugünkü seviyelerde tutulacağı anlaşılıyor. Bizim de 
tahminimiz gecelik faizlerde zaman zaman artışlar 
olsa da, kredi faizlerinin mevcut düzeylerinde 
seyredeceği yönünde.

5- 2014’te ihracatta Avrupa’da beklenen 
toparlanmanın da etkisiyle artış bekliyoruz.

6- Beyaz eşyada iç talepte ekonominin genel 
büyümesi paralelinde bir performans bekliyoruz. 
Otomotivde ise iç talepte, 2013’teki beklentileri aşan 
performans, kur ve faiz artışlarının tüketicinin satın 
alma gücü üzerindeki etkisi dikkate alındığında 
2014 beklentimiz daha temkinli düzeyde. 
Ülkemizin net ihracatçı olduğu bu iki sektörde, 
ihraç pazarlarımızdaki gelişmeler de, sektörün 
performansı açısından büyük önem taşıyor.

7- Bankacılık  hem uluslararası piyasalardaki 
gelişmelere, hem ülkemizdeki ekonomik aktiviteye, 
hem de regülasyonlardaki değişimlere hassas 
bir sektör. Ekonomik büyüme ve istikrar için 
kilit öneme sahip bu sektörün 2014’te de sağlıklı 
gelişimini ve karlılığını sürdürmesini umuyoruz.

Turgay Durak, petrol 
fiyatında özellikle 
sene ortalarında 
yaşanan dalgalanma 
ve uluslararası 
piyasalardaki ham petrol 
ile rafine edilmiş ürün 
arasındaki fiyat makası 
hareketlerinin, karlılıklar 
üzerinde olumsuz 
etkileri olduğunu 
belirtiyor. Bankacılıkta 
ise, yıl içinde yapılan 
karşılıklarda artış, faiz 
oranlarının sınırlanması 
gibi  çeşitli mevzuat 
değişikliklerinin büyüme 
ve karlılıklar üzerinde 
baskı oluşturduğunu 
anlatan Durak, “Yılın 
ikinci yarısında 
faizlerdeki artışın da 
karlılıkları olumsuz 
etkilemesini bekliyoruz" 
dedi.



16

2014 BEKLENTİLERİ

ARALIK 2013

Doğuş Otomotiv'in hedefi
6 milyar lira ciro
Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, 
Doğuş Otomotiv'in hedefinin 
140,000 adet satış ve 6 milyar lira 
ciro olduğunu söyledi.

Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu, 140,000 
adet satış ve 6 milyar liranın üzerinde gelir ile 

tamamlamayı hedefledikleri 2013 yılının ardından, 
gelecek yıl aynı seviyede hedeflere sahip olduklarını 
ancak BDDK düzenlemeleri ve ekonomik-siyasi 
koşulları izleyerek ilk çeyreğin ardından hedeflerini 
revize edebileceklerini söyledi.

Bilaloğlu ayrıca, Irak pazarında Volkswagen ve 
Audi markalı araçların servis hizmetlerine ilk 
çeyrekte başlamayı planladıklarını, showroom'ların 
tamamlanmasıyla satış operasyonuna da ilk yarı 
içinde başlayacaklarını açıkladı. Doğuş Otomotiv, 
Volkswagen dahil 14 otomotiv markasının 
distribütörlüğünü gerçekleştirirken, Türkiye 
pazarında Volkswagen markası 11 ayda 99,958 adet 
ile en çok satışı gerçekleştiren marka oldu.

Ali Bilaloğlu, "Bu yıl 140,000 adet üzeri satış 
gerçekleştiririz, ciromuz da 6 milyar lirayı geçer. 
Ana performans göstergelerimizde bütçelerimizin 
hafif üzerinde kapatırız diye düşünüyorum. Doğuş 
Otomotiv'in 2014 hedefleri de 2013 senesi paralel 
ama ilk üç ayı görerek hedefler konusunda revize 
hakkını saklı tutuyoruz. Bu sefer hedeflerimizi 
kurşun kalemle yazdık" dedi.

Ekim ayında gelecek yıla ilişkin tahmin 
yaptıklarında 2014 yılını 2013'ün tekrarı şeklinde 
öngördüklerini ifade eden Bilaloğlu, "Hafif ticaride 
daralma, binek araçta büyüme devam eder şeklinde 
öngörümüz vardı. Ancak öyle yoğun ve değişken bir 
gündem içine girdik ki, ilk üç ayı görmek istiyoruz. 
BDDK'nın önerdiği paketlerin nasıl uygulanacağını, 
piyasa tarafından nasıl göğüsleneceğini ve politik 
ekonomik gelişmeleri bir miktar daha görmek 
istiyoruz. Mart-Nisan ayında belki bütçemizi 
yapacağız" dedi.

Taşıt kredilerinin vadesi ise 48 ayı geçmeyecek.

BDDK taslağının nihai halini almasının ardından 
daha net değerlendirme yapabileceklerini 
vurgulayan Bilaloğlu, "En çok etkileyecek konu, 

meblağa göre kredilendirme sınırlamaları. Bunun 
ücreti daha yüksek araçları etkileyeceğini varsaymak 
zor değil. Bugün araçların segmentine göre 
kredilendirme oranlarına bakarsanız 50,000 liranın 
altındaki araçlar o civarda kredilendirildiğinden 
müşterileri çok etkilemez. Üst segmentin alım gücü 
fazla olabilir ama orada da belli bir fiyat ve belli bir 
finansman hassasiyeti var" dedi.

Faizlerin çift haneye yükselebileceğine yönelik 
beklentilerin pazarda tüketim üzerinde daraltıcı 
etkisi olacağını belirten Bilaloğlu, en çok tüketici 
güvenindeki düşüşten etkilendiklerini ve tüketici 
güveninin azalmaya devam etmesi durumunda, 
BDDK tedbirlerine gerek kalmadan pazarın 
daralabileceğini söyledi.

Dalgalı Euro kuru fiyatlamayı zorlaştırıyor

Otomotiv sektörünün euro kuruna bağlı olduğunu 
vurgulayan Bilaloğlu, "Dolar kurunun etkisi daha 
az. İthalatçıyı birebir etkileyen bir unsurken, 
üreticiyi belli bir gecikmeyle etkileyen unsur. Volatil 
bir euro kuru olan ortamda fiyat belirlemek zor 
oluyor ve sektörde tedirginlik yaratıyor" dedi.

Faizlerin çift haneye 
yükselebileceğine 
yönelik beklentilerin 
pazarda tüketim 
üzerinde daraltıcı 
etkisi olacağını 
belirten Bilaloğlu, 
en çok tüketici 
güvenindeki düşüşten 
etkilendiklerini 
ve tüketici 
güveninin azalmaya 
devam etmesi 
durumunda, BDDK 
tedbirlerine gerek 
kalmadan pazarın 
daralabileceğini 
söyledi.
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Fed'in tahvil alımlarını azaltacağına yönelik mesaj 
verdiği Mayıs sonundan bu yana Türk lirası, 
otomotiv fiyatlarına baz oluşturan euro karşısında 
yüzde 22'ye yakın değer kaybederken, otomotiv 
firmaları bu yükselişi fiyatlara kademeli olarak 
yansıtıyor.

Ocak ayında model yılı değişimi yaşanacağını ve 
euro kaynaklı maliyet artışını sektörün fiyatlara 
tamamı ile yansıtamadığını söyleyen Bilaloğlu, 
"Model yılı değişecek, stokların mümkün 
olduğu kadar düşük bir seviyeye indirilmesi 
lazım. Sektörün maliyet artışını (yeni yılda)
fiyatlara çok daha net şekilde yansıtacağını 
düşünüyorum. Toplam sektörde maliyet artışının 
yüzde 50'si yansıdı, yüzde 50'si yansıyacaktır diye 
düşünüyorum" dedi.

Türk lirasındaki zayıflığın marj baskısı 
oluşturduğunu belirten Bilaloğlu, "Yatırımcılarımıza 
karşı sorumluluğumuz var. Fiyat politikamızı da 
doğru oturttuk, bütçe marjlarımızı, hedeflerimizi 
tutturuyoruz, bunlar olmasaydı daha fazla marj 
yapar mıydık? Muhtemelen yapardık" dedi 

Şirketin üçüncü çeyrek sonu itibariyle net kâr marjı 
yüzde 3.8, FAVÖK marjı yüzde 5.8, brüt kâr marjı 
yüzde 12.2 olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı 
dönemlerine göre sırasıyla 2.1, 1.2 ve 2.1 puan 
azalma yaşandı.

Irak pazarında faaliyete başlıyor

Irak pazarında Volkswagen ve Audi'nin dağıtım ve 
satış sonrası hizmetleriyle ilgili şirket kurmak için 
Volkswagen ve Audi ile mutabakata varan Doğuş 
Otomotiv, servis faaliyetlerine ilk çeyrekte başlamayı 
planlıyor. Bilaloğlu, Erbil'de faaliyet gösterecekleri 
tesisi Ocak ayında devralacaklarını ve ilk üç 
ayda satış sonrası servis hizmetlerine başlamayı 
hedeflediklerini ifade ederken, showroom'ların 
tamamlanmasıyla satış operasyonuna da ilk yarı 
içinde başlayacaklarını ifade etti. Irak'ta Volkswagen 
binek ve Audi markalarının çok düşük pazar payı 
aldığını gördüklerini söyleyen Bilaloğlu, "VW grup 
markalarının çok büyük potansiyeli olduğunu 
düşünüyoruz. Irak'taki en büyük sorun yakıttaki 
kalitesizlik. Doğru ürünlerle, pazara hızlı giriş 
yaparız diye tahmin ediyorum" dedi ancak bir 
rakam hedefi vermedi.

Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv'in 2014 yılındaki en 
önde gelen yatırımının Kartal'daki Doğuş Oto 
perakende servisinin inşaatı olacağını belirtirken, 
satışa sundukları modellerin yüzde 60'ının 
değişeceğini sözlerine ekledi. Doğuş Otomotiv 2014 
yılında, Volkswagen Binek Araç'ta ilk çeyrekte Golf 
GTI'ın, ikinci çeyrekte Scirocco GP'nin, üçüncü 
çeyrekte Polo'nun ve dördüncü çeyrekte de Jetta'nın 
yeni modellerini pazara sunmaya hazırlanıyor. 

2 013 yılı otomotiv pazarı açısından 
değişik bir yıl oldu. Bu yılın ilk ve 

ikinci yarısını birbirinden ayırarak bir 
değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bu 
yılın ilk yarısını, geçen yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırdığımızda her ay bir önceki 
yılın aynı ayına göre ciddi ölçüde gelişen, 
artış gösteren bir pazar trendinden 
bahsedebiliriz. Yılın ikinci yarısında ise 
kurlarda ve faiz oranlarında başlayan 
dalgalanma ve artışlar kaçınılmaz olarak 
araç fiyatlarına da yansıdı. Özellikle 
pazar Eylül ayından başlayarak bir önceki 
yılın aynı ayına göre ilk kez küçük bir 
daralma yaşadı. Ekim ayında pazar tatil 
günlerinden de etkilendi. Bu açıdan Ekim 
ayı pazarı da geçen yıla göre bir düşüş 
gösterdi. Dolayısıyla yılın ilk ve ikinci 
yarısı arasında ciddi farklar oluştu. Ancak 
sektör, stoklarını ve pozisyonunu hep 
yıl sonuna göre ayarladığı için bu yılın 
toplam pazar rakamlarının 825-840 bin 
aralığında gerçekleşmesini ön görüyoruz. 
Geçen yıla oranla yaklaşık %10 oranında 
bir büyüme ile 2013 yılı, Türkiye otomotiv 
tarihindeki en güçlü gerçekleşen 2. yıl 
olarak yeni bir rekor kıracak. 

Ayrıca bu yıl pazarda farklı bir durum 
oluştu. Binek otomobil pazarı %18 
oranında bir artış gösterirken, hafif 
ticari araç pazarında %14 oranında bir 
düşüş yaşandı. Ayrıca son 2 yıl içerisinde 
toplam pazarda binek otomobillerin payı 
%69’dan %78’e yükseldi. Bu gelişme binek 
otomobillere, özellikle B segmentine 
olan ilginin artmasının yanısıra hafif 
ticari araçlar ile ilgili karşılaşılan 
idari zorlukların bir sonucu olarak da 
açıklanabilir.  Bu eğilimin 2014 yılında da 
devam edeceğini ön görmekteyiz.
Ocak-Kasım aralığında geçen yılın aynı 
dönemine oranla %9,3 büyüyen Türkiye 
otomotiv pazarına karşın Peugeot, satış 
rakamlarında %14,3 oranında bir artış 
elde etti ve pazarın üzerinde bir büyüme 

sergiledi. Bu sonucun elde edilmesinde 
hiç kuşkusuz Türkiye pazarında büyük 
beğeni ile karşılanan Peugeot 301’in 
başarılı lansmanı önemli bir paya sahip. 
Bu sayede Peugeot, yılın ilk 11 ayında 
binek otomobil pazarında 18 bin 268 adet 
satış gerçekleştirerek yaklaşık %60 artış 
elde etti. 2013 yılının ilk 11 ayında toplam 
27 bin 137 adet satış rakamı gerçekleştiren 
Peugeot, %3,75 oranında bir Pazar payına 
sahip oldu.

Peugeot olarak 2013 yılını yaklaşık %4 
oranında bir pazar payı ile tamamlamayı 
planlıyoruz. Ayrıca şu an mevcut ürün 
gamımız ve önümüzdeki yıl pazara 
sunacağımız yepyeni ürünlerimiz ile sahip 
olduğumuz marka imajımızı daha da üst 
seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz..

Peugeot Türkiye Genel Müdürü
Marc Bergeretti:

"Peugeot, pazarın üzerinde 
büyüme hedefliyor"
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Tofaş CEO'su Kamil Başaran: 

"2014, geçen yıl gibi olacak"
Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Kamil Başaran, "2014, 'bu sene gibi 
olacak' diye hissediyorum. Bizim verilerimiz onu gösteriyor. 
Ama 2015, 2016 Türkiye ve otomotiv sanayi için herhalde çılgın 
seneler olacak" dedi

O tomotiv sektörünün yılın 11 aylık 
dönemindeki performansa ilişkin 

değerlendirmelerde bulunan Başaran, sektörün 
ihracatının bu yıl 21,5 milyar dolar civarında 
olmasının beklendiğini belirtti. Başaran, şunları 
kaydetti:  "Rakamlar esasında konsolide olmuş 
durumda. Ciddi anlamda geliyoruz. Bu doğru bir 
yerde gittiğimizi, sektörün de ülke ekonomisi için 
gerçekten çok önemli olduğunu gösteriyor. Dünyada 
da büyük yatırımların hepsi bu sektörde oluşuyor. 
Bugün 2 trilyon avro civarında bir ciroyla neredeyse 
dünyanın 6'ncı büyük ekonomisine sahip bir ülkeye 
eş değer büyüklükte bir sektörü yönetiyoruz. Benzer 
bir durum, ülkemizin otomotiv sektörü için de 
geçerli. Kasım ayında açıklanan verilere göre, 11 
ayda 8,3 milyar dolarlık kısmı yan sanayide olmak 
üzere, toplam 19,8 milyar dolarlık performans 
gerçekleştirmişiz." 

Başaran, Türkiye'nin, bu sene 1,1 milyon adedine 
ulaşacağını ve dünyanın en büyük 16'ncı araç 
üreticisi konumunda olduğunu belirterek, 
Avrupa'da son 5 yıldır da hafif ticari araç 
üretiminde lider konumda bulunduğunu bildirdi.  

Artık raf projelerinin sonuna gelindi  

Geleceği planlarken "Raf projesi" yapmak yerine, 
her zaman müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini 
koymanın, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona 
yatırım yapmanın önemini vurgulayan Başaran, 
"Raf projesinin altını çizmek istiyorum. Artık 
raf projelerinin sonuna gelindi. Çünkü hiçbir 
proje, dışarıdaki değişen müşteri profiline uyum 
sağlayamıyor. Bu işin tek çözüm yolu, değişen 
müşteri profilini pazarda yakalayıp, ona hitap 
edebilmekten geçiyor" dedi.

Başaran, Ar-Ge ve tasarım konusunda önemli 
aşamalar katedildiğini, ancak gelinen noktanın 
yeterli olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: 
"Bu noktada 24 ay gibi kısa bir sürede otonom bir 
Ar-Ge merkezi olmaya karar verdik. Önümüzdeki 
yeni dönemde, müşteriden başlayıp, müşteriye 
gidecek yoldaki vereceğimiz tüm hizmet, ürün arzı, 
tamamen Tofaş'ın Ar-Ge'sinden çıkacak ürünlerle 
olacak. 2015 yılından itibaren, özellikle Avrupa'daki 
pazarın geri gelişi, değişen müşterilere dönük 
vaziyette tüm ana sanayilerin hazırlık yapması, 
herkesin kendi ürününü hazırlama telaşında 
olmasından dolayı, artık tüm OEM'ler (orijinal ürün 
üreticisi) kendi yetkinlikleriyle beraber, en hızlı 
vaziyette müşteriye dokunup, müşterinin isteklerini 
yapmak zorundalar. Dolayısıyla bu paralelde 
Tofaş'ın aldığı karar, 24 ay içinde yetkinlikleriyle 
beraber müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak 
olgunluğa gelmiş olmasıdır. Bugün yaptığımızın 
daha da ötesinde hız kazanmak zorundayız. Bu 
tüm yan sanayici dostlarımıza çok önemli bir mesaj 
bundan sonrası için. Gerekli olan tüm yatırımları 
yapmak durumundayız."  Tofaş olarak bugüne kadar 
üniversitelerle 100'ün üzerinde araştırma projesi 
yönettiklerini, şu anda ise 8'i AB projesi olmak 
üzere 19 proje yürüttüklerini kaydeden Başaran, 
Tofaş'ın geçen yıl 390 milyon doların üzerinde, son 
10 yılda ise 3,5 milyar dolar civarında dış ticaret 
fazlası yaratarak, ülkenin cari açığının azaltılmasına 
katkıda bulunduğunu belirtti. 

Başaran, Türkiye'nin, 
bu sene 1,1 milyon 
adedine ulaşacağını 
ve dünyanın en büyük 
16'ncı araç üreticisi 
konumunda olduğunu 
belirterek, Avrupa'da 
son 5 yıldır da hafif 
ticari araç üretiminde 
lider konumda 
bulunduğunu bildirdi.  

Tofaş CEO’su Kamil Başaran

Kamil Başaran: 
"Dünyada büyük 

yatırımların hepsi bu 
sektörde"
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Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt: 

"Pazar 2014 yılında
bir miktar küçülebilir"
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış 
CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "2014
yılında daralan otomobil pazar 
öngörüsüne rağmen Toyota olarak 
2014 yılında daha yüksek satış adedi 
hedefliyoruz" dedi.

O tomotiv pazarı 2013 yılında özellikle yılın 
ilk yarısında kazanılan ivmelenme ile 2012 

yılının oldukça üzerinde bir büyüme sergilemiştir. 
Öncelikle daha önceki yıllarda Ağustos ayında 
gerçekleşen model yılı tanımının yeniden 
düzenlenmesi, 2013 yılının ilk aylarında özellikle 
binek araç pazarında, 2012'nin ilk aylarına göre 
daha yüksek büyüme oranlarının yakalanmasını 
sağlamıştır. Bununla birlikte pozitif ekonomik 
gelişmeler, yükselen büyüme oranı verileri ile kur 
ve faiz oranlarının uygun seviyelerde seyretmesi 
sonucu 2012 yılına göre ilk 5 ayda toplamda %14, 
binek pazarında ise %21 artış sağlanmıştır.

Mayıs ayı itibariyle içeride ve dışarıda yaşanan 
gelişmeler sonucu olarak öncelikle kurlarda, daha 
sonra da faizlerde ciddi artış meydana gelmeye 
başlamıştır. Mayıs ayında 2,35 seviyelerinde 
seyreden TL kuru Aralık ayı itibariyle %18,7 artışla 
2,81 seviyelerine ulaşmıştır. Taşıt kredisi faizlerinde 
ise aylık %0,7'li seviyelerden %1 seviyesine yaklaşan 
bir artış meydana gelmiştir. Bunun sonucunda her 
ne kadar gerçekleşen bu artış oranı kadar olmasa 
da otomotiv firmaları Haziran ayından itibaren 
fiyatlarda artışa gitme durumunda kalmışlar, bu da 
özellikle Eylül ayıyla birlikte pazar hızının oldukça 
düşmesine neden olmuştur. Kasım ve Aralık 
aylarında ise markaların yıl sonu kampanyalarına 
ağırlık vermeleriyle birlikte pazar bir miktar 
toparlanma işaretleri göstermeye başlamıştır.

Tüm bu gelişmeler ışığında 2013 yılının toplamda 
2012 yılına göre %8 oranında büyüyerek 840.000 
adede ulaşmasını beklemekteyiz. Bu büyümenin 
tamamının binek araç pazarından geleceğini, 
pazarın yılı %17 büyüme ile 650.000 adetle 
kapatacağını beklemekteyiz. Hafif ticari araç 
pazarının ise 2013 yılını 2012 yılının %14 gerisinde 

190.000 adetle kapatacağını öngörmekteyiz.

2014 yılı değerlendirme ve öngörülerimizde 
ise ekonomik beklentiler ve yasal düzenlemeler 
olmak üzere iki ana etken ön plana çıkmaktadır. 
Hükümetin yayınladığı 2014-2016 yılı Orta Vadeli 
Program'da (OVP)GSYH büyüme beklentilerinde 
bir önceki programa göre aşağı yönlü revizyon 
yapılarak 2013 yılı için %3,6, 2014 için ise %4 
büyüme öngörülmüştür. Her ne kadar bir önceki 
OVP'ye göre düşüş olsa da büyüme oranlarında 
artışın beklenmesi 2014 için olumlu bir sinyal 
olarak göze çarpmaktadır. Bununla birlikte 2014 
yılında yine kur ve faiz hareketlerinin pazarın 
büyümesinde büyük oranda etkili olacağını tahmin 
etmekteyiz. Döviz kurlarının halen süren istikrarsız 
seyri, yurtdışı mali piyasalardaki gelişmeler ve 
Türkiye piyasasının buna hassasiyeti göz önünde 
bulundurulduğunda 2014 yılının kurlar açısından 
yine zorlu geçeceği beklenmektedir. Diğer önemli 
etken olan faiz oranlarında ise kritik eşik olan %1 
seviyesinin aşılması durumunda otomotiv pazarının 
ciddi şekilde olumsuz etkilenmesi söz konusu 
olacaktır. 

Bütün bu şartlar 
ve öngörüler 
doğrultusunda toplam 
otomotiv pazarının 
2014 yılında bir miktar 
küçüleceğini ve 2013'e 
göre % 5 oranında 
daralarak 800 bin adet 
seviyesine geleceğini, 
2013 yılında % 
20'ye yakın büyüme 
gösteren binek araç 
pazarının 2014'te %3, 
2013'te düşüş yaşanan 
hafif ticari araç 
pazarının da 2014'te 
yine %10 oranında 
küçüleceğini tahmin 
etmekteyiz.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Ceo’su Ali Haydar Bozkurt
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Sektörü daha zorlu
piyasa şartları bekliyor
Skoda Türkiye Genel Müdürü Tolga 
Şenyücel 2013 ve 2014 yılllarına 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye otomotiv pazarı  2013 yılında 
geçmiş yıllara kıyasla farklı pazar koşulları 

içerisinde yılı kapattı. Yılın ilk yarısında kredi 
kuruluşlarının not artırımları, Merkez Bankası'nın 
faiz indirimleri ve düşük faiz ortamının otomobil 
pazarını olumlu etkilediği bir dönem yaşadık. Yılın 
ikinci yarısındaysa ABD’nin para politikasındaki 
belirsizlikler nedeniyle Mayıs ayında başlayan kur 
yükselişleri, faizlerde yaşanan yükselmeler, güven 
endekslerindeki düşüş gibi faktörler pazarda etkili 
oldu. Bu da, özellikle bir önceki yıldan bu yana 
süregelen hafif ticari araçtaki düşüşü hızlandırdı. 
Ancak binek otomobil pazarı, firmaların 
düzenledikleri satış ve finans kampanyaları ve 
kur artışlarını ürün fiyatlarına göreceli düşük 
yansıtmaları sayesinde dramatik bir düşüşle 
karşılaşmadı. 

Rekor yıl olarak kabul edilen 2011 yılı ile 2013 yılı 
binek otomobil satışlarını karşılaştırdığımızda, 
2011 yıl toplamında 593 bin 519 bin adet binek 
otomobil satılmasına karşılık 2013'ün 11 aylık 
döneminde binek araç pazarının 563 bin 456 adet 
olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Henüz Aralık ayı 
sonuçları belli olmamasına rağmen binek otomobil 
satışlarının 2013 sonunda 630 bin adedi aşacağını 
öngörüyoruz. Bu veriler de ülkemizdeki otomobil 
satış potansiyelinin sektörün ve piyasaların geçirmiş 
olduğu çalkantılı döneme rağmen yüksek olduğunu 
gösteriyor.

Bununla birlikte, 2014 yılında otomotiv sektörünü 
biraz daha zorlu piyasa şartlarının beklediğini 
düşünüyoruz. Her ne kadar dramatik bir düşüş 
beklentisi olmasa da, kur baskısıyla fiyatlarda 
yaşanabilecek artışlar, global finans piyasalarındaki 
belirsizliklerin ülkemize olası etkileri, BDDK’nın 
kredi kartları ve tüketici kredilerinin kısıtlanmasına 
yönelik yeni düzenlemesi gibi etkenler 2014 yılı 
satışlarını yavaşlatacaktır. 2014 yılındaki toplam 
pazara ilişkin hedef ve öngörülerimizi biz de 
yeniden değerlendirmeye çalışıyoruz. 

Skoda açısından baktığımızdaysa, 2012 yılında 
10 bin adedi geçen satışlarımız 2013 Kasım ayı 

itibariyle 11 bin adedi aşmış durumdadır. Kasım 
ayı satışlarımız 1500 adede yaklaşmıştır. Aralık 
ayında da bu rakamın biraz üzerinde bir satış 
gerçekleştirerek, yıl sonu için belirlediğimiz 12 bin 
500 adetlik hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. 
Bu sonuçla, geçen yıl olduğu gibi 2013 yılında da 
büyümemizi ve kalitesel gelişimimizi sürdürmüş 
olacağız.  

2013 yılını önemli modellerimizin lansmanlarıyla 
çok hareketli geçirdik.  Skoda’nın pazarımızda 
yüksek bilinirliğe sahip ve VW grubunun 
MQB platformunda üretilen ilk modeli olma 
özelliği taşıyan yeni Octavia‘nın 3. neslini pazara 
sunduk. Bununla beraber markamızın ürün 
gamına Rapid modelimizi lanse ettik. Yılın ikinci 
yarısında ise yüzü yenilenen Superb modelimizi 
tüketicilerin beğenisine sunduk. Türkiye’ye özel 
üretilen ve segmentinde ayrıcalıklı bir konum 
sağlayan Superb modelimiz oldukça başarılı 
bir dönem geçirmektedir. Skoda markası, 2013 
yılında yukarıda açıklanan yenilikler ve mevcut 
modellerimizin katkısıyla 2012 yılına göre %25’e 
yaklaşan bir büyüme gerçekleştirmiş olacaktır. 

2014 yılında Skoda'nın 
satışlarının % 15-20 
oranında artmaya 
devam edeceğini 
öngörüyoruz. Bugüne 
kadar koyduğumuz 
hedeflere, 
müşterilerimizin 
markamıza olan 
güveni ve beğenisi 
ile ulaştığımız gibi, 
2014'de de büyümeyi 
başaracağımıza 
inanıyoruz. 
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Kemal Derviş

Kemal Derviş: Büyümeyi 
özel sektör sağlayacak
Brookings Enstitüsü Başkan 
Yardımcısı ve Sabancı Üniversitesi 
Danışma Kurulu Üyesi Kemal 
Derviş, Türkiye’de büyümenin  
bölgesel kalkınma ve özel sektörün 
çabalarıyla sağlanacağını belirtti.

B rookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve 
Sabancı Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi 

Kemal Derviş, Türk ekonomisinin dinamiğini 
KOBİ’lerin oluşturduğunu, ekonomi yönetiminden 
yerel yönetime büyümenin bu kesime sağlanacak 
destekle mümkün olabileceğini söyledi.

TÜRKONFED’in Eskişehir’de gerçekleştirilen 
17’inci Girişim ve İş Dünyası Zirvesi kapsamında 
“Finansal Kriz Sonrası Dönemde Küresel 
Ekonomideki Değişimler ve Türkiye’nin Uyum 
Süreci” konulu toplantıda konuşan Derviş, 
“İstanbul’da yaşamak zorlaştı. Türkiye’nin yeni 
İstanbullara gereksinimi bulunduğu konusuna 
ben de katılıyorum. Bölgesel kalkınma hamleleri, 
özel sektör elbirliğiyle arzu edilen büyümeyi 
sağlayabiliriz. Elbette bu çerçevede toplumsal 
barışın da büyük önemi var. Barış sürecini 
desteklemeliyiz” dedi. Derviş, ülke ve dünya 
ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. AB 
ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 
Türkiye’yi menfi etkileyebileceğini belirten Derviş, 
“Bu anlaşmanın tarafı olamadığımız zaman büyük 
kayıp yaşarız. Ancak, bu anlaşmada müzakere 
sürecinin 5 yıldan uzun süreceğini düşünüyorum. 
Bu süreçte Türkiye’nin mutlaka kendini AB ile 
konumlandırması gerek. AB’nin içerisinde İngiltere 
gibi bir ülke oluruz diye tahmin ediyorum. Euro 
birliğinde değil, AB’de olabiliriz” dedi.

Türk Lirası'nın dolar karşısında gördüğü 2 seviyesini 
değerlendiren Derviş, "Bence 2 seviyesinin kritik 
olarak kabul edilmesinin bir anlamı yok. 2 neticede 
bir rakam. 1,98 iyi de 2 olunca neden önemli 
oluyor. Bence psikolojik bir hareket bu. 2yi çok 
önemsememek gerekir" diye konuştu.
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2'nin üstü Türkiye için iyi olur

Derviş, kurun seviyesiyle ilgili olarak "Dalgalanma 
olacak. 2'nin altında da olabilir. Üstüne de çıkabilir 
ama bence 2'nin üzerinde olması Türkiye için iyi 
olur" dedi. 

Daha yarışçı kura ihtiyaç var

Merkez Bankası'nın kur tahminlerine yönelik 
açıklamalarıyla ilgili konuşan Derviş, "Güçlü bir 
Merkez Bankamız var. Ama bu her yaptığıyla hem 
fikir olacağım anlamına gelmez. Türk Lirası hala 
biraz değerli. Yüzde 6 büyüyen bir Türkiye'nin daha 
yarışçı bir kura ihtiyacı var" dedi. 2013 yılının tüm 
dünya için birçok gelişmeyi beraberinde getirdiğini 
ifade eden Derviş, özellikle yükselen piyasalar için 
ciddi gelişmeleri beraberinde getirdiğini kaydetti. 

Mayıs sonrası rüzgar ters döndü

Derviş, "Sadece Türkiye için değil bütün dünya 
için farklı bir yıl oldu. Mayıs'a kadar müthiş bir 
hava yaşandı. Ama sonrasında Fed'den gelen 
açıklamalarla çalkalanmalar yaşandı. Hindistan, 
Türkiye bu durumdan etkilendi. Ama sonra geçti. 
Fed de bu tahvil satın almayı sonlandırmayı en 
azından Aralık ayına bıraktı. Açıklamalardan sonra 
herkes biraz nefes aldı" dedi. 

Kırılganlığı yenmemiz lazım

Derviş şöyle devam etti: "Ben bunu biraz abartılı 
buluyorum. Finans piyasaları çok inişli çıkışlı. Şu 
bir gerçek cari açığınız çok büyük olunca, bunu 
sıcak parayla kapattığınızda hep bir kırılganlık 
olur. Maalesef Türkiye bu kırılganlığı henüz tam 
yenemedi. Cari açık yüzde 5-10 makası içinde 
değişiyor. Büyüme düşünce cari açık düşüyor, 
yükselince artıyor. Bunu aşamadık hala. Bu bir kısır 
döngü. Kırılganlığımızı yenmemiz lazım."

10 yıllık yapısal sıçrama yapılmalı

Cari açığa çözüm olarak Türkiye'nin her on yılda 
olduğu gibi yapısal bir sıçrama yapması gerektiğini 

ifade eden Derviş, "Önemli yatırımlar yapıldı. 
Büyüme de sağlandı. Ama 2009 krizinde en çok 
etkilenen ülkelerden biri oldu. Sanıyorum artık 
yapısal bir sıçrama yapılması lazım. Teknolojiyi 
daha fazla kullanan, katma değerin daha geniş 
olduğu bir yapıya sahip olunması lazım. İhracat 
yapıyoruz ama bunun içinde Türk payı düşük çok 
az. Türk emeğini öne çıkaran işlerin yapılması 
lazım" dedi. Derviş Türk emeğinin daha fazla 
dahil edilmesi için gerekli olan şeyleri şöyle 
sıraladı: "Güven önemli, vergi sistemi önemli, kur 
önemli. Yani burada aslında aşırı ithalat talebi 
oluşmasında TL'nin aşırı değerli olmasının payı var. 
Dolayısıyla önümüzdeki on yılda kurun yarışmacı 
olması ve yarışmayı özendirmesi çok önemli. 
Tabii kısa vadede sorun yaratıyor. Eğer dövizle 
borçlandıysanız dövizin yükselmesini istemezsiniz." 

Yüzde 4 büyüme zor olur

Derviş büyümeyle ilgili olarak, “Bu yıl yüzçde 3'ün 
üzerinde olur diye düşünüyorum, yüzde 4 zor olur. 
Gelecek yıl ve sonraki yıllar Türkiye ortamına bağlı, 
seçimler var. Hoşgörü eksikliği var siyasi söylemde. 
Uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcıya 
güven vermek gerekiyor. Doğru politikalar 
uygulanırsa önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin yüzde 
6 büyüme potansiyeli var” diye konuştu. 

ABD'de büyük kriz beklemiyorum

Derviş, ABD ekonomisindeki son gelişmelerle 
ilgili olarak da konuştu ve “Büyük bir kriz 
beklemiyorum. ABD'de hükümet kitlendi. Ama 
tabii ABD'de eyalet hükümetleri çok önemli olduğu 
için günlük yaşamı o kadar çok etkilemiyor. Siyasi 
kutuplaşma aşırı düzeye ulaşırsa ki ABD'de ulaştı, 
umarım Türkiye'de ulaşmaz. O zaman ekonomiye 
ciddi etkileri oluyor. ABD'deki olay sanırım 
çözülecek. Ama hoş bir şey değil” dedi. 

Kemal Derviş, 
"Teknolojiyi daha 
fazla kullanan, katma 
değerin daha geniş 
olduğu bir yapıya 
sahip olunması lazım. 
İhracat yapıyoruz ama 
bunun içinde Türk payı 
düşük, çok az. Türk 
emeğini öne çıkaran 
işlerin yapılması 
lazım" dedi. 
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Kırmak Oto Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demirhan Dinç:

"Para ve şirket bizim ama
iş tamamen distribütöre ait"

Kırmak Oto Ticaret A.Ş. 37 yıllık
bir geçmişe sahip

K ırmak Oto Ticaret A.Ş. 1977 yılında Yusuf 
Karal tarafından kuruldu. Eski Koç Holding 

yöneticilerinden olan Yusuf Karal, Galatarasay Lisesi'ni 
bitirip İsviçre’de Turizm  Otelcilik Eğitimi aldıktan 
sonra KOÇ Holding bünyesinde Divan Oteli’nde 
çalışmaya başlıyor. Daha sonra Otoyol Fabrikası’na 
transfer olan Yusuf Karal; 1971 yılında kendi nakliye 
firmasını kurarak profesyonel hayattan, serbest  ticaret 
hayatına geçiyor.

Tofaş fabrikasının Bursa'da kurulmasıyla birlikte araç 
taşıma işine yöneliyor. Gelişen işbirliği sonrası Tofaş'ın 

Kırmak Oto Tİcaret A.Ş.  Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili  Demirhan Dinç, 
distribütörlerin yapıları esnek hale 
getirmedikleri durumda araçların 
artık corner-shop mantığıyla satılmak 
durumunda kalabileceğini söyledi. Dinç, 
adet yapan markaların verimli çalışması, 
adet yapmayan markaların ise küçülmesi 
gerektiğine işaret ederek, 2014 yılında 
pazarın önemli ölçüde küçülebileceği 
öngörüsünde bulundu.
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Demirhan Dinç 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Liseyi Şişli Terakki Lisesi’nde tamamla-

dı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden, İnşaat 

Mühendisi olarak mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde İşlet-

me İhtisası yaptı. 1986 yılından bu yana otomotiv sektörünün içinde yer aldı. Müteahhit-

lik ve inşaat taahhüt işleri ile de uğraşan Demirhan Dinç, ENKA Holding bünyesindeki Pİ-

MAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.’de yöneticilik yaptı. 2000 yılından bu yana aralıksız 

olarak aile şirketi olan KIRMAK OTO TİCARET A.Ş. ‘nin yöneticiliğini yapmaktadır. İngilizce 

bilen Demirhan Dinç, çeşitli sosyal kulüplere üye olmakla beraber, Galatasaray Spor Ku-

lübü Kongre üyesidir. Su sporları ve otomobil sporları ile yakından ilgili ve halen Türkiye 

Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’in lisanslı sporcusudur. Eşi, Aslı Dinç ile 17 yıldır 

evli olan Demirhan Dinç’in, Mehmet Can ve Zeynep adlı iki çocuğu vardır.

DEMİRHAN DİNÇyetkili satıcısı oluyor. O dönem bir iş hanının 
bir katında Tofaş'ın araçlarını satmaya başlayan 
Karal, 1978 yılında  showroom kurarak işlerini 
geliştirmeye başlıyor. Bugün tarım ve hayvancılık, 
tarım makinaları üretimi, nakliye ve otomobil satış 
ve Satış Sonrası Hizmetlerinden oluşan Şirketleri 
bünyesinde barındırmaktadır.

1993 yılında bugünkü plazamızı kurarken 
Türkiye'de ciddi bir plaza salgını başlamıştı. Fakat 
örnek oluşturacak doğru  dürüst plaza projeleri de  
henüz yok idi. Kısa bir zaman içinde markalar için 
kurumsal kimlik haline dönüşen plazalar yapılmaya 
başlanmıştı. O dönem sektörü domine eden 
markalar olan Tofaş, Renault ve Ford da plazaların 
açılmasına karar veriyorlar. Tabii ki o dönemde 
yetkili satıcıların kazandığı paralar, plazaların 
yapılmasını engellemeyecek miktardadır. O dönem 
işler o kadar iyi gidiyor ki, o iş akışıyla bir yetkili 
satıcı üç tane daha plaza yapabilecek durumdadır.

Plazalar salgını sektörü iyice sardığında otomobile 
olan talep çok fazlaydı. Distribütörlerin herkesin 
plaza yapması konusunda tavsiyeleriyle, kaçınılmaz 
olarak yetkili satıcılar, şehirlerin en merkezi 
noktalarında metrerakelerce plazalar açmaya 
başladılar. Tofaş işimizi devam ettirmemiz için artık 
bunun bir gereklilik olduğunu dile getirdi. Bunun 
üzerine biz de 1993 yılında en uygun yeri ve en 
uygun tasarımı aramaya koyulduk.

O dönem Türkiye'de kıyaslama yapabilecek düzeyde 
bir plaza göremedik. Yine o dönem firmaların 
yaptığı binalar vardı. Örneğin, firma bir otel yapmış, 
yanına ayırdığı yerde otomobil satıyor. Ya da bir 
işhanının altında bayiler faaliyet gösteriyordu.

Otomobil bayisi olmak üzere
tasarlarlanmış bir bina yaptık

1993 yılında plaza inşatımıza başlamadan önce 
Avrupa'daki örnekleri gezerek bir kıyaslama imkanı 

bulduk. Plazaların şehir içlerine değil, otoyoldan 
girişi ve çıkışı müsait olan otoban kenarlarına 
kurulduğunu gördük. Avrupa'da plazalar tek 
markalı yerler olmadığı için kurumsal kimliğe 
bizim ülkemizdeki gibi riayet edilmediğini de 
incelemiş olduk. Türkiye'de sanırım geçmişten gelen 
bir biat kültürünün sonucu olarak plazalarımız 
markalarımızın standartlarını da aşan bir 
görkemlilikte yapılmaya başlanmış. En önemli 
noktalardan biri de girişimcilerimizin 'biz yaptık mı, 
böyle yaptık' kompleksleri plazaların yapımlarına 
yansıdı. Avrupa'da incelemeler yaparken, örnek 
alınacak bir plaza kampüsünün olmadığını gördük.

Türkiye'deki örnekler de göz önüne alınınca, 
1995 yılında Kartal'da otoban kenarında kendi 
plazamızın inşaatını bitirip, faaliyete geçirmiş olduk. 
Kırmak'ın plazası 20 yıl önce dizayn edilmesine 
rağmen hala güncelliğini korumaktadır. Ödüllü 
bir bina olan plazamız 10 bin metrekare alanda 7 
kattan oluşmaktadır. Shoowrom katından sonra 
asma katlar bulunmaktadır. Shoowromun altında 
ise servis, yedek parça, kaporta olmak üzere aşağı 
doğru dört katımız mevcuttur. Aşağı doğru tüm 
katlarımızın rampalarla giriş çıkışları vardır. 
Ayrıca 9 dönümlüklük bahçemizle de otoyol 
kenarı için özel tasarlanmış bir plazaya sahibiz. 
Bu işe girişirken, otomobil bayisi olmak üzere 
tasarlarlanmış bir bina yaptık. Fakat binamız çok 
amaçlıdır, yarın bir hastaneye ya da shopping 
mall olabilecek kapasiteye de sahiptir. Binamızın 
betonarmesi de yüksek mukamevet standartlarında 
imal edilmiştir. Plazamız standart bir bina değildir, 
sanayi yapıların özelliğini taşımaktadır.

Plazamızın inşaatı bittiğinde Türkiye 1996 krizini 
yaşıyordu. Kartal'daki yerleşkemiz dışında 
Mecidiyeköy'deki yerimizde de faaliyetimizi 
sürdürüyorduk. Bugün Mecidiyeköy'deki Trump 
Tower'in bulunduğu alanda bizim stok sahamız 
bulunuyordu. 1999 yılında Mecidiköy'deki yerimizi 
kaparak bütün işlerimizi Kartal plazamıza taşıdık. 
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Kırmak Oto Ticaret A.Ş. 37 yıllık bir geçmişe 
sahiptir. Ayrıca Tofaş'ın en eski bayilerinden 
birisiyiz.

Para ve sermaye bizim ama iş tamamen

distribütöre ait

Yetkili satıcılık müessesesi günden güne kısıtlanır 
hale gelmiş durumdadır. Herkes yetkili satıcıları 
şirketlerinin sahipleri sanırlar. Oysa biz şeklen 
işlerimizin başında oturuyoruz, para ve sermaye 
bizim ama iş tamamen distribütöre aittir. Yani 
yetkili satıcılar bir anlamda distribütörlerin 
aracılarıdır. Distribütörler entegre tedarik 
zinciri olarak mamülün fabrikaya girmesinden 
başlayarak nihai tüketiciye ulaşan kısmına kadar 
tamamını dizayn ediyorlar. Fakat karlılık açısından 
baktığımız zaman, distribütörler bayilere ürünü 
sattıktan sonra elini çekiyor. Bunu yaparken de 
yaptığımız işte serbest rekabet koşullarının geçerli 
olduğunu söylüyor. Herkesin ürünü istediği 
gibi satabileceğini öne sürerek, kendine bir fren 
koyuyor. Oysa sistem öyle bir hale geldi ki, çok 
vahşi yaşanan iç ve dış rekabet sonucu araçlar 
belli bir marj ile artık satılamıyor. Ayrıca yetkili 
satıcılar şirketleri içerisinde hür değillerdir. Yetkili 
satıcılar çalıştıracakları personelden, tutacakları 
stoklara, yapacakları aktivitelere, plaza içinde 
temizlenecek alana kadar distribütör tarafından 
belirlenen şartlar içerisinde işini yapmaktadır. 
Yani bütün harcadığımız kalemler distribötürler 
tarafından belirlenmiştir. Belki komik gelecek 
ama biz sadece yemekhanemizde o gün ne 
pişeeğine karışabiliyoruz. Bizler artık üreticiler ve 
distribütörler tarafından dizayn edilmiş işletmeleri 
yönetiyoruz.

Dolayısıyla bizim giderlerimizde, yanımızdaki 
işletmelerin giderleri de birbirinin aynısıdır. Durum 
böyle olunca bir yöneticilik vasfı gösterilemiyor. 
İşin önemli bir kısmının gider yönetimi olduğunu 
düşünüyorum. Gelirlerimizi artırma şansımız 
yok, onu çok fazla değişken dış etkenler belirliyor. 

Kırmak bugün yılda 2 bin araç satıyorsa, gelecek 
yıl 3 bin, bir sonraki yıl ise 4 bin araç satamaz. Her 
işletmenin bir penetrasyon oranı var, yöneticiler bu 
oranı anca belki yüzde 5 artırabilir ya da eksiltebilir. 
Ama mevcut koşullar içerisinde yeni bir satış kanalı 
yaratılamıyorsa, yani geçen yıl yapılanların aynısı 
tekrar edilirse yıllık satış oranlarının hep aynı 
seviyelerde kalacağı açıktır.

Kırmak Oto Ticaret A.Ş. olarak bizim en önemli 
işlerimizden biri ise yedek parça ticaretidir. Yedek 
parça ticaretinde en fazla yedek parçayı satan 
Tofaş'ın en büyük özel şirketiyiz. Ayrıca bunun 
ihracatını da yapıyoruz. Yedek parça ticaretinde 
en önemli konu tahsilat riskidir. Bu riski aşmak 
için sigorta tedariğini uyguladık, hatta bunu ilk 
yapan firmalardan birisiyiz diyebilirim. Şu an 17 
şirketin Tofaş yedek parça ticaretini Edirne'den 
Ankara'ya kadar yürütüyoruz. Ayrıca  Batı ve Orta 
Karadeniz, Kuzey Ege'ye kadar sevkiyatımız var.  
Sigorta şirketleri  ortak tedarik programı kullanarak 
siparişler oluştuyor. Bu siparişler bizim ekranımıza 
yansıdığında dağıtım araçlarımızla istenilen yedek 
parçalar bölgelere transfer edilir.

Yedek parça işini yapmanın en önemli püf noktası 
yönetim kanalının kısa olmasıdır. Kararın çabuk 
verilip, aksiyonun hızlandırılmasının yanı sıra 
ikili ilişkilerin de çok önemli bir payı vardır. 
Yaptığımız iş bir gıda toptancısının sanal marketi 
gibi, elektronik ortamda akan bilgileri, araçlarımızla 
belirlenen rotalar doğrultusunda sevkiyatını 
yapıyoruz.

Sigorta sektörüne tedarik yapmak, yetkili 
satıcının kendini işini baltalaması gibi 
algılanabilir mi?

Biz tedariğimizi bayi teşkilatımızın dışına 
yapıyoruz.

Bizim ürünümüzün ve müşteri portföyümüzün bir 
özelliği bulunuyor. Premium marka müşterisinden 
ayrılan önemli bir özelliktir. Premium markanın 
müşterisi, garanti kapsamından çıktığında 
bile aracını yetkili servise götürüyor. Fakat 
bizim segmentteki araçların müşterisi garanti 
kapmasından çıktığı vakit soluğu özel serviste alıyor. 
Biz yedek parça ticareti yapmasak da, garantisi 
geçen araçların tamamı sanayide tamir olacaktır. 
İşin mekanik tarafında ise yedek parça satışı yapan 
firmalardan oluşan müşterilerimiz bulunuyor. Eğer 
biz bu pazarın içinde yer almadığımız durumda, 
ürünün çok fazla ikamesi kullanılacaktır. Yani bu 
sefer orijinal parça kullanımı düşüyor.

Orijinal parçanın tanımının bir an önce 
kanunlarda yerini alması gerekiyor

Orijinal ve eşdeğer parça kullanımı konusunda 
Bakanlığın bir takım düzenlemeler içinde olduğunu 

Biz şeklen işlerimizin
başında oturuyoruz,
para ve sermaye
bizim ama iş
tamamen distribütöre
aittir. Yani yetkili
satıcılar bir anlamda
distribötürlerin
aracılarıdır.
Distribütörler entegre
tedarik zinciri olarak
mamülün fabrikaya
girmesinden
başlayarak nihai
tüketiciye ulaşan
kısmına kadar
tamamını dizayn
ediyorlar. Fakat
karlılık açısından
baktığımız zaman,
distribütörler bayilere
ürünü sattıktan sonra
elini çekiyor.

Distribütör bayi ilişlerindeki sistemi tasarlayacak olan arkadaşların bizler gibi yetkili satı-

cılarda çalışarak yaşadığımız havayı solumalarını rica ediyorum. Bir satış kontratı yapma-

mış arkadaşlar, bayilik standartlarının prosedürlerini bize yazdırabiliyor. Bayilik, distrübü-

törlük karşısında hiç küçümsenmeyecek bir yapıdır. Bizim markamızda 75-80 yetkili satı-

cı var. En azını söylüyorum ortalama 20-25 milyon dolarlık sistem satın alma vardır. Ayrı-

ca bu bayilerin yatırımları yaklaşık 2 milyar dolardır. 2 milyar dolarlık teşkilatı yönetmek 

başka bir şeydir, bir araç satmak ise daha başka. Bu yüzden bayi standartlarını yazan ar-

kadaşların bunu değerlendirmesi gerekiyor. Masa başında yazılan standartlar, saha için-

de başka yerlere gidebiliyor. O yüzden 360 derece bakış açısına sahip olmak sistem için 

faydalı olacaktır.

Bayilik, distribütörlük karşısında hiç küçümsenmeyecek bir yapıdır
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biliyoruz. Şu andaki mevcut sistem parçanın yerine 
takılmasını, hasarın giderilmiş olmasını yeterli 
görüyor. Halbuki bir kaza olduğunda koltuk kızağı 
kırılıyor, sürücü camdan fırlıyor. Sonuçta toplumda 
aracın bu kazada yetersizliği konusunda olumsuz 
bir algı oluşuyor. Kimse koltuk kızağının çarpma 
mukavemeti testine girip girmediğini sorgulamıyor.

Orijinal parçanın tanımının bir an önce kanunlarda 
yerini alması gerekiyor. Bu yüzden sistemde biz 
olmadığımız durumda araçların tamiri tamamen 
belirsiz parçalar ile gerçekleşecektir.  TOFAŞ 
uygulamada, garanti kapsamındaki araçların yetkili 
servise geldiğini, kapsam dışına çıkınca sanayiye 
yöneldiğini gördüler. Bu yüzden bizim yaptığımız 
işin aslını garanti kapsamına çıkmış araçlar yani 
diğer araç parkı oluşturuyor. 

Yaptığımız iş belirli standartlar içerisinde 
yapılması gerekiyor

Servis hizmetlerinde TSE 12047 standardının 
yeterli bir koruma sağlamadığını düşünüyorum. 
AB'de bizim gibi işletmelerin sertifikasyonunu 
veren akredite kuruluşlar bulunuyor. Türk Loydu, 
satış, servis ve yedek parça konusunda bizi her 
departmanımızda aşağı yukarı 700-800 kriterden 
denetlediler. Türkiye'de AB'ye uyum açısından 
şu ana kadar tek beş yıldız almış olan firma biziz. 
Şuan biz Kırmak Oto Ticaret A.Ş.'yi sökerek 
Avrupa Birliği içinde bir şehir'e taşısak,  iş akış 
şeklimizle kalite prosedürlerimizle  yaptığımız işi 
onların mevzuatına uygun bir şekilde yapabiliriz. 
Bu standartları uygulamaya koyarken bir çok 

kriterlerle karşılaştık. Örneğin jenaratörlerimizin 
bakım periyodlarının takibinden, altyapımıza, 
kullandığımız sistemlere, bilgisayarlarımızın 
yazılımlarından, raporlama şeklimize kadar bir çok 
konuda denetlendik ve ilk denetlemede beş yıldız 
alabilen tek ve örnek firma olduk.

Can taşıyan araçların çok ehil ellerde onarımının 
yapılmasını önemsiyoruz. Bu işin gerçekten bizim 
gibi standartlar dahilinde yapılması için, bütün 
sanayi sitelerinin kapanması yani istihdamın 
oralarda kaybedilmesi anlanıma geliyor. Bu yüzden 
Devlet’in alacağın önlemlerin oralarda bir istihdam 
kayıbına mahal vermeden; oralarında standartları 
yükselterek olması gerekirki, maliyetlerimiz aynı 
seviyeye gelsin, haksız rekabet ortadan kalksın,  
tüketici doğru mala ve hizmete para ödesin.

Almanya'da sertfikası olmayan birine bir elektrik 
düğmesinin montajını bile yaptıramazken, 
ülkemizde paramparça olan bir aracı yetkisiz eller 
tamir ederek tekrar yollara çıkması: sonuçları da 
çok ağır oluyor, canlar kayıp oluyor.

Yetkili satıcının ana iştigal işlerinden para 
kazanması gerekir. Yani karlı araç satmalıdır. 
Bana gore  tedbirin bir ayağı da devlet,  mali 
düzenleme olmalı. Yurt dışında bunun örneklerini 
görebiliyoruz. Örneğin araç fiyatını 28.500 dolar 
olarak belirliyor, 500 dolarının bayi payı olduğunu 
belirtiyor. Farklı kalemlerdeki payları da ekleyince, 
aracın fiyatının 34 bin dolara geldiğini söylüyor. 
Bayi payı olan 500 dolarlık kısmı araçtan fiyatından 
bağımsız olarak beyannamesini, vergisi ayrı ayrı 

Metropollerdeki plazalarda, iş gücü giderek daha 

maliyetli hale geliyor.  Distribütörlerin  bu işletme-

leri Türkiye sathında  tek tip yönetmelikle idare et-

meyi sürdürmeleri halinde artık çıkmaz bir yola gir-

mek anlamını taşıyor.

Distribüterler; İstanbul’daki, Edirne’deki, İzmir’deki, 

Van’daki bayilerine aynı şartlarda araç satmalarını 

ve aynı şartlarda destek vermelerini gözden geçir-

meleri gerekiyor. Bana göre bölgelere göre satış ve 

destekleri distribütörler Rekabet Kurulu’na iyi anla-

tabilirlerse, olumsuz bir tablo ile karşılaşmayacak-

larını düşünüyorum.

Buna benzer bir network ağı akaryakıt sektöründe 

uygulanıyor. A firmasının benzin istasyonu merke-

zi bir yerde, B firmasının işletmesi ise dağın tepe-

sinde yer alıyor. Mukamele yenileme döneminde 

A firmasına 3 milyon, B firmasına ise 300 bin do-

lar veriyorlar. Akaryakıt sektöründe de Rekabet 

Kurulu’nun kararları geçerliyse, eşit miktarda para 

ödenmesi gerekmiyor mu? Akaryakıt sektörü, re-

kabet kurallarını penetrasyon oranına göre belirle-

miş durumda. Yetkili satıcıların mevcut sisteminde 

ise böyle değildir. Mevcut prim sistemi, tamamen 

araç satış adedi üzerinden oluşturulan bir rakam 

olunca, bu tamamen sokağa atılan, müşteriye hoş 

görünmek için harcanan bir para haline geliyor.

Bu paranın verilmesini üretici firmada istiyor, çün-

kü bu parayla yetkili satıcıya ilave bir kampan-

ya yaptırılmış oluyor. Bizim işletmemiz daha faz-

la insan çalıştırıyor, müşteriyi memnun etmek için 

daha fazla emek ve kaynak harcıyor. Bunun karşılı-

ğında distribütör bize, müşteri memnuniyeti primi 

veriyor. Satış kanalında ise, sanki ek ilave bir indi-

rim kampanyası gibi algılanıyor. Bana göre ek prim-

lerin verilmemesi, distribütör tarafında biriktirilme-

si gerekiyor.

Distribütörleri ek destekleri, örneğin, yetkili satıcı-

nın otobana olan kenar uzunluğu, ödediği SGK pri-

mi, yaktığı elektrik, harcadığı doğal gaz faturası, 

hatta ödediği KDV, Kurumlar Vergisi matrahı  gibi 

satışa bağlı olmayan kriterler üzerinden   verilmesi 

daha önemli olduğunu düşünüyorum.

Distribütör kontrat yapıyor, yılda ne kadar araç sa-

tacağımızı belirliyor. Ne kadar insan çalıştıracağı-

mıza, ne kadar test aracı bulunduracağımızı söy-

lüyor. Distribütör bunu dediği anda, bu standart-

lar yerine getiriliyorsa ek marjlar hakdilmiş olma-

lı, primler verilmeli. Yani yetkili satıcı daha araçla-

rı satmadan, standartları yerine getirdiği için ödül-

lendirilmelidir. Aksi takdirde, yetkili satıcılar yaptığı 

satış adetleri üzerinden metropollerde para kazan-

ması satış sonrası da dahil mümkün değildir.

YETKİLİ SATICILIK MESLEĞİ NEREYE GİDİYOR?

Distribütör kontrat yapıyor, yılda ne kadar 
araç satacağımızı belirliyor. Ne kadar in-
san çalıştıracağımıza, ne kadar test ara-
cı bulunduracağımızı söylüyor. Distribütör 
bunu dediği anda, bu standartlar yerine ge-
tiriliyorsa ödül hak edilmiş olmalı ve  prim-
ler verilmelidir.

Yaptığımız yedek parça
ticaretiyle yetkili
servislerin işlerine
engel olabileceğimiz
düşünülüyordu.
Fakat uygulamada,
garanti kapsamındaki
araçların yetkili
servise geldiğini,
kapsam dışına çıkınca
sanayiye yöneldiğini
gördüler. Bu yüzden
bizim yaptığımız
işin aslını garanti
kapsamına çıkmış
araçlar yani diğer araç
parkı oluşturuyor.
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Yetkili satıcılar sıfır otomobil satışından para kazanması gerekiyor. Ayrıca, ticaret kanunu-
muzda yetkili satıcılığın tam bir tanımı yoktur. Bayilik, acenta,  francaise kavramları birbi-
rine girmiştir. Ticaret kanunumuzda sadece tüccar kavramı tanımlanmıştır. Basiretli tüc-
car, ticaret yaparak para kazanan, yaptığı işten zarar etmeyen kişidir. Yetkili satıcılar ba-
siretli tüccarlar, fakat yaptığı işten para kazanmıyorlar. Alıyoruz satıyoruz ve zarar ediyo-
ruz.  Bu durumun izahı da güçtür.

Yetkili satıcılar yaptığı işten para kazanmıyor 

alınıyor. Bayinin bir aracı sattığında 500 dolar 
kazanması gerektiğini öne sürülüyor. Bizim 
tarafımızda baktığımız böyle bir ayrıştırmadın 
olmadığını görüyoruz.

Bayiler metropollerde alanlarını otopark olarak 
kullansalar daha fazla para kazanabilirler. Şu anda 
İstanbul'da bir aracın, ister plazanın parkında, 
isterse kiralık arazide kalmasının maliyeti 3 liradır.  
Ortalama bir ay parkta kalan aracın park maliyeti 
100 TL’dir. Yine ortalama bir ay kalan araç  150-
200 TL aralığında finansman  yükü yemektedir. 
İyimser bir tahminle bir araçta 300 TL personel 
yükü vardır. Bunun gibi bir sürü gider kalemi 
sayılabilir... Ne varki yetkili satıcı bu maliyetleri 
karşılayamamaktadır.

Bu yüzden distribütörler sigorta poliçesi , yan 
ürünler ve benzerlerini satmamızı öneriyor. Ancak 
bizlerin asli işi sigortacılık ya da yan ürün satıcılığı 
yapmak  değildir. Bayiler olarak  distribütörler ile 
bir ticaret yapıyoruz. Bu ticaret satış, servis ve yedek 
parça satışından ibarettir. Giderler bu işlerden 
karşılanmalı, para bu ana işlerden kazanılmalıdır. 
Bunun dışında yapılan işlerin hiç biri bayilik 
sözleşmesi içinde değildir.

Bizler ek işler de yapabiliriz. Plaza içinde bir kitapçı, 
bir büfe bile açabiliriz. Ama bu işlerin bayilikle hiç 
bir alakası yoktur.

İkinci el ticareti, bayinin distribütörden 
bağımsız olarak yürüttüğü bir iştir.

İkinci el ticareti distribütörle yapılan ticaretin 
kapsamında  değildir; ancak ilintilidir diyebiliriz. 
Biz bir nevi takas ticaretiyapıyoruz.  Müşteriden 
aldığımız ikinci el aracı bir ödeme aracı olarak 
kabul ediyoruz. Bir ihaleden  ikinci el araç filosu 
satın alabiliriz ve bu araçları  bakımlarını yapıp belli 
bir kar oranıyla satarsak ikinci el ticareti yapabilirz. 
Bu şekilde ikinci el ticareti ve kiralama işi de yapan 
bayilerde bulunuyor.

Kiralama ticaretinin karlılığı, dönen araçların ikinci 
elde ne kadar değerleneceği ile yakından ilintilidir. 
İkinci el ticareti de oto  kiralama işide  bayinin 
distribütörden bağımsız olarak yürüttüğü bir iştir. 

Bizler yetkili satıcı olmasak da ikinci el ticaretini her 
zaman yapabiliriz. Aynı şekilde kiralama işinde de 

Ülkemizde otomotiv müşterisinin ilginç bir tipolojisi vardır. Tüketici, petrol fiyatlarının 

inip ya da çıkmasından etkileniyor. Çok fazla haber izliyor, günlük siyasi ve ekonomik 

olaylardan çok kolay kendine göre dersler çıkararak, araç satın almaya ya da almamaya 

karar verebiliyor. Hatta tüketici psikolojik olarak Amerikan Merkez Bankası’nın para poli-

tikasından bile etkileniyor. Oysa tüketicimiz, örneğin bir şirkette çalışıyor. 3.000 TL maaş 

alıyor, bunun 1.000 TL’sini araç almak için kredi ödemesi olarak kullanacak. Tüm dış de-

taylar onun ilgi alanında olmaması gerekirken panik havası oluşuyor. Oysa 2003 yılından 

bugüne bizler araçları aşağı yukarı aynı fiyatlara satıyoruz. Bu gelişmelerin çoğunun tü-

keticiyi ilgilendiren kısmı olmasa da müşterilerimiz genellikle psikolojik davranıyor.

Tüketici ekonomiden psikolojik olarak etkileniyor

satılan ürün otomobil gibi gözüksede bu bir finans 
işidir. Bayiliğin bir parçası  değildir, değişik kuralları 
ve dinamikleri olan bir ticarettir.

Yetkili satıcılıktan francaise sistemine 
geçmemiz gerekiyor

Distribütör yetkili satıcılara “benim francaise 
noktalarım”, “ben bunlara sahip çıkmalıyım” diye 
bakmak zorundadır. Bu bir kira ya da hakkı huzur 
bedeli olabilir. Beylikdüzü'nde, Kartal'da ya da 
Beşiktaş'ta aynı paraya hızlı yemek restoranlarında 
yemek yiyebiliyoruz. Buradaki gibi bir sistem yetkili 
satıcılara da uygulanabilir. Artık yetkili satıcılıktan 
francaise sistemine geçmemiz gerekiyor.

Distribütör satış müdürümüze, satış elemanımıza 
belli bir prim veriyor. Peki, aynı şekilde satış 
müdürümüz ya da elemanımız bize “ne kadar para 
kazandığımızı” soruyor mu? Distribütör sadece 
satılan adete bakıyor.

Yetkili satıcı müşteriye teslim oldu

Müşteri her zaman haklıdır ama her zaman doğru 
değildir. Elemine edilmeden değerlendirmeye alınan 
haklı haksız müşteri talepleri yüzünden bayiler 
olarak bizler  Müşteri Memnuniyeti kriterlerinde 
çok büyük haksızlıklara uğruyoruz.  Artık 
işletmelerimiz bundan 20-25 sene önceki işletmeler 
değil. Hem mali, hem idari hemde işğal ettikleri 
fiziki konumlar itibariyle büyük ve önemli yerler. Bu 
noktaların dolayısıyla bayilik teşkilatlarının klasik 
yöntemlerle  yönetilmesi güç hatta imkansızdır. 
Standartların sadece fiziki şartlara değil, 
yönetim ve mali açıdan  da konulması, disiplinin 
sağlanması, distrübitörlerin işletme maliyetlerimizi 
benimsemesi kendi maliyetlerinin içinde yer 
vermesi fevkalade önemli hal almıştır.

Zor geçeceği öngörülen bir yıla başlarken 2014 
yılının sektörümüze ve ülkemize bol kazanç ve 
başarı getirmesi dileğiyle tüm bayi arkadaşlarımı ve 
sektör paydaşlarını selamlarım. 

İkinci el ticareti, 
bayinin distribütörden
bağımsız olarak
yürüttüğü bir iştir.
Bizler yetkili satıcı
olmasak da ikinci el
ticaretini her zaman
yapabiliriz. Aynı
şekilde kiralama
işinde de satılan
ürün otomobil
gibi gözüksede bu
bir finans işidir.
Plazalarımızın işi
değildir, değişik 
kuralları
ve dinamikleri olan bir
ticarettir.
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sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş:

"Dünyadaki en yüksek trafikli Türk 
sitesi: sahibinden.com"

sahibinden.com 14 yıldır kendi sektöründe 
faaliyet gösteriyor

A lıcılar için hızlı ve kolay ilan arama 
olanaklarını internete taşıma fikri, Türkiye’de 

ilk kez sahibinden.com’un kurucusu ve Aksoy 
Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner 
Aksoy tarafından 1999 yılında ortaya atıldı. 
Fikrin projelendirilmesi ve gerekli altyapının 
hazırlanmasından sonra, 2000 yılında yayın 
hayatına başlayan sahibinden.com ilk günden 
itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştı ve bu ilgi her gün 
artarak devam etti.

Kullanıcılarının desteğiyle, 320 çalışanı, 3 milyon 

Türkiye'de en çok sayfa görüntülemesine sahip ilk ve tek 
site olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen sahibinden.
com CEO'su Burak Ertaş, "Her ay 28 milyon tekil ziyaretçi 
ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen e-ticaret platformu 
konumundayız. Bir günde elde ettiğimiz sayfa görüntüleme 
sayımız ise 80 milyonu aşarak yeni bir rekora ulaştı. Bu 
rekoru, müşterilerimizin taleplerini doğru analiz edip çözüm 
üreterek, yenilikçi hizmetler sunarak kırdık. sahibinden.com 
olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ilklere imza 
atmaya devam edeceğiz" dedi.
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500 binin üzerinde ilanla 14. yılında Türkiye’nin en 
çok ziyaret edilen ilan ve alışveriş platformu olma 
özelliğini koruyor.

Çok detaylı arama fonksiyonu sunuyoruz

Yıllar içerisinde sahibinden.com hızla büyüyerek 
gelişmesini sürdürdü. Şu anda 8 kategoride ürün 
ve ilan sunuyoruz. Bununla beraber alt kategori 
yapılanması ve her kategorideki ilan yapısı çok 
detaylandırılmıştır. On binlerce alt kategori 
bulabilirsiniz. Örneğin, bilgisayar kategorisinin 
altında taşınabilir bilgisayarlar konusu açılır, 
onun da altında konular markalara bölünür. 
Marka başlığı altında model özellikleri tüketiciye 
sunulur. Çok detaylı arama fonksiyonu sunuyoruz. 
Bunu otomotiv ilanları için düşünürsek yine 
aynı şekilde markalar, modeller, segmentler 
bazında detaylandırılmıştır. Ayrıca her türlü 
detay alt kriterlerde arama yapılabilir. Örnek 
vermek gerekirse, otomotik far yıkayıcısının olup 
olmadığına dair  detaylar kategorize edilerek 
filtrelenebilir.

sahibinden.com'da şu anda aktif olarak 3 milyon 
500 bin adet ilan bulunuyor. Ana kategorilerimiz; 
otomotiv-vasıta, emlak, alışveriş, yedek parça ve 
aksesusarlar, iş ve sanayi makinaları, hizmetler, iş 
ilanları, hayvanlar alemi oluşturmaktadır.

İnternet dünyası sonsuz bir evrene benziyor

Bir ticareti yaparken en önemli noktalardan birisini 
mağaza ya da dükkanın hangi lokasyonda yer alması 
oluşturur. Daha yüksek trafikli, ulaşımı kolay, 
park edilebilme imkanları olan yerler her sektörde 
dikkate alınır. Lokasyon size gelecek olan müşteri 
trafiğini belirliyor. Bu durum digital veya online 

dünyaya uyarlanmaya çalışıldığında bir çok zorlukla 
karşılaşılabilir. Çünkü internet dünyası sonsuz bir 
evrene benziyor. İnternet ortamında hizmete açılan 
herhangi bir site, markası çok kuvvetli değilse ya 
da digital pazarlama yapılacak bir gücü yoksa yok 
olmaya mahkumdur. İnternette var olmak, denizde 
kum tanesi olmaya benzer.

Potansiyel müşteri en fazla neredeyse orada 
yer almak gerekiyor

E-ticaret dünyasında sahibinden.com'u bir 
AVM gibi konumlandırıyoruz. Yetkili satıcıların 
biraraya geldiği çok büyük satış sitesi gibi de 
düşünebilirsiniz. Perakendecilik açısından bir 
alışveriş merkezi gibi davranıyoruz. sahibinden.
com'a ayda 28 milyon tekil ziyaretçi geliyor. Günde 
ise bu rakam 2 milyona ulaşıyor. 28 milyon tekil 
ziyaretçi toplamda 80 milyon kez bizi ziyaret ediyor.

sahibinden.com tamamiyle kendi üzerinden ticaret 
yapmak isteyen iş erbablarını veya kendi kişisel 
eşyalarını satmak ya da kiralamak isteyen bireysel 
kullanıcılarla potansiyel müşterileri buluşturuyor. 
Dolayısıyla bizim en önemli işimiz alıcıyla satıcıyı 
bir araya getirmektir. Etkinliğimiz ise en fazla alıcıyı 
sahibinden.com platformuna taşıyabilmektir. 

sahibinden.com şu anda 320 kişilik bir ekiple 
çalışıyor. Günlük 2 milyon kullanıcıya hizmet 
verebilmek için saniyelik internet bağlantı 
kapasitemiz 7 gibabyte'dır. Yani 7 bin megabytlık 
bir bağlantı sürekli olarak hareket halindedir ve her 
an tüketilmektedir. Çok büyük altyapı yatırımlarını 
gerek yazılım gerekse donanım anlamında yapmaya 
devam ediyoruz. Ekibimizin ciddi bir kısmını 
mühendisler ve tasarımcılar oluşturuyor. Her an 
servislerimizi ve alt yapımızı nasıl iyileştireceğimize 
odaklanmış durumdayız.

Bir ayda gelen 28 milyon kullanıcı, 3 milyar sayfa 
açarak ilanları ve arama sonuçlarını tıklıyor. Bu 
rakamlar sahibinden.com'u dünyadaki en yüksek 

İş hayatına 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nde okurken Odak Software’i kurarak başlayan Burak Ertaş, sonrasında teleko-
münikasyon yazılımları alanının önde gelen şirketlerinden Telsoft ve Telenity’de Genel 
Müdür Yardımcılığı dâhil birçok görevde bulundu.

Türkiye’nin en büyük operatörü olan Turkcell’deki kariyerine 2004’te Mapco Servis Yöne-
timi ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Ertaş, 2009 yılı 
sonuna kadar Turkcell Ürün ve Servis Yönetimi Bölüm Başkanı olarak mesajlaşma, opera-
tör, içerik ve bireysel servisler bölümlerini yönetti.

Burak Ertaş, 2009 yılı Aralık ayından bu yana Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilan ve alış-
veriş platformu olan sahibinden.com’un genel müdürü olarak görev yapıyor.

Koç Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesi de bulunan Ertaş, Türkiye Bi-
lişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürüyor.

BURAK ERTAŞ

sahibinden.com 
CEO'su Burak 
Ertaş, OYDER Genel 
Sekreteri Özgür 
Tezer'in sorularını 
yanıtladı. Burak Ertaş, 
sahibinden.com 
sitesinde 23 saniyede 
bir araç satıldığını 
ya da kiralandığını 
söyledi.
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Bir markanın yetkili 
satıcısı olan üyemize, 
temsil ettiği markanın 
temsilcisi olduğuna 
dair bilginin onun 
sayfasında yer 
almasını sağlayacağız. 
Yetkili satıcıların 
sanal markette 
farklılaşmasına 
katkıda bulunacağız.

trafikli Türk sitesi yapıyor. Sürekli yeni bir içeriğin 
olması bu trafiğin yükselmesine katkı sağlıyor. Her 
gün yeni otomobil, emlak gibi her türlü aklınıza 
gelebilecek satılık alışveriş ürünü ekleniyor. Bazen 
daha önce yayınlanmış, satılmaktan vazgeçilmiş 
ilanlar belki yeniden yayınlanabiliyor. Bu yüzden 
sürekli yeni içerik üretimi bulunuyor.

23 saniyede bir araç satılıyor ya da kiralanıyor

sahibinden.com alıcı ve satıcıyı buluşturan 
konumundadır. Her ilan yayından kaldırılırken, 
ilanın sahibine neden kaldırıldığına dair sorular 
soruyoruz. Anketimiz sonuçlarına göre yaklaşık 23 
saniyede bir araç satılıyor veya kiralanıyor. Ayrıca 
38 saniyede bir de emlak satılıyor ya da kiralanıyor 
sonucu ortaya çıktı. Tabii ki bu bilgiler ilan 
sahiplerinin beyanı üzerine oluşturulmuştur.

Özellikle vasıta ve emlak tarafında bizdeki trafik 
çok yüksek olduğu için işleme dönme oranı çok 
yüksektir. Bu durumu aynı zamanda kendimizde 
test edebiliyoruz. Hatta belirli marka araçlar dakika 
dahi durmadan satılmış oluyor. Sitemizde ayrıca 
belirli bir özellikte ürün satın almak isteyenlere özel 
çözümler sunuyoruz. Belirli özellikte ürün almak 
isteyen takipçilerimize , uygun ürünler sitemize 

girdiğinde mail atarak bilgilendiriyoruz. Böyle takip 
eden, nokta atış alıcılarımız da bulunuyor.

Biz alım satım işleminin arasına bir aracı gibi 
girmiyoruz

Bu kadar çok işlem sonucu, ikinci el otomobil de 
bir referans noktası haline geliyor. sahibinden.
com'da yer alan ikinci el otomobil fiyatları, o 
araçların ederi gibi algılanabiliyor. Halbuki satış 
fiyatlarının belirlenmesi satıcının koyduğu rakamla 
oluşmasıdır. Bu bir sorumluluk oluşturuyor mu 
diye soracak olursanız, buna gayet net bir cevap 
verebiliriz. Biz alıcı ile satıcının arasına bir aracı 
gibi girmiyoruz. Satıcılar için sahibinden.com 
online pazarlama platformudur. Aynı zamanda 
online mağaza hizmeti de veriyoruz. Kurumsal bir 
satıcı kurumsal üye olduğunda, sahibinden.com'un 
altında bir web sitesine sahip olmuş oluyor. Bir nevi 
AVM'nin içinde bir mağaza açmış gibi oluyor. Kendi 
araçlarını, kendi emlak portföyünü ya da kendi 
ürünlerini sergiliyor.

Yeteri kadar satıcının bizim platformumuzda 
olması gerekiyor ki, iyi bir rekabet ortamı ortaya 
çıksın. Fiyatlar ise gerçeğe yakın olsun istiyoruz. 
Türk insanının da pazarlığı seven bir yapıda olduğu 
unutulmamalıdır. Bu durumu bildikleri için 
satıcılar biraz da pazarlık marjlı ilanlarını sitemize 
verebiliyorlar. Hatta bazen ilanlarımızın içinde 
“pazarlık payı yoktur” veya “vardır” diye yazar. Aynı 
şekilde kimisi takasa vermeyeceğini, kimisi ise takas 
önerebilir. Türk insanının eğilimlerini dikkate alan 
bir alıcı ve satıcı kitlemiz var. Bu yüzden sahibinden.
com'daki ürünlerin fiyatlarına bu gözlükle bakmak 
gereklidir.

Bizim platformumuzun kalitesini kontrol eden 
ve izleyen bir ekibimiz bulunuyor. Standartlar 
dışında bir takım örnekler ortaya çıkıyorsa duruma 
müdahale ediliyor. Sitemize konulan ilanların  gerek 
fiyatın yüksekliği gerekse düşüklüğü konusunda 
şüpheye düştüğümüzde, ilan vereni bir alıcıymış 
gibi arayarak ilanın gerçekliğini test ediyoruz. 
Hukuken böyle bir sorumluluğumuz olmamasına 
rağmen kalite kontrol sistemimiz gereği bunu 
yapıyoruz.

sahibinden.com Türkiye'nin en beğenilen 
markası oldu

Digital Age Dergisi ve İpsos’un yaptığı Lovebrand 
Araştırması’nda dördüncü kez üst üste otomotiv, 
emlak ve ikinci el alışverişte Türkiye'nin en sevilen 
markası seçildik. Dört yıldır üst üste bu beğeniye 
mazhar olmanın getirdiği  sorumluluğun bilinciyle 
hareket ediyoruz. Yazılımcı, tasarımcı, satış ve 
pazarlama ekiplerimizin yanı sıra görünmeyen 
kahramanlarımız olan müşteri hizmetleri 
çalışanlarımız var. Bireysel ilanları yayınlanmadan 
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önce mutlaka kontrolden geçiriyoruz. Kurumsal 
üyelerimizin ilanları da sonradan kontrol ediliyor. 
Çünkü bizler kurumsal müşterilerimizin ticaret 
erbablığına güveniyoruz.

Kurumsal üyeliğin kriterleri 

Kurumsal üyeliğimizin temel şartlarından biri 
ticari bir kimliğin olmasıdır. Ticari kimliği olan 
şahıs firmaları da başta olmak üzere tüzel kişileri 
platformumuza kabul ediyoruz. Herhangi bir yetkili 
satıcı, bizim sitemiz üzerinde bir sanal market 
açabilir durumdadır. Otomotiv ya da alışveriş 
konusunda önümüzdeki dönemde üyelerimizin 
özelliklerini farklı şekilde yansıtabilecekleri bir 
takım unsurları geliştireceğiz.

Bir markanın yetkili satıcısı olan üyemize, temsil 
ettiği markanın temsilcisi olduğuna dair bilginin 
onun sayfasında yer almasını sağlayacağız. Yetkili 
satıcıların sanal markette farklılaşmasına katkıda 
bulunacağız.

Bireysel üye olan kullanıcılarımızın belli limitleri 
vardır. Bireysel üyenin ayda birden fazla ilan 
vermesine kısıtlama getirmiş durumdayız. Aynı 
şekilde yılda da belli adetten fazla yer alamazlar. 
Kurumsal kimlikte olan satıcıların sanal markette 
mağazalarını açarak ticaret yapmasını hedeflemiş 
durumdayız. İlan verenimizin bireysel mağaza açıp 
kurumsal gibi davranmasını istemiyoruz. Bu en 
başta alıcılara yanlış bir bilgi vermektir. Platform 
üzerinde alıcıların yanlış bilgilenmemesine özen 
gösteriyoruz. Kurumsal üyelerimiz bizimle ticaret 
yaptıklarını için bir üyelik ücreti öderler. 

Çok uygun fiyatlarla, yüksek bir ticaret hacmi 
sunuyoruz

Bireysel üye olarak birden fazla araç ticareti 
yapmak isteyen üyelerin, her ay verdikleri ücretsiz 
ilandan sonra ikinci aydaki ilanın ücreti 59 
TL'dir. Kurumsal üyelerin yıllık aidatları ise çok 
farklıdır. Bu  aradaki fiyat farkı yüzünden bireysel 
davranan kişilerin çok daha fazla para ödemesine 
neden olacaktır. Kurumsal üye fiyatlarımız 6 ve 
12 aylık ya da normal ya da süper mağaza olmak 
üzere değerlendirilmektedir. Yıllık üyeliğimiz 2 
bin TL'nin altındadır. sahibinden.com'da ticaret 

hacmi inanılmaz derecede yüksektir. Satılan aracın 
markasına ve modeline göre değişibilir ama yılda 
bir tane araç sattığınız zaman dahi kazançtadırlar.

sahibinden.com bir ticaret platformudur. Bu 
platform açık, şeffaf ve özellikle ticaret anlamında 
hakkaniyetin olduğu bir yerdir. Satıcı da para 
kazanacak ama alıcı da satın aldığı üründen 
memnun olacak. İşte bu yüzden markamız yıllar 
içinde gelişimini yükselerek sürdürüyor.

Satış adedini artırmak isteyen ve daha çok 
müşteriye ulaşmak isteyen yetkili satıcılar ne 
yapmalı?

Bana göre bir yetkili satıcının sahibinden.com 
platformunda kesinlikle bulunması gerekiyor. 
İkinci el ticaretinin çok ciddi bir trafiği bizim 
platformumuzda yaşanmaktadır. sahibinden.com'da 
sıfır araç satışıyla ilgili çok fazla ilan bulunmuyor. 
Oysa bana göre bizim platformumuzda da sıfır 
araç ticareti bir potansiyel taşımaktadır. Tabii ki bu 
durum ticari rekabetin getirdiği sonuçlar yüzden 
ortaya çıkmıştır. Aynı markanın yetkili satıcıları 
arasında da belli bir rekabet var. Fakat yine de 
alıcının sahibinden.com'da olduğunu unutmamak 
gerekiyor.

Günde 2 milyon kişi bizi ziyaret ediyor. Bir 
markanın kullanılmış aracını satın almak isteyen 
kişiye sıfır otomobili de sunuyor olabilirsiniz. 
Kişilere bir değerlendirme fırsatı yakalama 
şansını verebilirsiniz. Ayrıca yetkili satıcıların 
ilan bilgilerini çok detaylı bir şekilde vermeler 
gerekiyor. İlanın içeriğini oluştururken çok sıkıcı 
ve uzun olmamalı, yeterli bilginin olmasına dikkat 
edilmedir. Bizim ilan verme bölümümüzün altında 
detaylı özellikler kısmı vardır. Bunun gereğince 
yapılıyor olması müşteriye doğru ve sağlıklı bilgi 
verme anlamına gelecektir.

İlan verirken satılan araca ait fotoğrafın da olması 
çok önemli bir faktördür. Ne kadar fazla görsellik, 
o kadar fazla ilgiyi beraberinde getirir. Bunların 
dışında daha da öne çıkılmak isteniyorsa, satın 
alınması opsiyonel olan ürünlerimiz seçilebilir. 
Bunlara biz doping ürünler diyoruz, bu özellikler 
arama sırasında ilanları en öne çıkartıyor. Son 
olarak da sahibinden.com bir pazar yeridir. 
Pazardaki fiyatlar burada oluşuyor, bu yüzden 
doğru fiyatı vermek de önemli bir başka konudur.

Elektronik ticarette dünyanın neresindeyiz?

Elektronik ticaret konusunda daha katedilecek 
uzun bir yol olduğunu düşünüyorum. Fakat bazı 
hizmetleri yerine getirmek için belirli altyapıların 
kurulu olması gerekiyor. Bu altyapı da bizimle 
ilintili değildir. Daha çok araç veri tabanlarının 
oluşturulması, VIN bazlı altyapının kurulması gibi 
bazı teknik gereksinimlere ihtiyaç var. Aslında bilgi 

Bireysel üye olan kullanıcılarımızın belli limitleri vardır. Bireysel üyelerimiz ayda 
birden fazla ilan veremiyor. Kurumsal kimlikte olan satıcıların sanal markette 
mağazalarını açarak ticaret yapmasını hedeflemiş durumdayız.  Kurumsal kim-
likte olan satıcıların sanal markette mağazalarını açarak ticaret yapmasını he-
deflemiş durumdayız. İlan verenimizin bireysel mağaza açıp kurumsal gibi dav-
ranmasını istemiyoruz. Bu en başta alıcılara yanlış bir bilgi vermektir. Platform 
üzerinde alıcıların yanlış bilgilenmemesine özen gösteriyoruz. Kurumsal üyele-
rimiz bizimle ticaret yaptıklarını için bir üyelik ücreti öderler. 

Günde 2 milyon kişi 
bizi ziyaret ediyor. Bir 
markanın kullanılmış 
aracını satın almak 
isteyen kişiye sıfır 
otomobili de sunuyor 
olabilirsiniz. Kişilere 
bir değerlendirme 
fırsatı yakalama 
şansını verebilirsiniz. 
Ayrıca yetkili satıcılar 
ilan bilgilerini çok 
detaylı bir şekilde 
vermeler gerekiyor. 
İlanın içeriğini 
oluştururken ne 
çok sıkıcı ve uzun 
olmalı, yeterli 
bilginin olmasına 
dikkat edilmedir. 
Bizim ilan vermeme 
bölümümüzün altında 
detaylı özellikler 
kısmı vardır. Bunun 
gereğince yapılıyor 
olması müşteriye 
doğru ve sağlıklı 
bilgi verme anlamına 
gelecektir.
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sistemleri altyapıları ile ilgili gelişmelerin olması 
bazı hizmetlerin önünü açabilir.

Bizlerin veri tabanlarına erişmeden yapabildiğimiz 
bazı hizmetlerimiz bulunuyor. Mobil alanında ciddi 
anlamda yatırımlarımız var ve gün geçtikçe bu 
yatırımları genişletiyoruz. Gerek cep telefonundan, 
gerekse de tablet bilgisayarlardan erişimi sağlıyoruz. 
Amerika'da şu anda bir aracın VIN numarası 
girilerek bütün tarihçesi görülebilir durumdadır. 
Türkiye'de bunu görebilmek için belirli bir 
altyapının ülke genelinde kurulu olması gerekiyor. 
Bu tek başına sahibinden.com'un yapabileceği bir 
şey değildir. Kamusal bilgi sisteminin kurulmasıyla 
daha farklı hizmetler sunulabilir.

Amerika'da bütün evlerin, aynı bizim TC kimlik 
numaramız gibi emlak bilgi numarası bulunuyor. 
Bu numara ile satılacak ev, satılış tarihçesi ve gerçek 
satış fiyatlarıyla takip edilebiliyor. Amerika'da 
gayrimenkullerin satış fiyatları kamuya malolmuş 
bilgidir. Bunun için bir veri tabanı oluşturulmuştur. 
Emlak sektörü bu şekilde belirli bölgelerdeki 
daire fiyatlarının yıllar içinde gelişimini rahatlıkla 
sunabilecek durumdadır. Bu türden hizmetler hem 
alıcı hem de satıcı için çok önemli hizmetlerdir. 
Henüz Türkiye'de böyle bir altyapı kurulmadığı için 
biraz geriden geliyoruz.

Tabii ki bizim de genel yatırımlara bağlı kalmadan 
yapabileceğimiz hizmetler var. Bunların bazıları 
kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyor. Bazıları 
ise alıcı ve satıcıyı daha iyi bilgilendirme amaçlı 
geliştiriliyor. Kısaca gidilecek yol her zaman vardır 
diye düşünüyorum.

Dünyadaki iş modelleri değişiyor

Bütün dünyada enteresan gelişmeler oluyor. Ben, 
yetkili satıcılar açısından bir örnek teşkil etmesi 
açısından bilgi verebilirim. Amerika'da elektrikli 
araç üreten Tesla bir karar alarak bütün araçlarını 
internet üzerinden satmaya karar verdi. Satın alan 
kişinin adresine, kamyon üzerine yüklenmiş aracı 
getirerek teslim ediyor. Amerika'da Tesla'lar böyle 
satılıyor, ortada artık bir bayi zinciri kalmamış 
durumdadır. Online ticareti deneyen bir marka var, 
elbette gelecek belki böyle şekillenmeyecek. Bunu 
sadece iş modeline bir örnek olarak veriyorum. 
Tesla şu an tabii ki özellikli bir otomobil markasıdır. 
Bu yüzden size uç bir örnek olarak gelebilir.

Gelecekte her türlü alışverişin online ortama doğru 
yöneleceği söylemini çok doğru bulmuyorum. 
Çoklu kanal dediğimiz satış kanalları gelişecektir. 
Markaların hem fiziksel kanalları yani bayileri 
hem de sanal marketleri olacaktır. Şu anda 
dünyada elektronik ticarette en ileri ülkelerden 
biri İngiltere'dir. Tüm toplam perakende satışların 
sadece yüzde 8'i online ticaret üzerinden yapılıyor. 
Türkiye'de bu oran daha yüzde 1'leri bulmuş 
değildir. Dolayısıyla gelecekte herşeyin online 
olacağı bir dünya hayal edilmiyor. Fakat fiziksel 
dünyadaki varlıkla birlikte, online dünyadaki 
varlığın nasıl sürdürülmesi konusu üzerinde 
düşünülmelidir.

Online ticaret bir kanaldır ve kesinlikle göz ardı 
edilmemesi gerekiyor. Bundan yirmi yıl öncesini 
düşünüp, bugüne baktığınızda elektronik dünyanın 
gelişimini görebilirsiniz. Dolayısıyla bir 20 yıl 
sonrasını siz hayal edin. Sadece ticarette değil, her 
türlü iş yapma biçiminde internet devrimi devam 
edecektir.

Önümüzde şimdi başka bir dönem başlayacak. 
Cihazlara uzaktan otomatik bağlantı ve erişimin 
sağlandığı bir çağı yaşayacağız. Şu anda akıllı 
televizyonlarda bunu görebiliyoruz. Üzerlerinde 
kameralar, wi-fi bağlantıları, kendi içlerinde 
bilgisayar yazılımı var. Cep telefonunda seyredilen 
video, tek bir tuş ile akıllı televizyondan anında 
izlenebiliyor. Gelecekte tüm cihazlarda wi-fi 
bağlantı olacak, bunun olmadığı yerlerde ise 
mobil internet olacak. Şu anda otomobillerin 
içine sim kartları girmeye başladı, bunun giderek 
yaygınlaştığını göreceğiz. Otomotiv sektörü 
de araçların kendi kendine gidebilecek şekilde 
sistemler ile donatmak üzere kendini geliştiriyor.

Kurumsal üyeliğimizin 
temel şartlarından 
biri ticari bir kimliğin 
olmasıdır. Ticari 
kimliği olan şahıs 
firmaları da başta 
olmak üzere tüzel 
kişileri platformumuza 
kabul ediyoruz. 
Herhangi bir yetkili 
satıcı, bizim sitemiz 
üzerinde bir sanal 
market açabilir 
durumdadır.
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Avrupa’nın en genç nüfusu bizde 
ama en yaşlı araç parkına sahibiz
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin, 
TEPAV ile birlikte gerçekleştirdiği 
araştırmaya göre Avrupa’nın en 
genç nüfusuna sahip Türkiye’de yaşlı 
araç parkı oranı birçok ülkeden daha 
yüksek. Aynı zamanda Türkiye’de 
otomobil sahipliği benzer kentleşme 
ve gelir seviyesine sahip ülkelerin 
gerisinde. 

ODD - TEPAV işbirliğiyle “Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü, 2013” raporu

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar ve 
TEPAV Proje Koordinatörü Ozan Acar

TEPAV'ın raporunda, 
bugün 81.2 milyon 
adet olan global 
binek otomobil 
üretiminin 2028 
yılında 78.6 milyon 
adete gerileyeceği 
buna karşın bugün 15.2 
milyon adet olan hafif 
ticari araç üretiminin 
ise 2028 yılına kadar 2 
milyon adet artacağına 
dikkat çekiliyor. 

Türkiye’de otomotiv sektörünün çağdaş, çevreye 
duyarlı, uluslararası rekabet gücüne sahip 

daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalar 
gerçekleştiren Otomotiv Distribütörleri Derneği 
(ODD), otomotiv sektörüne yönelik politikaların 
tasarım süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) ile birlikte hazırladığı raporu, ODD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, ODD 
Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ve TEPAV 
Proje Koordinatörü Ozan Acar’ın katılımıyla 
gerçekleştirdiği basın toplantısında basın 
mensupları ile paylaştı.

ODD ve TEPAV tarafından ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan derlenerek hazırlanan,  Türkiye’de 
otomotiv sektörünün mevcut durumunu analiz 
ederken farklı ülkelerle karşılaştırmalı olarak 
ele alan rapora göre Türkiye, otomobil sahipliği 
konusunda da birçok ülkenin gerisinde. Kişi başına 
düşen otomobil sayısı benzer kentleşme ve gelir 
seviyesine sahip ülkelerden çok daha az. 

Ülkemizde otomobil sahipliği; dünya 
ortalamasının altında, ABD’nin altıda biri, Batı 
Avrupa’nın dörtte biri oranında

“Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü, 2013” 
raporuna göre; Avrupa’nın en genç nüfusuna ancak 
en yaşlı araç parkına sahip ülkesi Türkiye. İngiltere, 
Fransa, Almanya ve İspanya, ortalama 40 yaş 
civarındaki nüfuslarına rağmen, 7 ile 10 arasında 
seyreden araç parkı yaş ortalamasına sahipler. 
Nüfusu 29 yaş ortalamasına sahip Türkiye’de ise 

ortalama araç parkı yaşı 16 gibi yüksek bir düzeyde 
seyrediyor. Bin kişiye düşen otomobil sayısı ABD’de 
919, Doğu Avrupa ülkelerinde 326, Batı Avrupa 
ülkelerinde 611, Kore’de 356 iken Türkiye’de 151. 
Tüketicilerin gelir ve kredi imkânları arttıkça 
otomotiv ürünlerine olan talep yükselse de henüz 
yeterli seviyeye ulaşılabilmiş değil. 

Türkiye’deki araçların yarısı 12 yaşından 
büyük…

Türkiye’de Araç parkı 90’lı yılların başında 1,5 
milyon adet civarında iken 2012 sonu itibariyle 
13 milyon adede ulaşmış durumda. Toplam araç 
parkımızın yarısı 12 ve üzeri yaştaki araçlardan 
oluşuyor. 16 ve üzeri yaş grubunu oluşturan 
araçların oranı yüzde 32, 20 yaş ve üzeri araçların 
oranı ise yüzde 21. Bu tablonun hem ekonomiye 
hem de çevreye ciddi zararları bulunuyor. 
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DÜNYA OTOMOTİV PAZARI (1996-2028)

Yüzde 2012 2018 2023 2028

Otomobil 81,2 80,0 79,1 78,6

Hafif Ticari Araç 15,2 16,3 16,9 17,2

Ağır Ticari Araç 3,5 3,7 4,0 4,1

Ekonomik büyümenin ilacı; otomotiv sektörü… 

Dünya otomotiv sektörü 85 milyar Euro Ar-Ge 
yatırımı, 433 milyar Euro vergi geliri, 2 Trilyon Euro 
cirosu ile dünyanın 6. büyük ekonomisi ile eşdeğer 
düzeyde. 20 civarında ülkede faaliyet gösteren 
yaklaşık 50 motorlu taşıt üreticisi toplamda 50 
milyonluk büyük bir istihdam yaratıyor. Dünya 
otomotiv pazarının 2028’e kadar yıllık ortalama 
yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor. Türkiye otomotiv 
pazarı ise yüzde 0,97 pay ile 19. sırada. Dünya 
Otomotiv Üretiminin yıllık ortalama artış yüzdesi 
de 3,5. Türkiye otomotiv üretimi 2012 yılında yüzde 
1,26 pay ile 16. Sırada. Çin, Hindistan, Brezilya, 
Rusya’nın oluşturduğu BRIC ülkelerinin oldukça 
gerisinde yer alıyor. Avrupa sıralamasında ise satışta 
5’nci, üretimde 6’ıncı sırada. 

Otomotiv sektörü yılda 19 milyar doların üzerinde 
ihracat ile Türkiye’de ihracat yapan sektörler 
arasında ilk sırada yer alıyor. 400 bin kişilik 
istihdamımızla ekonomide ciddi bir ağırlığımız 
var. Bu etkileyici ancak daha fazlası mümkün. 
Otomotiv üretimi batıdan doğuya doğru kayarken 
Türkiye’nin de bu gelişmelerden pay alması ve 
alanını genişletmesi büyük önem taşıyor. 

Sektörün yıllar itibariyle ortaya koyduğu dış ticaret 
dengesi de dikkate değer. Otomotiv sektörü 2006 
yılından bu yana, 7 senedir (2011 hariç) dış ticaret 
fazlası veren bir sektör oldu. Sadece motorlu 
taşıtlardan oluşan dış ticaret fazlası 7 yılda 12 
milyar 446 milyon ABD dolarına ulaştı. Otomotiv 

sektöründe rekabet gücünü geliştirecek adımların 
atılması, ekonomimiz açısından genel bir sorun olan 
dış ticaret açığının azaltılması konusunda da büyük 
katkı sağlayacaktır. 

Sektör üzerindeki vergi yükü, OECD ülkeleri 
ortalamasının üzerinde

Sektör üzerindeki vergi yükü araç satışından 
bakımına kadar pek çok aşamada kendini 
gösteriyor. Otomobilin satışından ve kullanımından 
doğan vergilerin 5 yıl sonundaki toplamı yaklaşık 
olarak o otomobilin vergiler dahil satış fiyatına 
ulaşıyor. Özellikle ÖTV oranları, talep artışını 
önemli ölçüde engelliyor.

Dünya ve Türkiye Otomotiv Pazarı ve Üretimi

Otomotiv pazarı ve üretimindeki artışın yüzde 
3,5 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Otomotiv talebinde dünyanın önemli pazarları 
arasında yer alan ve aynı zamanda dünyanın önde 
gelen otomotiv üreticilerinden biri olan Türkiye, 
2012 yılında dünya otomotiv üretiminin yüzde 
1,26’sını gerçekleştirerek 16. sırada, otomotiv 
pazarında ise yüzde 0,97 pay ile 19. sırada yer 
almıştır. 1996- 2012 döneminde yıllık ortalama 
yüzde 3,1 artan dünya otomotiv üretimi artış 
hızının, 2013-2028 döneminde yüzde 3,5 seviyesine 
yükselmesi beklenmektedir. Uzun vadeli eğilimlere 
bakıldığı zaman 1996’dan 2028 yılına kadar 
otomotiv üretiminde ortalama yıllık artışın yüzde 
3,4 seviyesinde olacağı beklenmektedir.

Otomotiv pazarı ve üretimine ülkeler düzeyinde 
karşılaştırılmalı bakıldığında, ekonomi ve nüfus 
büyüklüğüyle pazar ve üretim büyüklüğünün 
önemli ölçüde ilişkili oldukları görülmektedir. 
Dünyanın en büyük ekonomisine ve en kalabalık 
nüfusuna sahip olan Çin’in 2007 yılı itibariyle 
ABD’yi geçerek en yüksek otomotiv pazarı ve 

Otomotiv Satışları Batı’dan Doğu’ya Kayıyor

Bölge 2012 2028 Değişim
(2028/2012)(‘000 adet) (‘000 adet)

Kuzey Amerika 17.567 23.496 % 33,7

Mercosur 4.615 7.418 % 60,7

Batı Avrupa 13.376 17.975 % 34,4

Doğu Avrupa 5.237 10.009 % 91,1

Japonya 5.329 4.054 % -23,9

Asya / Pasifik 29.242 69.204 % 136,7

Diğerleri 8.684 12.478 % 43,7

2012 yılından 2028 yılına en yüksek pazar artışının %136,7 ile Asya/Pasifik ülkelerinde 
görülmesi tahmin ediliyor.

Japonya’da toplam pazarda %23,9 düşüş tahmin edilirken, Çin’de %98,3 artış ve 
Hindistan’da ise %353,7 artış bekleniyor.
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üretimine eriştiği görülmektedir. 2012 yılında 
Çin’de otomotiv üretimi 20 milyon adet, talep 
büyüklüğü ise 19,3 milyon adet araç seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Çin’in en yakın takipçisi olan 
ABD’de ise talep büyüklüğü 14,8 milyon, üretim ise 
10,3 milyon adet seviyesindedir. ABD’deki otomotiv 
üretimi, bu ülkedeki talebi karşılamaya yetecek 
düzeyde olduğu görülmektedir.

Yurtiçindeki talebin üzerindeki üretim hacimleriyle 
Japonya, Almanya ve Kore, dünyanın en önemli 
otomotiv ihracatçılarıdır. Ancak bu ülkelerdeki 
üretimin toplamı, Çin ve ABD’deki pazar 
büyüklüğünün altında kalmaktadır. Buna ek olarak, 
orta sınıfın güçlenmesiyle birlikte Hindistan ve 
Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde de önemli bir 
talep artışının gerçekleşmesi beklenmektedir.

Otomotiv sektörü ana sanayi bakımından, otomobil, 
hafif ve ağır ticari araç olmak üzere üç gruptan 
oluşmaktadır. Bunlar içerisinde gerek adet gerekse 
de ticari değer olarak en yüksek paya sahip olan 
alt grup otomobildir. Dünya otomotiv pazarının, 
2012 yılında yaklaşık yüzde 82’sinin, otomobile 
ait olduğu görülmektedir. Alt grupların büyüklük 
sıralamasında otomobili sırasıyla hafif ve ağır 
ticari araç takip etmektedir. Gelecek yıllara yönelik 
öngörüler, otomotiv sektörü içinde hafif ve ağır 
ticari araçların payının artacağına, otomobilin ise 
payının azalacağına ancak ağırlığını koruyacağına 
işaret etmektedir. 2028 yılında otomobilin gruplar 
içindeki toplam payının yüzde 78,6’sı seviyesine 
gerilemesi beklenmektedir. Otomobilin toplam 
pazar içindeki payının azalması ve buna karşılık 
ticari araç grubunun otomotiv pazarı içindeki 
önemini arttıracak olması, ticari araç üretiminde 
rekabet gücü yüksek olan ülkeler için önemli bir 
fırsattır.

Otomotiv Üretimi de Batı’dan Doğu’ya Kayıyor

Bölge 2012 2028 Değişim
(2028/2012)(‘000 adet) (‘000 adet)

Kuzey Amerika 15.876 19.654 % 23,8

Mercosur 4.113 7.376 % 79,3

Batı Avrupa 13.165 14.968 % 13,7

Doğu Avrupa 6.953 12.459 % 79,2

Japonya 9.821 8.858 % -9,8

Asya / Pasifik 32.628 77.933 % 138,9

Diğerleri 2.494 5.115 % 105,1

Dünya 85.080 146.362 % 72,1

2012 yılından 2028 yılına en yüksek üretim artışının %138,9 ile Asya/Pasifik ülkelerinde 
görülmesi tahmin ediliyor. Japonya’da toplam üretimde %9,8 düşüş tahmin edilirken, 
Çin’de %101,2 artış ve Hindistan’da ise %450,8 artış bekleniyor. Gelişmekte olan 
pazarlardaki üretim hızla artmaktadır.

Türkiye, Otomobil Sahipliği Bakımından Birçok Ülkenin Gerisinde

1000 Kişiye Düşen Otomobil Sahipliği, 2012-2028

Otomobil sahipliği

Bir ülkedeki otomotiv sahipliği oranının, o ülkenin 
kişi başına düşen gelir seviyesi ile yakından ilgili 
olduğu görülmektedir. Her ne kadar otomobil 
sahipliği oranını belirleyen çok sayıda etken olsa 
da, gelir seviyesi daha yüksek olan ülkelerde 
otomobil sahipliğinin daha yüksek olduğu 
gözlemlenmektedir. Otomobil sahipliği oranı, kişi 
başı milli geliri 15.000 doların altında olan ülkelerde 
önemli ölçüde farklılaşmakla beraber, bu seviyenin 
üzerinde kişi başı gelire sahip ülkelerde ise benzer 
seviyelerde yaklaşık bin kişiye 500 otomobile 
ulaşmaktadır.

Türkiye, kendi gelir grubundaki ülkelerle 
karşılaştırıldığında bir hayli düşük bir otomobil 
sahipliği oranına sahiptir. Dünya Bankası verilerine 
göre 2010 yılında Türkiye’de bin kişiye 103 otomobil 
düşerken kişi başı milli geliri Türkiye’nin yüzde 10 
altında olan Meksika’da 190, yüzde 15 altında olan 
Malezya’da 325 otomobil düşmektedir. Gelir seviyesi 
Türkiye’nin üstünde olup da otomobil sahipliği 
oranı gerisinde kalan tek ülke 1000 kişiye 54 
otomobil düşen Hong Kong’dur. Bu durum, Hong 
Kong’un bir şehir-devlet olarak özel durumu ile 
alakalı olabilir. Gelir seviyesi Türkiye’ye yakın olup 
da otomobil sahipliği oranı daha düşük olan diğer 
ülkeler Panama, Maldivler, Azerbaycan ve Peru’dur. 
2012 yılı sonu itibari ile Türkiye’de 1000 kişiye düşen 
otomobil sahipliği 151 kişiye ulaşmıştır.

Gelir artışı ile otomobil sahipliği artışı arasında da 
doğrudan bir korelasyon bulunmaktadır. Dünyada 
kişi başı milli geliri daha hızlı artan ülkelerin 
otomobil sahipliği oranının da daha hızlı arttığı 
gözlemlenmektedir. Bununla beraber, belli ülkelerde 
kişi başı gelirde daralmalar olmasına rağmen 
otomobil sahipliğinin arttığı veya otomobil sahipliği 
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Ülkelerin Araç Parklarının Ortalama Yaşı

artış hızıyla gelir artışının hızının her zaman 
orantılı olmadığı da görülmektedir. Türkiye’nin 
otomobil sahipliği ve kişi başı milli gelir artış 
oranı dünya ortalamasının biraz üzerindedir. Bir 
ürüne olan talebin, gelir seviyesi artışından nasıl 
etkilendiğini ölçmek için kullanılan esneklik 
katsayısının hesaplaması, bu durumu daha net 
bir şekilde göz önüne sermektedir. Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu orta gelir grubundaki ülkelere 
bakıldığında, genel olarak otomobil sahipliği 
oranının kişi başına milli gelir artış oranından 
daha yavaş arttığı gözlemlenmektedir. Türkiye’nin 
otomobil sahipliği artışının gelir artışına oranının 
ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir.

Araç Parkı

Türkiye’deki araç parkında yaşı 20’nin üzerinde olan 
araçlar toplam parkta yüzde 20,9 pay almaktadır. 
Kamyonetlerde yüzde 10, kamyonlarda yüzde 
30, otomobillerde ise yüzde 24 olan 20 yaş üstü 
araç oranının bütün araç türlerinde ortalaması 
yüzde 21’dir. Her ne kadar ülkemizdeki 1-3 yaş 
aralığındaki araçların oranı yüksek (yüzde 20,8) olsa 
da, Türkiye’de eski araç parkı yaş ortalaması Batı 
Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksektir. 

Raporun Sonuçları

Raporda öne çıkan beş temel tespit bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, Türkiye’nin otomotiv 
üretiminde, küresel otomotiv markalarının 
doğrudan yatırımları ile son 10 yılda önemli bir 
atılım yaptığıdır. 2007 yılından sonra yeni dış 
yatırım çekilememesi ve 2008 yılında başlayan 
küresel kriz neticesinde sektörün üretim ve 
ihracatında daralma yaşanmıştır. 2012 yılı itibariyle 
sektörün ihracatı henüz kriz öncesindeki seviyelere 
ulaşamamıştır.

Türkiye’de Yaşa Göre Araç Sayısı ve Yüzdesi, 2012

İkinci tespit, Türkiye’de otomobil sahipliğinin görece 
düşük düzeyidir. Türkiye ile benzer gelir seviyesine 
ve kentleşme oranına sahip ülkelerde 1000 kişi 
başına düşen motorlu araç sayısı, Türkiye’de 
olduğundan çok daha yüksektir. Otomobil sahibi 
olmayan hane halklarının büyük bir çoğunluğu, 
otomobil satın almamalarına gerekçe olarak 
maddi imkansızlıkları göstermişlerdir. Otomobil 
sahipliğindeki düşüklüğün diğer nedenlerinin 
belirlenmesi için kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır.

Altı çizilen üçüncü nokta, Türkiye’nin otomotiv 
sektörü için önemli bir potansiyele sahip olduğudur. 
Türkiye’deki zenginleşme, çalışabilir nüfusun 
toplam içindeki payının artması ve kentleşme 
sürecinin devam etmesi, otomotiv pazarının 
önümüzdeki dönemde büyüyeceğinin birer 
işaretidir. Sahip olunan potansiyelin yurtiçi üretimle 
değerlendirilebilmesi için sektöre yeni yatırımların 
yapılması gerekmektedir.

Çalışmada öne çıkan dördüncü tespit, Türkiye’nin 
ihracatının potansiyel olarak daha yukarılara 
ulaşmasının mümkün olduğudur. Ancak, bunu 
başarmak için otomotiv üretim deseninde 
farklılaşmaya gidilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin, 
dünya ticaretinde önemli bir yer tutan ve önemi 
yıldan yıla artan otomotiv gruplarında yeteri kadar 
varlık gösteremediği tespit edilmiştir. Söz konusu 
ürün gruplarında rekabet gücü geliştirilebilmesi 
durumunda Türkiye’nin otomotiv ihracatında 
sıçrama yakalaması mümkündür. 

Vurgulanması gereken beşinci tespit ise, Türkiye’de 
otomotiv sektörünün üzerindeki vergi yükünün 
ağırlığıdır. OECD ülkeleri ve Türkiye’deki vergi 
gelirlerinin yapısı incelendiğinde, Türkiye’nin vergi 
gelirleri içinde dolaylı vergilerin payının yüksek 
olduğu görülmektedir. Dolaylı vergiler içerisinde 
motorlu taşıt satışlarından alınan ÖTV, akaryakıttan 
alınan ÖTV ve araç sahiplerinin ödemek zorunda 
oldukları diğer vergi türleri önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Yaş Sınıfı Genel Toplam (%) Otomobil (%) Ticari Araç (%)

1-3 Yaş 2.664.914 20,8 1.756.677 20,3 908.237 21,7

4-6 Yaş 1.714.118 13,4 987.705 11,4 726.413 17,4

7-11 Yaş 2.492.819 19,4 1.486.841 17,2 1.005.978 24,1

12-15 Yaş 1.889.771 14,7 1.317.394 15,2 572.377 13,7

16-19 Yaş 1.386.308 10,8 1.054.623 12,2 331.685 7,9

+ 20 Yaş 2.679.269 20,9 2.045.635 23,7 633.634 15,2

Toplam 12.827.199 100 8.648.875 100 4.178.324 100



40

EKONOMİ

ARALIK 2013

Yeni Orta Vadeli Program
iş dünyasına neler getirecek?

Enflasyon hedefi

Bugün itibarıyla  yıl sonu enflasyon hedefinin 
yüzde 6,8 olduğunu belirten Babacan, bunun 

yılbaşında öngördükleri hedefin biraz üzerinde 
olduğunu ifade etti. Özellikle Türk parasındaki 
değer kaybı ve enerji fiyatlarındaki gelişmenin 
bunda etkili olduğunu dile getiren Babacan, geçen 
yıl Ekim ayındaki vergi ayarlamalarının da etkisinin 
olduğunu söyledi. Babacan, dolayısıyla yıl sonunda 

yüzde 6,8'lik enflasyon öngörüleri olduğunu, 
gelecek yıl için yüzde 5,3, 2015 ve 2016 için yüzde 
5'lik enflasyon hedefleri öngördüklerini kaydetti.

Cari işlemler açığı

Bu yılı yüzde 7,1'lik cari açıkla kapatmayı 
beklediklerini anlatan Babacan, şöyle konuştu: 
"Gelecek yıl  bu rakamı yüzde 6,4'e, 2015'te 
yüzde 5,9'a ve 2016 yılında da yüzde 5,5'e 
indirmeyi öngörmekteyiz. Kamu maliyesine, 
maliye politikalarımıza gelince, 2013 yılının 
toplam kamuda yüzde 0,9'luk bir faiz dışı 
fazlayla kapatmayı öngörüyoruz . Bu yılbaşında  
öngördüğümüz rakamın bir miktar üzerinde. 2014 
bütçemizi yüzde 1'lik bir faiz dışı dengeye göre 
yapmış bulunmaktayız. 2015 ve 2016'da da faiz dışı 
fazlamızı yine tedrici olarak artırarak yüzde 1,2 ve 
yüzde 1,3'e çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Borç stoğu

Başbakan Yardımcısı Babacan, bütün bunların 
sonucunda yıl sonu itibarıyla AB tanımlı borç 
stoğunun milli gelire oranının yüzde 35 olmasını 
beklediklerini ifade ederek, Avrupa ülkelerinde 
ortalama yüzde 90, ABD'de yüzde 100'ün üzerinde, 
Japonya'da yüzde 230'lara varan bu oranın, 
Türkiye'de yıl sonunda yüzde 35 olacağını söyledi. 

Türkiye ekonomisinin, tasarruf oranlarının 
düşüklüğü, enerjide dışa bağımlılık, üretim ve 
ihracatta katma değerin düşüklüğü gibi çok temel 
yapısal problemleri olduğunun altını çizen Babacan, 
uzun vadede cari açık sorununun çözümünün yine 
yapısal tedbirlerden geçtiğini söyledi.

Enerji verimliliği çalışmalarına ağırlık verilecek

Ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmak üzere 
enerji verimliliği çalışmalarına ağırlık vermeye 
devam edeceklerini belirten Babacan, bununla 
ilgili eylem planı hazırladıklarını, bu çerçevede 
sanayide, konutlarda, kamu binalarında ne 
yapılacağına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü 
söyledi. Bu konuda yeni teşvik ve yeni tasarruf 
programları oluşturacaklarını anlatan Babacan, 
"Yani sanayicimiz enerji verimliliği ile ilgili bir 
yatırım yaptığında onun karşılığını da devletin 
iyi bir teşviğini de beraberinde görecek. Bununla 
ilgili bakanlıklarımız şu anda bir model üzerinde 
çalışmakta" dedi. 

Türkiye'nin önümüzdeki üç yıla ilişkin makro hedeflerini gösteren 
Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Türkiye ekonomisinin yıl 
sonunda yüzde 3,6, 2014 yılında yüzde 4, 2015 ve 2016'da yüzde 
5'er büyüyeceği öngörüldü.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Önümüzdeki dönemde elektrik üretiminde yerli 
ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık vereceklerini 
ifade eden Babacan, "Hidroelektrik, rüzgar, 
jeotarmal, biyokütle, güneş, bunların her birinde 
özel sektörün önünü alabildiğince açacak 
politikalar uygulayacağız. 2009 yılında çıkarttığımız 
yenilenebilir enerji teşvik yasası gayet iyi işlemekte. 
Orada da süresi yaklaşan konularımız vardı, şimdi 
onların da tarihlerini uzatma kararı aldık. Bu 
konuda özel sektörün önünü olabildiğince açacağız" 
diye konuştu. 

Petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri 
hızlanacak 

Yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğal gaz arama 
faaliyetlerinin hızlandırılacağını, linyit kömürü 
ve jeotermal gibi yerli kaynakların arama ve 
üretim faaliyetlerini azami seviyeye çıkaracak 
tedbirler aldıklarını ifade eden Babacan, "Yani 
petrol, doğalgaz arıyorsa ya da kaya gazı arıyorsa 
nasıl madencilik sektöründe teşviğimiz varsa, 
benzer teşvikleri şu anda çalışıyoruz. Bunu arama 
çalışmalarında da uygulamayı düşünüyoruz" dedi. 

"KOBİ'lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları 
önem taşıyor"  

KOBİ'lerin de Ar-Ge, yenilik ve ihracat 
yapabilme kapasitelerini artırmaları gerektiğini 
belirten Babacan, "KOBİ'lerin markalaşmaları, 
kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri 
önem taşıyor. Kamu Ar-Ge harcamalarının 
tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek dış 
ticaret açığı verdiğimiz sanayi kollarında üretime 
yönlendirilmesine öncelik verilecek. Piyasaların 
ve rekabet ortamının iyi işlemesi, fikri mülkiyet 
haklarının korunması, iş ve yatırım ortamının cazip 
ve öngörülebilir hale gelmesi desteklenerek yerli 
ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması 
sağlanacak" dedi.

Babacan, yatırımcılara uygun nitelikte yatırım 
yeri tahsisi yapabilmek için yeterli arsa üretiminin 
sağlanacağını ifade ederek, "Hazine arazileri başta 

olmak üzere yatırıma elverişli arazilerin envanteri 
çıkarılacak ve tahsis süreçleri etkinleştirilecek.
Yatırım yeri konusunda çok daha etkin, adil ve hızlı 
bir formülasyon üzerinde önümüzdeki dönemde 
çalışacağız. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine 
yönelik yaklaşımın bölgesel düzeyde 
yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve yatırımcının 
yerel düzeyde desteklenmesi de son derece önemli. 

Kayıtdışılıkla etkin bir şekilde mücadele 
edilecek 

Kayıtdışılıkla etkin bir şekilde mücadelenin devam 
edileceğini vurgulayan Babacan, şöyle devam etti:  
"Bu kapsamda; denetim kapasitesi artırılacak ve 
etkinleştirilecek, idarelerin uygulama kapasitesi ve 
bilişim altyapısı geliştirilecek, kaçakçılıkla mücadele, 
kurumlar arası işbirliği ile veri paylaşımı artırılacak 
ve toplumsal farkındalık yaygınlaştırılacak.Mali 
piyasaların sağlıklı işlemesine, finansal ürün 
çeşitliliği karşısında bireylerin bilinçli kararlar 

ORTA VADELİ PROGRAM
Yıllar Büyüme Enflasyon İşsizlik
2014 % 4 % 5,3 % 9,4
2015 % 5 % 5 % 9,2
2016 % 5 % 5 % 8,9

Cari Açık Bütçe / GSYH Borç Stoku
2014 % 6,4 % 1,9 % 33
2015 % 5,9 % 1,6 % 31
2016 % 5,5 % 1,1 % 30
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almasına ve yurtiçi tasarrufların artmasına katkı 
sağlayan finansal eğitim yaygınlaştırılacak."

"Tarihimizin en düşük tasarruf oranı"

Türkiye'nin 2013 yılı sonu itibariyle toplam yurt 
içi tasarruf oranının yüzde 12,6'ya düştüğünü 
bildiren Babacan, "Tarihimizin en düşük tasarruf 
oranı yüzde 12,6. Sadece kendi tarihimizin en 
düşük tasarruf oranı değil, ama diğer ülkelerle 
mukayese ettiğimizde maalesef iyi bir noktada 
değiliz. Gelişmekte olan ülkelerin tasarruf oranının 
ortalaması yüzde 33,1. Çin istisnai, yüzde 49,7.  
Hindistan'ın düşmüş hali yüzde 30. Bu hiç görmek 
istediğimiz, arzuladığımız bir tablo değil. Tasarruf 
oranlarımızın düşüklüğü bire bir cari açığa yansıyor. 
Yüzde 1 düştüğü zaman cari açığımız yüzde 1 
yükseliyor. Makro ekonomik denklemde pekçok 
faktör var ama baktığınızda bunlar birbirini hemen 
etkileyen unsurlar" diye konuştu. 

"Maliye politikalarında çok sıkı bir duruş" 

Başbakan Yardımcısı Babacan, özellikle KOBİ ve 
ihracat kredilerini destekleyen düzenlemeleri hayata 
geçireceklerini belirterek, şöyle devam etti:  "Merkez 
Bankasının, Eximbank'a kullandırdığı reeskont 
kredi limitini 5,5 milyar dolardan 11 milyar dolara, 
vade de 4 aydan 8 aya uzadı. Eximbank tarafından 
sağlanan ihracat sigorta poliçeleri Türkiye 
Cumhuriyeti Merkezi Yönetimi tarafından verilen 
garantiler gibi dikkate alınan bir risk azaltımı aracı 
haline getirildi. Bunu BDDK tüm bankalarımız 
için düzenledi. İhracat ve KOBİ'lere yönelik nakdi 
ve gayri nakdi kredilere uygulanan genel karşılık 
oranları düşürülecek. İhracat kredilerinde artık 
yüzde 0 ve KOBİ kredilerinde yüzde 0,5." 

Kamu kesiminde faiz dışında fazla verildiğinin 
altını çizen Babacan, "Milli gelirimizin yüzde 
0,9'u, gelecek yıl yüzde 1'i, ondan sonra yüzde 
1,2 oranında. Şu anda faiz dışı fazla üreten ülke 
dünyada artık çok çok az. Çoğu ülkenin bütçesine 
bakın faiz dışında hep açık veriyorlar. 1 puanlık 
faiz dışı fazla çok ciddi, sağlam maliye politikası 
anlamına gelmekte. Maliye politikalarında çok sıkı 
bir duruş anlamına gelmekte" dedi.

Euro Bölgesi'ndeki pozitif gelişmeler Türkiye'yi 
olumlu etkileyecek

Euro Bölgesi'nin 2013 yılı ikinci çeyreğinde 
durgunluktan çıkarak pozitif büyüme 
gerçekleştirmesi Türkiye'ye yönelik dış talep 
bakımından olumlu değerlendiriliyor. AB'deki 
ılımlı toparlanmanın devam etmesi dış ticarete 
olumlu katkı sağlayacağı gibi, AB'de beklenen 
büyümenin gerçekleşmemesi ihracat üzerinde 
olumsuz etki oluşturabilecek. Bu çerçevede küresel 
krizin Türkiye'nin ihracat performansı üzerindeki 
etkilerinin hafifletilmesinde büyük rol oynayan 

pazar çeşitlendirmesi politikasına devam edilmesi 
önemini koruyor.

Dünya ticaret hacminde en büyük paya sahip 
olan Avrupa Birliği ve ABD arasında gündeme 
gelen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
anlaşmasının Türkiye dış ticaretini olumlu yönde 
etkilemesi yönünde çalışmalara hız verilmesi önemli 
bir gündem maddesi haline geldi.

27 Eylül 2013 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik 
sistemine (BES), 2012 yılı sonuna göre 740 bin 
kişiyi aşan yeni katılım oldu ve aynı dönemde 
fon büyüklüğü ise 24,3 milyar lirayı aştı. Bireysel 
emeklilik sisteminin, 2013 yılındaki ivmesini 
sürdürmesiyle, orta vadede yurtiçi tasarrufların 
artırılmasında önemli bir rol üstleneceği 
öngörülüyor.

Özel kesim tasarruf oranı gerileyecek

Özel tüketimdeki hızlı artış nedeniyle, GSYH'ye 
oran olarak, özel kesim tasarruf oranının 2012 
yılındaki yüzde 11,6 seviyesinden, 2013 yılında 
yüzde 9,7'ye gerilemesi bekleniyor. Kamu kesimi 
tasarruf oranının geçen yıl olduğu gibi bu yılda 
yüzde 2,9 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. 
Böylece toplam yurtiçi tasarruf oranının bir önceki 
yıla göre 1,9 puan düşerek 2013 yılında yüzde 12,6 
olacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl özel yatırım harcamalarının GSYH içindeki 
payının yüzde 16 seviyesinden yüzde14,8'e 
gerilemesi bekleniyor. Aynı dönemde kamu 
yatırımlarının GSYH içindeki payının ise 0,4 puan 
artarak yüzde 4,8'e yükselmesi öngörülüyor. Böylece 
toplam yatırımların GSYH içindeki payının yüzde 
19,6 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 

Bu yılın Haziran ayı 
itibarıyla 570 bin kişi 
hizmetler sektöründe 
(inşaat dahil) olmak 
üzere toplam istihdam 
son bir yılda 742 bin 
kişi artış kaydetti. 
Tarım dışında istihdam 
artışı ise 823 bin kişi 
olarak gerçekleşti. 
İstihdamdaki yüksek 
artışa rağmen 
işsizlik oranındaki bu 
yükselişte işgücüne 
katılım oranının söz 
konusu dönemde 
1,1 puan artması 
belirleyici oldu.
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İŞ ORTAKLARIMIZ

360 °İLETİŞİM 365 GÜN HİZMET
Proje ve Organizasyon, Reklâm, İletişim, Dijital çözümler, 
Medya Hizmetleri gibi alanlarda hayallerdekini hayata geçirecek 
çözümler üretmeyi hedefleyen Bacchus, 2013 Temmuz'unda 
Anadolu Hisarındaki binalarında, % 1oo tecrübeyle  hizmete  
başlayan kadrosuyla  açılış yaptı.

U zun yıllar finans, sigorta, reklam, medya 
ilişkileri, dijital dünya, tasarım ile ilgili 

konularda başarılı çalışmalar yapmış kadro, şimdi 
birikimlerini "Bacchus" çatısı altında birleştirdi.  Bu 
birlikteliğin yarattığı pozitif sinerji ile yaratıcı, ilkeli, 
dinamik bir çalışma gücü kendini başarılı projelerde 
göstermek adına yeniden şekillendi.  Hedefleri, 

hizmet verecekleri kurumları yeniden yorumlayacak, 
ya da baştan yaratacak sonuçlarla desteklemek.

Günümüzde yaratıcı fikirler,  organizasyonlar, medya 
ilişkileri ve dijital çözümlerde hizmet vermeye 
çalışan çok sayıdaki ajans bulunmakta. Bacchus bu 
ajanslar içinde daha cezbedici olmak fikriyle “terzi 
işi” çalışmalar yaratarak üretmek, konusunda yeni 
şeyler bulmak üzere programlanmış bulunuyor. 
Uluslararası güçlü çözüm ortaklarından aldığı 
ivme ile uzun yıllar yoluna kararlılıkla devam 
etmek ve başlangıcını sağlam temeller üzerine 
atmayı önemseyen bu oluşumun çatısında ve ekibin 
içerisinde farklı sektörlerden tecrübeli isimler 
bulunuyor.  
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Erhan TUNÇAY: 1961 doğumlu, Saint Joseph 
Fransız Erkek Lisesi ve sonrasında, Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve İşletme 
bölümlerini duble major ile bitirdi. Aile geleneğini 
bozmayarak Garanti Bankası’nda başlayan kariyeri 
onu Garanti Sigorta ve Garanti Emekliliğin başına 
getirdi. Buradan ise Türkiye Sigorta Birliği Genel 
Sekreterliği görevini üstlenerek 9 yıla yakın çeşitli 
projeler içerisinde ve 7 ayrı kurumda Yönetim 
Kurulu üyelikleri ile profesyonel iş hayatını 
sürdürdü. 25 yılın ardından yeni bir sayfa açan ET 
çalışma arkadaşlarının da başarılarına inandığı bir 
yapıda masanın diğer tarafına geçme kararı aldı.

Gamze DİLER: Kandilli Kız Lisesi sonrasında 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun 
olup, bir süre yurt dışı eğitimi aldı.  Kısa bir süre 
sonra Türkiye’ye dönerek önce tekstil, sonra 
kimyevi gübre (BAGFAŞ)  ve daha sonra sigorta 
sektörü içinde (Güneş Sigorta, Türkiye Sigorta 
Birliği) kendine reklam, pazarlama ve halkla 
ilişkiler alanlarını yakın görerek yolu diğer ekip 
arkadaşları ile bu süre içerisinde kesişti. Bacchus’ün 
basın danışmanlığı, medya ilişkileri, reklam ve 
tanıtım çalışmaları, organizasyonlar, araştırma 
faaliyetleri, imaj yönetimi, eğitim faaliyetleri, baskı 
ve promosyon özel tasarım üretimlerinden sorumlu.

Atilla ASLIHAN: 1977 Münih doğumlu. İ.Ü Radyo 
Televizyon ve Sinema mezunu olan AA'nın kariyeri 
Açık Radyo’da tonmayster olarak başlayıp,  NTV’de 
yapımcı yönetmen ve CNN Türk’te Mehmet Ali 
Birand’ın ekibinde yönetmenlik ile devam etti. 

Bağımsız programlar da yapan AA nın yolu bir 
süre sonra BKM ile kesişti. 10 yıl boyunca Beşiktaş 
Kültür Merkezi’nin projelerinde ve sponsorluk 
faaliyetlerinde,  sinema filmleri, TV dizileri, konser, 
tiyatro gösterileri ile özel projelerinde önemli rol 
üstlendi.  AA Bacchus’un kurucu üyesi olarak ekipte 
yer alıyor.

Özlem ULUBEYİ: İTO Anadolu Lisesi Bilgi İşlem 
ve sonrasında, A.Ü. Kamu Yönetimi eğitimli. 
Profesyonel iş hayatı içerisinde Beko, Garanti 
Bankası, Yaşarbank, Garanti Sigorta Grubu ve 
Türkiye Sigorta Birliği bulunmakta. Bacchus’ün 
sosyal medya ve organizasyon ve eğitim 
çalışmalarından sorumlu olarak ekibin diğer bir 
parçasını oluşturuyor.  

Erkan PULAT: 1979 doğumlu, Pazar Araştırma 
sektöründe deneyimini Akademetre Research de 
IT tecrübesini Intelligent Telecoms & Technologies’ 
de pekiştiren EP  A.Ü İşletme mezunu. Bacchus 
‘ün IT, Araştırma ve Sosyal Medya çalışmalarından 
sorumlu. 

Ozan VARDAR:  1982 İzmir doğumlu, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce Fizik bölümü 
mezunu. Tekstilden mimarlığa; marka tasarımından 
fotoğrafçılığa; baskıdan dijitale kadar uzanan 
tecrübesini kullanmak üzere Bacchus ekibine 
katıldı. Kiğılı & Abdullah Kiğılı, BKM, Tırsan, 
Absolut, Dentgroup, Du Pont, Grand Yazıcı, Shaya, 
Pfizer, GIFGRF, Tefal, Kahve Diyarı, Gökhan 
Türkmen, Erkan Petekkaya, Bora Öztoprak, Sezen 
Aksu, Gizia, Efes Pilsen, Kemancı, Groupama 
markalarına kreatif hizmet verdi. Bacchus’ün 
kreatif, web ve dijital çalışmalarından sorumlu. 

• MARKA YÖNETİMİ • MEDYA İLİŞİKLERİ VE BASIN DANIŞMANLIĞI

• SPONSORLUK İLETİŞİMİ • KAMUOYU ARAŞTIRMALARI • EĞİTİM ÇALIŞMALARI

• SOSYAL MEDYA STRATEJİSİ VE İLETİŞİMİ  • MODERASYON • SATIŞ VE PAZARLAMA 

TEKNİKLERİ

• SEMİNER / SEMPOZYUM / KONGRE / KONFERANS / FUAR ORGANİZASYONLARI

• YURTİÇİ, YURTDIŞI ACENTE/BAYİ TOPLANTILARI • BASIN TOPLANTILARI

• FESTİVAL VE GENÇLİK ORGANİZASYONLARI • GÖSTERİ /KONSER ORGANİZASYONLARI

• TİYATRO YARATIMI VE ORGANİZASYONU • AÇILIŞ, LANSMAN  • ROADSHOW 

ORGANİZASYONLARI  • SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ • TURNUVALAR, YARIŞMALAR

• KİŞİYE ÖZEL GEZİ VE TUR PROGRAMLARI • REHBERLİK HİZMETLERİ • YILDÖNÜMÜ / ÖZEL 

GÜN PROGRAMLARI • SERGİ • CATERING HİZMETLERİ  • UÇAK BİLET ORGANİZASYONU IATA

• MATBAA VE ÖZEL BASIM UYGULAMALARI • FOTOĞRAF EDİTÖRLÜĞÜ • KONAKLAMA, 

ULAŞIM VE TRANSFER HİZMETLERİ • WEB HİZMETLERİ • SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI  

FACEBOOK, TWITTER UYGULAMALARI  • APLİKASYONLAR

www.bacchus com tr.  / 0850 360 0 365 
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OTOMOTİV TİCARETİNİN GELECEĞİ

TEB Cetelem Araştırması - 4
Cetelem Araştırma Merkezi 
tarafından hazırlanan, OYDER'in 
katkı sunduğu; aralarında Türkiye’nin 
de olduğu sekiz Avrupa otomotiv 
pazarının mercek altına alındığı 
raporun dördüncü bölümünü 
yayınlanıyoruz.

SIÇRAMA İÇİN HANGİ KALDIRAÇLAR

ŞEHİRLERİN CEZALANDIRILMASI (BELEDİYE 
HARÇLARI) VE DÜŞÜK EMİSYON ALANLARININ 
ÇOĞALTILMASI

C etelem Gözlemle birlikte araştırmaya katılan 
ortalama sekiz ülkede tüketicilerin %38’i 

önümüzdeki iki yıl içerisinde nispeten durgunlaşan 
piyasada otomobillerini yenilemeyi tasarlıyorlar.

Tüketicilerin otomotiv pazarına karşı pek de 
sıcak olmayan tutumlarına karşın, pek çoğunun 
yeni bir otomobil hayali kurduğunu söylemesi ise 
pazarın geleceği açısından küçümsenmeyecek bir 
umut ışığıdır. Ekonomik krize rağmen Avrupalı 
tüketicilerin yeni otomobil satın alma niyetleri ve 
yeni otomobillerin baştan çıkarıcı güçlerine karşı 
koyamamaları aslında direncin bir miktar kırıldığını 
da gösteriyor.

BİR OTOMOBİL SATIN ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Belçika ve İtalya dışında çoğu Avrupa ülkesinde 
gelecekte yeni otomobil satın almayı düşünenlerinin 
oranının, geçmişte almış olanlardan daha yüksek 
çıkması buna bir kanıt olarak gösterilebilir.

Otomotiv piyasasında vazgeçmek her zaman 
mümkündür. Sadece iki ay içinde bile Avrupa 
lı tüketici satın alma kararından vazgeçebilir. 
Avrupalıların dörtte birinden biraz daha fazlası yeni 
bir otomobil satın almaya karar verdikten sonra bir 
iki hafta içerisinde satın alırlar.

KARAR VERME VE SATIN ALMA AŞAMALARI 
ARASINDA GEÇEN SÜRE

Üretici, distribütör, yetkili servis ve diğer hizmet 
sağlayıcıları gün geçtikçe daha bilgili ve sofistike 
olan tüketici tipine cevap verebilmek için bu yeni 
piyasaya sıçramalarla uyum sağlamak zorunda 
kalıyorlar. Müşteri çekebilmek için satıcıların 
ürettiği teklifler sadece ihtiyaca en uygun araçla 
sınırlı kalmayıp, keyif unsurları ve ekonomik 
çözümler de içermeli. Tüketicinin zaten showroom- 
lardan uzak kalmasına neden olan pek çok 
‘vazgeçirici’ neden de göz önünde bulundurularak, 
tüketici ile satıcı arasında her seferinde yeniden 
yazılması gereken ‘kurallar’ olduğunu kabul etmek 
gerekir. Son olarak tüketicilerin hangi olaylar 

KARAR VERME VE SATIN ALMA AŞAMALARI ARASINDA GEÇEN SÜRE
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karşısında ne tip davranışlar sergilediklerini izlemek 
ve beklentilerini her dönemde karşılayabilmek 
için yeni hizmetleri takip etmek gerektiği de 
unutulmamalıdır.

GEREKSİZ YENİLİKLERDEN FAYDALI 
YENİLİKLERE

Yenilikler labirenti içinde yollarını bulabilmeleri 
ve doğru otomobili seçip satın alabilmeleri için 
tüketicilere eşlik edilmesi ve yardımcı olunması 
gerekir. Tarihsel olarak bakıldığında yeniliklerin; 
otomobilin gelişimi, dağıtımı ve kullanımı 
konusundaki pek çok gelişmeyi hızlandırdıkları, 
pazarı geliştiren dinamiklerin başında geldiği 
görülür. Ancak çoğu zaman pazarı olumlu anlamda 
uyarıp, hareket getiren yeniliklerin aynı zamanda 
pazara ilk sürüldükleri dönemde ürün fiyatlarını 
yukarı doğru baskıladığını ve kimi müşterilerin 
bu yüzden satın alma kararından vazgeçtiğini, 
söz konusu yeniliğin fiyatının herkes tarafından 
kabul edilecek seviyeye inmesi için belli bir sürenin 
geçmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Ekono- 
mik veya toplumsal etkenlerin tüketici- nin satın 
alma tavrı üzerinde belirleyici olduğu dönemlerde 
fiyatı yükselten yeni donanımlar sadece ‘hedef 
gruplara’ sunulmalıdır.

BAŞLANGIÇTA KAÇINILMAZ YENİLİKLER....

Otomotiv sektörü 1970’lerden itibaren önce araç 
güvenliğini artırmak için emniyet kemeri, koltuk 
başlığı ve hava yastığı gibi yenilikleri geliştirdi. 
Ardından araçların çevreyi ve solunan havayı 
kirlettiklerinin konuşulmaya başlanmasıyla 
katalitik konvertör, partikül filtresi gibi standartları 
geliştirdi. Yenilikler bazen gözle görülen, çoğu 
zaman da araçların görünmez yerlerinde geliştirilse 
de, otomobilin zaman içinde bir yaşam tarzı 
olduğunun kabul edilmesini kolaylaştırdılar. Çevre 
duyarlılığından ötürü getirilen kısıtlamalar ise 

daha tutumlu ve enerji tasarruf eden otomobillerin 
geliştirilmesi sonucunu doğurdu.

Güvenlik ve konfor ürünlerindeki artış otomotiv 
piyasası için yeni müşterilerin katılımını 
kolaylaştırmıştır: örneğin hidrolik direksiyon 
kadınların katılımını kolaylaştırdı, engelli sürücüler 
ergonomik tasarımlardan yararlandı. Otomotiv 
piyasası ayrıca giderek yaşlanan Avrupa’da üst 
düzey ve yaşça daha büyük olan müşterileri 
ellerinde tutabilmek için daha fazla ilerleme 
kaydetmek zorundadır. Benzer şekilde güvenlik 
ekipmanları vazgeçilmez hale geldi. Yeni kayıtlı 
binek otomobillerin yarısından fazlası artık ESP 
(kazaları önlemek için elektronik denge sistemi) ile 
donatılmıştır.

BUGÜN AŞIRI SAYILABİLECEK (GEREKSİZ 
GÖRÜLEN) YENİLİKLER

Yeni özelliklerden bazıları aynı zamanda 
otomobillerin motorlarının ağırlaşmalarına bu 
nedenle de yakıt tüketiminin artmasına neden 
olabilmektedirler. Aşırı gelişmiş sürücü yardımcıları 
bazen gereksiz olarak algılanabilir, elektronik 
cihazlar birçok ha- tanın sorumlusu olarak kabul 
edilir ayrıca pahalı bakım ve onarım masraflarıyla 
da yeni nesil sofistike otomobiller için alıştır- ma 
niteliğindedir.

Bu yenilikler artık tüketicilere dayatılmak yerine 
bir katalog halinde seçimlerine sunulmaktadır. 
Ancak konuyla ilgili yapılan bin ankete göre 
katılımcıların %5’inden daha azı hızlı bir bilgisayar 
tarafından desteklenen bir otomobili tercih 
ediyor. Tüketici bakış açısına göre aşırı elektronik 
ve yapılan diğer tüm yenilikler otomobillerin 
maliyetlerini arttırmaktan başka işe yaramıyor. 
Bu yenilikler abartılı olmasa bile piyasada 
gereksiz olarak görülüyor. Bu durum tek ürün 
yelpazesine sahip olanlar için kötü olabilmektedir. 
Park sensoru, yağmur sensoru, gece sensoru gibi 
yenilikler kullanımı hoş ama eski otomobile sahip 
bir sürücünün satın alma eylemini tetiklemek 
için yetersiz kalabilir. Daha kötüsü tüm bu 
seçenekler zorunlu hale gelerek otomobil fiyatlarını 
yükseltmektedir. 2010 yılında “Otomobil: düşük 
maliyetli tutum?” başlıklı Cetelem Gözlem’de de 
Avrupalıların ekipman tasarrufunda oldukça kararlı 
olduğu açıkça ortaya konmuştu. Avrupalılar araç 
satın alırken faturalarını düşürmek için daha en 
başta, elektronik bilgi ekranı, iletişim ve navigasyon 
gibi sistemleri eliyorlar. Bunu, aracın maliyetini 
yukarı çeken görsel elamanlar izliyor. Böylece 
ekonomik rasynellik kriterleri tüketici öncelikleri 
baz alınarak bazı yeniliklerin gerçekleştirilmesini 
zorlaştırmaktadır.

YENİ BİR OTOMOBİL SATIN ALIRKEN FİYAT İNDİRİMİNDEN 
YARARLANABİLMEK İÇİN HANGİ DONAMIMLARDAN VAZ GEÇMEYİ 
GÖZE ALABİLİRSİNİZ?
(% olarak, üç ana kritere göre daha iyi yansıtacak olan)

Kaynak: BIPE – 2010 Cetelem Otomobil Gözlem

FR DE UK IT ES PT 6 pays

Navigasyon ve iletişim bilgi sistemi 55 52 57 51 53 69 56

Görünüş, duruş 57 55 51 58 52 60 56

Aktif ve pasif güvenlik sistemleri (Şok direnci, ABS, 
hava yastıkları)

4 7 5 5 9 2 6

Sürüş, yol tutuş ve kontrol kalitesi (Manevra 
kolaylığı, yol tutuş)

3 6 6 6 6 4 5

Dayanıklılık ve güvenilirlilik 3 7 5 5 7 2 5

Avrupalılar araç satın 
alırken faturalarını 
düşürmek için daha 
en başta, elektronik 
bilgi ekranı, iletişim 
ve navigasyon gibi 
sistemleri eliyorlar. 
Bunu, aracın maliyetini 
yukarı çeken görsel 
elamanlar izliyor. 
Böylece ekonomik 
rasynellik kriterleri 
tüketici öncelikleri 
baz alınarak 
bazı yeniliklerin 
gerçekleştirilmesini 
zorlaştırmaktadır.
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SIÇRAMA YARARLI BİR YENİLİK İLE OLACAK

Gereksiz ve kullanışlı yeniliğin araç satışları 
üzerinde kaçınılmaz yenilik kadar bir etkisi olduğu 
söylenemez. Ancak bu tür gerçek teknolojik 
devrimler büyük riskler içerir ve güçlü üreticiler 
tarafından yürütülürler.

Özellikle üreticilerin son yıllarda büyük gelişme 
kaydettikleri, tüketim ve motor performansları 
üzerinde çalışılıyor. Alternatif yakıtlarla ya da 
motor türleriyle çalışan araçların yaygın olarak 
kullanılmasını da, içten yanmalılar için bir bitiş 
değil, bir tasarruf aracı olarak görmeliyiz. Bazı 
durumlarda hibrit otomobiller ve % 100 elektrikli 
otomobiller daha avantajlı olabilmektedir. İstenilen 
enerji tasarrufu “tutumlu” yeniliklere gözlem, 
marifet ve yaratıcılığı birleştirerek potansiyel 
sürücülerin beklentilerini karşılayacaktır. Tutumlu 
yenilik ya da “daha fazla insan için daha az para”.

Kabul edilebilir bir maliyetle yarın üreticiler 
100 km’de 2 litre tüketen otomobilleri büyük 
oranda üretebilirlerse, şu açıktır ki on iki yıllık bir 
otomobilin sahibi 8 ila 10 litre tüketim farkından 
dolayı otomobilimi değiştirmeli miyim sorusunu 
kendine sormaya başlayacaktır. Sadece büyük 
teknolojik atılımlar birkaç yıldır büyük pazarlarda 
gelişme imkanı bulabilmektedir. Üstelik artık 100 
km’de 3 litre tüketen hibrit otomobilleri yollarda 
sıkça görebiliyoruz.

Konuya ilişkin bir başka çarpıcı örnek de 
Renault’nun yüzde 100 elektrikli küçük şehir aracı 
Twizy’dir. Bu iki koltuklu küçük şehir aracı ne kadar 

geniş bir kullanım alanına sahip olunabileceğinin 
de bir örneğidir. Çünkü Twizy, güvenliği, konforu, 
yükleme kapasitesi, sürüş zevki ile kompakt 
bir sürüşü garanti ettiği gibi, özellikle şehir içi 
kullanımında tüm dört tekerlekli araçlarla iki 
tekerlekli motosikletlere karşı ciddi bir rakip olarak 
çıkabiliyor. Üstelik toplam maliyeti de klasik bir 
otomobilin sadece kullanım masrafları kadar bir 
rakama karşılık geliyor.

Geleneksel olarak, inovasyon şirketlerin Ar-
Ge departmanları tarafından başlatılmış ve 
yürütülmüştür. Ancak, bu “ teknolojik itme” 
yaklaşımı bazı alanlarda kendi sınırlarına 
ulaşmış gibi gözüküyor. “Tüm tekno” artık tek 
başına satılamamaktadır. Kriz dönemlerinde 
bile “Premium” müşterilere sahip olan ve yenilik 
gerektiren bir uygulamaya sahip denklem karmaşık 
gibi görünebilir. Bunun için markalar sürücülerin 
eksikliklerinin üstesinden gelmesi için uyku 
alarmı sistemi, gece görüş geliştirme, otomatik 
far/ aydınlatma sistemi ve engelleri tespit gibi 
sistemlerde dahil araştırma odaklı çalışmaya devam 
edeceklerdir.

Teknolojik yenilikleri imal ve tedarik edenler 
tüketicilere zorunlu olmayacağı gibi maliyet / yarar 
oranları serbest olduğu müddetçe her zaman kabul 
görecektir. Sürücülerin giderek sofistike, rasyonel 
ve organize olduğu bu dönemde üreticiler “pazar 
çekimi” adı verilen yenilik talebi ile ilgilenmek 
zorundadır.

Üreticiler ve onların endüstriyel ortakları yaptıkları 
tüm yenilikleri için daha sonra “olmazsa olmaz” 
larını (örneğin bugün hidrolik direksiyon ve 
güvenlik ekipmanlarından ödün verilemeyeceği 
gibi) ve rezervlerini belirlemek zorundadır.

SATIN ALMA FİYATINDA SİZİN İÇİN EN ÖNEMLİ OLAN ŞEY NEDİR?

EN SON YENİ BİR OTOMOBİL SATIN ALIRKEN FİYATINDA PAZARLIK YAPTINIZ MI?
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TÜRKLER PAZARLIKTAN KÂRLI ÇIKMIYOR?VATANDAŞIN EKONOMİK İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAMAK

İLK TERCİH KRİTERLERİ: OTOMOBİL FİYATLARI 
VE KULLANIM MASRAFLARI

Maliyet, sürücülerin satın alma kararla- rında ezici 
bir güç halini aldı. Güvenlik, tasarım ve konfor 
gibi ‘temel’ kabul edil- meyen kriterler ise zaman 
içinde ikinci planda kaldılar. Satın alma fiyatı ve 
işletme maliyeti Avrupa’nın tüm ülkelerinde, teknik 
özellikleri hala olgunluk düzeyine ulaşamamış 
Türkiye pazarı hariç, tercih edilen iki ana kriterdir. 
Fransız ve Belçikalılar nasıl genellikle satın alma 
fiyatlarına atıfta bulunuyorsa, İngiliz ve Portekizliler 
de kullanım masraflarına aynı önemi gösteriyor. Bu 
durum ekonomik kriterlerin seçim yapma sırasını 
etkilediğini kabul etmeyi zorunlu hale getiriyor.

Avrupalı katılımcıların %18’inin seçimini üç ana 
kriter belirlerken, güvenlik ve teknik özellikler 
genel sıralamada üçüncü sırada yer aldı. Bu 
durum Akdeniz ülkeleri için daha fazla önem 
taşımaktaydı. İlk sırada Türkiye, ikinci İspanya 
ve İtalya bu kriterleri daha yüksek seviyelerde 
tutuyorlar. Daha az önem gösteren İngilizler bile bu 
konuda dikkatliler. Otomobilin modeli (tasarım, 
konfor, ergonomi) satın almada kararını dördüncü 
sırada etkiliyor. Bu faktör Almanya’da ise beşinci 
sırada yer alıyor. Marka, sürüş keyfi ve otomobilin 
görünüşü gibi daha duygusal kriterlere gelindiğinde 
bir Avrupalı için sıralamada on üzerinden üçüncü 
sıraya bile gelemiyorlar. Belçika, Fransa, Birleşik 
Krallık ve Türklerin bu konulara öncelik verme 
ihtimali daha yüksektir.

Bu otomobillerin hem beğenilen tasarımları hem de 
güçlü motorları, yenilikçi ekipmanları ve kusursuz 
konforları olacak mı? Devlet muhtemelen kalite 
konusunda her hangi bir teşvik vermeyi görmezden 
gelecektir. Ancak öte yandan Avrupalıların kaliteli 
bir otomobili uygun bir fiyata satın alma arzusuna 
rağmen, markaların hem güvenli hem de teknolojik 
açıdan gelişmiş otomobilleri ‘karsız’ olması 
nedeniyle üretmesi mümkün değildir.

TÜKETİCİ ARTIK FİYATLARI MİKROSKOP 
ALTINDA İNCELİYOR

Araştırmalar tüketicilerin kriz sonrasında otomobil 
satın alma davranışlarında çok büyük değişiklikler 
olduğunu ortaya çıkarıyor. İndirim kampanyaları, 
eski bir otomobilin gerçek değerini belirsizleştiren 
takas teklifleri, tüketicinin zihnini bulandırıyor. 
Ama tüketiciler çabuk ikna olmu- yor, tartışıyor, 
hesaplıyor, en ince detay- larına kadar araştırıyor. 
Herhangi ek bir donanımı bile dikkatle analiz 
ediyorlar. Yani bir aracın, tüketici tarafından 
kabul edilebilir gerçek fiyatı, oldukça detaylı bir 
incelemeden sonra ortaya çıkıyor. Avrupalıların 

dörtte biri (%27), ‘modellerin önerilen fiyat 
aralıkları standart, indirim veya ilginç finansal 
teklifler de sunulmuyorsa satın almaya ancak çok 
yetenekli bir satıcı tarafından ikna edilirim’ diyor.

Finansal teklifler özellikle İspanyollar için önemli. 
İspanyolların %14’ü satın alma maliyetleri 
toplamında en önemli unsur olarak bu teklifleri 
dikkate alıyor. Bunun aksine Türklerin % 12’si, 
Almanların %11’i, İngilizlerin %3’ü ve Fransızların 
%4’ü buna önem vermektedir. İndirim ve diğer 
promosyonlara gelindiğinde ise Türklerin %26’sı, 
İtalyanların %25’i, Belçikalıların %25’i pazarlığa 
önce kendileri girmeye özen gösterirler.

FİYATTA PAZARLIK HALA SÖZ KONUSU

Ortalama üç Avrupalı otomobil sürücüsünden ikisi 
(%62) yeni bir otomobili satın alma sırasında oto- 
mobillerin fiyatları için pazarlık ediyorlar. Portekiz 
(%74) ve Fransa’da (%68) ise satın alma işlemi 
sırasında pazarlık etmek geleneksel hale gelmiştir. 
İtalyanlar ve İspanyollar için daha az yaygın görülen 
bu yöntemin küçülen bütçeleri güçlendirmek için 
zorunlu hale geldiği anlaşılıyor.

Bununla birlikte otomobilimi satın alırken pazarlık 
etmedim diyenler de olduğunu unutmayalım. Bu 
cevabı verenlerin veya pazarlıkta acemi lanların 
neredeyse yarısı kendilerini mahcup hissettiklerini 
söylüyorlar. İspanya ve İtalya’da alıcılar pazarlık 
için bütün kartlarını oynamaya hazırdırlar. Avrupa 
ortalaması, ankete katılan ülkeler arasında nispeten 
homojen bir rakam, bu pazarlık yöntemleriyle 
otomobil fiyatlarında %11’e varan indirimler elde 
ediyorlar (indirim oranı %8 olan Türkiye dışında).

Kendilerine yeni 
bir otomobil almak 
isteyen en mütevazı 
aileleri baştan 
çıkartmaya yetecek 
sade bir tasarıma 
ancak sade olduğu 
kadar düşük bir fiyata 
sahip bu otomobiller 
pazarın büyüyen yeni 
oyuncuları olmayı 
başardılar. 
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OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Otomotiv dünyasında yılın en 
başarılı markaları belirlendi 
Türk otomotiv sektörünün 49 markasını çatısı altında buluşturan 
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Satış ve İletişim 
dalında başarılı marka ve çalışmalarını ödüllendirmek için 
düzenlediği “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2013 Gladyatörleri” 
unutulmaz bir finale sahne oldu.

6 Ocak Pazartesi gecesi Büyük Tarabya 
Oteli’nde gerçekleşen geleneksel gecede 

“Satış” ve “İletişim” kategorilerindeki 18 dalda 
ipi göğüsleyenler, prestijli ödüllerin sahibi oldu. 
Cüneyt Özdemir ve Dipnot TV ekibi’nin tören 
için özel olarak hazırladığı, otomobilin Dünya ve 
Türkiye’deki ilgi çekici tarihini anlatan belgesel ise 
geceye renk kattı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD), 
markaların satış ve iletişim başarılarını 
ödüllendirmek için dördüncü kez düzenlediği, 
otomotiv sektörünün en kapsamlı ve prestijli 
organizasyonu olan “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 
2013 Gladyatörleri” heyecanlı ve görkemli bir ödül 

törenine sahne oldu. Nefeslerin tutulduğu gecede, 
yılın en başarılı marka ve çalışmaları ödüle layık 
görüldü.

ODD’nin sektöre dinamizm katmak ve marka 
algısına pozitif katkıda bulunmak amacıyla 4’ncü 
kez düzenlediği gecede, otomotiv sektörünün önde 
gelen markalarının Türkiye’deki tarihsel yolculuğu 
keyifli bir tema örgüsünde işlendi. Büyük Tarabya 
Oteli’nde düzenlenen törene, ODD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv dünyasının 
saygın temsilcileri, basın mensupları ve davetliler 
katıldı. 

“Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 18 dalda 
ödül verildi. Satış Ödülleri, ODD Veri Tabanındaki 
yıllık satış sonuçlarına göre belirlenirken; İletişim 
Ödülleri kategorisinde “Yılın TV Uygulaması”, 
“Yılın Gazete Uygulaması”, “Yılın Radyo 
Uygulaması”, “Yılın Dergi Uygulaması”, “Yılın Dijital 
Uygulaması” ve “Yılın Outdoor Uygulaması”, www.
oddgladyator.com sitesi üzerinden yaklaşık 63 bin 
adet halkoyu ile ilk 5’e indirildi. Halk oylamasına 
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açık olmayan “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi”, 
“Yılın PR/Etkinlik Uygulaması” ve “Yılın Entegre 
İletişim Kampanyası” kategorilerinde ise aday olan 
tüm çalışmalar değerlendirmeye alındı. En İyiler, 
jürinin ödül gecesinde canlı olarak gerçekleştirdiği 
oylamayla seçildi. “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü, 
geçen yıl olduğu gibi otomotiv basınının temsilcileri 
belirledi. Otomotiv sektöründe uzmanlaşan basın 
mensupları, kendilerine verilen şifre ve kullanıcı 
adıyla 2013 yılı içerisinde en beğendikleri lansmanı 
seçtiler.

Rekabetin yüksek olduğu gecede heyecan 
zirveye çıktı

Otomotiv sektörünün yakından takip ettiği ve 
heyecanla beklediği 2013 pazar rakamları da 
aynı gecede açıklandı. Buna göre 2013 yılında 
otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki 
yıla göre yüzde 9.7 büyüyerek 853.378 adetlik bir 
sonuçla tamamlandı. Bunun 188.723 adedini hafif 
ticari araç, 664.655 adedini ise otomobil satışları 
oluşturdu. Yaklaşık 40 bin adetlik ağır vasıta satışı 
da eklendiğinde toplam otomotiv pazarı 893 bin 
adede ulaştı.

Gecede satış kategorisinde ödül alan firmalar, 
ödüllere paralel olarak hazırlanan ve ODD 
tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım 
hakkına sahip oldular. 

Oylama sürecinin tamamlanmasının ardından 
oy verenlerin arasından noter huzurunda yapılan 
çekilişle toplam 6 kişi, Apple Mini IPad, Samsung 
Note 2 ve Turkcell MAXI IQ tablet sahibi oldu. 

Cüneyt Özdemir ve Dipnot TV ekibi, gece için 
özel belgesel hazırladı

Deneyimli televizyon programcısı Cüneyt Özdemir 
ve Dipnot TV ekibi ise gece için özel bir belgesel 
hazırladı. Otomobilin dünya ve Türkiye’deki 
tarihini anlatan belgesel, heyecanlı geceye renk 
kattı. Belgesel, 1900’lü yılların başında Osmanlı 
Devleti’nde 100-150 olan otomobil sayısının 100 
yıl içinde yaşadığı hızlı büyümenin yanı sıra, 
otomobilin günlük yaşam, siyaset ve reklam 
dünyasındaki güçlü rolü de eğlenceli görüntüler 
eşliğinde anlatıldı.  

Gecede bir konuşma yapan ODD yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar şunları 
söyledi: “Ülkemizde otomotiv sektörü unutulmaz 
deneyimlerle dopdolu, çok heyecanlı bir tarihçeye 
sahip. Türk tüketicisi eski günlerde sınırlı sayıdaki 
seçeneğe sahip otomobillere sahip olabilmek için 
aylarca sıra beklemeyi göze alıyordu. 

O günlerden günümüze kadar gelen, 50’den fazla 
farklı markanın satıldığı, Avrupa’nın 6’ıncı dünyanın 
19’uncu büyük otomotiv pazarı olmamıza uzanan 

yol hiç de kolay bir yol değildi. Bu yol inişler, 
çıkışlar, engebeler, kasisler ve virajlarla doluydu. 
Fakat bizler çok sıkı çalışarak, her defasında 
yaratıcı çözümler üreterek direksiyon hâkimiyetini 
kaybetmeden bugünlere gelmeyi başardık. 

Sektörümüzün mensupları, tüm zorluklarına 
rağmen her zaman iyimser, her zaman yaratıcı, 
daima yenilikçi ve en önemlisi mücadeleci olmayı 
başardılar. Bu da hepimizi yılmaz birer savaşçı 
haline getirdi.”

Otomotiv sektörünün yoldaşları
geceye destek verdi

Otomotiv sektörü ile birlikte yürüyen firmalar, 
ODD Satış & İletişim Ödülleri, 2013 Gladyatörleri 
gecesinde de sektörü yalnız bırakmayarak geceye 
destek verdi. Gecenin ana sponsoru Bridgestone ve 
Lassa olurken, gecenin diğer sponsorları Castrol, 
Mapfre Genel Sigorta, Turkcell, BASF - The 
Chemical Company, GEFCO Lojistik ve Koçfinans 
oldu. 

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Televizyon Uygulaması: Volkswagen “Jetta”

Yılın Gazete Uygulaması: Citroën “Yeni C4 Picasso”

Yılın Radyo Uygulaması: Renault “Captur”

Yılın Dergi Uygulaması: Fiat “500 Mıknatıslı Jant”

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Toyota “Corolla Lansmanı Yerel Basın 
Buluşmaları”

Yılın Dijital Uygulaması: Mercedes-Benz “Farkında mısınız?”

Yılın Outdoor Uygulaması: Mercedes-Benz “Citan”

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Doğuş Otomotiv “Trafik Hayattır”

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Toyota “Yeni Auris”

Yılın Basın Lansmanı: “Peugeot 2008 Lansmanı”

Jüri Özel Ödülü:  “Peugeot ile engelsiz yaşam”

ODD SATIŞ ÖDÜLLERİ
• En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari 

Araç Markası: Dacia

• En Çok Satılan Hafif Ticari 
Araç Modeli: Ford Transit

• En Çok Satılan Hafif Ticari 
Araç Markası: Ford

• En Hızlı Büyüyen Otomobil 
Markası: Lancia

• En Çok Satılan Otomobil 
Modeli: Fiat “Linea”

• En Çok Satılan Otomobil 
Markası: Renault

• En Çok Satılan Otomobil 
ve Hafif Ticari Araç Markası: 
Volkswagen
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SEKTÖRDEN HABERLER

Total Gönüllü Takımı’ndan
Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sürdürülebilir gelişim konusunda maddi 
destekle yetinmeyen Total Oil Türkiye, aynı 

zamanda gelişim konusuna tüm çalışanlarıyla 
destek veriyor. 2007 yılında kurulan Total Gönüllü 
Takımı, Total Oil Türkiye için sürdürülebilir gelişim 
projeleri tasarlıyor, yönetiyor ve uyguluyor.  2007 
yılından bu yana birçok önemli proje başlatan Total 
Gönüllü Takımı kan bağışı,  kültürel gezilerle minik 
öğrencilere Türkiye’nin kültürel hazineleri hakkında 
bilgi veriliyor.  

Total Gönüllü Takımı’nın gerçekleştirdiği 
faaliyetler arasında Unicef ’le işbirliği içinde 
gerçekleştirilen Prefabrik Derslik Projesi ve İzmir 
Kirazlı YIBO’da Müzik Odası Projesi,  TOÇEV ile 
işbirliği içinde yürütülen “Total Eğitime Destek” 
projesi kapsamında gerçekleştirilen okul yenileme 
projelerinde çevre düzenlemesi, kütüphane 
kurulması, ağaçlandırma, okul boyanması, mobilya 
montajı gibi çalışmaların yapılması, Kızılay ile 
her yıl yapılan kan bağışı organizasyonları, giysi –
oyuncak-kitap bağışları, Bilgi Teknolojisi  Sınıfları 
projeleri yer alıyor.  

Total Gönüllü Takımı Antik Kent Smyrna Gezi 
Organizasyonu

25 Ekim Cuma günü Merkez Ofis, Aliağa Terminal 
ve Menemen Madeni Yağ Fabrika’da çalışan Total 
Gönüllü Takımı üyeleri, Aliağa Gazi İlköğretim 
Okulu 6. Sınıf ’ta okuyan başarılı  öğrencileri 
için,  2008 yılından beri Total Oil Türkiye olarak 
desteklediğimiz  Smyrna Antik Kenti Kazı Alanı ve  
İzmir Tarih ve Sanat Müze gezisi organize etti. 

Total Gönüllü Takımı Teknik Gezi 
Organizasyonu

Total Gönüllü Takımı olarak, 10 Aralık Salı günü 
Aliağa Meslek Lisesi’nin 10 ve 11. Sınıfta okuyan 
başarılı öğrencileri için, meslek hayatları ile ilgili 
bilgilendirmek amacıyla,  Aliağa Terminali’ne 
Teknik Gezi düzenledi.

Aliağa Terminali, Haramidere Terminali ve 
Merkez Ofis ‘te çalışan Total Gönüllü Takımı 
üyeleri olarak organize edilen, Aliağa Meslek Lisesi 
Müdür Yardımcısı, öğretmenler ve öğrencilerin 
katıldığı etkinliğe kahvaltı ikramı ile başladığı gezi 
programı, öğrencilerin soruları eşliğinde tesis gezisi 
gerçekleştirildi.

Total Gönüllü Takımı Kan Bağışı Organizasyonu

Total Oil Türkiye çalışanlarının sürekli bir etkinlik 
olarak benimsedikleri Kan Bağışı Projesi 16 Aralık 
Pazartesi günü Merkez Ofis’te gerçekleştirildi. Bu 
yıl yedincisi düzenlenen Kan bağışı kampanyası 
kapsamında çalışanlar ihtiyaç sahipleri için kan 
bağışında bulundular. 

Sürdürülebilir gelişim konusunda maddi destekle yetinmeyip 
Total Gönüllü Takımı ile birçok projeye imza atan Total 
Oil Türkiye, gelişim ve sosyal sorumluluk konularına tüm 
çalışanlarıyla destek veriyor. Total Gönüllü Takımı, Kızılay kan 
bağışı, UNICEF ile prefabrik dersliği, İzmir müzik odası gibi 
projelerle bireysel ve kurumsal sorumluluğu desteklerken Antik 
Kent Smyrna gezisi, terminal gezileri gibi projelerle gençlere 
meslek hayatları ile ilgili bilgiler de veriyor.

Total Gönüllü Takımı 
gerçekleştirdiği 
projelerle diğer 
markalara örnek olarak 
daha fazla sosyal 
sorumluluk projesinin 
hayata geçirilmesini 
amaçlıyor.  
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Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden 
Continental, 7 - 10 Ocak tarihleri arasında Las 

Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda 
(CES), “Connected Electronic Horizon” ve “Smart 
Speech” teknolojilerini tanıttı. Continental’in 
geçtiğimiz yıl duyurduğu, IBM işbirliğinde 
geliştirilen teknolojilerinin yanı sıra gelişmiş araç 
sensörleri, otomotiv uygulamaları, otomatik kapı 
açmayı sağlayan akıllı telefonlar, masaj koltukları ve 
geliştirilmiş sürücü destek sistemleri gibi yenilikler 
de sergilendi.

“Sürücüler yalnızca dijital yaşam tarzlarına dair 
talepte bulunmuyor. Aynı zamanda araç içerisinde 
bütünsel bağlantının sağlanması ile sürüşün daha 
güvenli, verimli ve konforlu hale getirilmesini 
istiyor” diyen Continental İç Aksamlar Bölümü 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Helmut Matschi 
yüksek düzeyde ölçeklenebilir bulut platform 
hizmetleri ile çok çeşitli araç içi hizmetlerinin 
önünün açılabileceğini ifade etti. Matschi ayrıca 
müşterilerin artık mevcut IT altyapılarına entegre 
olabilecek esnek çözüm ve hizmet talebine yönelik 
beklentilerine de değindi.

Öngörülü sürüş: “Connected Electronic 
Horizon” ile bir sonraki viraj kontrolünüz 
altında!

Continental’in IBM işbirliğinde geliştirdiği platform 
sayesinde “öngörülü sürüş” kavramı güçlenecek. 
Yolun ilerisinde veya bir sonraki virajda ne 
olduğunu bilmek sürücülerin sürüş tarzlarını hem 
daha güvenli hem de daha ekonomik bir yöne 
çevirecek.

Bu platform, dijital haritalar yardımı ile sürücülere 
ufuk çizgisinden yola çıkarak bir sonraki adımda 
beliren nesneleri öngörüyor. Aynı zamanda bulut 
tabanından çektiği bilgiler ile harita verilerini de 
ortaya koyuyor. Bu teknoloji aslında otomobillerin 
bulundukları yer ve zamanla iletişimde olmalarını 
sağlayarak “otomatik sürüş”e geçilmesi için en 
önemli zemini hazırlıyor. Continental’in “otomatik 

sürüş” planının üç aşamalı bir yol haritası 
olduğunu hatırlatan Mastchi “2016 yılına kadar 
kısmen otomatik sürüş, 2020 yılına kadar üst 
düzey otomatik sürüş ve 2025 yılına kadar “tam 
otomatik sürüş” adımlarından oluşan yol haritası, 
aslında gelişen teknolojiler ile Continental 2025 
vizyonumuzun teknolojik alt yapısını ortaya 
koyuyor” dedi.

Sürücüsü ile aynı histeki araçlar: “Smart 
Speech” teknolojisi

Continental’in IBM işbirliğinde ortaya koyduğu 
bir diğer yenilik ise interaktif diyalog ve içerik 
bulma çözümleri ile konuşma arayüzlerini bir 
araya getiriyor. Daha akıllı ve bulut tabanlı bir 
ses algılama sistemi sayesinde araç ve sürücüler 
arasındaki tüm ilişki kişiselleştiriliyor.

“Smart Speech” ile araç ve sürücüler arasında 
interaktif yapay zeka tabanlı bir iletişim sağlanacak. 
Bu sayede sürücüsünün her bir etkileşimini kayıt 
altına alan araçların varlığının çok yakın olduğunu 
ifade eden Matschi “Bulut tabanlı fonksiyonlar 
ile araçların gelecekteki iç mekan ve güvenlik 
donanımları, bulundukları ortamla kurdukları 
iletişimin şekline bağlı olacak. Biz de Continental 
olarak IBM işbirliğinde bu bilgilerin yönetilmesi 
ile her zaman ön sırada tuttuğumuz güvenli sürüşü 
bir araya getirmeye ve daha da geliştirmeye devam 
edeceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü. 

Fren sistemleri, motor 
ve şasi sistemleri ve 
elemanları, aletle 
donatım, infotainment 
(bilgilendirmeli 
eğlence) çözümleri, 
araç elektroniği, 
lastik ve teknik 
elastomer ürünleri 
sunucusu olarak 
Continental; daha 
fazla sürüş emniyeti 
sağlamaya ve küresel 
iklimi korumaya 
önemli katkılarda 
bulunmaktadır. 

Continental geleceğin teknolojilerini tanıttı

Continental, Las Vegas’ta 
düzenlenen Uluslararası Tüketici 
Elektroniği Fuarı’nda (CES 2014) 
IBM işbirliğinde geliştirdiği otomobil 
teknolojilerini tanıttı. 
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Türk tasarımcı yerli oto için kolları sıvadı
Aralarında Mercedes ve Volkswagen'in de olduğu birçok 
markada görev alan Türk tasarımcı Murat Günak, elektrikli yerli 
otoyu tasarlamak için çalışacak.

Murat Günak

Ford, Mercedes, Peugeot, Daimler Chrysler'de 
görev aldıktan sonra 2 yıl boyunca Volkswagen 

Grubu'nun Tasarım Bölümü Başkanlığını yürüten 
ve Peugeot 206 ve Mercedes C serisi gibi modellere 
imza atan Türk tasarımcı Murat Günak, yerli otoyu 
tasarlamak için kolları sıvadı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşviki 
ve TÜBİTAK’ın aracılığıyla yürütülen elektrikli 
araç projesinde ikinci aşamaya geçilirken, başvuru 
sahiplerinin sundukları projelerin ayrıntıları da 
ortaya çıkmaya başladı.

Finale kalan 6 projeden birini hazırlayan firmanın 
yatırımcısı Ercan Malkoç, teşvik yarışında bir adım 
öne çıkmak için Peugeot 206 ve Mercedes C serisi 
gibi modellere imza atan Türk otomobil tasarımcısı 
Günak ile el sıkıştı.

"Yerli otomobilin en güçlü yanı tasarımı olacak"

Murat Günak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
otomobillerin insanların etkileyen en önemli 
objelerden olduğunu belirterek, endüstri 
dünyasında iddialı her ülkenin yerli bir otomobil 
üretmesi gerektiği söyledi.

Türkiye'nin mevcut koşullarda fosil yakıtlı bir 
otomobil üretmesinin kolay olmadığını, bu konuda 
Avrupalıların yaklaşık yüzyıllık birikiminin 
bulunduğunu ifade eden Günak, şöyle konuştu:

"Türkiye için fırsat elektrikli otomobiller. Çünkü 
herkes bu alandaki yarışa hemen hemen aynı yerden 
başlıyor. Murat Günak olarak elektrikli yerli bir 
otomobilin üretilmesini çok istiyorum. Bunun için 
doğru zamandayız. Yalnız Türkiye'nin elini çabuk 
tutup bu fırsatı kaçırmaması gerekir. Rakipler boş 
durmuyor, ürettiği otomobilleri piyasaya sürmeye 
başladı bile. Zaman çok çabuk geçiyor, bundan 
dolayı da teşvik süreci daha çabuk işlemeli."

"Heyecanlı  ve tecrübeli bir ekibe sahibiz"

Ercan Malkoç da 22 yıldır otomotiv sektörüne 
hizmet ettiğini ve 6 yıldır ise yerli otomobil üretmek 
için şirketi bünyesinde proje geliştirdiğini söyledi.

TÜBİTAK'a sundukları elektrikli yerli otomobil 
projesinin değerlendirmeye kalan 6 projeden biri 
olmasının memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden 
Malkoç, söyle konuştu:

"Bu proje için dünya otomobil devlerinin 
tasarımlarını yapmış Murat Günak ile tasarım 
konusunda anlaştık. Yerli otomobil tasarımıyla da 
yerli olmalı. Bunu Murat Günak gibi önemli bir 
isimle hayata geçirecek olmak ayrıca önemli. Yerli 
otomobili araç değil amaç olarak görüyoruz. Bunun 
için heyecanlı ve tecrübeli bir ekibe sahibiz." 
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H yundai Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, 
geleceğin tasarımları hakkında ipuçları veren, 

hidrojenle çalışan yakıt hücrelerine sahip Intrado 
konseptinin Hyundai’nin 2014 Cenevre Otomobil 
Fuarı’ndaki en önemli yeniliği olacağı belirtildi.

İkonik konsept Intrado'nun Hyundai’nin yeni 
çizgilerini gözler önüne serdiği, inovasyon 
anlamında da markaya pozitif enerji kattığı 
kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Hyundai’nin ultra hafif otomobiller projesine göre 
şekillendirilen Intrado, en son teknoloji ışığı altında 
geliştirilmiş malzemelerle üretildi. Yeni konsept, 
markanın gelişmiş tasarım dilinden esintiler 

Hyundai, yeni nesil 
teknolojilerde iddialı
Hyundai, hidrojenle çalışan yakıt hücrelerine sahip Intrado 
konseptinin Hyundai’nin 2014 Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki en 
önemli yeniliği olacağı belirtildi.

sunarken, aynı zamanda gelecekteki hidrojenle 
çalışan yakıt hücreli otomobillere de farklı bakış 
açısı getiriyor. Intrado’da kullanılacak yeni nesil 
sistemler, ayrıca seri üretim yakıt hücreli ix35 
Fuel Cell’in geliştirilmesine de katkı sağlayacak. 
Hyundai’nin Almanya Rüsselsheim’daki Ar-Ge 
Merkezi’nde tasarlanarak geliştirilen 9’uncu 
konsept Intrado, HED-9 (Hyundai Europe Design) 
kod ismiyle anılıyor. 'Intrado' adını bir uçağın 
kanadının altındaki lift mekanizmasından alan 
konsept otomobil, aynı zamanda yine uçakların 
üstün teknolojisi ilham alınarak geliştirilmiş. 
Yüksek verimli güç aktarımıyla stil sahibi tasarımı 
birleştiren Hyundai mühendisleri, Intrado’da ikinci 
nesil akıcı tasarım felsefesini de uygulamış oluyor.'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai 
Motor Grubu Tasarım Başkanı Peter Schreyer, 
Intrado'nun gelecek nesil Hyundai otomobillerinin 
verimliliklerini en iyi şekilde gözler önüne serdiğini 
vurguladı.

Otomobillerin hem duygusal hem de fiziksel 
bağlantıları en güçlü anlatan araçlar olduğuna 
dikkati çeken Schreyer, 'Intrado konseptimiz, 
bizlere yeni şeyleri keşfetmenin sevincini yaşatırken 
ayrıca gelecekteki otomobillerimizin heyecan verici 
simgesi olarak öne çıkıyor' ifadesini kullandı.

Yeni konsept, markanın gelişmiş tasarım dilinden esintiler sunarken aynı zamanda 

gelecekteki hidrojenle çalışan yakıt hücreli otomobillere de farklı bir bakış açısı 

getiriyor. Intrado’da kullanılacak olan yeni nesil sistemler, ayrıca seri üretim yakıt 

hücreli ix35 Fuel Cell’in geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Bu konseptle birlikte 

gelecekte daha hafif ve daha gelişmiş platformlar kullanacağını vurgulayan Hyundai, 

araçların içerisindeki bazı donanım ağırlıklarının azaltılarak daha ekonomik yakıt 

tüketimleri elde edilebileceğinin de altını çizmiş oluyor.

Hyundai’nin Almanya Rüsselsheim’daki Ar-Ge Merkezi’nde tasarlanarak geliştirilen 

dokuzuncu konsept olan Intrado, HED-9 (Hyundai Europe Design) kod ismiyle anılıyor. 

Intrado adını, bir uçağın kanadının altındaki lift mekanizmasından alan konsept 

otomobil, uçakların üstün teknolojisi ilham alınarak geliştirilmiş. 

Peter Schreyer
Hyundai Motor Grubu 
Tasarım Başkanı Peter 
Schreyer, kendilerine 
yeni şeyler keşfetme 
sevinci yaşatan 
Intrado konseptinin 
gelecekteki 
otomobillerinin 
heyecan verici simgesi 
olarak öne çıktığını 
bildirdi. 
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı,
2013 yılında % 10 arttı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Otomobil pazarı %19,48 artarken, hafif ticari araç pazarı %14,79 
azaldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2013 yılı Aralık ayında 
%12,41 arttı. Otomobil pazarı %25,05 artarken, hafif ticari araç 
pazarı %17,27 küçüldü.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı 2013 yılında bir önceki 

yıla göre %9,72 artarak 853.378 adet olarak 
gerçekleşti. 2012 yılında 777.761 adet toplam 
pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları 2013 yılında bir önceki yıla 
göre %19,48 artarak 664.655 adete ulaştı. 2012 
yılında 556.280 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı 2013 yılında geçen 
yıla göre %14,79 oranında azalarak 188.723 
adete geriledi. Geçen yıl 221.481 adet satış 
gerçekleşmişti.

2013 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 129.718 adete ulaştı. 115.400 
adet olan 2012 yılı Aralık ayı otomobil ve 
hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
%12,41 oranında arttı.

2013 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %25,05 artarak 
101.199 adet olarak gerçekleşti.

Hafif ticari araç pazarı 2012 yılının Aralık 
ayına göre %17,27 azalarak 28.519 adet 
seviyesine geriledi.

2013 yılında bir önceki yıla göre, 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %21,5 ve 
2000cc üstü otomobillerde %10,8 artış 
görülürken, 1600-2000cc aralığında motor 
hacmine sahip otomobil satışlarında %7,9 
azalma görüldü.

Ülkemiz iç pazarında 2013 yılında 85kW altı 
31 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı otomobil pazarı ortalama emisyon 
değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek 
paya %35,9 oranıyla 100-120 gr/km 

arasındaki otomobiller 238.816 adet ile sahip 
oldu.

2013 yılında dizel otomobil satışlarının payı 
%58,8’e, otomatik şanzımanlı otomobillerin 
payı ise 38,9’a yükseldi.

2013 yılında otomobil pazarı segmentinin 
%86’sını, vergi oranları düşük olan A, B ve 
C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. 
Segmentlere göre en yüksek satış adetine 
%51,0 pay ile C segmenti (339.034 adet), 
kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen 
gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,6 pay, 
296.240 adet) oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında, 
2013 yılının ilk çeyreğinde %12,41, ikinci 
çeyreğinde %11,84, üçüncü çeyreğinde 
%7,64 ve son çeyreğinde %8,09 artış yaşandı. 
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2013 
yılını %9,72 artış ile tamamladı. 2013 yılında, 
otomobil pazarında %19,48 artış yaşanırken, 
hafif ticari araç pazarında %14,79 daralma 
görüldü. 

SEKTÖR ANALİZİ

2013

2012

10 Yıllık Ort.

35.523 48.307 68.774 73.575 81.468 74.096 71.596 65.043 67.963 58.014 79.304 129.718

29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067 62.304 58.148 69.629 59.938 71.710 115.400

26.503 34.044 54.967 55.030 62.224 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 (%)

2013/2012 (%)

2012/2011 (%)

20,23 16,90 6,0 16,88 14,97   4,26 14,91 11,86 -2,39 -3,21 10.59 12.41

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

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, Hafif 
ticari araç pazarı 
2013 yılında 
geçen yıla göre 
%14,79 oranında 
azalarak 188.723 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene sonunda 
221.481 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı 2013 yılı 
Aralık ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
%17,27 oranında 
azalarak 28.519 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
34.474 adet satış 
gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Aralık ayı ortalama 
satışlara göre 
%15,83 düşüş 
gösterdi.
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2012 Yılı Sonu 2013 Yılı Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 514.860 % 92,55 625.621 % 94,13 % 21,51 % 40 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 35.851 % 6,44 33.035 % 4,97 % -7,85 % 80 % 18

≥ 2001 cc B/D 5.385 % 0,97 5.968 % 0,9 % 10,83 % 130 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 184 % 0,03 31 % 0,0 % -83,15 % 3 % 18

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

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

Toplam 556.280 % 100,0 664.655 % 100,0 % 19,48 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2012 Yılı Sonu 2013 Yılı Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 18.635 % 3,35 56.570 % 8,51 % 203,57

≥ 100 - < 120 gr/km 175.353 % 31,52 238.816 % 35,93 % 36,19

≥ 120 - < 140 gr/km 200.322 % 36,1 216.016 % 32,50 % 7,83

≥ 140 - < 160 gr/km 117.768 % 21,17 116.245 % 17,49 % -1,29

≥ 160 gr/km 44.202 % 7,95 37.008 % 5,57 % -16,28

Toplam 556.280 % 100,0 664.655 % 100,0 % 19,48

Dizel
2012 Yılı Sonu 2013 Yılı Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 55 % 3,77 69 % 2,33 % 25,45

B (Entry) 95.451 % 51,54 127.183 % 55,41 % 33,24

C (Compact) 179.709 % 62,78 205.820 % 60,71 % 14,53

D (Medium) 38.271 % 57,23 41.544 % 57,72 % 8,55

E (Luxury) 11.281 % 78,80 13.873 % 77,87 % 22,98

F (Upper Luxury) 1.963 % 90,09 2.241 % 88,80 % 14,16

Toplam 326.730 % 58,73 390.730 % 58,79 % 19,59

Dizel
2012 Yılı Sonu 2013 Yılı Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 738 % 50,62 1.329 % 44,91 % 80,08

B (Entry) 40.518 % 21,88 49.278 % 21,47 % 21,62

C (Compact) 98.040 % 34,25 429.601 % 38,23 % 32,19

D (Medium) 45.459 % 67,98 56.995 % 79,19 % 25,38

E (Luxury) 14.314 % 99,99 18.498 % 99,83 % 29,29

F (Upper Luxury) 2.179 % 100,0 2.611 % 99,96 % 19,83

Toplam 201.248 % 36,18 258.312 % 38,86 % 28,36

2013 yılında otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %94,1 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 625.621 adet ile 
sahip oldu. Ardından %5,0 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,9 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2012 yılına göre 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %21,5 ve 2000cc üstü otomobillerde %10,8 artış görülürken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil 
satışlarında %7,9 azalma görüldü.

Ülkemiz iç pazarında 2013 yılında 85 kW altı 31 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılında otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %35,9 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (238.816 adet) ve ardından %32,5 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (216.016 adet ) sahip oldu.

2013 yılında dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında arttı. 2013 yılında otomobil satış adetleri, 2012 yılı ile 
kıyaslandığında, dizel payı %58,7’den %58,8’e (390.730 adet) yükseldi.

2013 yılında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2012 yılına göre %28,4 arttı. 2013 yılında otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, 
otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %36,2’den %38,9’a (258.312 adet) yükseldi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI ARALIK 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 149 149 0 0 149 149

ASTON MARTIN 0 0 0 0 0

AUDI 2.603 2.603 0 0 2.603 2.603

BENTLEY 3 3 0 0 3 3

BMC 0 0 0 0 0

BMW 3.291 3.291 0 0 3.291 3.291

CHERY 0 0 0 0 0 0 0

CHEVROLET 1.632 1.632 0 0 1.632 1.632

CITROEN 3.015 3.015 500 982 1.482 500 3.997 4.497

DACIA 4.802 4.802 1.260 1.260 0 6.062 6.062

DFM 0 0 0 0 0 0

FERRARI 3 3 0 0 3 3

FIAT 4.457 1.400 5.857 7.237 979 8.216 11.694 2.379 14.073

FORD 11.297 11.297 7.429 24 7.453 7.429 11.321 18.750

GEELY 7 7 0 0 7 7

HONDA 2.224 534 2.758 0 2.224 534 2.758

HYUNDAI 2.452 4.004 6.456 214 214 2.452 4.218 6.670

INFINITI 11 11 0 0 11 11

ISUZU 0 9 474 483 21 474 483

IVECO 0 380 380 0 380 380

JAGUAR 7 7 0 0 7 7

JEEP 178 178 0 0 178 178

KARSAN 0 65 65 65 0 65

KIA 1.793 1.793 68 68 0 1.861 1.861

LADA 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1

LANCIA 122 122 0 0 122 122

LAND ROVER 208 208 0 0 208 208

MASERATI 18 18 0 0 18 18

MAZDA 246 246 0 0 0 246 246

MERCEDES-BENZ 3.006 3.006 1.309 1.309 0 4.315 4.315

MINI 222 222 0 0 222 222

MITSUBISHI 213 213 23 709 732 23 922 945

NISSAN 2.641 2.641 36 36 0 2.677 2.677

OPEL 10.176 10.176 9 0 10 9 10.176 10.185

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 4.800 4.800 214 1.883 2.097 214 6.683 6.897

PORSCHE 93 93 0 0 93 93

PROTON 235 235 0 0 0 235 235

RENAULT 9.293 5.466 14.759 1.827 1.827 9.293 7.293 16.586

SEAT 1.536 1.536 0 0 1.536 1.536

SKODA 1.764 1.764 0 0 0 1.764 1.764

SMART 23 23 0 0 23 23

SSANGYONG 152 152 85 85 0 237 237

SUBARU 129 129 0 0 129 129

SUZUKI 180 180 0 0 180 180

TATA 1 1 20 20 0 21 21

TOYOTA 3.796 2.595 6.391 321 321 3.796 2.916 6.712

VOLKSWAGEN 9.636 9.636 2.462 2.462 0 12.098 12.098

VOLVO 785 785 0 0 785 785

Toplam 22.222 78.977 101.199 15.486 13.033 28.519 37.708 92.010 129.718 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-ARALIK 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Top39 Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 1.030 1.030 0 0 1.030 1.030

ASTON MARTIN 1 1 0 1 1

AUDI 14.987 14.987 0 0 14.987 14.987

BENTLEY 21 21 0 0 21 21

BMC 0 0 0 0 0

BMW 20.705 20.705 0 0 20.705 20.705

CHERY 492 492 0 0 492 492

CHEVROLET 12.506 12.506 0 0 12.506 12.506

CITROEN 19.690 19.690 3.634 6.679 10.313 3.634 26.369 30.003

DACIA 28.901 28.901 7.494 7.494 0 36.395 36.395

DFM 0 39 39 0 39 39

FERRARI 23 23 0 0 23 23

FIAT 39.343 10.913 50.256 41.092 6.245 47.337 80.435 17.158 97.593

FORD 58.405 58.405 49.093 657 49.750 49.093 59.062 108.155

GEELY 623 623 0 0 623 623

HONDA 12.021 3.394 15.415 0 12.021 3.394 15.415

HYUNDAI 18.298 29.824 48.122 1.480 1.480 18.298 31.304 49.602

INFINITI 37 37 0 0 37 37

ISUZU 0 251 2.587 2.838 251 2.587 2.838

IVECO 0 2.204 2.204 0 2.204 2.204

JAGUAR 97 97 0 0 97 97

JEEP 973 973 0 0 973 973

KARSAN 0 1.631 1.631 1.631 0 1.631

KIA 13.195 13.195 453 453 0 13.648 13.648

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 4 4 0 0 4 4

LANCIA 782 782 0 0 782 782

LAND ROVER 1.323 1.323 0 0 1.323 1.323

MASERATI 40 40 0 0 40 40

MAZDA 1.377 1.377 3 3 0 1.380 1.380

MERCEDES-BENZ 20.023 20.023 10.421 10.421 0 30.444 30.444

MINI 1.557 1.557 0 0 1.557 1.557

MITSUBISHI 1.488 1.488 160 3.592 3.752 160 5.080 5.240

NISSAN 18.417 18.417 878 878 0 19.295 19.295

OPEL 55.719 55.719 274 0 274 274 55.719 55.993

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 23.068 23.068 2.643 8.323 10.966 2.643 31.391 34.034

PORSCHE 517 517 0 0 517 517

PROTON 715 715 0 0 0 715 715

RENAULT 63.857 32.904 96.761 11.550 11.550 63.857 44.454 108.311

SEAT 11.065 11.065 0 0 11.065 11.065

SKODA 12.833 12.833 0 0 0 12.833 12.833

SMART 110 110 0 0 110 110

SSANGYONG 973 972 859 859 0 1.831 1.831

SUBARU 1.101 1.101 0 0 1.101 1.101

SUZUKI 1.623 1.623 0 0 1.623 1.623

TATA 326 326 316 316 0 642 642

TOYOTA 13.609 22.421 36.030 2.413 2.413 13.609 24.834 38.443

VOLKSWAGEN 88.304 88.304 23.752 23.752 0 112.056 112.056

VOLVO 5.021 5.021 0 0 5.021 5.021

Toplam 147.128 517.527 664.655 98.778 89.945 188.723 245.906 607.472 853.378 K
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Avrupa Otomotiv Pazarı 
2013 Yılı İlk On Ayında % 3 daraldı
AB (27) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2013 yılı Ocak-Ekim döneminde 
%3,1 daraldı ve 11.833.929 adet 
seviyesinde gerçekleşti.

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

fazla düşüş %23,7 ile Hollanda’da, ardından 
%15,5 ile Romanya’da ve %8,7 ile İtalya’da 
görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler 
arasında Slovakya, Finlandiya, Fransa, İsviçre, 
Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve 
Almanya gibi ülkeler yer aldı. Aynı dönemde 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; 
Estonya %16,5, İngiltere %10,1 ve Portekiz 
%7,4 oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2013 yılı Ekim ayında 2012 
yılı aynı ayına göre %4,9 küçüldü ve toplam 
1.209.933 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2012 yılı aynı ayında ise 1.152.947 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2013 
yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 
en fazla düşüş %11,7 ile Romanya’da, ardından 
%9,3 ile İzlanda ve %6,3 ile İtalya’da görüldü. 
Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında 
Belçika, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve 
İsviçre yer aldı. 2013 yılı Ekim ayında geçen 
yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran 
ilk üç pazar sırasıyla; İspanya %33,0, Hollanda 
%30,6 ve Slovakya %30,5 oranıyla yer aldı.

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

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Ocak-Ekim 
döneminde 2012 yılı aynı dönemine göre 
%3,1 küçüldü ve toplam 10.385.061 adet 
seviyesinde pazar gerçekleşti. 2012 yılı 
aynı dönemde ise 10.722.640 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2013 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre sırasıyla; en fazla düşüş 
%25,4 ile Hollanda’da, ardından %16,5 ile 
Romanya’da ve %8,5 ile Slovakya’da görüldü. 

Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında 
İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Finlandiya, 
İsviçre, Lüksemburg, İrlanda, Avusturya, 
Almanya ve İsveç gibi ülkeler yer aldı. 2013 
yılı ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise 
sırasıyla; Estonya %14,7, İngiltere %10,2 ve 
Portekiz %8,1 oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Ekim ayında 2012 
yılı aynı ayına göre %4,6 arttı ve toplam 
1.044.921 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 

2012 yılı aynı ayında ise 999.266 adet satış 
gerçekleşmişti. AB (27) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre 2013 yılı Ekim ayında geçen 
yılın aynı ayına göre en fazla düşüş %17,5 ile 
Romanya’da, ardından %10 ile İzlanda’da ve 
%5,6 ile Belçika’da görüldü. Daralma yaşayan 
diğer ülkeler arasında İtalya, Çek Cumhuriyeti 
ve Yunanistan yer aldı. 2013 yılı Ekim ayında 
geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok 
artıran ilk üç pazar sırasıyla; Slovakya %37,6, 
Hollanda %37,4 ve İspanya %34,4 oranıyla yer 
aldı.

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (EKİM 2013/2012)

Ekim 2013 Ekim 2012 Değ.% Ock-Ekm 2013 Ock-Ekm 2012 Değ.%

ALMANYA 293.630 287.047 2,3 2.727.215 2.878.389 -5,3

FRANSA 207.677 201.834 2,9 1.819.015 1.957.523 -7,1

İNGİLTERE 185.159 173.151 6,9 2.222.315 2.018.326 10,1

İTALYA 121.359 129.464 -6,3 1.204.451 1.318.697 -8,7

İSPANYA 70.708 53.151 33,0 687.383 677.531 1,5

BELÇİKA 44.957 47.686 -5,7 482.507 484.661 -0,4

HOLLANDA 41.933 32.114 30,6 391.903 513.944 -23,7

POLONYA 33.099 27.087 22,2 288.718 275.093 5,0

AVUSTURYA 30.482 29.573 3,1 307.200 326.561 -5,9

İSVİÇRE 29.445 29.695 -0,8 213.017 206.399 3,2

DANİMARKA 19.327 17.676 9,3 135.170 128.549 5,2

ÇEK CUM. 17.522 17.821 -1,7 120.154 131.059 -8,3

NORVEÇ 16.074 15.914 1,0 80.966 88.938 -9,0

PORTEKİZ 11.043 8.906 24,0 79.384 74.430 6,7

FİNLANDİYA 10.469 9.408 11,3 47.080 53.845 -12,6

SLOVAKYA 7.504 5.750 30,5 41.029 39.321 4,3

ROMANYA 6.971 7.893 -11,7 41.073 49.128 -16,4

MACARİSTAN 6.611 5.191 27,7 39.821 38.707 2,9

YUNANİSTAN 5.322 5.472 -2,7 44.013 45.538 -3,3

SLOVENYA 5.295 4.387 20,7 71.717 76.717 -6,5

LÜKSEMBURG 4.951 4.838 2,3 36.026 39.090 -7,8

İRLANDA 2.642 2.290 15,4 14.513 13.316 9,0

ESTONYA 2.167 1.786 21,3 13.898 14.252 -2,5

BULGARİSTAN 1.978 1.905 3,8 18.408 18.283 0,7

LİTVANYA 1.719 1.549 11,0 14.340 14.162 1,3

LETONYA 1.650 1.555 6,1 11.992 12.402 -3,3

KIBRIS 586 901 -35,0 6.773 10.861 -37,6

İZLANDA 519 572 -9,3 7.325 7.379 -0,7

TOPLAM 1.209.933 1.152.947 4,9 11.833.929 12.213.705 -3,1

Ekim 2013 Ekim 2012 Değ.% Ock-Ekm 2013 Ock-Ekm 2012 Değ.%

TÜRKİYE 60.406 62.677 3,62 674.440 621.462 8,52








