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2023’e giderken otomotiv sektörü itinayla korunmalıdır

Değerli Meslektaşlarım,

Gerçekten zor bir meslek icra ediyoruz, bizden beklentiler hep çok yüksek oluyor. Sektör o 
kadar göz önündeki, taleplerde ona göre büyük oluyor doğal olarak.

Önce deniyorki “otomotiv sektörü stratejik durumdadır ve ihracatta sürekli artış yapmalı-
dır”. Sektöre yatırım yapmış firmalar her an yenilikler bularak, pazar yaratmaya çalışarak ve 
kaliteli üretim şartlarını sonuna kadar zorlayarak bu talebe destek veriyor. Sonra iç pazar için 
yerli otomobil yapmalıyız hadi bu projeye ‘Babayiğit’ler gelsin deniyor ve yeni yatırımlar ya-
pılması yönünde talepler oluşuyor. 2023 vizyonu çerçevesinde sektöre 75 milyar dolar ih-
racat ve 4 milyon adet üretim hedefi iç pazar beklentisi 1.5 -2 milyon olarak tespit ediliyor. 

Bunlar tüm sektör temsilcilerinin yürekten desteklediği hedefler ancak bu hedeflere ulaş-
mak için bazı şartlarında oluşması gerekiyor. Biz sektörü temsil edenler olarak tüm meslek-
taşlarımız adına sormak istiyoruz “Peki bunları hedef koyarken, bırakın otomotiv üzerindeki 
Avrupa standartlarında vergi uygulamasını, neden zorlandığımız anda ilk nereden vergi top-
layabiliriz diye etrafınıza bakıp ta aklımıza hemen otomotiv geliyor, neden vergi artışı sürek-
li otomotiv’e oluyor? Neden vergiyi alamadığınız sektörlerden almaya çalışmıyorsunuz?”.

Bakın, Avrupa’da araç alımı esnasında en yüksek vergi Macaristan’da yüzde 27, büyük eko-
nomik krizde olan Yunanistan – Portekiz yüzde 23,  İtalya yüzde 21,  Fransa yüzde 19,6,  
Almanya yüzde 19,  İspanya yüzde 18  ve en düşük vergi ise Güney Kıbrıs Devleti ve 
Lüxemburg’da yüzde 15.

Ülkemizdeki vergi durumunu hepimiz biliyoruz otomobilde yüzde 58 ila yüzde 148 arasın-
da değişiyor. Birtakım hedefler konuşuluyorsa altını doldurmak gereklidir. Sadece ihracat 
için üretmek sağlıksız bir altyapı oluşturmak demektir, nitekim Avrupa’da yaşanan kriz üre-
ticilerimizi etkilemiştir. O sebeple iç pazara sırtını dayamış bir üretim yaratmak gereklidir an-
cak bu sayede üreticilerimizin pazarlık güçlerini arttırmış oluruz.

3.814.000 mükelleften yüzde 1,59’u, anonim ve limited şirketlerin yüzde 10’u kadarından 
vergi alabilen Maliye, vergi ödeyenler üzerine gidiyor ve KDV, ÖTV ağırlıklı  “dolaylı vergi” 
alıyor. Avrupa birliği üyesi ülkelerde, toplanan dolaylı vergilerin ortalaması yüzde 35 iken 
Türkiye’de yüzde 68.  İşte sıkıntıda bu tabloda. Ülkemizde “dolaysız vergi” yani gelir ve ku-
rumlar vergisi toplanamadıkça gerçekten aracın üretilmesi veya ithal edilmesinden tüketi-
ciye teslim edilmesine kadar her bir noktası ile kayıt altında olan otomotiv sektörüne yükle-
nilmesi hakkaniyetli bir durum oluşturmuyor.

Gerçekten hiçbirimizin anlamadığı ÖTV’nin KDV’si yani “verginin, vergisi” uygulaması ise 
herhalde dünyada sadece bizim maliyemize özel bir durumdur!

Belirtmek isterim ki her noktası ile kayıt altında olan otomotiv sektörü devletin “Gözbebeği” 
olmalı ve özenle, itina ile korunmalıdır.

Bu vesile ile tüm değerli sektör işveren ve çalışan dostlarımızın Mübarek Kurban Bayramı-
nı kutluyorum. 

Saygılarımla,
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FUAR: PARİS OTOMOBİL FUARI

Surların Kenti
Diyarbakır

Diyarbakır denilince surlar gelir akla...
Surlar denilince Diyarbakır... Ve, 
Diyarbakır’da Sur demek; “taş”la, 
“düş”ün; “geçmiş”le “gelecek”in iç içe 
geçmesi demektir.

CITROËN; en yeni modeli C-Elysée’yi Dünyada ilk kez 
İstanbul’da satışa sunuyor

Ford, B-Max'i satışa sundu

1,6 dizel motoruyla Nissan Quashqai Türkiye yollarına çıktı

Benny Oeye
Kia Motors Avrupa Pazarlama 
ve Ürün Planlamadan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı

Paris Otomobil Fuarı 
kapılarını açtı

Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü 
olarak gerçekleştirilen ve 29 Eylül 
2012 tarihinde otomobil meraklılarına 
kapılarını açan fuarda, bu yıl 120'nin 
üzerinde yeni modelin dünya lansmanı 
yapıldı.
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Dünyada 6 milyar cep 
telefonu abonesi var!

Yeni bir Galaxy S3 daha!

BM Uluslararası Telekomünikasyon 

Birliği (ITU), 2011 sonu itibariyle dünya 

genelinde her 100 kişiden 86'sına 

karşılık gelecek şekilde, yaklaşık 6 milyar 

cep telefonu abonesi bulunduğunu 

bildirdi.

Birliğin raporuna göre, sadece Çin'de 1 

milyar cep telefonu abonesi bulunurken, 

Hindistan'da abone sayısının 2012'de 1 

milyarı yakalaması bekleniyor.

Merkezi Cenevre'de bulunan Birlik, 

geçen yılın sonu itibarıyla, dünya 

nüfusunun yaklaşık üçte birine karşılık 

gelen 2.3 milyar kişinin internet 

kullanıcısı olduğunu, bu konuda 

gelişmekte olan ülkelerle gelişmişler 

arasında ciddi bir fark görüldüğünü de 

açıkladı.

Açıklamaya göre; dünyada internet 

kullanıcılarının yüzde 70'i zengin ve 

sanayileşmiş ülkelerde yaşıyor. 

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3, bu 

kez 64GB'lık depolama alanı ile geliyor. 

Ancak 64GB'lık S3'ü elde etmek o kadar 

kolay değil. Zira teknoloji devi, modifi ye 

ettiği yeni nesil akıllı cihazını dünya 

çapında sunmak yerine, yalnızca belli 

ülkelerde çıkarmayı planlıyor olabilir.

Şimdilik sadece İtalyan dağıtımcı ePrice 

üzerinden ön satışa sunulan 64GB'lık 

Galaxy S3'ün fi yatı 799 Euro. Samsung 

da fi yatlandırmayı onaylamış durumda.

İngiliz ve Amerikan dağıtımcıların da 

yeni S3'leri satıp satmayacağı merak 

konusu. Ancak şu an için iki ülkede de 

böyle bir hareketlilik görülmüyor. 

Galaxy S3'ün 
sınırlı sayıda 

satılacak, yepyeni bir 
sürümü daha ortaya çıktı!

>

>

Mobil internette ABD’den hızlıyız

SMS öldü yaşasın yeni kral!

Dünya Bankası'nın açıkladığı Mobil 

Gelişim 2012 raporu Türkiye'nin, 

1.771 kbit/s'lik mobil internet hızıyla 

ABD, Hollanda, Almanya ve İtalya 

gibi gelişmiş ekonomilerden daha iyi 

bir bağlantı hızına sahip olduğunu 

açıklandı.

Değerlendirmeye alınan ülkelerden 

İngiltere 4.009 kbit/s ile en hızlı 

mobil internetine sahipken, bu 

ülkeyi 2.903 kbit/s hızla Avusturya, 

takip ediyor.

Kişibaşı aylık data kullanıma 

bakıldığında da Türkiye 203 MB ile, 

ortalama 47 MB kullanan ABD ve 

93 MB kullanan Almanya'nın çok 

ilerisinde bulunuyor.

Raporda ayrıca 

cep telefonu 

kullanıcılarının 

davranışlarına da yer 

verilmiş.

Teknolojideki gelişmeleri araştıran 

Ovum şirketine göre akıllı telefonlarla 

kullanılabilen WhatsApp gibi 

uygulamaların popülerliğinin giderek 

artmasıyla bu miktarın 2016 sonunda 54 

milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Şirketin hazırladığı rapora göre 

akıllı telefonlara olan talebin 

gitgide büyümesi ve bedava mesaj 

uygulamalarının artması nedeniyle 

SMS’e olan talep de gitgide 

azalacak. Ovum, 2009 yılında 

telekom şirketlerinin konuşma 

dışı kazançlarının toplam 

kazançlarının yüzde 57’sini 

oluşturduğunu belirtirken bu 

oranın 2012’de yüzde 47’ye 

düştüğünü vurguladı. 

Türk kullanıcıların yüzde 64'ü sık bir 

şekilde kısa mesaj attıklarını, yüzde 

44'ü fotoğraf ve video çektiğini, 

yüzde 22'si ise internete girdiğini 

belirtmiş.

Mobil Gelişim 2012'ye göre 

dünya nüfusunun yüzde 90'ı cep 

telefonlarının kapsama alanında 

ve her 4 insandan üçü bir cep 

telefonuna ulaşma imkanına sahip.

Raporda cep telefonu kullanıcılarının 

giderek daha fazla sosyal medyada 

vakit geçirdiğine ve hatta bu 

alışkanlığın Arap Baharı’na yaptığı 

katkıya vurguda bulunulmuş. 
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> Sony'den 84 inç'lik dev 4K televizyon
Sony, "endüstrinin en büyük 

televizyonu" olduğunu söylediği 

84 inç'lik LCD ekranını IFA 2012'de 

görücüye çıkardı. 4K çözünürlüğüne 

(3840 x 2160) sahip televizyon, 

Full HD'den 4 kat daha yüksek 

çözünürlük sunuyor.

Sony'nin 4K X-Reality PRO yüksek 

çözünürlüklü motorunu kullanan 

televizyon, inanılmaz derecede 

keskin görüntüler sunuyor. 

KD-84X9005'in görsel motoru, 

çözünürlüğü farklı içerikler için 

ayarlayabiliyor. Bu sayede dijtal 

HD yayınlar ve Blu-ray diskler, 

ekrana göre optimize ediliyor. 

Televizyon, 3D desteğine de sahip 

ve beraberinde pasif 3D gözlüklerle 

geliyor. 

Nano-SIM'ler
satışa sunuldu

Vodafone Türkiye, ilk kez iPhone 5'le 

kullanılmaya başlanan nano-SIM kartları 

5 Ekim itibariyle abonelerinin hizmetine 

sundu.

Dördüncü nesil SIM kart standardı 

olarak belirlenen nano-SIM kartlar, 

mikro SIM'e göre daha küçük ve daha 

ince oluşuyla dikkat çekiyor. Vodafone, 

Türkiye'de satışa çıkmadan önce 

yurtdışından iPhone 5 siparişi veren 

abonelerine nano-SIM kartı Vodafone 

tarafından sunuyor. Böylece Türkiye'deki 

teknoloji tutkunları bu son teknolojiyi 

deneyimleme fırsatı bulacaklar. 

1 Haziran 2012 itibariyle Avrupa 

Telekomünikasyon Standartları 

Enstitüsü'nün dördüncü nesil standart 

olarak ilan ettiği Nano-SIM kart 12,3 x 

8,8 x 0,67 mm'lik ölçülere sahip. 

< > Zenec'le alternatif yollar keşfedin
Trafi k sorununun yaşandığı şu 

günlerde Zenec'in en yeni ürünü 

ZE-NC3131D; TMC (Trafi k Mesaj 

Kanalı) teknolojisini kullanarak 

büyükşehirlerde gidilen yol 

üzerindeki trafi k yoğunluğunu 

gerçek zamanlı algılayıp sürücüye 

alternatif rotalar sunuyor. Sahip 

olduğu özel teknolojisi sayesinde 

trafi k yoğunluğu ile ilgili anlık 

güncellemeler yapabilen Zenec, 

çok kısa bir zaman aralığında 

gidilmek istenen güzergâh ile ilgili 

olarak sürücüyü bilgilendirip, herhangi 

bir trafi k sıkışıklığı durumunda trafi ğin 

daha açık olduğu alternatif rotayı 

hesaplayarak trafi kte harcanan süreyi 

kısaltmaya çalışıyor.

Sunduğu seyir güvenliğinin yanı sıra 

USB bağlantısını kullanarak iPhone ve 

iPod ile bağlantıya geçebilen Zenec ile 

kullanıcı kendi seçtiği albüm kapaklarını 

ekranda görüp istenilen şarkı rahatlıkla 

dinleyebiliyor 

> Windows 8'li ve 
dokunmatik ekranlı 
Ultrabook'lar

Intel'in başkanı Paul Otellini, 40'tan 

fazla yeni Ultrabook modelinin üretim 

bandına girmek için sırada beklediğini 

söyledi ve bu modellerin hepsi Windows 

8 işletim sistemiyle dokunmatik 

ekrana sahip. Ayrıca, hepsi de son 

jenerasyon Intel işlemcisi, Ivy Bridge 

ile donatılmış. Onlarcası ise, sadece 

Ultrabook değil, aynı zamanda tablete 

de dönüştürülebiliyor. 
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> Yeni Peugeot 301 ile 
30 Macera 1 Peugeot!

P
eugeot’nun, hem duygulara 

hitap eden hem de dayanıklılık 

sergileyen güçlü karakterli tasarımı ve 

modern görünüşü ile en yeni tasarım 

kodlarını üzerinde barındıran yeni 

otomobili Peugeot 301 yola çıktı. 

Farklı kullanım ve yol koşullarına uyum 

sağlayacak şekilde geliştirilen Yeni 

Peugeot 301, her koşulda tüm Türkiye’de 

test edileceği çok özel bir organizasyon 

ile Türkiye’nin yollarında... 

Bu yolculuk kapsamında sunucu-oyuncu 

Ali TINAZ, Yeni Peugeot 301 ile birlikte 

30 farklı nokta, 30 macera konseptiyle 

09 - 31 Ekim 2012 tarihleri arasında 

Türkiye’yi gezecek. Proje kapsamında 

ziyaret edilecek şehri sembolize 

eden temaların yansıtıldığı tasarımlar 

Peugeot’nun facebook sayfası http://

www.facebook.com/peugeoturkiye 

ve twitter sayfası http://twitter.com/

peugeotturkiye üzerinden yayınlanacak. 

Etkinliğe ait maceralar sosyal medyanın 

yanısıra videolar eşliğinde youtube 

üzerinden de takipçiler ile paylaşılacak.     

İlk durağı 9 Ekim tarihinde Nevşehir-

Kayseri olan Yeni Peugeot 301, 

Türkiye’nin 17 ilini ziyaret edecek. Bu 

yolculuğa zaman zaman Pascal NOUMA, 

Tayfun TALİPOĞLU ve Savaş KARAKAŞ 

gibi ünlü isimler de eşlik edecek. Yeni 

Peugeot 301’in Türkiye yolcuğu 31 Ekim 

tarihinde İstanbul’da son bulacak ve 

bayrağı 1 Kasım tarihinde Türkiye’den 

start alacak Uluslararası Road Trip 

organizasyonuna teslim edecek. 

Ayrıca 1 Kasım tarihinde İstanbul Auto 

Show kapsamında Peugeot Uluslararası 

Genel Müdürü Maxime PICAT ve 

Peugeot Uluslararası Ürün Direktörü 

Xavier PEUGEOT’nun katılımları ile 

Yeni Peugeot 301’in Dünya Prömiyeri 

yapılacak. 

Goodyear’ın, AMT 
teknolojisine ödül

Subaru XV'ye "En 
güvenli otomobil" ödülü

Goodyear’ın layık görüldüğü POPULAR 

MECHANICS 2012 Çığır Açan Buluşlar 

ödülü, teknoloji, tıp, uzay keşifl eri, 

otomotiv, tasarım, çevre mühendisliği 

ve daha birçok alanda üstün gelişmelere 

imza atmış öncülere ve ürünlere 

veriliyor. Goodyear ve diğer kazananlar, 

4 Ekim günü New York’ta düzenlenen, 

yalnızca yeniliklerin yer aldığı 

konferansta ve gala ödül töreninde 

onurlandırıldı. 

Subaru’nun yeni 2013 XV modeli 

Amerika Otoyol Güvenliği Sigorta 

Enstitüsü (IIHS) tarafından yapılan 

güvenlik ve çarpışma testlerini geçerek 

“Yılın En Güvenli Aracı” ödülüne layık 

görüldü. Üç yıldır “Yılın En Güvenli 

Otomobili” olma unvanını taşıyan 

Subaru, bu yıl tüm modelleri ile ödül 

kazanan tek marka olarak başarısını 

perçinledi. 
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Enerji Bakanı Taner Yıldız 
Shell Eco-Marathon aracını inceledi

Aktaş’a önemli transfer 

S
hell’in de desteği ile 

düzenlenen 3. Türkiye Enerji 

Zirvesi, sektörün tüm paydaşlarını 

Kayseri’de bir araya getirdi. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 

Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği 

toplantıda Bakan Yıldız ve Enerji 

Piyasaları Denetleme Kurumu 

Başkanı Hasan Köktaş, Shell standını 

ziyaret ederek, Shell Türkiye Ülke 

Başkanı Ahmet Erdem’den bilgi 

aldılar. 

Taner Yıldız, bu yıl Hollanda’nın 

Rotterdam kentinde düzenlenen 28. 

Shell Eco-marathon’a katılan Kayseri 

Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin 

geliştirdiği prototip hidrojen aracı 

“Moby Dick”i ilgiyle inceledi. Aracı 

tasarlayıp üreten öğrenciler Yıldız’a 

üretim aşaması ve teknik özellikleri 

hakkında bilgi verdiler.

Zirvede sektörün en başarılı sosyal 

sorumluluk projelerine verilen 

“Altın Vana ve Altın Voltaj Doğal 

Gaz ve ElektrikSektörü Başarı 

Ödülleri" düzenlenen bir gala 

töreniyle sahiplerini buldu. “Altın 

Vana” ödülü gençleri geleceğin 

yakıt alternatifl eriyle çalışan araçları 

geliştirmeye teşvik etmek ve enerji 

verimliliği hakkında toplum bilincini 

artırmak amacıyla düzenlenen ve 

her yıl Türk öğrencilerin de katıldığı 

Shell Eco-marathon’a verildi. Shell 

Ülke Başkanı Ahmet Erdem ödülünü 

Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin 

Kaldırımcı’nın elinden aldı.

Dünyanın dört bir yanında üretim tesisleri 

bulunan, 80’den fazla ülkede ürünleri satılan, 

bağımsız yedek parça grubunda dünyanın en 

geniş ürün gamına sahip şirketler grubu olan 

Aktaş Holding’in İnsan Kaynakları ve Kurumsal 

İletişim Müdürlüğü görevini otomotiv 

sektörünün yakından tanıdığı isimlerden bir 

tanesi olan Fatoş Hüseyinca üstlendi.

> “ODD Gladyatörleri 2012" 
oylamaları başlıyor 

Türk otomotiv sektörünün 49 markasını 

çatısı altında buluşturan Otomotiv 

Distribütörleri Derneği, sektörde her 

yıl artan bir heyecanla beklenen ODD 

Gladyatörleri için hazırlıklara başladı. 

Sektörün satış ve iletişim çalışmalarını 

tek çatı altında birleştiren ODD 

Gladyatörleri’nde uygulanacak olan halk 

oylaması bu yıl da heyecanı artıracak. 

Yenilenen www.oddgladyator.com 

sitesinde oylamaya katılanlar, anlık 

değişimleri takip ederek, heyecana 

ortak olacaklar. Başvurular ve halk 

oylaması 31 Aralık 2012 tarihine kadar 

devam edecek. 7 Ocak 2013 gecesi 

gerçekleşecek olan fi nalde ise jüri, her 

kategoride en iyi 5 aday arasından 

ödül kazanan isimleri canlı olarak 

belirleyecek.

Satış Ödülleri kategorisinde, “En Hızlı 

Büyüyen Hafi f Ticari Araç Markası”, “En 

Çok Satılan Hafi f Ticari Araç Modeli”, “En 

Çok Satılan Hafi f Ticari Araç Markası”, “En 

Hızlı Büyüyen Otomobil Markası”, “En 

Çok Satılan Otomobil Modeli”, “En Çok 

Satılan Otomobil Markası” ve “En Çok 

Satılan Marka (Otomobil + Hafi f Ticari 

Araç)”belirlenecek. 

İletişim Ödülleri kategorisinde ise 

“Yılın TV Uygulaması”, “Yılın Gazete 

Uygulaması”, “Yılın Radyo Uygulaması”, 

“Yılın Dergi Uygulaması”, “Yılın 

Fuar Standı” “Yılın Basın Lansmanı”, 

“Yılın PR/Etkinlik Uygulaması”, “Yılın 

Dijital Uygulaması”, “Yılın Outdoor 

Uygulaması”, “Yılın Sosyal Sorumluluk 

Projesi”, “Yılın Entegre İletişim 

Kampanyası” seçilecek. 
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NİHAT SIRDAR:

Sabah ve 
akşam trafiğini 
Çekilir kılan, 
Alem FM 
Nihatla Curcuna 
ve Nihatla 
Sivrisinek 
programlarının 
sunucusu 
Nihat Sırdar 
ile otomobil 
dünyasını 
konuştuk...

"Radyocu olmasaydım
otomobil satıcısı olurdum"
Otomobil sizin için ne ifade ediyor?

O
tomobil benim için çok şey ifade ediyor. Otomobil yöneti-

cileri birbirlerinden söz ederken “otomobilci” diye bahse-

derler. Bu, bana göre, “otomobil hastası, otomobil delisi” anlamı-

na geliyor. Bende işte aynen öyle bir otomobil delisiyim. 80’li yıl-

larda daha çok küçük bir çocukken başladı arabalara ilgim. Hat-

ta 12 Eylül günlerinde, sokağa çıkma yasaklarını yaşadığımız 

günlerde evden kaçardım ve beni sokakta dolaşan askeri jeep-

lerin içinde bulurlardı. O kadar küçüktüm ki şimdi hayal meyal 

anımsıyorum 80’li yılları Ama tek derdim hep arabanın direksi-

RÖPORTAJ
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yonunda oturmaktı. Anneannemin evinin karşısında bir hurda-

cı, hurdacının da bir Opel Kadet otomobili vardı. Kapısının önün-

de, üzerinde brandasıyla hep park edilmiş olarak dururdu. Yaz 

tatillerinde anneannemin yanında kaldığım dönemde, branday-

la kaplı Opel Kadet’in içine girerek otururdum. Hatta yaz tatiline 

sırf bunun için gelirdim. Yaz sıcağında, otomobilin camları kapalı 

halde, direksiyonu tutarak, onu öğrenmeye çalışırdım. İşte o de-

rece “otomobil hastası” biriyim. Ehliyet yaşına gelmeden, otomo-

bil kullanmaya başladım. Ağır vasıtalarda dahil olmak üzere her 

türlü aracı iyi bir şekilde kullanırım.

İlk otomobilime 1983 yılında sahip oldum. Hani o günlerde “Do-

ğan görünümlü Şahin” denilen otomobile. Daha sonra 1988 yı-

lında Renault Broadway, sonra ise Ford serisi otomobillerim oldu. 

Daha sonra klasik otomobil merakım başladı. Yakın bir dostu-

mun 1956 model bir Chevrolet’i vardı. Onun 56’sında klasik oto-

mobil kullanmayı öğrendim. Üç yıl önce 1963 model bir Chevro-

let satın aldım. Şimdi bir tane de 1962 modelim var. Bir yandan 

da ona bakıyorum, kullanıyorum. Klasik otomobilciler derneği 

üyesiyim. Böyle birşey yani, otomobil benim için hayat demek.

Otomobil satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz?

Öncelikle satın alma gücüme dikkat ediyorum. Paramın yetebil-

diği otomobilleri alabiliyordum çünkü. Gönül ister ki her zaman 

daha iyisini, daha güzelini almak. Spor otomobil meraklısı deği-

lim. İki kapılı olsun, süratli olsun, performansı çok yüksek olsun 

gibi meraklarım hiç yok. Otomobilin içerisindeki konforu ve dış 

güzelliğine önem veririm. 

Türkiye’de varsa aksesuarı, mutlaka aldıktan sonra arabanın  dı-

şında bir takım değişiklikler yaparım. Eğer Türkiye’de yok ise, 

yurtdışından getirtirim. İçerisinde yaşadığım için, araç içinde-

ki konfor benim için çok önemli. Birde tabi ki yıllar geçtikçe gü-

venlik daha bir ön plana çıkmaya başladı. Yani, yaşadığın ülke-

nin farkına vardıkça Türkiye’yi gezip dolaştıkça, trafik kazalarını 

gördükçe ben ondan sonra daha ziyade güvenliğe önem verme-

ye başladım. Bu yüzden yüksek otomobil kullanmaya başladım. 

4 çeker araçlar kullanmaya başladım. Çünkü; hem yukarıda ol-

duğun için kendini güvende hissetme durumu var, hem etrafını 

görebiliyorsun. Bir de acı bir gerçek ama, yerden yüksek araba-

ya Türkiye’de bir saygı var. Yüksek arabaya karşı daha bir dikkatli 

oluyor insanlar. Sonra da öyle otomobiller kullanmaya başladım. 

Otomobil satın almadan önce, nereden görür ve haberdar 
olursunuz?      

Ben direkt yetkili satıcıya giderim. Dokunmadan, görmeden 

mümkün değil, ben anlayamam. Bir de şöyle bir gerçek var, mes-

leğimin bir avantajı var. Otomobilciler beni bildikleri ve dinledik-

leri için çok sağolsunlar, beğendim bir otomobili test edebilme 

imkanına ve şansına sahibim. Test ediyorum, kullanıyorum, rad-

yoda anlatıyorum. Dönem dönem kimi dergilere ve kendi inter-

net siteme de yazdığım oldu. Elbette test pilotları kadar profes-

yonel yorumlar olmasa da, test ettiğim otomobilleri en azından 

kendi fikrim ve görüşüm çerçevesinde değerlendirebiliyorum. 

Bu yüzden satın alırken, otomobili kullanarak denemem ve do-

kunarak karar vermem gerekiyor.

Trafik, yol durumu, emniyet şeridi benden sorulur

Aklı selim düşünen her insanın yapması gereken şey tepki vermek. Sen şimdi dura kalka kendi yolunda gidiyor-

sun. Emniyet şeridi çok acil durumlar ayrılmış bir yer. Bir ambulans, polis geçsin, bir hastası olan geçsin diye. Sen 

orada sıranı beklerken, oradan bir ileri zekalı- kendini senden daha zeki zanneden bir adam- senin hakkını çiğ-

neyerek oradan geçiyor. Buna her aklı başında insanın sinirlenip tepki vermesi lazım.

Ben bu işe bireysel olarak başladım. 93 yılında 97 yılına kadar arabam yoktu. Otobüslerle gitttim geldim; oto-

büslerle giderken de sinirleniyor insan. Sen otobüste ayaktasın; tıklım tıklım otobüs, sıkıntı içindesin ya da pat-

lıyorsun arabanın içinde. Ama bir bakıyorsun adam yanından vız diye gidiyor. Niye gidiyorki? O da benim gibi 

beklesin. Ondan sonra araba sahibi olunca daha da net hissetmeye başladım. Birgün benim başıma bir olay 

geldi. Annem rahatsızlandı. Acilen hastaneye gitmem lazım. Akşam trafiği ve o an emniyet şeridinden gitmek 

zorundasın. İşte o an lazım oluyor. Ama emniyet şeridinden giden sürücüler yüzünden ben yetişemedim. Ben 

buna niye radyodan tepki vermiyeyim ki dedim. Benim gibi düşünen birçok insan olduğunu gördüm.

Her sabah radyoda 
sayısız gerçekle 
milyonlarca insana 
ulaşıyoruz. Ben öteki 
Türkiye’den değilim. 
Bu ülkede yaşayan 
insanların çektiği 
sıkıntıları ben de 
çekiyorum. O köprüde 
sıkışıyorsa, trafikte 
sıkışıyorsa ben de 
sıkışıyorum. O emniyet 
şeridinden gidenlere 
sinir oluyorsa ben 
de sinir oluyorum. 
O insanların sinirini 
ben radyodan 
dillendiriyorum.
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RÖPORTAJ

İstanbul’daki trafik problemi ve kültü-
rünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Trafik konusunda İstanbul üzerinde ko-

nuşmak lazım. Türkiye genelinde öyle 

çok büyük trafik problemi ve yoğunluk 

problemi yok. Yoksa trafik ülkemizde çok 

daha büyük bir problem olabilir. Otomo-

bil kullanma kültürü ve kurallara uyma 

konusunda ise ciddi sorunlar var. Her 

gün trafik kazalarında 10-15 arası insan 

hayatını kaybediyor. Bu terörden daha 

beter bir sorun bana göre.

Trafiği ise yaşadığımız şehir İstanbul üze-

rinden değerlendirirsek artık bu sorunun 

ciddi boyutlara geldiğini hepimiz bili-

yoruz. İstanbul’da trafik sorununu çöze-

bilecek tek şey toplu taşımadır. İnsanla-

ra tek başınıza arabanızla köprüden geç-

meyin demekle olacak birşey değil. Köp-

rü yapmak, tüp geçit yapmak çözüm de-

ğil. Onun içinden ne geçireceği önemli. 

Yol geçirirse yine bir faydası olmayacak. 

Yine tıkanacak.Çünkü hergün yine 10 bin 

tane araç trafiğe çıkıyor. Bir de metronun 

İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna ve 

özellikle yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçmesi gereki-

yor. Benim açımdan bakıldığı zamanda, evet yoğun trafikte sü-

rücüler beni dinliyorlar, fakat otobüslerde, metrobüste ve tren-

de de dinliyorlar. Nüfus artıkça, trafik sıkıştıkça benim dinleyicim 

kitlemde artıyor. Fakat özellikle İstanbul’da trafik sorununun çö-

zülmesi gerekiyor. Bana göre en büyük sıkıntı kuralsızlık ve in-

sanların birbirine karşı saygılı olmaması. Bir bakıyorsunuz, yol-

da hiç trafik yokken, birden yoğunluk oluşuyor. Neden? Çünkü 

dört şeritli ilerleyen bir yol, hep öyle devam etmeli değil mi? Fa-

kat bazı sürücüler beşinci şeriti oluşturuyor, trafiği aksatıyorlar. 

Bana göre bu bir matematik işi. Bu yıllarca Fatih Sultan Mehmet 

köprüsündeki trafiğin köprüden sonraki huni şeklinde daralması 

ve sıkışması konusu gibi. Bu bir trafik mühendisinin çözmesi ge-

reken bir durumken bunu bir yol mühendisi yapıyor. Biz de hep 

böyle bir sıkıntı var. En büyük problem bana göre, insanların bir-

birine saygı duyması. Saygı duyulmadığı müddetçe de her şeyin 

çözülmesi çok zor. Hem ölümleri azaltmak, hemde trafik sorunu-

nu çözmek çok zor.

Radyoculuk hayatına nasıl başladınız?

1976 doğumluyum. Aslen makina ressamıyım, meslek lisesi çı-

kışlıyım yani. Liseden mezun olduktan sonra bu işi yapmak iste-

mediğimi fark ettim. Üniversite sınavına girdim ama mülkiye, si-

yasal ilişkiler gibi bölümler yazdım ve kazanamadım. Şansıma, 

benim liseden mezun olduğum dönem, özel radyoların açıldığı 

döneme denk geldi. 

Özel radyolar açılmadan önce de radyo dinlerdim ben. İyi bir 

radyo dinleyicisiydim. “Günaydın Vietnam” filmi, TRT’de yayınla-

nan “Gecenin Sesi” adlı diziler pekiştirdi ilgimi. O dizide bir rad-

yocunun hayatı anlatılırdı, hatta şöyle biterdi her bölüm; “İyi ge-

celer Chicago; her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız.”, Reha Muh-

tar da oradan araklamıştır bunu. İşte bu sıralar bir gün, başında 

Fatih Altaylı’nın olduğu Best FM’e gittim; “Ben radyocu olmak is-

tiyorum.” Dedim. Kendisi çok hızlı konuşur, “Bir git gel bakalım.” 

gibi bir şeyler dedi galiba. O dönemde de gündüz yayın yapan-

lar haftada bir gece nöbete kalıp yayın yapardı. Ben de başkala-

rının yerine nöbet tutardım işi öğrenmek için.  Yapmak istediğim 

radyoculuk, şu an yaptığım sabah programı gibi bir şeydi, bu-

nun için de fırsat bekliyordum. Sonra bana sabah kuşağını ver-

diler, orada kendi kendime program yapmaya başladım. Sonra 

NİHAT SIRDAR: "Bana göre radyonun 
gücü hiçbir zaman azalmadı ve azalmaz. 
Popülaritesi azalmış olabilir. Ama 
bugün hâlâ her yerde günlük işlerinizi 
yapabilirken bir yandan takip etmeye 
devam edebildiğiniz tek mecradır. Ben 
hep radyonun gücünü bildim ve işimi iyi 
yapmaya çalıştım."

OYDER GENEL SEKRETERİ ÖZGÜR TEZER VE RADYOCU NİHAT SIRDAR
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o program ben farkına varmadan büyüdü, insanlarla konuşun-

ca, kalabalıkları görünce fark ettim bu durumu. İşte o günden bu 

yana on sekiz sene geçti.

Radyocu olmasaydınız ne olurdunuz?

Hiç düşünmedim bunu. Hayatın kırıldığı anlar vardır ya, onlar-

dan biriydi radyoculuğa başlamam. Orada Fatih Altaylı “Hadi or-

dan!” deseydi kim bilir ne olurdu. Ama radyocu olurdum ben 

herhalde bir şekilde, kafama koymuştum. Hiç olmadı otobüs şö-

förü falan olurdum, araba kullanmayı çok severim çünkü.

‘’Dörtlüleri yak’’ kampanyanızdan da bahsedebilir misiniz?

Artan akaryakıt fiyatlarını mizahi bir dille eleştirmek için böyle 

bir tepkiye başlamıştık. Sabahleyin sürücüler bu tepkiye araçla-

rının dörtlülerini yakarak karşılık verdiler. Ben stüdyonun içeri-

sinde yayın yaptığım için o sabah dışarıyı göremiyordum, ama 

sürekli mesajlar geliyordu. Bir akşam Barbaros Bulvarı’ndaki ote-

lin en üst katında program yapıyorduk. Bizleri kim dinliyor diye 

merak ettik. Otelin en üst katından Boğaz Köprüsü’ne girişi ve 

Barbaros Bulvarı’ndan yukarıya çıkışı görebiliyorduk. O akşam 

yine çağrı yaptık, yayın heyecanı ile çağrının geç gittiğini hesap 

edemedik. Radyoda canlı yayında çağrıyı yineledik, en üst kat-

tan baktık, kimse dörtlülerini yakmıyor. Sonra 30-40 saniye sonra 

otomobil sürücülerinden tepkiler geldi dörtlüler yanmaya baş-

ladı. Bu, her radyocunun yaşayabileceği bir duygu değildir. Ben 

çok sık gidiyorum ve çok sık yaşıyorum bu duyguyu.

Otomobil yetkili satıcılarına bir mesajınız varmı acaba?

Beni çağırsınlar yayın yapayım. Fiat yetkili satıcılarının plazaları-

nın içerisinden yayınlar yaptığımız oldu. Showroom’dan yapılan 

yayınları insanlar dinliyorlar ve bir anda inanılmaz bir kalabalık 

toplanıyor. Bir çok yetkili satıcı da ise yayın yaptığımız dönemde 

duyup gelenler içerisinden otomobil satın alanlar oldu.

Bazen düşünüyorum, radyocu olmasaydım ne iş yapardım aca-

ba diye, kesinlikle otomotivle ilgili bir alanda çalışırdım. Ya tır şo-

förü, ya otobüs şoförü yada otomobil satan kişi olurdum. O ne-

denle yaptıkları işi ben çok seviyorum. O kokunun içerisinde ya-

şamak benim hayalimdeki işlerden bir tanesidir. Hergün yeni 

bir otomobil geliyor, ilk önce senin haberin oluyor, alıyorlar seni 

lansmana görütüyorlar, eğitimini alıyorsun benim için bu müt-

hiş bir şey. 

Yetkili satıcılardaki satış elemanlarını nasıl görüyor ve de-
ğerlendiriyorsunuz?   

Hepsi için söyleyemem ama benden daha bilgili göremiyorum 

bazen. Pazarlamış ve satmış olduğu araba hakkında benim ka-

dar bilgi sahibi olmayan çok satıcı ile karşılaştım. Örnek olarak, 

‘bunun bir önceki modelinde şöyle bir şey vardı’ diyorum. ‘Yeni-

sinde de var mı’ diye sorduğumda, bir önceki modelde bile öyle 

birşey olduğundan haberdar değil. Şahsen ben olmuş olsaydım 

öyle olmazdım. Kendi satın aldığım otomobili kaç insan yapıyor 

bilmiyorum ama yanında verilmiş olan kitapcığı mutlaka satırına 

kadar okurum. Tahmin ediyorum araba alan birçok insan o kitap-

çığı  okumuyordur. Ama arabayı satan kişi eğer eğitimini alma-

mışsa, merak edip o kitapçığı enazından okuması lazım. Şunuda 

söymek istiyorum, bayide veya serviste öyle insanlar ile tanıştım 

ki, benden daha fazla otomobil delisi, arabayayı götürüp servi-

se bıraktığında arabaya bebek gibi bakan, seni arayan, şöyle bir-

şey var bunu da yapalımmı diyen ve önerilerde bulunan kişiler 

ile de tanıştım. Otomotiv bayilerinde öyle insanların olması çok 

iyi. Orada da biraz yönetici ve patronlara iş düşüyor. Gerçekten 

işini severek yapan insanları çalıştırmalılar, ama o da çok zor.            

Röportaj için size çok teşekkür ederiz.

Nihat Sırdar, uzun yıllardır farklı radyo 
kanallarında fakat hemen hemen aynı 
saatte yayınlanan programlarıyla, 
ülke gündemindeki olayları, siyaseti 
mizahla süsleyerek dinleyicilerin 
sabah mahmurluğunu ve akşam 
trafiğindeki sinirini yok ediyor. Akşam 
programlarındaysa Türkiye radyolarında 
bugüne kadar hiç kimsenin yapmadığını 
yapıyor ve bir sivrisinekle birlikte 
program yapıyor. Kendisi için “Tek 
hayvansever radyo programcısıyım” 
diyen Sırdar, kendisine eşlik eden meçhul 
karakter Sivrisinek’le birlikte eve dönüş 
yolculuklarında trafikten bunalan 
dinleyicilerinin yüzünü güldürüyor. 
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OYDER,OYDER,
Diyarbakır'da yetkili Diyarbakır'da yetkili 

satıcıları bir araya satıcıları bir araya 
getirdigetirdi
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 OYDER Bölge Toplantıları'nın on ikincisi 
Diyarbakır'da Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün,  GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail 
Bedirhanoğlu, OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal'ın 
katılımıyla 11 Ekim 2012 Perşembe günü 
gerçekleştirildi.

A
çılış konuşmasını gerçekleştiren OYDER Yönetim Kurulu 

Başkanı H. Şükrü Ilısal, OYDER Bölge Toplantısı’nın 12.’sinin 

Diyarbakır ilinde yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek 

konuşmasına başladı. OYDER Bölge Toplantıları’nın platformu-

nun yüksek, ağır bir dili olan buluşmalar olmadığını, tam tersi bir 

kaynaşmanın, etkileşimi hızlandırmanın, ve dertleşmelerin oldu-

ğu buluşmalar olduğunu dile getirdi. Ülkemizin her karış topra-

ğının birbirinden güzel insanlar ile dolu olduğunu Diyarbakır’da 

tekrar gördüğü için mutlu olduğunu belirten H. Şükrü Ilısal, 

“Bu vesile ile öncelikle değerli GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail 

Bedirhanoğlu’na, canım kardeşim Mustafa Mehmetoğlu’na, Er-

han Akalın büyüğümüze, Melih Nazlıcan kardeşimize, Mahsun 

Akbulut arkadaşımıza, Abdürrahim Baylin’e, Ceyhun Baru’ya  

tüm yönetim kurulu adına çok teşekkür ederim” dedi.

Diyalog toplantılarının bir dertleşme, sektörün sahiplerini arama 

ya da bir başka deyişle sahiplerinin nerede olduğunun farkına 

varmayla ilgili bir bilgi aktarma buluşması olduğunu söyleyen H. 

Şükrü Ilısal, “Son yedi yıldır OYD-OYDER platformunda yaşanan 

gelişmelerle ve dört dönemdir yürüttüğümüz Yönetim Kurulu 

çalışmalarıyla ‘Diyalog’un olmazsa olmaz olduğunu tespit ettik.

Merkezi yönetim değil de, yerinde yönetimin ziyaretle daha sağ-

lıklı olacağını öngördük. Çok fazla ilgi gördük mü? Bu belki tartı-

şılabilir fakat öncelikle biz görevimizi yaptık. Diyalog toplantıla-

rının sonucunda ‘Çok fazla geri dönüş aldık mı?’ sorusunu kendi-

mize soruyoruz. Görüyoruz ki ülkemizin değişik şehirlerinde oto-

motiv sektörüyle yetkili satıcılarımızı buluşturduk. Görüyoruz ki 

OYDER sektöre bir dinamizm katıyor” dedi.

Otomotiv sektörünün dünya ticareti içerisindeki yerini büyütür-

ken ciddi bir arz fazlasıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan H. 

Şükrü Ilısal, bu arz fazlasının ister istemez otomotiv zinciri hal-

kasının içerisinde yetkili satıcılar yüksek adetlerde satış yapma, 

pazar payı elde edebilme gibi yoğun bir iş ortamının içerisinde 

kârsızlık ya kârların minimize edilmesi gerçeğiyle karşı karşıya bı-

raktığını dile getirdi. Bütün bunlarla baş etmenin yolunun deği-

şime ve gelişime açık olmak olduğunu belirten H. Şükrü Ilısal, 

“Mevcut gelişmelere adapte olmak, uygulamaktan ve bir takım 

halinde çalışmaktan geçiyor. Bu yüzden çağdaş demokrasilerin 

olmazsa olmazlarından olan Sivil Toplum Kuruluşları da bu yüz-

den kuruluyor. STK’lar bir otorite değil, danışmanlık hizmeti veri-

yorlar. OYDER’in’de ana misyonunu sizlere bir kez daha hatırlat-

mak gerekirse; bildiklerini, duyduklarını, gördüklerini aktarmak-

tır. Buradan hareketle çok sesli bir halde otomotiv sektöründeki 

yerini alıp, yetkili satıcıların sesi görevini üstlenerek, yönlendirici 

olmak ve yol  göstermektir. Bunu doğru yaptığımızı düşünüyo-

rum ve inanıyorum. Bizden sonra görevi teslim alacak arkadaş-

lar da yaptığımız işlerin üzerine daha fazla işler başaracaklarına 

inanıyorum” dedi.

Ülke ekonomisinin gelişimine değinen H. Şükrü Ilısal, “Ülke-

nin içinde bulunduğu son bir iki yıllık ekonomik gerginlik biz-

den kaynaklanmıyor. Avrupa’dan,  Amerika’dan ve Ortadoğu’dan 

kaynaklanıyor. Ama ülkenin orta vadeli planlarını açıklarken 

bundan iki yıl önce konulan büyüme hacimleri geçtiğimiz gün-

lerde Sayın Ali Babacan’ın açıklamaları ile biraz daha geri çekildi.  

Yani, yüzde 4 olan büyüme hızı yüzde 3,2’ ye daha sonra yüzde 4, 

4,  yüzde 4,5 ve yüzde 5’lik bir artışa gidiyor. Bu rakam Otomotiv 

Distribütörler Derneği’nin açıkladığı ‘Beş Yıllık Otomotiv Sektörü 

Büyüme’ raporunun sonuçlarına göre aynı süratte olup olmaya-

cağını tartışılacak duruma getiriyor.

ODD’nin 2016 projeksiyonunda bu ülkede 1 milyon 250 bin adet 

otomobil satılacağı öngörülüyor. Bu durum, yüzde sekizlik bir 

kalkınma planına göre ayarlanmış bir orandı. Dolayısıyla arzın 

fazla olduğu sektörün kâr mücadelesi verdiği bir ortamda yetkili 
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satıcılar, OYDER kanalıyla çok sesli hale gelmek durumunda. Yet-

kili satıcıların hakkını arama, taleplerini ve ihtiyaçlarını dile ge-

tirme, ticari yaşamlarını devam etme adına ısrar etme konusun-

da yapılan çalışmalar OYDER’in misyonudur. Bu açıdan OYDER’e 

hangi bölgeden olursa olsun yetkili satıcıların sahip çıkması ge-

rekiyor. Otomotiv ticaretinin gerçeği olarak artık rekabet bölge-

ler, sınırlar dinlemiyor” dedi.

Diyarbakır’da otomobil satın alacak olan müşterinin artık iletişim 

araçlarının gelişmesiyle, internet yoluyla Türkiye’nin değişik böl-

gelerinden kolaylıkla otomobil sahibi olduğunu belirten H. Şük-

rü Ilısal, “Bu yüzden bölgenizdeki müşteri, yarın size ‘Siz neden 

bu fiyatlarla otomobili bana satmıyorsunuz’ deme hakkını ken-

dine buluyor. İşte ticaret ve rekabet bölge tanımıyor. Bölge fark-

lılıkları olmayan otomotiv ticaretinde hepimiz sağlıklı ilişkiler ku-

rarak, yaşama amacımız olan kârımızı korumaya çalışalım” dedi.

Konuşmasında ÖTV artışına değinen H. Şükrü Ilısal, “ÖTV artışı-

nın ne zaman geleceği bilinmese de, sektör tarafından hissedili-

yordu. Cari açığı kompanse etmenin yolu kayıt içi ekonomide en 

kolay vergi tahsilatının yapıldığı sektörlerden biri olan otomotiv 

tarafında gerçekleşeceği biliniyordu. Şimdi, çok sesli olmalıyız. 

Vergi yükü, kayıt içi çalışan sektörlerin üzerine biniyor. Bu durum 

ise ülke ekonomisinin düze çıkmasını yavaşlatıyor. Önemli olan 

kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alabilmek. Bu yüzden hep bera-

ber bir ses olarak davranmak durumundayız. Bizden alma, ala-

madığından al demek durumundayız. Bu yüzden OYDER’e hem 

yardımcı hem de destek olmak gerekiyor. ‘İte ite yorulduk’ deni-

liyor. Yetkili satıcılar üzerinde o kadar fazla arz fazlası ve satış bas-

kısı var ki, bizler de ‘itile itile boğulduk’. Biz, yetkili satıcılar para 

kazanmak, ayakta kalabilmek ve ticaretimizin gelişen dünyanın 

standartlarına ayak uyduracak şekilde büyütmek istiyoruz. İç pa-

zar çok önemli, hükümetimizin yerli marka otomobil ile ilgili su-

numları iyi niyet dilekleri olarak duruyor. İç pazarı güçlü olma-

yan hiçbir sektöre yabancı yatırımcı gelemez. Dolayısıyla iç pa-

zarı canlı tutmanın yolu da otomotiv üzerinden ısrarla ve sürek-

li hale gelen vergileri artırmak değil, tam tersi vergi kaynaklarını 

bütün sektörlere yayarak vergi dilimlerinin aşağı indirip iç paza-

rı canlandırıp Türkiye’ye uluslararası yatırımcıların gelmesine şu-

anda mevcut sanayicilerimizinde artan oranda desteklenmesine 

sebep olacaktır” dedi.

Her Bölge Toplantısı’nda ısrarla OYDER’e üye olmak gerektiğini 

belirten H. Şükrü Ilısal, “Eğer OYDER’de sizi temsil eden insanla-

rı beğenmiyorsanız aday olunuz. Içeride olunuz, daha iyisini ya-

pınız. Ama size ait olan Sivil Toplum Kuruluşları’na sahip çıkmaz-

sanız hep geçici çözümlerin içerisinde günü, ayı ya da yılı geçi-

rirsiniz. Çünkü sistem, bireylerin olduğu değil, grupların olduğu 

ortamın yaşamasına müsade ediyor. Bu vesile ile hep beraber 

mevcut ilinizde veya çevre illerdeki otomotiv sektöründe olan 

arkadaşlarım, sektörün KOBİ kapsamına girmesi için yüksek ses-

le haykırmalarını rica ediyorum. KOBİ kapsamına girecek olan bir 

yetkili satıcılık müessesesi, bu kapsamda alınacak her türlü im-

kanlardan yararlanarak, sektörde daha güçlü olmayı imkan ola-

rak sağlayacaktır” dedi.

GÜNSİAD Başkanı 
Şah İsmail Bedirhanoğlu

Toplantının ikinci konuşmacısı Güneydoğu Anadolu Sanayici ve 

İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirha-

noğlu, OYDER Diyalog Toplantılarının 12.’sinin Diyarbakır’da ya-

pılmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bedirha-

noğlu, “Bölge olarak bu tür organizasyonlara ihtiyacımız var. Iş 

camiası olarak, tüm sektörlerde hem bölgesel toplantılarını hem 

ulusal toplantılarını Diyarbakır’da mutlaka yapmaları konusun-

da tüm arkadaşlarımıza sürekli ifade ediyoruz. Bu toplantıların 

bölgemizde yapılması adına da bir çaba sarfediyoruz. ‘Neden ih-
GÜNSİAD BAŞKANI ŞAH İSMAİL BEDİRHANOĞLU

OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI H. ŞÜKRÜ ILISAL: 
“Yetkili satıcılar, OYDER kanalıyla çok sesli hale gelmek 
durumunda. Yetkili satıcıların hakkını arama, talepleri-
ni ve ihtiyaçlarını dile getirme, ticari yaşamlarını devam 
etme adına ısrar etme konusunda yapılan çalışmalar 
OYDER’in misyonudur. Bu açıdan OYDER’e hangi böl-
geden olursa olsun yetkili satıcıların sahip çıkması ge-
rekiyor. Otomotiv ticaretinin gerçeği olarak artık reka-
bet bölgeler, sınırlar dinlemiyor” dedi.
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tiyacımız var?’ Buradaki yetkili satıcı arkadaşlarımız çok iyi bilir-

ler, dışarıdan gelenler ve sizlerin algısı açısından bölgemize karşı 

bir çekince var. Ülkemizde yapılan haber ve yorumlar, bölgemi-

ze karşı bir dez avantaj oluşturuyor. Bu algı beraberinde bölge-

ye ziyaret ve yatırım yapmak isteyenleri olumsuz bir şekilde et-

kiliyor.  Bu yüzden Diyarbakır’a gelerek, Bölge Toplantı’nızı bura-

da gerçekleştirmeniz biz sanayici ve iş adamları için önemi çok 

büyüktür.

OYDER Yönetim Kurulu Başkan’ı Sayın H. Şükrü Ilısal’ın da bah-

settiği gibi Sivil Toplum Kuruluşları, demokrasinin vazgeçilmez 

önemli dinamikleridir. Bir ülkede demokrasinin gelişmesini sağ-

layan nitelimli STK’lardır. Yine bir ülkede demokrasinin gelişmiş-

liğide STK’ların gelişmişliğiyle paraler olarak görünür. Bu bakım-

dan her sektörde, sektörün kendi içerisinde örgütlenmesi ve ör-

gütlü bir yapı ile hareket etmesi gerekiyor ki sorunlarını ilgili 

mercilere ve kamuoyuna onları iletebilsin” dedi.

Şah İsmail Bedirhanoğlu, son aylara ve geçen yıl göre değil de bu 

yıla göre otomotiv sektörünün genel ekonomik seyrine bakıldı-

ğında olası ekonomik çalkantılardan otomotivin en az etkinlen-

diğini belirtti. Üreticilerin özellikle çok üretmek istediklerini ak-

taran Bedirhanoğlu, ayrıca üreticilerin, yetkili satıcıların da çok 

satmasını beklediklerine işaret etti. Bedirhanoğlu, “Sektörde bü-

yük bir rekabet var. Beraberinde büyük bir rekabeti de getiriyor 

ve kârlılığıda düşürüyor. Yetkili satıcıların özellikle sorunlarını sa-

nayiye iyi iletiyor olması, örgütlü olmasından geliyor. Bu anlam-

da Sayın Ilısal’ın OYDER’e üye olun demesini önemsiyorum. Bu 

sadece OYDER meselesi değil, tüm sektörler için geçerli. Örgütlü 

bir toplum sorunlarını daha iyi ileten bir toplum olur. Örgütlü bir 

toplum hak arayışında biraz daha sistemli ve tek başlı bir şekilde 

sorunlarını iletebilme fırsatı bulur” dedi.

Diyarbakır’ın önemine değinen Bedirhanoğlu, “Diyarbakır ol-

dukça tarihi geçmişi olan bir ildir. Surlarımızla ilgili biraz sohbet 

ettik, bu surların ne zaman yapıldığına dair tarihte bilinen bir za-

manı yok, ama 36 medeniyet bu şehirde varlığını sürdürmüş. 

Bölge hep önemli uygarlık ve medeniyet merkezi olmuş. Son 

dönemlerde baktığımızda önemli bir ticaret potansiyeli olmuş. 

Özellikle Osmanlı’nın son zamanlarında ve Cumhuriyet’in ilk yıl-

larına baktığımızda o dönemde şehrimiz özellikle üretimdeki is-

tihdam payı bakımından Türkiye’nin üçüncü şehri. Yani; İstanbul, 

Bursa ve Diyarbakır. Zaman süresi içerisinde hem o dönemdeki 

uygulanan siyasal ve ekonomik politikalar, özellikle 1930’lı yıllar-

dan 1950’li yıllara geldiğimizde gerçekten bu bölge altyapı ba-

kımından ve kamu yatırımı bakımından birtek çivi çakılmamış. 

Daha sonra çok partili hayata geçişe bakıyoruz. Birtakım altyapı 

ve yollar yapılıyor. Yine 1960’lı yıllardan itibaren özellikle devlet 

planlama teşkilatı adı altında dünyada da bir trent olan bölge-

sel kalkınma planı adı altında, birtakım bölgesel kalkınma plan-

ları hazırlanıyor. Bunlar ya yanlış uygulanıyor,  yada uygulama-

da ciddi hatalar yapılıyor. Günümüze baktığımızda, Diyarbakır 

sosyo ekonomik gelişmişlik bakımında 68’inci il. Peki bunu hak 

ediyormuyuz? Kuşkusuz hak etmiyoruz. Burada uygulanan böl-

geye dönük devletin uyguladığı ekonomik politikaları yanında , 

1980’li yıllarda başlayan, zaten gelişmemiş olan bölgenin eko-

nomisi çatışma ve şiddet ortamı ile birlikte ciddi bir şekilde tari-

bat görüyor” dedi.

Bedirhanoğlu, “Bölgede üretim kültürü de gelişmediğinden ti-

caret kültürü son 10-15 yılda Diyarbakır’da gördüğüm otomotiv 

yetkili satıcılarının, üretime dayalı  ciddi yatırımlarının olduğu-

nu görüyoruz. Bölgemizde son dönemde bu sorunu aşma adına  

devlet bir takım projeler geliştiriyor. Teşvik politikaları adı altında 

bir türlü başarıya ulaşamayan projeler geliştiriyor. ‘Neden başarı-

ya ulaşamıyor?’ Çünkü; bölge dinamiklerinin görüşleri alınmıyor. 

Görüşleri alınsa bile tam uygulamada bu işler mecliste görüşü-

lürken veya yasalaşırken mutlaka populist yaklaşımlar sergileni-

yor. Sonucunda ise ciddi bir teşvik uygulamaları ortaya çıkmıyor. 

Daha sonra ikinci bir yol deneniyor. Özellikle 2008 yılında Sayın 

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Diyarbakır’a gelip ‘GAP Eylem 

Planı ‘adı altında uygulamaya koydukları sulama kanallarının bir 

an önce bitirilmesini çok önemsiyorum. Bu  anlamda bölgeler 

arası gelişmişlik farlılığını ortadan kaldıracağına veya azaltaca-

ğına çok büyük etkisi olacağını düşündüğümüz en önemli pro-

jedir. Bu projenin 2015 yılında bitirileceği revize edilmişti. Şim-

di ise 2017 yılında bitireleceğine dair yenir bir revize yapılmış-

tır. Önümüzdeki dönemlerde, bölgemizin sosyo ekonomik yapı-

sına, tarımın ve tarımsal bir sanayinin gelişmesine önemli bir şe-

kilde etkisi olabileceğine inandığımız projedir. Yeni teşvik uygu-

lamaları bakımından da bir önceki teşvik uygulamalarına baktı-

ğımızda birtakım ciddi eksiklikleri gidermekle birlikte yine teş-

vikler hazırlanırken amaçları sıralanıyor. Bu amaçlardan birtane-

side, özellikle bölgeler arası gelişmişlik farklılığını ortadan kaldı-

racağına dair hedefi ortaya konuluyor. Yine son dönemdeki teş-

vik uygulamalarında özellikle bölgeler arası gelişmişlik farklılı-

ğını ortadan kaldıracağına dair amacına hizmet edebileceğine 

çok fazla inanmıyorum. Sonuçlarına bakıyoruz, bunların bir şe-

kilde iletilebilmesi tüm bu sorunlarımızı ifade edebilmenin ye-

gane koşullarından birtanesi örgütlü toplum olmaktan geçiyor. 

Zaman zaman bölgenin sesi, bölgenin kendi sorunlarını ifade et-

mesi bakımından şanslı bir il Diyarbakır. 

Diyarbakır’ın hükümet ile olan ilişkilerinde ve yerel yönetim ile 

olan ilişkilerinde sorunlarını iletme bakımından baktığımızda 

bizi çağırıyorlar, bizi dinliyorlar ama ‘gereğini yapıyorlar mı?’ ora-

da biraz şüphemiz var.

Bu toplantının burada yapılmasına vesile olan sevgili Mustafa 

Mehmetoğlu’na ve OYDER’e teşekkür ederim” dedi.

GÜNSİAD BAŞKANI ŞAH İSMAİL BEDİRHANOĞLU: 

“Sektörde büyük bir rekabet var. Beraberinde büyük bir 

rekabeti de getiriyor ve kârlılığıda düşürüyor. Yetkili sa-

tıcıların özellikle sorunlarını sanayiye iyi iletiyor olması, 

örgütlü olmasından geliyor. Bu anlamda Sayın Ilısal’ın 

OYDER’e üye olun demesini önemsiyorum. Bu sadece 

OYDER meselesi değil, tüm sektörler için geçerli.”
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Ford Otosan Genel Müdürü
Haydar Yenigün

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, çalıştıkları sektörün 

hemen hemen her gün basında, gazetece, televizyonda ve sos-

yal medyada yer aldığını hatırlatarak bu yüzden sektörün bütün 

detaylarının bilindiğini söyledi. Haydar Yenigün, “Sektörde hen-

gün neler oluyor, kim ne yatırım yapıyor, nerede ne açılıyor, teş-

vik programları otomotive ne getiriyor ve götürüyor gibi bun-

ların hepsi artık çok iyi anlatılıyor. Bu yüzden Türkiye’deki duru-

mu sizlere aktarmak istiyorum. Avrupa krizle boğuşurken, Ame-

rika ise ister seçim ortamının etkisi ister genel ekonomik duru-

mun düzelmesiyle otomotiv fabrikaları talebe yetişemez hale 

geldiler. Bu yüzden değişik bir dönemden geçiyoruz. Çin’in eko-

nomik olarak yavaşlaması Güney Afrika, Güney Amerika, Brezil-

ya bölgelerinin biraz duraklaması, Rusya’da yeni çıkan, özellikle 

Rusya’ya ithal eden bizim gibi ihracatçıları etkileyen vergilendir-

meyi de ele alırsak, dünya ticareti ilginç bir seyir izliyor.  Buna bir 

tek açıdan bakmak mümkün değil” dedi.

Diyarbakır ile ilgili gözlemlerini aktaran Haydar Yenigün, “Diya-

log Toplantısı için Diyarbakır’a geldiğimde müthiş bir yer gör-

düm. Yeni yapılan yerleşim yerleri, yeni binalar, yollar, otoyol ge-

nişliğinde yapılan şehir içi bulvarları ve giriş çıkışı olan yolların 

tamamlandığı zamanki durumu düşündüm Diyarbakır gerçek-

ten bölgenin en dinamik şehirlerinden biri olma durumunu şeh-

rini güzelleştirerek ve geliştirerek devam ettiriyor. Bu da çok bü-

memnuniyet verici bir durum. Diyarbakır’da bu gelişmeler var-

ken, Türkiye’de neler oluyor diye bakalım. Türkiye’de bildiğiniz 

gibi yılın başından beri değişik bir gidişat hakim. Normalde oto-

motiv piyasasında işler yıl sonu itibariyle, satışlar en yüksek nok-

taya ulaşır. Sonra Ocak, Şubat, Mart’da biraz yavaşlar, daha son-

ra yavaş yavaş artar. Yine Ekim, Aralık aylarında da en yüksek dö-

nemlerine girer. Geçen yıl ise bu durum ters yaşandı. Ilk yarı yıl 

çok kuvvetli, daha sonra seçim dönemi ile iyice yükseldi, sonra 

yavaşladı. Bunun da tam arkasından vergiler geldi. Biraz değişik 

bir yıl yaşandı. Bu sene de yine değişik bir yıl yaşanıyor. Yine yıl-

başı yavaş başladı, sonra yükseldi. Yine, Ekim ayında ÖTV artışı 

gerçekleşti. Sektör olarak sanırım bu duruma alıştık.

Bu beklentiler ışığında yılın sonuna doğru Ekim ayıyla birlikte 

son çeyrekte yine yükseliş devam edecek. Yıl sonu muhtemelen 

otomotiv pazarı 820 bin civarına ulaşacaktır. Sektör aslında 850 

bin gibi bir pazar beklentisi içindeydi. Fakat ÖTV ile birlikte 820 

bin civarında bir kapanış yaşayacağız gibi gözüküyor.

Pazarın 820 bin seviyelerinde olması bile yüksek bir rakamdır. 

Türkiye’nin son on yılına bakarak değerlendirdiğimizde sektör-

de işlerin kötüye gitmediğini belirtebilirim. Fakat Avrupa ile kı-

yasladığımızda aradaki farkı görebilirsiniz. Avrupa’da bu yıl için 

13,9 milyon adet bir pazar öngürüsü var. Önümüzdeki yıl ise 13,7 

milyon olması bekleniyor. Bu 16 milyon gibi bir rakamdan geri-

leyerek düşüşü ifade ediyor. Avrupa’daki satışların azalması ise  

Türkiye’nin otomotiv ihracatında da bir miktar gerileme olacağı-

nı gösteriyor. Bunun iç piyasaya dolaylı bir etkisi var. 

Türkiye’de yerli üreticiler ve ithalatçılar var. Buradaki dengede 

bir bir miktar değişiklik oluyor. Avrupa’da satışların düşmesiyle, 

özellikle Avrupa’lı üreticiler, gelişmekte olan bizim ve Rusya gibi 

ülkelere daha fazla yöneliyorlar” dedi.

Haydar Yenigün 2023 Vizyonu’na değinerek, “Uzun vadede he-

yecan verici bir hedef var hükümetin açıkladığı. Cumhuriyetimi-

zin yüzüncü yılında ‘Vizyon 2023’ adıyla açıklanan hedefler hepi-

mizi çok heyecanlandırıyor. Sanayiciyi, yan sanayiciyi, yetkili sa-

tıcıyı ve distrübütörü. Geçen sene 907 bin araç satıldı, üretim ise 

1 milyon 280 bin adet civarındaydı. Türkiye’de kurulu kapasite-

miz ise otomotiv sanayi açısından 1 milyon 600 bin civarına ulaş-

tı. Türkiye’de.
FORD OTOSAN GENEL MÜDÜRÜ HAYDAR YENİGÜN

FORD OTOSAN GENEL MÜDÜRÜ HAYDAR YENİGÜN 
Haydar Yenigün, büyük bir şirket olarak hep işlerini bü-
yütmeyi çok önemsediklerine değinerek, “İşi büyüt-
mek dendiğinde hükümetin açıkladığı, ülkemizin 100. 
yılı 2023 vizyonu heyecan vericidir. Türkiye’deki üre-
timin ve satışın yaklaşık 4 misli rakama çıkmasından 
bahsediliyor. Bu demektir ki biz şu anda nerdeysek 3,5 
ile 4 misli büyüyeceğiz demektir. Biz, Vizyon 2023’ü 
yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yatırımla-
rımızı düşünüyoruz.
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2023 yılı hedeflerine baktığımızda ise kapasite 4 milyon adede-

çıkacak. Geçen yıl ülkemizde üretilen araçlardan 700 bin ade-

di yurt dışına ihraç edildi. 2023’de bu rakamın 3 milyon olacağı-

nı öngürüyoruz. Türkiye’deki otomobil satışları ise 1,5 - 2 milyon 

adetler civarında bir rakama ulaşacak. 

Sayın Ilısal, arz fazlasından söz etti. Sıkıntılı dönemlerde arz fazla-

sıyla karşılaşmak doğal ama bu durum sektörü olumsuzluk içine 

yöneltmemelidir. Bizler, sanayiciler, distribütörler ve yetkili satı-

cılar olarak her zaman olumlu bakmamız gerekiyor. Benim, siz 

yetkili satıcılardan en büyük ricam ise budur. Farklı markaların 

sahibi üreticiler, satıcılar ve distribütörler geleceğe ilişkin planla-

rı yapmak ve olumlu düşünerek öne geçecekler. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün ile bir toplantıda  benzer ko-

nularda sohbet ederken bir sanayici arkadaşımız Sayın Bakan’a 

‘Sayın Bakanım, 4 milyon adet çok yüksek bir rakam’’ dedi. Sayın 

Ergün ise  ‘Siz bu işlere çok hesap yaparak bakıyorsunuz. Dört 

milyon adet değilde üç buçuk milyon adet üretim yapsanız bir-

şey olmaz sanırım’’ cevabını verdi.  

Bugünkü durumda 1 milyon 600 bin adetlik kapasite; 1 milyon 

200 bin adet üretim ve 900 bin adet satış tablosuna baktığımız 

zaman gelecekte yaklaşacağımız rakamlar hiç birimizi üzmez. 

Çünkü sektörümüz kararlı bir şekilde büyümektedir. Bu tablo so-

nucu 3,5 kat büyüyeceğimiz ortadadır. Bu büyeme sanayinin, 

distribütörlerin ve yetkili satıcıların büyümesini de gösterir. He-

pimizin bu duruma bu gözle bakarak gelecek planlarımızı yap-

malıyız” dedi.

Haydar Yenigün, gittikleri her şehirde bir dinamizm gördüklerini 

belirterek, “Diyarbakır’da yetkili satıcı arkadaşlarımda da bu di-

namizmi gördüm. Bugün Diyarbakır’da en büyük yetkili satıcımı-

zı geziyorum. Sadece onun faaliyetlerine bakarak sizlerdeki geli-

şimi görebiliyorum. Büyümeyi özellikle sürdürülebilir büyümeyi 

gözeterek geleceğe umutla bakmak gerekiyor.

Yetkili satıcı ziyaretleri yaptıkça ortada büyük bir rekabetçilik alt-

yapısı olduğunu görüyorum. Rekabeti haksız yapmadığımız sü-

rece, olumlu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunun yanında çok kalite-

li bir işgücümüz var. Bu konuda büyük yatırımlar yapılıyor. Gerek 

devletin yatırımları gerek bizlerin şahsen firmalarımızda yaptığı-

mız yatırımlar var. Bunları sektör adına önemli gelişmeler olarak 

görüyorum. Ford Otosan olarak insan kalitesini artırmaya yöne-

lik ciddi çalışmalarımız var. Türk otomotiv sanayi insan kalitesini 

ve teknolojisi artırarak büyük bir yetkinlik kazanıyor” dedi.

Otomotiv sahipliği üzerine konuşmasını sürdüren Haydar Yeni-

gün, “Türkiye’de bin kişiye düşen araç sayısı, Doğu Avrupa’nın 

yarısı, Batı Avrupa’nın da dörtte biri kadar. Yani, gideceğimiz çok 

uzun bir yol var. 2023 planındaki benim dahi bahsederken gü-

Erhan Akalınlar, Mustafa Mehmetoğlu ve Vedat inciroğlu
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BASF COATINGS OTOMOTİV TAMİR BOYALARI
MÜŞTERİ PROJELERİ MÜDÜRÜ SERDAR GÜRSES

PRİSTA OİL  İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ BURAK ŞENER

lümsediğim bir milyon, bir buçuk milyon, iki milyon sayıları ma-

tematik olarak olmayacak şeyler değildir. İstatistikler kısa vade-

de Orta Avrupa ile aynı seviyeye geleceğimizi gösteriyor. Sana-

yiciler olarak bizimde diğer ülkelerdeki sanayicilerden farklı ve 

daha avantajlı taraflarımız var. Bu iş gücümüzdür. Türk insanının 

çalışkanlığı, çalışırken yan ürünler ortaya çıkarması ve bunu ger-

çekten içinden gelerek yapması, bunu yaparken esnek hareket 

edebilmesi büyük bir avantaj” dedi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine değinen Haydar Yenigün, 

“Bundan 15-20 yıl önce Sivil Toplum Kuruluşları’nın adlarını bile 

bilmezdik. STK’lar demokrasi literatürümüzde bile yoktu. Şimdi 

Sivil Toplum Örgütleri’nin ne kadar değerli olduğunu, OYDER’e 

bakarak görüyoruz. STK’ları desteklemek her zaman çok önem-

li. STK’lar kamuoyu oluşturuyor, lobi yapıyorlar. Bu etkiyle hükü-

metler politikalar oluşturuyor, STK’ların önerilerini dinliyorlar. 

Olumlu önerileri hükümetler kendi iş planlarına ve hedeflerine 

uyarlamaya çalışıyorlar” dedi.

Bölgedeki ekonomik rakamları değerlendiren Haydar Yenigün, 

“Bizler bu sektörde yer alırker hep olumlu düşünmeliyiz. Diyar-

bakır ve Gaziantep bölgedeki en önemli şehirler. Bu iki şehirde 

ilk dokuz ayda yapılan ihracatın parasal karşılığı 6 milyar dola-

ra denk geliyor. Hatta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüz-

de 15,5 artış göstermiş durumda. Bu iki şehirden, 183 ülkeye ya-

pılan ihracatın gelişmekte olduğunu görüyoruz. Yetkili satıcıla-

rımız, otomotiv dışında uğraştıkları işlere de bakıldığında orta-

ya olumlu bir tablo çıkıyor. Anadolu’daki yetkili satıcılardan öğ-

reneceğimiz çok şey var. Bir taraftan tarımla uğraşırken öte taraf-

tan otomotivle uğraşmayı ihmal etmiyorlar. Bu da topyekün bir 

gelişime neden oluyor. Özellikle bu bölgenin çok mükemmel bir 

dinamiği olduğunu söylemek istiyorum. 

Bu bölgedeki Ford Otosan’ın yetkili satıcıları, Türkiye’deki satış 

teşkilatımızın en büyükleri arasındadır. Genel anlamda baktığı-

nız zaman bu bölgenin hareketliliği, dinamikliği Türkiye’nin lo-

komotif sektörü otomotive büyük bir ivme kazandırıyor. Küçük 

resme bakmamız yerine biraz kendimizi çekip büyük resme bak-

manın, Türkiye’nin gidişatını özellikle son on yıldaki gelişmesini 

düşünmek gerekiyor. 2001 krizinden sonra özellikle ekonomik 

ve bankacılık sektöründe yapılan bir çok doğru uygulamayla en 

azından bugün   Avrupa’nın veya Amerika’nın bile daha üstünde 

bir bankacılık ve ekonomik sisteme sahip olmamız, hep olumlu 

sonuçlara neden olduğunu görmek gerekiyor.

Sanayici olarak bizim önümüzdeki yakın ve  orta döneme çok 

çok olumlu baktığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023 he-

defleri sektörümüzün önemli konularından biri ve çok büyük is-

tahdam yaratacak projedir, buna bağlı kalmanızı temenni edi-

yorum” dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün ardından OYDER 

Genel Sekreteri Özgür Tezer, Diyalog toplantısı katılımcılarına ül-

kemizin ekonomik durumu ve otomotiv sektörü üzerine değer-

lendirmelerde bulundu.  Toplantının sonunda Prista Oil İş Geliş-

tirme Müdürü Burak Şener  ve Basf Coatings Otomotiv Tamir Bo-

yaları Müşteri Projeleri Müdürü Serdar Gürses katılımcılara çok 

değerli bilgiler içeren birer sunum gerçekleştirdiler.            
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Türkiye, otomotiv Türkiye, otomotiv 
sektöründe yeni bir sektöründe yeni bir 
devir açıyordevir açıyor

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'de 
verilen Tip Onay Belgelerinin, Avrupa Birliği'nde 
(AB) tanınması ve Türkiye'den Tip Onay Belgesi 
alan araçların AB ülkelerinde de serbest 
dolaşıma girmesi amacıyla bir çalışma başlattı.

B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başlattığı yeni bir ça-

lışma ile Türkiye’de verilen Tip Onay Belgelerinin, Avru-

pa Birliği’nde (AB) tanınması ve Türkiye’den Tip Onay 

Belgesi alan araçların AB ülkelerinde de serbest dolaşıma girme-

si amacıyla bir çalışma başlattı.

Türkiye sanayisinin en önde gelen ve üretiminin yaklaşık yüzde 

75’ini AB ülkelerine ihraç eden otomotiv sektörü, bugün itibarıy-

la AB ülkelerine ihraç edeceği her bir tip araç için büyük meblağ-

ları Türkiye dışına aktarıyordu.

Bu uygulamaya son vermek, Türkiye’nin AT Tip Onay Belgesi ve-

rebilmesi ve büyük meblağların Türkiye ekonomisine kazandı-

rılmasını sağlamak adına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

önemli bir adım attı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29’uncu maddesi uya-

rınca Türkiye’de Motorlu Araçlar ve Römorkları, Tarım ve Orman 

Traktörleri ile İki veya Üç Tekerlekli araçların tip onayı belgelen-

dirmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılıyor.

Bununla birlikte, 29.04.1997 tarihli ve 22974 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 

göre, motorlu araçlarla ilgili Avrupa Topluluğu’nun teknik mev-

zuatını uyumlaştırmadan sorumlu olan Bilim, Sanayi ve Teknolo-

ji Bakanlığı, Avrupa Birliği’nde en son yayımlanan mevzuatı gün-

cel olarak takip ediyor.

‘’2014 yılından itibaren AT Tip Onay Belgesi verilecek’’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye’nin, şu an 

için yalnızca Ulusal Tip Onay Belgesi düzenleyebildiğini hatırlat-

tı.

Ergün, Türkiye’den Ulusal Tip Onay Belgesi alan araçların, sade-

ce Türkiye’de ve Avrupa Birliği dışında kalan diğer ülkelerde tica-

ri dolaşım hakkı elde edebildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

‘’Bu uygulamada bir devri kapatıp yeni bir devir açmak adına, ül-

kemizce verilen Tip Onay Belgelerinin, Avrupa Birliğinde tanın-

ması ve ülkemizden Tip Onay Belgesi alan araçların Avrupa Bir-

liği ülkelerinde de serbest dolaşıma girmesi amacıyla, Bilim, Sa-
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nayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile ortak bir çalış-

ma başlatmıştır.

Bu çerçevede, öncelikli olarak 2012 yılı sonu itibarıyla Avrupa 

Birliği Otomotiv Teknik Mevzuatının tam olarak uyumlaştırılma-

sı, uyumlaştırılan mevzuatın 2013 yılı içerisinde Avrupa Komis-

yonuna bildirimlerinin yapılması ve müteakiben Komisyon ile 

müzakerelere başlanması öngörülmektedir. Müzakereler sonu-

cunda, 2014 yılı içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-

rafından AT Tip Onay Belgesi verilmeye başlanması ve ülkemiz 

tarafından düzenlenen Tip Onay Belgelerinin, Avrupa Birliği ül-

kelerinde de tanınması amaçlanmaktadır.’’

‘’Yıllık 500 milyon dolarlık tutar, Türkiye’de kalacak’’

Bakan Ergün, bakanlık olarak otomotiv sektöründe AT Tip Onay 

Belgesinin verilmeye başlanmasıyla birlikte, Türkiye’de yerleşik 

otomotiv imalatçısı firmaların Avrupa Birliği belgelendirme ku-

ruluşlarına aktardıkları ve her yıl yaklaşık 500 milyon dolar sevi-

yelerinde olan bu meblağın, Türkiye’de kalmasının hedefl endi-

ğini bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca AT Tip Onay Belgesi dü-

zenleme yetkisinin, gerek Türkiye’de yerleşik üreticilerin, ge-

rek Uzakdoğu ülkeleri ve gerekse AB içindeki birçok üreticinin 

Türkiye’den Tip Onayı almaya başlamasının önünü de açacağı-

na işaret eden Ergün, ‘’Söz konusu belgenin ülkemiz tarafından 

verilmesi, ülkemizin döviz ve zaman kaybının önlenmesinin yanı 

sıra, ülkemiz prestijine de büyük katkılar sağlayacaktır’’ dedi. 

Motorlu Araç Tip Onayı

Tip onayı,  “Motorlu Araçlar ve Römorkları”, “İki veya Üç Te-

kerlekli Araçlar”, “Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörle-

ri” ve bu araçların aksam, parça, sistemleri ile birlikte bazı 

teknik üniteleri konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) Eski Yak-

laşım Direktifl eri’nden uyumlaştırılarak yayımlanan yönet-

melikler ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyo-

nu (BM-AEK) regülasyonları kapsamına giren ürünlerin bu 

yönetmelik veya regülasyonlara uygun olduğunu ve gerek-

li bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini 

gösteren belgelendirme sistemidir.

Herhangi bir motorlu aracın, römorkun, motosiklet veya 

mopedin ve traktörün trafiğe tescili aşamasında gerekli 

olan Uygunluk Belgesinin düzenlenebilmesi için söz konu-

su araç tipinin “Araç Tip Onayı Belgesine” sahip olması ge-

rekmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ nun 29. 

maddesi uyarınca, yapım safhasında, araçların tip onayı 

yönetmeliği ile buna bağlı diğer yönetmeliklerin yayımlan-

masında ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yet-

kilidir.

Araç Tip Onayı Numaralandırılması

Tip onayı belgelendirme işleminden geçen her ürüne ayrı 

bir tip onayı numarası verilir. Bu numaralandırma işlemi 

“Onay Kuruluşu” olarak adlandırılan kurum veya kuruluşlar 

tarafından yapılır. Onay kuruluşları, tip onaylarını “Araç Tip 

Onayı” ve “Aksam Tip Onayı” olmak üzere iki türde verebil-

mektedir. Aksam tip onayları, ilgili yönetmeliği veya regü-

lasyonu bulunan araç aksamları, parçaları, sistemleri ile bir-

likte teknik ünitelerine verilir. Ülkemizde onay kuruluşu Bi-

lim,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.

Motorlu Araçlarla İlgili Tip Onayı Mevzuatı

Bütün motorlu araçlar tip onayı mevzuatı ile ilgili olarak 96 

adet Avrupa Birliği (AB) Direktifi ve 126 adet Birleşmiş Mil-

letler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonu 

bulunmaktadır. AB direktifl erinin tümü uyumlulaştırılarak 

ülkemizde yönetmelik olarak yürürlüğe konulmuştur. Ta-

raf olduğumuz BM-AEK regülasyonlarının sayısı ise 124’ dür. 

Araç Tip Onayı işlemleri, ülkemizde yayımlanan ana yönet-

melikler olan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yö-

netmeliği (MARTOY), Tekerlekli Tarım veya Orman Traktör-

leri Tip Onayı Yönetmeliği (TORTOY) ve İki ve Üç Tekerlekli 

Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (MOTOY) kapsa-

mında, yukarıda belirtilen AB direktifl eri veya regülasyonla-

rı göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca yürütülmek-

tedir. Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkındaki Yö-

netmelik kapsamındaki tadilatlarla ilgili işlemler ise, Bakan-

lığımızca yetkilendirilen Türk Standardları Enstitüsü (TSE)  

tarafından yapılmaktadır.
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AB’deki krize rağmen 
otomotiv ihracatta 
liderliği bırakmıyor

 Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB) Eylül ayı ihracat raporunu açıkladı. Otomotiv 

endüstrisi ihracatta geçtiğimiz ay yüzde 8 daralmasına rağmen 

gerçekleştirdiği bir milyar 503 milyon dolarlık ihracatla sektörel 

bazda liderliği yeniden ele geçirdi.

O
tomotiv endüstrisi, Ağustos’ta 

bıraktığı ihracat liderliğini 

Eylül’de geri aldı. Uludağ 

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 

Birliği’nin (OİB) hazırladığı Eylül ayı 

ihracat raporuna göre, otomotiv 

endüstrisi sektörel olarak geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak, 

bir milyar 503 milyon dolarlık dış satışla 

birincilik koltuğuna yeniden oturdu. 

Yılın ilk 9 ayında ise otomotiv endüstrisi 

yüzde 6 geriledi ve 14 milyar dolarlık 

ihracata imza atarak bu dönemde de 

sektörel birinciliği aldı. 

Eylül ayı ihracat raporunu değerlendiren 

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, tüm 

ana mal gruplarında dış satışlarda 

düşüşlerin sürdüğüne değinerek, 

bunun arkasında AB merkezli krizin 

hala devam etmesinin olduğunu 

söyledi. Sabuncu, özellikle ana ihracat 

merkezi olarak değerlendirdiği Fransa, 

İtalya, İspanya gibi ülkelerdeki büyük 

oranda gerilemelere işaret ederek, 

“Türk Cumhuriyetlerine yüzde 57, Afrika 

Ülkelerine yüzde 45, eski Doğu Bloku 

ülkelerine yüzde 12 gibi artışlar sağlasak 

da otomotivin hem ana sanayi hem de 

pazar anlamında merkezi olan AB’deki 

gerilemeyi telafi  etmek mümkün 

olmuyor. Çünkü ihracatımızın neredeyse 

üçte ikisi bu bölgeye yapılıyor. Bu 

nedenle pazarlarımızı çeşitlendirmeye 

ve risklerimizi azaltmaya çalışıyoruz” 

diye konuştu.  

İhracatta son aylarda yaşanan 

gerilemelere rağmen morallerini 

bozmadan çalıştıklarını ifade eden 

Sabuncu, yılın geri kalan bölümünde 

OİB Başkanı Orhan 
Sabuncu, yılın ilk 9 

ayında yüzde 6 azalışla 
14 milyar dolarlık dış 

satışa imza attıklarını 
hatırlatarak, “Bu 

daralmanın arkasında 
AB kaynaklı krizin yanı 

sıra parite de önemli 
rol oynuyor. 9 ayda 

pariteden kaybımız bir 
milyar dolar” dedi.  

28 EKİM 2012
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 1000 USD EYLÜL

SEKTÖRLER 2011 2012
Değişim    

('12/'11) %
 Pay (12)  

(%)

Otomotiv Endüstrisi 1.636.396 1.503.171 -8 13

Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri

1.221.971 1.488.785 22 13

Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon

1.102.805 1.373.867 25 12

Çelik 1.271.759 1.223.221 -4 11

Elektrik-Elektronik 
Mak. Bilişim

1.003.802 983.598 -2 9

T O P L A M 10.622.687 11.408.551 7 100

hedefl edikleri satışları yakalayarak 

sektörel bazda yeni bir şampiyonluğa 

imza atmak istediklerini dile getirdi. 

Bir milyar dolarlık kayıp pariteden

Diğer yandan döviz kurlarına da dikkat 

çeken Sabuncu, Eylül'de pariteden 

kaynaklanan yaklaşık 90 milyon dolarlık 

bir kayıp yaşadıklarını, yılın ilk 9 ayında 

ise bunun bir milyar dolara ulaştığının 

altını çizdi. Sabuncu, “İhracatçı düşük 

kur uygulaması karşısında hedefl erinde 

sıkıntı yaşıyor. Bunun aşılabilmesi için 

gerekli önlemleri her platformda dile 

getiriyoruz” dedi.

Ürün gruplarında gerileme devam 
ediyor

OİB Eylül ayı ihracat raporuna göre ürün 

gruplarında yan sanayi bir önceki yılın 

TÜRKİYE- EYLÜL 2012 AYLIK İHRACAT RAKAMLARI

n İhracat Eylül 2012’de yüzde 7 artarak 10.41 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

n Eylül ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 8 gerilemesine rağmen sektörler ba-

zında Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korumuştur. Eylül 2012’de otomotiv en-

düstrisi 1 milyar 503 milyon dolarlık ihracata imza atmıştır. Endüstrinin Türkiye ihra-

catından aldığı pay yüzde 13 olmuştur. 

n Eylül ayında otomotivdeki tüm ana mal gruplarında ihracat düşüşü yaşanmıştır. Eşya 

Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlardaki düşüş yüzde 18, otobüs-midibüs-minibüste 

yüzde 11, binek otomobillerde ise yüzde 9 olmuştur. Eylül 2012’de otomotivde en çok 

ihracat yapılan ilk üç ülkenin tamamına yönelik ihracatta düşüş yaşanırken, Fransa’ya 

yönelik ihracat düşüşü yüzde 17’yi, İtalya’ya yönelik ihracat düşüşü de yüzde 39’u bul-

muştur. Bu dönemde AB ülkelerine yönelik ihracatımız yüzde 13 gerilemiştir. AB binek 

otomobil pazarının yılın ilk sekiz ayında yüzde 7,1 ticari araçlar pazarının ise yüzde 

10,3 daraldığı göz önünde bulundurulursa en önemli pazarımızda yaşanan sıkıntıla-

rın otomotiv ihracatımız üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılabilir.

n Diğer taraftan otomotiv ihracatımızda parite kaynaklı kayıp Eylül ayında yaklaşık 90 

milyon dolar olurken, yılın ilk dokuz ayında ise 1 milyar doları aşmıştır.

2011 2012 12/11 2012

ÜRÜN GRUBU FOB USD FOB USD DEĞ.% PAY%

Otomotiv Yan Sanayi 706.710.191 683.113.477 -3 45

Binek Otomobiller 512.444.822 463.861.924 -9 31

Eşya Taşımaya Mahsus 
Motorlu Taşıtlar

307.278.617 251.017.197 -18 17

Otobüs Minibüs Midibüs 88.220.350 78.689.574 -11 5

Diğer 21.742.197 26.489.216 22 2

TOPLAM 1.636.396.176 1.503.171.388 -8 100

OTOMOTİV SEKTÖRÜ EYLÜL 2012 AYLIK MAL GRUBU İHRACATI

n Otomotiv Yan sanayi ihracatı Eylül 2012’de yüzde 3 azalarak 683 milyon dolar olmuş-

tur. Binek Otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak 464 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde18, Otobüs-Minibüs-Midibüs ih-

racatı da yüzde11 azalmıştır.

 Özlenen Tablo

 Geçtiğimiz yıl dış ticaret 

açığı nedeniyle eleştirilere 

uğrayan otomotiv sektörü, 

bu yıl yeniden “artı” duruma 

geçti. Geçen yıl Ocak-Ağustos 

döneminde 2.3 milyar dolar 

dış ticaret açığı veren sektör, 

bu yılın aynı döneminde 756 

milyon dolar dış ticaret fazlası 

elde etti.
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aynı dönemine göre yüzde 3 gerileyerek 

683 milyon dolarlık ihracata imza attı. 

Bunu yüzde 9 gerileme ve 464 milyon 

dolar ihracatla binek otomobiller, yüzde 

18 gerileme ve 251 milyon dolarla eşya 

taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, yüzde 

11 daralma ve 79 milyon dolarla otobüs-

minibüs-midibüs, yüzde 22 artış ve 26 

milyon dolarla diğer başlığı altındaki 

ürünler izledi. 

Yılın ilk 9 aylık bölümünde ise yan 

sanayinde yüzde 1 artış ile 6 milyar 

167 milyon dolar, binek otomobillerde 

yüzde 9 gerileme ile 4 milyar 414 milyon 

dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu 

taşıtlarda yüzde 19 azalış ile 2 milyar 446 

milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüste 

yüzde 4 düşüş ile 763 milyon dolar, 

diğer aşlığı altında ise yüzde 30 artış ile 

258 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. 

Almanya’da da daralma sürüyor

Rapora göre ülke bazlı inceleme 

yapıldığında ise en büyük ihraç üssü 

olan Almanya’ya da eylül ayında bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 

2 daralma ile 246 milyon dolarlık dış 

satış yapıldı. Fransa’ya yüzde 17 azalış ve 

190 milyon, İtalya’ya yüzde 39 gerileme 

ve 121 milyon dolar ihracat gerçekleşti.  

Diğer yandan Birleşik Krallık’a 

 1000 USD EYLÜL

SEKTÖRLER 2011 2012
Değişim    

('12/'11) %
 Pay (12)  

(%)

Otomotiv Endüstrisi 15.018.197 14.048.826 -6 13

Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri

11.905.517 12.926.210 9 12

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 12.355.844 12.018.977 -3 11

Çelik 11.460.918 11.824.220 3 11

Elektrik-Elektronik Mak. 
Bilişim

7.959.137 8.774.784 10 8

T O P L A M 99.443.639 111.463.857 12 100

OCAK-EYLÜL 2012 KÜMÜLATİF İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye İhracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde12 artarak 

111.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüz-

de 6 düşerek 14 milyar dolar ile Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korumuştur. 

ÜLKE GRUBU 2011 2012
Değişim    

('12/'11) %
 Pay (12)  

(%)

AB-27 10.916.457.354 9.498.696.693 -13 68

Amerika (Kuzey+Güney) 976.194.523 1.105.663.001 13 8

Eski Doğu Bloğu 944.444.867 996.978.316 6 7

Ortadoğu Ülkeleri 861.578.716 885.732.486 3 6

Afrika Ülkeleri 648.916.646 804.842.296 24 6

Türk Cumhuriyetleri 147.390.947 230.634.373 56 2

Asya ve Okyanusya 230.424.587 223.266.084 -3 1

Diğer Avrupa Ülkeleri 182.817.093 174.209.806 -5 1

Diğer 109.807.890 128.802.537 17 1

TOPLAM 15.018.032.622 14.048.825.591 -6 100

OCAK-EYLÜL 2012 KÜMÜLATİF ÜLKE GRUBU İHRACATI

2012 yılı Ocak-Eylül döneminde AB-27 ülkeleri yüzde 68 pay ve 9.50 milyar dolar ile ülke 

grubu bazında ihracatta ilk sırada yer almaktadır. Bu dönemde otomotiv ihracatımız 

Türk Cumhuriyetlerine yönelik yüzde 56, Afrika ülkelerine yönelik yüzde 24, Amerika ülke-

lerine yönelik ise yüzde13 artış göstermiştir.

yüzde 10 artışla 115 milyon, Rusya 

Federasyonu’na  yüzde 22 yükselişle 78 

milyon dolarlık ihracat dikkat çekti.

Ocak-Eylül döneminde ise geçen yılın 

aynı dönemine göre Almanya’ya yüzde 

1 azalışla 2 milyar 212 milyon, Fransa’ya 

yüzde 15 gerilemeyle bir milyar 648 

milyon dolarlık ihracata imza atıldı. 

Dokuz aylık dönemde ihracat artışı 

yaşanan ülkelerden ise yüzde 7 yükseliş 

ve 718 milyon dolarla Rusya ile yüzde 

23 artış ve 652 milyon dolarlık ihracatla 

Birleşik Devletler öne çıktı. 
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TÜVTURK, periyodik bakım 
ve servis kontrolleri talebinin 
artmasını sağlıyor
M. KORAY ÖZCAN

TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene 
İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
İletişim ve İş Geliştirme Direktörü

TÜVTURK’un kuruluşu ve bugüne kadar geçirdiği gelişim sü-
reçleriyle ilgili bilgi  verebilir misiniz?

K
apsamı kanunlarca belirlenmiş bir vatandaşlık görevi 

olan ve aynı zamanda kişinin kendine ve çevresine kar-

şı taşıdığı toplumsal bir sorumluluk olan periyodik araç 

muayeneleri, ülkemizde 2008 yılından bu yana uluslararası stan-

dartta gerçekleştiriliyor. 

O zamanki adı Ulaştırma Bakanlığı olan Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı’nın denetiminde hizmete başladığı gün 

itibarıyla ihale şartnamesi gereği olarak işletmeye açılan 189 

adet sabit ve 71 adet gezici araç muayene istasyonu için, arsa 

inşaat hazırlık maliyetleri haricinde,  toplamda 1 Milyar USD’nin 

üzerinde bir yatırımla hizmetine başlayan TÜVTURK, bugün 73 

gezici 2 motosiklet ve 194 sabit olmak üzere toplam 269 istasyo-

nuyla hizmet vermeye devam ediyor. 

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek 

kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyo-

dik araç muayenesi hizmeti ile  trafik ve araç güvenliğine katkı 

sağlamayı hedefl eyen, konusunda uzman bir kuruluş olan TÜV-

TURK,  3500 çalışanıyla Türkiye genelinde bu hizmeti sunuyor.

Yılda ortalama 6 milyona yakın aracın periyodik ve yola uygun-

luk muayenelerini, 1 milyona yakın aracın ise egzoz gazı emis-

yon ölçümünü gerçekleştiren TÜVTURK, ücretsiz muayene tek-

rarları ve tespitlerle birlikte 10 milyona ulaşan muayene yapıyor.

TÜVTURK’ün hizmet kapsamı, sadece periyodik araç muaye-
nesi ile mi sınırlı?

TÜVTURK istasyonlarında periyodik araç muayene hizmetinin 

yanında egzoz gazı emisyon ölçümü ve yola elverişlilik muaye-

ne hizmeti de sunuluyor. “Egzoz gazı emisyon ölçümü’’ 81 ilde 

192 istasyonda yapılmaktadır. Ayrıca geçtiğimiz yılın son ayla-

rından bu yana, Türkiye genelinde sabit istasyonların olmadığı 

ilçelere giderek araç muayene hizmeti veren gezici istasyonlar 

da egzoz emisyon ölçümü yapmaya başladı. Böylece ilçelerin-

de egzoz emisyon hizmeti olmayan ve başka ilçelere gitmek zo-

runda kalan araç sahiplerine de hizmet ulaştırılmış oldu. Bunun 

yanı sıra Avrupa ülkelerinde seyreden ticari araçlar için zorunlu 

olan “yola elverişlilik muayene”’ hizmeti 22 ildeki 28 istasyon ara-

cılığıyla verilmektedir.

TÜVTURK’ün otomotiv sektörüne katkısı oldu mu?

Bizim asıl katkımız araçların trafik güvenliği açısından eksiklik-

lerinin tamamlanmasına yönelik olmuştur. Tabii bu eksiklikler 

iyi tamir ve bakımla tamamlanabilir. Muayeneden geçemeyen 

araçlardan milyonlarcası kusurlarını ve eksikliklerini servis ve ta-

mircilerde gidererek muayeneye gelmiş ve muayeneden geç-
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Periyodik araç muayenelerinde yeni düzenlemenin ülkemize bir 

diğer ekonomik getirisi ise araçların ikinci el değerlerinin artma-

sı şeklinde oldu. Geçerli bir araç muayenesi olan araçların ikin-

ci el fiyatlar da arttı. Araç arayanlar, muayeneden geçmiş araç-

ları tercih eder oldu. Size bir örnek vermek gerekirse interne-

tin en popüler ikinci el araç sitelerindeki ilanlarda yavaş yavaş 

TÜVTURK’lü ya da araç muayenesinden geçmiş gibi bilgiler de 

yer almaya başladı. İnsanlar araçları alırken artık muayenelerinin 

tam olup olmadığını soruyor.

Araç muayene işlemlerinde ve özellikle servis araçlarında en 
çok hangi kusurlar ya da eksiklikler ile karşılaşıyorsunuz? 

2012 yılının geride kalan dönemi itibarıyla, 4.6 milyon adet ilk 

muayene, 1.4 milyon adet Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü gerçek-

mişlerdir. Dolayısı ile genel olarak otomotiv sektörü ve ekonomi-

ye bu şekilde katkımız olmuştur.

Bunun yanında otomotiv sektöründe muayene öncesi ön kont-

rol hizmeti verilmeye başlanmış ve araçlarının ilk muayeneden 

başarı ile geçmesini isteyen araç sahiplerinin önemli bir ihtiya-

cı karşılanmıştır. Çünkü araç sahipleri öncelikle araçlarının du-

rumunu tespit ederek eksikliklerini gidermeyi istemektedir. Bu 

dolaylı olarak ülkemizde “bakımlı araç” olgusunun yükselmesi-

ni sağlayarak periyodik bakım ve servis kontrolleri talebinin art-

masını da sağlamıştır.

leştirdik. Ücretsiz muayene tekrarları ve tespitle birlikte toplam 

muayene rakamı 10 milyona yakındır. (İlk muayenesinden geçe-

meyen araçlar bir ay içinde bir muayene tekrarına gelme hakkı-

na sahiptirler.)

Buna göre, ilk muayenesi yapılan 4.6 milyon  araçtan 1.4 milyo-

nu  (yüzde 31,6) “Ağır Kusurlu” olarak, 161 bin adete karşılık ge-

2012 yılının geride kalan dönemi itibarıyla, 4.6 milyon 
adet ilk muayene, 1.4 milyon adet Egzoz Gazı Emisyon 
Ölçümü gerçekleştirdik. İlk muayenesi yapılan 4.6 mil-
yon  araçtan 1.4 milyonu  (yüzde 31,6) “Ağır Kusurlu” 
olarak, 161 bin adete karşılık gelen yüzde 3,4 oranın-
daki araç ise “Emniyetsiz” olarak muayeneden geçe-
medi. Yüzde 62,3’lik bölüm; 2.9 milyon adet ise “Ha-
fi f Kusurlu” olarak muayeneden geçmiştir. “Kusur-
suz” olarak muayeneden geçen araç sayısı ise 120 bin 
adet yani toplam muayene edilen araç sayısının yüzde 
2,5’lik bölümü oluşturdu.
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len yüzde 3,4 oranındaki araç ise “Emniyetsiz” olarak muayene-

den geçemedi. Yüzde 62,3’lik bölüm; 2.9 milyon adet ise “Hafif 

Kusurlu” olarak muayeneden geçmiştir. “Kusursuz” olarak mua-

yeneden geçen araç sayısı ise 120 bin adet yani toplam muaye-

ne edilen araç sayısının yüzde 2,5’lik bölümü.

İlk muayeneden kalan Emniyetsiz ve Ağır kusurlu  aracın yüzde 

98’ine karşılık gelen  1.6 milyon adedi ise kusurlarını gidermiş 

olarak Muayene Tekrarı için gelerek muayeneden geçmişlerdir.

Muayene tekrarına neden olan en önemli kriterler arasında fren 

tertibatı ile ilgili sorunlar, aydınlatma sistemleri ve hareketli ak-

samlar geliyor. 

Bunun dışında ne gibi yenilikler var TÜVTURK’te?

Kendi de bir değişim projesi olan TÜVTURK artık beşinci yılına 

girmek üzere. Geride bıraktığımız bu 5 yılda değişmez denen 

alışkanlıkları değiştirdik, yapılamaz denen yenilikleri hayata ge-

çirdik, ulaşılamaz denilen hedefl ere ulaştık. Bundan sonrasında 

ise, beklentilerin hem müşterilerimiz hem de diğer paydaşları-

mız nezdinde yükseldiğinin bilinciyle kendimizi her açıdan geliş-

tirmek için daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz.

Bu nedenle bir çok alanda bir çok yeniliğin peşindeyiz. Geçtiği-

miz aylarda motosikletlere özel iki istasyon açtık, bu istasyonlar 

hizmete alınmasını takiben İstanbul’da büyük bir ilgi gördü. Şu 

anda yapılan muayenelerin yüzde 40’ı yeni motosiklet girişlerin-

den oluşuyor. Eylül ayı içindeyse İstanbul Tuzla’da yeni bir sabit 

istasyonu hizmete aldık. Bu istasyonun en önemli özelliği, deği-

şen beklentilere paralel olarak hem müşterilerimiz hem de çalı-

şanlarımız için yeni bir anlayışla tasarlanmış olması. Yakın gele-

cekte bu yeni konseptin izlerini mevcut istasyonlarımıza da taşı-

mayı arzuluyoruz. 

Yine bu paralelde, aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımıza 

gerekli teknik eğitimi vermek, mevcut çalışanlarımızın bilgi ve 

becerilerini artırarak güncel değişikliklere uyum sağlamalarını 

temin etmek ve TÜVTURK genelindeki müşteri hizmetleri anla-

yış standartını daha da yükseltmek amaçlarına yönelik olarak bir 

eğitim merkezi kuruluşu için düğmeye bastık. İstanbul Şile istas-

yonumuzun hemen yanında inşaatı başlayan bu merkez 2013 

yılı başında faaliyete geçecek ve yılda 2500’e yakın teknik perso-

nel ortalama 4’er gün eğitim alacak.

TÜVTURK olarak sosyal sorumluluk projelerine de imza at-
tığınızı ve destek verdiğinizi biliyoruz. Bu kapsamda des-
tek verdiğiniz sosyal sorumluluk projelerinden bahsederek, 
okuyucularımızı bilgilendirir misiniz?

Hali Hazırda, TÜVTURK olarak iki kurumsal sosyal sorumluluk 

projemiz devam ediyor.

OYDER’in ana iştigal alanı kapsamında yer alan strate-
ji içerisinde de önemli bir yer aldığını düşündüğümüz, 
‘Sektörle ilgili gündem belirlemek’ çerçevesinde, özel-
likle trafi k güvenliğiyle ilgili yapılan çalışmalara iştirak 
etmek ve/veya bizzat gerçekleştirmek noktasında bir 
gönüllü olunmasının, bu sektörün tüm oyuncularına 
fayda sağlayacağına inanıyoruz. 
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İlki, Trafikte Sorumluluk Hareketi; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanlığı’nın koordinasyonunda, trafik güvenliği ala-

nında çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde, araç mu-

ayenesi alanında sağladığı hizmetlerle trafik güvenliğine katkı-

da bulunan TÜVTURK’ün desteğiyle 4 Mayıs 2010 tarihinde ha-

yata geçirildi. 

Projenin geliştirilmesi safhasında trafik sorunun çok katmanlı 

ve geniş boyutlu doğası karşısında, KSS’nin temel ilkelerinden 

olan çoklu paydaş katılımı esas alınmış, sorunun çözümünde 

pay sahibi olacak birçok kurum ve kuruluş projeye dahil edilmiş-

tir. Bunun yanında ölçülebilir fayda sağlamak amacıyla ölçme-

değerlendirme araçları geliştirilmiş, bilimsel içerikler üretilmiştir. 

Projenin sürdürülebilirliğini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak da 

stratejik hedef olarak belirlenmiş, bu doğrultuda farklı kuruluş-

larla iş birliği yapma yoluna gidilmiştir.

Projenin Hedefl erini ise şöyle sıralamak mümkün :

1. Trafikte can güvenliğini artıracak önlemler alınmasına katkıda 

bulunmak, 

2. Toplumda farkındalık yaratarak, sorumluluk bilincini geliştir-

mek,

3. Trafik kuralları bilgisini tazelemek.

Trafikte Sorumluluk Hareketi, Güvenli Taşıt Hareketi (GTH), So-

rumlu Vatandaş Hareketi (SVH) ve Can Dostları Hareketi  (CDH) 

olmak üzere üç farklı platformda gerçekleştirildi. 

Güvenli Taşıt Hareketi (GTH); GTH, ticari araç sürücüleri başta 

olmak üzere toplumda taşıt ve trafik güvenliği konusunda far-

kındalığı artırmayı amaçlar. Bu doğrultuda eğitim toplantılarıy-

la ticari araç şoförlerine, saha etkinlikleriyle de halka doğrudan 

ulaşıldı. İki yılda 36 ilde 170 bin kişiye ulaşılmış, 300 bin bilgilen-

dirici kart ve 11 bin poster dağıtıldı.

Sorumlu Vatandaş Hareketi (SVH): SVH kapsamında, MEB Ha-

yat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüyle imzalanan protokol çer-

çevesinde, Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve usta öğreticileri 

bir günlük seminerde trafik güvenliği konusunda edindikleri bil-

gileri kendi kursiyerlerine aktardılar. Bugüne kadar bu yolla yak-

laşık 2 bin 500 öğretmen ve usta öğreticiye, 50 bini aşkın kursiye-

re ulaşıldı. Ayrıca, projeyle 6 üniversitede gerçekleştirilen semi-

nerlerle 712 üniversite öğrencisine doğrudan ulaşıldı.

Can Dostları Hareketi (CDH): CDH ile, trafikte can güvenliği ko-

nusunda ilköğretim okullarının 5. sınıf öğretmenleri, öğrencile-

ri ve velileri ile okul servis sürücülerinin farkındalıklarını geliştir-

meyi, trafikte sorumluluk bilincini artırmayı amaçladık. MEB Te-

mel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje, trafik 

güvenliği konusunda mevcut öğretim programını destekleye-

cek şekilde yapılandırıldı ve trafik güvenliğine ilişkin davranışla-

rın erken yaşlarda yerleşmesi amacıyla ilköğretim öğrencileri ön-

celikli hedef grup olarak belirlendi. Bugüne kadar 37 ilden yak-

laşık 300 okul bünyesinde 2 bin 500 öğretmen, 100 bin öğren-

ci, 100 bin veli ve 6 bin servis şoförü proje kapsamına dahil oldu.

Bu proje kapsamında kurulan İş Dünyası Platformu ise trafik ala-

nında çalışma yapan tüm özel sektör kurumlarını bir araya getir-

meyi ve ortak çalışmaları teşvik etmeyi hedefl iyor. Özel sektöre 

yönelik olarak daha geniş katılım için bir deklerasyon hazırlığı da 

buna paralel olarak devam ediyor. 

Dergimiz aracılığıyla üyelerimize ve okuyucularımıza ilet-
mek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Burada sizin aracılığınızla değerli okurlarınıza ve üyelerinize tra-

fik güvenliği için araç muayenesinin çok önemli olduğunu bir 

kez daha hatırlatmak isteriz.  

OYDER’in ana iştigal alanı kapsamında yer alan strateji içerisin-

de de önemli bir yer aldığını düşündüğümüz, ‘Sektörle ilgili gün-

dem belirlemek’ çerçevesinde, özellikle trafik güvenliğiyle ilgili 

yapılan çalışmalara iştirak etmek ve/veya bizzat gerçekleştirmek 

noktasında bir gönüllü olunmasının, bu sektörün tüm oyuncula-

rına fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlamda OYDER ile bir-

likte ilk olarak OYDER üyelerine yönelik olarak iletişim çalışmala-

rına yakın zamanda başlamayı umut ediyoruz. 
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Zaman Gazetesi
Otomotiv Sektör 
Buluşmaları

 Zaman Gazetesi'nde bir araya gelen otomotiv 
sektörünün zirvesindeki isimler, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e, sektördeki vergi 
artışlarının yeni yatırımları olumsuz etkilediği 
uyarısında bulundu. Sektörün temsilcileri "Tam 
da vergi istikrarı oluştu denilen bir zamanda 
bunların olması yatırımcıları üzüyor." ifadelerini 
kullandı.

O
tomotiv sektörü temsilcileri, yeni yatırımlar bekleyen 

ve yerli oto üretilmesini talep eden hükümete vergi-

lerin artırılması konusundaki endişelerini dile getirdi. 

Zaman’ın Otomotiv Sektör Buluşmaları’na katılan sektörün dua-

yenleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’e “ÖTV’deki 

artışlar hem bizi hem de yabancı ortaklarımızı zor durumda bıra-

kıyor. Tam da vergi istikrarı oluştu denilen bir zamanda bunların 

olması üzüyor.” ifadelerini kullandı. 

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Kudret Önen, geçen yıl alı-

nan ekonomiyi soğutma tedbirlerinden netice alındığını ancak 

normalleşmeye geçilmemesi halinde Avrupa’da da devam eden 

krizler nedeniyle üretimde beklenenden daha fazla düşüş yaşa-

nabileceğini kaydetti. Önen, vergi artışlarının 2023 hedefl erini 

de olumsuz etkilediğini dile getirdi. 

Bakan Ergün, otomotivde vergi konusunun zaman zaman gün-

deme geldiğini söyledi. Türkiye’de insanların orta gelir düzeyine 

yükseldiğini belirten Bakan Ergün, otomobil sahipliğinin dünya 

ortalamasının altında, satın alma arzusunun ise yüksek olduğu-

nu ifade ederek, “Otomobil sahipliğinde ikinci el pazar da canlı. 

Ancak o pazarda artık ciddi yorulmuşluklar var. Araçların bir kıs-

mı 20 yılı aşan yaşlara gelmiş, trafikte olmaması gereken araçlar 

bunlar. Bunlara da birtakım tedbirler getirilmesi gerekiyor.” dedi. 

Türkiye otomotiv pazarının en önemli ihracat alanı olan 

Avrupa’da ve bölgedeki diğer ülkelerde ortaya çıkan gelişmele-

rin süreklilik kazanmayacağını söyleyen Bakan Nihat Ergün, krize 

bağlı olarak Avrupa ülkelerinde pazarın yavaşladığını belirterek, 

“Bu böyle devam etmeyecek. Avrupa pazarlarında da genişleme 

kararlarının etkisi olacak. Bu da Türkiye otomotiv sanayiine bir 

Bakan Nihat Ergün, otomotivde vergi konusunun za-
man zaman gündeme geldiğini söyledi. Türkiye’de in-
sanların orta gelir düzeyine yükseldiğini belirten Ba-
kan Ergün, otomobil sahipliğinin dünya ortalaması-
nın altında, satın alma arzusunun ise yüksek olduğunu 
ifade ederek, “Otomobil sahipliğinde ikinci el pazar da 
canlı. Ancak o pazarda artık ciddi yorulmuşluklar var. 
Araçların bir kısmı 20 yılı aşan yaşlara gelmiş, trafi kte 
olmaması gereken araçlar bunlar. Bunlara da birtakım 
tedbirler getirilmesi gerekiyor.” dedi. 
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Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Kudret Önen, 
geçen yıl alınan ekonomiyi soğutma tedbirlerinden 
netice alındığını ancak normalleşmeye geçilmeme-
si halinde Avrupa’da da devam eden krizler nedeniyle 
üretimde beklenenden daha fazla düşüş yaşanabilece-
ğini kaydetti. Önen, vergi artışlarının 2023 hedefl erini 
de olumsuz etkilediğini dile getirdi. 

şekilde yansıyacak. Tabii ki başka pazarlara açılmak gerekiyor.” 

diye konuştu. Stratejik teşvikler konusunda da uygulamada es-

neklik olduğunu kaydeden Ergün, “Yüzde 40 katma değeri sağ-

layan bir proje getirsinler, Türkiye’de üretilmeyen bir sınıfta araç 

şartı olmaz. İster B, ister C isterse başka bir sınıf olsun fark etmez, 

stratejik teşvik kapsamında değerlendirilir.” dedi. Otomotivde 

katma değeri yukarı taşıyacak en önemli konulardan birinin de 

test merkezleri olduğunu kaydeden Bakan Nihat Ergün, “Bu ko-

nuda önemli mesafe aldık. Seri üretim öncesi testlerin Türkiye’de 

yapılması bir katma değer konusu olacak. Belgelendirmede de 

Avrupa tip onay belgelerini artık bakanlığımız vermeye başladı. 

Test ve tasarımın da ön plana alınmasıyla eminim katma değer 

konusunda daha iyi bir noktaya gelinecek. Bu adımlar o kanalla-

rı açacak.” diye konuştu. 

Kapanacak otobüs fabrikası, şimdi sipariş yetiştiremiyor 

Ar-Ge’ye dayalı yatırımların teşviki konusunda yorum farkına iliş-

kin zorlukların çıkması halinde kendisine bizzat haber verilmesi-

ni isteyen Bakan Ergün, yatırımcıyı söz konusu bakanlıklarla yan 

yana getirebileceklerinin sözünü verdi. Uygulamada çıkacak so-

runlar yüzünden yatırıma engel durumları yakından takip ettik-

lerini anlatan Bakan Ergün, şunları söyledi: “Mesela otobüs üre-

tim ve satışları konusunda yerel yönetimler Türkiye’de üretileni 

tercih etmek konusunda gevşek davranıyorlar. Bir araya geldik, 

sonra farklı tavır ortaya koydular. Bir otobüs fabrikası kapanma, 

satılma noktasına gelmişti. Şimdi baktım sipariş yetiştiremiyor-

lar, birkaç yıllık siparişler dolmuş arkadaşların tavrı değiştiği için. 

Otobüs üretimi yapan fabrikalar önemli bir mesafe aldılar. İş ma-

kinesinde de bunun aynısını yaptık.” 

Strateji belgesine çocuk gibi sevindik, ama işleyiş yavaş

Mustafa Bayraktar (Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı): 
Otomobil talebi bu yıl biraz da bizler tarafından ayakta tutturul-

maya çalışılıyor. Türkiye ekonomisi ortalama yılda yüzde 5,5 bü-

yüse 2016 yılında 1,2 milyonluk bir pazara ulaşıyoruz. Yani insan-

lar zenginleştikçe ilk önce elektronik alet, ardından otomobil ve 

sonra konut alıyor. Otomotiv sahiplerini etkileyen üç ana etken 

var; fiyat esnekliği, döviz hareketlerindeki esneklik ve gelir sevi-

yesi. Yollardaki 12 milyon aracın yüzde 50’si 12 yaşın üzerinde. 

Araç parkının yaşı konusunda hiçbir değişiklik olmadı. Otomo-

tiv sektörü hep cari açığın müsebbibi gibi görünmekle beraber 

bu yıl 1 milyar dolara yakın fazla ile yola devam ediyor. Aslın-

Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Mustafa 
Bayraktar: “Bütün görüşleri bir araya getiren, tek taraf-
lı, sabahtan akşama kalktığımızda piyasanın dinamik-
lerini etkileyecek değişikliklerin yapılmaması yönünde 
arzumuz var. Umudumuz devam ediyor. Strateji belge-
mize çok iyi sahip çıkıp onu daha nasıl iyi kullanabiliriz 
diye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.”



SEKTÖR BULUŞMALARI

38 EKİM 2012

da cari açığın sorumlusu yeni araçlara göre yakıt tüketimi iki kat 

olan yaşlı araçlar. Strateji belgesini ilk duyduğumuzda bayram 

çocuğu kadar sevinmiştik. Bir strateji belgemiz oldu. Strateji bel-

gesinin takiplerini yapıyoruz. Eylem ve aksiyon planlarının nasıl 

ilerlediği konusunda raporlarımızı alıyoruz. Bizim gönlümüzden 

geçen bunun biraz daha hızlı ve dinamik olması. Bütün görüş-

leri bir araya getiren, tek tarafl ı, sabahtan akşama kalktığımızda 

piyasanın dinamiklerini etkileyecek değişikliklerin yapılmaması 

yönünde arzumuz var. Umudumuz devam ediyor. Strateji belge-

mize çok iyi sahip çıkıp onu daha nasıl iyi kullanabiliriz diye çalış-

mamız gerektiğini düşünüyorum.

Çok daha yerli bir üretim peşindeyiz

Orhan Özer (Toyota Otomotiv CEO’su): Yerli otomobil üretilmesi-

nin teknik olarak ya da üretim yönünden hiçbir sorun olacağı-

na inanmıyorum. Yapılması gereken daha çok pazarlama olacak. 

Pazarlama ayağında da daha çok Türkiye olarak bakarsak yer-

li otomobil yine güçlü doğmayabilir. Bizim ihracata yönelik de 

bakmamız lazım. Böyle bir ortamda da Türkiye’nin yerli bir mar-

kasının olmasını hak ediyoruz. İkinci konu teşvikler. Ben bunun 

bir mutabakat içinde karşılıklı görüşerek doğrunun bulunması 

görüşündeyim. 2006 yılında 76 bin araç üretmiştik. Katma değer 

oranı yüzde 35’i geçmişti. Kârlılık çok önemli, katma değer çok 

önemli, orada da bir destek unsuru var. Ciddi şekilde zor bir he-

def. Fakat yapılamayacak değil. Zaten amaçlanan da entegras-

yonun artması, yerlileşmenin artması. Hükümetin tercihi bu. Biz 

önümüzdeki yıl yeni sedan modeli üreteceğiz. Çok daha büyük 

bir projenin peşindeyiz. Orada yüzde 40’ı yakalama gayreti için-

deyiz. Üretimimiz yüzde 86 yerli ama değer açısından daha az.

Çoğu yatırımcı devlet desteği bekler

Yüksel Mermer (Mermerler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı): 
Yerli marka otomotiv şimdiye kadar cıvatasına kadar yerli olacak 

diye biliniyordu. Buna burada açıklık getirildiği için hepimiz ra-

hatladık. Çünkü ilk başta yerli oto ‘motoru da dahil yerli olacak’ 

şeklinde anlatılıyordu. Ar-Ge çalışmaları ciddi yatırım gerektiri-

yor. Eğer otomotiv sektörü ilk başladığı yıllarda yerli oto çalışma-

larına başlasaydı şimdi bir hayli yol almış olurdu. Yatırımcıların 

çoğu devletten büyük destekler bekliyor. Bu konuda maalesef 

bir babayiğit çıkmadı bugüne kadar. Ama burada devletin ya-

pacağı şey, yatırımcıların gözünü korkutmadan, teşviklerle sahip 

çıkmak olmalı. Bunun için de biz yerli marka demiyoruz ama za-

man içinde olmaması için de bir sebep yok. Bir de arkadaşların 

çoğu ithalattan şikâyet ediyor. En büyük ithalatçılar, üreticiler as-

lında. İhracat yapıyorlar ama ithalat rakamları da ortada. Onun 

için galiba verilen teşviklerden pek sonuç alınmıyor. 

Yerli otoyu geliştirenin avantajı ne olacak? 

Ali Kibar (Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı): Uzun ça-

lışmaların akabinde çıkıp metin haline dönüşen teşvikler önem-

li bir yol haritası, kılavuz haline geldi. Bu kılavuzu okurken de-

tayları anlamakta tarafl ar arasında farklı anlayışlar olabiliyor. Bel-

ki bu konuda biraz daha nokta atışlarıyla kenarları köşeleri daha 

iyi belirlemek, bizlerin bunları daha iyi anlayabilmesi açısından 

faydalı olur. Örneğin yüzde 40’lık katma değer sağlama konusu-

nu bütün oyuncular net olarak belli yerlere kadar anlayıp belli 

yerlerde tereddüt içinde kalıyor. Türk pazarı tamamen dışa açık. 

Bazı coğrafyalarda birtakım sıkıntılı pazarlama ortamları o ülke-

lerden ülkemize birtakım fiyatı düşürülen ithalatın olduğu da or-

tada. Bu da yerli üretime ister istemez maliyetsel sıkıntılar yan-

sıtıyor. Yerli otomotive tam nelerin verildiği üzerine birçok şey-
TOYOTA OTOMOTİV CEO’SU ORHAN ÖZER

MERMERLER OTOMOTİV YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
YÜKSEL MERMER
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ler konuşuluyor ama yerli otomobili geliştiren kurumun gelişti-

receği avantajlar nedir? Bunlar bir formatlama şeklinde sektörün 

önüne daha net konulabilse elimizin altındaki kılavuzları daha 

sağlıklı edinmiş oluruz. Ürün grubu bazında mevzuatlardan kay-

naklanan farklılıklar var. 

Brezilya ve Rusya’da güç kaybedebiliriz

Alper Kanca (TAYSAD Başkan Yardımcısı): Türkiye’de yerli bir mar-

ka olması hepimizin çocukluğundan beri özlemidir. Biz yan sa-

nayiciler olarak mutlaka bu projelerin arkasındayız. Ama katego-

rik olarak baktığımızda yerli bir markadan sonraki ikinci büyük 

hedefimizin yan sanayinin güçlendirmesi olduğunu düşünüyo-

rum. Yan sanayimiz gerçekten uluslararası seviyede rekabetçili-

ği yüksek. Ancak bu ay itibarıyla yurtdışından gelen siparişler-

de azalma başladı. Henüz gündeme gelmemiş birkaç tavsiyem 

var; bunlardan biri Ar-Ge merkezleri. Yan sanayi bu konuda çok 

iyi. Ancak endişelerimiz var, Ar-Ge teşviklerinin durağan değil, 

artırılması gerekiyor. Brezilya ve Rusya’da serbest ticaret anlaş-

masında sıkıntılarımız var. Bu ülkelerde yapılacak olan anlaşma-

ların yan sanayicilerin korunmasına yönelik en azından mağdur 

edilmemesine yönelik tedbirler alınması gerektiğini düşünüyo-

ruz. Son olarak da Türkiye’deki yan sanayici profili daha çok aile 

şirketlerinden oluşuyor. Yönetim anlamında rekabetçi olmalarını 

istiyoruz. Bu konuda hükümetin teşvikleri var. Bu teşviklerin de-

vam etmesini istiyoruz. 

Yüksek teknolojili oto üretimine hazır olmalıyız

İbrahim Aybar (Renault Mais Genel Müdürü): Türkiye’nin 2023 viz-

yonunu gerçekleştirmek için misyon detaylarını belirlerken ve 

bunları hayata geçirmeye çalışırken bazı konuları yeniden irdele-

memiz gerekiyor. Bu vizyon içerisinde giderken o yıllar için söy-

lenenler gayet net. Özellikle çevreci ve hafif malzemeli araçlar 

üzerinde rekabet gücü artacak. Biz de bu doğrultuda kendi teş-

vik programlarımızı ve yatırım planlarımızı yönetmek durumun-

dayız. Onun dışında artık bahsedilen çok net bir şey var; elekt-

romobilite. Bu sadece elektrikli araçlardan bahsetmiyor. Burada-

ki amaç, araçların içerisine konulan elektronik düzeneklerin gi-

derek çok daha sofistike, çok daha yoğunlaşmış olması. Demek 

ki artık bu doğrultuda yeni üretim modelleri ortaya çıkacak. Bi-

zim buna göre yönlenmemiz ve üretim detaylarımızı oluşturma-

mız gerekiyor. Diğer önemli gerçek ise dünya için geçerli. Yüzde 

30 mertebesinde önemli bir kapasite artırımından söz ediliyor. 

O günler için yeni ittifaklar, yeni marka birleşmelerinden bahse-

diliyor. Bu doğrultuda da kapasite fazlalığımızı ne yapacağımı-

zı düşünmeliyiz. 

Haydar Yengün (Ford Otosan Genel Müdürü): Türkiye’nin 2023 viz-

yonu ihracat ve üretim olarak çok güzel hedefl er. Otomotivde 

üretimi katlamak gerekiyor. Teşvikler, bu büyümeyi hayata geçi-

recek faktörlerden yalnızca biri. Dünya devlerinin tamamına ya-

kını ciddi yatırımlar yapıyor, Türkiye’de. Yani yatırım sadece teş-

vikle olmuyor. Bunun altını çizmek isterim. Ford Otosan’ın üze-

rinde çalıştığı 4 proje var. Bunlar şirketi önümüzdeki 10 yıla taşı-

yacak işler. 2023’e ulaşmak için daha teknik altyapıya ihtiyacımız 

var. Yerli üretim yapabileceğimize dair hepimizde görüş birliği 

oluştu. Ama bunun için Ar-Ge’ye ihtiyacımız var. Bu hedefin ola-

cağına da inananlardanım. Bundan sonra hedefl eri hayata geçir-

me kısmı kaldı. Bu aşamada sıkıntılar olduğunu gözlemliyoruz. 

Bunlar bence aşılacak konular. Otomotivde Ar-Ge oluşumu diğer 

sektörlerden biraz farklı. Bunun için belki küçük çalışma grupla-

TAYSAD BAŞKAN YARDIMCISI ALPER KANCA

RENAULT MAİS GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM AYBAR
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rı kurulabilir. Toplamda tarif edilen teşvik sistemini bozmayaca-

ğı gibi sanayiye fayda sağlanmayacak şekilde algılanmasının da 

önüne geçilmiş olacak.

Afrika kıtasında Avrupalıdan daha avantajlıyız, bunu yatırı-
ma çevirmeliyiz

2023 yılında otomotivde 4 milyon araç üretimi ve 75 milyar do-

lara tekabül edecek 3 milyon adetlik ihracat hedefine odaklanan 

Türkiye, yeni pazar arayışlarını sürdürüyor.

Latin Amerika ülkelerine bile ihracat gerçekleştiren sektör-

de, global dalgalanmalarda sigorta rolünü üstlenecek pazarlar 

önem kazanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 

Zaman Sektör Buluşmalarında bir araya gelen otomotiv sektörü-

nün öncü isimlerine yaptığı konuşmada, otomotivin yeni yatırım 

ve pazarlara ihtiyaç duyduğuna işaret etti. Ergün, “Yakınımızda-

ki Afrika büyük bir potansiyel haline geldi. Bu kıta durduğu yer-

de duracak değil, oradaki insanlar da araçlara binecek. Afrika’nın 

eski sömürgecilere karşı rezervi (direnci) var, onu hissediyorsu-

nuz. Türkiye’ye karşı yok. Türkiye’nin işadamını politikacısını sa-

mimi buluyor.” ifadelerini kullandı. 

Güney Afrika’dan kuzeye kadar tüm kıtada artık insanların dün-

yayı fark etmeye başladığını ve kendi hayatını beğenmeme-

ye başladığını kaydeden Ergün, bunun sonucunda insanların 

yeniliklere aç olduğunu ve sektörlerin geleceği adına bunun 

önemli bir atılım alanı olacağını söyledi. “Tarihi geçmişten dola-

yı Avrupa’ya karşı çekinceleri var bu insanların. Türkiye’nin nega-

tif bir mazisi yok. Bu toplumsal yansımayı görmemiz lazım. Şimdi 

bunların satın alma gücü yok, mal satılmaz demeyin. Kendi ko-

numları hakkında geniş kapsamlı bir analiz yapma fırsatları var 

artık. Böyle gitmez, yatırımcı çekmemiz lazım diyor.” diyen Bakan 

Ergün, bir yandan Türkiye’ye yatırım çekmeye çalışırken, yan sa-

nayicilerin başka ülkelerde yatırım yapmaya özen göstermele-

ri gerektiğini dile getirdi. “Bugün siz gitmezseniz, başkaları o pa-

zara gidip yatırım yapacak. Siz adım atmazsanız sonradan bu pa-

zarlara mal satmada sorun yaşayacaksınız.” uyarısında bulunan 

Bakan, Japon ve Kore ana sanayisinin yanına birtakım yan sana-

yiyi de alarak bu şekilde hareket ettiğini kaydetti. Dünyada in-

sanların otomobillere olan ilgisinin artmasına paralel sektörün 

önemini koruduğunu belirten Bakan Ergün, şöyle konuştu: “Her 

ne kadar uçaktan trenlere kadar toplu taşıma sistemleri gelişi-

yor olsa da, otomobil ayrı bir değer taşıyor. Uzun yıllar bu eğili-

min değişeceğini düşünmüyoruz. Ancak öyle görünmez sektör-

ler var ki, örneğin bilişim gibi, otomotivde de önemli bir paya sa-

hip oluyor, havacılıkta da denizaltında ya da beyaz eşyada da. 

Buna önem vermek, buradan pay almak daha önemli.” 

Bakan Ergün, Türkiye’nin 2023 hedefl erine otomotiv sektöründe 

de ulaşmasının mümkün olduğunu, 4 milyon üretim rakamına 

çıkılabileceğini söyledi. Geçmişte bu hedefl erin ortaya bile ko-

namadığını, konsa da komik geldiğini dile getiren Ergün, “Bazıla-

rı ‘Hadi canım sen de, Türkiye bu hedefl eri yakalayabilecek per-

formansa sahip değil’ diyor. Peki ne olur 4 milyon olmaz da üre-

tilen araç sayısı 3,5 milyonda kalsa, Avrupalı bizi kınayacak mı? 

Toplam ülke ihracatı 500 milyar dolar değil de 475 milyar dolar-

da kalsa ayıp mı etmiş olacağız? Önemli olan bu hedefl erle bu-

gün bulunduğumuz yerin ne kadar üzerine çıkabileceğimiz.” ifa-

delerini kullandı. 

Özellikle yan sanayicilerin ülkeler arasında yapılan serbest tica-

ret anlaşmalarında olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldığı yö-

nündeki şikâyetlerini dinleyen Bakan Nihat Ergün, şu değerlen-

dirmeyi yaptı: “Serbest ticaret anlaşmaları (STA) konusunda her 

sektör aynı hassasiyetin gösterilmesini istiyor. Anlaşma yapacak-

sanız karşılıklı olarak sektörleri bir araya getirmek lazım. STA’lar 

her sektör için bir vade öngörüyor. Otomotiv yan sanayiinde 

Brezilya ve Rusya ile yapılacak STA’larda olumsuz tablo çıkıyor-

sa bunları çözebiliriz.” 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, hükümetin otomotivde 

ısrarla yeni yatırımlar konusuna odaklanmasında özellikle araç 

parkındaki binek araçların menşei yani üretim yerinin etkili oldu-

FORD OTOSAN GENEL MÜDÜRÜ HAYDAR YENİGÜN

Dünyada insanların otomobillere olan ilgisinin artması-
na paralel sektörün önemini koruduğunu belirten Ba-
kan Ergün, şöyle konuştu: “Her ne kadar uçaktan tren-
lere kadar toplu taşıma sistemleri gelişiyor olsa da, oto-
mobil ayrı bir değer taşıyor. Uzun yıllar bu eğilimin de-
ğişeceğini düşünmüyoruz. Ancak öyle görünmez sek-
törler var ki, örneğin bilişim gibi, otomotivde de önemli 
bir paya sahip oluyor, havacılıkta da denizaltında ya da 
beyaz eşyada da. Buna önem vermek, buradan pay al-
mak daha önemli” dedi.
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ğunu söyledi. Türkiye’de satılan yaklaşık 600 bin binek otomobi-

lin sadece yüzde 30’unun Türkiye’de üretildiğini anlatan Ergün, 

“Yüzde 70’i ise üretici markanın ya da diğer markaların ithal ver-

siyonlarından oluşuyor. Bu oran çok ciddi. Bunu tam tersine çe-

virmek ya da en azından yüzde 50-yüzde 50 hale getirmek ge-

rekmez mi? Üstelik ithal otomobillerin az bir kısmı ucuz model-

lerden oluşuyor. Çok büyük kısmı Türkiye’de ürettiklerimizden 

daha pahalı olan araçlar.” şeklinde konuştu. 

Hedefl erin tutması, iç pazarın durumuna bağlı 

Kamil Başaran (Tofaş CEO’su): Bir sürü risk aldık, bugüne kadar 

geldik. Dolayısıyla yerli markayı duygusallığın ötesinde iş plan-

ları ile konuşmamız lazım. Müşteriden yola çıkıp, tekrar müşteri-

ye giden bir süreci konuşuyoruz, bunu planlıyoruz. Sadece üret-

mek değil satmak da değil, satış sonrası da çok önemli. Önce-

likle iç pazar büyümek zorunda. Yerli markada ihraç konusu da 

önemli. Euro Bölgesi’nde nefes alma gücümüz yok. Farklı bölge-

lere gitmeliyiz. Bunları da yapıyoruz. Avrupa’daki rekabetin bu-

radan daha fazla olduğunu görüyoruz. Sektör 4 milyon üretimi 

çok ciddiye aldı. Bu bize heyecan veriyor. Ancak bugün 400 bin-

lik kapasiteyi doldurmakta zorlanıyoruz. Yerli markada diğer so-

run da mevcut markalarla bu işi yapamayacağız gibi görünü-

yor. Teşvikte katma değer oranını ortaya koyarken o yapının gir-

di olarak yerli ve ithal konusunda çok büyük bir ayrım yaptığını 

hissetmedik.

Yerli otoyu sırf moda olduğu için mi istiyoruz? 

Jan Nahum (Karsan Murahhas Azası): Otomotivde işler kâra daya-

lı. Yani yerli marka araç ya da yeni yatırım işinin sonunda karar 

ekonomik olmalı. Şimdilik yerli araç konusu sulandırıldı. Buna 

hakikaten ihtiyaç var mı, yoksa sadece moda mı, milli görün-

tü vermemiz gurur mu veriyor, yoksa 2023 yılında sıçrama yap-

mak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yerli marka konusu yavaş 

yavaş değerini yitirmeye başlıyor. Sistem bunun korunması için 

yeterli müdahaleyi yapmıyor. Bugünkü otomotiv sanayii inanıl-

maz başarılara imza atmış, inanılmaz başarılı iş yapan, çok iddi-

alı yatırımları olan müthiş bir sanayi. Ama eğer Türkiye 10. bü-

yük ekonomi olmak istiyorsa, işin sonunda sıkıntı yaşarız sektör 

olarak. Ben hem Tofaş’ta hem de İtalya Fiat’ın zirvesinde çalış-

tım. Türkiye’ye yatırım transfer etmezler kolay kolay. Belki, büyü-

yen Çin, Rusya ve Brezilya gibi ülkelere birileri adına üretim orta-

ğı olarak da gidebiliriz. 

İhracat düşüşü ‘mutfak’ta işleri zor hale getirdi! 

Tarık Tunalıoğlu (Oyak Renault Genel Müdürü): Avrupa ihracatı-

mızın düşmesinden kaynaklanan zor bir dönem yaşıyoruz. En iyi 

geçen 2011’de bile kapasiteyi dolduran üretim yapamadık. Türk 

otomotiv sanayii üretim gücü ve kalitesi ile buralara geldi. Bun-

dan sonra alınacak kararlarda cazibe sağlamak durumundayız. 

Ne rakamlara ne de ara maddelere girmeden evvel söylemek is-

tediğim otomotivi stratejik yatırım kapsamına almalıyız. Bizim 

en büyük zorluğumuz kendi bünyemiz içerisinde hâlâ rekabet-

çi kalabilmemiz. Kurum olarak yüzde 40 katma değer sağlama-

nın yakınında değiliz. Sektör olarak da böyle olduğunu düşünü-

yorum. Şu anda biz bir savaşın içindeyiz. Zor bir 2011 yaşadık. 

Bütün bunların yanı sıra yerli marka projesinin mevcut fabrika-

lardaki iş içerisinde yapılması zor. Onu bu sisteme entegre etme-

nin zorlukları var. Bütün bunlar zor geçeceğe benziyor. Dolayı-

sıyla mutfakta iş zor. 

Avrupa daraldı, bizi yeni pazarlar kurtardı 

Orhan Sabuncu (Otomotiv İhracatçıları Birliği Başkanı): Bizim için 

her yere yapılan ihracat tabii ki önemli ama geçen sene otomo-

tiv ihracatın yüzde 72’sini Avrupa’ya yapmış. Bu sene bu oran 

gittikçe düşüyor. İlk sekiz ayda yüzde 67’ye, ağustosta da yüz-

de 65’e düştü. AB ülkeleri dışına göreceli de olsa artış var. Geçen 

yıl ihracat 20,4 milyar dolar iken bu yıl hedef koyarken 20 milyar 

dolar olur diye hesap yaptık. Alternatif pazarlar artar diye düşün-

dük. İlk 6 ayı seneye döndürdüğümüz zaman hedefi tutmuş olu-

yoruz. İlk sekiz ayda ihracatımız yüzde 8 geriledi. Fakat AB yüz-

de 13 geriledi. İhracatta en büyük ülke Almanya, ondan sonra 

Fransa ve İtalya geliyor. Fransa ve İtalya’da ihracat düşüşleri yük-

sek. 2013’te Avrupa’da işlerin iyi olmayacağını tahmin ediyoruz. 

Sektörün 2011 rakamlarını bulabilmesi için desteklenmesi lazım. 

Bunun için de iç pazar iyi olmalı. 

TOFAŞ CEO’SU KAMİL BAŞARAN
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Tofaş CEO’su Kamil Başaran, “Müşteriden yola çıkıp, 

tekrar müşteriye giden bir süreci konuşuyoruz, bunu 

planlıyoruz. Sadece üretmek değil satmak da değil, sa-

tış sonrası da çok önemli. Öncelikle iç pazar büyümek 

zorunda. Yerli markada ihraç konusu da önemli” dedi.
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Ekonominin lokomotifi 
olan otomotiv sektörü, 
otomobilde yeni model 
sezonunu Mersin’de açtı. 
Hedefi, otomotiv markalarını 
otomobil meraklıları ve 
tüketicilerle buluşturarak 
sektörün gelişimine katkıda 
bulunmak olan Mersin 
Auto Show, 16-21 Ekim 
2012 tarihleri arasında CNR 
EXPO Mersin Yenişehir Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Fuarın açılışını Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan yaptı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan:

“Frene değil, sonuna 
kadar gaza basmalıyız”
Mersin Autoshow’un açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Zafer 

Çağlayan, “Türkiye’nin frene değil, sonuna kadar gaza basması 

gerekir. İleri sürüş tekniği almış kaptana sahibiz” dedi.

‘Sonuna kadar gaza basmaya devam’ 

Açılışta konuşan Ekonomi Bakanı Çağlayan, Türkiye’nin fre-

ne değil, sonuna kadar gaza basması gerektiğini yineleyerek, 

“Adana’dan Mersin’e gelirken biz yolda frene basmadık sonuna 

kadar gazlayarak geldik. Aksi halde burada olamazdık” dedi. 

Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Son on yılımızdaki başa-

rıda büyümenin etkisi var. İleri sürüş tekniği almış kaptana sa-

hibiz. Türk sanayisinin ihracatçısı ve sanayicisinin gücü orta-

da. IMF’den 1 milyar dolar borç için kapı kapı dolaşırken şimdi 

IMF’ye harçlık veren ülke konumundayız. Otomotive bakıldığın-

da  hafif ticaride 1., ürütim dahil Otobüste 3. sıradayız. Faizlerin 

ve enfl asyonun tekli hanelerde olduğu, yüksek rantlarla satışla-

rın yapıldığı bir ülke değiliz.”
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Çağlayan’ın ilk arabası 68 modeldi

İlk arabasını 1981 yılında aldığını ve 13 yıllık Mercedes olduğu-

nu söyleyen Bakan Çağlayan, vatandaşların artık daha rahat im-

kanlarla araç sahibi olduğunun altını çizdi. “Fiat’ın 175 fabrika-

sı içinden Bursa’daki en verimli fabrika seçildi. Dinamik Türk in-

sanının gücünün göstergesidir bu. Geçen yıl 1 milyon 234 bin 

araç üretilmesi boşuna değil” diyen Çağlayan, düzenlenen fuar-

lara da standartlarını sağladıkları ölçüde teşvikte bulunacakları-

nı hatırlattı ve Tunceli’ye de Elazığ’a da fuarların götürülmesinin 

önemine değindi.

“Yerli otomobil üretimi ile ilgili babayiğidi bulamadıklarını” söy-

leyen Bakan Çağlayan, “Bunu yapanlardan daha fazla zekaya sa-

hibiz. Yan sanayimiz ortada. Stratejik teşvikleri belirlerken ilgili 

kesimlerle de konuyu değerlendirdik ama adım atılmadı” dedi

Elektrikli ve çevreci araca teşvik olsun

Mersin Auto Show’un açılışında konuşan Otomotiv Distribü-

törleri Derneği (ODD) Başkanı Mustafa Bayraktar da Mersin’in 

önemli bir ticari kent olduğunu belirterek, kentin Türkiye paza-

rından otomobilde yüzde 2’lik pay aldığını kaydetti.  Bayraktar 

şöyle konuştu: “Bu yılsonu 790 ile 840 binlik bir pazar olacağını 

tahmin etmekteyiz. Ülkemizde 1.000 kişiden 141’inin aracı var. 

Bu oran Avrupa’da 600’lü rakamlarda. Teşvik paketinin sektöre 

etkisi olacaktır. Türkiye’de 12 milyonluk araç parkına sahibiz. Ja-

ponya ve İspanya’nın uyguladığı gibi hurda teşvik uygulamala-

rına hafif ticarinin de dahil adilmesi gerek. Elektrikli ve çevreci 

araçlara da teşvikler uygulanmalıdır.”

50 bin ziyaretçi fuarı gezdi

CNR Holding İcra Kurulu Üyesi Özhan Carda, CNR olarak 

İstanbul’da düzenledikleri başarılı fuarları Anadolu’ya taşıma-

yı planladıklarını, Mersin Auto Show’un bu anlamda önemli ol-

duğunu söyledi. Önümüzdeki yıllarda Mersin’de düzenledikle-

ri fuar sayısını artıracaklarını ifade eden Carda, şu bilgileri verdi: 

CNR’nin diğer fuarlar için de hazırlıkları sürüyor. Mersin Auto-

sow, CNR EXPO Mersin Yenişehir’deki alanın tamamınını doldur-

du. Daha önce 15 bin kişinin ziyaret ettiği Mersin Auto Show’a 

bu yıl 50 bin ziyaretçi gezdi3. Audi, Renault, Dacia, Fiat, Toyota, 

Volkswagen, Honda, Ford, Citroen, Peugeot, Isuzu, Mitsubishi, 

Kia, Hyundai ve Skoda gibi öncü markalarının katıldığı Mersin 

Auto Show, sektörün bölgesinde en önemli organizasyonu olma 

özelliği taşıyor. 

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği yeni modellerin vitri-

ne çıkarıldığı Mersin Auto Show, Mersin Yetkili Otomotiv Satıcı-

ları Derneği (MODER), Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 

işbirliği ile düzenlendi. 

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kuru-

lu Başkanı Mustafa Bayraktar, “Ağır ticari vasıta hurda teş-

vik programına, otomobil ve hafif ticari vasıtaların da dahil 

edilmesi, sektör olarak en büyük temennimiz” dedi.

Bayraktar, Mersin Auto Show Fuarı’nın açılışında yaptığı ko-

nuşmada, bu tip organizasyonların sektörün gelişmesinin 

yanı sıra markaların tüketiciyle buluşmasına ve sektörün 

geniş kitlelere tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Otomotiv pazarının bu yılın 9 ayında yüzde 12,2 daraldığı-

nı, aynı dönemde sektörün üretiminin ise yüzde 10,2 azala-

rak 793 bin 995 adete gerilediğini bildiren Bayraktar, ihraca-

tın da yüzde 6,7 azalarak 14 milyar 253 milyon dolara yak-

laştığını belirtti.

Bayraktar, şöyle devam etti: “Ekonomide yumuşak inişi sağ-

lamak amacıyla alınan önlemler, ÖTV oranlarındaki artış ve 

ekonomik aktivitenin yavaşlaması, yılın ilk 9 ayında Türkiye 

otomotiv pazarında daralmaya neden oldu. Eylül ayı içeri-

sinde otomobilde ÖTV artış olasılığı haberleri otomobil sa-

tışlarının öne çekilmesine neden olurken, bu nedenle ey-

lül ayı otomobil pazar artışı Ağustos ayına göre yüzde 19,7 

oranına ulaşmıştır. 1600 cc’nin altındaki otomobillere ait 

ÖTV’nin yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarılmasının otomobil 

pazarı üzerindeki olumsuz etkileri, ilk defa gerçekleşecek yıl-

başı model yılı geçişi ve yoğun yıl sonu kampanyaları nede-

niyle, 2012 yılında sınırlı kalacak olup 2013 yılında ise daha 

fazla görülecektir” dedi.
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Paris 
Otomobil 
Fuarı 
kapılarını açtı

 Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü 
olarak gerçekleştirilen ve 29 Eylül 2012 tarihinde 
otomobil meraklılarına kapılarını açan fuarda, 
bu yıl 120'nin üzerinde yeni modelin dünya 
lansmanı yapıldı.

T
arihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Euro 

Bölgesi’nde, satışları düşen Avrupalı üreticilerin en yeni 

modellerini sergiledikleri fuarın temasını yine elektrikli 

ve çevreci otomobiller oluşturdu.14 Ekim 2012 günü sona eren 

fuara dünyanın dört bir yanından toplam 1,5 milyon ziyaretçi 

akın etti.

Birbirinden gelişmiş otomobil markalarının ve otomotiv sek-

törünün en son gelişmelerinin takipçileri ile buluştuğu etkinlik 

toplam 180 bin metrekarelik bir fuar alanında gerçekleştirildi.
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Dünyanın 103 ülkesinden toplam 13 bin gazetecinin takip 

ettiği Paris Otomobil Fuarı’nın hemen hemen bütün sergi 

alanları Nisan ayında fuara yoğun ilgi gösteren uluslararası 

markalar tarafından ayrıldı.

Fuarda bazı bölümler sadece hibrit araçlara ayrılmış durum-

da. Ayrıca fuar kapsamında yine son yıllarda geliştirilen tek-

nolojiler sebebiyle yakından takip edilen hibrit araçların test 

sürüşlerinin yapılabileceği 400 metrelik mini bir parkur hazır-

landı. Yapılan bu yenilikle hibrit araçlara mesafeli duran oto-

motiv takipçilerinin, bu yeni teknoloji ürünü araçları daha 

fazla benimsemesi beklendi.

Fuarda genç katılımcılar da unutulmadılar. Fuar kapsamında 

6-14 yaş aralığındaki ziyaretçilerin kullanabileceği elektrikli 

araçları için tasarlanan bir parkur oluşturuldu.

Fuarda ilk kez görücüye çıkacak modeller arasında ise Range Ro-

ver, Renault Clio, Audi A3, Ford Mondeo, Honda CR-V, Hyundai 

i20 Opel Adam, Peugeot 301, Volkswagen Golf ve Auris Verso 

bulundu.

Fuardaki bazı modeller

Hyundai, Paris Otomobil Fuarı’nda üç farklı amaca hizmet eden 

yeniliklerini sergiledi. Avrupa odaklı yeni nesil i30’un üç kapı-

lı sportif versiyonu, motorsporları dünyasının yeni gözdesi i20 

WRC ve sıfır emisyon sayesinde çevreye hiç zarar vermeyen ix35 

Fuel Cell fuarda Hyundai standında ziyaret edildi.
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En fazla yenilik Peugeot standında 
Paris Otomobil Fuarı Peugeot standı açılış toplantısı Peugeot’nun yeni Uluslarara-

sı Genel Müdürü Maxime Picat, Ürün Direktörü Xavier Peugeot ve Tasarım Direktö-

rü Gilles Vidal’in katılımı ile yapıldı. Peugeot Genel Müdürü Maxime Picat  “İçinde bu-

lunduğumuz zor dönemde çok önemli sınav ve hedefl er bizi bekliyor ve Paris Otomo-

bil Fuarı başlattığımız atağın kanıtlarını ortaya koymamız için eşsiz bir fırsat oluş-

turuyor. Biz bu atağı 2012 yılında 208 ile başlattık. Ve 208 iyi gidiyor! Lansmanın-

dan bu yana 120 000’den fazla sipariş ile 208 şimdiden başarılı oldu. Ağustos ayın-

da Fransa’da en çok satılan model, geçen ay Avrupa’da en çok satılan 3. Model oldu” 

dedi.

Hyundai’nin Paris şovu... 
Hyundai, Paris Otomobil Fuarı’nda üç farklı amaca hizmet eden yenilikleriyle şov 

yaptı. Avrupa odaklı yeni nesil i30’un üç kapılı sportif versiyonu, motorsporları dün-

yasının yeni gözdesi i20 WRC ve sıfır emisyon sayesinde çevreye hiç zarar vermeyen 

ix35 Fuel Cell fuarda Hyundai standının zirvesini oluşturdu. 

Güney Koreli Hyundai’nin fuardaki en 

büyük yeniliği olan Santa Fe’nin de Av-

rupa tanıtımı Paris’te yapıldı. 7 koltuklu 

yeni Santa Fe’de 2.2 litre hacminde 197 

beygir güç ve 421 Nm tork üreten dizel 

motor bulunuyor.

Fuarda sergilenen yeni modeller arasın-

da Türkiye’de üretilen modeller de yer 

aldı. Renault’nun Bursa’daki fabrikasında 

üretimi gerçekleştirilen Clio ve Clio’nun 

station versiyonu Grand Tour ile Clio R.S 

fuarda ilk kez görücüye çıktılar. Ayrıca 

makyajlı Fluence de Paris’te sergilendi.

Ford’un üretimini Gölcük’te gerçekleşti-

receği yeni küçük ticarisi Transit Courier 

de Paris’te otomobil severlerle buluştu.

Toyota’nın Türkiye’de üreteceği model 
belli oldu

Toyota, Adapazarı Fabrikası’nda üretile-

cek olan C segmentindeki sedan mode-

lin ismini ‘’Corolla’’ olarak açıkladı. Toyo-

ta, C segmentinde yeni Auris ve Yeni Au-

ris Touring Sports ile birlikte daha sportif 

bir görünüşle Yenilenen Verso’yu Paris’te 

beğenilere sundu.

Diğer taraftan Toyota’nın Adapazarı’nda 

ürettiği Verso da baştan aşağı yenilene-

rek ilk kez Paris’te sergiledi.

Paris Otomobil Fuarı’nda, Porsche, 911 

Carrera modelinin beklenen 4 çekişli ver-

siyonları 991 Carrera 4 ve 991 Carrera 4S 

modellerinin dünya lansmanı yapıldı.

Porsche’nin fuarda ilk kez sergilediği bu-

güne kadar geliştirdiği en güçlü dizel 

modeli olan 382 beygir gücündeki Ca-

yenne S Diesel de bir diğer kozu oldu.
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“Otomobil pazarı yeniden yapılandırılmalı”
Fiat-Chrysler’in İcra Kurulu Başkanı Sergio Marchionne, geçen ay Pa-

ris Otomobil Fuarı’nda yaptığı yorumlardan sonra geri adım atarak, 

kapasite azaltımları AB önderliğinde koordine edilmezse Avrupa’nın 

otomobil pazarının toparlanamayacağını söyledi.

Ford’dan Paris’te 6 yeni model atağı
Yeni strateji doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Avrupa pazarında satışa 

sunulacak 15 yeni global modelin altısı Paris Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Tür-

kiye pazarında da yer alacak olan bu modellerle otomobil segmentindeki yükse-

lişlerini sürdüreceklerini belirten Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası 

Genel Müdür Yardımcısı Aykut Özüner, “Türkiye toplam pazarında son 10 yıldaki 

aralıksız liderliğimizi 2012 yılının ilk 8 ayında da sürdürüyoruz. Ford ticari araçla-

rın segmentlerindeki başarısına paralel olarak yeni binek otomobillerimizin dev-

reye girmesiyle burada da yükselişimizi sürdüreceğiz” dedi.

ADAM 2013’te Türkiye’de
Opel’in şehirli otomobili Adam’ın dünya prömiyeri Paris 

Motorshow’da yapıldı. Modanın başkenti Paris’te dünyanın 

karşısına çıkan Adam’ın tamamen kişiselleştirilebilir olması-

na olanak tanıyan özellikleri vurgulanıyor.

Adam, 1.2 lt 70 hp ve 1.4 lt 100 hp’lik motor seçenekleri ve 

ADAM JAM, ADAM GLAM, ADAM SLAM isimli 3 modeli ile 

2013 ilk çeyrek sonunda Türkiye pazarına girecek. ADAM’ın, 

üstün kişiselleştirme özellikleri sayesinde, Türkiye’de 500 

adetlik satış hedefine ulaşması bekleniyor. 

Bursalı Fiat Fiorino 
Trekking “Nitro”
Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilerek 

dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen 

ve hafi f ticari araç sınıfında yeni bir 

konseptin doğmasına öncülük eden Fiat 

Fiorino Trekking modelinin “Nitro” adı 

verilen özel serisi, 2012 Paris Otomobil 

Fuarı’nda sergilendi.

Bursa’da üretilen Türk işçisinin ve 

mühendisinin eseri olan Fiat Fiorino 

Trekking’in “Nitro” özel serisinde, Fiat’ın 

snowboard üreticisi ABD’li Nitro şirketiyle 

yaptığı işbirliğinin ürünü olan özel 

donanımlar ön plana çıkıyor. 
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Bursalı Clio Sport Tourer 
Paris’te
Renault, Paris Otomobil Fuarı’nda Yeni 

Clio Sport Tourer ve Yeni Clio R.S.olmak 

üzere iki otomobilinin dünya prömiyerini 

gerçekleştirdi. 

Yeni Clio Sport Tourer, Yeni Clio gibi Oyak 

Renault Fabrikaları’nda üretiliyor. Clio III 

gibi Yeni Clio da son yedi senede daha 

da zorlu hale getirilen sürece rağmen 

EuroNCAP’in maksimum beş yıldızlık 

derecesine layık görüldü. 

Paris Otomobil Fuarı'nda ayrıca Yeni Clio 

ve ZOE modellerinde kullanılan, internete 

bağlanabilme özelliği ile sesli kumandalı 

navigasyon, telefon gibi teknolojik 

özellikler içeren bir multimedya tablet 

R-Link'in dünya prömiyeri de yapıldı.

Infi niti özel yenilikleriyle Paris Fuarı’ndaydı
INFINITI, 2014’de satışa çıkması planlanan Elektrikli Sedanı LE 

Concept’in Avrupa lansmanını Paris’te yaptı. Sıra dışı tarzı ve geliş-

miş teknolojisinin yanı sıra performanstan ödün vermeyen duruşuy-

la da dikkatleri çeken LE Concept’in iki yıl içinde yollara çıkması bekle-

niyor. INFINITI’nin fuarda sergilenen diğer modelleri arasında ise; IN-

FINITI EMERG-E, Infiniti M35 HYBRID ve Infiniti FX Vettel Edition RBR 

F1™ bulunuyor.

Volkswagen’in Yıldızı Golf
Volkswagen, Paris Autoshow’da Golf modelinin yedinci nes-

linin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. 1974 yılında paza-

ra sunulmasıyla birlikte yeni bir sınıfın oluşmasını sağlayan 

ve bugüne kadar 30 milyon adede yakın bir satış rakamına 

ulaşan Golf modelinin yedinci nesli Paris Autoshow’da tut-

kunlarıyla buluştu.

Daha güvenli, daha konforlu ve boyutları itibarıyla bir önce-

ki nesle göre daha geniş olmasına karşın, 100 kg daha ha-

fif olan Yeni Golf, silindir yönetimi “ACT” teknolojisine sa-

hip 140 PS’lik motoruyla 100 km’de sağladığı 4,8 litrelik ya-

kıt tüketimi değeriyle, bir önceki nesilden yüzde 23 oranın-

da daha tasarrufl u.
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"Vergi oranları, CO2 ve 
emisyon ölçümlemerine 
göre belirlenmeli"

Kia Motors Avrupa Pazarlama ve Ürün Planlamadan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Benny Oeye:
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Avrupa’da işler çok iyi gitmiyor. Pek çok marka zorluk için-
deyken işlerin iyi gittiği markaların başında Kia geliyor. Bu 
başarıyı neye bağlıyorsunuz?

2
012 yılı bizim için gerçekten çok iyi geçiyor. Avrupa’da 

bu yıl pazar yüzde 8 oranında daraldı. Biz ise Kia olarak 

payımızı yüzde 23 oranında artırdık. Güzel ve yenilikle-

rin yoğun olarak yaşandığı bir yıl geçiriyoruz. Çok kısa süre için-

de önemli modellerimizi yeniledik. Paranın karşılığını veren , iyi 

tasarım, yüksek kalite... Bunlar bizim öne çıkardığımız ve son yıl-

larda bizi başarıya taşıyan değerlerimiz. Tüm bunların yanında 

gerçekten para harcıyoruz , markaya yatırım yapıyoruz. Bir süre 

öncesine kadar marka algısı konusunda sıkıntılarımız vardı. Kia 

markası Avrupa’da bilinmiyordu, bunun için sponsorluklara yük-

lendik. UEFA ve FIFA ile uzun soluklu sponsorluk anlaşmaları 

yaptık. Marka imajına büyük katkısı oldu. Bunun yanında Avust-

ralya Açık Tenis Turnuvasına sponsoruz. 

Yine Rafeal Nadal ile güzel giden bir sponsorluğumuz var ve ina-

nın bana Refael , İspanyada , milli kahraman olarak kabul edili-

yor. Bunun yanısıra reklamlarımızın çok yönlü olmasına dikkat 

ediyoruz. Yazılı basında, televizyonda ve digital yayınlara ente-

gere edilebilir reklam kampyanyaları oluşturuyoruz. Geçtiğimiz 

günlerde de çok önemli bir reklam ödülü sahibi olduk. Eff ie ödü-

lünün sahibi olduk ki dünyada ilk kez Koreli bir marka bu ödüle 

layık görüldü. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Kia gamında yeni gibi yenilikler var? Varolmadığınız seg-
mentlere girmeyi planlıyor musunuz?

Yeniliklerimiz çok. Paris’te 3 kapılı koupe pro_ceed modelimi-

zin ve genç aileleler için tasarladığımız Carens modelimizin dün-

ya lansmanlarını gerçekleştirdik. Bu iki yeni modelin de eklen-

mesiyle artık ürün gamımız tamamlandı diyebiliriz. Geçtiğimiz 

12 ay içinde büyük model yenilikleri yaşadık. A segmetindeki Pi-

canto modelimizin lansmanı ile başladık. Sonrasında B segment 

Rio modelimiz yenilendi. . Bu sene başında Optima ile devam et-

tik. Sonrasında Nisan ve Mayıs aylarında 5 kapı cee’d modelimiz 

yeniden yaratıldı. Ve bunu cee’d Sportywagon ve procee’d takip 

etti. Carens’in de yenilenmesiyle ürün gamımız neredeyse tama-

men yenilendi.

Şöyle düşünüyoruz, 10 yıl öncesine kadar çok basit tasarımla-

ra sahip hatta bence komik olarak nitelendirebileceğimz araç-

lar üretiyorduk. Ve bunları çok düşük fiyatlara satıyorduk. Ama 

bunu değiştirmek istedik. Tasarıma yoğunlaştık , güzel tasarım-

lar yarattık. İnanın bu işin kolay tarafı. Marka imajını değiştirmek 

daha uzun süren bir süreç. 

Şimdi artık tüketiciyle aramızda bağ oluşturacak modellere ihti-

yacımız var. Bunu yapmak için birkaç farklı yol var. Bir yol , mev-

cut bir aracı almak , üzerinde oynamak, belki güçlü bir motor 

yerleştirmek , bunu cee’d ile yapıyoruz, GT özelliklerine sahip 

200 beygirin üzerinde motor hacime sahip bir ceed geliştiriyo-

ruz. Bunun yanı sıra bir cabrio araç ya da sport coupe bir model 

geliştirebilirsiniz. Biz bunu geçen sene Franfurt’ta sergilediğimiz 

GT modelimiz ile gerçekleştirdik.

Şimdi her ne kadar plan aşamasında olsa da , Kia’nın daha önce 

çok etkin olmadığı spor segmentte bir yenilik ile varolmayı plan-

lıyoruz. Geçtiğimiz yıl lanse ettiğimiz konsept modelimizi GT bü-

yük beğeniyle karşılandı. Yüzde 100 diyemesem de bu modelin 

piyasaya sürülmesi planlarımız arasında.

Biraz da müşteri araştırmalarından bahsedelim. Yakın za-
manda bir araştırma yaptırdınız mı ? Avrupalı müşteri Kia 
markasını neden tercih ediyor?

Düzenli olarak müşteri araştırmaları yaptırıyoruz ve çıkan sonuç-

ları çok önemsiyoruz. Araştıma sonuçları son yıllarda güyük de-

ğişiklik arzediyor. Gördüğümüz müşteri profilimizin son yıllarda 

tamamen değiştiği. Önceden daha ileri yaşlı ve alım gücü düşük 

bir müşteri profilinden bahsederken şimdi çok daha genç bir kit-

lemiz var, ve bu kitleyi diğer markalardan çalarak kazandık. Ja-

pon ve Fransız markalarından bize doğru bir geliş var. Ana akım 

markalardan bize bir kayış var. hatta bazı modellerimiz söz konu-

su olduğunda örneğin Sportage modelimiz, Volkwagen ve Audi 

müşterilerinden bize gelenler var.

Türkiye’de otomotiv sektörü ÖTV zammının şokunu yaşı-
yor. Türkiyede Avrupa ülkelerine kıyasla çok yüksek vergiler 
ödeniyor. Vergilendirme sistemi nasıl olmalı sizce?

Ülkenizde otomobilden alınan verginin yüzde 130’un üzerinde 

olması çok şaşırtıcı bulduğumu itiraf etmeliyim. Çok fazla yorum 

yapmak istemiyorum, söyleyebileceğim tek şey, bu kadar yük-

sek vergi oranlarının otomotiv pazarını ve otomobil alımlarını 

önemli ölçüde baltalayacağıdır. Otomobil bir ihtiyaçtır ve karşı-

lanması gerekir. Ayrıca vergilendirmeyi motor hacimlerine göre 

yapmak artık demode bir yöntem. Vergi oranları, CO2 ve emis-

yon ölçümlemerine göre yapılmalı. Yüksek hacimli ama düşük 

emisyonu olan bir aracın düşük hacimli ama emisyon seviyesi 

yüksek bir araca göre daha yüksek oranda vergilendirilmesi hiç 

mantıklı değil, bunun tam tersi olmalı. Günümüz teknolojilerin-

de motor hacmi artık hiçbir şey ifade etmiyor. 
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İÇİMİZDEN BİRİ

Otomotiv sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Akyıldız Grup’un temelleri 1984 yılında Erol Akyıldız öncülüğünde 

İstanbul’da ikinci el alım satımı faaliyetiyle atıldı. Akyıldız Grup bu-

gün, otomotiv ile otomotiv yan sanayi alanlarında gayrimenkul ge-

liştirme, sigorta alanında ve spor sektöründeki teşebbüsleriyle ulu-

sal pazara yönelik olarak 70 kişilik çalışma ekibiyle çalışan hızla ve 

emin adımlarla büyüme ivmesine devam eden güçlü bir ticaret kuru-

luşu grubudur.  

Otomotiv sektöründeki yetkili satıcılık ağına ilk olarak 1993 yılında 

üretimi Türkiye’de yapılan Genoto bayiliği ile başlayan Akyıldız Grup, 

2005 yılında Japon Daihatsu’yu 2010 yılında Anadolu Grubu distribi-

törlüğündeki Geely markasını, 2011 yılında dünyanın en prestijli mar-

kaları arasında gösterilen Japon otomobil markası Mazda’yı ve  2012 

yılında Suzuki markasını portfoyüne kattı.

Otomotiv satış sonrası servis hizmetlerini ilk olarak 2005 yılında Dai-

hatsu ile başlatan Grup,  Mazda Suzuki ve Geely markasının da yetkili 

servisi olarak Çekmeköy’deki 4 bin m2 kullanım alanlı devasa 4S pla-

zasında hizmetini verdiği markaların müşterileriyle buluştuğu, güçlü 

servis altyapısına sahip olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti odak-

lı hizmet veren, hasar ve onarım ihtiyacı olduğunda 7/24 yol yardım 

hizmeti bulunan, sigorta şirketleriyle anlaşmalı servis kapsamında 

çalışan alanında uzman güler yüzlü servis danışmanları ve hasar da-

nışmanlarıyla ömürlük hizmet veren bilinçli bir kuruluştur.

Otomotiv yan sanayi sektöründe ki yetkili bayilik ağına 2005 yılında 

Trafik müşavirliği hizmeti ile 2009 yılında akü de marka olan Varta 

Akü ile 2009 yılında egzoz emisyon ölçüm istasyonu ile 2010 yılında 

A HİJYEN CAR ile 2011 yılında A Rent a CAR ile 2011 yılında bilinirliği 

Türkiye pazarındaki uzun süreli varlığıyla kanıtlanan Japon markası 

Michelin lastiklerini bünyesine katmasıyla devam etti. 

Sigorta sektöründeki yetkili acentelik ağına ilk olarak 2003 yılında 

Başak Sigorta ile başlayan Akyıldız Grup 2005 yılında Güneş Sigorta-

yı 2007 yılında Ergo Sigortayı, 2011 yılında Anadolu Sigortayı, 2012 

yılında Allianz Sigortayı portfoyüne kattı. Spor sektörüne girişi 2009 

yılında Üsküdar Altunizade’deki Planet Spor Kompleksi’ni bünyesine 

katmasıyla gerçekleşti. Gayrimenkul geliştirme sektöründe ki ilk adı-

mı 1991 yılında atan Akyıldız grup 20 yıl boyunca bir çok gayrimenkul 

yapılandırmasıyla adından bahsettirmeyi başarmıştır. 

Otomotiv sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de otomotiv sektörünü genel anlamda değerlendirirsek önce-

likle değinmek istediğim husus Avrupa’da esen soğuk ekonomik rüz-

gar neticesine ekonomik aktivitelerin yavaşlaması  bunun Türkiye’de 

de ufak ufak hissedilmesi ve Eylül ayı sonunda yaşadığımız ÖTV sürp-

rizi ile satış grafiğinin yavaşlama yönünde cereyan etmesidir. Öngö-

rüme göre, otomotiv sektöründeki tablo geçen yıla nazaran daralma 

göstererek geçen yılki başarısının biraz altında kalarak yılı bu şekilde 

kapatır. Geçen senenin Eylül ayı sonuna baktığımızda toplam pazar-

da satışlar 500 bin seviyelerinde iken bu yılın Eylül ayı sonu verilerinin 

380 bin seviyelerinde olması daralmanın yaşandığının ve yılı bu seyir-

lerde kapatacağının en belirgin göstergesi aslında.

Ancak ikinci el sektörünün canlılığını hep canlı tutması bayilerin ne-

fes almasına vesile olmaktadır. 380 bine yakın sıfır araç satışı demek 

bunun en az iki katı kadar ikinci el araç satıldığı anlamı taşımaktadır. 

Özellikle binek araçlarda 1600 cc altında görülen ÖTV artışı bu seg-

mentte ki araçların ikinci el satışını daha cazip hale getirmiştir. Diğer 

taraftan otomotiv pazarını doğrudan etkileyen sektörlerden banka-

cılık ve finans sektörünün Avrupa’da esen soğuk rüzgara inat kredi 

faiz oranlarını ve dosya masrafl arını minimum seviyede tutmaya ça-

lışması Yetkili Satıcı olarak bizleri sevindirmektedir. 

Faaliyet gösterdiğiniz şehirdeki otomotiv sektörünü nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin kalbi ve aynı zamanda otomotiv sektörünün nabzinin at-

tığı İstanbul’da otomotiv işi yapıyor olmak durumu ayrıca zor hale ge-

tirmektedir. Nitekim bütçe açığı veya herhangi bir olumsuz sebebin 

yaşanması durumun da büyüklerimizin alacağı tedbirlerde ilk akla 

gelen hep vergi oranlarına yukarı yönde müdahale etmek olmuştur. 

28 yıllık sektör tecrübem de bunun aksini maalesef yaşatamadılar. 

Gene de ümitliyim geleceğe ümitle bakıyorum. Yeniden çocuk olsam 

büyüyünce gene aynı işi yapardım. Muhteşem şehir İstanbul’u çok se-

viyor burada yaşamaya bayılıyorum. Ve muhteşem Fatih’e güzel hedi-

yesi için tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

OYDER hakkında neler düşünüyorsunuz?

OYDER’in varlığı yalnız olmadığımızı sesimizi duyan bizi hisseden bir 

kuruluşun olduğunu hissettiriyor. Düşüncelerimize ışık tuttuğu ve biz-

leri yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Beraber 

nice güzellikleri nice başarıları yaşamak dileğiyle... 

Akyıldız Grup Genel Müdürü
Erol Akyıldız:

"Yaptığımız işi severek 
ve gönülden yapıyoruz"
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Surların Kenti

Diyarbakır
 Diyarbakır denilince surlar gelir akla...Surlar 

denilince Diyarbakır... Ve, Diyarbakır’da Sur 
demek; “taş”la, “düş”ün; “geçmiş”le “gelecek”in 
iç içe geçmesi demektir. Sur duvarları yaklaşık 
10-12 metre yükseklikte, 3-5 metre genişliktedir. 
Bugün ayakta kalan sur duvarlarının ön kısmında 
bazalttan yapılmış bir duvarın ve bu iki duvarın 
arasında bir hendeğin olduğu kayıtlardan 
bilinmektedir.

>  Diyarbakır gezimiz boyunca bizden vaktini ve gönlünü esirge-

meyen sevgili dostumuz Ceyhun Baru’ya şükranlarımızı sunarız.

>  Binlerce yıldır kutsal bir emaneti bekler gibi bu kentin tarihî bek-

çiliğini yapan Diyarbakır Kalesi, kente can veren Dicle Nehri’nin ya-

nında yükselen bazalt platonun doğu kıyısındaki geniş düzlük üze-

rinde yer alıyor. 

1
1 Ekim 2012 günü OYDER Bölge Toplantısı için 

Diyarbakır’daydık. Güneydoğunun incisi kentte ilk durağı-

mız Hasan Paşa Hanı oldu. Dağ Kapı’dan 200 metre kadar 

ileride yer alan han oldukça güzel restore edilmişti. Hem avlu-

sunda hem de üst katında pek çok yeme içme yeri bulunan han-

da OYDER Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Mehmetoğlu ev 

sahipliğinde güzel bir kahvaltı yaptık. Hanın girişindeki bilgiye 

göre Sokullu Mehmet Paşa’nın oğlu, Diyarbakır Valisi Vezirzade 

Hasan Paşa tarafından 1472-1575 yılları arasında yaptırılmış. Ev-

liya Çelebi’nin seyahatnamesinde “Kale misali Hasan Paşa Hanı 

gayet metin ve müstahkemdir” demiş. 1612’de Diyarbakır’a ge-

len Polonyalı Simeon da handa 500 beygiri barındırabilen iki bü-

yük ahırı ve çok güzel bir havuzu olduğundan bahsetmiş...

Diyarbakır gezimiz Sur ilçesinde başladı. Burası Diyarbakır’ın en 

eski yerleşim yeri ve şehir merkezi. Ceyhun Baru’nun aktardığı-

na göre, tarih ve kültür merkezi olan surlar bölgesi 27 medeniye-

te merkezlik yapmış 25 Sahabe şehit olmuş 300 civarında ise Sa-

habe yaşamış. Milattan önce 8 binlere uzanan yerleşkeye sahip 

bu surlarda, surların şekli kalkan balığına benzemektedir. Dostu-

muz Baru’nun ifadesiyle Çin settin den sonra dünyanın ikinci bü-

yük surları olduğu aktarıldı.

Hz. Ömer ‘in oğlu olan Hz. Süleyman fethi ile birlikte Diyarbakır 

kapılarını islamıyete açmıştır. Onun adına İlk camii olarak bu ca-

miiyi 639 yılında yaptırmışlardır. Hz. Süleyman camisi içkalenin 

sur duvarlarına bitişik olarak inşa edilmiş, halk arasında ise Hz. 

Süleyman veya Hasiriye cami olarak da biliniyor. Diyarbakır’ın 

müslümanlar tarafından alınması sırasında şehit düşen 27 saha-

be burada defnedildi, daha sonra burası bir ziyaret ve ibadet ye-

rine dönüştü. Caminin üzerinde bulunan kitabeye göre, 1156-

1179 yılları arasında Nisanoğulları döneminde Ebul Kasım Ali ta-

rafından yaptırıldı. Çaminin mervani hükümdarı Nasruddevle ta-

rafından yapıldığı ve bundan dolayı Nasıriye Cami adıyla anıldı-

ğı da rivayet edilmekte. Bu türbede caminin içine ve avluya açı-

lan iki tarihi kapı var. Caminin bitişiğindeki türbede yatan saha-

belerin varlığı özellikle Perşembe akşamları ve Cuma günleri yo-

ğun olarak ziyaret ediliyor.
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İçkaleye vardığımızda Ceyhun Baru, iç kale hakkında Diyarbakır’ın 

ilk kuruluş yeri olduğunu belirtti. Virantepe Höyüğünde Artuklu 

Sarayı bulunmaktadır. Artuklu kemerinin içinde çeşitli dönem-

lere ait tarihi yapılar bulunmaktadır. Diyarbakır’ın her dönemde 

yönetim merkezi olan İçkale’de eski bir han olan cezaevi bina-

sı kongre merkezi, Saint George Kilisesi Sanat Galerisi, altı tarihi 

bina Arkeoloji Müzesi ve bahçe açık hava taş eserler binası, eski 

garnizon komutanlığı binasında müze kafeterya olarak işlev ve-

rilmiştir. Çok hızlı bir çalışma ile büyük bir restarosyana girilmiş 

olduğunu gördük.

Buradan ayrılarak Balıkçılarbaşı semtinde bulunan Ulu Cami 

Mahallesi’ndeki camiye ulaştık. Anadolu’nun en eski camilerin-

den birisidir olduğu söylenen Ulu Cami, Arap orduları 639 tari-

hinde Diyarbakır’ı ele geçirdiği zaman buradaki en büyük kilise-

lerden biriymiş ve ordular ilk namazlarını burada kılmışlar. Büyük 

Selçuklu hükümdarlığı zamanında Vali Amidüddevle 1090 yılın-

da yıkılmaya yüz tutan bu yapıyı Sultan Melik Şah’ın isteği ile ye-

niden onarmıştır. Bununla ilgili 1091 tarihli kufi yazılı bir kitabe-

yi camiye yerleştirmiş.

Ardından Diyarbakır’ın tipik sivil mimarlık örneklerinden biri 

olan Ziya Gökalp’in evine geçiyoruz, 1808 yılında inşa edilmiş-

tir. İki katlı bu yapıda malzeme olarak siyah bazalt taşı kullanıl-

mıştır. Haremlik ve selâmlık olmak üzere iki bölüm halindedir ve 

mekânlar ortadaki iç avlunun etrafına yerleştirilmiştir. Cepheler-

den biri iki kemerli, revaklı, bir eyvan şeklindedir ve bu bölümde-

ki havuz ile serin bir oturma mekânıdır. Kalabalık ve dar sokaklar 

içinden geçerek ismi ile çok dikkatimizi çeken dört ayaklı minare 

vardık. Akkoyun’lu Kasım Han tarafından yaptırılan Şeyh Mutah-

har  Ca mii’ inin dört ayaklı minaresi yekpare dört sütun üzerinde 

inşa ettirilmiş ilginç anıtlardandır. Minarenin sütunları altından 

yedi defa geçenin her dileğinin yerine geldiğine inanılır. Tarihsel 

olarak, Balıkçılarbaşı semtindeki Kasım padişah diye de adlandı-

rılır. Camii Şeyh Mutahhar türbesinin bulunduğu arsa üzerinde 

inşa edildiği için bu adı almıştır. Minaresindeki kitabesinde ca-

miinin 1500 tarihinde Akkoyunlu Sultanı Kasım Bey’in zamanın-

da yapıldığı yazar. 4 yalın sütun ile başlıklar üzerinde oturan kare 

mimarisi ile bu isim verilmiştir.

Yaklaşık üç saati bulan kısa gezimizin son durağı ise Sülüklü Han 

oldu. Sülüklü Han ya da Kazancılar Hanı Gazi Caddesi üzerinde 

Kazancılar sokağı’nda bulunan han, adını avlusundaki kuyunun 

içinden tedavi amaçlı çıkarılan sülüklerden alıyormuş. 1683 yı-

lında Hanilioğlu Mahmut Çelebi ve kız kardeşi Atike Hatun tara-

fından yaptırılmış. Bir zamanlar üç katlı, her katında 18 oda bu-

lunan ve zemin katı da ahır olarak kullanılan Sülüklü Han, gü-

nümüze sadece tek kat olarak gelebilmiş. Sülüklü Handa kömür 

ateşinde pişirilmiş ve fincanda kaynatılan Türk kahvesi ile artık 

kırk yıllık hatırımızın olduğu Güneydoğu’nun bu güzel kentine 

bir kez daha gelmek için vedalaştık. 
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ANALİZ

Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi

Ocak – Eylül 2012

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 44.892 58.663 78.403 77.695 80.646 81.573 63.044 58.406 60.129 69.421 63.657 127.910

2012 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067 62.304 58.148 69.629

Ortalama 23.718 30.221 49.184 49.864 56.747 51.512 44.359 44.814 50.946 45.723 47.192 88.172

En Düşük 1.689 3.097 7.062 11.287 16.095 13.908 15.299 12.355 14.991 16.240 16.109 30.589
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2012 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla toplam pazar yüzde 
12,2 azalarak 558.893 adet, üretim yüzde 
10,2 azalarak 793.995 adet, ithalat yüzde 
7,6 azalarak 348.298 adet, ihracat yüzde 9,6 
azalarak 535.960 adet olarak gerçekleşti. 
İhracat değeri de yüzde 6,7 azalarak 14 
milyar 253 milyon dolar seviyesine geriledi.

2 012 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pa-

zar yüzde 15,2 artarak 73.305 adet, üretim yüzde 3,5 azala-

rak 99.643 adet, ithalat yüzde 22,8 artarak 45.547 adet, ihracat 

ise yüzde 5,6 azalarak 60.271 adet olarak gerçekleşti. İhracat de-

ğeri yüzde 8,9 oranında düşerek 1 milyar 520 milyon dolar sevi-

yesine geriledi.

Türkiye Otomotiv pazarında 2012 yılı Ocak-Eylül dönemi (oto-

mobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) toplam pazarı yüzde 

12,23 azalarak 558.893 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı aynı dö-

neminde ise toplam pazar 636.751 adet idi.

2012 yılı Eylül ayında ise toplam pazar 73.305 adet olarak ger-

çekleşti. 63.643 adet olan 2011 yılı Eylül ayı pazar toplamına 

göre satışlar yüzde 15,18 oranında azaldı. 10 Yıllık Eylül ayı orta-

lama satışlara göre ise yüzde 35,08 artış gösterdi.

Türkiye Otomotiv pazarında 2012 yılı Ocak-Eylül dönemi otomo-

bil ve hafif ticari araç toplam pazarı 530.713 adet olarak gerçek-

leşti. 603.451 adet olan 2011 yılı ilk 9 aylık döneminde otomobil 

ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde12,05 ora-

nında azaldı.

2012 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 69.629 adet 

olarak gerçekleşti. 60.129 adet olan 2011 yılı Eylül ayı otomobil 

ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 15,8 ora-

nında arttı. 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 

36,67 artış gösterdi.

Türkiye Otomotiv pazarında, 2012 yılı 9 aylık döneminde otomo-

bil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,88 aza-

larak 379.617 adete geriledi. Geçen sene aynı dönemde 412.103 

adet satışa ulaşılmıştı.

2012 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 23,51 artarak 49.360 adet oldu. 10 yıllık Eylül ayı orta-

lama satışlara göre ise yüzde 54,70 artış gösterdi. 

Kaynak: Otomobil Distribütörleri Derneği
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 15.024 19.659 24.380 23.860 24.344 24.859 19.526 19.531 20.165 21.913 18.706 38.953

2012 8.468 12.135 17.614 17.304 20.403 20.218 17.773 16.912 20.269

Ortalama 8.896 11.302 17.154 17.416 19.857 18.074 16.657 16.869 19.038 16.471 16.738 31.703

En Düşük 952 1.573 3.307 4.675 6.710 5.633 5.340 4.736 5.877 6.398 5.931 12.690

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000
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2011 2012 Ortalama En Düşük

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875 39.964 47.508 44.951 88.957

2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460 50.849 44.531 41.236 49.360

Ortalama 14.821 18.919 32.031 32.448 36.891 33.438 27.702 27.945 31.908 29.252 30.455 56.469

En Düşük 737 1.524 3.755 6.612 9.385 8.275 9.959 7.619 9.114 9.842 10.178 17.899
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ANALİZ

Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Eylül 2012

Marka
Binek Araç Hafi f Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

Alfa Romeo 0 160 160 0 0 0 0 160 160

Aston Martin 1 1 0 0 0 0 1 1

Audi 0 1.169 1.169 0 0 0 0 1.169 1.169

Bentley 0 2 2 0 0 0 0 2 2

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 1.369 1.369 0 0 0 0 1.369 1.369

Chery 0 59 59 0 0 0 0 59 59

Chevrolet 0 1.418 1.418 0 0 0 0 1.418 1.418

Citroen 0 1.224 1.224 533 590 1.223 533 1.914 2.447

Dacia 0 2.718 2.718 0 79 79 0 2.797 2.797

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 57 57 0 57 57

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Fiat 3.478 917 4.395 5.353 498 5.851 8.831 1.415 10.246

Ford 0 4.738 4.738 4.977 94 5.071 4.977 4.832 9.809

Geely 0 87 87 0 0 0 0 87 87

Honda 1.345 193 1.538 0 0 0 1.345 193 1.538

Hyundai 1.547 2.587 4.134 0 229 229 1.547 2.816 4.363

Infi niti 0 5 5 0 0 0 0 5 5

Isuzu 0 0 0 26 243 269 26 243 269

Iveco 0 0 0 0 180 180 0 180 180

Jaguar 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Jeep 0 67 67 0 0 0 0 67 67

Karsan 0 0 0 195 0 195 195 0 195

Kia 0 1.059 1.059 0 67 67 0 1.126 1.126

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lancia 0 29 29 0 0 0 0 29 29

Land Rover 0 178 178 0 0 0 0 178 178

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Mazda 0 34 34 0 27 27 0 61 61

Mercedes-Benz 0 1.523 1.523 0 1.259 1.259 0 2.782 2.782

Mini 0 124 124 0 0 0 0 124 124

Mitsubishi 0 100 100 27 156 183 27 256 283

Nissan 0 1.844 1.844 0 55 55 0 1.889 1.899

Opel 0 4.142 4.142 63 1 64 63 4.143 4.206

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 1.171 1.171 525 562 1.087 525 1.753 2.253

Porsche 0 28 28 0 0 0 0 28 28

Proton 0 9 9 0 0 0 0 9 9

Renault 5.182 469 5.651 0 1.669 1.669 5.182 2.138 7.320

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 550 550 0 0 0 0 550 550

Skoda 0 952 952 0 0 0 0 952 952

Smart 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Ssangyong 0 48 48 0 78 78 0 126 126

Subaru 0 35 35 0 0 0 0 35 35

Suzuki 0 213 213 0 0 0 0 213 213

Tata 0 76 76 0 15 15 0 35 35

Toyota 1.651 1.992 3.843 0 298 298 1.651 2.290 3.941

Volkswagen 0 4.394 4.394 0 2.313 2.313 0 6.707 6.707

Volvo 0 450 450 0 0 0 0 450 450

Toplam 13.203 36b157 49.360 11.699 8.570 20.269 24.902 44.727 69.629 K
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak-Eylül 2012

Marka
Binek Araç Hafi f Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

Alfa Romeo 0 779 779 0 0 0 0 779 779

Aston Martin 5 5 0 0 0 0 5 5

Audi 0 9.582 9.582 0 0 0 0 9.582 9.582

Bentley 0 13 13 0 0 0 0 13 13

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 10.616 10.616 0 0 0 0 10.616 10.616

Chery 0 616 616 0 0 0 0 616 616

Chevrolet 0 14.334 14.334 0 0 0 0 14.334 14.334

Citroen 0 9.595 9.595 5.790 4.945 10.735 5.790 14.540 20.330

Dacia 0 18.848 18.848 0 954 954 0 19.402 19.402

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 805 805 0 805 805

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 12 12 0 0 0 0 12 12

Fiat 26.156 5.634 31.790 35.682 3.320 39.002 61.838 8.954 70.792

Ford 0 33.988 33.988 38.099 280 38.379 38.099 34.266 73.367

Geely 0 767 767 0 0 0 0 767 767

Honda 9.512 2.080 11.592 0 0 0 9.512 2.080 11.592

Hyundai 12.895 16.246 29.141 0 1.568 1.568 12.895 17.814 30.709

Infi niti 0 15 15 0 0 0 0 15 15

Isuzu 0 0 0 255 1.344 1.599 255 1.344 1.599

Iveco 0 0 0 0 1.133 1.133 0 1.133 1.133

Jaguar 0 49 49 0 0 0 0 49 49

Jeep 0 444 444 0 0 0 0 444 444

Karsan 0 0 0 1.820 0 1.820 1.820 0 1.820

Kia 0 7.873 7.873 0 583 583 0 8.456 8.456

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Lancia 0 176 176 0 0 0 0 176 176

Land Rover 0 1.196 1.196 0 0 0 0 1.196 1.196

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 11 11 0 0 0 0 11 11

Mazda 0 582 582 0 197 197 0 779 779

Mercedes-Benz 0 7.998 7.998 0 6.712 6.712 0 14.710 14.710

Mini 0 1.224 1.224 0 0 0 0 1.224 1.224

Mitsubishi 0 980 980 376 1.689 2.065 376 2.669 3.045

Nissan 0 12.712 12.712 0 999 999 0 13.711 13.711

Opel 0 31.384 31.384 308 243 551 308 31.627 31.935

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 8.750 8.750 3.880 6.156 10.036 3.880 14.906 18.786

Porsche 0 307 307 0 0 0 0 307 307

Proton 0 708 708 0 0 0 0 708 708

Renault 46.314 4.415 50.729 0 12.015 12.015 46.314 16.430 62.744

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 3.482 3.482 0 0 0 0 3.482 3.482

Skoda 0 6.831 6.831 0 0 0 0 6.831 6.831

Smart 0 82 82 0 0 0 0 82 82

Ssangyong 0 576 576 0 848 848 0 1.424 1.424

Subaru 0 343 343 0 0 0 0 343 343

Suzuki 0 1.211 1.211 0 0 0 0 1.211 1.211

Tata 0 452 452 0 283 283 0 735 735

Toyota 8.799 12.397 21.196 0 1.564 1.564 8.799 13.961 22.760

Volkswagen 0 45.339 45.339 0 19.248 19.248 0 64.587 64.587

Volvo 0 3.687 3.687 0 0 0 0 3.687 3.687

Toplam 103.676 275.941 379.617 86.210 64.886 151.096 189.886 340.827 530.713
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ANALİZ

Avrupa Otomotiv Pazarı

Avrupa’nın en büyük otomobil 
pazarlarından Almanya’da satışlar 
Eylül ayında yüzde 11 gerileyince 
sektörün canlanması için fi rmalar 
harekete geçti.

A vrupa otomobil pazarındaki sert 

gerileme, otomotiv devlerini 

satışlarını canlandırmak için fi yat 

kırmaya zorluyor. Avrupa’nın yeni 

otomobil pazarı Eylül'de son 12 ayın 

en hızlı daralmasını kaydetti. Büyük 

markaların neredeyse tamamının 

satışlarında çift haneli düşüşler 

gerçekleşti. Avrupa’nın en büyük 

otomobil pazarlarından Almanya’da 

satışlar Eylül ayında yüzde 11 gerileyince 

sektörün canlanması için fi rmalar 

harekete geçti.

Sektörel yayın Autohaus PulsSchlag’a 

göre Almanya’da yeni araç fi yatlarında 

yapılan indirim geçtiğimiz yüzde 

12.2’ye kadar çıktı.  Teşviklere rağmen 

Avrupa’daki otomobil satışlarının 

neredeyse yüzde 25’inin gerçekleştiği 

Almanya’daki satışların canlanmadığı 

görülürken, Almanya’da pazarın 

zayıfl amasının Avrupa’da satışları 1993 

yılından bu yana en düşük seviyeye 

indirebileceği belirtiliyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği 

(ACEA), Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 

trafi ğe kaydı yapılan yeni otomobil 

sayısının Eylül’de yüzde 10.8 düşerek 

1.1 milyon araca gerilediğini açıkladı. 

Alman oto sanayii grubu VDA’ya göre, 

otomobil satışlarındaki düşüşte Eylül’de 

iki iş gününün eksik çalışılması ve 

İspanya’da KDV’deki artışın talebin daha 

da düşmesine neden olması etkili oldu.

Avrupa otomobil pazarı 9 ayda yüzde 
7.2 daraldı

Avrupa otomobil pazarı, yılın Ocak-Eylül 

döneminde yüzde 7.2 daralma gösterdi. 

ODD tarafından ACEA Eylül ayı verilerine 

ilişkin yapılan açıklamaya göre, AB ve 

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) 

ülkelerinde otomobil pazarı 2012’nin 9 

ayında 2011 yılı aynı dönemine oranla 

yüzde 7.2 küçüldü ve 9 milyon 724 bin 

423 adet satış gerçekleşti. 2011 yılı 9 

ayında toplam 10 milyon 473 bin 838 

adet otomobil satılmıştı.

2011 yılı Avrupa otomobil pazarında 

4’üncü çeyrekte başlayan daralma, 2012 

yılında da aylar itibariyle devam etti. 

Yılın 9 ayında en yüksek satış, yüzde 1,8 

düşüş ve 2 milyon 358 bin 798 adet ile 

Almanya’da gerçekleşirken, diğer önemli 

pazarlar olan İtalya’da yüzde 20,5, 

Fransa’da yüzde 13,8, İspanya’da yüzde 

11 oranında düşüş kaydedildi. AB ve 

EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 ocak-

eylül döneminde geçen senenin aynı 

dönemine göre en sert düşüş yüzde 

42.5 ile Yunanistan’da ve yüzde 39.7 ile 

Portekiz’de görüldü. Daralma yaşayan 

AVRUPA’DA PAZAR PAYI DAĞILIMI

2010-2012 arasında pazar payı değişimi 

Ocak-Eylül dönemi, %

Volkswagen 
Group

PSA 
Group

Opel

Renault

Fiat

Mercedes
Benz

Skoda

Hyundai

Kia

Dacia

2010 18

13,4

7,2

8,3

7,8

4,2

3,3

2,6

1,9

1,9

2012 20,9

11,8

6,8

6,5

6,4

4,6

3,9

3,4

2,7

1,8

Kaynak: Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği

*Skoda hariç

diğer ülkeler arasında Slovenya, İrlanda, 

Belçika, Finlandiya, İsveç ve Romanya 

yer aldı. 2012 yılının 9 ayında geçen yılın 

aynı dönemine göre satışlarını en çok 

artıran ilk üç pazar sırasıyla yüzde 56.1 

ile İzlanda, yüzde 16.7 ile Estonya ve 

yüzde 16.3 ile Macaristan oldu.

En sert düşüş Yunanistan’da en çok 
artış İzlanda’da

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 

Eylül ayında otomobil pazarı, geçen 

yılın aynı dönemine göre yüzde 11 

küçüldü ve 1 milyon 132 bin 34 adet 

seviyesinde satış gerçekleşti. 2011 yılı 

Eylül ayında ise 1 milyon 271 bin 339 

adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA 

ülkeleri toplamında geçen ay, 2011 eylül 

ayına göre en sert düşüş yüzde 48.5 ile 

Yunanistan’da, yüzde 36,8 ile İspanya’da 

yaşandı. Eylül ayında daralma yaşayan 

ülkeler arasında Romanya, Portekiz, 

Slovenya, Finlandiya, İtalya, Belçika, 

Hollanda, İsveç ve Fransa da yer aldı. 

2012 yılının eylül ayında geçen yılın aynı 

ayına göre satışlarını en çok artıran ilk 

üç pazar, sırasıyla yüzde 66.1 ile İzlanda, 

yüzde 46.6 ile Slovakya ve yüzde 8.2 ile 

İngiltere oldu.

Türkiye 5’inci sırada

Türkiye’de otomobil pazarı ise 

eylül ayında önceki yılın aynı ayıyla 

karşılaştırıldığında yüzde 23,5 oranında 

büyürken, Ocak-Eylül döneminde 

ise önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 7.8 oranında daraldı. 

Geçen ay Türkiye’de 49 bin 360 adet 

otomobil satıldı. Önceki yılın aynı 

ayında satılan 39 bin 964 otomobil ile 

karşılaştırıldığında Eylül ayında pazarda 

yüzde 23.5 oranında artış kaydedildi. 

2012 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 

Türkiye’de otomobil satışları 379 bin 

617 adette kalırken, 412 bin 103 olarak 

gerçekleşen önceki yılın aynı dönemiyle 

kıyaslandığında pazarda yüzde 7,88’lik 

gerileme oldu. Türkiye, Avrupa otomobil 

satışları sıralamasında 2012 Eylül ayında 

5. sırada yer aldı. 






