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EDİTÖRÜN YORUMU

Değerli Meslektaşlarım,

OYDER olarak işletmelerinizi destekleyecek yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Sizlere söz 
verdiğimiz gibi bu yılın ikinci önemli projesini de hayata geçirmeye başlıyoruz. 

Şirketlerimizin kârlılık sıkıntısı devam ederken tüm iş sahiplerinin gözü doğal olarak tasarruf 
amaçlı gider kalemlerinin üstüne yönelir. İşte bu kalemlerde üyelerimizin maliyetlerini düşürme-
leri ve çağdaş bir sistem üzerinden satın alma yapabilmeleri için www.oydersatınalma.com si-
tesi hayata geçirilmek üzere çalışmaları bitirilmiştir. Ülkemizin önemli bir holdinginin yarattı-
ğı ve grup şirketlerinin tümünün kullandığı bu sistem sayesinde artık tüm ofis sarf alımlarınız 
gözünüzün önünde ve raporlanabilir şekilde kullanılabilecek. Üye kuruluşlarımızın son derece 
önemli olan bu portalda olmaları şirketlerinin maliyet kontrolünde diğerlerine göre birkaç adım 
önde olmalarını sağlayacaktır. Bu vesile ile tüm yetkili satıcı dostlarımızı kendi dernekleri olan 
OYDER’e üye olmaya davet etmek istiyorum.

Üçüncü  projemize ait çalışmalarının da neticelenmek üzere olduğunu şimdiden belirtmek iste-
rim.

Dergimizin bu sayısında, AB’de Mayıs ayında devreye girecek olan satış sistemleri ile ilgili yeni 
Blok Muafiyeti Kanunu hakkında sizleri önceden bilgilendirmek istedik. Bu kanunda önemli de-
ğişiklikler görünmekte ve yazıyı dikkatinizi yoğunlaştırarak okumanızı tavsiye ediyorum. İş or-
tağımız Legal Hukuk Bürosu sahibi ve otomotiv hukuku konusunda uzman olan Emre Sait Akın 
bizlere, işimizin geleceği hakkında çok önemli bilgiler aktardı.

Ve, bu yılda OYDER’in düzenlediği, Türkiye’nin tek ve en büyük Otomotiv Kongresi zamanı artık 
netleşti. 22 Mayıs tarihinde Hilton Convention Center’da yapılacak olan kongremiz gerçekten 
çok önemli bir konuyu tema olarak seçti “Gelişim için Değişim”! 

Bu yıl Kongremizi Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan açacak ve devamında ülkemizde önem-
li yer tutan bazı Holding sahibi değerli konuşmacılarımız ile devam edeceğiz. Önemli konuş-
macılarımızdan biriside gerek ekonomisi gerekse otomotiv sektörü ile örnek alabileceğimiz, ül-
kemiz ile çok önemli benzerlikler gösteren Meksika’nın 2006-2012 yılları arasında Başkanlığı-
nı yapmış Sn. Felipe Calderon olacak. Ayrıca ülkemizi sürekli değerlendirme altında tutan PWC, 
Earnst&Young, KPMG ve Deloitte kurumlarının otomotiv yöneticileri sizlerle otomotiv ve ekono-
mi ile alakalı çok değerli görüşlerini paylaşacak. Son panelimiz ise aile içi konuların görüşülece-
ği bir yetkili satıcı paneli olacak, burada da birbirinden değerli panelistlerimiz ile mevcut durum 
analizi ile gelecek planlamaları hakkında görüşler paylaşılacak. 

Geçtiğimiz sayıda sizlere duyurduğumuz “Satış Tabanlı Personel Alım Sistemi” konusunda çok 
değerli yerlerden talepler alınmaya başlanmıştır. Sizlere büyük faydasının olacağına inandığı-
mız bu sistemin sizlere anlatılması amacıyla bir arkadaşımız ziyaretlerine başlamıştır. Talepleri-
nizin olması durumunda bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz.

Başarılar dilerim...

OYDER,
Gelişim için 
değişime 
çağırıyor...
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OYDER ORTAK 
SATINALMA PROJESİ 
OYDER Satınalma Platformu tüm Türkiye’de otomotiv 
sektörünün temelini oluşturan yetkili satıcıların katılımıyla 
oluşan, ortak satın alma davranışlarının bir arada yapıldığı, 
toplu satın almanın getirmiş olduğu güç ile firmalara 
maliyet avantajı sağlayarak kârlılıklarını artıran bir 
platformdur.

O YDER Satın Alma Sistemi en yalın haliyle 
dernek üyelerinin sarf malzemelerini ortak bir 

platformdan tedarik etmeleridir. İnternet ortamında 
elektronik tedarik esasına göre çalışan sistem, 
firmalara önemli maliyet avantajı getirme amacıyla 
yaratılmıştır.

Sektörün büyüyen ortamında şirketlerin 
yapılanmaları genişlemiş, gereksinimleri artmış ve 
zaman kavramı para ile eşdeğer duruma gelmiştir. 
Artık şirketler ticari gereksinimlerini sağlayacak 
ürün satışının yanı sıra, ürün alımını yani satın 
alma davranışlarını da en optimize şekilde yapmak 
zorundadırlar ve içinde geçtiğimiz bu dönemde 
maliyetlerini kontrol edebilen şirketler rekabette 
daha avantajlı konuma geleceklerdir.

“Şirketlerimizde sattığımız her ürünün ve servis 
hizmetinin şirkete sağladığı fayda ile, satın alınan 
her üründe yakalanan maliyet avantajının şirkete 
sağladığı fayda hemen hemen aynıdır”

Amacımız ortak satınalma faaliyetleri ile şirketlerin 
girdi maliyetlerini azaltmak ve ürün veya hizmette 
fiyat avantajı yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

Yeni ekonomik dönemde, satın almasını uygun 
yapan firmalar rakiplerinin bir adım önünde 
durmaktadır.  Özellikle şirketlerin ana gider 
kalemlerini oluşturan konularda birçok firma 
açısından karlılığıönemliölçüdeetkilemektedir.

Holdingler gibi ekonomik olarak çok büyük 
sayılan işletmeler satın alma davranışlarını alım 
güçlerinin de yüksek olması dolayısıyla optimale 

Şirketlerinizin yardımcı malzeme, 
alt ürün ihtiyaçlarının temin edilerek 
ve tedarikçi yönetimi tek elden 
yapılarak, yetkili satıcılarımızın 
zaman ve enerji kayıpları 
engellenmekte ve ortak sinerji 
oluşturulmaktadır.
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yakın sayılabilecek ölçüde yapabilmektedir. 
Göreceli olarak daha ufak sayılabilecek işletmeler 
ise; satın alma davranışlarını aynı oranda uygun 
yapamamakta ve rekabet açısından büyük firmalara 
karşı bir adım geriden rekabete başlamaktadır.

Satın almalar sırasında oluşacak ürün fiyatının 
alınacak malzemenin miktarıyla doğru orantılı 
olduğu gerçeğini göz önüne alırsak birçok firmanın 
bir araya geldiği ve toplu bir satın alma faaliyetinin 
yapıldığı bir ortam firmaların sadece satarken değil 
satın alma yaparken de kâr etmelerini sağlayacaktır.

Ortak satın alma hareketinin bir platformda 
toplanmasının yegâne sebebi avantaj sağlamaktır, 
OYDER bu düşünceden hareketle yola çıkarak, 
irili ufaklı işletmelerin satın almalarında eşitliği 
sağlamayı, bu vesile ile rekabeti sundukları 
hizmet kalitesine taşımalarına imkân sağlamayı, 
küçük sermayeli,  işletmelerin rekabet ortamına 
uymalarına imkân tanıyacak satın alma gücünü 
tesis etmeyi amaç edinmiştir.

Yetkili Satıcıların 
ihtiyaçları ile 

zamanlamayı 
örtüştüren bir model 

olan Satınalma portalı 
sayesinde  gereksiz 

depolama ve iş gücü 
gibi kayıpları elimine 

edilmektedir. 

Yetkili Satıcıların ihtiyaçları ile zamanlamayı 
örtüştüren bir model olan Satınalma Portalı 
sayesinde  gereksiz depolama ve iş gücü gibi 
kayıpları ortadan kaldırılmaktadır. Şirketlerinizin 
yardımcı malzeme, alt ürün ihtiyaçlarının temin 
edilerek ve tedarikçi yönetimi tek elden yapılarak, 
Yetkili Satıcılarımızın zaman ve enerji kayıpları 
engellenmekte ve ortak sinerji oluşturulmaktadır.

Bu kapsamda Zer ve OYDER ortak olarak tedarik 
zincirinde önemli bir rol üstlenmektedir.

1- Şirketlerinizin gider kalemlerinin çeşitliliği 
konusunda ne kadar fikir sahibisiniz?

2- Şirketlerinizin giderlerini ne kadar kontrol 
edebiliyorsunuz?

3- Şirketlerinizin girdi maliyetlerini azaltmaya 
mı çalışıyorsunuz?

4- Şirketlerinizin alımlarında yeterli 
rekabetçi rakamı yakalayamadığınızı mı 
düşünüyorsunuz?

5- Şirketlerinizin alımlarında fiyat ve kalite 
güveninde soru işaretleriniz mi var?

6- Bu kadar yoğun rekabette maliyetlerinizi 
düşürmek istemez misiniz?

7- Ürünleri görerek ve ihtiyacınız kadar seçmek 
elinizde olsun istemez misiniz?

Eğer yukarıdaki maddelerde hem fikirseniz o zaman 
gelin bu organizasyonun içinde yer alın.

OYDER ve ZER firmalarının ortak girişimi ile 
oluşturulan ve tüm Türkiye’deki Yetkili Satıcıların 
aynı çatı altında buluşturacak bu projede yerinizi 
ayırtın!!! 

“Şirketlerimizde 
sattığımız her 
ürünün ve servis 
hizmetinin şirkete 
sağladığı fayda ile, 
satın alınan her 
üründe yakalanan 
maliyet avantajının 
şirkete sağladığı 
fayda hemen 
hemen aynıdır”
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OYDER, Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan’ı ziyaret etti

A nkara'da gerçekleştirilen ziyarette Ekonomi 
Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'a OYDER Yönetim 

Kurulu, yetkili satıcıların sorunlarını aktararak 
görüş alış verişinde bulundular.

Sektörümüzü yakından takip eden ve özellikle 
ticaretin gelişmesi ve ihracatın artması için ekibi 
ile son derece yoğun çalışan Ekonomi Bakanı Zafer 
ÇAĞLAYAN,  sektörün önündeki engelleri aşmak 
için  destek vereceğini ifade etti.

OYDER, gerçekleştirilen ziyarette, yetkili satıcıların 
KOBİ kapsamına dahil olması için öncü olan 
sayın ÇAĞLAYAN'a tüm meslektaşları adına 
teşekkür etme fırsatı buldu. OYDER’in geleneksel 

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. 
Şükrü ILISAL; Başkan Yardımcısı 
Nizametdin UĞURLU ve Genel 
Sekreter Özgür TEZER,  Ekonomi 
Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ı ziyaret 
ettiler.

hale gelen, Türkiye'nin tek ve en büyük otomotiv 
buluşması olan "Otomotiv Sektörünün Geleceği" 
Kongresi hakkında bilgi verdiler. Kongre'nin 
bu yılki teması olarak "Gelişim için Değişim" 
belirlenmişti.Ekonomi Bakanı  Zafer ÇAĞLAYAN 
kongrenin onur konuğu olarak davet edildi. Zafer 
ÇAĞLAYAN, otomotivin bu büyük buluşmasına 
katılmaktan ve konuşmacı olmaktan mutluluk 
duyduğunu OYDER Yönetim Kurulu'na ifade etti.

Görüşme kapsamında Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan ile sektörün genel sorunları, yapılması 
gerekenler ve sektör ile ilgili gündemdeki güncel 
konular karşılıklı olarak değerlendirildi. Bakan 
Çağlayan, yetkili satıcıların son yıllardaki yaptığı 
önemli yatırımları dikkatle izlediğini vurgulayarak 
hükümetin otomotiv sektörüne çok önem verdiğini 
ifade etti.
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OTOMOTİVİN GELECEĞİ
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Otomotiv Sektörünün Geleceği

“Gelişim için Değişim” 
Kongresi

22 Mayıs 2013

FELİPE CALDERON 
Meksika Eski Devlet Başkanı (2006-2012)

Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government’da Ziyaretçi Öğretim Üyesi

Felipe Calderon Meksika’nın 56.Başkanıdır. Yönetim süresi boyunca yaptığı ekonomik reformlar önceliği haline gelmiş olan Cal-

deron ülkesinin global ekonomide güçlü bir oyuncu haline gelmesini de bu politikaları vasıtasıyla gerçekleştirmiştir.

Başkanlığa adaylığı döneminde Felipe Calderon Sürdürülebilir İnsani Gelişim konsepti üzerine bir plan ortaya koymuş ve bu pla-

nını beş ana bölümde ele almıştır. Bu beş ana bölüm kanunun üstünlüğü ve kamu güvenliği, rekabetçi ve istihdam yaratan ama 

eşit fırsatlar sunan bir ekonomi, sürdürülebilir gelişim ve etkin bir demokrasi ile sorumlu bir dış politika anlayışı olarak özetlen-

miştir.

Felipe Calderon 2007’deki Latin Business Chronicle tarafından “Yılın Lideri” seçilmiş, aynı yıl LATIN TRADE ve the BRAVO Bu-

siness Award Ödüllerini almıştır. Kendisi TIME Dergisi tarafından da Dünyanın En Etkili 100 kişisi arasında gösterilmektedir.
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Otomotiv Sektörünün Geleceği

“Gelişim için Değişim” 
Kongresi

22 Mayıs 2013

Değerli Sektör Temsilcisi;

Otomotiv sektörünün dört güçlü derneğinden biri olarak “Otomotiv Sektörünün Geleceği” konulu kongrelerimizi her yıl düzenli olarak gerçek-
leştirmekteyiz.

Bu yıl, değişimi algılamak ve yeni dünya düzenine ayak uyduracak stratejileri belirlemek amacıyla “Gelişim İçin Değişim” sloganı ile yola çıktık. Bu 
sayede otomotiv sektöründe gelişimin temel parçalarına değinmeyi planlamaktayız.

OYDER misyonu gereği üretici/dağıtıcı ve tüketici arasında köprü görevi üstlendiği, tüketiciyi ve onun çıkarlarını yakından ilgilendiren güncel konula-
rın tüm detayları ile ele alınmasını sağlamasını hedeflediğinden dolayı bu kongrelerde amacımız; yılda en az bir defa otomotiv sektörünün en önemli 
oyuncularını bir araya getirmek; bilimsel ve sosyal olarak sektörel birliktelikleri pekiştirmek; politik, teknolojik ve sosyal yeniliklerin farkındalığını art-
tırmak ve elde edilen yıllık verileri katılımcılarla paylaşmaktır.

Öte yandan her yıl, dünyada iz bırakmış fikir liderlerini ağırladığımız kongrelerimizde dünya ekonomisine yön veren stratejilerin sektörümü-zle en-
tegrasyonu konusunda liderlik etmek adeta OYDER’in ikincil misyonu haline gelmiştir. Bu nedenle bu yıl da; ülkesinde otomotiv endüstrisinde yap-
tığı reformalarla, Meksika’nın dünya ekonomisinde önemli bir oyuncu olmasını sağlayan, Meksika Eski Devlet Başkanı Sayın Felipe Calderon’u ağır-
layacağız.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da devlet protokolü kongremizde yer alacaktır. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan, sektörü-
müzün Türk ekonomisindeki konumu ve önemi hakkında görüşlerini bildirmek üzere bizimle olacaklardır.

Kongrelerimizdeki esas amaç, yetkili satıcılarımızın sektörel görüş ve isteklerine değinilmiş olmasıdır. Bu nedenle panellerimizde ve tüm oturumları-
mızda sektörün duayenlerine ve birincil takım oyuncularına mikrofon uzatılacaktır.

Gelişim için değişimi tartışacağımız bu platformda sizleri aramızda görmeyi diliyoruz.

OYDER adına

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
H. Şükrü ILISAL
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ASBİS Eğitimleri hızla devam ediyor
OYDER – ODD ve OSD’nin katkıları ile EGM tarafından 
verilen son eğitim İstanbul’da birçok yetkili satıcıyı
bir araya getirdi.

Marmara Bölgesi'ndeki yetkili satıcılar 
için düzenlenen ASBİS Eğitimi büyük ilgi 
gördü. Eğitimler; İstanbul, Yalova, Kocaeli, 
Sakarya, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 
şehirlerindeki 141 yetkili satıcıdan 223 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim sırasında 
teorik bilgilendirmenin yanı sıra, canlı olarak 
tescil işlemleri de yapıldı.

Önümüzdeki dönemde binek otomobillerin 
ASBİS üzerinden online tescil işlemleri için 
bir takvim belirlendi. Buna göre takip eden 
eğitimler, İstanbul'da 6 Mayıs 2013 tarihinde, 
Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ şehirlerinde ise 3 Haziran 
2013 tarihinde yapılacak.

Bu tarihlere göre gerekli olan teknik altyapının 
en kısa sürede tamamlanması ve deneme amaçlı 
elektronik tescil işlemlerinin yetkili satıcılar 
tarafından yapılmaya başlanması önem arz 
ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak olarak 
düzenlenecek eğitim 7 Mayıs 2013 tarihinde 
yapılacak. Ankara'da yapılacak eğitime; 
Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, 
Sinop, Düzce, Karabük, Bolu, Çankırı, Çorum, 
Kırıkkale, Bilecik şehirlerindeki yetkili satıcılar 
davet ediliyor.

Eğitim daveti OYDER tarafından ilgili yetkili 
satıcılara duyurulmaya başlandı.. Her bir 
yetkili satıcının bu konuya hakim personelini 
OYDER'e bildirerek yetkilendirmeleri gerekiyor.

Bu şehirlerde binek otomobillerin ASBİS 
üzerinden elektronik tescil işlemlerine başlama 
tarihi 03 Haziran 2013 olarak belirlenmiştir. 
Dolayısıyla eğitime gelmeden önce ilgililerin 
www.asbis.gov.tr adresinden teknik altyapı 
hazırlığı konusunda bilgi sahibi olmaları 
istenmektedir. 

7 Mayıs 2013 Ankara ASBİS 
Eğitimine katılacak şehirler

Eskişehir

Zonguldak

Bartın
Kastamonu

Sinop
Düzce

Karabük
Bolu

Çankırı
Çorum

Kırıkkale
Bilecik
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Rekabet Kanunu size göre nasıl algılanıyor?

R ekabet Kanunu'nu bazım kesimlerin biraz, 
bazı kesimlerin ise sistematik olarak hiç 

anlamadığını görüyoruz. Bunun yanıra Rekabet 
Kanunu'na karşı ciddi bir ilgisizlik ve bu kanunun 
yaptırımlarına karşı bir inançsızlık da söz konusu. 
Bunun nedenleri kendime göre açıklamaya 
çalışıyorum. Örneğin, ülkemizde koruyucu 
hekimliğe kimse inanmıyor. Şöyle düşünün, bizim 
insanımız hasta olunca doktora, derdi olduğu vakit 
avukata gidiyor.. Önümüzdeki dönemde ülkemizde 
bu bilinç çok artacak. Bu olgular toplumun refah 
düzeyinin artışıyla paralel olarak gelişecektir.

İlk kez Grup Muafiyeti Tebliği yayınlandığında 
OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, temsil ettiği 
markanın yetkili satıcılarını bu konuda 
bilgilendirmemi istemişti. İlk kez gündeme gelen 
tebliği yetkili satıcılara aktarmaya çalıştığım dönem 
çoğunluk bu tebliğin getireceği olumlu ya da 
olumsuz sonuçlara inanmakta zorluk çekmişti.  O 

gün anlattığım konulardan biri "çok markalılık" 
kavramıydı. Yetkili satıcılara birden fazla markayı 
temsil etme hakkı gelecekte verilecek demiştik. O 
dönem bu hayretle karşılanmıştı.

Konuya değişik bir bakış açısıyla bakılmasının 
önemli olduğunu düşünüyorum. Önce şu soruyu 
sormak gerekiyor: "Neden Avrupa hapşurduğunda 
biz nezle oluyoruz?" Çünkü biz, 1996 yılında Avrupa 
Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması imzaladık. 
İmzalanan anlaşmanın önemli maddelerinden 
biri Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Mevzuatı'na 
uyumu içeriyordu. Bu mevzuata ve buna ilişkin 
bütün değişiklerin Avrupa'da meydana gelmesini 
takip eden yaklaşık bir yıl içerisinde uyulması için 
bir taahütümüz vardı. Bugüne kadar baktığımızda 
Türkiye, AB'deki Rekabet Hukuku Mevzuatı'na 
son on beş  yıldır bir yıl içerisinde uyumlaştırmayı 
gerçekleştiremedi. Fakat bir kaç yıl içerisinde hayata 
geçirdi. 

Yeni AB Motorlu Taşıtlar
Grup Muafiyeti Tüzüğü
sektöre neler getiriyor

Legal Danışmanlık Genel Müdürü Emre Akın Sait

01 Ekim 2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1400/2002 
Sayılı AB Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tüzüğü, 31 
Mayıs 2010 tarihinde yürürlülük süresini doldurdu. 
Türkiye’de yürürlükte olan muadili 2005/4 sayılı Motor-
lu Taşıtlar Sektörü’nde Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Ey-
lemler GrupMuafiyeti Tebliği’nin  ne zaman yürürlükten 
kalkacağı belli olmasa da; 1/95 sayılı Gümrük Birliği Ka-
rarı uyarınca AB’deki gelişmelerin Türkiye’ye yansıya-
cağı açıktır. Bu çerçevede Emre Akın Sait gelişmeleri ve 
sektöre yansımalarını değerlendirdi. 
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Mevzuat yeniden değişiyor

1 Ekim 2002 tarihinde yürürlüğe giren 1400/2002 
Sayılı AB Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti 
Tüzüğü, 31 Mayıs 2010 tarihinde yürürlülük 
süresini doldurdu. Dolayısıyla bugün ülkemizde 
yürürlülükte olan Rekabet Mevzuatında da 
değişiklikler söz konusu olacak. 

Değişime hazır olmak

AB Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti'ni 
değerlendirirken işin hem makro ve hem 
mikro tarafından bakmanın faydalı olacağını 
düşünüyorum. Mikro bakış açısı, spesifik 
değişiklerdir. İşin öteki kısmı yani makro tarafını 
da otomotiv pazarının ne kadar rekabetçi olup 
olmadığı ile ilgilidir. Bu iki pencereden bakarak 
mevzuatı yorumlamak gerekiyor. İşin mikro 
tarafından baktığımızda bugünkü mevzuat yetkili 
satıların son derece lehine olması gerekiyordu. Ama 
uygulamada ne Avrupa'da ne ülkemizde böyle bir 
durum olmadı. Örneğin, "çok markalılık" hakkı 
yetkili satıcıların lehine işlemedi. Yetkili satıcı, 
"ben artık bir markaya tabi değilim, istediğimi 
yapabilirim" diyemedi. Ülkemizde ve Avrupa'da 
çok markalı bayi sayısına baktığımızda bunun 
sonuçlarını görebiliriz. Yani çok markalılık 
gelişemedi.

"Tüketiciyi sürücü koltuğuna oturtmak"

2009 yılında "Otomotiv Sektörü ve Rekabet 
Hukuku" konulu ikinci master tezimi verirken, 
dönemin AB Komisyonu (Komisyon) Başkanı 
Mario Monti’nin "tüketiciyi sürücü koltuğuna 
oturtacağım"açıklamasını tekrar değerlendirdim.. 
Bu çok önemli bir ifadeydi. Buradan hareketle de 
büyük bir beklenti doğdu. Bu otomotivin sıradan 
bir emtia olduğu görüşünü ifade ediyordu. Tüketici 
sıradan bir emtia alıyormuşcasına, markete giderek 
istediği ürünün farklı markalarını aynı raflarda 
görerek, fiyatlarını karşılaştırarak karar vermesini 
dile getiriyordu. Ya da internetten satış hakının 
gelmesiyle, elektronik olarak otomobil satın almayı 
içeriyordu. Ama ne yazık ki otomobil ticareti asla 
böyle işlemiyor. Tüketici için, otomobil evden sonra 
satın alabileceği en pahalı üründür. İnternetten bir 
kitap alırken bile tüketici , o ürünün nasıl geleceğine 
ilişkin kuşkular içeriyor. Bu yüzden tüketicinin 
pahalı bir ürün satın alma davranışı var. Bunları 
dikkate almak gerekiyor.

Otomobilin ne olduğunu anlamayanların kanun 
yazmasının bir çıktısı olarak mevzuat karşımızda 
duruyordu. Otomobil satın almak tüketici 
için başka bir histir. Otomobil satın almadan, 
önce tüketici onun içine oturur, direksiyonu 

tutar, aracın kokusunu içine çeker. Bizim 
ticaretimizde tüketicimiz satın aldığı otomobilliyle 
bütünleşmek ister. Ve ona dokunmadan satın 
almayı gerçekleştirmez. Kanun koyucu otomotiv 
ticaretinin doğasını bilmeyince, mevzuatta bazı 
sıkıntılar doğabiliyor. Belki internet satış hakkı, 
yetkili satıcıların maliyetlerini düşürmeyi, daha 
küçük alanlarda showroom kurmaları düşüncesini 
getiriyordu. Fakat uygulamada bunun olmayacağını 
da çok rahatlıkla öngörebiliriz.

Ülkemizdeki eksikler

Türkiye'de Rekabet Mevzuatı bir çok konuda 
gelişmişlik göstermişse de, zaman zamn  
düzenlemeler yetersiz kalabiliyor.. AB'de çıkan 
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AB Komisyonu hazırlanmış olan 1400/2002 sayılı Tüzük 
ile hangi amaçlara ulaşmak istediğini belirleyerek 7 hedef 
saptadı.

I. Mağaza içi Çok Markalılık,

II. Marka İçi Rekabetin Arttırılması

III. Tek Pazar Anlayışının işler hale gelmesi

IV. Bağımsız Servislerin Yetkili Servislerle Rekabet Edebilir 
hale gelmesi

V. Yetkili Servis Ağı İçerisinde Rekabetin Artması

VI. Yedek Parça Üreticilerinin Rekabete Dahil Olması

VII. Bayilerin Bağımsızlaşması 

mevzuatı özünü değiştirmeden uygulamak 
zorundayız. Ama bu çeviri yaparak uygulamak 
anlamına gelmemeli. Mevzuatı Türkiye koşullarına 
uyarlayarak adapte edebiliriz. Avrupa'da mevzuatlar 
çok iyi oluşturuyorlar, fakat buna rağmen eksikleri 
var. 

Yeni mevzuat Avrupa'da uygulamaya alınmadan, iki 
yıl boyunca bitmek tükenmek bilmeyen çalışmalar 
yapıldı. Bu mevzuatla ilgili AB Komisyonu'nun 
yaptırdığı çalışmalar büyük bir kütüphanenin 
raflarını doldurabilir. Tüketici, üretici, tedarik 
sanayicisi, yetkili satıcısına kadar her bir kesimle 
ilgili ayrı ayrı piyasa araştırmaları yapılıyor. 
Bunun yanı sıra anketler oluşturuluyor. Bir sürü 
veri toplanıyor, sonra bunlar hukukçu gözüyle 
inceleniyor. Bunun sonucunda ilgili kesimlere tekrar 
geri dönerek görüş topluyor ve ortaya bir rapor 
çıkıyor. Kendi görüşünü, tespitlerini belirliyor. Eski 
mevzuat döneminde alınmış mahkema kararlarını 
inceliyor. Sonra da bir tespit yapıyor. Mevcut 
mevzuatın resmiyi ortaya çıkarıyor. O mevzuatın 
iyi yönlerini geliştirmeye, eksik yönlerini de 
tamamlamayı hedefliyor.

İşte bu yaklaşım ne yazık ki bizim ülkemizde 
yok. Avrupa'nın bu verilerinin bizim içinde 
geçerli olduğu varsayımından hareket ediyoruz. 
Ürünlerimiz Gümrük Birliği anlaşması ile serbest 
dolaşımın içerisinde olabilir ama biz AB'ye üye 
değiliz. Keza AB ve ülkemizdeki tüketici bilincine 
baktığımızda da bir paralellik göstermez.

Tüzüğün sektöre yansımaları

Bu uygulama 2002'den 2010 yılına kadar olan 
sekiz yıl sürdü. 2010 yılında mevzuatın sektöre ve 
tüketiciye nasıl yansıdığını görmek için yeniden 
bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmenin 
sonucunda bazı noktalar ortaya çıktı. Bu mevzuatın 
inanılmaz karışık bir hukuki tarif içerdiğini tespit 
ettiler. Buradan hareketle sistemin yalınlaşması 
ihticyacı olduğu belirlendi. Bu tüzük uygulaması 
ile AB genelinde yetkili satıcı ve servislerin 
maliyetlerinin yüzde 20 arttığı görüldü. Tüzüğün 
tüketici lehine olması gerekirken, tersine bir durum 
ortaya çıktı.

Maliyetler artarken bunun yanı sıra araç 
fiyatlarının düşüşe geçtiği görüldü. Bu yetkili 
satıcıların kârlılığın düşmesi anlamına geliyordu. 
Üreticiler arasındaki pazar yoğunluğu azaldı. 
Pazar yoğunluğunun azalması aslında istenilen 
bir şeydi. Tüm markaların pazardan aldığı paylar 
birbirine yaklaşmaya başladı. Pazarın parçalandığı 
üreticilerin pazar paylarında değişkenlik gösterdiği 
sonucu da ortaya çıktı. Bunun dışında pazara yeni 
oyuncuların girdiği ve üreticilerin ürün çeşitliliğini 
artırdığı ve ürünün yaşam sürecinin azaldığı 
görüldü.

Bu sekiz yıllık sürede endüstrideki dağılım ve 
sistemlerdeki kârlılık baskı altında oldu. Bu 
sıraladıklarım yürülükten kalkacak Tüzüğün satış 
tarafıyla ilgiliydi.

Satış sonrasına bakıldığında ise yetkili servis 
sayısının arttığı, bağımsız servislerin genişlediği 
ve rekabetçi bir yapıya kavuştuğu görüldü. Bazı 
üreticiler araç parçaları için kendi satış sistemlerini  
oluşturdu. Bunun yanı sıra işgücü ücretlerinin 
artması, donanım ve iş gücü eğitiminin de 
gelişmesini sağladı. Müşterilerin yıllık araç bakım 
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ARAÇ SATIŞ
1400/2002 sayılı Tüzük ile 330/2010 sayılı Tüzük’ün karşılaştırması
KONU 1400/2002 330/2010
Satış ve servisin ayrılması İki ayrı hizmet olarak 

değerlendiriliyor.
Direkt bir düzenleme yok, 
ama  30%  eşiği aşılmadığı 
sürece bağlantılı hizmetler 
olması mümkün.

Yetkisiz satıcılar aracılığıyla 
satış

Münhasır sistemde 
mümkün, seçici sistemde 
yasaklanabilir.

Aynı

Niceliksel seçici sistem 
çerçevesinde adet 
kısıtlaması

Pazar payı %40’ın altındaysa 
mümkün

Pazar payı %30’un 
altındaysa mümkün

Seçici Sistem ile Münhasır 
Sistemin Kombinasyonu

Yok Net değil. Yetkisiz pareken-
decilere satış yasaklanabilir. 
Diğer bölgelerde aktif satış 
noktası için üretici/distribü-
törün izni gerekiyor.

Çok markalı tesisler Yasaklanamaz Tek markalılık 5 yıl için 
mümkün. Belli bir marka 
için rekabet yasağı 
getirilemez.

Tesisin sahibinin ya da 
kiralayanının üretici/
distribütör olması halinde 
çok markalılık kısıtlamaları

İzin verilmiyor İzin veriliyor fakat süresi 
bayinin tesislerdeki 
kiralama süresini geçemez

Minimum alım 
yükümlülüğü

Bir önceki yılın toplam 
alımlarının %30’u.

Bir önceki yılın toplam 
alımlarının %80’i.

Yıllık hedefler Mutabık kalınmalı. Belirtilmemiş. Üretici/
distribütör hedef koyabilir.

Ek satış ve teslimat 
noktaları

Evet eğer yerel standartlar 
ile uyuşursa.

Yasaklanabilir.

Bayiler arası satış Yasaklanamaz. Yasaklanamaz.

Üretici/Distribütörün direkt 
satışları

Mümkün. Mümkün.

Fesih 2 yıllık feshi ihbarla detaylı, 
objektif ve şeffaf gerekçe ile 
yazılı olarak mümkün.

Belirtilmemiş. Yerel hukuk.

Minimum süreli 
sözleşmeler

5 yıl Belirtilmemiş. Yerel hukuk. 
Yatırımın kendisini amorti 
etmesi baz alınabilir.

Leasing şirketleri Mülkiyet geçmiyorsa 
ve sonunda satın 
alma opsiyonu yok ise 
nihai müşteri olarak 
değerlendirilir.

Belirtilmemiş. Yeniden 
satış amacı olmaksızın 
son kullanıcı olarak araç 
satılabilir.

Komisyoncular Komisyonculara minimum 
kısıtlama ile satışlar 
gerçekleştirilir.

Yasak

Satış fiyatının belirlenmesi Yasak Yasak

Tavsiye Edilen Satış 
Fiyatı/Azami Satış Fiyatı 
Uygulaması

Mümkün. Mümkün.

harcamalarının düşmüş olduğu görüldü.

Bu sekiz yıl içerisinde yedek parça pazarına da 
baktığımızda, orjinal ekipman sağlayıcılarının 
ve bağımsız parça üreticilerinin pazar paylarını 
yerinde tuttuğu ortaya çıktı. Yedek parça pazarının 
oyuncuları birbirini yok etmedi. Araç üreticileri 
ile aralarında olan rekabeti, etkili bir biçimde 
sürdürdüler. 

AB Komisyonu yukarıda genel hatlarıyla sıralamaya 
çalıştığım tespitleri yaptı. Tüzükteki eksikleri ve 
gerekli müdahaleleri yapabilmek için bir revizyona 
gitmeye karar veriyorlar. Tüzüğün çok karışık ve 
detaylı olduğu sonucunun yanı sıra yasal kesinlik 
sağlamak başarısını göstermediğini tespit ediyorlar. 
Komisyon, yeniden belli hükümlerin açıklamasını 
yapma ihtiyacı hissediyor.

Dolayısıyla Tüzüğün bu işi yönetemediği sonucu 
ortaya çıkıyor. Tüzüğün  getirdiği boşluktan çıkan 
sonuçların çözümü hep Komisyona kalmak zorunda 
kalıyor. Komisyon, karşılaştığı davalar ile tüzüğü 
yorumlamak ve emsal davalar oluşturmaya doğru 
yöneliyor.

Çok az yetkili satıcı uzmanlaşmayı, tamir ve bakım 
için üçüncü şahısları atamayı  tercih etmiştir. Ve 
yine çok az sayıda yetkili satıcı, ek satış ve teslim 
yeri açmıştır. Çok markalılık, pazar gerçekleriyle 
bağdaşmamıştır. 

ACEA’nın da ifade ettiği üzere Tüzüğe, yolcu 
ve ticari araçlara fark yansıtılmamıştır.ACEA 
Tüzük’te halihazırda yer alan iki konunun yeni 
Tüzükte yer alması gerektiğini belirtmişti; birincisi, 
tahkime başvuru hakkının taraflara tanınması 
oluşturuyor, diğeri süresiz sözleşmelerde iki yıl, 
süreli sözleşmelerde ise 6 aylık bir fesih ihbar 
hükümlülüğün devam etmesi. 

Garanti kapsamı içerisinde üreticinin aracının 
onarılması yetkisiz servislerde mümkün 
müdür? Onarılması durumunda garanti devam 
eder mi?

Burada Tebliğ yapılan müdahalenin içeriğine 
bakıyor. Eskiden garanti kapsamında yetkili servisin 
yaptığı müdaheleler aracın garanti kapsamından 
çıkmasına yol açıyordu. Işlemin doğru olup 
olmadığına bakmak gerekiyor. Peki buna kim 
bakacak? İşte sorun bu soru ile başlamış oluyor. 
Bu maddeyi AB'den alıp, Türkiye'de uyguluyoruz. 
Bugüne kadar böyle bir uygulamaya ülkemizde 
tanık olmuyoruz. Tanık olduklarımızda ise 
markanın, yetkisiz servisin yaptığı müdahaleler 
sonucunda aracı garanti kapsamından çıkardığını 
görüyoruz. Tüketici böyle bir durumda aracı garanti 
kapsamında çıktığında ise şikayet etmedi. Eden olsa 
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ne olurdu? Bu da başka bir soru. Yetkisiz servisin 
yaptığı müdahale aracı garanti kapsamındar çıkartır 
mı? yoksa çıkartmaz mı? İşte ülkemizde bu anlamda 
ciddi bir sorun yaşanmaktadır. Çünkü buna karar ya 
da hüküm verebilecek bir merci bulunmamaktadır. 
Buradaki temel sorun, içerik olarak aynen aldığımız 
Tebliğin ülkemizde yorumlanamamasıdır. Bunun 
yanı sıra bu Tebliğden doğabilecek aksaklıkları 
giderebilecek mekanizmaların oluşturulmamasıdır. 
Bu yüzden Tüzüğü  aynen alıp uygulamak, yaşanan 
sorunları çözemiyor. Araca yapılan müdahaleleri 
değerlendirebilecek yetkinlikte bir kurul oluşturmak 
sorunu kolayca çözebilecektir.

AB Komisyonu 8 yıllık sürede uygulamada olan 
Tüzük tecrübesinden  yola çıkarak, satış ve satış 
sonrasının farklı ele alınması gereken iki ayrı iş 

ARAÇ SATIŞ
1400/2002 sayılı Tüzük ile 330/2010 sayılı Tüzük’ün karşılaştırması
KONU 1400/2002 330/2010
Markaya Özgü Personel Sınırlı biçimde talep 

edilebilir.
Belirtilmemiş. Talep 
edilebilir.

Sözleşme sonrasında 
rekabet yasağı uygulaması

Yasak 1 yıl süre ile mümkün.

Uygulama eşiği <%30 münhasır sistem
<%40 niceliksel sistem
>%40 niteliksel sistem

Kademeli eşik kaldırılmıştır. 
Alıcının ve sağlayıcının 
Pazar payı %30’u 
geçmemelidir.

Uyuşmazlıkların 
çözümünde hakeme 
başvurma zorunluluğu

Dikey sözleşmelerde 
taraflara  uyuşmazlıkların 
çözümü için hakeme 
başvurma hakkının ver-
ilmesini zorunlu kılıyor ve 
bunu muafiyetin bir şartı 
olarak belirtiyor.

Belirtilmemiş.

Bayinin bir başka bayiye 
devretme hakkı

Bayiler haklarını aynı 
sistem içerisinde ve aynı 
konumdaki bir başka 
bayiye devredebilir. Bu da 
muafiyetin bir şartı olarak 
ön görülüyor.

Belirtilmemiş.

kolu olarak değerlendiriyor. Yeni düzenlemede 
bunları tek bir mevzuat yerine, her biri için ayrı 
ayrı tebliğ oluşturulmasına karar veriyor. Satış 
için hazırlanacak Tüzük 31.05.2013tarihinde, satış 
sonrası için ise hemen uygulamaya konuluyor. 
Bu yeniTüzük’te, otomotivin satış konusunda  
diğer sektörlerden farklı olmadığını kabul ederek, 
otomotiv sektöründeki satışları da genel dikey 
anlaşmalar tüzüğü altında değerlendiriyor;  satış 
sonrası tarafının ise farklı olduğu tespitini yapıyor. 
Yani otomotivin satış sonrası hizmetlerinin diğer 
ürünlerle kıyaslandığında daha farklı bir şekilde 
ele alınması gerektiği anlamına geliyor. Ama bir 
otomobilin satışının, bir buzdolabının satışından 
farklı olmadığını belirtiyor. Otomotiv işinde satış 
tarafını, genel bir çok ürünün tabi olduğu rekabet 
kanunun içine alınması sonucunu çıkartıyor.. 

Yeni Tüzüğün getirdiği sonuçlar

Tüzük’te Satış ve servisin birbirinden ayrılması 
temel konularından biriydi. Mevcut uygulamada 
ülkemizde bunlar iki ayrı hizmet olarak 
değerlendiriyorlar. Distribütör veya üretici firma, 
3S bir bayisini fesh ederken örneğin satıştan 

Satış fiyatının belirlenmesi,  münhasır dağıtım sistemi dışında 
bölge ya da müşteri sınırlaması, seçici dağıtım sistemi üyeleri 
arasında satışların engellenmesi ve seçici dağıtım sistemi üyelerinin 
son kullanıcılara aktif veya pasif satışlarının sınırlanması halleri 
1400/2002 sayılı Tüzük’te olduğu gibi 330/2010 sayılı yeni Tüzük’te 
de muafiyetten yararlanmayı kaldıran ağır kısıtlamalar olarak 
sayılmıştır.

kaynaklanan bir hata varsa satış fesh edilebilir. 
Satış sonrası da fesh edilmiştir denilemez. Yeni 
sistemde ise bu konuya direkt olarak bir düzenleme 
gelmemiş durumdadır. Yüzde 30 eşiği aşılmadığı 
sürece, bağlantılı hizmetlerin olması mümkündür. 
Bugünün dünyasında yüzde 30 pazar payının çok 
mümkün olmadığı göz önüne alınırsa satış ve satış 
sonrasının ayrı olarak ele alınamayacağı durumların 
da olabileceği ı sonucu ortaya çıkıyor.

Yetkisiz satıcı aracılığıyla satış konusunda bugünkü 
sisteme bakarsak, eğer münhasır bir dağıtım 
ağı varsa mümkün kılınmış. Araç satışını yapan 
münhasır  bir bölge için yetkisiz satıcılara yani 
galerilere satış yapabilir. Çünkü münhasır bir 
faaliyet alanı verilmiştir. Ama seçici dağırım 
sistemi geçerliyse yetkisiz satıcılara satış yapılması 
engellenebilir. Yeni mevzuatta ise yine aynı kalacak. 
Yetkili satıcı münhasır dağıtımm siteminde ise 
yetkisiz satıcılara satış yapabilir, seçici dağıtım 
sisteminde yer alıyorsa yetkisiz satıcılara satış 
yapamayacaktır.
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Sayı kısıtlaması içeren niceliksel seçici sistem pazar 
payı yüzde 40'ın altındaysa mümkün. Yeni dönemde 
ise bu konuda pazar payı eşiği yüzde 30'a çekilmiş 
durumdadır.

Seçici sistem ile münhasır sistemin kombinasyonu 
olarak bir dağıtım modeli var. Bugün bu yoktur, 
yeni dönemde ise net değildir. 

Çok markalı tesisler, bugün uygulamada olan 
Tebliğle yasaklanamaz. Yetkili satıcı istiyorsa, çok 
markalı tesis haline gelebilir. Yeni dönemde ise 
5 yıl için  tek markalılık mümkün kılınıyor. Çok 
markalılık durumunda bu konuyla ilgili bir açıklık 
yoktur. 2013 Mayıs ayından itibaren bu konunun 
netliğe kavuşacağını söyleyebiliriz.

Türkiye'de Rekabet Kanunu'nun özünü Rekabet 
Kurulu'na anlatmakta zorlanıyoruz. Örneğin 
bir marka kartel oluşturuyor. İnanılmaz cezalar 
alıyorlar. Fakat kartel oluşturulan markanın pazar 
payına baktığımızda diyelim ki yüzde 5'lerin altında 
seyrediyor. AB Rekabet Kanunu, yüzde 5 pazar 
payının altında ise bunu uygulamıyor. Sadece uyarı 
veriyor. Türkiye'de ise yüzde 0,1 bile pazar payı 
olsa bunu suç olarak kabul ediyor. İşte sıkıntılarda 
burada başlıyor. Uygulamanın bazı yönlerini 
almamışız. Rekabet Mevzuatının  istisnalarından 
birisi, yüzde 5 pazar payı altında rekabeti sınırlayıcı 
bir eylem yapılsa bile bunun piyasaya etkisinin 
küçük olduğudur. Bu cezalar ülkemizde cironun 
yüzde 10'na kadar kısmını hükmederek belirleniyor. 
Rekabet Mevzuatı  bazı olguları amacı ya da 
etkisi üzerinden  ele alıyor. Yani yapılan eylemin 
etkisi anlaşılabilir bir durumdur. Ama amacı 

konusundaki cezaları anlamak güçtür. Hukuk 
diliyle yorumlamaya kalkarsak, örneğin "birini 
öldürmeyi amaçladınız", belinizden silahı çıkartıp 
vurmadığınız zaman suç da oluşmamış olur. Fakat 
Rekabet Hukuku'na baktığımızda süreç böyle 
işlemiyor. Rekabet, bir kaç kişi bir araya gelip "niyet" 
ettiyse suç oluşuyor diyor. Suç oluşmadan sadece 
amacın varlığı ile cezalandırma söz konusu oluyor. 

Yetkili satıcıların minimum alım yükümlülüğü 
vardı. Bu hala devam ediyor. Bir önceki yılın toplam 
yüzde 30'u kadar alım taahüdü vardı. Yeni Tüzükte 
bu bir önceki yılın toplam alımlarının yüzde 80'i 
olarak değişiyor.. Uygulamaya baktığımız zaman 
örneğin 2012 yılında markamızdan 1.000 araç 
alıp bunu satmışsak, 2013 yılında minimum satış 
adedimiz şu an itibariyle 333 adettir. Bu şekilde 
alım yapan yetkili satıcı var mı diye baktığımızda 
ise bu rakamların çok üzerinde alım yaptıklarını 
görebiliriz. Sonuçta hiç bir distribütör buna 
müsaade etmez. Kanunun burada biraz taamüle 
ayak uydurduğunu söyleyebiliriz. Bu durum yetkili 
satıcıların aleyhinedir..

Yıllık hedefler konusunda, bugünkü mevzuat 
yetkili satıcılar ve distribütörün mutabık 
kalmasını öngörüyor. Yeni Tüzük’te mutabakat 
şartı belirtilmemiş durumdadır. Ama üretici 
veya distribütör hedef koyabilir deniliyor. 
Buradan üretici ve distribütörün tek başına hedef 
koyabilmesi sonucu da ortaya çıkıyor. Gerçekçi 
olmayan rakamlar öne sürülebilir, sonuçta fesih 
bile gerçekleşebilir. Süreklilik arz eden hedefi 
tutturamamak fesih nedenidir. Yıllar hedefler 
konusunda Yeni Tüzük’teki durum yetkili satıcılar 
için bir belirsizliktir. Yetkili satıcı açısından 
mevzuatın bu kısmının net olması gerekiyordu. 
Bu madde emin olun ki uygulamada çok farklı 
uygulamaya yol açacaktır. Hedeflerin yerine 

461/2010 sayılı Tüzük kapsamında, 1400/2002 sayılı Tüzük’e 

benzer nitelik taşıyan üç ana yasak söz konusudur. Buna 

göre, bağımsız tamircilere bakım onarımda kullanması ama-

cıyla yedek parça satışının engellenmesi, yedek parça ya da 

ekipman tedarikçisinin bunları yetkili veya bağımsız satıcı-

lara, yetkili veya bağımsız servislere ya da son kullanıcıla-

ra satma hakkının kısıtlanması veya tedarikçinin yedek par-

çalar üzerine ticari markasını ya da logosunu etkin bir şekil-

de ve kolayca görünür şekilde yerleştirmesinin kısıtlanması 

halleri 461/2010 sayılı Tüzük’ün ihlali sonucunu doğuracaktır.

Uygulamada garanti 
kapsamında yetkili 
servisin yaptığı 
müdaheleler aracın 
garanti kapsamından 
çıkmasına yol açıyordu. 
Artık yapılan işlemin 
doğru olup olmadığına 
bakılacaktır. Peki 
buna kim bakacak? 
İşte sorun bu soru ile 
başlamış oluyor.
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getirilememsini kimi marka bir fesih nedeni 
saymayacak, kimi belki hemen sözleşmelerini 
feshedecektir.

Bana göre Türkiye Rekabet Kurumu bu maddeyi 
mevcut haliyle bırakabilir. Bazı maddelerin aynen 
kalabilmesi için Rekabet Kurumu nezdinde, belki 
OYDER çatısı altında girişimlerde bulunmak ve 
bazı maddeler konusunda açıklıkla görüşleri dile 
getirmenin faydalı olacağını düşünüyorum.

Ek satış ve teslimat noktaları konusunda, mevcut 
sistemde eğer yerel standartlara uyuyorsa 
uygulamaya alınıyor. İstanbul'da bir yetkili satıcının, 
marka standartlarıyla bir başka şehirde ek satış 

noktası açması mümkündür. Yeni Tüzük’te bu 
durum öngörülmüyor, herhangibir düzenleme 
yapılmamış. Uygulamadaki bu maddeyi bugünkü 
mevzuat uyarınca yapan çok yetkili satıcı 
olmadığını biliyoruz, ama bu bir haktı. Aslında 
bu madde mevzuata yansıdığında Anadolu'daki 
yetkili satıcıların İstanbul'da satış noktaları açma 
hayali vardı. Uygulamaya baktığımızda ise böyle bir 
durum gerçekleşmedi.

Yürürlülükteki mevzuatta bayiler arası satış  
ve üretici ve distribütörün direkt satışları 
yasaklanamazdı. Yürürlüğe girecek mevzuatta da 
yasaklanamaz olarak belirtilmiştir. 

Fesih konusunda ise iki yıllık fesih, ihbarla detaylı 
olarak, objektif ve şeffaf gerekçe ile yazılı olarak 
mümkün kılınmıştı. Yeni Tüzük’te ise bu yerel 
hukuka bırakılmış durumdadır. Bu da Borçlar ve 
Ticaret Kanunu'na tabi olacağız anlamına geliyor.

Mevcut sistemde minimum süreli sözleşmeler beş 
yıl olarak belirtilmişti. Yine yeni uygulamada, bu 
durum belirtilmeyerek yerel hukuka gönderme 
yapılmıştır. Yatırımın kendini amorti etmesinin baz 
alınmasıöngörülebilir..

Yerel hukukta bir kısıtlama yok, istenirse bir 
yıllığına yetkili satıcı atanabilir. Yani örnek olması 
açısından 2 milyon dolarlık bir tesis kuracaksınız. 
Bir yılda 1.000 araç satacaksınız ve yılın sonunda 
sözleşmeniz sona erecek.

Satış fiyatının belirlenmesi yasaktı, Yeni Tüzük’te 
de aynı şekilde yasaklanmıştır. Tavsiye edilen 
satış fiyatı ve azami satış fiyatı uygulaması bugün 
mümkündü, yarın da  bu durum mümkün olacak. 
Markaya özgü personel bulundurma mevcut 
sistemde sınırlı biçimde talep edilebiliyorudu,  Yeni 
Tüzük’te bu konuda bir düzenleme yapılmamış. 

Sözleşme sonrası rekabet yasağı uygulaması konusu 
da önemli bir konudur. Bugün bu madde yasak 

ARAÇ SATIŞ SONRASI
1400/2002 SAYILI Tüzük ile 461/2010 sayılı Tüzük’ün karşılaştırması
KONU 1400/2002 330/2010
Niceliksel seçici sistem 
uygulması 

Ağırlıklı olarak niteliksel 
seçici sistem. 

Aynı

Yetkili servislerin yedek 
parçayı yedek parça 
üreticisinden tedariki

Garanti, geri çağırma ve 
ücretsiz servis halleri 
dışında yasaklanamaz

Aynı

Teknik bilgi Sağlanmalı Sağlanmalı

Orijinal yedek parça/Eş 
değer kalitede yedek parça

Tüzükte tanımlanmış Kılavuzda tanımlanmış

Yedek parça üreticisinin 
ürün üzerinde kendi marka/
logosuna yer vermesi

Yapılabilir ve engellenemez. Yapılabilir ve engellenemez.

Bayiler arası yedek parça 
satışları

İzin verilmemesi, bağımsız 
tamircilere de satış 
yapılmalı

Aynı

Çok markalı tesisler Yasaklanamaz %30 Pazar eşiğine uymak 
koşulu ile tek markalılık 5 
yıl için mümkün.

Yıllık hedefler Mutabık kalınmalı. Belirtilmemiş. Üretici/
distribütör hedef koyabilir.

Ek satış ve teslimat 
noktaları

Evet eğer yerel standartlar 
ile uyuşursa.

Yasaklanabilir.

Bayiler arası satış Yasaklanamaz. Yasaklanamaz.

Minimum alım 
yükümlülüğü

Bir önceki yılın toplam 
alımlarının %30’u

Bir önceki yılın toplam 
alımlarının %80’i

Uyuşmazlıkların 
çözümünde hakeme 
başvurma zorunluluğu

Dikey sözleşmelerde 
taraflara  uyuşmazlıkların 
çözümü için hakeme 
başvurma hakkının 
verilmesini zorunlu kılıyor 
ve bunu muafiyetin bir şartı 
olarak belirtiyor.

Belirtilmemiş

Bayinin bir başka bayiye 
devretme hakkı

Bayiler haklarını aynı 
sistem içerisinde ve aynı 
konumdaki bir başka 
bayiye devredebilir. Bu da 
muafiyetin bir şartı olarak 
ön görülüyor.
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kapsamındadır. Fakat yeni dönemde bir yıl süre ile 
mümkün olabileceği şartı getiriliyor.

Bir marka yetkili satıcısını fesh ettiği durumda 
o yetkili satıcı bir yıl süreyle hiç bir markasının 
bayisi olamaz. Bunun açılımlarının da geleceğini 
düşünüyorum. Dolaylı ya da doğrudan rekabet 
edilmesi kısıtlanacaktır. Ama otomobil ticareti 
yapan bir yetkili satıcının sözleşmesi fesh 
edildiğinde, örneğin ağır ticari araç satabilir. Bu 
şekilde olursa bir yıllık yasak kapsamına girmez. 
Çünkü birebir rekabet durumu yoktur. 

Mevcut sistemde, başka bir yetkili satıcıya devir 
etme hakkı mümkündür. Yani bir markanın yetkili 
satıcısı aynı markanın yetkili satıcısına yetkili 
satıcılığını devir edebilir. Marka dışı bir devir 
için ise izin gerekiyordu. Yeni sistemde bu durum 
düzenlenmemiştir, herhangibir kısıtlama ya da 
yönlendirme bulunmamaktadır. Üretici ya da 
distribütörler bu konuyu sözleşmeler kapsamında 
düzenleyebilecektir. 

Mevcut Tebliğ’de teknik bilginin bağımsız tedarikçi 
ve servislere sağlanması konusu mecburiyeti vardı. 
Yeni Tüzük’te de bu mecburiyet geçerlidir. Yedek 
parça üreticisinin ürün üzerinde kendi marka 
ve logosuna  yer vermesi mevcut uygulamada 
yapılabiliyordu. Yeni mevzuatta da bunu 
yapabilmehakkı devam ettirilmiştir.

Satış sonrasında minimum alım yükümlülüğü 
yüzde 30'dan yüzde 80'e yükseltilmiştir.

Mevcut sistem, uyuşmazlıkların çözümünde 
hakeme başvurma zorunluluğu konusunda, 
taraflara uyuşmazlıkların çözümü için hakeme 
başvurma hakkının verilmesini zorunlu kılıyor 
ve bunu muafiyetin bir şartı olarak belirtiyor. Bu 
durum uygulama açısından baktığımızda Türkiye'de 
çok fazla da kullanılan bir durum değildir. Yeni 
Tüzük’te ise  bu konu belirtilmemiştir.

Blok Muafiyeti Tebliği uygulaması aslında sektör 
adına olumlu bir uygulamadır. Hukuki açıdan 
baktığımızda Blok Muafiyeti, bir grubu bir 
durumdan belli koşullar içinde muaf tutmak 
anlamında ele almak anlamına geliyor. Bu tebliğin 
olmadığı koşullarda, ticaretimiz çok daha sıkı 
kurallara tabi olacaktı. Bu sefer daha ağır koşullara 
sahiğ Rekabet Kanunu'nun kendisine tabi olacaktık. 
Rekabet Kanunu, amacı ve etkisi rekabeti kısıtlamak 
ya da sınırlamak olan her türlü anlaşma yasaktır 
diyor. Bu uygulama dahilinde  Türkiye'de bir tane 
yetkili satıcılık anlaşması yapılamazdı.

Blok Muafiyeti Tüzüğü, otomotiv sektörünü ana 
rekabet kanunundan belli koşullar içerisinden muaf 
tutuyor. Aslında tabi olmamız gereken mevzuatla 
kıyaslandığında çok daha iyi bir mevzuat olduğunu 
söyleyebiliriz. Çünkü sektörü  standart kuralardan 
ayrıştırıyor. Bu ayrıştırmnaın olmadığı koşulları 
ben, bir facia olarak nitelendiriyorum.

Yeni uygulamaya alınacak Grup Muafiyeti 
Tebliği'nin değişikliklerin özellikle yetkili satıcılık 
sözleşmelerinde birçok stratejik karar alınmasına ve 
ticari uygulamaların değişmesine yol açacağı ve bu 
kapsamda gerekli çalışmaların başlatılması gerektiği 
açıktır. 

Türkiye’de tebliğler bir süreye bağlı biçimde yürürlüğe konmadığından, 

1400/2002 sayılı Tüzük’ün muadili olan 2005/4 sayılı Tebliğ’in ne zaman 

yürürlükten kalkacağı belli olmasa da; 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı uya-

rınca AB’deki gelişmelerin Türkiye’ye yansıyacağı açıktır. 1400/2002 sayı-

lı Tüzük’ün 1 Ekim 2002 tarihinde yürürlüğe girmesine karşın, 2005/4 sa-

yılı Tebliğ 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda, Rekabet 

Kurumu’nun konuya ilişkin çalışmalarının devam ettiği göz önüne alınarak, 

AB’nin 330/2010 sayılı Tüzük’ünün 31 Mayıs 2013 tarihinde AB’de yürürlü-

ğe girmesinden sonra makul bir süre içerisinde 330/2010 ve 461/2010 Tü-

zükleri ile uyumlu yeni yerel mevzuatın, Tüzük’ün, Türkiye’de yürürlüğe gir-

mesi beklenmektedir.

Tüzüğün gereğinden fazla şekilci ve 
ayrıntılı olması beklenenin aksine 
hukukî belirsizliklere yol açmaktadır. 

Bütün bunlara ek olarak yeni Tüzüğün 
uygulanması bayiler açısından %20 
dolayında maliyet artışına neden 
olmuştur.

Komisyon’un talebi üzerine ACEA 
(European Automobile Manufacturers’ 
Association) 1400/2002 sayılı tüzük 
hakkında değerlendirmede bulunmuştur. 
Yayınladıkları cevapta ACEA, tüzüğü 
faydalı olarak değerlendirmiş fakat daha 
serbest bir rejimin otomotiv sektörüne 
daha faydalı olacağı düşüncelerini 
iletmişlerdir. 

Satış açısından:

•	araç	fiyatlarının	düşüşte	olduğu;

•		üreticiler	arasındaki	pazar	
yoğunluğunun azaldığı;

•		pazarın	parçalandığı	ve	üreticilerin	
Pazar paylarının değişkenlik gösterdiği; 

•	pazara	yeni	oyuncuların	başarı	ile	giriş	
yaptığı; 

•	bütün	üreticilerin	devamlı	surette	ürün	
çeşitliliğini arttırdığını; ürün yaşam 
sürecinin azaldığını; 

•	endüstrideki	ve	dağıtım	sistemlerindeki	
karlılığın baskı altında olduğunu  ifade 
etmişlerdir.

Satış sonrası pazarında ise 

•	yetkili	servis	sayısının	arttığını,	
bağımsız servislerin daha geniş ve 
rekabetçi gruplar oluşturduğunu 

•		bazı	üreticilerin	eski	araçlar	için	
franchise oluşturduğunu 

•	iş	gücü	ücretlerinin	artması	ve	
donanım ve eğitimin daha fazla yatırım 
gerektirdiğini

•		müşterilerin	senelik	araç	bakım	
harcamalarının düşmüş olduğunu

ifade etmişlerdir.
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Türk sigorta pazarının 
büyüme potansiyeli var

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Koçak

Birliğin yeni yapısından ve faaliyetlerinden 
bahsedebilir misiniz? TSREŞB Başkanlığı 
döneminizdeki hedefleriniz nelerdir?

B iliyorsunuz ki son yapılan seçimle birlikte 
bireysel emeklilik iş ve işlemleri de Birliğimiz 

çatısı altına girdi. Her ne kadar tüm emeklilik 
şirketleri sigortacılık iş ve işlemleri dolayısıyla 
üyemiz olsa da, bundan böyle tüm işlemleri ile 
Birliğimiz çatısı altında yer alacaklar. Bu anlamda 
oldukça heyecanlıyız. Esasında biz bu yeni yapıyı 
tasarlarken, Birlik Yönetim Kurulunda yönetim 
yapısını da tasarladık ve bu yapıyı kanun maddesine 
yerleştirdik. Hayat dışı ile Hayat / emeklilik 
alanlarına ilişkin iki ayrı komite var ve bunların 
üzerinde, bu komitelerin kendi içlerinde seçmiş 
oldukları Başkanları ve birer üyeleri ile Birlik 
Yönetim Kurulu (Birlik Başkanı ile birlikte) beş 
kişiden oluşuyor. 

Yeni yönetim şekli çok daha fazla üyemizi 
kucaklıyor. Birlik çatısı altında, Yönetim 
Komitelerinde 18 üyemizin sesi duyulacak. Ancak 
burada şunu ifade etmeliyim ki; asla bununla 
yetinmeyeceğiz. Sık sık tüm üyelerimizle toplu 
halde ve gruplar halinde bir araya geleceğiz. Bu 
bir araya gelmeler sadece kendi aramızda değil, 
kamu kurum kuruluşları ile birlikte de olacak. Bu 
şekilde, biraz evvel de bahsettiğim gibi bıkmadan, 
usanmadan sorunlarımızı anlatacağız.Aslında bu 
sorunlar sadece bizim sorunlarımız değil, tüm 
vatandaşlarımızın sorunlarıdır, trafik sigortasındaki 
tedavi yükümlülüğünün SGK tarafından yerine 
getirilmesi gibi. Bu uygulama vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerini gidermek için yapıldı. Ancak 
beraberinde farklı sorunlar da ortaya çıktı. 
Bunu da konuşarak, anlatarak çözebileceğimizi 
düşünüyorum.

Her şeyden önce sektörün öneminin kamuda 
daha fazla hissettirilmesi için gerekli çalışmaları 
yapacağız. Milli gelirin 30 katı büyüklüğünde 
teminat sağlayan bir sektörün farkındalığının 
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kamu nezdinde çok iyi algılanması gerekir. 
Kamu derken sadece Hazine Müsteşarlığını 
kastetmiyorum. Gelir İdaresi Başkanlığından 
Emniyet Genel Müdürlüğüne, Çevre Bakanlığından 
Sağlık Bakanlığına kadar tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarını kastediyorum.

Tüm şirketlerin Birlik çalışmalarına aktif 
katılımını sağlamaya çalışacağız. Birlik bütçesinin 
özellikle sonuç alınacak şekilde etkin ve rasyonel 
kullanılmasına gayret edeceğiz. 

Buradan vereceğim mesaj sadece Birlik üyelerine 
değil, tüm paydaşlaradır. Sigorta acentelerine, 
sigorta brokerlerine,  sigorta eksperlerine, şirketlere 
ve sigortalılara... Şunun çok iyi bilinmesi gerekir: 
Hepimiz aynı gemideyiz, güçlenerek yolumuza 
devam etmeliyiz. Ancak böyle olduğu takdirde tüm 
paydaşlar bundan kazançlı çıkacaklardır.

Türkiye’ deki sigortalı potansiyelini yurt 
dışındaki ülkelere göre değerlendirebilir 
misiniz? Yabancı oyuncuların Türkiye pazarına 
girme yarışını nasıl yorumluyorsunuz?

Türkiye'de sigorta sektörünün son yıllardaki 
sektörü geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik yasal 
düzenlemelere karşın dünya ile kıyaslandığında çok 

geri durumda olduğu görülmektedir. Ülkemizde 
toplam sigorta prim üretiminin GSYİH'ya oranı 
yüzde 1.3 seviyesinde. Bu oran gelişmekte olan 
ülkelerde bizim iki katımızın üzerindedir. Gelişmiş 
ülkelerde ise toplam sigorta prim üretiminin 
GSYİH’ya oranı % 8,7. Yani gelişmiş ülkelerdeki 
prim üretiminin GSYİH’ya oranı Türkiye’nin 
yaklaşık 7 kat üzerinde.

Aynı durum kişi başı prim üretiminde de görülüyor. 
Türkiye'de 2011 yılında kişi başına 136 dolar prim 
ödemesi söz konusu iken, gelişmekte olan ülkelerde 
627 dolar, gelişmiş ülkelerde ise kişi başına prim 

ödemesi 3 bin 527 dolar. Türkiye, dünyanın en 
büyük 17. ekonomisi olmasına karşılık prim 
üretimindeki yerimiz 38. Bu ve benzeri nedenlerden 
dolayı sigorta sektörü matematiksel bir büyümeyi 
öngörüyor. Ki bizim de öngörülerimiz gelecekte 
sigorta pazarının ülke ekonomisi ile aynı büyüklüğe 
erişeceği yönünde. 2023 yılı hedefi hayat dışı 
prim üretiminde dünya sıralamasında 16. sıraya 
yükselmek.

Türk sigorta sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi 
sürer mi? 

Bugün hayat dışında faaliyet gösteren 35 şirketin 
22’si yabancı menşeili (sermayeli) şirketler. 2006 
yılında Başak Sigorta’nın özelleştirilmesiyle 
birlikte bugüne kadar 12 şirketin yabancılara satışı 
gerçekleşti. Hali hazırda hayat dışında faaliyet 
gösteren şirketlerin % 63’ü yabancı şirketlerden 
oluşuyor. Yabancı şirketlerin ödenmiş sermaye 
içerisindeki payı da % 67 civarında. Pazar payına 
baktığımızda ise Türk sigorta sektörünün % 57’sine 
hakimler. 

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, Türk sigorta 
pazarının gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülke 
piyasalarının hacimsel büyüklüğüne erişebilmesi 
için zamana ihtiyaç var. Yani Türk sigorta pazarının 
büyüme potansiyeli var.

Avrupalı sigorta şirketlerinin kendi ülkelerinde 
artık büyüyememeleri, Türkiye’de sigortacılığın 
GSYİH’deki payının düşük olması, Türk sigorta 
sektörünün uzun vadede istikrarlı bir piyasa olması 
ve büyüme fırsatları sunması yabancı yatırımcılara 
bugün ve gelecekte çok cazip gelmekte. Bunun 
yanında Türk sigorta sektörü mevzuatlarının 
AB mevzuatlarına yakınlığı, Türkiye’nin coğrafi 
avantajları ve küresel krizden en az etkilenen ve bu 
süreçten en karlı çıkacak ülkelerden biri olması da 
ülkemizi tercih edilebilir kılıyor.

Sektörel aktörlerin rol dağılımları ve gerekli 
mevzuatların hayata geçmiş olması gibi 

Biz, acenteleri 
sektörün lokomotifi 
ve olmazsa olmazı 
olarak görmekteyiz.  
Hiç şüphesiz acenteler,  
tüketicinin doğru 
bilgilendirilmesi 
ve bilinçlenmesini 
sağlayarak sektöre 
olan güveni artırmada 
ilk sıradalar. Sigorta 
sektörünün gelişebilmesi 
için acentelerin daha 
da geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi gerekiyor. 
Acenteler ile ilgili yasal 
düzenlemeleri her zaman 
olduğu gibi desteklemeye 
devam edeceğiz. 

Kasko sigortasının fiyatları artacak mı?

Bu konu bazı basın yayın organlarında da çok tartışıldı ve maalesef daha ürünler ta-
sarlanmadan %50 gibi bir prim artışı olacağı yönünde haberler de yapıldı.  Hali hazır-
da farklı içerikteki ürünler sigorta şirketlerince vatandaşın tercihine sunulmakta olup, 
bu ürünlerin prim tutarları içeriğine göre de farklılık arz etmektedir.  Şu kadarını söy-
leyebilirim ki bugün sahip olunan bir poliçe, aynı teminat türleri ile yeni genel şartlar 
üzerinden yenilenecekse, prim bir önceki genel şartlara göre değişmeyecektir. Diğer 
bir deyişle, enflasyon, teknik zarar gibi nedenlerle eski genel şartlarda prim %5 arta-
caksa, yeni genel şartlarda da %5 artacaktır. Ancak farklı teminat türleri de talep edi-
lirse prim doğal olarak değişecektir. 
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Türkiye, dünyanın en 
büyük 17. ekonomisi 
olmasına karşılık 
prim üretimindeki 
yerimiz 38. Bu ve 
benzeri nedenlerden 
dolayı sigorta sektörü 
matematiksel bir 
büyümeyi öngörüyor.  
2023 yılı hedefi hayat 
dışı prim üretiminde 
dünya sıralamasında 16. 
sıraya yükselmek.

düzenlemeler ve Türk sigorta sektörüne özgü 
olumlu beklentiler, yabancı yatırımcıların ilgisinin 
her geçen gün artmasını beraberinde getirmekte ve 
bu durum yerli sigorta şirketlerinin de güncel ve 
ileriye dönük değerini artırıcı unsur olmakta.

Zorunlu Trafik sigortalarında ciddi fiyat artışları 
bekleniyor, bunun nedenleri hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali 
sorumluluk sigortası ülkemizde uygulamaya alınan 
ilk zorunlu sigorta olup, aynı zamanda sigortalılık 
oranı en yüksek olan zorunlu sigortalardan bir 
tanesidir. Kamuoyunda "zorunlu trafik sigortası" 
olarak bilinen söz konusu sigorta ürünü, hayat dışı 
toplam prim üretiminde yaklaşık % 19, toplam prim 
üretiminde ise % 16 oranında bir paya sahiptir. 

Sigorta şirketlerinin tahsil ettikleri primlerle 
bir havuz oluşturulmakta ve bu havuzdan 
kanunda belirlenen tazminatlarla diğer masraflar 
karşılanmaktadır. Durum böyle olmakla 
birlikte, oluşturulan havuzdaki tutarlar, maalesef 
tazminatlarla ve yapılan giderlere yetmemektedir. 
2012 yılının ilk dokuz ayı sonunda hasar ve 
masrafların kazanılan prime oranı %135’dir. 

Diğer bir deyişle, trafik sigortasında tahsil edilen 
her 100 TL karşılığında sigorta şirketleri, 105 TL 
tazminat, 30 TL tutarında genel giderler ve acente 
komisyonları gibi masraflar olmak üzere toplamda 
135 TL tutarında gidere katlanmaktadırlar. Bu 
yetersizlik nedeniyle, 2012 yılının ilk dokuz ayında 
trafik sigortasında 652 Milyon TL zarar edilmiştir. 
Bunun üzerine prim artırımı kaçınılmaz bir hal 
almış olup, bu artışa neden olan faktörleri şöyle 
sıralayabiliriz:

Zarar : Prim artırımını mecbur kılan hususların 
başında, sigorta şirketlerinin 2006 yılından bu yana 
zarar etmesi, diğer bir deyişle oluşturulan havuzun 
gelirleri ile giderleri arasındaki farkın sigorta 
şirketlerinin özsermayelerinden karşılanması 
geliyor. Rekabet nedeniyle fiyatlamada yaşanan 
sorunlar yanında, özellikle maddi hasarlı kazalarda 
tarafların kendi aralarında anlaşarak tutanak 
düzenlemelerine olanak veren düzenleme sonrası 
ortaya çıkan tazminat taleplerindeki artışlar da 
zarara neden olan faktörler olarak karşımıza çıkıyor.

Yedek Parça ve Tamir Fiyatlarındaki Artışlar: 
2013 yılına kadar trafik sigortasının ortalama 
poliçe primi yurtdışında uygulanan trafik sigortası 
primleri ile kıyaslandığında, ülkemizde uygulanan 
primlerin oldukça düşük olduğu görülmektedir. 
Tamir ücretleri ve yedek parça fiyatları geçtiğimiz 
yıllarda enflasyonun üzerinde artması maliyet 
artışlarının kontrol edilebilmesini daha da 
zorlaştırmıştır.

Trafik Kazaları Nedeniyle Ortaya Çıkan Tedavi 
Giderlerinin SGK Tarafından Ödenmesine 
Yönelik Olarak 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu'nda Yapılan Değişiklik

6111 Sayılı Kanun ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu'nda değişikliğe gidilerek trafik kazaları 
nedeniyle oluşacak sağlık giderlerinin Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından ödeneceği hükme 
bağlanmış, bunun bir sonucu olarak da tedavi 
teminatı verilen zorunlu sigorta primlerinin belirli 
bir kısmının Kuruma aktarılması yönünde bir 
düzenleme hayata geçirilmiştir. Kanun değişikliğine 
ilişkin çalışmalar esnasında gerek sigortacılık 
tekniği gerekse hukuka aykırılık gerekçeleriyle 
sektör olarak getirilmek istenen düzenlemeye 
itiraz edilmiş, tüm itirazlarımıza karşın düzenleme 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İkinci yılını 
dolduran düzenleme kapsamında şirketler trafik 
kazaları nedeniyle SGK'nın ne kadar ödeme 
yaptığını bilememekte, buna karşılık olarak 
trafik sigortası primlerinin % 10'unu SGK'ya 
devretmektedirler.

Yargı Kararları Yargıtay Hukuk Dairelerinin ve 
Mahkemelerin trafik sigortası ile ilgili olarak almış 

Yeni kasko sigortası genel şartları

Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun sigortaya ilişkin hükümleri 1 
Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girdi ve tüm genel şartların bu hükümlerle 
uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Diğer taraftan, son yıllarda ortaya 
çıkan anlaşmazlıklara, yargıya taşınan 
ve kimi haklı kimi haksız bulunan 
taleplere yönelik olarak da burada çözüm 
üretilmeye çalışılmıştır. 

Kasko sigortası genel şartlarında 
yapılan değişikliklerde tüketici odaklı bir 
yaklaşım sergilenmiş ve sigortalı lehine 
düzenlemeler yapılmıştır.

Tüketici lehine yapılan bu düzenlemeleri;

l Ürün içeriğinin belirlenerek 4 ana 
ürün şeklinde kasko poliçesinin 
oluşturulması, 

l Poliçe üzerine sigorta bedelinin 
yazılmayarak hasar anında eksik 
sigorta uygulanmaması, 

l Hasar anında aracın rayiç bedelinin 
tespitinde, hangi kurumun değerlerinin 
referans alınacağının poliçe üzerinde 
belirtilmesi,

l Onarımın sigorta şirketinin mi 
yoksa sigortalının mı istediği serviste 
yapılacağı ile orijinal parça veya 
eşdeğer parça kullanımının poliçe 
üzerinde belirtilmesi,

şeklinde sıralayabiliriz.

Sigortalıların satın almış olduğu ürünü 
daha net anlaması ve diğer sigorta 
şirketlerinin ürünleri ile kolaylıkla 
karşılaştırabilmesi adına, tek tip poliçe 
şablonu belirlenmiş olup farklı içerikli 
kasko poliçeleri için, Dar Kasko, Kasko, 
Genişletilmiş Kasko ve Tam kasko 
ayırımına gidilmiş ve ürün isminin 
16 punto ile poliçeye yazılması şartı 
getirilmiştir. 

Bu düzenlemelerle, sigortalılarımız, hasar 
anında alabilecekleri hizmetin niteliğini 
poliçeleştirme aşamasında belirleme 
imkanına sahip olmuşlardır. 
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oldukları sigorta tekniği ile uyuşmayan kararlar ve 
yargıya intikal eden dosyalarda destekten yoksun 
kalma tazminatının hesaplamasında farklı kriter 
ve formüllerin kullanılması son derece olumsuz 
neticelere yol açmış ve mevcut zararı daha da 
arttırmıştır. Temennimiz ülkemizde uygulanan 
sistemin, SGK’ya devredilen sorumluluk gibi 
uygulamalar da dahil olmak üzere, uluslararası 
uygulamalara paralel düzenlemelerin hayata 
geçirilmesidir. 

Tüm bu faktörlerin bir sonucu olarak son altı yıllık 
sürece baktığımızda, trafik sigortasında şirketlerin 
her yıl zarar açıkladığı ve bu zararın giderek daha da 
arttığı görülmektedir. Bahsi geçen 6 yıllık dönemde 
sigorta şirketlerinin açıkladığı zarar tutarı toplamda 
2.8 milyar TL'dir. Trafik sigortasının toplumsal 
işlevi dikkate alındığında, sigorta şirketleri 
ortaya çıkan bu zararı 6 yıl gibi uzunca bir süre 
sigortalılarına yansıtmadan çözmek konusunda 
tüm çabayı sarf etmişlerdir. Ancak 2012 yılının ilk 
dokuz ayında, trafik sigortasında ortaya çıkan 652 
Milyon TL tutarındaki zarar, trafik sigortasının 
sürdürülebilirliği açısından başta prim artışı olmak 
üzere bazı önlemlerin alınmasının kaçınılmaz 
kılmıştır.

Uygulama ile gerek sigortalılar gerekse 
şirketler açısından neler değişecek? 

Öncelikle Hazine Müsteşarlığı ürünleri dört ana 
gruba ayırdı ve tüm kasko poliçelerinin başına, 
poliçenin ait olduğu ürün adının başlığının 16 
punto ile yazılmasını hükme bağladı. Bundan 
önce “kasko” kelimesinin başına istenilen sıfat 
koyulabiliyordu. Bundan böyle bir ürün ismi 
kirliliği yaşanmayacak. Bununla birlikte, teminat 
içeriklerini okuyarak poliçe alan, diğer bir deyişle 
ne aldığını bilen sigortalılar için hiçbir şey 
değişmeyecektir.

Genel şartlarda ürün başlıkları “Dar Kasko”, “Kasko”, 
“Genişletilmiş Kasko” ve “Tam Kasko” olarak 
belirlenmiştir. Bu ürünlerin nasıl tanımlanmış 
olduğuna gelince; genel şartlarda 5 ana risk 
belirlendi. Bunlar; 

l Araçların birbiriyle çarpışması, 

l Sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya 
aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, 
düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

l Üçüncü kişilerin kötü niyetli hareketleri 
sonucunda meydana gelen zararlar,

l Aracın yanması,

l Aracın veya araç parçalarının çalınması veya 
çalınmaya teşebbüs edilmesidir.

Bu beş teminattan bir kısmını kapsayan poliçelere 
“Dar Kasko”, beşini de teminat altına alan poliçelere 
ise “Kasko” poliçesi denecek.

Bir de ilave teminatlar var, bu teminatların sayısı 
ise 15; örneğin; deprem, sel, terör, sigaranın 
meydana getirdiği yanıkların dışında 11 teminat 
daha. İlk saydığımız beş teminatın tamamı ve bu 
15 teminatın bir kısmına teminat sağlayan poliçeler 
“Genişletilmiş Kasko” poliçesi olacak. Son olarak 
Ana beş teminat ile ilave 15 teminatın tamamını 
korumaya alan poliçeler de “Tam Kasko” olacak. 
Sonuç itibariyle dört ana ürün ismi olacak ancak 
yine de poliçenin sağladığı teminatları okumanın 
son derece önemli olduğunun altını özellikle çizmek 
isterim.

Bir diğer önemli değişiklik, sigortalı poliçeyi 
alırken hasar halinde yapılacak tamiratların kendi 
belirlediği servislerde mi, yoksa sigorta şirketinin 
belirlediği servislerde mi yapılacağına ve bu 
tamiratlarda orijinal parça mı yoksa eşdeğer parça 
mı kullanılması istediğine karar verecek. Tabiî ki bu 
ürünlerin primleri de seçilecek ürüne bağlı olarak 
farklılık gösterecektir. 

Bunun dışında önemli değişikliklerden bir tanesi 
ise Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer 
almayacak olup poliçede “Sigorta şirketi aracı 
hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat 
altına almıştır.” ibaresine yer verilecektir. Diğer 
taraftan rayiç değerde esas alınacak referansa veya 
rayiç değerin hesaplama yöntemine de poliçede 
yer verilecek, bu yönde bir belirleme bulunmaması 
ya da belirlemenin somut olmaması durumunda 
Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri 
Birliği tarafından yayınlanacak liste esas alınacaktır. 
Bu düzenleme ile birlikte hasar durumunda eksik/
aşkın sigorta uygulanmayacağı yönünde poliçeye 
not düşülmesi yönünde bir irade kullanılmış 
ve genel şart metninden eksik sigorta ve aşkın 
sigortaya ilişkin hükümler çıkartılmıştır.

Tazminatın ödeme süresine ilişkin olarak da 
genel şartlarda düzenlemeye gidilmiş ve sigorta 
şirketinin talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz 
olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti 
kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden 
itibaren en geç 10 iş günü içinde tabiî ki ödemeye 
engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat 
miktarının tespit edilip sigortalıya ödeneceği, 
tazminat ödeme borcunun her halde hasarın 
ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Sigortalı poliçeyi alırken 
hasar halinde yapılacak 
tamiratların kendi 
belirlediği servislerde mi, 
yoksa sigorta şirketinin 
belirlediği servislerde 
mi yapılacağına ve bu 
tamiratlarda orijinal 
parça mı yoksa eşdeğer 
parça mı kullanılması 
istediğine karar verecek. 
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Şanmak, geliştirdiği
park çözümleriyle Avrupa’daki
ilk üç firma arasında

Şanmak Makine Genel Müdürü Cüneyt Şener

Artan araç sayısına paralel 
olarak özellikle büyük şehirlerde 
yaşanan otopark sorununa 
yönelik çözümler geliştiren 
Şanmak Makine, teknolojik 
yeterlilik ve tasarım gücü ile 
sektöründe Avrupa’daki ilk üç 
firma arasında yer alıyor.

A raç servis liftleri üretimi gerçekleştirmek üzere 
kurulan ve uzun yıllar bu alanda önemli, 

projeler geliştiren Şanmak’ın sektördeki birikimi 
ve deneyimli ekibi tarafından hayata geçirilen 
Ringopark sistemi, 2012’ye damga vuracak icatlar 
arasında yer alıyor.

Özellikle göç alarak her geçen gün daha da büyüyen 
kentlerin otopark sorununa kökten çözüm getiren 
düşük maliyetli bu sistemin üreticisi Şanmak, 1988 
yılında Fevzi Şener tarafından marangoz makineleri 
üretmek amacıyla kurulmuştur. Akabinde otomobil 
ve araç servis liftleri üretimiyle otomotiv sektörüne 
adım atan Şanmak, 90’lı yılların başından bu yana 
araç kaldırma liftleri üretmektedir.

Son yıllarda ürün portföyüne otopark sistemlerini 
de ekleyen Şanmak, uzun ve meşakkatli bir sürecin 
ardından piyasaya sunduğu Ringopark projesiyle, 
dikkatleri üzerine topladı.

Sürecin yöneticilerinden Cüneyt Şener ile San Grup 
ve dünya genelinde çığır açmayı başaran Ringopark 
projesini konuştuk.

Ses getirmeye devam ediyor

“Firmamızın asıl iştigal alanı makine sektörüdür. 
Bunun haricinde bir de Sanpres adlı bir şirketimiz 
var. Orada otomotiv yan sanayine presli parça 
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üretiyoruz. Ana şirketimiz ve temel başlama 
noktamız Şanmak. Beraberinde Sanpark, Sanpres ve 
Şançelik (Peugeot bayililiği) adında iştiraklerimiz 
var. Şanmak dediğim gibi işin başlangıç noktası. 
1988 yılında kurulan bir şirket, uzun yıllardan beri 
sadece araç servis liftleri üretirken 10 – 12 yıldan 
beri aynı işin devamı olarak otopark sistemlerini 
de üretiyoruz. Genel olarak Otopark sistemlerinde 
ihracata araç servis liftlerinde ise iç piyasaya yönelik 
çalışmaktayız . Otopark sistemlerinde son günlerde 
çok gündemde olan Ringopark projesini geliştirdik 
ve çok ciddi ses getirdi. Fonksiyonel açıdan, üst 
düzey yazılım ve güvenlik donanımları ile beraber 
verimli çalışması açısından, tasarım farklılığı 
açısından, Avrupa ve Türkiye’de çığır açan ürün 
oldu. Bursa’da Bıçakçılar Otopark’ında 15 aydan 
beri çalışan 2 Ringopark’ ımız var. İstanbul aynı 
üründen istiyor, Moskova Belediyesi yetkilileri aynı 
amaçla ziyaretimize geldi. Bu ürün Avrupa’da ses 
getirdi, daha da ses getireceğini düşünüyorum. Bu 
ürünle ilgili Almanya’da düzenlenen ve dünyanın en 
büyük yapı ve mimarlık fuarı olan BAU’ ya katıldık. 
Büyüklüğü ve tonaj olarak ağırlığı nedeniyle fuara 
ürün yerine birebir tanıtımı için hazırladığımız 
maket ve video görseller ile sunum yaptık.’’

Arazileri verimli kullanmanın yolu

Her geçen gün artan araç sayısının otopark gibi 
önemli bir sorunu da beraberinde getirdiğini işaret 
eden Cüneyt Şener, arazi üretilemeyeceğine göre 
mevcut arazinin en verimli şekilde kullanılmasına 
yönelik çözümler sunulmasının gerektiğinin altını 
çizdi. “Ringopark haricinde 2 , 3 ve 4  katlı park 
sistemlerimiz mevcut. 70’ ye yakın ürün Burgaz’daki 
İDO iskelesinde çalışıyor. İstanbul’da 200’ün 
üzerinde makinemiz var ama bunlar buzdağının 
görünen yüzü. Çünkü bizim işimizin yüzde 
90’dan fazlası ihracata gidiyor. Özellikle İngiltere, 
İspanya, Fransa, Almanya gibi batı Avrupa ülkeleri 
başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avustralya gibi ülkelere yoğun ihracatımız var. 
Arazi üretmemiz mümkün olmadığına göre bunun 

çözümü mevcut arazi verimli kullanacak sistemleri 
hayata geçirebilmektir. Bu anlamda bizim otopark 
çözümlerimiz her noktada bir kurtarıcı oluyor. 
İnsanların ihtiyaçlarına, kullanım şartlarına göre 
çok farklı alternatiflerimiz var, çok farklı çözümler 
üretebiliyoruz.

Müthiş bir Ar-Ge uygulaması

Yaklaşık 10 yıl önce; araç kaldırma lifti satın 
alan servislerin yoğun dönemlerde kullanmak 
üzere kendilerinden bir sistem geliştirmelerinin 
istendiğini belirten Cüneyt Şener, o an beyinlerde 
yanan ışığın bugün müthiş bir Ar-Ge örneği olarak 
karşımızda olduğunu söyledi.

“Servis hizmeti veren müşterilerimiz için hem 
tamir hem parkı aynı anda çözümleyecek bir sistem 
geliştirdik. Sonrasında ise park sisteminin de kendi 
başına ele alınması gereken bir unsur olduğunu 
gördük. Bu noktadan hareketle yola çıkarak önce 2 
katlı park sistemlerini ürettik. Derken 3 ve 4 katlı 
olanları devreye aldık. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın bu projeye inanması, bize doğru bir 
hedefe ulaşma noktasında ışık oldu. Örneğin cep 
katlı otoparklar diye bir fikir ortaya koydu. Mesela 
yoğun park yapılan alanlara ufak katlı otoparklar 
gibi. Bu sistem hem yüksek kapasitede olmalı 
hem kısıtlı bir alana konumlandırılmalı hem de 
insanların rahat kullanabilmesini gerektiriyordu. 
Bu düşünce Ringopark’ın çıkış noktası oldu. 
Sadece 24 metrekare alan kaplayan ve 12 aracın 
park edebileceği özelliklere sahip Ringopark  adını 
verdiğimiz sistemi Belediye Otoparkı’ nda devreye 
aldık.”

SAN GRUP OTOMOTİV İLK 5’TE

2007 yılında kurulan San Grup Otomotiv ile profesyonel araç kiralama, ikinci el ve sı-
fır lüks, premium araç satışı, toptan motor yağı ve yedek parça tedarik faaliyetlerinde 
müşterilerinin uzun dönemli araç ihtiyaçlarını hizmet avantajları ile karşılamayı mis-
yon edinmiş, iş ortakları ve toplum için sürekli değer yaratan, kurumsal ve güvenilir 
bir hizmet şirketidir. Şirket, uzun dönemli kurumsal araç kiralama sektöründe eko-
nomik karlılığını ve sahip olduğu araç sayısını sürekli artırarak kendi bölgesinde ilk 
5 şirket arasında kendine yer buluyor. Sangrup Otomotiv plazasındaki showroomun-
da dünya markalarının Premium Luxury Cars modellerini Sangrup güvencesi ile sa-
tışını gerçekleştirmektedir.

Son yıllarda ürün 
portföyüne otopark 
sistemlerini de ekleyen 
Şanmak, uzun ve 
meşakkatli bir sürecin 
ardından piyasaya 
sunduğu Ringopark 
projesiyle, dikkatleri 
üzerine topladı.
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ŞANÇELİK SİGORTA İLE AVANTAJLI UYGULAMALAR

2000 yılından itibaren sigorta alanındaki eksikliği gidermek amacıyla kurulan Şan-
çelik Sigorta, sigorta sektörünün lideri olan Ak sigorta, Axa sigorta, Anadolu sigorta, 
Peugeot sigorta acentelikleri ile müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla farklı fi-
yat ve teminat alternatifleri tanıma, sigortaya özel müşteri yerine özel teminat ve fiyat 
politikaları yaratma imkânı sağlıyor. Şançelik Sigorta tüm elementer branşlarda hiz-
met vermeye devam ediyor.

Kentsel dönüşümün önemli bir
çözüm ortağı

Cüneyt Şener, belediyelerle olan iş birliktelerinin 
süreceğini vurgularken, kentsel dönüşümde önemli 
bir partner olacaklarının altını çizdi.

“Biz kentsel dönüşümle beraber belediyelerimizin 
bir çözüm ortağı olma hedefindeyiz. Japonya’ 
ya Kore’ye gidenler bilirler. Oralarda çok yoğun 
trafik olmasına rağmen otopark problemi yoktur. 
Çünkü mekanize ve otomasyonlu otoparklar 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Onlar bu tip 
mekanize otopark çözümleriyle alanlarını verimli 
kullanmanın mantığını yakalamışlar. Biz de 
Ringoparklar ile bunu sağlayacağız. Keza belediyeler 
bu yatırımın geri dönüşünü hızlı bir şekilde 
alacaklardır.

Konuyla ilgili salt belediyelerle değil, 
kooperatiflerle, müteahhitlerle, sitelerle ve bireylerle 
de görüşüyoruz. Örneğin İstanbul’ da 60 daireli 
bir sitenin 300 metrekarelik otoparkına 2 tane 
Ringopark kurulursa, hem site sakinlerinin otopark 
problemi çözülür hem de sosyal alanları artmış olur. 
Üstelik sistem gereği araçlar güvende, hırsızlığa ve 
herhangi bir deformasyona karşı korumalı. Şu an 

hem fuarlara katılım anlamında hem de reklam 
bazında ciddi tanıtım yatırımı yapıyoruz. Ayrıca 
firmamız Nisan başında Moskova’da ve 24-28 Nisan 
arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek 36. Yapı 
Fuarında otopark sistemlerini sergileyecektir. Ümit 
ediyoruz ki bu bize yakın gelecekte çok daha yoğun 
iş olarak dönecektir.

Özellikle yoğun parklanma ihtiyacı olan Otomotiv 
Bayii ve Servis noktaları artık ,bu sıkıntılarından 
kurtulmak için bir çözüme ürünlerimiz sayesinde 
kavuşmuş olacaklardır. Bu kapsamda 50’yi aşkın 
çeşidimizi incelemek ve onların gerçek anlamda 
ihtiyaçlarına cevap olacak modelimizi belirlemek 
üzere tüm otoparklarında kullanabilecekleri ürünü 
tespit edebilmek için www.sanpark.eu sitemizi ve 
firmamızı ziyaretlerini, irtibat kurmalarını istirham 
ediyoruz.

Şançelik Otomotiv Peugeot ile daha güçlü
1996 yılından bu yana Peugeot marka sıfır araç 
satışı ve yetkili servisi olarak 4S plazada hizmet 
veren Şançelik Otomotiv, müşteri memnuniyeti 
yüksek bayi olarak Peugeot yapılanmasında 
köklü bir yere sahip. Şançelik, bugün satış, satış 
sonrası hizmetler, yedek parça, 2. el araç ve sigorta 
hizmetlerini tek bir noktada profesyonel bakış 
açısıyla gerçekleştiriyor. 2012 yılında Türkiye 
çapında müşteri memnuniyetinde en hızlı çözüm 
veren bayilerde ilk 3’te yer almaktadır.

Sanpres parça üretiminde
hacmini artırıyor

Otomotiv sektöründeki deneyimlerini 2008 yılında 
Sanpres ile hayata geçiren San Grup Şirketler 
Topluluğu, bu anlamdaki başarısını da kanıtladı. 
Şuan itibariyle presle saç şekillendirme, gaz altı ve 
punta kaynağı ile montajlı parça üretiminde büyük 
hacimli yan sanayi konumunda olan Sanpres, kalıp 
ve parça üretim hususlarında,  Türkiye’de kurulu 
tüm OEM ‘ler ve tedarikçilerine yönelik faaliyet 
göstermekte. Pres üretim hattı dışında CNC ve 
Universal makine parkurunu her geçen gün daha 
fazla zenginleştiren Sanpres, San Grup’un güçlü 
şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. 
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Türkiye'nin makro 
ekonomik ikizi:

MEKSİKA

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri içinde gösterilen 
Türkiye ekonomisi, gerek makro ekonomik göstergeler 
gerekse de otomotiv sektörünün öncülüğü ile Meksika 
ekonomisi ile çok büyük benzerlikler gösteriyor.

Ü lkemizin özellikle son 10 yıl içinde gösterdiği 
yapısal ekonomik değişiklikler ve bu 

değişikliklerin getirdiği hızlı büyüme, yabancı 
sermayenin dikkatini Türkiye üzerine çevirmesine 
neden oldu. Ekonomimizin lokomotifi rolündeki 
sektörlerde gözle görülür canlanmalar oluşması 
ve geleceğe dönük iyimser beklentiler Türkiye’yi 
önümüzdeki yılların yükselen yıldızı yapmaya aday.

Son yıllarda Türk ekonomisi sürekli Brezilya, Rusya, 
Hindistan ve Çin ekonomileri ile birlikte anılıyor ve 

bu ülkelerdeki gelişmeler birbirleri ile kıyaslanıyor. 
Halbuki Türkiye için önündeki büyük hedeflerden 
biri, hem jeopolitik olarak hem de ekonomik 
olarak çok büyük benzerlikler gösterdiği Meksika 
ekonomisi olabilir.

Meksika, coğrafi olarak Amerika ve Kanada’ya 
çok yakın olup, hem güneye hem kuzeye dönük 
ticaret yapabilme olanağı ile ülkemizin durumuna 
oldukça benzer durumda. Meksika’nın ihracatının 
çok büyük bölümü ABD’ne gerçekleşirken, bu 
ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler de doğrudan 
Meksika’yı etkiler hale geliyor.

2008-2009 yıllarında yaşanan global ekonomik 
kriz ve bu krizin ABD üzerindeki olumsuz 
etkileri nedeniyle Meksika ekonomisi çok büyük 
darbe yiyerek % 6,2 oranında keskin bir küçülme 
yaşamıştı. Bugün ise başta ABD olmak üzere 
tüm uluslararası piyasalarda yaşanan iyileşme 
Meksika’nın da ekonomik göstergelerini pozitife 
döndürerek 2010-2015 dönemi için % 3,54’lük 
ortalama büyüme yarattı.

Dünya Bankası’nın 2011 yılında yayınladığı 
“İş Yapma Raporu”nda Meksika, dünyanın 183 
ekonomisi içinde 53. sıraya yerleşti. 2010 yılında 
bir basamak geride yer alan Meksika, 1 senelik 
sürede “yeni bir iş başlatma”, “sınır ötesi ticaret” 
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Meksika otomotiv sektörünün oyuncuları

Amerika'da satılan 8 otomobilden 

1‘i  Meksika'da üretilmektedir ve 

Meksika tarafından ihrac edilen 

her 100 otomobilden 10’u Avrupa 

Birliği ülkelerine gönderilmektedir. 

Meksika’da Otomotiv sektörü, tüm 

ulusal ihracatın dörtte birini temsil 

etmekle birlikte dünya genelindeki 

toplam otomobil ihracatında 5. 

sırada yer almaktadır.

Coğrafi bölgelere göre otomotivde büyüme oranları

Meksika otomotiv sektörü oldukça 

konsolide bir dağılım gösteriyor. 

Üretim ve satışta dünya markaları 

burada da önemli paya sahip. Ford, 

GM, Chrysler, VW ve Nissan toplam 

üretimin % 94’ünü, toplam iç pazar 

satışının ise % 70’ini oluşturuyor. Bu 

markalar içinde 2011 satış adetlerine 

göre Pazar liderliğini % 25’lik pay ile 

Nissan alırken, Volkswagen % 19 ile 

ikinci, GM % 14 ile üçüncü sırada yer 

alıyor.
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Küresel Otomotiv Sektörü Maliyetler Endeksi Yıllara Göre Üretim

Meksika Otomotiv Endüstirisi Gelişim Rakamları

ve “sözleşmelerin kuvvetlendirilmesi” alanlarında 
önemli iyileştirmeler kaydetti.

Meksika’nın Türkiye ile benzerliği sadece ekonomi 
ile sınırlı değil. Demografik yapıda da benzerlikler 
ilk bakışta göze çarpıyor. Yapılan hesaplamalara 
göre Meksika ekonomisi önümüzdeki 20 yıl içinde 
en büyük alım gücüne sahip yaş grubu olan 24 – 44 
arasına dayanıyor olacak.

Türkiye için de en cazip ekonomik beklenti, düşük 
yaşlardaki nüfusun önümüzdeki yıllarda ekonomiye 
daha fazla etki edecek olması. Türkiye’nin nüfus 
yapısına göre nüfusumuzun en yüksek seviyeye 
ulaşması için hala 25-30 sene geçmesi gerekecek. 
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Meksika GSYİH eğilimleri

Yani genç nüfus oranı önümüzdeki 20 yıla da damga 
vuracak gibi görünüyor.

Meksika’da Otomotiv Sektörü 

KPMG’nin Meksika Otomotiv Sektörü hakkında 
2011 yılında gerçekleştirdiği araştırma sonucuna 
göre dünyadaki otomotiv yöneticilerinin % 72’si 
gelecek yıllarda sektörde büyüme öngörürken, % 
73’ü hali hazırda büyümenin etkilerinin yaşandığını 
iletmişler.

Daha önce de belirtildiği gibi, Meksika ekonomisi 
2009 yılından itibaren önemli bir atağa kalkmış 
ve iyileşme sinyalleri verir durumda. 2011 üretim 
adetleri 2010 adetlerinin % 13,1 üzerinde ve 2008 
krizi öncesi seviyeleri aşmış vaziyette. Toplam 
üretimin 2,5 milyonun üzerine çıkmış olması da 
tüm otomotiv sektörünün yüzünü güldürüyor.

Meksika’da otomotiv sektörü üretim ve ihracat 
üzerine kurulu. Yıllık 2,5 milyon adetlik üretimin 
2,1 milyonluk bölümü ihracata gidiyor. Toplam iç 
pazar satışları ise 900.000 – 1.000.000 adet bandında 
seyrediyor.

Üretim ve satışta dünya markaları burada da önemli 
paya sahip. Ford, GM, Chrysler, VW ve Nissan 
toplam üretimin % 94’ünü, toplam iç pazar satışının 
ise % 70’ini oluşturuyor. Bu markalar içinde 2011 
satış adetlerine göre Pazar liderliğini % 25’lik pay ile 
Nissan alırken, Volkswagen % 19 ile ikinci, GM % 
14 ile üçüncü sırada yer alıyor.

KPMG’nin 2010 yılında yayınladığı “Alternatif 
Üretim Alanları” konulu araştırma raporuna 
göre Meksika, gelişmiş ülkelerdeki üretim ile 
kıyaslandığında, en rekabetçi ve en uygun maliyetli 
yatırım bölgesi olarak belirlenmiş.

Ekonomik ve sektörel gelişmenin lideri olarak 
kabul edilen Meksika Başkanı Felipe Calderon 
Hinojosa, 2011 yılında yaptığı bir konuşmada bu 
durumu şu sözlerle özetliyor: “ Geçtiğimiz yıl içinde 
otomotiv tarihimizin en büyük başarılarına imza 
attık. Yaklaşık 2,5 milyon araç ürettik ve bunun 2 
milyondan fazlasını uluslararası pazarlara satmayı 
başardık. Meksikalılar ülkeleriyle gurur duyabilirler 
çünkü şu anda dünyanın en büyük 9. otomotiv 
üreticisi ve 6. büyük ihracat gücüyüz.”

Meksika, coğrafi olarak ABD’nin ve Kanada’nın 
yakınında bulunduğundan o ülkelerin en büyük 
tedarikçisi konumunda. Türkiye de hem Avrupa’ya 
hem de hızla gelişmekte olan doğu pazarlarına 
yakınlığı ile benzer coğrafi avantajlara sahip. 

Meksika, Türkiye için Rol Model Olabilir mi?

Sayısız ekonomik, coğrafi ve demografik 
benzerlikler göz önüne alındığında Türkiye ile 
Meksika pek çok açıdan uyumlu görünüyor. 
Meksika’nın ulaştığı adetler ve ekonomik büyüklüğü 
düşünüldüğünde de Türkiye için bir rol model 
oluşturacağı söylenebilir.

Meksika’nın son global kriz sonrası yeniden 
hızlanan ekonomisinin iyi incelenmesi ve alınan 
tedbirlerin ülkemiz ile uyumunun araştırılması 
Türk otomotiv sanayi için yol gösterici bir nitelik 
taşıyacaktır.

Ülkemizin en büyük rekabetçi avantajı olarak 
Meksika’ya oranla daha geniş bir coğrafyada 
konumlanmış olması görülebilir. Türkiye için 
Avrupa kadar önemli bir yer tutan Ortadoğu, Türki 
Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika pazarları gelişimin 
hızını çok arttırabilir. 

Meksika otomotiv 
endüstrisi, dünya 
çapında 8. ve Latin 
Amerika genelinde 2. 
en büyük otomotiv 
üreticisi konumundadır, 
Meksika'nın stratejik 
konumu ve 49 ülke 
ile etkili bir şekilde 
uyguladığı Serbest 
Ticaret Anlaşmaları, 
Meksika’nın yaklaşık 1 
milyar kişiye erişimini 
sağlamaktadır. 
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Toplumda sigorta bilincinin 
yaygınlaşması gerekiyor

Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin:

Allianz Group, Avrupa’nın en büyük 
şirketlerinden birisi, 2011 yılında Avrupa’da 
2.sigorta şirketi ünvanını almıştı bu durum 
2012 yılında da devam etti mi?

A llianz güçlü finansal yapısı ve yenilikçi 
çözümleriyle sadece Avrupa’da değil 

tüm dünyada lider sigorta ve varlık yönetimi 
şirketlerinden biridir. Allianz bu niteliklerini uzun 
yıllardır olduğu gibi, 2012 senesinde de korumuş ve 
müşterilerin tercih ettiği sigorta şirketlerinden biri 
olarak 2012 yılında en büyük sigorta şirketlerinden 
biri olmaya devam etmiştir. Dünya genelinde 
her yıl farklı gelişen ekonomik koşullara rağmen 
Allianz uzun yıllardır aralıksız olarak faaliyet karı 
konusunda lider konumunu da korumaktadır. 

Allianz Sigorta’nın dünyadaki gelişim politikası 
nedir?

Allianz dünya çapındaki 70 milyonu aşkın 
müşterisine daha zengin ve daha mutlu bir hayat 
sunmayı hedeflerken yaptığı yatırımlar ile her 
zaman birinci önceliği müşteri memnuniyeti 
olmuştur. Allianz’ın evrensel misyonu; 
müşterilerinin, ortaklarının, şirket çalışanlarının, 
aracılarının ve kamunun, “Allianz Dürüstlüğü ve 
Performansı” hakkında sahip oldukları güvene 
dayalı bir yapı üzerine kurgulanmıştır.

Allianz, temel değerleriyle oluşturduğu yüksek 
kalite anlayışıyla ürün ve hizmetlerinden duyulan 
müşteri memnuniyetine büyük önem verir ve bunu 
sürdürülebilir kılmak için kapsamlı çalışmalar 
yapar ve politikalar geliştirir. Allianz müşterilerinin 
memnuniyeti artırmak için düzenli araştırmalar 
yaparken hem ürünleri ile hem de üstlenmiş olduğu 
sosyal sorumluluk projeleri ile büyüklüğüne yakışır 
bir marka olmaya gayret etmektedir. Güvenli sürüş, 
global ısınma gibi konulara verdiği desteğin dışında 
Allianz, 2006 ile 2012 yılları arasında Paralimpik 
oyunlarının resmi sponsoru olarak engelli hayata da 
özel önem vermektedir.

Allianz sigortanın Türkiye hedeflerinden 
bahsedebilir misiniz?

Genç ve dinamik nüfusu ile Türkiye, Allianz 
Group’un yakından takip ettiği son derece önemli 
bir pazardır. Allianz’ın Eylül 2011’de yayınladığı 
Uluslararası Emeklilik Raporu’na göre Türkiye 
demografik olarak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) üyesi ülkeler arasında avantajlı 
konumda yer almaktadır. Türkiye’nin doğurganlık 
oranlarının diğer ülkelere göre daha yüksek olması 
ve yaşlılık oranlarının önümüzdeki yıllarda hızla 
artması bu avantajlar arasında sıralanmaktadır. 
Önümüzdeki 40 yıl içerisinde Türkiye’deki 
yaşlı nüfusun sigorta oranının 3,5 kattan fazla 
artması beklenmektedir. Bu veriler ışığında 
sistemin performansının her geçen gün artacağı 
beklenmektedir. 

Allianz Sigorta Genel 
Müdürü Arif Aytekin, 
sektördeki en önemli 
konunun kalıcılık 
ve uzun vadede 
sürdürülebilirlik 
olduğuna dikkat 
çekiyor.
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Biz de Allianz Türkiye olarak elementer 
sigortacılıkta sürdürülebilir karlı büyüme ve müşteri 
memnuniyetinden asla vazgeçmeden dün ve bugün 
olduğu gibi yarın da yolumuza devam edeceğiz.

Bireysel Emeklilik’ten de kısaca bahsedecek olursak 
özellikle 01.01.2013 itibariyle yürürlüğe giren yüzde 
25 devlet katkısı işleyişi, katılımcıları daha uzun 
süre sistemde tutmaya ve kişilerin uzun vadeli fon 
stratejilerinde beklenen getiriyi elde etmelerini 
sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Devlet katkısı 
sisteminde katılımcılar, sistemde kaldıkları süre 
boyunca kazanmaktadırlar. 

Tüm bu yeniliklerin BES’in  gelişimine katkı 
sağlayacağını düşünüyor 2013 yılı sonu itibariyle 3,9 
milyon adet katılımcı sayısına ve yaklaşık 28 Milyar 
TL’lik fon büyüklüğüne ulaşılmasını bekliyoruz.

Bireysel emeklilik dışında uygulamakta olduğu 
“doğru fiyatlandırma”  yaklaşımları, geniş ürün 
yelpazesi  ve müşteri odaklı politikalarıyla Allianz 
elementer sigortalarda da çok hızlı büyüyen bir 
pazar payına sahiptir. Büyüyen pazar payında 
yukarıda saydığımız faktörlerin dışında etkin, 
yaygın ve bilgili acente ağının da önemli bir payı 
vardır. Özellikle motor branşında yaygın oto bayi 
acenteleri ile uyumlu bir işbirliği içinde bulunan 
Allianz, iş süreçlerindeki kolaylık ve acente 
kazanımlarındaki avantajlar ile hem yüksek acente 
memnuniyeti yaratmakta hem de tercih edilen bir 
marka olarak dikkat çekmektedir.

Türkiye’deki sigortalılığın nüfusa oranı oranı 
%1,3 iken, burada Avrupa ortalaması %7’lere 
yakın, sizce bu farkın kapanması için sektör 
neler yapmalı?

Sektör çeşitli olanaklarını kullanarak sigorta 
bilicinin toplumsal seviyede artması için yatırm 
yapmakta. Türkiye Sigorta Birliği bu konuya özel 
önem veriyor. Ancak bu bilinci artırmaya yönelik 
bu yatırımların yeterli olduğunu söyleyemeyiz. 
Maalesef ülkemizde sigortaya rağbet bir takım 
felaketlerin ardından geçici olarak çoğalmakta, 

sonra zaman içinde eski ortalama seviyesine 
dönmektedir. Bu durumda kültür ve kişi başına 
düşen milli gelirin önemli olduğunuz düşünüyoruz. 
Kişi başına düşen milli gelir arttıkça sigorta 
penetrasyonu da belli oranda artacaktır. Ancak 
bu yeterli değildir. Önemli olan toplumda sigorta 
bilicinin yaygınlaşması ve kalıcı olarak gelişmiş 
ülkeler seviyesine ulaşmasıdır. Bunun için hem 
sektörün ortak platformlarının (Türkiye Sigorta 
Birliği gibi) hem de şirketlerin tanıtım ve eğitim 
programlarını devreye almaları, sigorta ürünlerinin 
reklamından çok “hayatımızdaki riskleri” konu eden 
bir mantıkla iletişim ve yatırım yapmaları gereklidir.

1 Nisan’da yürürlüğe girecek Yeni Kasko 

Sigortası hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu 

kanuna neden ihtiyaç duyuldu? 

Değişikliklerin temelindeki kavram şeffaflık. 
Değişiklikler gerek teminat içeriklerine gerekse 
hasar uygulamalarına çeşitli standartlar getiriyor. 
Sigortalıların poliçe satın alırken gerek ürünlerin 
teminat içerikleri gerekse hasar uygulamaları 
konusunda en baştan mutabık olması prensibini 
ortaya koyuyor. Sektörümüzdeki diğer önemli 
değişiklikler gibi sigortalılar tarafından 
algılanmasının, sektörün yeni kurallara göre tekrar 
şekillenmesinin zaman alacağını düşünmekle 
beraber, orta ve uzun vadede Türk sigorta sektörü 
ve tüketiciler için olumlu değişiklikler olduğunu 
düşünüyoruz.

Trafik sigortalarındaki ani fiyat artışı ile zararın 

önüne ne kadar sürede geçilebilecek? 

Sigortacılığın tehlikeli noktalarından biri 
bugün attığınız yanlış bir adımın olumsuz 
sonuçlarını hemen yarın değil, daha ilerleyen 
dönemde fazlasıyla görmeniz. Aynı mantıkla 
doğru adımların olumlu yansımaları adımların 
atıldığı yılın bilançosunda değil ilerleyen yılların 
sonuçlarında görülebilecektir. Allianz olarak 
temel prensiplerimizden biri de sürdürülebilirlik. 
Sigortalılarımızı ani fiyat artışlarıyla karşı karşıya 
bırakmamak için kısa vadeli başarılar, sonuçlar 
elde etmek adına yanlış adımlar atmaktan dikkatle 
kaçınıyoruz. Serbest fiyatlama dönemi sonrası 
giderek artan ve geçtiğimiz yıl rekor boyuta ulaşan 
trafik zararının sektörümüze de ders olmasını 
temenni ediyoruz..

Sigortacılıkta kârlı branşlar

Doğru fiyatlama, kârlılık ardından gelecektir. İşte Allianz’ın 
başarısının ardında yatan önemli iş adımları ve kararları bunlardır. 
Tabiki bunların ötesinde hasar oranı daha düşük sigorta branşları  
vardır. Ancak siz doğru fiyat, doğru kanal, doğru hasar yönetimi, 
doğru tazminat yönetimi yapamazsanız en karlı gözüken branşlar 
bile zararlı hale gelebilir

Sigortacılığın tehlikeli 
noktalarından biri 
bugün attığınız yanlış 
bir adımın olumsuz 
sonuçlarını hemen 
yarın değil, daha 
ilerleyen dönemde 
fazlasıyla görmeniz. 
Aynı mantıkla 
doğru adımların 
olumlu yansımaları 
adımların atıldığı 
yılın bilançosunda 
değil ilerleyen 
yılların sonuçlarında 
görülebilecektir.
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Güvenlik için önemli

MTV düzenlemesi ile birlikte uygulanacak olan hurda teşviki hem çevreye sağlayacağı 
faydalar hem de trafik güvenliğinin artması açısından büyük önem taşımaktadır. Yaşı 
yüksek, bakımları aksatılmış ve hatta trafik muayenesinden geçememiş olmasına rağ-
men trafikte seyreden eski araçlar hem can hem de mal varlığımızı tehdit et-
mektedir.

Öyle ki, 2011 yılında gerçekleşen 1.298.928 kazada 3.835 kişi hayatı kaybet-
miş, 238.074 kişi de yaralanmıştır. Bu kazaların büyük bir çoğunluğu araçla-
rın ömrünü tamamlanmış ve eski olmasından kaynaklanmıştır.

Binek araçlara hurda teşviki müjdesi 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün açıkladı

Trafikte sorun yaratan 2 
milyondan fazla, 20 yaş üstü 
otomobil için hurda teşviği 
geliyor. Bu araçları trafikten 
çekmek için çalışmalar 
başlattıklarını söyleyen Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, “Hedefimiz hurda 
teşviğiyle vatandaşlarımıza daha 
yeni, çevreci araçlar alabilecek 
imkanlar sunabilmek” dedi.

H ükümet, 20 yaş üstü hurda otomobillerle ilgili 
teşvik çalışmaları başlattı. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada 20 yaş 
üstü binek araçlar için yeni bir düzenleme geliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün hurda teşvikine ilişkin NTV’de yaptığı 
açıklamada, “Hedefimiz bu araçları trafikten 
çekerek vatandaşlarımıza daha yeni, çevreci 
araçlar alabilecek imkanlar sunabilmek. Bunu 
gerçekleştirirsek sektöre de çok büyük bir katkı 
sağlamış oluruz. 3 bakanlık bu ay sonunda biraraya 
gelecek” dedi.

Borçları silinmişti

Hurda araçlarla ilgili düzenlemeler hakkında da 
değerlendirmelerde bulunan Ergün, ağır taşıtlarla 
ilgili bir düzenleme yapıldığını ve bir destek modeli 

geliştirildiğini hatırlattı. Kamyonlar, otobüsler 
gibi işte belirli bir yaşın üzerindeki araçlara hurda 
bedeli ödenerek bu araçların trafikten çekildiğini 
ifade eden Ergün, şunları kaydetti: “Borçları 
iptal edildi ve silindi. Motorlu Taşıtlar Vergisi 
(MTV) ve benzeri varsa borçları geçmişten kalan 
onlarda terkin edildi. Bu mesele artık trafik 
meselesi olmaktan çıktı. Şimdi yeni bir çalışmayı 
İçişleri Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ile 
binek araçlar için yapalım dedik. Yani 20 yaşının 
üzerindeki binek araçlar gerçekten trafikte bazen 
ağır sorunlar oluşturmayı başladı.”

Bir yolu bulunacak

Ergün, “Bunu trafikte giderken biz de görüyoruz. 
O araçların manevra kabiliyeti, hızları, çevreye 
etkileri ve trafiğe olan etkileri çok farklı. Şimdi 
bir çalışma yürütüyoruz henüz ayrıntıları ortaya 
çıkmış değil. Ama o çalışmayı da kısa zamanda 
inşallah tamamlarız ve onun da ayrıntılarını sizlerle 
paylaşma imkanımız olur. Çünkü artık o gün geldi. 
Türkiye’nin 20 yaşının üzerindeki araçları yavaş 
yavaş bir yolunu bulup uygun bir formülle trafikten 
çekersek, sektöre çok büyük bir katkı sağlamış 
oluruz” dedi. 

Yeni teşvik paketi 20 
yaş üzeri binek araçları 
kapsıyor.

Bu araçların vergi 
borçları, bu borçların 
gecikme zamları ve 
gecikme faizleriyle 
birlikte tescil plakalarına 
kesilen idari para 
cezalarının tamamı 
siliniyor.

Belirlenecek maddi 
değer üzerinden araç 
sahiplerine ödeme 
yapılıyor ya da alınacak 
yeni araçlarda indirim 
sağlanıyor.





46 NİSAN 2013

OTOMOTİV GÜNDEMİ

OİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan 
Sabuncu, "Yılın dörtte 
biri geride kalırken 
5 milyar USD’nin 
üzerinde ihracata 
ulaşılmıştır ve 20 
milyar USD’lik yılsonu 
ihracat hedefi devam 
etmektedir" dedi.

Otomotivde ilk çeyrekte hedef tamam:

5.1 milyar dolar ihracat

Otomotiv Endüstrisi dış satışta binek otomobille gaza bastı

Otomotiv endüstrisi Mart ayı 
ihracatında binek otomobil ürün 
grubuyla gaza bastı. Ana mal 
gruplarından, yalnızca binek 
otomobil ürün grubunda ihracat 
artışı yaşanan Mart ayında dış 
satışlar bir milyar 870 milyon 
dolar oldu.   

O tomotiv endüstrisi, yılın ilk çeyreğinde 5.1 
milyar dolarlık ihracatla 2013’de 20 milyar 

dolar dış satış hedefini yakalayacağı yönünde 
sinyaller verdi. Otomotiv endüstrisi Mart ayında 
ihracatta yüzde 2 daralarak bir milyar 870 milyon 
dolarlık dış satışla yine sektörel olarak liderliğini 
korudu. 

 Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB), Mart ayı ihracat raporuna göre binek 
otomobil ürün grubunda artış yaşandı. OİB Başkanı 

Orhan Sabuncu, binek otomobil ihracatında son 
aylarda yaşanan artışların kendilerini sevindirdiği 
kadar, diğer ürün gruplarındaki gerilemenin de bir 
o kadar üzdüğünü söyledi. Sabuncu, “Özellikle ticari 
araç ürün grubunda beklentilerimizin üzerindeki 
düşüş, bizi toplam ihracat anlamında olumsuz 
etkiledi. Ancak, yine de yılın ilk çeyreği dikkate 
alındığında elde etiğimiz 5.1 milyar dolar ihracatın 
bizi 2013’teki 20 milyar dolarlık hedefimize 
götüreceğine inanıyoruz” diye konuştu. 

Sabuncu, “Şubat ayında AB pazarına yönelik artış 
Mart ayında tekrar eksiye dönmeseydi, önümüzü 
çok daha rahat görebilecektik. Bu gösterge AB 
pazarındaki toparlanmanın zaman alacağını bize bir 
kez daha işaret etmiştir” dedi. 

Alternatif pazarlardan Amerika ve Afrika ülkelerine 
yönelik dış satışların artmaya devam ettiğini de 
vurgulayan Sabuncu, yeni pazar arayışlarının devam 
ettiğini de sözlerine ekledi. 

Binek otomobiller yüzleri güldürdü

Otomotiv endüstrisi ihracatında ürün grupları 
incelendiğinde ise yan sanayi Mart ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 3 gerilemeyle 
759 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdi. Binek 
otomobil ürün grubu ise yüzleri güldürerek yine 
aynı dönemde yüzde 8 artışla 650 milyon dolarlık 
ihracata imza attı. Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar ihracatı ise yine aynı dönemde yüzde 17 
azalışla 315 milyon, otobüs-minibüs-midibüs ürün 
grubu da yüzde 21 gerileyerek 91 milyon dolarlık 

TÜRKİYE- MART 2013 AYLIK İHRACAT RAKAMLARI
1000 USD MART

SEKTÖRLER 2012 2013 13/12 Değişim  Pay (13)  (%)

Otomotiv Endüstrisi 1.906.491 1.869.681 -2 15

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.476.597 1.523.551 3 12

Çelik 1.328.317 1.466.146 10 12

Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri

1.641.918 1.463.449 -11 12

Elektrik-Elektronik Mak. 
Bilişim

1.131.084 914.443 -19 7

T O P L A M 12.518.351 12.550.989 0,3 100
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Otomotiv Yan Sanayi 
ihracatı yılın ilk üç 
ayında geçen yıla göre 
% 3 artarak 2 milyar 
227 milyon USD olarak 
gerçekleşti.

Ocak-Mart 2013 
döneminde binek 
otomobiller ihracatı %1,5 
artarken, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar 
ihracatı %4, otobüs 
minibüs midibüs ihracatı 
da %16 geriledi.

Türkiye İhracatı 2013 yılı Ocak-Mart 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre %3 artarak 36,5 milyar USD 
olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde 
Otomotiv Endüstrisi ihracatı %0,4 
artmış ve 5,1 milyar dolar ile 
Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini 
korumuştur. 

ihracat gerçekleştirdi. Diğer başlığı altındaki 
ürünlerde ise yüzde 128 artış yaşanarak, 55 milyon 
dolar dış satışa ulaşıldı. 

Bu ürün gruplarında yılın ilk çeyreğindeki dış 
satışlar ise şöyle gerçekleşti. Yan sanayi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış ve 2 milyar 
227 milyon, binek otomobiller yüzde 1.5 yükselişle 
bir milyar 666 milyon, eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar yüzde 4 gerilemeyle 941 milyon, 
otobüs-minibüs-midibüs ürün grubu da yüzde 16 
düşüşle 215 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Diğer başlığı altında da yüzde 14 artışla 97 milyon 
dolarlık dış satışa imza atıldı. 

OCAK-MART 2013 KÜMÜLATİF MAL GRUBU İHRACATI

2012 2013 13/12 2013

ÜRÜN GRUBU FOB USD FOB USD DEĞ. % PAY%

Otomotiv Yan Sanayi 2.162.898.177 2.227.309.304 3 43

Binek Otomobiller 1.641.450.005 1.665.877.950 1,5 33

Eşya Taşımaya Mahsus 
Motorlu Taşıtlar

979.478.820 940.547.903 -4 18

Otobüs Minibüs Midibüs 256.455.682 214.854.236 -16 4

Diğer 84.961.160 97.180.213 14 2

TOPLAM 5.125.243.844 5.145.769.606 0,4% 100

OCAK-MART 2013 KÜMÜLATİF ÜLKE İHRACATI

2012 2013 13/12 2013

ARTIŞ DEĞER (USD) DEĞ. % PAY%

Birleşik Krallık 355.124.193 473.177.279 33 9

Rusya Federasyonu 268.909.661 269.197.122 0,1 5

Belçika 205.572.495 266.142.103 29 5

Birleşik Devletler 210.486.007 238.849.763 13 5

Cezayir 115.882.341 154.088.417 33 3

AZALIŞ 

Almanya 770.960.351 746.020.717 -3 14

Fransa 576.603.110 562.888.843 -2 11

İtalya 493.520.565 442.195.194 -10 9

İspanya 197.202.262 177.336.824 -10 3

Romanya 161.546.045 148.534.790 -8 3

Mart 2013’te en çok ihracat yapılan 
ülkeler arasında yer alan Fransa’ya 
yönelik otomotiv ihracatı %1, Birleşik 
Krallığa yönelik otomotiv ihracatı 
%28, Belçika’ya yönelik otomotiv 
ihracatı %50, Birleşik Devletlere 
yönelik otomotiv ihracatı da %18 
artmıştır.

AB’de Birleşik Krallık ve Belçika artışta

OİB Mart ayı ihracat raporuna göre ülke bazlı dış 
satışlar incelendiğinde AB bölgesinde Belçika’ya bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 
111 milyon, Birleşik Krallık’a yüzde 28 yükselişle 
150 milyon, Birleşik Devletlere ise yüzde 18 
büyümeyle 91 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 
Yine aynı dönemde Fransa’ya yüzde 1 yükselişle 211 
milyon dolar dış satış gerçekleşirken, bölgenin en 
büyük pazarı Almanya’ya yüzde 14 gerilemeyle 266 
milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ülke bazında binek otomobil ürün grubunda 
Mart ayı ihracatında Fransa’ya yüzde 30, Birleşik 
Devletlere yüzde 22, Birleşik Krallığa yönelik de 
yüzde 180 artış olması dikkat çekti. 
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Otokoç Otomotiv, Koç 
Grubu’nun otomotiv 
sektöründeki ilk 
yatırımı olarak 1928 
yılında kuruldu. Otokoç 
Otomotiv, otomotiv 
perakendeciliğinde 
Birmot ve Otokoç; araç 
kiralama sektöründe 
ise Avis ve Budget 
markalarıyla hizmet 
vermektedir. 

Yerden göğe güçbirliğine imza attı
OTOKOÇ OTOMOTİV, AVIS & BUDGET GRUP VE TÜRK HAVA YOLLARI

Otokoç Otomotiv, dünyanın öncü 
araç kiralama şirketi Avis & 
Budget Grup ile dünyanın en çok 
ülkesine uçan havayolu şirketi 
Türk Hava Yolları, yurtiçi ve 
yurtdışı uçuş noktalarında çözüm 
ortaklığı için global ve exclusive 
anlaşma imzaladı.

Y ollarımızı birleştirdik, daha da güçlendik, 
söylemiyle yola çıkılan kampanyanın imza 

töreni Avis&Budget Group Yönetim Kurulu Başkanı 
ve CEO’su Ron Nelson, Avis&Budget EMEA Bölgesi 
Başkanı Larry De Shon, Koç Holding CEO’su 
Turgay Durak, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Bulgurlu, Koç Holding Otomotiv Grubu 
Başkanı Cenk Çimen, Türk Hava Yolları Genel 
Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Otokoç Otomotiv 
Genel Müdürü Görgün Özdemir ile Otokoç 
Otomotiv ve Türk Hava Yolları Yöneticileri’nin 

katılımı ile 21 Mart Perşembe günü Rahmi Koç 
Müzesi’nde gerçekleştirildi. 

Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk 
Çimen, hava ve karayolunu birleştiren bu işbirliği 
ile Türkiye’de ve dünyada sektörlerinin öncüsü, 
alanlarında lider 3 markanın yollarını ve güçlerini 
birleştirdiğine dikkat çekerken, şunları söyledi: 
“Geçmişten günümüze birbirlerini tamamlayarak 
büyüyen hava yolu taşımacılığı ve araç kiralama 
sektörlerinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına 
inandığım işbirliğimizin hem şirketlerimiz, hem de 
müşterilerimiz için hayırlı olmasını dilerim.”

Cenk Çimen: "Otokoç Otomotiv çatısı altında 40 
yıldır Avis ve Budget Grup ile birlikteyiz"

Avis ile 1974; Budget ile de 2007 yılından bu yana 
Türkiye’de Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet 
sunduklarını belirten Çimen, “Koç Grubu, Türkiye 
ekonomisinin birçok alanında olduğu gibi, araç 
kiralama sektöründe de ilk araç kiralama markasını 
ülkemiz ile tanıştırmıştır. Bugüne gelindiğinde 
Otokoç Otomotiv, 5.100 adedi kısa süreli olmak 
üzere toplam 20.500 adet araç parkı ile araç 
kiralama sektörünün en büyük oyuncusu haline 
gelmiştir. Kısa dönemli kiralamada, markaların 
temsil edildiği pazarda (yerel firmalar hariç 
tutulduğunda) Otokoç Otomotiv, Avis – Budget 
markalarıyla % 50 Pazar payına sahiptir” dedi ve 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Araç kiralama sektörünün 
global oyuncusu Avis ve Budget Grup ile 40 yıldır 
uyumlu ve verimli bir şekilde sürdürdüğümüz 
işbirliği neticesinde Türkiye’de araç kiralama 
sektörünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına da 
öncülük ettik” Koç Holding olarak, Türkiye’de 
havayolu ulaşımının öncüsü Türk Hava Yolları 
ile daha önce birçok işbirliğine imza attıklarını 
vurgulayan Çimen, “İşte bugün burada atılacak 
imzaları, Türk Hava Yolları ve Avis – Budget grup 
ile olan işbirliklerimizin daha da güçlenmesine katkı 
sağlaması açısından çok önemli buluyorum” dedi. 

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Doç. Dr. Temel 
Kotil, yapılan anlaşma ile hava ve karayolu 
ulaşımında üstün kalitede müşteri deneyiminin 
birbirine entegre edilmiş olacağını belirtti. 
Havacılık sektöründe küresel rekabetin çok yoğun 
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Otokoç Otomotiv, 
Birmot çatısı altında 
Fiat, Alfa Romeo, Lancia 
ve Jeep markalarıyla, 
Otokoç çatısı altında 
ise Ford ve Volvo 
markalarıyla yeni araç 
satışı, servis ve yedek 
parça hizmetleri, toptan 
yedek parça satışı, 
sigorta ve finansman, 
aksesuar satışı, 2. el araç 
satışı ve araç koruma 
sistemlerini tek çatı 
altında müşterilerine 
sunmaktadır. 

yaşandığını, şirketlerin başarılarında ayırt edici 
noktanın ise müşteri memnuniyeti olduğunu 
söyleyen Kotil, “Dünyanın en çok ülkesine 
uçuş yapan Türk Hava Yolları olarak müşteri 
memnuniyeti çalışmalarımızı bir adım daha ileri 
taşımak, karadan havaya, havadan karaya her alanda 
aynı kaliteli hizmeti kesintisiz biçimde sunmak 
istiyoruz. Bu nedenle dünyanın en yaygın ve yüksek 
standartlı araç kiralama hizmetini sunan Avis & 
Budget Grup ile güç birliği yapıyoruz” dedi.

"Başarılı işbirliklerimizle büyüyoruz"

Türk Hava Yolları’nın küresel marka olmasında 
çalışanlarının gücü, Türkiye ve İstanbul’un 
havacılık sektöründeki coğrafi konumu kadar farklı 
sektörlerde yapmış olduğu işbirliği anlaşmalarının 
da özel bir yeri ve katkısı olduğunu belirten Kotil, 
“Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi 
olarak dünyanın 173 ülkesinde hizmet veren bir 
araç kiralama şirketinin bu ortaklığının iki şirket 
için sağlayacağı avantajlar saymakla bitmez” dedi. 

Ron Nelson: "Avis-Budget Türkiye EMEA 
bölgesinde müşteri memnuniyetinde yarattığı 
performansıyla dikkat çekiyor"

Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren 
Avis ve Budget markalarının geçmişten bugüne 
gösterdiği büyüme başarısının altını çizen Avis 
Budget Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Ron Nelson, “Avis-Budget Türkiye EMEA 

Bölgesinde müşteri memnuniyetinde yarattığı 
performans ile dikkat çekiyor.” dedi ve Türk Hava 
Yolları ile yapılan işbirliğinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti belirtti. 3 markanın teknolojik 
entegrasyonu ile müşterilerine sunacağı FLY & 
DRIVE hizmetinin öneminden bahseden Nelson, 
“Bu işbirliğinin müşterilerin hayatını kolaylaştıracak 
yeni ürün ve hizmetler geliştirip güçlenerek uzun 
yıllar devam edeceğine inanıyorum.” dedi. 

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, 
basın toplantısında, “Seyahat özgürlüğü demek 
olan Fly & Drive ile müşterilerimiz Türk Hava 
Yolları’nın kurumsal web sitesi üzerinden uçak 
bileti satın alırken; aynı anda Avis ve Budget’ tan 
araç kiralayabilmenin rahatlığını yaşayacak, özel 
kampanyalardan yaralanacak, Türk Hava Yolları 
ile başlayan seyahat konforlarına, Avis ve Budget 
araçlarıyla devam edebilecekler. ‘’ şeklinde konuştu.

FLY & DRIVE Hakkında

Seyahat özgürlüğü demek olan Fly & Drive ile hava yolu müşterileri Türk Hava Yol-
ları ile başlayan seyahat konforlarına, Avis ve Budget araçlarıyla devam edebilecekler. 
Türk Hava Yolları’nın kurumsal web sitesi üzerinden kullanıcılar, uçak bileti satın al-
manın yanında araç kiralama da yapabilecekler. FLY&DRIVE konsepti ile kesintisiz 
seyahat konforu sunulan Türk Hava Yolları müşterileri araç kiralamada özel kampan-
yalardan da yararlanabilecekler.
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Önce otomobil sertifikası
sonra ehliyet sınavı

Doğuş Otomotiv’den Volkswagen Eğitim Laboratuvarı

Doğuş Grubu’ndan yeni bir yatırım

Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, ikinci el 
araçlara sertifikasyon verecek bir şirket yatırımına hazırlanıyor. 
Şahenk'in bu projedeki ortağı TUV Turk araç muayene 
istasyonlarındaki ortağı Alman TÜV SÜD olacak. Ortaklar, 
eşit ortaklık prensipleri çerçevesinde mobility alanında 
sertifikasyon faaliyeti gösterecek.

Doğuş Otomotiv ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 
protokol sonucu Ankara Gazi Endüstri Meslek Lisesi’nde 
kurulan Doğuş Otomotiv-Volkswagen Eğitim Laboratuvarı 
törenle açıldı. 

D oğuş Grubu'nun yeni projesi 
kapsamında uluslararası standartlardaki 

cihazlarla kontroller sonucunda araçlara hem 
yürüyen aksam, hem de motor durumlarını 
gösteren bir sertifika verilecek.

Bu sayede ikinci el araçların alım–satımı 
sırasında, alıcılar, aracın durumu hakkında 
güvenilir, belli kriterlere göre sınıflandırılmış 
bir sertikayı görüp karar verebilecekler. 
Satıcılar ise sertifikaya göre iyi durumda 
olan araçları için değerlemeyi bu doğrultuda 
yapabilecekler.

Sertifika, aracın kaza ve boya durumu ile 
genel yürüyen aksamının durumu hakkında 

E ğitim laboratuvarından mezun olan 
öğrencilere, Volkswagen Yetkili 

Servislerinde çalışma imkânı sağlanacak 
Ankara’nın köklü okullarından Gazi Endüstri 
Meslek Lisesi’nde açılan Doğuş Otomotiv-
Volkswagen Eğitim Laboratuvarı’nda her yıl 
24 öğrenci eğitim görecek. 2012-2013 eğitim 
döneminde ilk öğrencilerin kabul edildiği 

bilgi verir nitelikte olacak. Bu sayede, 
kurumsal bir araç durum tespiti, hem alıcı 
hem de Satıcı tarafında güven verir sekilde 
yapılmış olacak.

İkinci hedef: Ehliyet

Doğuş Holding'den The Wall Street Journal 
Türkiye'ye yapılan açıklamaya göre ortaklar 
bu projenin yanısıra, sertifikasyon konusunda 
ortak şirketin ileride baska projeleri de 
hayata geçirmesi planlanıyor. Örneğin ehliyet 
sınavları.

TÜV SÜD, Almanya'nın önde gelen 
eyaletlerinde halihazırda ehliyet sınavı 
düzenliyor. Bu çerçevede Almanya'nın belli 

laboratuvarda, iş güvenliği, benzinli motorlar, 
dizel motorlar, temel elektrik ve akım 
şemaları, ölçme tekniği, ELSA ve literatür 
bilgisi, kalorifer-klima, fren sistemleri ve 
Volkswagen teknolojileri gibi konularda 
eğitim verilecek.

Doğuş Otomotiv tarafından gerçekleştirilen 
iyileştirme çalışmaları kapsamında öncelikle 

bölgelerinde TÜV SÜD'un ehliyet sınavı 
metodolojisi genel kabul görmüş bir standart 
halini almış durumda.

Holding yetkilileri, "İleride Türkiye'de ehliyet 
sınavlarının özellikle daha detaylı sürüş 
testlerini gerektirir sekilde yapılandırılması 
söz konusu olursa, TÜV SÜD'un 
Almanya'daki metodolojisini kullanır şekilde 
TÜV SÜD –Doğuş ortaklığı bu süreçte görev 
alabilir." diyor. 

laboratuvarın fiziksel tadilatı yapıldı. 
Sınıfların tüm elektrik ve sıhhi tesisatları 
yenilendi, bir adet teorik derslik, bir adet 
bilgisayar sınıfı, bir adet kütüphane, malzeme 
odası, bölüm şefi odası, soyunma odası 
ve tuvaletler yapıldı. El aletleri ve atölye 
donanımları sağlandı. Laboratuvara ayrıca 12 
adet bilgisayar, test cihazı ve bir Volkswagen 
Golf bağışlandı. 

Ferit Şahenk
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4.295
VW Jetta
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Hyundai i20
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Opel Astra
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Renault Clio
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Renault Fluence
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Opel Corsa
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Ford Fiesta
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En çok tercih edilen 25 otomobil
Üç aylık son resmi verilere göre

3 aylık verilere göre en çok satılan 25 modeli incelediğimizde Li-
nea ve yeniden dizel motora kavuşan Symbol ilk iki sırayı alırken 
Bursa’da üretilen yeni Clio hızlı bir atak sergileyerek üçüncü sıra-
da yer aldı. Bu modelin yakın rakibi Polo, i20, Fiesta ve Corsa lis-
tede ilk 10 model arasına girdi. Türkiye'de en çok satan otomobil 
markaları belli oldu. İşte o markalar:
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2.638
Ford Focus Sedan

2.340
Dacia Duster

2.072
Honda Civic

1.905
BMW 3 Serisi

1.495
Renault Megane

2.892
VW Passat

2.429
Peugeot 301

2.197
Dacia Sandero

2.015
Citroen C-Elysee

1.635
Hyundai i30

3.092
VW Golf

2.456
Opel Astra Sedan

2.280
Toyota Auris

2.064
Hyundai Accent Blue

1.651
Nissan Qashqai
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İstanbul, en sıkışık trafiğe 
sahip ikinci şehir

Trafikte 51 saat daha az 
direksiyon sallayın!

İstanbul’da oturan teknoloji severlerin en çok kul-
landığı uygulamalardan biri de hiç şüphesiz İBB 
Trafik uygulaması. Trafiğin özellikle mesai saat-
lerinde akmadığı kentte, sürücüler trafiğin duru-
muna pek çok farklı navigasyon uygulamaların-
dan da bakıyorlar.

Navigasyon denildiğinde akıllara gelen ilk isim-
lerden biri olan TomTom’un hazırladığı ‘Trafik Sı-
kışıklık İndeksi’ne göre, İstanbul Avrupa’nın en sı-
kışık 2. şehri olarak seçildi.

161 şehir arasından ikinci olan İstanbul’dan daha 
sıkışık bir trafiğe sahip olan kent ise, Rusya’nın 
başkenti Moskova oldu. 

TomTom’un hazırladığı en sıkışık şehirler ra-
porunda ikinci olan İstanbul, dikkatleri üze-
rinde topladı.

Yandex'in Trafik servisi için geliştirdiği rota 
belirleme algoritması yenilendi. 

> "BiTaksi
gönderin lütfen!"

Türkiye İnternet Raporu'na göre 
dünya genelinde her 13 kişiden 
birinin, Türkiye'de ise her 10 kişiden 
4'ünün Facebook hesabı bulunuyor. 
Kullanıcıların yüzde 28'i yatağından 
çıkmadan cep telefonları ile hesabını 
kontrol ediyor. Kadir Has Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Aytaç Mestçi'nin 
hazırladığı ''Türkiye İnternet Raporu''na 
göre, Kasım 2012'de dünyada yaklaşık 
625 milyon host adresinin 187 milyonu 
aktif internet sitesi olarak kullanılıyor. 
Türkiye için şimdilik fazla olsa da 
yurt dışında ortalama iyi bir internet 
sitesi sayfa sayısı bin- 2 bin arasında 
bulunuyor. 

“Cebindeki Taksi” 
sloganıyla 1 yıllık bir 
emeğin sonunda yola 
çıkan BiTaksi adlı 
uygulama, şimdilik 
sadece İstanbul’da 
kullanılabilir 
durumda ve şu anda 
BiTaksi bünyesinde 
kayıtlı 350 adet taksi 
var. BiTaksi’nin 
hem iOS hem de 
Android uygulamaları bulunuyor. 
Uygulamayı telefonunuza ücretsiz olarak 
yükledikten sonra, cep telefonunuzla 
ve telefonunuza gelecek bir güvenlik 
kodu ile üyelik işleminizi kolayca 
gerçekleştirebiliyorsunuz. Üyelik 
işlemlerinin ardından mobil uygulama 
üzerinden size en yakın taksici haberdar 
oluyor ve taksinin ortalama olarak 
size varış süresi hesaplanarak telefon 
ekranınıza yansıyor.

Kullanıma giren yeni algoritma sayesinde, trafi-
ğin sıkışık olduğu yollar yerine alternatif rotaları 
tercih eden sürücüler, trafikte yaklaşık %20 ora-
nında daha az vakit geçirecek.

Yeni algoritma ile trafikteki araçların hızını daha 
net ölçebilen Yandex, sürücülere önereceği alter-
natif rotalar arasında daha net ayrım yapabiliyor. 
Daha uygun alternatifler sunmanın yanı sıra, A 
noktasından B noktasına ulaşabilmek için ne ka-
dar süre gerekeceği konusunda da daha iyi tah-
minlerde bulunabiliyor. Ayrıca varolan alternatif-
lerden mümkün olduğu kadar az manevra gerek-
tiren rotaları tercih eden Yandex, bu şekilde sü-
rücülerin yoldayken boşuna zaman harcamala-
rını önlüyor. Yandex uzmanları, yeni algoritmayı 
gerçek ortamlarda denemek için hem yeni, hem 
de eski algoritmaları kullanarak çok sayıda deney 
düzenledi. 

<

<

Yeni Sony kablosuz 
ses sistemi!

Biyolojik bilgisayar için 
ilk adım atıldı!

Sony, müzik sistemlerinin bulanık, yavan 
sesinden ve donuk görünümünden 

bıkanlar için yepyeni bir ses sistemini 
sundu. Sony CMT-BT60, her türlü 

yaşam alanında etkisini anında 
hissettirmek üzere tasarlandı. Cihazın 

gizli, süper ince tasarımı, gerek CD, 
FM radyo dinlerken gerekse kişisel 

dijital müzik koleksiyonunuzun tadını 
çıkarırken tüm odayı dolduran canlı ses 

ile tamamlanıyor. 

ABD’li araştırmacılar kimyasal 
reaksiyonlar aracılığıyla veri depolayacak 

ve işlem yapacak biyolojik bilgisayarlar 
geliştirmek için çalışmalara başladı. 
biyolojik bilgisayarlar, günümüzde 
silikona dayanan bilgisayarlardan 
tamamen farklı olacak. Monitörü 

ve klavyesi olmayacak biyolojik 
bilgisayarlar, bilgisayardan öte, yan 

yana dizilmiş küçük sıvı kutucuklarını 
anımsatacak. 

<Herkes harita 
yapabilecek!

Google, yeni web hizmeti Maps Engine 
Lite ile sıradan kullanıcılara kendi özel 

haritalarını oluşturma şansı tanıyor. 
Daha önce profesyonellere açık olan 

hizmet, artık normal kullanıcıların 
haritalara bilgiler ekleyerek onları renkli 
simgelerle donatmasına izin veriyor. 

> Her 10 kişiden
4'ü orada!



55NİSAN 2013

> SMS alkol kadar tehlikeli!

Rekora koşuyoruz!

Direksiyon başında cep telefonu ile mesaj at-
manın yasal alkol sınırını iki kat aşmış bir sü-
rücünün araç kullanması kadar tehlileki ol-
duğu açıklandı.

Türkiye mobil iletişimde rekora koşuyor. Ay-
lık 291 dakika görüşme süresi ile Avrupa’da 
en çok konuşan ülke olduk.

> Toshiba, L9 Serisini 
duyurdu

Dell, Windows 8 işletim sistemi için XPS 
12 ile çok daha sezgisel bir bilgisayar 
deneyimi sunuyor. Dell XPS 12, yüksek 
tempolu yaşayanların ihtiyaç duyduğu 
güvenlik, yönetilebilirlik, estetik, stil 
sahibi ve üstün işçilikli tasarımını 
kullanıcılara sunuyor. 

Toshiba Europe GmbH, L9 serisi Ultra 
HD (3840 x 2160 piksel) 3D Akıllı LED 
televizyonların üç farkı ekran boyutuyla 
(58", 65", 84") piyasaya sunulacağını 
duyurdu. 

Uzmanlar direksiyon başında cep telefonu ile ko-
nuşmak ve mesaj atmanın çok tehlikeli olduğunu 
araştırma yaparak ortaya koydu. Araştırmada tra-
fikte cep telefonu ile SMS atan bir sürücünün, al-
kol sınırını aşmış bir sürücüden daha fazla risk al-
tında olduğu kaydedildi. Bilim insanları direksi-
yon başında cep telefonu kullanımı ile alkollü araç 
kullanımının similatörünü yaparak karşılaştırdı.

İspanya’da Barcelona Üniversitesi ve bir grup 
Avustralyalı uzmanının yaptığı araştırmada 12 
sağlıklı gönüllü kullanıldı. Bu gönüllülerin her 
hafta iki tam gün sürüş similasyonuna katılmala-
rı istendi.

İlk testte gönüllüler alkol tüketti, diğer denemede 
sürüş yaparken mesaj attı. Deneyde daha önce hiç 
alkol kullanmamış ve alkol bağımlısı birisi kulla-
nılmadı.

Gönüllülerin sürüş similasyonunda ekranın sol 
şeridinde saatte 60 ve 80 kilometre arasında hız-
la pozisyon aldı ve her kamyon gördüklerinde 
fren yaptılar. Araştırma sonunda görüldü ki yolda 
SMS atmayla, alkol sınırını aşmak aynı tehklikeyi 
getiriyor. Aynı sonuç elleri kullanmadan telefon-
da konuşan sürücüler için de geçerli.  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2012 yı-
lının dördüncü çeyrek pazar verilerini paylaştı. 
2012 dördüncü çeyrekte aylık ortalama 291 da-
kika ile Avrupa birincisi olduk. Cep telefonu ile 
Türkiye’de 2012 yılının tamamında 189 milyar da-
kika görüşme gerçekleşti. Mobil abone sayısı 67 
milyon 680 bin kişiye ulaştı. 3G abone sayısı ise 

41 milyon 798 bin kişi oldu. Mobil hatlardan 
en çok Almanya, Rusya, Bul-
garistan arandı. 112 acil ser-

vis cepten en çok ara-
nan yardım numa-
rası oldu. Aboneler 
2012 yılında mobil 

hatlardan birbirine 174 
milyar 900 milyon kısa 

mesaj gönderdi.  

<

<

<

Sabit disk
tarihinde bir ilk!

TV'lere Japon işi 
teknoloji!

Ulusal e-mail'ler 
geliyor!

Seagate, 1 TB'lık plakalardan oluşan 
4 TB'lık yeni 3.5 inç sabit disklerini 

duyurdu. Yeni modelleriyle kullanıcılara 
plaka başına 1 TB'lık kapasite sunan 
Seagate, bu sayede piyasada bulunan 
4 TB'lık disklere de yeni bir seçenek 

ekliyor.  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK), Türkiye Noterler Birliği (TNB) 

ve Türkiye Noterler Birliği Vakfı'nın 
faaliyete soktuğu Kayıtlı Elektronik 

Posta gönderimi konusunda lisans alan 
ilk özel kuruluş olan 'Türkiye Noterler 

Birliği Kayıtlı Elektronik Posta (TNB 
KEP) sistemi uygulamaya geçti. Kişi 

veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli 
ve zaman damgalı yasal bir bildirimde 

bulunulabilecek. Gönderilecek 
e-postanın ne zaman, kim tarafından, 

kime yollandığı, gönderilen kişinin posta 
kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, 

alıcı tarafından ne zaman okunduğu 
belgelenebilecek. 

İnsanlar hiçbir zaman bir şeyi ekranda 
sadece görmekle yetinememişlerdi. Önce 
dokunmatik ekranlar daha sonra hareket 

algılayıcılarının ardından şimdi de 
kokulu ekran ortaya çıktı.

"Smell-o-Vision" adı verilen teknolojinin 
erken örnekleri sinema salonlarında 

havaya yayılan koku iken, yeni teknoloji 
biraz daha karmaşık bir sisteme sahip 

zira üretilen bu teknolojide koku ekranın 
görüntüye uygun bir noktasından 

orantılı olarak yayılmakta.   

> Türkiye 3G'de hız 
kesmiyor

Türkiye'de 3G hizmeti alan abone sayısı, 
geçen yıl yüzde 33'lük artışla 41 milyon 
800 bine ulaştı. Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) verilerinden 
derlenen bilgilere göre, cep telefonundan 
yüksek hızda zengin içerikli veri akışı ile 
görüntülü konuşmaya imkan sağlayan ve 
Türkiye'de 2009'da hayata geçirilen 3G 
hizmetini alan abone sayısındaki artış, 
2012'de de hız kesmeden devam etti.  

> Dell XPS 12 satışta!
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SEKTÖR ANALİZİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
2013 yılı ilk üç ayında yüzde 12,41 arttı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

2013 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı %12,41 artarak 152.604 adet olarak gerçekleşti. 2012 
yılında bu rakam 135.753 adet olarak gerçekleşmişti. 2013 yılı Mart 
ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 68.774 adet oldu. 64.884 
adet olan 2012 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar %6 oranında arttı.

O tomobil satışları 2013 yılı Ocak-Mart 
döneminde bir önceki yıl aynı döneme 

göre %17,32 artarak 114.434 adete ulaştı. 2012 
yılında 97.536 adet satış gerçekleşmişti. 2013 
yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre %9,55 artarak 51.785 
adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı 2013 yılı ilk 3 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre %0,12 
oranında azalarak 38.170 adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen yıl 38.217 adet satışa 
ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı 2012 yılının 
Mart ayına göre %3,55 azalarak 16.989 adet 
seviyesine geriledi.

2013 yılı Ocak-Mart döneminde 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %18,1, 1600-
2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %9,7 artış olurken, 
2000cc üstü otomobillerde %6,5 azalış 
görüldü. Ülkemiz iç pazarında 2013 yılı ilk 3 
ayında 85kW altı 16 adet elektrikli otomobil 
satışı gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil 
pazarını ortalama emisyon değerlerine göre 
incelediğimizde, en yüksek paya %34,3 
oranıyla 120-140 gr/km arasında yer alan 
otomobiller 39.240 adet ile sahip oldu.

2013 yılı Ocak-Mart döneminde dizel 

otomobil satışlarının payı %58,2, otomatik 

şanzımanlı otomobillerin payı ise %37,9 oldu. 

2013 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil 

pazarı segment dağılımının %85,2’si vergi 

oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 

yer alan araçlardan oluştu. Segmentlere 

göre en yüksek satış adetine %49,3 pay ile C 

segmenti (56.431 adet), kasa tiplerine göre 

ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan 

otomobiller (%43,5 pay, 49.811 adet) oldu.

2012 yılı ilk çeyrek (-%25,39) ve ikinci çeyrek 

(-%14,6) sonuçlarına göre daralan otomobil 

ve hafif ticari araç pazarında, üçüncü çeyrekte 

(%4,68) artış gözlendi. Ancak 2012 yılı son 

çeyreğinde pazar %5,34 daralarak, 2012 yılını 

%10,03 küçülme ile tamamladı. 2013 yılının 

ilk çeyreğinde ise pazar %12,41 artış gösterdi.

SEKTÖR ANALİZİ

2013

2012

10 Yıllık Ort.

35.523 48.307 68.774

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

-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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HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, 2013 
yılı Ocak-Mart 
döneminde 
otomobil 
satışları bir 
önceki yılın 
aynı dönemine 
göre %17,32 
artarak 114.434 
adete ulaştı. 
Geçen sene 
aynı dönemde 
97.536 adet 
satışa ulaşılmıştı. 
2013 yılı Mart 
ayında otomobil 
satışları bir 
önceki yılın 
aynı ayına 
göre %9,55 
artarak 51.785 
adete yükseldi. 
Geçen sene aynı 
dönemde 47.270 
adet satış 
gerçekleşmişti.

36.814

51.785

16.989
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2012 Mart Ayı 2013 Mart Ayı

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 90.351 % 92,6 106.722 % 93,3 % 18,1 % 40 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 6.028 % 6,2 6.614 % 5,8 % 9,7 % 80 % 18

≥ 2001 cc B/D 1.157 % 1,2 1.082 % 0,9 % -6,5 % 130 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 0 % 0,0 16 % 0,0 - % 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 97.536 % 100,0 114.434 % 100,0 % 17,3 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2012 Mart Ayı 2013 Mart Ayı
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 1.441 % 1,5 8.793 % 7,7 % 510,2

≥ 100 - < 120 gr/km 31.152 % 31,9 39.237 % 34,3 % 26,0

≥ 120 - < 140 gr/km 34.303 % 35,2 39.240 % 34,3 % 14,4

≥ 140 - < 160 gr/km 21.785 % 22,3 19.885 % 17,4 % -8,7

≥ 160 gr/km 8.855 % 9,1 7.279 % 6,4 % -17,8

Toplam 97.536 % 100,0 114.434 % 100,0 % 17,3

Dizel
2012 Mart Ayı 2013 Mart Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 0 % 0,0 31 % 9,3 % 0,0

B (Entry) 17.894 % 53,3 22.357 % 54,9 % 24,9

C (Compact) 30.581 % 60,9 34.220 % 60,6 % 11,9

D (Medium) 6.466 % 59,9 7.302 % 53,8 % 12,9

E (Luxury) 1.695 % 76,5 2.156 % 78,7 % 27,2

F (Upper Luxury) 396 % 91,0 522 % 89,1 % 31,8

Toplam 57.032 % 58,5 66.588 % 58,2 % 16,8

Dizel
2012 Mart Ayı 2013 Mart Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 169 % 54,0 123 % 36,7 % -27,2

B (Entry) 6.858 % 20,4 7.610 % 18,7 % 11,0

C (Compact) 17.987 % 35,8 21.653 % 38,4 % 20,4

D (Medium) 6.648 % 61,6 10.709 % 78,8 % 61,1

E (Luxury) 2.217 % 100,0 2.736 % 99,9 % 23,4

F (Upper Luxury) 435 % 100,0 586 % 100,0 % 34,7

Toplam 34.314 % 35,2 43.417 % 37,9 % 26,5

2013 yılı Ocak-Mart dönemi otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya %93,3 oranıyla yine 1600cc altındaki 
otomobiller 106.722 adet ile sahip oldu. Ardından %5,8 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,9 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 
2012 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %18,1, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %9,7 
artış olurken, 2000cc üstü otomobillerde ise %6,5 azalış görüldü.

Ülkemiz iç pazarında 2013 yılı ilk 3 ayında 85 kW altı 16 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil pazarını ortalama emisyon değerlerine göre incelediğimizde, en yüksek paylara %34,3 oranıyla 120-140 gr/
km arasındaki otomobiller (39.240 adet) ve ardından yine %34,3 pay ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (39.237 adet ) sahip oldu.

2013 yılı Ocak-Mart döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %16,8 oranında arttı. 2013 yılı ilk 3 aylık otomobil satış 
adetleri, 2012 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %58,5’den %58,2’ye (66.588 adet) geriledi.

2013 yılı Ocak-Mart döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2012 yılı aynı dönemine göre %26,5 arttı. 2013 yılı ilk 3 aylık otomobil 
satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %35,2’den %37,9’ (43.417 adet) a yükseldi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI MART 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 81 81 0 0 81 81

ASTON MARTIN 0 0 0 0 0

AUDI 1.343 1.343 0 0 1.343 1.343

BENTLEY 2 2 0 0 1 1

BMC 0 0 0 0 0

BMW 1.564 1.564 0 0 1.564 1.564

CHERY 95 95 0 0 0 95 95

CHEVROLET 1.287 1.287 0 0 1.287 1.287

CITROEN 1.595 1.595 304 860 1.164 304 2.455 2.759

DACIA 2.181 2.181 805 805 0 2.986 2.986

DFM 0 0 0 0 0 0

FERRARI 3 3 0 0 3 3

FIAT 3.357 550 3907 3.758 435 4.193 7.115 985 8.100

FORD 3.657 3.657 3.891 87 3.978 3.891 3.744 7.635

GEELY 26 26 0 0 26 26

HONDA 1.014 322 1.336 0 1.014 322 1.336

HYUNDAI 1.331 2612 3.943 62 62 1.331 2.674 4.005

INFINITI 2 2 0 0 2 2

ISUZU 0 17 203 220 17 203 220

IVECO 0 165 165 0 165 165

JAGUAR 25 25 0 0 25 25

JEEP 53 53 0 0 53 53

KARSAN 0 156 156 156 0 156

KIA 959 959 27 27 0 986 986

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2

LANCIA 27 27 0 0 27 27

LAND ROVER 224 224 0 0 224 224

MASERATI 1 1 0 0 1 1

MAZDA 43 43 0 0 0 43 43

MERCEDES-BENZ 1.357 1.357 935 935 0 2.292 2.292

MINI 144 144 0 0 144 144

MITSUBISHI 79 79 13 372 385 13 451 464

NISSAN 1.434 1.434 204 204 0 1.638 1.638

OPEL 5.118 5.118 28 0 28 28 5.116 5.144

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 2.017 2.017 280 835 1.115 280 2.652 3.132

PORSCHE 40 40 0 0 40 40

PROTON 25 25 0 0 0 25 25

RENAULT 4.399 2.984 7.383 1.090 1.090 4.399 4.074 8.473

SEAT 596 596 0 0 596 596

SKODA 904 904 0 0 0 904 904

SMART 2 2 0 0 2 2

SSANGYONG 85 85 87 87 0 172 172

SUBARU 43 43 0 0 43 43

SUZUKI 146 146 0 0 146 146

TATA 75 75 26 26 0 101 101

TOYOTA 87 2.260 2.337 196 196 87 2.448 2.633

VOLKSWAGEN 7.235 7.235 2.153 2.153 0 9.388 9.388

VOLVO 411 411 0 0 411 411

Toplam 10.188 41.597 51.785 8.447 8.542 16.989 18.635 50.139 68.774 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-MART 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Top39 Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 219 219 0 0 219 219

ASTON MARTIN 1 1 0 1 1

AUDI 2.796 2.796 0 0 2.796 2.796

BENTLEY 3 3 0 0 3 3

BMC 0 0 0 0 0

BMW 3.255 3.255 0 0 3.255 3.255

CHERY 200 200 0 0 200 200

CHEVROLET 2.920 2.920 0 0 2.920 2.920

CITROEN 4.382 4.382 681 1.395 2.076 681 5.777 6.458

DACIA 5.355 5.355 909 909 0 6.264 6.264

DFM 0 39 39 0 39 39

FERRARI 5 5 0 0 5 5

FIAT 6.477 1.669 8.146 8.451 1.126 9.577 14.929 2.794 17.722

FORD 7.801 7.801 10.257 305 10.582 10.257 8.108 18.369

GEELY 127 127 0 0 127 127

HONDA 2.072 630 2.702 0 2.072 630 2.702

HYUNDAI 3.411 5.358 8.769 342 342 3.411 5.700 9.111

INFINITI 5 5 0 0 5 5

ISUZU 0 58 473 531 58 479 531

IVECO 0 324 324 0 324 324

JAGUAR 51 51 0 0 51 51

JEEP 180 180 0 0 180 180

KARSAN 0 535 535 535 0 535

KIA 2.357 2.357 91 91 0 2.448 2.448

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2

LANCIA 46 46 0 0 46 46

LAND ROVER 433 433 0 0 433 433

MASERATI 3 3 0 0 3 3

MAZDA 93 93 0 0 0 93 93

MERCEDES-BENZ 2.989 2.989 1.877 1.877 0 4.866 4.866

MINI 332 332 0 0 332 332

MITSUBISHI 270 270 61 751 812 61 1.021 1.082

NISSAN 2.851 2.851 374 374 0 3.225 3.225

OPEL 9.407 9.407 62 0 62 62 9.407 9.469

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 4.527 4.527 526 1.270 1.796 526 5.797 6.323

PORSCHE 88 88 0 0 88 88

PROTON 75 75 0 0 0 75 75

RENAULT 12.658 4.853 17.511 2.572 2.572 12.658 7.425 20.083

SEAT 1.375 1.375 0 0 1.375 1.375

SKODA 1.854 1.854 0 0 0 1.854 1.854

SMART 23 23 0 0 23 23

SSANGYONG 226 226 257 257 0 483 573

SUBARU 130 130 0 0 130 130

SUZUKI 400 400 0 0 400 400

TATA 208 208 82 82 0 290 290

TOYOTA 228 4.551 4.779 453 453 228 5.004 5.232

VOLKSWAGEN 16.735 16.735 4.899 4.899 0 21.634 21.634

VOLVO 804 804 0 0 804 804

Toplam 24.846 89.588 114.434 20.631 17.539 38.170 45.77 107.127 152.604 K
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SEKTÖR ANALİZİ

Avrupa otomobil pazarı 2013 yılının
ilk iki ayında yüzde 9.6 daraldı
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2013 yılı 
Ocak-Şubat döneminde %9,6 daraldı ve 1.994.763 adet seviyesinde 
gerçekleşti. 2012 yılı Ocak- Şubat döneminde toplam 2.206.060 adet 
satış gerçekleşmişti.

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

düşüş %28,4 ile Hollanda’da, ardından %26,8 
ile Finlandiya’da ve %21,6 ile Yunanistan’da 
görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler 
arasında, İtalya, Macaristan, Slovakya, İrlanda, 
Çek Cumhuriyeti, İsveç, Fransa, Lüksemburg, 
Slovenya ve Almanya yer aldı. Aynı dönemde 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; 
İzlanda %36, Estonya %29,4 ve İngiltere %9,6 
oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2013 yılı Şubat ayında 2012 
yılı aynı ayına göre %10,5 küçüldü ve toplam 
944.142 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2012 yılı aynı ayında ise 1.055.479 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2013 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına 
göre en sert düşüş %26,5 ile Finlandiya’da, 
ardından %25,9 ile Hollanda’da ve %21,1 
ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler arasında Slovakya, 
İtalya, Romanya, İsveç, Fransa, Avusturya, 
Lüksemburg, İspanya ve Almanya gibi ülkeler 
yer aldı. 2013 yılı Şubat ayında geçen yılın 
aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk 
üç pazar sırasıyla; Estonya %26,9, İzlanda 
%24,1 ve Portekiz %11,1 oranıyla yer aldı.

Türkiye, Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 2013 Şubat ayında 6. ve Ocak- 
Şubat döneminde 8. sırada yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Ocak-Şubat 
döneminde 2012 yılı aynı dönemine göre %9,3 
küçüldü ve toplam 1.748.071 adet seviyesinde 
pazar gerçekleşti. 2012 yılı aynı dönemde ise 
1.927.317 adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 

2013 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre en sert düşüş %29,5 ile 
Hollanda’da, ardından %27,1 ile Finlandiya’da 
ve %21,4 ile Yunanistan’da görüldü. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler arasında Macaristan, 
İtalya, İrlanda, İsveç, Çek Cumhuriyeti, 
Bulgaristan, Fransa, İspanya gibi ülkeler yer 
aldı. 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre satışlarını en çok 
arttıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %30,6, 
Estonya %24,6 ve İngiltere %10,3 oranıyla yer 
aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Şubat ayında 2012 
yılı aynı ayına göre %10,2 küçüldü ve toplam 
829.359 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2012 yılı aynı ayında ise 923.553 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2013 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına 
göre en sert düşüş %26,8 ile Hollanda’da, 
ardından %25,8 ile Finlandiya’da ve %22 
ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler arasında Slovakya, 
İtalya, Romanya, İsveç, Bulgaristan, Fransa ve 
Almanya gibi ülkeler yer aldı. 2013 yılı Şubat 
ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını 
en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla; Estonya 
%20, İzlanda %17,6 ve Portekiz %8,6 oranıyla 
yer aldı.

- -5,319 8.8 12,315 13,511 8.9








