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Değerli Meslektaşlarım,

Geçtiğimiz yıl Ocak ayı satışlarından yüzde 20 yukarıda bir satış gerçekleştirerek 2013 yılı için iyi 
sinyaller almaya başladık. Henüz 2013 model araçlarımızın devreye girmediği Ocak ayındaki bu 
sinyal Şubat ve Mart aylarında daha başarılı işler yapılacağını gösteriyor.

2013 yılı dünyada beklenen büyüme hedefi yüzde 3,5 olarak verildi, ülkemizin hedefi ise yıl ba-
şındaki tahminlere göre yüzde 4 olarak belirlendi. 2012 yılında gerçekleşen yüzde 3 civarındaki 
büyümeye rağmen otomotiv pazarı yüzde10 küçüldü. Umuyoruz ki hem bu fark hem de bu yıl 
gerçekleşecek büyüme toplam olarak pazarımıza yansır.

Yaptığımız görüşmelerde hükümetin otomotiv üzerindeki ağır vergi yükünün farkında olduğu 
ve 2013 yılında sürpriz bir vergi artışı yapmayı planlamadığı bilgilerini alıyoruz. Hatta hükümet 
yetkililerine karayollarımızdaki yaşlı araç stoğunun eritilmesi için tüm sektör dernekleri olarak 
bilgilendirmelerde bulunmaya devam ediyoruz.

Ocak ayında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen “Özel 
tamirhanelerin asgari hizmet standartlarının oluşturulması” toplantısına katıldık. Oldukça en-
teresan geçen toplantı ile ilgili netleşen bilgileri ilerleyen sayılarımızda sizlerle paylaşacağız an-
cak önemli bir bilgiyi de şimdi vermek istiyorum.

Hazine “Yeni Kasko Sigorta Poliçe Şartları” oluşturmuş ve 1 Nisan 2013 tarihi itibarı ile uygula-
manın başlatılması planlanmış durumda. Bu tasarıda artış seçicilik modeli uygulanması plan-
lanmış yani kasko yapılırken tüketiciye “onarımınızı bizim yönlendirdiğimiz tamirhanerlerde mi 
yaptırmak istersiniz yoksa kendi istediğiniz yerde mi onarım yaptırmak istersiniz” diye sorulacak. 
Diğer önemli soru ise “Onarımınızı orijinal parça ile mi yaptırmak istersiniz, eşdeğer parça ile mi 
yaptırmak istersiniz” şeklinde olacak.

Burada önemli olan konu her iki poliçe arasındaki fiyat farkının nasıl belirleneceği olmalı bu ko-
nuda Hazine yetkililerine endişelerimizi belirterek önlem alınması gerektiğini izah edeceğiz. Bir 
diğer konu ise eşdeğer parçanın tanımının nasıl yapılacağı. Şu anda 2005/4 Blok Muafiyeti ka-
nununda yapılan tanım baz alınıyor ancak bu tanım yeterince açık olmaması nedeniyle netleşti-
rilmeye ihtiyaç duymaktadır. Şu anda TSE bünyesinde çalışan bir komite bu konuya yönelik öne-
rileri çalışıyor. Oyder olarak bizde bu komiteye katılarak doğru tanımlamanın yapılmasına yar-
dımcı olmaya gayret edeceğiz.

Değerli dostlarımız 2013 yılı itibarı ile Yeni İş Güvenliği yasası devreye girdi ve denetlemeler hazi-
ran ayında başlayacak. Bu konu ile ilgili bilgileri size sık aralıklarla yapmaktayız, lütfen bu uyarı-
larımızı dikkatle okuyunuz ve bilgi almak için bizi arayınız.

Başarılı bir Şubat ayı diliyorum.

Saygılarımla...

Kasko 
sigortalarındaki 
önemli 
değişiklikler

Özgür TEZER
OYDER Genel Sekreteri

EDİTÖRÜN YORUMU
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİSEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

Nurkan YURDAKUL
Mazda Türkiye Genel Müdürü

"Yetkili satıcılık bir tutku 
ve bir sanattır"

Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul:
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Otomotiv sektörü ve genel ekonomi olarak 
2012 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Rekorlar yılı olan 2011’den sonra, 2012 
yılında pazarın biraz daralacağı tüm otomotiv 
profesyonellerinin düşüncesiydi. Nitekim, 
hükümetin de ÖTV’leri artırması (özellikle hususi 
görünümlü ticari araçlarda) bu düşüşe önemli 
katkıda bulundu. Yine de bu kadar vergi yüküne 
rağmen ulaşılan adetlerin, ülkemiz pazarının 
gelişme potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu 
göstermektedir.

2012 yılı, Avrupa’da yaşanan krize tedbir olarak 
Türk ekonomisinin soğutulma ve yumuşak iniş 
yaptırılma tedbirlerinin sonucunda, daralmanın 
yaşandığı bir yıl oldu. Zaten ÖTV artışı da bu 
planın bir parçasıydı. Alınan önlemler her ne kadar 
otomotiv sektörüne zarar vermiş gibi görünse de, 
ekonomimizin sağlıklı kalmasında çok faydalı 
olmuştur.

Son yıllardaki otomotivin hızlı yükselişi 2013 
ve sonrası için nasıl bir beklenti yaratıyor?

Son yıllarda otomotiv pazarı hızlı yükselmiyor, 
sadece olması gereken seviyeye yaklaşıyor. Kişi 
başına düşen milli gelirin artması, faiz oranlarının 
düşmesi ve oluşan güven ortamı, tüketicilerin, artık 
bir lüks değil de bir ihtiyaç olan otomobile, daha 
kolay ulaşmasını sağlıyor. Devletin, Kurumlar ve 
Gelir vergilerini daha efektif toplayıp, otomotiv 
sektörünün üzerindeki vergi yükünü hafifletmesi 
ile pazar olması gereken 1,2-1,5 milyon adetlere 
oturacaktır. Kaldı ki Avrupa ülkelerindeki 
otomobil sahipliği oranlarına yaklaşabilmemiz 
için bu adetlerin çok daha üzerinde araç satılması 
gerekmektedir.

En önemlisi, artık sektör büyüdükçe ÖTV artışı 
beklentileri yerini Otomotiv Strateji Belgesi'ndeki 
tedbirlerin uygulamaya konması beklentilerine 
bırakmalıdır.

Otomotiv sektöründe sizce acil olarak hangi 
tedbirler alınarak sürdürülebilir büyüme 
sağlanmalı?

Türkiye hem üretim hem de satış açısından en 
avatajlı ülkelerden biridir. Üretime sağlanan 
teşvikler hakikaten çok önemlidir. Ancak yatırımcı 
için iç pazarın istikrarı da en azından teşvikler 
kadar önemlidir. Hiçbir yatırımcının sadece ihracat 
pazarları için gelip Türkiye’ye yatırım yapacağını 
düşünmüyorum. Hiç umulmadık anlarda artan 
vergilerin hem yatırımcıları hem de tüketicileri 
fazlasıyla tedirgin etmektedir.

Sektörün gelişmesi için hükümetten en önemli 

beklenti, emisyon oranlarına göre vergilendirme 
olmalıdır. Avrupa’nın da hızla uygulamaya 
koymakta olduğu bu vergi sistemi daha adaletli ve 
kaliteyi ve çevreyi ödüllendirici olacaktır.

Mazda markasının Türkiye’deki varlığı 
önümüzdeki yıllarda nasıl bir seyir gösterecek?

İstanbul AutoShow’da sergilendiğinde Yeni Mazda6 
modelimiz, Mazda CX-5’in ardından SKYACTIV 
TEKNOLOJİSİ ve ”KODO – Hareketin Ruhu” 
tasarım dilini benimseyen yeni nesil Mazda 
araçlarının ikincisi olarak ziyaretçiler tarafından 
büyük ilgi gördü. SKACTIV Teknolojisi ile 
donatılmış yeni modellerimizin otomobil severler 
tarafından yakından takip edildiğini görüyoruz. 
Mazda’nın teknolojiye yaptığı yatırımın bütün 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de karşılıksız 
kalmayacağına inanıyoruz.

Mazda olarak bizim 2012 yılındaki en önemli 
hedefimiz, markamızla aynı frekansta olan 
bayilerimizle birlikte, 2012 başından itibaren 
gelmeye başlayan SKYACTIV teknolojisiyle 
donanımlı 6.nesil araçlarımızın piyasaya sunumu 
için en elverişli coğrafi, fiziki ve teknik altyapıyı 
sağlamaktı.. 2013’ün ilk çeyreği ile birlikte 
lansmanını yeni yaptığımız Yeni Mazda6 modelimiz 
de Nisan başı itibariyle Türkiye’deki ürün gamında 
yerini alacak. 2013 yılı da 2012 gibi bizim için 
büyük önem taşıyor. Araçlarımızın satışına en güzel 
zemini hazırlayacak çalışmalarımızı aktif olarak 
sürdürüyoruz.

"Sektörün gelişmesi 
için hükümetten 

en önemli beklenti, 
emisyon oranlarına 
göre vergilendirme 

olmalıdır. Avrupa’nın 
da hızla uygulamaya 
koymakta olduğu bu 

vergi sistemi daha 
adaletli ve kaliteyi ve 
çevreyi ödüllendirici 

olacaktır."

"Sektör büyüdükçe 
ÖTV artışı beklentileri 

yerini Otomotiv 
Strateji Belgesi'ndeki 

tedbirlerin 
uygulamaya konması 

beklentilerine 
bırakmalıdır."
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

Uluslararası ortaklıklarla genişletilen üretim, 
Mazda için de bir fırsat mı? Yoksa yalnız olmak 
daha mı değerli?

Marka olarak yalnız olmak ve proje bazlı 
işbirliklerine girmek en güzeli olsa gerek. Böylelikle 
hem yatırımlarınızın verimliliğini artırabiliyor hem 
de işbirliği yaptığınız proje ortağının sadece kuvvetli 
yanlarından faydalanabiliyorsunuz.

Bütün dünyaya baktığımızda firmalar arası 
ortaklıkların çoğaldığını görüyoruz. Mazda da 
talepler doğrultusunda kendisi için uygun olarak 
gördüğü partnerlerle ya da kendi yatırımlarını 
kullanarak gelişme göstermek istediği alanlarda 
çalışmalarına devam etmektedir.

Mazda ile Fiat Grubu arasında imzalanan yeni 
MX-5 ve Alfa Romeo Spider daha geniş bir 
işbirliğinin ilk habercisi denilebilir mi?

Mazda ile Fiat arasında, Alfa Romeo için roadster 
platformu üretmek dışında bir işbirliği yoktur.

Yapılan anlaşma, Mazda ve Fiat’ın iki farklı, özgün 
tarza sahip, ikonik ve markaya özel arkadan itişli 
roadster araçlar geliştirmesini öngörmektedir. 
Mazda ve Alfa Romeo araçları, markalara özgü olan 
tescilli motorlara sahip olacaktır. Bu anlaşma ile 
birlikte Mazda, gelişimini ve üretim verimliliğini 
artırmayı ve dünyanın dört bir yanında üstü açık iki 
kişilik spor araçlara olan ilgiyi tekrar canlandırmayı 
amaçlamaktadır.

Bunun benzeri bir işbirliği anlaşması da, Mazda’nın 
Meksika tesislerinde Toyota için B segmenti araç 
üretimidir. Bu iki proje bazlı işbirliği de Mazda’nın 
tesislerinin verimliliğinin artmasına önemli katkı 
sağlayacaktır.

Mazda’nın ürettiği Skyactiv teknolojisi ödüle 
doymuyor. Bu durum size gelecek açısından 
nasıl bir ümit vaat ediyor?

Mazda’nın SKYACTIV Teknolojisi ile donatılmış 
ilk modeli olan Mazda CX-5, 2012 yılının başında 
gerçekleştirilen lansmanından bu yana Avrupa’da 
ve dünyada düzenlenen ödül törenlerinde; tasarım, 
güvenlik, yakıt ekonomisi ve daha fazlasına dair sıra 
dışı performansı ve yenilikçi teknolojisi sayesinde 
çeşitli ödüller kazandı. Mazda’nın kompakt 
crossover SUV modelinin kazandığı ödüller, 
beklentileri aşan satış rakamlarında olduğu gibi, 
aracın yeteneklerini de gösteriyor. Mazda, ilk önce 
160,000 adetten 200,000 adede ve daha sonra da 
240,000 adede olmak üzere yıllık toplam üretim 
tahminlerini iki kez artırmak zorunda kaldı. Mazda 
markası için çok önemli bir yere sahip olan CX-
5’in aldığı olumlu tepkilerden biz de memnuniyet 
duyuyoruz. Yepyeni Mazda6’nın da aynı başarıyı 
devam ettireceğine inanıyoruz.

Yetkili satıcılık mesleği konusundaki 
görüşleriniz nelerdir? Sizce yetkili satıcıları 
bekleyen tehlikeler nelerdir?

Markaların ürünlerini müşterilerilerle buluşturan 
Yetkili Satıcılardır. Yani markaların aynasıdır, ilk 
yüzüdür ve müşteri nezdinde ilk intibasıdır.

Yetkili satıcılık bir tutku, bir sanattır. Bu iş 
sevilmeden yaılacak bir iş değildir. Ancak 
bu büyüyen pazarda, tutku ve sanatın yanına 
matematik ve finans yetkinliklerinin eklenmesi 
zorunlu hale gelmektedir. Son on yıldır “satıcı 
pazarı”ndan “alıcı pazarı”na dönen ve müşterinin 
kral olduğu ortama uyum sağlamak iyi bir sermaye 
ve insan kaynakları yapısı, iyi bir stok yönetimi 
ve dolayısıyla iyi bir finans yönetimi ile mümkün 
olabilecektir. Çalışanları maliyet olarak değil bir 
yatırım olarak değerlendirmek gerekmektedir 
çünkü artık araçların özelliklerinin yanısıra, 
müşterilerin araştırma/satın alma sırasında 
yaşadıkları deneyim de çok önem kazanmış 
bulunmaktadır.

Biz Mazda olarak sektörde farklılaşmanın ve 
uzmanlaşmanın önem kazandığı bu süreçte yetkili 
satıcılarımızı farklılaştıracak eğitimler geliştiriyor 
ve bayilerimizin gelişimini desteklemeye devam 
ediyoruz. 

"Biz Mazda 
olarak sektörde 
farklılaşmanın ve 
uzmanlaşmanın 
önem kazandığı 
bu süreçte yetkili 
satıcılarımızı 
farklılaştıracak 
eğitimler geliştiriyor 
ve bayilerimizin 
gelişimini 
desteklemeye devam 
ediyoruz."

Mazda’nın SKYACTIV 
Teknolojisi ile donatılmış 

ilk modeli olan Mazda 
CX-5, 2012 yılının başında 

gerçekleştirilen lansmanından 
bu yana Avrupa’da ve dünyada 
düzenlenen ödül törenlerinde; 

tasarım, güvenlik, yakıt 
ekonomisi ve daha fazlasına 
dair sıra dışı performansı ve 

yenilikçi teknolojisi sayesinde 
çeşitli ödüller kazandı. 
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OYDER'DEN HABERLER

ASBİS Ankara'da M1 sınıfı araçların 
tescili için zorunlu hale geldi
OYDER - OSD ve ODD'nin, EGM 
yetkilileri ile beraber 10 Ocak 
2013 tarihinde Renault-Mais 
Ankara eğitim merkezinde 
organize ettiği eğitimin ardından 
M1 sınıfı araç satan tüm 
markaların Yetkili Satıcıları 
sistem üzerinden deneme 
işlemlerine başladı.

E mniyet Genel Müdürlüğü'nün hedeflediği 
4 Şubat tarihi itibarı ile Ankara'da tüm M1 

sınıfı araçların tescil işlemlerinin artık Trafik 
Şubeleri üzerinden yapılması durdurulmuş tek 
işlem yeri ASBİS olarak belirlenmiştir. Ankara'daki 
yetkili satıcılıkların diğer bölgelere araç satışı 
yapmaları durumundada yine ASBİS üzerinden 
işlem yapmaları gerekecektir. Satış yapılan 
bölgedeki Trafik Şubelerinde de bu araçlara işlem 
yapılamayacaktır.

ASBİS, Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin 
Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması 

(Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi - ASBİS) olarak 
tanımlanıyor.  Araç tescil sürücü belgesi 
düzenleme sistemimizin güvenilir, modern, 
halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa 
Birliği ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya 
kavuşturulması ve bu işlemlerin tek merkezden 
elektronik ortamda online olarak yapılması, tescil 
belgesi ve sürücü belgelerinin ilgililerin adreslerine 
gönderilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde ilgili Bakanlık, kurum, kuruluş ve 
sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla 
yürütülen çalışmalar sonucunda "Araç Tescil ve 
Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda 
Online Olarak Yapılması" adı altında bir proje 
oluşturulmuştur.

"Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin 
Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması" 
projesi üç ana bölümden oluşmakta olup, bunlar; 

1. Yeni (sıfır) araçların tescil işlemleri,

2. Tescilli (ikinci el) araçların satış, devir ve tescil 
işlemleri,

3. Sürücü belgesi verilmesi işlemleridir.

İkinci el araçların satış işlemlerinde bu sistemin 
kullanmaya başlamasının ardından, yeni araçların 
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tescil işlemleri içinde 2013 yılı itibarı ile kullanımı 
Ankara'dan başlatıldı.

Yeni Araç İşlemleri

İkinci el araç satış işlemlerinde olduğu gibi, tek 
noktadan hizmet felsefesiyle, yeni araç satın 
alan vatandaşlarımızın tescil işlemleri, Yetkili 
Satıcılar aracılığıyla gerçekleştirilecek, trafik tescil 
kuruluşlarına gitmelerine gerek kalmayacaktır.  Bu 
doğrultuda, motorlu araç üreten ya da ithal eden 
tüm firmalar sisteme entegre edilmiştir. 

Firmalar tarafından ASBİS'e kaydedilen araca 
ait teknik bilgiler doğrultusunda, Yetkili Satıcılar 
ASBİS'e tescil bildiriminde bulunacaklardır.

Mart itibarı ile İstanbul'da seçilen pilot noktalarda 
deneme işlemleri başlayacak olan proje, yıl 
sonu olmadan tüm İstanbul'da uygulanmaya 
başlayacaktır.

ASBİS Sisteminin faydaları

Araç satın alacak kişiler önceki uygulamada, satış 
ve tescil işlemleri için birçok kurum ve kuruluşa 
(Vergi daireleri, noterler, şoförler odaları, trafik 
müşavirleri, trafik tescil kuruluşları) gitmeleri 
gerekirken, 1 Mayıs 2010 tarihinde başlatılan yeni 
uygulama ile bu işlemler için başka bir kurum 
veya kuruluşa müracaat etmeksizin, ilk müracaat 
noktasında (noterlerde), tek seferde, en az masrafla 
ve en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Satışı yapılacak araçlar için vergi dairelerinden 
"İlişik Kesme Belgesi" alınması uygulaması 
kaldırılmıştır,

Önceki uygulamada araç tescili için trafik tescil 
kuruluşlarına müracaat sırasında kullanılan 

Araç Tescil Müracaat ve İşlem Formu (Ek-1) 
uygulamadan kaldırılmıştır.

Önceki uygulamada araç kayıtlarında haciz, tedbir, 
ihtiyati tedbir gibi satış ve devri kısıtlayıcı durum 
olup olmadığı noterler tarafından sorgulama 
yapılamadığından, noterde aracı satın alan 
kişiler adlarına tescil için trafik tescil kuruluşuna 
geldiklerinde, araç kayıtlarında haciz, ihtiyati 
tedbir gibi şerhler çıkabilmekte ve mağdur 
olabilmekteydiler. Yeni uygulama ile bu tür 
mağduriyetler ortadan kaldırılmıştır.

Önceki sistemde noterde satışı yapılan bir 
aracın yeni alıcısı trafik tescil kuruluşuna gidip 
aracı üzerine tescil ettirmediği durumlarda, bu 
araçla ilgili vergi ve trafik ceza borçları ile diğer 
tebligatlar satıcıya gönderilmekteydi. Yeni sistemde 
aracın satışı ile birlikte aynı anda alıcı adına 
tescili de gerçekleştiğinden, bu konuda yaşanan 
mağduriyetler tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Araç plakasının değişmesi gerekmeyen tescil 
işlemlerinde, araç sahibinin, trafik tescil kuruluşuna 
gelmesine gerek kalmaksızın, tescil ve trafik belgesi 
adresine PTT aracılığıyla gönderilmektedir. 

Mart itibarı ile 
İstanbul'da seçilen 

pilot noktalarda 
deneme işlemleri 

başlayacak olan proje, 
yıl sonu olmadan 

tüm İstanbul'da 
uygulanmaya 
başlayacaktır.
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Babacan'dan 
Davos'ta kriz 
dersi

Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Avrupa’daki ekonomik 
problemlerin kaynağında 
bütçe açıkları ve borç stoku 
bulunduğunu belirterek, “Davos 
toplantılarında Avrupa ile ilgili 
ümit veren kimse yok. Sadece 
kötünün daha kötüye gidip 
gitmeyeceği konuşuluyor” dedi ve 
Türkiye’nin yeni rotasını çizdi.

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısına 
katılan Ali Babacan, Nobel ödüllü ekonomist Joseph 
Stiglitz, IMF Başkan Yardımcısı Min Zhu, İtalya Maliye 
Bakanı Vittorio Grilli, Amerikalı Senatör Eric Cantor 
ile birlikte ''Ekonomik Dinamizm Yaratmak'' panelinde 
konuştu. 

K üresel krizle birlikte birçok ülkeyi borç 
krizine sürükleyen kamu harcamalarını 

artırma tuzağına düşmek yerine bütçe dengelerini 
bozmadan ekonomiye güven sağladıklarını, 
büyümeyi ağırlıklı olarak özel sektör eliyle 
gerçekleştirdiklerini ve istihdamı teşvik ettiklerini 
anlatan Babacan'ın krizi yenme formülü diğer 
panelistlerce de onaylandı.

Panelin diğer konuşmacılarından Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) Başkanı Guy Ryder, 
moderatörlük yapan El Cezire sunucusu Kemal 
Santamaria'ya "Eğer bu oturumda gerçekten 
ekonomik kırgınlığa odaklanmak istediysen 
panelistleri büyük ölçüde yanlış seçmişsin. Türkiye 
ve İzlanda'nın kırgınlıkla ne alakası var, konuyla 
örtüşmüyor" diye takıldı.

Babacan' ve Ryder'la birlikte İzlanda 
Cumhurbaşkanı Olafur Raghur Grimsson, Malezya 
Başbakanı Necib Abdülrezzak Çinli akademisyen 
Li Daokui'nin katıldığı "Ekonomik Kırgınlık ve 
Tehlikeleri" panelinde ekonomik toparlanma ve 
işsizlikle mücadele tedbirleri tartışıldı.

Babacan, paneldeki konuşmasında Türkiye'nin 
küresel krizin başlangıcından itibaren ekonomik 
politikalarının merkezine "güven" kavramını 
yerleştirdiğini, tüketici güvenini ve özel sektöre 
ve bankalara güveni sağlamaya öncelik verdiğini 
belirtti. "Eğer bir ülkede kamu borcu endişe 
kaynağıysa sadece daha fazla kamu harcaması 
işe yaramayacaktır. İlave harcamayla hedeflenen 
ekonomik canlanmadan daha fazlası, oluşacak 
güven kaybıyla eriyip gidecektir" tespitinde 
bulunan Babacan, bu nedenle krizde harcamaları 
artırmaktansa kemerleri sıkı tutmayı tercih 
ettiklerini dile getirdi.

Babacan, Türkiye'nin son 3 yıldaki hızlı ekonomik 
büyümesinin ağırlıklı olarak özel sektör eliyle 
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sağlandığını ve hazineye yük binmemesi için büyük 
altyapı yatırımlarında yap-işlet-devret modelini 
tercih ettiklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Babacan, bu süreçte istihdamı 
kamunun katkısıyla ve vergi avantajlarıyla teşvik 
ettiklerini ve işsizlere mesleki eğitime ağırlık 
verdiklerini, uyguladıkları politikalar ve hızlı 
ekonomik büyüme sayesinde ILO verilerine göre 
küresel krizin başlangıcından itibaren işsizliği en 
hızlı düşüren ülkelerden biri olduklarını ve 4,6 
milyon ilave istihdam sağladıklarını anlattı.

"Türkiye artık yatırımcıların gözdesi
olmuş bir ülke"

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, büyük yatırım 
dalgasının Türkiye için çoktan başladığını ve 
bunun devam ettiğini belirterek, ''Türkiye artık 
yatırımcıların gözdesi olmuş bir ülke'' dedi.

Davos'ta Türkiye ekonomisinin nasıl göründüğüne 
ilişkin soruya da Babacan, ''Türkiye artık bir başarı 
örneği olarak tescil edilmiş durumda. Kime Türkiye 
deseniz (çok iyi, her şey çok güzel gidiyor, bir başarı 
örneği) diyor'' yanıtını verdi.

"Not artışlarının etkisi çok marjinal"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları not 
artışlarının ekonomilere etkisinin sorulması üzerine 
Babacan, şunları söyledi:

''Bana göre bu not artışlarının etkisi çok marjinal. 
Çünkü ciddi yatırımcılar Türkiye'yi her yönüyle 
değerlendiriyor ve çok yakından izliyor. Kredi 
derecelendirme kuruluşlarının yaptığı analizlerinin 
çok daha kapsamlısını, yatırım yapan kuruluşlar 
zaten yapıyor ya da yaptırıyor. Son krizden sonra 
kredi derecelendirmelerinin önemi eskisi kadar 
yüksek değil. Mesela bir kuruluş daha kredi 
notumuzu artırırsa şu ana kadar Türkiye'ye 
girmeyen bazı fonlar da girecektir ama bunlar 
marjinal katkılar. Asıl büyük yatırım dalgası zaten 
Türkiye için çoktan başlamış durumda ve bu devam 

ediyor. Türkiye artık yatırımcıların gözdesi olmuş 
bir ülke. Tabi ki olsa memnun oluruz ama biz 
öncelikle kendi ev ödevimizi yapacağız. Türkiye'nin 
geleceği için reformlara ve doğru politikalara devam 
edeceğiz bunlar zaten arkadan gelecek."

"Kredi büyümesinde yüzde 15 hedefinin 
aşılması"

Kredi büyümesinde yüzde 15 olarak belirlenen 
hedefin aşılmasının sıkıntı yaratıp yaratmayacağına 
ilişkin olarak da Babacan, son bir kaç hafta yüzde 
15'in biraz üzerine çıktı diye hemen beklenti içine 
girmeye gerek olmadığını ifade ederek, ''Yüzde 15'lik 
kredi genişlemesiyle bizim yüzde 4'lük büyüme 
hedefi uyumlu bir kompozisyon. Bu çerçevede 
devam eder diye bekliyoruz ama beklediğimizin 
dışında gelişmeler olursa da hepsinin tedbiri var'' 
diye konuştu.

Babacan, hükümet olarak uyguladıkları makro 
ekonomik çerçevenin çok geniş kesimlerce 
kabul gördüğünü ve çok ciddi güven ortamının 
oluştuğunu söyledi.

Japonya Merkez Bankası'nın attığı adımdan sonra 
merkez bankalarının bağımsızlığının eleştirilmeye 
başlandığının hatırlatılması üzerine Babacan, 
hangi ülke olursa olsun, hükümetle merkez 
bankasının kamuoyunun önünde tartışmaya 
girmemesi, ihtilafların kapalı kapılar arkasında 
çözülmesi gerektiğini söyledi. Kamuoyunun önünde 
tartışıldığı zaman halkta, şirketlerde ve finans 
çevrelerinde güvensizlik oluştuğunu vurgulayan 
Babacan, ''Güveni kaybettiğiniz zaman ne büyüme, 
ne istihdam olur'' ifadesini kullandı. 

Ali Babacan, 

uyguladıkları 

politikalar ve hızlı 

ekonomik büyüme 

sayesinde ILO 

verilerine göre küresel 

krizin başlangıcından 

itibaren işsizliği en hızlı 

düşüren ülkelerden 

biri olduklarını ve 4,6 

milyon ilave istihdam 

sağladıklarını anlattı. 

Babacan, paneldeki konuşmasında Türkiye'nin küresel krizin 
başlangıcından itibaren ekonomik politikalarının merkezine "güven" 
kavramını yerleştirdiğini, tüketici güvenini ve özel sektöre ve 
bankalara güveni sağlamaya öncelik verdiğini belirtti. "Eğer bir 
ülkede kamu borcu endişe kaynağıysa sadece daha fazla kamu 
harcaması işe yaramayacaktır. İlave harcamayla hedeflenen 
ekonomik canlanmadan daha fazlası, oluşacak güven kaybıyla 
eriyip gidecektir'' diyen Babacan, bu nedenle krizde harcamaları 
artırmaktansa kemerleri sıkı tutmayı tercih ettiklerini söyledi. 
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2013 ihracatta rekor 
kıracağımız bir yıl olacak
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İhracatçı Birlikleri 
verilerine göre, Ocak ayında ihracatın 11 milyar 25 milyon 
dolara ulaştığını bildirdi. Çağlayan, ihracatın şimdiye kadar 
Ocak ayları içinde ulaşılan en yüksek düzeye çıktığını ve 
yüzde 5,6 yükseldiğini kaydetti.

E konomi Bakanı Zafer Çağlayan, yaptığı 
açıklamada, Ocak ayı, İhracatçı Birlikleri 

verilerine göre, ihracatın 11 milyar 25 milyon dolara 
ulaştığını ifade ederek, ‘’Bu başlangıçla, 2013 de 
ihracatta rekor kıracağımız bir yıl olacak’’ dedi.

100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilen 
ülke sayısının 27 olduğunu kaydeden Çağlayan, 
‘’İhracatımız son 10 yılda 4,2 katına yükseldi. 
Önümüzde 2023 sonu için 11 yılımız var. Biz bu 11 
yılda ihracatımızı 3,3 katına çıkarmayı, 500 milyar 
dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu da inşallah 
yapacağız’’ değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çağlayan, Ocak ayı İhracatçı Birlikleri 
verilerine ilişkin şunları kaydetti: ‘’Açıklanan 2012 
resmi dış ticaret verilerimiz 152,6 milyar dolarla mal 
ihracatında tarihi bir rekor kırdığımızı, ihracatın 
ithalatı karşılama oranının yüzde 64,5’e yükseldiğini 
gösterdi. Gelişmiş ve gelişmekte olan 97 ülkeye 
ihracatımız rekor kırdı. 45 ilimiz tarihimizdeki 
en yüksek ihracat düzeyine ulaştı. Bugüne de yine 
bir güzel haberle başlıyoruz. İhracatçı Birlikleri 
verilerine göre, ihracatımız 11 milyar 25 milyon 
dolara ulaşarak, şimdiye kadar Ocak ayları içinde 
ulaştığımız en yüksek düzeye çıktı.

2013 yılı Ocak ayında, 2012 Ocak ayına göre, tarım 
ürünleri ihracatımız yüzde 13,3 oranında artış 
göstererek 1 milyar 707 milyon dolara, sanayi 
ürünleri ihracatımız yüzde 3 oranında artış 
göstererek 8 milyar 922 milyon dolara, 
madencilik sektörü ihracatımız ise yüzde 
45,8 oranında artış kaydederek 396 
milyon dolara yükseldi. Otomotiv 
sektörü 2013 yılı Ocak ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan:

Zafer ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

göre yüzde 5,7 oranında düşüşle 1 milyar 491 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesine rağmen 
en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. İhracatını 
yüzde 14,6 oranında artırıp 1 milyar 406 milyon 
dolar düzeyine ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörü en çok ihracat yaptığımız ikinci sanayi 
sektörü oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektörü ise yüzde 1 oranında artışla 1 milyar 316 
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve en fazla 
ihracat yapılan üçüncü sanayi sektörü oldu.’’
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Orta Doğu ülkelerinin ihracatımızdan aldığı pay 
yüzde 18,5 oldu

Bakan Çağlayan, Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkelerine ihracatın yüzde 23,3 artarak 1 milyar 
250 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bölgenin 
toplam ihracattaki payının yüzde 11,3’e yükseldiğini 
bildirdi.

AB ülkelerine ihracatın bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 4 milyar 
844 milyon dolar seviyesine geldiğini kaydeden 
Çağlayan, AB’nin ihracattan aldığı payın yüzde 
43,9 olduğunu söyledi. Çağlayan, şu bilgileri 
verdi: ‘’Geçen yıl bu oran yüzde 43,8’di. Bu sene 
AB’de kötüye gidişin durmasını beklediğimizi 
birkaç aydan beri ifade ediyorum. İnşallah bu yıl 
AB’ye daha fazla mal ihraç edeceğiz. Orta Doğu 
ülkelerine ihracatımız Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre binde 8 oranında artarak 2 
milyar 44 milyon dolar oldu. Orta Doğu ülkelerinin 
ihracatımızdan aldığı pay yüzde 18,5 oldu. Afrika 
ülkelerine ihracatımız ise yüzde 15,9 oranında 
artarak 1 milyar 98 milyon dolara çıktı. Geçen yıl 
Ocak ayında yüzde 9,1 olan Afrika ülkelerinin payı 
bu yıl yüzde 10’a yükseldi.’’

220 ülke/gümrük bölgesine ihracat yapıldı

Bakan Çağlayan, 2013 yılı Ocak ayında toplam 220 
ülke/gümrük bölgesine yönelik ihracat yapıldığını, 
100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilen 
ülke sayısının ise 27 olduğunu belirtti.

Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 
sıralamasında ilk 5’te 1 milyar 45 milyon dolarla 
Almanya, 884 milyon dolarla Irak, 651 milyon 
dolarla İngiltere, 546 milyon dolarla Rusya, 546 
milyon dolarla İtalya’nın yer aldığını ifade etti.

Çağlayan, açıklamasında şunları kaydetti: ‘’Çin’e 
ihracatımız yüzde 34, Güney Afrika’ya yüzde 279, 
Libya’ya yüzde 59 yükseldi. İhracatımız son 10 yılda 
4,2 katına yükseldi. Önümüzde 2023 sonu için 11 
yılımız var. Biz bu 11 yılda ihracatımızı 3,3 katına 
çıkarmayı, 500 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 
Bunu da inşallah yapacağız. Daha fazla çalışıp, 
daha fazla üretim, daha fazla ihracat yapacağız. 
Ekonomimizin geleceği üretim ve ihracatta. Teşvik 
sistemimiz, mal ve hizmet ihracatı desteklerimiz, 
yabancı sermaye politikamız hep bu inanç 
üzerine kurulu. Üreticilerimizi, çalışanlarımızı, 
ihracatçılarımızı ayrı ayrı kutluyorum.

Dış ticaret verileri

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı dış ticaret 
verileri ile 2012 yılı tamamına ait durumumuzu net 
olarak görüldüğünü ifade eden Çağlayan, 2012'nin 

Türkiye için dış ticaret alanında bir başarı yılı 
olduğunun altını çizdi.

İhracatın 2011'e göre yüzde 13,1 artışla 152 milyar 
561 milyon dolar olduğunu anımsatan Çağlayan, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

''Bu muazzam bir artış oranı. 12 aylık dış ticaret 
verisi açıklanmış 20 ülke var. Bunlar arasında 
Vietnam yüzde 18 artış ile ilk sırada geliyor. 
Arkasında yüzde 13,1 artışla Türkiye var. 2012'de 
dünya mal ihracatı yerinde saymışken bizim ihracat 
artışında ilk sıralarda olmamız çok önemli bir 
gelişme. 2012 ithalatımız ise 2011'e göre yüzde 
1,8 geriledi ve 236 milyar 527 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. ''

2011'de 106 milyar dolara yaklaşan dış ticaret 
açığının 84 milyar dolara düştüğüne işaret eden 
Çağlayan, enerji hariç dış ticaret açığının 2011'de 
58,4 milyar dolar iken, 2012'de 31,6 milyar dolara 
indiğini kaydetti.

2011'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
56 iken, 2012'de yüzde 64,5'e yükseldiğine dikkati 
çeken Çağlayan, ''Amacımız bunu uzun vadede 
yüzde 80'e çıkarmak. Ekonomi Bakanlığı ve 
Hükümetimizin ilgili diğer bakanlıkları, kurumları 
bu amaçla çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Çok önemli bir diğer gelişmenin ihracatın gayri 
safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı olduğunu 
belirten Çağlayan, 2002 yılında mal ihracatının 
GSYH içindeki payının yüzde 15,5 olduğunu, 
2012 yılında bu oranın yüzde 19'a ulaşmasını 
beklediklerini bildirdi. Zafer Çağlayan, bu 
gelişmeleri, ''İşte bu ihracat ile büyüyen Türkiye'nin 
resmidir'' şeklinde değerlendirdi. 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, otomotivde yerlilik oranının 
arttığına işaret ederek, "Yüzde 80-85 yerliliği yakalamak 
mümkün.'' dedi.

"Teşvik modeline ayar veriyor, otomotiv ana sanayi ve yan sanayi 
yatırımları limitlerini artırarak ‘öncelikli yatırım’ kapsamına alıyoruz. 
Bursa’da veya İstanbul’da yapılan yatırımları Tunceli, Adıyaman ve 
Kahramanmaraş’ta yapılıyor gibi ele alıyoruz. Otomotiv sektöründe 
motor yatırımı, aktarma organları yatırımı peşindeyiz. Yakında 
önemli bir rapor ortaya koyacağız. Burada önemli belirlemeler var. 
Malum otomotivde yerlilik oranı artıyor. Gerekenler yapıldığı takdirde 
otomotivde yüzde 80-85’e kadar yerliliği yakalamak mümkün. Yan 
sanayinin yerliliği yüzde 70-80 yerliliği buldu bile. İyi bir uygulama 
olarak görülmeli motorda 75 milyon lirayı, aktarma organlarında 
20 milyon lirayı, otomotiv elektroniğinde 20 milyon lirayı geçen 
yatırımları ‘öncelikli yatırım’ olarak göreceğiz.

Türkiye'nin atlama 
tahtasında hedefe 
doğru ilerlediğini 
kaydeden Çağlayan, 
"Geçmişte bize hasta 
muamelesi yapanlar 
şimdi yoğun bakım 
çadırında. Ne zaman 
normale dönecekleri 
de belli değil. Biz 
onların bu durumdan 
da mutluluk 
duymuyoruz. İnşallah 
onlar da bir an önce 
normale dönerler. Şu 
an öyle bir noktadayız 
ki, kriz vız geldi tırıs 
gider Allah'ın izniyle" 
diye konuştu.
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Otomotiv pazarının 
2012 performansı
Çınar NOYAN
cinar.noyan@mfg.com.tr
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2011 yılının satış rekorları ile tamamlanmasının ardından 
yukarı ivmenin korunup korunamayacağını gösterecek olan 
2012 satışları, otomobil ve hafif ticari araç toplamında 
777.761 adetle tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı.

Otomotiv satışları 
içinde 2012’nin 
yerine baktığımızda 
ise ulaşılan 777.761 
adetlik satışın tüm 
yıllar içinde ikinci en 
yüksek seviye olduğu 
görülüyor.

2 012 yılının hemen başında sektör liderlerinden 
gelen tahminler, satış adetlerinde 2011’e göre 

yüzde 10-15 düşüşü gösterse de yıl içinde ulaşılan 
satış rakamları yıl sonunun beklenenden daha iyi 
gelme olasılığını düşündürtüyordu. Ancak yılın son 
bölümünde açıklanan yeni ÖTV oranları ayarlaması 
ile hızlı satışların önüne büyük bir engel konulmuş 
oldu.

Tüm yıl içi hareketliliğine rağmen sene sonundaki 
777.761 adetlik satış rakamı hem rekorlar yılı 2011’e 
göre yüzde 10,03 daraldı hem de yıl başındaki 
tahminler dahilinde kalarak beklentilerin dışına 
çıkmamış oldu.

Otomotiv satışları içinde 2012’nin yerine 
baktığımızda ise ulaşılan 777.761 adetlik satışın 

tüm yıllar içinde ikinci en yüksek seviye olduğu 
görülüyor.

Genel olarak bakıldığında 2012 yılı satışlarındaki 
düşüşün büyük bölümünün hafif ticari araç 
pazarındaki daralmadan kaynaklandığı anlaşılıyor.

Binek otomobil pazarı geçen seneye göre sadece 
yüzde 6,27 azalmayla 556.280 adete geriledi. Yarım 
milyonun üzerinde satışın gerçekleştiği bir pazarda 
yüzde 6,27’lik daralma önemli bir düşüş olarak 
algılanmayabilir ve göz ardı edilebilir.

Ancak hafif ticari araç pazarındaki gerilemenin 
yüzde 18,25 oranında gerçekleşmesi ve bir önce 
seneye göre yaklaşık 50.000 adetlik azalmaya 
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221.481 adet olarak gerçekleşmesi, toplam satışın bu 
derece etkilenmesine neden oldu diyebiliriz.

Satışların yıl içindeki dalgalanmaları göz önüne 
alındığında karşımıza geçmiş yıllara benzer bir 
grafik çıktığını da göz önünde bulundurmamız 
gerekiyor.

Yıl sonunda geleneksel olarak görmeye alıştığımız 
satış artışları bu sene de özellikle binek 

otomobillerde gerçekleşirken, yıl son 4 ayındaki 
satışların ilk 4 aya göre olan büyük üstünlüğü de 
aynı şekilde korunmuş oldu.

Bu yıla özgü 2 temel değişimden söz etmek de satış 
dalgalanmalarını açıklayıcı olacaktır. En önemli 
değişim, Ekim ayında yaşanan ÖTV oranlarındaki 
artışın etkisidir. Toplam pazarın % 92’sini oluşturan 
1,6 lt ve altındaki motor hacmine sahip araçların 
ÖTV oranları % 37’den % 40’a çıkartılarak ortalama 

SEGMENTLERE GÖRE SATIŞ DAĞILIMI

A
1.458 (% 0)

B
185.201 (% 33)

C
285.816 (% 51)

D
66.868 (% 12)

E
14.758 (% 3)

F
2.179 (% 1)

H/B
217.315 (% 39)

SDN
240.207 (% 43)

S/W
10.899 (% 2)

MPV
11.732 (% 2)

SUV
61.925 (% 11)

CDV
8.181 (% 2)

SPOR
6.021 (% 1)

Türkiye’deki toplam 
otomobil satışının 
yüzde 84’lük payı B 
ve C segmentlerinden 
oluşuyor. Türk tüketicisi 
orta büyüklükte ve kolay 
ulaşabileceği otomobilleri 
satın almayı tercih ediyor.

62.304
58.148

69.629
59.938

71.710

115.400
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satın alma maliyetlerine yaklaşık 1.000 TL’lik ekstra 
bir yük bindirilmişti.

Bu artışın etkisiyle Ekim satışları Eylül satışlarının 
altında kalmış ve belki de yıl sonu toplamını olumsu 
yönde etkilemiş bulunmaktadır.

İkinci önemli değişiklik ise hala etkisini tam 
olarak ölçümleyemediğimiz model yılı geçişindeki 
düzenlemelerde yapılan değişiklikti. Daha önceki 
yıllarda Ağustos ayında başlayan model yılı geçişi 
bu sene takvim yılı ile eşitlenmiş ve Aralık sonuna 
bırakılmıştı. Bu sebeple Aralık ayı satışları merakla 
beklenmeye başlanmış ve model yılının etkisinin 
olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştı.

Sonuçlar açıkça gösteriyor ki tüketici model yılı 
değişikliği ile ilgili herhangi bir ısrar veya alım 
ertelemesine girmeden normal tüketimine devam 
ediyor. Hatta bu uygulamanın genel olarak yavaş 
geçen yaz aylarında bir kıpırdanmaya neden olduğu 
da iddia edilebilir.

Segmentlere Göre Satış Dağılımı

Türkiye’deki toplam otomobil satışının yüzde 
84’lük payı B ve C segmentlerinden oluşuyor. Türk 
tüketicisi orta büyüklükte ve kolay ulaşabileceği 
otomobilleri satın almayı tercih ediyor.

Türkiye’de 1 yıl içinde satılan otomobillerin yüzde 
43’ünün sedan olması hala pazarımızın sedan etkisi 
altında olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir anca 
unutulmaması gereken önemli göstergelerden biri 
de son yıllarda hızla yükselen hatchback pazarının 
yüzde 39’a ulaşmasıdır. Her ne kadara sedan tercihi 
hala daha fazla olsa da hatchkback otomobiller için 
de Türkiye otomobil pazarı önemli bir pazardır.

Tüm dünyada hızlı yükseliş gösteren SUVlara 
bakınca, ülkemizde de yüzde 11’lik bir Pazar 
payına sahip oldukları dikkat çekiyor. Yıl içinde 
satılan yaklaşık 62.000 adetlik segment payı, SUV 
modellerin ne kadar tercih edildiğinin en değerli 

kanıtı. Bu arada hemen hemen her markanın SUV 
segmentine girmesi ve her geçen gün SUVların 
küçülmeye başlaması da bu segmentin geleceğinin 
daha da parlak olacağını gösteriyor.

Bir dönem Avrupa pazarlarında en geleceği 
parlak gövde tipi olarak gösterilen MPV modeller 
ise ülkemizdeki zorlu yolculuklarına devam 
ediyorlar diyebiliriz. Türk tüketicisinin çok rağbet 
göstermediği MPV modeller de aynen Station 
Wagon modeller gibi küçük paylarla idare etmek 
durumunda kalıyor.

Türkiye’de en çok araç satılan segment olan C Sedan 
segmentinin en çok satılan modeli Fiat Linea, doğal 
olarak tüm modeller içinde de en çok satılan model 
olma özelliğine sahip. 

D segmentinde Volkswagen, SUV segmentinde 
Nissan ve MPV segmentinde Ford’un baskın şekilde 
önde olduğu ve segmentlerini domine ettiği ise 
dikkat çekici bir başka gerçek.

2013 Beklentileri ve Sonrası

2013 yılı toplam satışları hakkında yine pek 
çok varsayım yapılıyor olsa da sanırım referans 
olarak almamız gereken Otomotiv Distribütörleri 
Derneği’nin 2012 yılı içinde yayınladığı 
“Otomotivde Talep Tahmini” raporu olmalı.

Yandaki talep tahmin modelinde ekonomik büyüme 
oranının yüzde 5,5 olarak sabitlenmesi nedeniyle 
tahminler biraz yüksek görünüyor olabilir. Ancak 
hükümetin açıkladığı yüzde 4’lük büyüme oranına 
göre revize edilen çalışmadan çıkan toplam pazar 
öngörüsü de 835.000 olarak belirlenmiş. 2013 
yılı için kabaca 2012 seviyeleri ile benzer bir satış 
hacminin gerçekleşeceğini tahmin edebiliriz. 

2013 2014 2015 2016

Toplam Pazar 919.597 1.019.099 1.127.089 1.246.323

Binek 608.001 681.580 761.002 850.039

Hafif Ticari 311.596 337.519 366.087 396.284
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SEGMENTLERE GÖRE SATIŞ ADETLERİ

SDN H/B S/W MPV CDV SPOR SUV

A 1.458

B 35.518 127.214 6.695 2.581 7.739 11 5.443

C 145.456 88.241 2.805 9.065 1.797 38.452

D 48.817 304 1.334 20 3.728 12.665

E 9.937 98 65 66 442 226 3.924

F 479 259 1.441

SEGMENTLERE GÖRE EN ÇOK SATAN MODELLER

SDN H/B S/W MPV CDV SPOR SUV

A Fiat 500

B
Renault
Symbol

Ford 
Fiesta

Renault
Clio

Ford
B-Max

Dacia
MCV

Mazda
MX-5

Nissan
Juke

C
Fiat

Linea
Opel
Astra

Renault
Megane

Ford
C-Max

VW
Scirocco

Nissan
Qashqai

D
VW

Passat
Citroen

DS5
VW

Passat
Ford

S-Max
VW

Passat CC
VW

Tiguan

E
BMV

5 Serisi
BMV

5 Serisi
Lancia

Themia
Seat

Elhambra
Audi
Q3

Audi A7
S. Black

R. Rover
Evoque

F
Mercedes

S Serisi
Mercedes
CLS Serisi

R. Rover
Sport

Tüm dünyada hızlı 
yükseliş gösteren 
SUVlara bakınca, 
ülkemizde de % 11’lik 
bir Pazar payına 
sahip oldukları dikkat 
çekiyor. Yıl içinde 
satılan yaklaşık 
62.000 adetlik 
segment payı, SUV 
modellerin ne kadar 
tercih edildiğinin en 
değerli kanıtı. 
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K asko sigortasında iki önemli değişiklik 
yapıldı. Buna göre artık araç pert 

olduğunda araç sahipleri poliçede yazan 
sigorta değerini değil, piyasa değerini alacak. 
İkinci konu da araç tamirleri ile ilgili. Araç 
sahipleri artık poliçeye bağlı olarak her servise 
gidemeyebilecek. 1 Nisan 2013'te başlayacak 
yeni kasko uygulamasında; piyasa değeri 
üzerinden hasar ödenmesi, aracın nerede 
onarılacağı ve onarımda hangi yedek parçanın 
kullanılacağına yönelik değişikliklerin dışında 
başka yenilikler de getirildi. Kaskodaki 
değişikler fiyatları da etkileyecek. Örneğin 
hasarın tamirinde mutlaka orjinal parça 
istenirse fiyatlar yüzde 50 artabilecek. 

Full kasko dönemi bitti

1 Nisan'dan itibaren sigorta şirketleri artık 
'full kasko', 'süper kasko' adı altında farklı 
ürünler satamayacak. Yeni uygulama ile 
şirketler; dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko 
ve tam kasko olmak üzere 4 farklı sigorta 
ürününü sigortalılara sunacak. Buna göre 
sınırlı teminat almak isteyenler dar kasko, 
çarpma, çarpılma, hırsızlık, yangın gibi 
klasik teminatları almak isteyenler kasko, 
klasik teminatlara ek olarak isteğe bağlı farklı 
teminatları isteyenler genişletilmiş kasko, 
aracını her türlü riske karşı sigortalamak 
isteyenler ise tam kasko sigortasını 
seçebilecek.

Alkollü sürücüye hasar ödenmeyecek

Yayınlanan yönetmelik ile hangi hasarların 
sigorta teminatı içine girdiği, hangilerinin 
sigorta kapsamında olmayıp da sigortalının 

Kaskoda yeni dönem: 
Artık şartlar değişti

SİGORTA

isteği halinde alınabileceği gibi konulara da 
açıklık getirildi. 1 Nisan'dan itibaren sel ve 
deprem dahil doğal afetler, patlayıcı madde 
taşınması, aracın anahtarının çalınması ya 
da ele geçirilmesi sonucu aracın çalınması ve 
başta kemirgenler olmak üzere hayvanların 
araca vereceği zararlar ek prim ödenerek ve 
poliçeye yazılarak, teminat altına alınacak.

Hazine, bir süredir tartışma konusu haline 
gelen ve Yargıtay'ın da, 'sürücü alkollü dahi 
olsa kasko hasarı öder' kararına da açıklık 
getirdi.

Yayınlanan yönetmelikte alkollü araç 
kullanımı ile ilgili, 'Trafik yönetmeliğinde 
belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki 
almış kişilerce veya alkollü içki alamayacağı 
belirtilen kişilerce aracın alkol alınarak 
kullanılması sırasında meydana gelen zarar, 
sigorta kapsamı dışındadır' maddesi eklendi.

Hasar ödemesinde yapılan değişiklikler

1 Nisan'da başlayacak yeni kasko 
uygulamasında hasar ödemesinde de bazı 
değişikliklere gidildi. Şirketlere 45 gün 

sigorta şirketleri kasko sigortasında farklı fiyat 
uygulamak durumunda kalacaklar. Özellikle 
Hazine'nin, hasar durumunda aracın nerede 
onarılacağını ve onarım sırasında orijinal 
parça kullanıp kullanılmayacağının sigortalı 
ile anlaşılarak, poliçeye yazılmasını zorunlu 
kılması; farklı fiyatlar ortaya çıkartacak.

Örneğin, tüketici kasko yaptırırken, 
hasar halinde onarımın yetkili servislerde 
yapılmasını ve mutlaka orijinal parça 
kullanılmasını isterse; kasko sigortasının fiyatı 
bugünkünden yüzde 50 daha yüksek olacaktır. 
Aynı zamanda pahalı otomobil markalarının 
kaskosunda fiyatlar ikiye katlanacak.

Sigorta şirketleri ise, kendi tamirhanelerinde 
onarım yapılması ve orijinal değil de eş değer 
parça kullanmaları halinde kasko poliçesinde 
ciddi indirimler gidecektir. 

içinde kasko hasarını ödeme zorunluluğu 
getirilirken, hasar incelemesinin uzun sürmesi 
ya da hukuka yansıması nedeni ile üç ay 
içinde hasar ödeme süreci tamamlanmazsa; 
sigorta şirketi, tüketici ile anlaşarak hasarın 
yüzde 50'sini avans olarak ödeyebilecek.

Kasko primlerindeki artış

Peki, kaskodaki bu değişiklikler primlere nasıl 
ve ne şekilde yansıyacak?

Son yıllarda kasko sigortasından zarar 
eden sigorta şirketleri bir taraftan primleri 
artırırken, diğer taraftan da kendi tamir 
zincirlerini kurup araçlarda orijinal değil 
de muadili parça kullanarak maliyetleri 
azaltmaya çalışıyorlar. 1 Nisan'dan sonra ise 

Kasko uygulamasında yönetmelik değişti ve primden, kasko 
teminatlarına kadar pek çok uygulamada değişikliğe gidildi. 
Buna göre sınırlı teminat almak isteyenler dar kasko, çarpma, 
hırsızlık, yangın gibi klasik teminatları almak isteyenler kasko, 
daha ayrıntılı kasko isteyenler genişletilmiş kasko ve aracını 
her türlü riske karşı sigortalamak isteyenler ise tam kasko 
sigortasını seçebilecek.
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2013 yılı 2012’den iyi olacak
AB’de de derinleşen krize rağmen otomotiv sanayii 2013’e olumlu bakıyor

OSD tarafından hazırlanan ‘Yıllık 
Değerlendirme Raporu’na göre, 
otomotiv sanayii 2012 yılında 
pazar, ihracat ve üretim açısından 
2011 yılına göre durgun bir 
yıl geçirdi. Avrupa Birliği’nde 
derinleşerek devam eden 
kriz nedeni ile Türk Otomotiv 
Sanayi’nde ihracat geriledi, iç 
pazarda talep ve buna bağlı 
olarak da üretim azaldı.

2013 yılına ilişkin görüşlerini dile getiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı 

Kudret Önen “2011 yılı rekor taleple karşılaştığımız,  2012 yılı ise 

küresel ekonomik koşullara rağmen pazarın 2010 yılı düzeyinde 

seyrederek normalleştiği bir yıl oldu. 2013 yılı ise otomotiv sanayimiz 

için bir normalleşme ve 2012 yılından daha iyi bir yıl olacak” dedi.

OTOMOTİV SANAYİNİN KÜRESEL SONUÇLARI

Bölgeler Araçlar 2011 2012 Değişim (%)

ABD
Otomobil 3.078 4.139 34,47

Toplam 8.727 10.105 15,79

AB
Otomobil 15.912 14.535 -8,65

Toplam 17.670 15.991 -9,50

BRIC
Otomobil 19.386 20.985 8,25

Toplam 27.928 29.771 6,60

Dünya
Otomobil 58.144 61.494 5,76

Toplam 80.557 85.158 5,71

T ürk Otomotiv Sanayi’nin gelişimini ve 
ülke ekonomisine daha fazla katma değer 

sağlamasını desteklemek üzere hizmet eden 
Otomotiv Sanayii Derneği, otomotiv sanayinin 
2012 yılına ilişkin rakamsal verilerini ve gelecek 
dönem beklentilerini düzenlenen basın toplantısı ile 
açıkladı. OSD’nin yıllık değerlendirme toplantısına 
Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Kudret Önen ve Genel Sekreteri Ercan Tezer katıldı. 

Otomotiv Sanayii Derneği’nin hazırladığı 
“Otomotiv Sanayii Yıllık Değerlendirme Raporu”na 
göre; 2012 yılında toplam Pazar 2011 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 10 oranında azalarak 818 
bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomotiv sanayii 
2012 yılında ihracat açısından bir önceki yıla göre, 
yüzde 8 oranında azaldı ve toplam ihracat 730 bin 

adet oldu. Üretimde ise, iç ve dış pazarlardaki talep 
azalması üretime de yansıdı ve 2012 yılında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim 
yüzde 10 azaldı ve 1 milyon 73 bin adede geriledi.

Rapordan elde edilen diğer verilere göre; otomobil 
pazarı 2012 yılında 2011 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 6 oranında düşüş yaşadı ve 556 bin adede 
geriledi. Otomobil üretimi ve otomobil ihracatı da 
2011 yılına göre düşüş yaşadı. Otomobil üretimi 
yüzde 10 oranında azaldı ve 577 bin adede geriledi. 
Otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında azalarak 413 
bin adet düzeyinde gerçekleşti.
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Türk Otomotiv Sanayii’nin 2012 yılı rakamları ve 
beklentileri ile ilgili bilgi veren Otomotiv Sanayii 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen 
“2011 yılında otomotiv pazarında önceki yıllardaki 
daralmanın üzerine daha uygun koşullar oluşması 
sebebiyle rekor bir taleple karşılaştık. Ancak 2012 
yılında, 2011 yılında yaşanan bu yüksek talebin 
aksine pazarın son aylarda yatay hale geldiğini ve 
2010 yılı düzeyinde seyrederek normalleştiğini 
görüyoruz. 2010 yılında 793 bin, 2011 yılında 911 
bin olarak gerçekleşen otomotiv pazarı 2012 yılında 
küçülmeye geçti ve normalleşerek 818 bin adet 
olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz olumsuz 
küresel ekonomik koşullara rağmen, 2013 yılında 
öngörümüz, AB’nde derinleşerek devam eden kriz 
nedeni ile ihracatın gerilemesi, iç pazarda yatay 
bir talep hareketi ve buna bağlı olarak üretimin 
yükselerek 1 milyon ya da 1 milyon 100 bin adet 
düzeyinde gerçekleşmesidir” dedi.

KÜRESEL ÜRETİM (x 1000)

Sıra Ülkeler 2011 2012

1 Çin 18.293 19.818

2 Japonya 9.399 9.752

3 ABD 8.654 10.104

4 Almanya 6.311 5.707

5 Güney Kore 4.657 4.680

6 Hindistan 3.936 4.345

7 Brezilya 3.406 3.343

8 Meksika 2.680 2.890

9 İspanya 2.354 1.867

10 Fransa 2.295 1.981

11 Kanada 2.135 2.428

12 Rusya 1.988 2.267

13 İran 1.649 1.312

14 Tayland 1.478 2.247

15 İngiltere 1.464 1.553

16 Çek Cumhuriyeti 1.200 1.080

17 Türkiye 1.190 1.073

18 Polonya 837 656

19 İtalya 790 689

AB ÜRETİMİ (x 1000)

Sıra Ülkeler 2011 2012

1 Almanya 6.311 5.707

2 İspanya 2.354 1.867

3 Fransa 2.295 1.981

4 İngiltere 1.464 1.553

5 Çek Cumhuriyeti 1.200 1.082

6 Türkiye 1.190 1.073

7 Polanya 837 656

8 İtalya 790 689

u Küresel Üretim Yüzde 
5.7 Arttı

u ABD ve BRIC 
Ülkelerinde Üretim Arttı

u AB’nde Derinleşerek 
Devam Eden Kriz Nedeni 
İle 2012 Yılında Üretim 
Geriledi

u Üretimde 1.730 Bin 
Adet İle 17. oldu

u AB Üretiminde ise
6. sırada yer aldı

u İhracat, AB’nde 

derinleşerek devam eden 

kriz nedeni İle geriledi. İç 

pazarda talep durgunlaştı. 

Üretim buna bağlı olarak 

1.073 bin düzeyine indi.

OSD BAŞKANI KUDRET ÖNEN VE GENEL SEKRETER PROF. DR. ERCAN TEZER

TÜRK OTOMOTİV SANAYİNİN YILLARA GÖRE GELİŞİMİ

Konular 2003 2008 2009 2010 2011 2012 (%)

Üretim (1.000) 534 1.147 870 1.095 1.190 1.073 -10

İhracat (1.000) 349 910 629 755 791 730 -8

Pazar (1.000) 398 527 576 794 911 818 -10

İhracat (Milyar $) 6,9 24,7 16,8 17,4 20,4 19,3 -5
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

2013 Beklentileri

2010 2011 2012 2013

Brezilya 3.383 3.369 3.343 4.032

Rusya 1.470 2.058 2.268 2.587

Hindistan 3.638 4.030 4.345 4.831

Çin 18.539 18.471 19.815 22.622

2013 yılında otomotiv sanayi 
küresel beklentileri

2012’deki 83 Milyon Adet Olan 
Küresel Üretimin 2016 Yılında    
100 Milyon Adedi Aşması 
Bekleniyor
Sanayide Aşırı Kapasitenin 
Yüzde 20-30’lar Gibi Yüksek 
Düzeyde Olacağı Tahmin 
Ediliyor
AB Pazarının 2014 Yılından 
Önce, 2008 Düzeyine 
Ulaşamayacağı Tahmin 
Ediliyor
AB’nde Bir Talep Artışı 
Olmazken, BRIC Ülkelerinde 
Talebin Artarak Devam Edeceği 
Öngörülüyor
Özellikle Çin Ekonomisinin 
2013 Yılında Yeniden 
Hızlı Gelişmeye Geçeceği 
Öngörülüyor

ÖTV artışına ilişkin olarak da görüşlerini dile 
getiren Önen; 1.600 cc’den küçük araçlarda Eylül 
ayı sonunda yapılan ÖTV artışının, olumsuz 
etkisini 2013 yılı ilk çeyreğinde göstereceğini 
söyledi. Kudret Önen, “Otomotiv Sanayii 2012 
yılında 19 milyar doları aşan ihracatı ile yine ihracat 
şampiyonu oldu. Otomotiv sanayinin ihracat 
açısından kazandığı bu başarı ve sağladığı katma 
değerin devam edebilmesi sektördeki sürdürülebilir 
büyümeye bağlıdır. Pazarın talep yapısını olumsuz 
yönde etkileyen istikrarsız vergi değişiklikleri sektör 
için talebi daraltan olumsuz bir gelişmedir. ÖTV 
artışları kısa vadede 2013 yılının ilk çeyreğini, 
uzun vadede ise 2023 hedeflerini olumsuz yönde 
etkileyecektir” dedi. 

Önen: “2013 yılı Türk Otomotiv Sanayi’nin 
geleceğe yatırım yapacağı bir yıl olacak” 

2011 yılının ardından 2012 yılının otomotiv sanayii 
açısından zor bir yıl olduğunu belirten Önen 
“2013 yılının genel olarak 2012 ’den daha iyi bir yıl 
olmasını bekliyoruz. Ancak asıl hedefimiz; yeni bir 
büyümenin öncesinde 2013 yılında otomotiv sanayii 
olarak geleceğe yatırım yapmak olacak” dedi. 

Öncelikli hedeflerinin sürdürülebilir planlı 
büyüme olduğunu belirten Önen “Sanayimiz 
başlıca pazarımız konumunda bulunan AB’ndeki 
krizin olumsuz etkileri ve ihracatın azalması ile 
alternatif pazarlara yöneldi. AB’ndeki daralma 
sonucu sanayimizdeki birçok firma Amerikan 

pazarlarına yöneliyor. Bu bölgeler için yeni ürün 
geliştirme ve tesis tevsi yatırımı gerçekleştiriyorlar. 
2013 yılı sanayimizin teknolojiye, insan gücüne 
ve inovasyona yaptığı yatırımları artıracağı bir yıl 
olacak” dedi. 

Türk Otomotiv Sanayii’nin geleceğe yatırım 
yapabilmesi için öncelikle ‘Türkiye Otomotiv 
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın 
uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirten 
Kudret Önen “Stratejide genel amaç; Otomotiv 
Sanayiinin sürdürülebilir küresel rekabet 
gücünü artırmak ve üretimini ileri teknoloji 
kullanımının ağırlıklı olduğu katma değeri yüksek 
bir yapıya dönüştürmektir. Bu belge Ar-Ge 
altyapısının iyileştirilmesi, iç ve dış pazarların 
geliştirilmesi, tasarım, üretim ve markalaşma 
beceri ve kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının 
geliştirilmesi ve hukuki ve idari düzenlemelerin 
iyileştirilmesi için büyük önem taşıyor” dedi.

Türk Otomotiv Sanayii’nin orta vadedeki stratejik 
hedefleri ile ilgili de bilgi veren Önen “Otomotiv 
sektörünün orta vadedeki hedefi; toplam üretimde 
Dünya’da ilk 10, AB’nde ilk 3 ve AB’nde Ar-Ge’de 
ilk 5 arasında yer almaktır. Dünya ekonomisindeki 
olumsuzluklara ve Türkiye ihracatının büyük 
bölümünün yapıldığı Avrupa ekonomilerindeki 
durgunluğa rağmen, Türkiye ekonomisi 
önümüzdeki dönemde de dinamik ve güçlü yapısı 
ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayacaktır” dedi. 

2012 SONUÇLARI VE 2013 BEKLENTİLERİ

2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Üretim
(1.000)

534 1.147 870 1.095 1.190 1.073
1.000
1.100

İhracat
(1.000)

359 910 630 755 790 730
700
750

İhracat
(Milyon $)

6.900 24.700 16.800 17,400 20.400 19.300
19.000
20.000

OSD Yönetim Kurulu 
Başkanı Kudret Önen: 
"Sanayimiz 2013 yılı için 
öngörülen 158 milyar 
dolar ihracat içinde 
yine yüzde 13-14 pay 
ile sektörler arasındaki 
birinciliğini sürdürecektir. 
Bu başarının devamı 
için ABD bir alternatif 
ihraç pazarı olarak 
değerlendirilmeye devam 
edecek."
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OTAM, Yüksek katma değer yaratmak 
için yenilikçi girişimlerde bulunuyor

Otomotiv teknolojileri 
alanında Ar-Ge çalışmaları 
yapmak üzere üniversite-
sanayi işbirliğinin bir örneği 
olarak 2003 yılında kurulan 
Otomotiv Teknolojileri 
Araştırma Merkezi - OTAM, 
faaliyetlerini halen İstanbul 
Teknik Üniversitesi Arı 
Teknokent Bölgesi’nde 
bulunan merkezinde 
sürdürüyor. Türkiye otomotiv 
sanayiindeki altyapı ve Ar-Ge 
çalışmalarını, gelişmeleri ve 
OTAM’ın faaliyetlerini Genel 
Müdür Volkan Bayraktar’dan 
dinledik.

OTAM, otomotiv sanayiinde, mühendislik, 
analiz, test ve homologasyon/test onay 

danışmanlığı faaliyetlerini içeren bir Ar-Ge 
şirketidir. OTAM bir üniversite-sanayi işbirliği 
örneği olarak TÜBİTAK‐ÜSAMP (Üniversite-
Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı) 
programları çerçevesinde, İTÜ ve OSD 
işbirliği ile 2003 yılında kurulmuş ve merkez 
2004 Eylül ayından itibaren ise İTÜ Otomotiv 
Anabilim Dalının Laboratuvar binalarında 
tahsis edilen yerde faaliyete geçmiştir. 2007 
yılında İTÜ‐OSD işbirliği genişletilip, 
İTÜ’yü temsilen İTÜ Vakfı, TAYSAD ve T.C. 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uludağ 
İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği, bugünkü adıyla OİB’in de bu 
işbirliğinde yerini alması ile Arı Teknokent 
bölgesinde kurulu bir anonim şirket olarak 
yapılaşmasını tamamlamıştır.

OTAM olarak Türkiye’de öncülüğünü 

üstlendiğimiz üniversite-sanayi işbirliği 
faaliyetleri çerçevesinde, içerisinde 
bulunduğumuz tüm projeler ile sanayiinin 
ihtiyaçlarına daha geniş bir portföyde 
cevap verebilmek, kendimizi ve sanayiimizi 
sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeyi 
hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda ayrıca, 
sanayi firmalarının özelleşen ihtiyaçlarına 
cevap verecek nitelikte özgün testleri ve test 
donanımlarını tasarlayarak geliştirmek ve  
onların altyapılarına kazandırmak da diğer bir 
önemli hedefimizdir.

Kurucu ortakların OTAM’dan beklentileri

Kurucu ortaklarımızın OTAM’dan 
beklentileri; Otomotiv tedarik zinciri 
paydaşlarının üretim öncesi Ar-Ge 
çalışmalarının, ürün test ve analizlerinin 
büyük bir kısmının karşılanması ve sektör 
Ar-Ge mühendisleri ile akademik grupların 
güncel projelerde bir araya gelmesi 
yoluyla üniversite - sanayi işbirliğinin 
güçlendirilmesi ile birlikte gerçekleştirilen 
projelerle, ulusal otomotiv sanayiinin küresel 

pazardaki rekabetçiliğini artırmasına destek 
olunmasıdır. 

Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; 
OTAM AŞ’de görev alan çalışanlarımız ile 
birlikte küresel standartlarda değer ve fayda 
odaklı, özgün, hızlı, güvenilir; Ar-Ge, test ve 
değerlendirme servisleri sağlamaktayız.

OTAM’ın potansiyel müşterileri

OTAM, Otomotiv sanayiindeki tüm ana 
ve yan sanayii firmalarına hitap etmekte, 
Savunma Sanayi ve Raylı Taşımacılık 
firmalarının Motor ve Taşıt Mühendisliği 
alanlarına giren konularında da ilgili 
firmalara destek vermektedir. Sürekli ve 
düzenli hizmet verdiğimiz firmalar arasında 
Ford, Honda, Hyundai, Otokar, Renault, 
Tümosan ve Türk Traktör yer almaktadır.

Ar-Ge konusunda rekabet riskini 
yönetmek

Biz ulusal olduğu kadar çok uluslu firmalar 
ile de yoğun çalışmalar yapan bir firmayız. 

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ
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Bu anlamda özellikle ulusal ve uluslararası 
firmaların her türlü güvenini temin edecek 
şekilde oluşturduğumuz bir bilgi güvenliği 
anlayışımız vardır. Bu konuda personelimiz 
düzenli olarak eğitilmekte, bilgilendirilmekte 
ve takip edilmektedir. 

OTAM, sonuçların gizliliğini esas kabul 
ederek başvuran firmanın kendisi veya kendi 
öngördüğü nezaretçi firması haricinde, hiçbir 
kurum veya kişiye test sonuçları hakkında 
bilgi vermemekte ve yorum yapmamaktadır.

Müşteriden elde edilen hertürlü bilgi ve 
belgeler, hiçbir şekilde açıklanmamakta, 
kopyalanıp, çoğaltılmamakta ve ilgisiz 
personelle paylaşılmamaktadır. Test 
esnasında kullanılan bu nitelikteki teçhizat 
da gösterilmemektedir. Ar-Ge projelerinde 
Gizlilik unsuru Müşterilerle yapılan 
özel Sözleşmelerle ayrıca bağlayıcılık 
kazanmaktadır. Bizim OTAM olarak 
yaptığımız tüm faaliyetler, araştırma-
geliştirme faaliyetidir. Otomotiv firmaları ve 
tedarikçileriiçin gerçekleştirmekte olduğumuz 
tüm testler Ar-Ge’nin parçasıdır.  

Gelecek dönemde de özellikle otomotiv 
sanayiindeki Ar-Ge kapasitesini önemli 
ölçüde arttırmak, bu alanda, Türkiye’nin 
uzun dönemli rekabetçiliğinin koruması için 
gerekli çalışmaları, ortak akıl yöntemi ile 
tespit etmek ve başlatmak gibi planlarımız var. 
Bu doğrultuda 2008 yılında bizimde kurucu 
ortaklarından birisi olarak yer aldığımız ve 
bugün de yürütücülüğünü üstlendiğimiz 
Otomotiv Teknoloji Platformu OTEP 
kurulmuştur. 

Otomotiv Ana Sanayi, Tedarikçi ve 
Mühendislik Firmaları, otomotiv ve ilgili 

mühendislik konularında eğitim veren 
Yüksek Öğretim Kurumları ve TÜBİTAK 
MAMOTEP’in üyesi olup, Otomotivde Ar-Ge 
ve Teknoloji geliştirmek ile ilgili çalışmalar 
yürüten tüm paydaşları dengeli şekilde temsil 
edilmektedir.

OTEP kurulduğu günden bugüne kadar 
yapmış olduğu çalışmalarla Türk Otomotiv 
Sanayiinin Ar-Ge Yol haritasını belirlemede 
ve bunu kamuya anlatmada önemli bir 
rol üstlenmiştir. Özellikle çok kritik olan 
Elektrikli araçlar ve gömülü yazılımlar 
konularında özel çalışmalar ve raporlar 
hazırlayarak kamuoyu ile görüşlerini 
paylaşmış ve paylaşmaya devam edecektir. 

Otomotiv ana ve yan sanayi için gerekli 
tüm testler OTAM bünyesinde yapılıyor

Otomotiv Mühendisliği ve Testleri, sürekli 
güncellenen, yenilenen ve değişime uğrayan 
önemli iki kavramdır.  Bu test ihtiyaçları 
özellikle her gün yenilenen, eklenen 
teknolojik gelişmelerden ve uluslararası 
direktif ve regülasyonlardan direkt olarak 
etkilenmektedir. 

Dolayısı ile OTAM olarak bizde,bu ihtiyaçlara 
cevap verebilmek amacı ile her geçen gün 
kendimizi geliştiriyor, yeniliyor, değiştiriyoruz 
ve yeteneklerimizi arttırıyoruz. OTAM sahip 
olduğu mühendislik yetenekleri ve faaliyet 
gösterdiği İTÜ otomotivtest laboratuvarları 
ile otomotiv ana ve yan sanayiinin ihtiyaç 
duyduğu pek çok testi gerçekleştirebilecek 
kapasitededir. 

İhtisasımız Motor/Araç Egzoz Emisyonu ve 
Performans, Gürültü/Titreşim, Dayanım/
Ömür, Araç Dinamiği alanlarında 

mühendislik, analiz ve test çalışmalarıdır. 
Ayrıca OTAM firmalara, kendi bünyesinde 
tasarımını gerçekleştirerek kurduğu amaca 
özgün test sistemleri ile de ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik mühendislik 
faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Ar-Ge tarafında, talep gelmesi ve bu talebin 
süreklilik içermesi durumunda, elektrik ve 
elektronik konuları hariç ihtiyacın, yüzde 75-
80’i karşılanabilir.

Tip onay testleri (Homologasyon) tarafına 
bakacak olursak, test pisti ihtiyacı olan 
bazı testler hariç, diğer mekanik testlerin 
tamamenkarşılanması mümkün.   

OTAM otomotiv sanayiinin yanı sıra, 
savunma sanayi ve raylı taşımacılık 
firmalarının motor ve taşıt mühendisliği 
konularına giren konularında, ilgili firmalara 
destek ve İTÜ-OTAM laboratuvarlarında 
yakıt üreticilerine performans ve emisyon 
testlerinde de hizmet vermektedir.

Türk otomotiv sektörünün gelişimi

Sektörü, toplam pazar üzerinden 
değerlendirdiğimizde belirli performansla 
bir büyümesi olduğunu gözlemliyoruz. Bu 
gerçekten çok sevindirici bir durum, fakat 
bu büyümenin dinamiklerinin doğru analiz 
edilmesi gerekir. Özellikle büyüyen bu pazarın 
Türkiye’ye kattığı katma değeri daha fazla 
nasıl arttırırız, bunun peşinde olmak gerekir 
diye düşünüyoruz.  

Bu katma değer artışında en büyük rol 
hiç kuşkusuz sanayiye düşüyor. Biz de 
sanayiye hizmet veren bir firma olarak 
bu konuda üzerimize düşen çalışmaları 
yapıyor ve belirlenmiş olan 2023 hedefleri 
doğrultusunda ilerleyen bir sektörde OTAM 
olarak yüksek katma değer yaratmak 
açısından ne gibi yenilikçi girişimlerde 
bulunulmasına ihtiyaç olduğunu en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Söz 
konusu çalışmalar kapsamında kendimize bir 
yol çizebilmek için diğer tüm firmaların da 
yaptığı gibi iç pazarın daha ne kadar ve hangi 
performansta büyüyebileceği, bu büyümeyi 
destekleyecek finansal, ekonomik, mali ve 
idari yol haritasının ne olacağı, büyüyen 
bu pazardaki yerli üretim Araç / İthal Araç 
dengesinin nerede oluşacağı; bugün Türkiye’de 
var olan Güçlü Üretim/ Güçlü İhracat 
performansına ek olarak Güçlü Üretim / 
Güçlü İç Pazar dinamiğinin bu gelişmelere 
nasıl eklemlenebileceği gibi konulara cevaplar 
bulmaya çalışıyoruz. 
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İÇİMİZDEN BİRİ

Rekor Otomotiv'in en önemli 
sermayesi müşterileri ve çalışanları
2012 yılında yaşanan daralmanın 
geçen yıllardaki örnekler 
gibi olumsuz bir görünüm 
arzetmediğini belirten Rekor 
Otomotiv Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Bostan, 
dergimize Rekor Otomotiv'i, 
yönetim anlayışlarını ve sektörün 
geleceğine ilişkin yaklaşımlarını 
anlattı. 

Sektörde uzun yıllar yetkili satıcılık yapan bir 
şirket olarak, neler öneriyorsunuz? Yetkili satı-
cılar ne yapmalı?

O tomotiv sektörünün her geçen gün gelişen di-
namiklerini göz önüne alarak, sektörde başa-

rıyla faaliyet göstermek için öncelikle, müşterilerini-
zin memnuniyetlerini sağlamak, bunu devamlı kıl-
mak ve tercih edilmenize neden olacak yenilikle-
ri sunmak son derece önemlidir. Temelinde müşte-
ri gibi düşünebilmek yatıyor; ılımlı olmak, ulaşılabi-
lir olmak, sorunların çözümünde hızlı ve proaktif ol-
mak da ayrıca önem arzediyor. Özellikle satış ve satış 
sonrası hizmetlerde en iyi çözümleri sunabiliyor ol-
mak, haksız rekabete yol açacak yöntem ve davranış-
lardan kaçınmak, maddi değerler kadar manevi de-
ğerlere de, müşterilerin duygularına da önem veriyor 
olmak da başarıyı getiren diğer faktörlerlerdir. Elbet-
te bunları nasıl sunacağınız, nasıl ortaya çıkaracağı-
nız sorusuna da cevap vermek gerekir. İşte bu nok-
tada devreye çalışma arkadaşlarınız, ekibiniz giriyor. 

Bir yetkili satıcının başarıya ulaşmadaki en önem-
li gücü, aynı ortak hedefte yol almaya gönül vermiş 
ekipten geçmektedir. Müşteri odaklı, titiz, akılcı, dü-
rüst, güvenilir, çok yönlü düşünebilen, karar vere-
bilme inisiyatifinde, sahip olduğu bilgi ve tecrübe-
yi paylaşan, firma kültürüne saygılı bireylerden olu-

şan bir ekibin başarıyı yakalaması kaçınılmazdır.An-
cak bu ekibin sürekli gelişen teknoloji ve bilgi çağı-
na ayak uymasına olanak sağlayacak gerekli geliş-
tirme, eğitim ve yükselme imkanlarını sağlamak da 
hem çalışan motivasyonu için hem de başarının sü-
rekliliği için asla vazgeçilmeyecek bir yönetim biçi-
mi olmalıdır.

Otomotiv pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bildiğiniz üzere, otomotiv sektörü 2011 yılını rekor 
yıl olarak tarihe kaydetti. Böyle bir yılın ardından 
2012 yılına daralma beklentisiyle girildi. Bugün ra-
kamlara bakıldığında beklentiler doğrultusunda bir 
daralma yaşandığı da görülüyor. Yaşanan ve beklen-
tiler doğrultusundaki bu daralma geçtiğimiz yıllarda 
yaşanan örnekleri gibi olumsuz değil. Rekor bir yılın 
ardından sektörün kendine gelmesi ve konsolide ol-
ması açısından değerlendirmek gerekir. Bugün gör-
düğümüz bu tablo bir toparlanma olarak görülebilir.

Rekor Otomotiv Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bostan:

Ahmet BOSTAN
Rekor Otomotiv Kurucusu 

ve Yönetim Kurulu Başkanı

“Kendi 
performansımızdan 

örnek vererek bir 
değerlendirme 

yapmak gerekirse, 
2012 yılbaşında 

belirlediğimiz hedef 
paralelinde bir sene 

geçirdiğimizi söylemek 
mümkün.”
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Temsil ettiğiniz markalar açısından 2012 yılı na-
sıl geçti?

Volkswagen binek araç ve Volkswagen ticari araç 
modellerinin yetkili satıcısı ve servisi olarak hizmet 
veren bir firma olarak, 2012 yılındaki kendi perfor-
mansımızdan örnek vererek bir değerlendirme yap-
mak gerekirse, yılbaşında belirlediğimiz hedef pa-
ralelinde bir sene geçirdiğimizi söylemek mümkün. 
Zaman zaman distribütör firma yöneticileriyle yap-
tığımız değerlendirmeler neticesinde, genel olarak 
Türkiye genelindeki Volkswagen yetkili satıcılarının 
da aynı görüşte olduklarını da düşünecek olursak, 
temsil ettiğimiz markaların yılı belirledikleri hedef-
leri tutturduklarını ifade etmek yanlış olmayacaktır. 

Volkswagen Türkiye'nin genel stratejisi itibarıyla, 
yıllık planlamaların ve satış hedeflerinin uzun de-
ğerlendirmeler sonucu oluşturulduğu düşünülecek 
olursa, bu sonuç doğal karşılanmalıdır.

Size göre 2013'te pazar nasıl şekillenecek?

2013 yılı için bugünden bir değerlendirme yapmak 
çok kolay olmayacaktır. Zira, sektörün etkilendiği bir 
çok kriter devreye giriyor; ÖTV oranı, model yılın-
daki yeni düzenleme, Ortadoğu'daki belirsiz süreç, 
Avrupa'da mevcut ekonomik istikrarsızlık gibi mak-

ro ve mikro veriler ve değişkenler sektörün gidişatın-
da önemli rol oynamaktadır.

Müşteri memnuniyeti yaratmak ne ifade ediyor?

Müşteri memnuniyeti yaratmak, sürekliliğini sağla-
makla ancak önem kazanır. Biraz evvel ifade etme-
ye çalıştığım gibi, hizmet ve çalışmalarınızı müşteri-
lerinizin bakış açısından değerlendirmeniz halinde, 
isteklerini taleplerini anlayabilmeniz halinde, arzu 
edilen sonuçlara ulaşmanız da doğal olacaktır. An-
cak yine tekrar ediyorum, sağlanan memnuniyetin 
kalıcılığı esastır.

Rekor Otomotiv'in kuruluşundan bugüne geldi-
ği noktayı kısaca anlatabilir misiniz?

1996 yılında Altunizade'de Volkswagen Yetkili Bayi 
olarak hizmet vermeye başlayan Rekor Otomotiv, 
Volkswagen'in Türkiye'deki gelişimiyle paralel şekil-
de bir gelişim gösterdi. Bu gelişim neticesinde müş-
terilerimize hizmet verdiğimiz alanın talebe yeterli 
ölçüde cevap veremez olmasından ötürü, tüm süreç-
lerin bir arada yer alacağı bir konsept yatırımı yapıl-
dı. İlk olarak 2002 senesinde Satış Sonrası Hizmet-
ler bölümümüz Ümraniye'de hizmet vermeye başla-
dı. 2005 yılının Kasım ayında da binek ve ticari satış 
olarak, Ümraniye Konsept projemizi tamamlamış ol-
duk. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış ve sürek-
li eğitimlerle kendini geliştiren geniş bir kadro ile on 
bin metrekarede hizmet veriyoruz. Ana iştigal alanı-
mız olan otomotiv sektöründe verdiğimiz tüm hiz-
metlerle, örnek bir şirket olabilmek amacıyla çıktığı-
mız yolculukta, en önemli sermayemizin müşterile-
rimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti olduğu bi-
linci ile de yolumuza devam ediyoruz. 

AHMET BOSTAN: "Bu 
yıl gerçekleştirilen 
Doğuş Otomotiv Yetkili 
Satıcılar buluşmasında, 
Doğuş Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Ferit F. 
Şahenk tarafından,
sektörümüzdeki 
15. başarı yılımızı 
tamamlamamız 
nedeniyle taktim edilen
plaketi, plazamıza 
getirebilmenin kıvancını 
taşıyoruz."

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Rekor Otomotiv Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Bostan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Doğuş Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar

"Örnek bir şirket 
olabilmek amacıyla 
çıktığımız yolculukta, en 
önemli sermayemizin 
müşterilerimizin ve 
çalışanlarımızın memnuniyeti 
olduğu bilinci ile yolumuza 
devam ediyoruz."
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Gül-Al Otomotiv, Erzincan’ın 
önde gelen iş adamlarından Ali 
Taşdemir tarafından 1980 yılında 
kuruldu.1991 yılında Volkswagen 
yedek parça bayiliğine adım atan 
Gül-Al Otomotiv, 1992 yılında KİA 
2010 yılında ise Mitsubishi yetkili 
araç satışı ve servis hizmetini 
vermeye başladı.

Ümraniye ve Dudullu 
bölgesinde hizmet veren Gül-Al 
Otomotiv, 6 sigorta şirketinin 
A Acenteliği,Gül-Al İkinci El 
ve Rheinol yağlarının Türkiye 
Distribütörlüğünü yapmaktadır.

Gül-Al Kia yedek parça satışında 
Çelik Motor’un en büyük bayisidir.
Volkswagen yedek parça satışında 
ise 33 yıldır değişmeyen adres 
olmuştur.

Şu an yıllık 15 bin araçlık 
bakım,tamir ve hasar işlemlerini 
gerçekleştiren Gül-Al Otomotiv 
bir sonraki adımını ise 2014 yılında 
açılışını planladığı yıllık 30 bin 
araç kapasiteli yeni yatırımı olarak 
planlamıştır. Bu yeni yatırım 
ile Çekmeköy lokasyonunda 
müşterilerine hizmet verecektir.

Gül-Al Otomotiv'de çalışan tüm 
teknik ekip ve beyaz yakalılar 
Kia ve Mitsubishi standartlarının 
eğitimlerini tamamlayarak müşteri 
memnuniyetini her zaman ilk 
sırada tutmayı başarmıştır.

Amacın sadece kar etmek olmadığı 
düşüncesinde hareket eden 
Gül-Al Otomotiv;müşterilerine 
değer veren,kaliteli ve güvenli 
hizmet vermek için çalışan bir 
kuruluş olma yolunda ilerlemesini 
sürdürmektedir. 

Gül-Al Otomotiv İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Global Chevrolet (GTC), Katar 
merkezli Mannai Corporation’ın 
yatırımı olarak, 12.12.12 tarihinde 
Acıbadem Gömeç  Sok. Akgün 
İş Merkezi No:37/1 Kadıköy – 
İstanbul’da hizmete başlamıştır. 
Mannai Automotive Group 60 yıldan 
uzun süredir Katar’da Cadillac’ın 
ve GMC’nin distribütörlüğünü 
yapmaktadır.

Lokasyon olarak oldukça kolay 
ulaşılabilen bir noktada işe başlayan 
Global Otomotiv an itibari ile en 
yeni GM Chevrolet üyesi olmasına 
rağmen, yaklaşık 1500 metre kare 
showroomu, 2000 metre kare 
servis alanı ile kaliteli bir Satış ve 

Satış Sonrası Hizmeti veriyor. GTC 
Otomotiv Genel Müdürü Toros 
Kardaş, “Mannai, üstün hizmet 
anlayışı, tecrübe ve birikimi ile 
GM tarafından GM Grandmaster 
International Operations Dealer 
Award  ödülüne de sahip Amerika 
dışındaki tek bayidir. Daima 
güler yüzlü Global Otomotiv 
çalışanları her zaman müşteri 
odaklı yaklaşımı ile, Chevrolet 
markasına yüksek standartlarda 
müşteri memnuniyeti sağlamayı 
hedefliyor.  Orta vade de ise 
çok markalı/çok şubeli yapı ile 
otomotiv sektöründe büyümeyi 
istiyoruz.” dedi.

GTC Otomotiv

Toros KARDAŞ

GTC Otomotiv Genel Müdürü





36 ŞUBAT 2013

RÖPORTAJİŞ ORTAKLARIMIZ

36 ŞUBAT 2013

İŞ ORTAKLARIMIZ

2012 yılını İncitaş ve Otomotiv Yan Sanayi Sek-
törü için değerlendirebilir misiniz?

S elim Baybaş: İnci Grubu gelişime dönük yüzü 
ile Türk otomotiv sektörüne paralel bir büyü-

me potansiyeline sahiptir. Grup şirketlerimizin sek-
tör içinde, bulunduğu ve gitmek istediği yön itiba-
ri ile stratejik bir önem taşıdığına inanıyoruz. Bilin-
diği gibi otomotiv yan sanayi ülkemizin jeopolitik 
ve jeo ekonomik durumu nedeniyle dünya otomo-
tiv firmalarınca önemli bir potansiyel yatırım alanı 
olarak değerlendiriliyor. Dünya ekonomisindeki kü-
resel büyüme 2011’e kıyasla daha yavaş seyrederken, 
sektör bazında ihracat oranlarına bakıldığında; 2012 
yılında 15,6 oranından %12,6’ya düşmesine rağmen 
en yüksek ihracat oranı Otomotiv sektöründe görül-
mektedir. Üretilen araçların ihracatı nedeniyle sek-
tör ülke tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Otomotiv 
yan sanayisini doğrudan etkileyen Türkiye otomo-

İncitaş, bayilerini farklılaştırarak 
değer yaratan projeler üretiyor

İnci Akü San. Ve Tic A.Ş.’nin 
ürettiği  İNCİ, EAS ve Hugel akü 
markaları, 200 ana bayisi ve 
3500’i aşkın perakende satış 
noktası ile tüm yurda yayılan 
İNCİTAŞ, Satış&Pazarlama 
faaliyetleriyle piyasada 
öncülüğünü sürdürmektedir. Ayrıca 
İncitaş Hayes-Lemmerz Jantaş 
(Manisa) Fabrikası’nda üretilen 
Hayes-Lemmerz Jantaş Ağır Vasıta 
Jantları ve yurtdışından ithal 
edilen Kenda (Taiwan) lastiklerinin 
iç piyasa satış ve pazarlama 
faaliyetlerini yürütmektedir.

İncitaş Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Baybaş: 

“İncitaş, kurulduğu 
günden bugüne 

bayilerinin gelişimini 
desteklemiştir. 

Bayilerini 
farklılaştıracak, 
onlar için değer 

yaratacak projelerini 
ara vermeden 

sürdürmektedir.”

İncitaş Genel Müdürü Serdar Demirdağ ve İncitaş Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baybaş
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tiv pazarı 2012 yılının ilk yarısında çok hızlı bir ivme 
gösterdi, yılın ikinci yarısındaki gelişmeler ise ivme-
nin durmasına sebep oldu. İkinci altı ayda sektörde 
daralmalar meydana geldi. Özetle 2011 yılına kıyasla 
zor bir yılı geride bıraktık. 

İncitaş olarak grubumuzun iç pazardaki yapılan-
masından ve tüm after market ticaretinden so-
rumluyurz. Buna paralel olarak İnci Akü Manisa 
Fabrikası’nda üretilen İnci Akü, EAS Akü ve Hugel 
Akü ile Hayes-Lemmerz Jantaş ve Hayes-Lemmerz 
İnci Fabrikalarında üretilen jantları, ayrıca Kenda 
lastiklerinin iç piyasa satış ve pazarlama faaliyetleri-
ni yürütüyoruz. 

Bayi yönetiminin en önemli unsurları nelerdir? 
Sürdürülebilir karlılık için yapılması gereken 
çalışmalar nelerdir?

Selim Baybaş: İncitaş kökleri 1952 yılına daya-
nan Türkiye’nin en güçlü Holdinglerinden biri olan 
İnci Holding’in ticarete adım attığı ilk şirket. İnci 
Holding, başarı grafiğini her geçen gün üst seviye-
ye çıkartan ve kurumsal yönetimi benimsemiş dün-
ya genelindeki sayılı aile şirketlerinden biridir. Ka-
liteli hizmeti ve kaliteli ürünlerini bugüne kadar 
Türkiye’nin her noktasına ulaştırmış olan İncitaş, ku-
rulduğu günden bugüne bayilerinin gelişimini des-
teklemiştir. Bayilerini farklılaştıracak, onlar için de-
ğer yaratacak projelerini ara vermeden sürdürmekte-
dir. İncitaş olarak pazarlama sistemimizin en önem-
li halkası olarak bayilerimizi görüyoruz. Onların ge-
lişimi için attığımız her adım müşteri memnuniyet 
oranımızı olumlu yönde etkiliyor. Bu noktada kanal 
ortaklarımız, yani bayilerimizin motivasyonu ve per-
formansını artırmak için yapacaklarımız önem taşı-
yor. İncitaş olarak 200 ana bayi yönetiyoruz. Birçok 
bayimiz sektörde farklı ana ürün gruplarında hiz-
met veren çok önemli uluslarası ve yerli firma ile ti-
cari faaliyetini de yürütmeye devam etmektedir. İş-
birliklerimiz büyüdükçe bayi kanalında stok yöne-
timi ve stok yönetim biçimlerinin en önemli  konu 
olarak öne çıktığı gözlemlenmektedir. Otomotiv şir-
ketlerinde Stok Yönetimi ve dolayısı ile Ambar devir 
faktörü konusu gizli maliyet doğuran, doğru yönetil-
diğinde ana tasarruf kalemidir. Günümüzde karsız-
lık ile ilgili süreç geliştirme çalışmaları sürerken, göz 
ardı edilen en önemli detay, unutulan bu gizli ma-
liyetlerdir. İncitaş olarak bayilerimizle kurduğumuz 
güçlü iletişimin altında Yalın 6 Sigma metodolojisi 
var. Sürdürülebilir karlılığın her şirketin ana hede-
fi olması ve paydaşlarımızın karlılığının ana sorum-
luluklarımızdan biri olduğunun bilincinde olmamız; 
İnci Holding’in sektörde fark yarattığının göstergesi-
dir. Biz sürdürülebilir karlılığı Yalın 6 Sigma, paydaş 
memnuniyeti ve değer yaratma, stok yönetimi ile ya-
kalıyoruz. 

Hangi alanında olursa olsun otomotiv perakendeci-
liğinde yaşanan karsızlık gizli maliyetlerin doğru yö-
netilmesi ancak üstesinden gelinebilecek bir konu. 
Bayi teşkilatının başta yedek parça stokları olmak 
üzere optimize etmesi ve ambarlarında her geçen 
gün yaşlanan hareketsiz stoğa önlem almaları farkı 
yaratacak önemli bir unsurdur. Diğer yandan ilk ya-
tırım maliyetlerinde özellikle servis tarafında yatı-
rımların akılcı yapılması,  geri dönüşlerin daha kısa 
sürede olmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak teşkilatların artık;  yönlerini yalın sü-
reçlere çevirmeleri sürdürülebilir olabilmeleri için 
olmazsa olmazların başında gelmektedir.

2012 yılı İncitaş için nasıl geçti değerlendirebi-
lir misiniz? 

Selim Baybaş: İncitaş olarak 2012’de hızlı geçen 
2011’i yakalamanın sevincini yaşadık. Daralan pa-
zarda bulunduğumuz üç ana ürün grubunda da Pa-
zar payı kazandık, bundan dolayı mutluyuz. 2012’de 
satış hedeflerimizi tutturmanın yanı sıra 3 önemli 
projeye imza attık. En önemli paydaşımız olan bayi-
lerimizi sektörde farklılaştıran bu projelerden kısaca 
bahsetmek isterim. 

Büyümekte olan Türkiye otomotiv sektörünün odak 
noktasının “Enerji” olacağına ilişkin öngörümüzle 
“İnci Akü Enerji Uzmanı” projesini hayata geçirdik. 

Otomotiv yan sanayi sektöründe ana ve perakende 
bayilerimizin gelişimini destekleyecek projeler orta-

Selim BAYBAŞ
İncitaş Yönetim Kurulu 

Başkanı

“Sektörde 
farklılaşmanın ve 

uzmanlaşmanın önem 
kazandığı günümüzde 

bayilerimizi 
farklılaştıran İnci 

Akü Enerji Uzmanı 
projesinde İncitaş 

olarak ana hedefimiz 
bayilerimizin gelişimini 

desteklemek.”
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ya koymayı arzu ediyoruz. 4445Akü Yol Yardım Hat-
tı bu hedefle 2012 yılında hayata geçirdiğimiz bir di-
ğer projemiz. Akü değişim hizmeti konusunda araç 
kullanıcılarına destek oluyoruz. 

Eğitim Aracı Projemiz 2012’nin en önemli bir diğer 
projesi. İncitaş olarak Türkiye genelinde araç kullanı-
cılarına sunduğumuz ürünlerle ilgili eğitim vermek, 
ürünlerin hizmet kalitesi hakkında bilgilendirmek ve 
teknik gelişmeleri paylaşmak amacıyla Eğitim Aracı 
projemizi hayata geçirdik. 

Eğitime olan tutkumuzla, farklılığın eğitilmiş insan 
kaynağı ile yapılacağına olan inancımız ile 2012’de 
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi ile 
Satış Akademimizi hayata geçirdik. Burada tüm 
grup çalışanlarıma önemli eğitimler organize ettik, 
2013’de teşkilatımıza da bu eğitimleri vereceğiz.

2013 yılında ekonominin 2012‘ye benzer bir seyir iz-
leyeceğini, büyümenin yüzde 3,5 – 4 civarında ola-
cağını, buna bağlı olarak da ilgili olduğumuz sektör-
lerde büyümenin yatay bir seyir izleneceğini tahmin 
ederek bütçelerimizi yaptık. 2013 yılında süreç iyi-
leştirme projelerimize ve çalışanlarımızın eğitimine 
yani insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam ede-
ceğiz. Farklılığın insanla olduğuna inanıyoruz.

2012 yılında İncitaş’ın hayata geçirdiği projele-
rin detaylarını sizden dinleyebilir miyiz?

Serdar Demirdağ: Sektörde farklılaşmanın ve uz-
manlaşmanın önem kazandığı günümüzde bayileri-
mizi farklılaştıran İnci Akü Enerji Uzmanı projesin-
de İncitaş olarak ana hedefimiz bayilerimizin gelişi-
mini desteklemek. Bayilere bir kimlik kazandırarak 
enerji konusunda birer uzman olmaları için eğitim-
lerle desteklediğimiz “İnci Akü Enerji Uzmanı” pro-
jemiz, bayileri tüketici nezdinde de farklı bir konuma 
taşıyor. Enerji Uzmanı projesi ile tüketicilere, satın 
alımdan, servis hizmetine kadar, alacağı her hizmet 
konusunda güven veriyoruz. Enerji Uzmanı proje-
mizle bayilerimizin potansiyel analizini yaparak hiz-
met kalite standardını belirlemelerine yardımcı olu-
yoruz. Bayiinin ihtiyaçlarına göre eğitimler almasını, 
fabrikaya gelerek ürünleri yakından tanımasını sağlı-
yoruz. Enerji Uzmanı olan bayilerimizin mevcut gö-
rünümlerini standardize ederken, sürekli iletişim ile 
onların istek ve beklentilerini takip ediyoruz. Araç 
kullanıcıları 19 ilde güvenilir, tecrübeli ve eğitimli 69 
Enerji Uzmanından hızlı ve kaliteli hizmet alabiliyor. 
İnci Akü Enerji Uzmanı sayımızı 2013 sonu itibariyle 
de 23 ilde 110 adete çıkarmayı hedefliyoruz.

Tüm Türkiye’ye yaymayı planladığımız 4445AKU 
projesini İstanbul’un ardından Bursa, Ankara ve 
İzmir’de de faaliyete soktuk. Araç kullanıcılarına en 
kısa sürede en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Ara-

cıyla yolda kalan herkes 4445AKU’yü arayarak çağrı 
merkezimiz aracılığıyla bulunduğu noktaya en yakın 
İncitaş Akü Bayisi ile iletişime geçiyor. İncitaş Akü 
Bayileri sorunu tespit ederek araç kullanıcısını bil-
gilendiriyor ve eğer sorun aküden kaynaklanıyorsa 
İnci Akü markasının ürün ve hizmet kalitesini tüke-
ticiye ulaştıracak en yakın satış noktası bilgisini pay-
laşıyor veya yerinde değişim hizmeti önerisi sunu-
yor. Akü bayilerimiz ile standart bir fiyat üzerinden 
yol yardım hizmeti sunduğumuz projemizi diğer şe-
hirlere de taşıyacağız.

İnci Akü Eğitim Aracı projesi kapsamında; İnci Akü 
tarafından yetkilendirilmiş uzmanlar; akü bayile-
ri, kurumsal filo ve kooperatif müşterileri, taksi ve 
minibüs durakları ile köy ziyaretlerinde buluştuğu 
tüketicilere gerek akü ölçümü, gerekse bakımı ko-
nusunda pratik bilgiler verildi. Geride bıraktığımız 
60 yılda bayilerimizin ve diğer tüm iş ortaklarımı-
zın sektörel gelişimini sağlamak önceliklerimizden 
biri oldu. Eğitim Aracı’nda teknik eğitimi destek-
leyecek ekipman da bulunuyor ve eğitimler bir uz-
man tarafından veriliyor. Tüm paydaşlarımızın Eği-
tim Aracı’ndan yararlanmasını sağlamayı hedefliyo-
ruz. Bayi ve müşterilerimizden aldığımız olumlu geri 
dönüşler bizi mutlu ediyor.

İncitaş hayata geçirdiği bu projeler ile 2013 yılına 
daha da güçlenerek başladı, paydaşları ve çalışanları 
ile birlikte Otomotiv Yan Sanayi sektöründe gelişen 
ve geliştiren bir oyuncu olmaya devam edecek. 

“2013 yılında 
ekonominin 

2012‘ye benzer bir 
seyir izleyeceğini, 

büyümenin yüzde 3,5 
– 4 civarında olacağını, 

buna bağlı olarak 
da ilgili olduğumuz 

sektörlerde 
büyümenin yatay 

bir seyir izleneceğini 
tahmin ederek 

bütçelerimizi 
yaptık. 2013 yılında 

süreç iyileştirme 
projelerimize ve 
çalışanlarımızın 

eğitimine yani insan 
kaynağımıza yatırım 

yapmaya devam 
edeceğiz. Farklılığın 

insanla olduğuna 
inanıyoruz.”

Serdar DEMİRDAĞ
İncitaş Genel Müdürü
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"Biz Tofaş'ta otomobil değil, 
insan üretiyoruz"

Tofaş Spor Kulübü Başkanı Efe AYDAN:

Efe AYDAN
Tofaş Spor Kulübü Başkanı

Basketbola 16 yaşında Galatasaray'da başlayan Efe Aydan, 
sırasıyla Karşıyaka, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Paşabahçe ve Tofaş takımlarında oynadı. 1981 yılında 
Avrupa Karması'na seçildi ve böylece ancak Avrupa'nın en 
seçkin basketbolcularının katılabildiği Avrupa Karmasında 
yer alan ilk Türk basketbolcu oldu. Türk Milli Basketbol 
Takımında en fazla oynayan (259) ve en fazla (124 kez) 
kaptanlık yapan sporcu unvanına sahiptir.

İlk otomobilim 

İ lk otomobilimi eşimle tanışmak için aldım. O za-
manlar basketbola yeni başlamıştım ve benim pe-

şin paralar verip araba alacak kadar birikimim yok-
tu. Ama eşimle  evlenebilmek için onun ilgisini çek-
mem gerekiyordu. Ben Gayrettepe’de o Göztepe’de 
oturuyordu. Uzak mesafeler. En sonunda o güne ka-
dar elimde olan birikimle bir otomobil almaya karar 
verdim. İşte arıyorum tarıyorum. O zamanlar Dod-
ge var. 1936 model, dolmuştan çıkma. Fiyatı 15 bin 
lira. Arabaya biniyoruz, geziyoruz ama olmaz filan 
diyoruz. O kadar uzun bir araba ki, mesela önde otu-
ruyorum, ara koltuğu sökmüşler, arkaya dönüyorum 
sesleniyorum “beni duyuyor musunuz, ben burda-
yım” filan diyorum. Araba o kadar uzun ki inana-
mazsınız. Şimdiki limuzinler gibi. Neyse onu almak-
tan vazgeçtim. Volkswagen’le tanıştım. 1960 model, 
1100 cc. motor, önünde benzin göstergesi olmayan 
bir kaplumbağa satın aldım. Ve benim böyle başla-
yan Volkswagen hikayelerim bir kitap olur. Aldığım 
yıl da yanılmıyorsam 1976 senesiydi. Araba ile ilk ta-
nışıklığım böyle oldu. Arabayı alır almaz tamire gö-
türdüm. O bitmez çok uzun bir hikaye. O Volkswa-
gen benim herbie’mdi yani öyle söyleyeyim.  Deva-
mında yine bir Volkswagen aldım. Çok sevdim ben 
Volkswagen’i. Sonra kilo almaya başladım, irileştim. 
Volkswagen’e sığamaz olmaya başladım. Derken Mu-
rat 124 ile tanıştım. Ondan sonra aldığım araçlar bu-
güne kadar genelde Tofaş’ın ürünleri oldu. Fiat, Kar-
tal, Şahin, Doğan, Tempra, Uno, Croma. 

Dizel Alfa Romeo’ma parça bulmak için
İtalya’ya gittim

Arada çok komik bir otomobilim vardı. Onu anlat-
madan geçemeyeceğim. Volkswagen’den sonra ikin-
ci büyük hikayemdir bu. Alfa Romeo dizel aldım. Bir 
Amerikan jipim vardı. Onu satarak, almıştım. Dizel 
olmasını tasarruflu olması için istemiştim. Kışın ça-
lışmamaya başladı. O zaman ısıtıcı bujileri vardı. Bu 
bujilerde orjinal yok. Ben o zaman Bursa’da oturuyo-
rum, bunu aldım İstanbul’da bir Alfa Romeo servi-
sine getirdim. Tamirciler toplandılar, bu arabayı ilk 
defa görüyorlar belli. Adam kapağını açtı, şöyle bir 
baktı “aaaa bu dizel” dedi. Ben dondum, adamla göz 
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göze geldik “çabuk kapağı kapat” dedim. Adam ka-
pağı kapattı, ben vurdum çıktım dışarı. Ve bir daha 
tamirciye gitmedim. Adam “aaa dizel” der mi yahu? 
Ama sonradan öğrendim o araba Türkiye’de bir ta-
neymiş. Başka bir servise gitmiştim adam: “abi bu 
dizelden bir tane Bursa’da olacaktı ama onun ren-
gi griydi, bu kırmızı”dedi. Dedim ki: “o gri araba bu 
araba işte”. “Abi bunun parçasını bulamayız, hiçbir 
yerde bulamayız. İtalya’ya gideceksin” dedi. Ve ben 
İtalya’ya gidip o araba mezarlıklarında o arabaya bu-
jiler, silindir contaları, ıvırlar zıvırlar aradım. İşte 
arada böyle bir Alfa Romeo’m oldu. Şu anda da hala 
araba kullanmaya devam ediyorum tabii...Fiat Bravo 
kullanıyorum. Severim araba kullanmayı.

Dev Adamlar Otomobile Nasıl Sığar?

Teknoloji geliştikçe benim rahatım, konforum biraz 
daha arttı. Eskiden her arabaya sığamazdım. Çünkü 
sabit bir direksiyon, belli bir ayar geriye çekme yok-
tu. Şimdi artık direksiyonlarda ileri-geri, artı aşağı-
yukarı çekme var. Ben onu en yukarı alıp, en öne, 
kendime doğru çektiğim zaman bacaklarım direksi-
yonun baskısından kurtuluyor. Yan tarafa bir de kon-
sol koydular, vitesler genellikle onun oralarda. Kon-
solla direksiyonun arasına sıkışınca bacak gazdan 
frene kolay kolay geçmiyor, böyle bir sıkıntı oluyor-
du. Şimdi  direksiyonu çektiğinde koltuğu en geri-
ye alıp da aşağı indirip sırtını yatırdığın zaman daha 
rahat pozisyonu yakalayabiliyorum. Her arabada 
bunu yakalayabiliyorum. Uno kullandığıma göre ar-
tık siz anlarsınız. Bu arada Uno değeri Türkiye’de an-
laşılmamış mükemmel bir araba. Hanımlar için ide-
al, trafik için ideal, ekonomik, parçaları ucuz, her 
yere park edebilirsin, sürati fena değil. Şehirlerara-
sı rahatlıkla gidersiniz. Ve Uno insanın ihtiyacını 
her yönden karşılayabilecek bir arabadır. Tabii sene-
ler geçti üzerinden artık başka markalar onun yeri-

ni kapatıyorlar. Şimdi bana sorarsan Fiat 500 bu ihti-
yacı çok rahat karşılayabilir. Özellikle İstanbul trafi-
ğinde. Mesela o Smart’lar içine binmedim -herhalde 
sığmam- ama bence böyle İstanbul gibi bir şehirde 
kesinlikle öyle bir arabanın olması lazım. Ama biz-
de tam tersi herkes jipe biniyor. Ne oluyorsa, kaldı-
rımlardan mı geçiyorlar yoksa ormana mı çıkıyor-
lar. O kadar çok jip bu kadar ağır trafikte ne işe ya-
rar ben anlamadım. Gösteriş meraklısı olmak kadar 
kötü birşey yok ve bundan nefret ediyorum. Bütün 
insanların gösteriş için o tip arabalara bindiğini dü-
şünüyorum.

Arabasını seven bakımıyla ilgilenir

Arabamın bakımıyla kendim ilgilenirim. Bizzat ba-
şında dururum. Yapıp yapmadıklarını kontrol etme-
ye çalışırdım ama eskidendi bu alışkanlıklar. Şimdi 
biliyorsunuz servisler çok baskın ve teknoloji o kadar 
ilerledi ki uzun dönem yağını bile değiştirmeden 20 
bin kilometre yol yapıyorsunuz. Eskiden hep ikinci 
el araç kullandığım için servisten ziyade tamirciler-
le haşır neşir olurdum. Ve tamirci muhabbetini çok 
severim. Gidip onlarla sohbet etmeyi, o motoru in-
dirirken, o ne bu ne filan diye sormayı. İşte ne bile-
yim bazı parçaları kendim sıkmayı, o ayarlı pense-
lerle oynamak filan hoşuma gider. Ama şimdi satıcı-
ların başarıları çok üst seviyede. Çok fazla yeni araç, 
istenilen her türlü şartta insanlara verilebiliyor. Tabii 

Hayatı basketbolla yoğrulan Efe 
Aydan, otomobil kullanmaktan 

keyif aldığından söz ediyor. 

Yılda 160 bin kilometre yol alıyorum

Yaşım ilerledikçe uçaktan korkmaya başladım. Bu açıdan ulaşımda genellikle otomobil 
kullanıyorum. Her yere, maçlara giderken de öyle yapıyorum. Yılda rahat rahat 120-
130 bin kilometre oluyordur. Tek otomobille değil de iki üç otomobille belki 160 bin ki-
lometre yapabilirim. Kimine göre çok az olabilir ama benim için iyi bir rakam. Otomo-
bil benim için ulaşım aracı. Bir konfor veya gösteri aracı değil. Yani bir jipim olsun, bir 
Mercedes’im olsun, bir Bentley’im olsun diyerek sokaklara çıkıp, otomobillere gezip sağa 
sola gösteri yapmaktan hiç hoşlanmam. Otomobil benim için ihtiyaçtır. Dolayısıyla oto-
mobilde bulunan yeteri kadar konfor bana yeterli geliyor. Yeni otomobil alırken o kon-
fordan sonra artık aynı segment araba kullanır mıyım diye kendi kendime sorarım. Bir 
dönem Fiat Croma kullanıyordum. O otomobil benim aradığım her türlü konforu sağlı-
yordu ve benim için yeterliydi. Onu sattıktan sonra mesala daha iyisi ne olabilir? Kon-
for açısından söylüyorum, marka benim için hiç önemli değil. Herhangi bir marka ola-
bilir. Fakat dedim ki bu segment bir otomobilde en konforlusunu kullandım. Şimdi be-
nim segment değiştirmem lazım. Ne yapayım, ne yapayım düşünürken bir FİAT Scudo 
almaya karar verdim. Yani biraz daha otomobil gibi ama aynı zamanda içi biraz daha 
geniş olsun. Sonra onun içini kendime göre yaptırdım. Televizyon, buzdolabı koydum, 
deri koltuklar yaptırdım filan. O otomobili 5-6 yıl kullandım. Onu sattıktan sonra “ta-
mam bunu da yaptık başka birşey bulmam lazım, jipe döneyim” deyip araştırma yap-
tım. Subaru Forester benim aradığım her türlü özelliği sunan bir araçtı. Fakat bütçeme 
göre çok pahalıydı. Şimdilerde daha çok hatchback denilen arabalar hoşuma gidiyor. 
Daha sportif görünüyor, içi nispeten daha rahat otomobiller, ulaşımı kolay, bakımı ko-
lay. Şimdi onları kullanıyorum. 
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bu yeni araçlar verildikçe, arabaların garantileri de 
yükseldikçe ve de bakım süreçleri de daha uzun va-
deye yayıldıkça artık o eski tamir muhabbetleri kal-
madı. Mecburen servise götürüyorsun, bırakıyor-
sun arabayı servise ne yaparsa yapıyorlar. Seni içe-
ri de almıyorlar zaten. Dolayısıyla o eskiden yaptı-
ğım başında durma şevkim kalmadı. Doğruya doğ-
ru o keyfim kalmadı yani. Yalnız şöyle birşey söyle-
yeyim: Servislerdeki araçların ne derece iyi yapıldığı 
konusunda şüphelerim var. Adama diyorsun ki ara-
banın altından ses geliyor. “Gelir abi bunlardan” di-
yor. Şimdi ne demek gelir? Modeller böyle gibi ge-
çiştiriyorlar. Halbuki o modeller öyle değildir. Ara-
ba ses gelmesin diye yapılan bir makine ama maale-
sef bizim servisler anlamadığı zaman pek araştırmı-
yorlar. Çünkü o kadar çok araç girip çıkıyor ki ada-
mın onu araştıracak vakti yok. İşte o zaman sen ta-
mirciye gidiyorsun. Buna benzer bir hikayemiz var-
dı. Rahmetli Aydan Siyavuş Mercedes aldı. Sağ arka 
taraftan tık tık tık, hızlandıkça tıkkıdı, tıkkıdı, tıkkı-
dı bir ses geliyor. O servise götür, bu servise götür ara 
ara bulunamıyor. Derken Göztepe’de özel bir servise 
gittik. Arka tekerleği komple söktüler. Motoru çevi-
riyorlar ses yok, gaz veriyorlar ses yok, yüke bindiri-
yorlar ses yok. Nedir bu, nedir bu anlamadılar. Dört 
tane bijon anahtarından -bijonlar yerde duruyor- bir 
tanesi uzun, dönerken tık tık çarpıyor. Bunu bulmak 
için 15-20 gün uğraştılar. Yani böyle garip garip şey-
ler olabiliyor. O bakımdan arabayı seven biri başın-
da durur. İhtiyacı için kullanan insan başında durur. 
Çünkü sonunda canını taşıyorsun. İyi olmasını ister, 
sağlıklı olmasını ister. Yani benim arabamda en ufak 
birşey bozuk olsun direkt tamirciye giderim. Hiç za-
man kaybetmem. Ama yollarda bazen öyle araçlar 
görüyorum ki o arabayı nasıl olup da trafiğe çıkartı-
yorlar diye serzenişte bulunuyorum. 

Trafikte hepimiz birer şeytan oluyoruz

Trafik sorunu herkesin kendine göre fikrinin olduğu 
bir konu. Futbol gibi, herkes herşeyi anlar ya futbol-
da, trafikte de herkes birşey anlıyor. Benim de ken-
dime göre anladığım birşeyler var. Bir kere saygısı-
zız. Son derece saygısız bir milletiz. Karşımızdaki in-
sana karşı en ufak bir hürmet göstermek gibi bir zo-
runluluk hissetmiyoruz. Direksiyonun başına geçti-
ğimizde hepimizin dişleri uzuyor, boynuzları çıkıyor 
ve birer keçi oluyoruz. Ya da şeytan oluyoruz. Bile-
miyorum adını siz koyun. Trafiğe öyle çıkıyoruz ma-
alesef. Normal hayatta yapmayacağımız en büyük 
çılgınlıkları, en acayip olayları yine o direksiyonun 
başında yaşıyoruz. En son ben yeni yaşadım. Ken-
di yaptığım birşey ama maalesef insan birtakım şey-
lere karşı tepkisiz kalamıyor. İşte trafik de bunlardan 
bir tanesi. Ve her zaman kendinizi haklı görüyorsu-
nuz. Bir kere bu konuda bizim eğitim almamız la-
zım. Yani bu trafiği bilmek ya da kuralları uygula-
mak filan değil, bu kişiliği geliştirmekle alakalı bir-
şey. Bunun da temelinde eğitim yatıyor. Birincisi bu. 
İkinci problem, kuralsızlığın kural olduğu bir ülke-
de yaşıyoruz. Atıyorum kırmızı ışıkta durulur değil 
mi? Esasında onun adı “kırmızı ışıkta dikkatli olu-
nur” dur. Yeşil de “aman ha geç, ama sağına soluna 
dikkat et” demektir. Çünkü öbür tarafta kırmızı ya-
nıyor, ne yapacağı belli olmaz. Sarı ışığı kaldırdık za-
ten allaha şükür. Niyeyse sarı diye birşeyi İstanbul 
trafiğinde kullanmıyoruz. İstanbul’a özel birşey, sarı 
zaten yok. O yüzden kırmızıda dikkatli ol, yeşilde ge-
çerken sağına bak, aman ha, araba gelebilir. O ba-
kımdan bu kadar kuralsızlığın içerisinde biz de olayı 
kendimizce çözmek için yöntemler buluyoruz. Onun 
dışında en büyük problemlerden bir tanesi yol. Özel-
likle Türkiye’de önce yap, sonra geliştir, yerleştir var. 

Efe Aydan'ın severek kullandığı bir 
otomobil: Fiat Stilo

"1981 yılında satın aldığım Opel 
Record’um. Severek kullandığım 

otomatik vites bir araçtı."
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Şimdi biz bir yerde mesela altyapı yapmadan inşa-
atlara izin veririz. O inşaatlar orada koca koca çıkar 
sonra deriz ki buraya bir sürü inşaat yaptılar, bir yol 
olması lazım. Sağına soluna, apartmanların arasın-
da yollar yapmaya kalkarız. O yolları yaparız sonra 
kanalizasyon açmayı unuttuk deyip yeniden kazarız. 
Oradaki insanlar, o arabalarla perişan olurlar. Elekt-
rikçi açar, sucu açar, bu iş bitmez. Böyle olunca tra-
fik aksar da aksar. Genel anlamda böyle sıkıntıları-
mız da var. Özellikle İstanbul’un içinden çıkılamaz, 
çözülemez olduğunu düşünüyorum. Ama onun dı-
şında özellikle Türkiye’de otobanların yatırım olarak 
yeniden yapılıyor olması bence çok iyi. Ve bakımla-
rı da hakikaten iyi. Yani karayollarının bugüne kadar 
otobanlar konusunda üstüne düşen görevi oldukça 
iyi yerine getirdiğini düşünüyorum. Çift yolların da 
trafik kazalarının azalması yönünde belki bir miktar 
faydası olmuştur ama o yolları yapan firmaların ne 
derece yetkin oldukları, ya da ne derece başarılı ol-
dukları da çok tartışmaya açık bir konu. Eğimler var, 
çukurlar var. Yani o yol mu, tarla mı belli değil. Ülke-
mizde kontrol diye birşey yok. Önce yolları açıyoruz, 
ondan sonra da yıllar boyu hababam tamiriyle uğra-
şıyoruz. Zaten Almanlar da “yol yapmayı biz Türkle-
re öğrettik, onlar da tamir etmeyi bize öğrettiler” de-
mişler ya. 

Bu aralar bir özelleştirmedir gidiyor. Şimdi otoban-
ları özelleştirdiler, bakalım neler olacak merak edi-
yorum. Üçüncü köprü deniyor diğer yandan ve 
bence bu gereksiz. Eğer üçüncü köprü yapılacaksa 
Çanakkale’ye yapsınlar da bari ana yolu güneye ver-
seler. Orası da gelişsin. Bence seçim yanlış. Tabii her-
kes anlar ya bu trafik işinden, ben de anladığım için 
konuşuyorum. 

Servis elemanlarının uzmanlığı yetersiz

Servislerde çalışan personelin yetersiz olduğunu dü-
şünüyorum. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor, ser-

vis elemanları o derece hızlı gelişemiyorlar. Onların 
da sürekli eğitilmeleri gerekiyor, yenilikler hakkında 
bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bu konuda biraz ek-
sikler. Aslında servislerden ziyade servis elemanları-
nın uzmanlığı yetersiz. Servislerin mekanik anlamda 
mutlaka yeterlilikleri var, onları tartışmıyorum bile. 
İkincisi zaman konusu çok sıkıntılı. Üçüncüsü de ar-
tık bir kaza olmazsa 20 bin kilometrede bir servise 
gidiyorsun. 40 bin kilometre olunca zaten otomobil 
artık eskidi deyip takas yoluyla değiştiriyorsun. Bu 
işler o kadar kolay oldu ki ben eskiden bir otomobil 
aldığım zaman neredeyse pert oluncaya kadar kulla-
nırdım. Şimdi öyle birşey yok. 

İyi pazarlamayla, doğru çalışmayla, doğru adresleri 
bularak pazar payı yüzde 10, yüzde 12 olan bir firma-
nın bir segmenti lider olabiliyor. Bu tamamen pazar-
lamanın ve o işi yapanların bir başarısıdır diye düşü-
nüyorum. Ben öyle görüyorum. Yani herkes anlıyor, 
ben de böyle anlıyorum. 

Vergilendirmede bir yanlışlık var

Ekonomistler ne düşünürler bilmem ama ben 
Türkiye’de alınan vergilerin çok fazla olduğunu dü-
şünüyorum. Yalnızca arabaya konulan ÖTV, KDV 
değil, her yerde çok fazla vergi var. Yan vergiler var, 
dolaylı vergiler var, dolaysız vergiler var, peşin vergi-
ler var, var da var.

Türkiye’nin istihdam açısından en önemli organizas-
yonlarından biri otomotiv sektörü. Yan sanayicile-
ri, tedarikçileriyle, satış ve servisleriyle beraber çok 
büyük bir potansiyel ve çok sayıda insan çalıştırı-
yor.  Peki bu insanların yaşaması için ne olması la-
zım? Üreticilerinin de sürekli üretiyor ve o insanla-
ra iş sağlıyor olması lazım. Biz devamlı vergileri yük-
selterek bu satışları kısma yoluna gidersek bu sektör 
darbe almaz mı? O zaman otomativ gibi can dama-
rı olan sektörlerdeki birtakım konularda, kimi mu-
afiyetlerin ayarlanmasının mutlaka düşünülmesi la-

Yetkili satıcıları çok başarılı buluyorum

Yetkili satıcıları başarılı buluyorum, hakikaten çok başarılılar. Belki bunda banka kredi-
lerinin de çok büyük faydası var. Bir de bizim tüketim toplumu olmamızla ve bunu kö-
rükleyen politikaların da çok büyük etkisi var. Bunun yanı sıra reklam kampanyalarının 
eskisinden çok daha etkin olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi satıcılara çok büyük 
bir fayda sağlıyor. Ve satışta çalışan elemanlar artık eğitim alarak, müşteriye nasıl yak-
laşması gerektiğini bilerek, satış teknikleri uygulayarak her konuda kendilerini geliştir-
diler. Bu anlamda pazarlama yaptıkları zaman, doğru insanı da bulduklarında mutla-
ka başarılı oluyorlar. Eskiden bir insan herhangi bir markayı gözüne kestirdiğinde, gider 
o markayı alırdı. Şimdi mesela adını sanını duymadığım markalar Türkiye’de çok başa-
rılı bir pazar payına sahip oluyorlar. Şimdi isim vermek yanlış olur ama bunlar adı bi-
lindik firmalar. Kalite açısından, güvenlik açısından -artık aklınıza ne geliyorsa- bana 
göre diğerleriyle eşleyemezsin ama yine de o araçları bile satıyorlar Türkiye’de. Bayağı 
da çok satılıyor. Demek ki burada başka birşey var. İnsanlar artık ihtiyacına göre, pa-
rasına göre olmasından ziyade ikna olarak araba alıyorlar. Ve bunda da bence satıcıla-
rın çok büyük başarısı var. 

Efe Aydan, 34 EFE 13 plakasını 
13 yıl boyunca 6 değişik 
otomobilinde kullandı.

“Türkiye'nin istihdam 
açısından en önemli 

organizasyonlarından 
biri otomotiv sektörü. 

Yan sanayicileri, 
tedarikçileriyle, satış ve 

servisleriyle beraber 
çok büyük bir potansiyel 

ve çok sayıda insan 
çalıştırıyor.  Peki bu 
insanların yaşaması 

için ne olması lazım? 
Üreticilerinin de sürekli 
üretiyor ve o insanlara 

iş sağlıyor olması lazım. 
Biz devamlı vergileri 

yükselterek bu satışları 
kısma yoluna gidersek 
bu sektör darbe almaz 
mı? O zaman otomativ 

gibi can damarı 
olan sektörlerdeki 

birtakım konularda, 
kimi muafiyetlerin 

ayarlanmasının mutlaka 
düşünülmesi lazım. ”
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zım. Düşünülmüyor mu? Mutlaka düşünülüyordur. 
Lüks arabaya vergi daha yüksek, 1300 motordan aşa-
ğı biraz daha düşük gibi ayarlamaları var. Ama bir 
aracın imalatından tüketiciye gelinceye kadar geçen 
süreç zarfında üstüne, ne marka olursa, ne model ya 
da motor gücü olursa yüzde 65 vergi biniyorsa bura-
da bir yanlışlık var. Nasılsa alıyorlar diye düşünülür-
se yanlış olur. Bir müddet daha bu vergilere dayanılır 
ama bence bu gidişat pek parlak görünmüyor. 

Yerli otomobil için korumacı olunmalı

Türkiye’de ithal araçlara karşı sevgimiz biraz daha 
fazla gibi gözüküyor. Kendi ürettiğimiz arabala-
rı beğenmeyiz. Eskiden üretilmiş yerli araçları şim-
diki araçlarla mukayese etmeye kalkarız. Değerlen-
dirmeyi hiçbir zaman olduğu yıla göre yapmayız. 
Türkiye’de üretim yapan firmalar o günden bugüne 
kadar olan süreçte yokluklardan gelip birtakım şey-
ler yapmaya çalıştılar. Bugünkü teknolojiyi geliştirir 
hale geldiler, bugünkü teknolojiye ulaştılar. İçinde 
bulundukları şartlarda Türkiye’deki kanunlar, karar-
nameler acaba o araçları üretip satmak için ne kadar 
elverişliydi de o araçlar üretildi. Yani olaya bakarken 
böyle değerlendirmek lazım. Bence otomotiv konu-
sunda biraz korumacı olmamız lazım. Yanlış olabilir 
belki ama bu benim şahsi fikrim. Ama serbest eko-
nomi denilebilir. Ancak olmaz diye birşey yok. Ame-
rika gibi güçlü bir ekonomimiz olsa istediğin şeye 
kota koyarsın, istediğin şeyi korursun, istemediğini 
kaparsın. Çünkü dünyanın bir numarası sensin. Biz 

öyle olamayacağımıza göre ancak konuşup konuşup 
havanda su döveriz. Ben de biraz su dövdüm işte. 

Motorsikletim ve Ben 

Öncelikle motorsiklet her zaman gezdiğin, her za-
man geçtiğin yollara esasen ne kadar yabancı oldu-
ğunu, ya da o yolları geçerken ne kadar boş geçtiği-
ni gösteren bir araç. Çünkü motorsikletle giderken 
hiç geçmediğim yollardan gitmeyi deniyorum. Aca-
yip acayip rotalar çıkartıyorum ve çok da güzel yer-
ler görüyorum. Ben motorsiklet sayesinde her zaman 
geçtiğim yerlerin yan ve ara yollarında daha ne ka-
dar farklı güzelliklerin olabildiğini keşfettim. Bu açı-
dan çok değişik bir ulaşım aracı.  Bence motorsiklet 
kullanırken işin temelinde eğitim yatıyor. Kıyafetin-
den, motorun bakımına, kullanımına, viraja girmesi-
ne, düz yolda gitmesinden, bozuk yolda nereye bak-
man gerektiğine kadar çok ciddi bir eğitim almanız 
gerekiyor. Bu işi benim gibi zevk için yapanlar, keyif 
için binenler kendilerini geliştiriyorlar. Geliştirmez-
sek şayet kaporta vücudumuz. Onu çok rahat bozup, 
parçalayabiliriz. O bakımdan her türlü anlamda eği-
tim önemli. Bu eğitim sadece bir seferlik ‘kullandım-
öğrendim’le alakalı da değil. Antrenman yapar gibi 
kendinizi sürekli tazelemeniz gerekiyor. 

İkincisi, sırf motorla gezmek için kendinize zaman 
ayırıyorsunuz. Motorsiklete bindiğiniz zaman o rüz-
garın yüzünüze çarpması, o uçma hissi insanda çok 
değişik duygular uyandırıyor. O bakımdan da benim 
için dinlendirici ve farklı bir stres atma aleti. Mo-
torsiklete bindiğim zaman işimden uzak kalıyorum, 
problemlerimden arınıyorum, tamamen yola kon-
santre oluyorum -ki mecburum, bu eğitimin teme-
linde var-, yeni yerler görmenin heyecanını taşıyo-
rum. Yeni yerleri keşfediyorum, oralarda fotoğraflar 
çekiyorum. Öyle bir keyfiniz varsa motorsiklet bu-
lunmaz bir nimet. 

Motorsiklet bir keyif aracı ama aynı zamanda bir ge-
çim aracı da. Kuryeler, restaurantların servisi gibi iş-
kollarının da bir aracı olarak kullanılıyor. Tanımım 
onlardan dışarı. İş işin kullananlar son derece atak, 
dikkatsiz, yer yer korunmasız olabiliyorlar. Onlar ko-
numuz dışında. 

Motorsiklet Kullanıcılarına 
Tavsiyeler

Motorsiklet harika bir araç, 
ama bunun bir de ters tarafı 
var. Son derece tehlikeli bir alet. 
Çünkü Türkiye’de sürücüler 
motorsikletleri göremiyorlar. 
Motorsiklete bindiğiniz zaman 
görünmezlik hapı içip kendinizi 
trafiğe attığınızı bilmeniz gerekiyor. 
O yüzden motor kullanırken, 
araba kullanırken olduğundan 
10 kat daha fazla dikkatli 
olmanız gerekiyor. Yine motor 
kullanırken mutlaka ve mutlaka 
ileriye bakarak oluşabilecek 
her türlü problemi erkenden 
kafanızda kurgulamanız lazım. 
Ve bu kurguya göre motorsiklet 
kullanmanız lazım. Aksi takdirde 
direkt problemin içine düşersiniz. 
Bunları öğrenirseniz motorsiklet 
kullanmanın o riski bitiyor. 

Motorsiklet konusu benim için 
dipsiz bir kuyu. Çünkü hayatta 
keyif alarak yaptığım işlerden bir 
tanesi, aynı basketbol gibi. İşinizi 
sevin ve keyif alın ancak o zaman 
üretken ve verimli olabilirsiniz.

Bursa Enduro Fan Kulübü'nün 
gerçekleştirdiği 7 gün 7 yer 

Yunanistan turunda
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Benzinli motorda dizel tasarrufu:
CITROËN C-ELYSÉE 1.2 VTi PureTech  

C itroën C-Elysée  artık Türkiye yollarında 
olan yeni nesil 1.2 VTi PureTech  motoruyla  

sınıfının en düşük yakıt tüketimini ve yüksek 
performansını bir arada  sunuyor. Benzinli 
motoru ile dizel motor kadar düşük yakıt tüketim 
değerleri olan ve fiyatıyla kolay , performansı ile zor 
yakalanan Yeni Citroën C-Elysée  1.2 VTi PureTech; 
hem çekici hem de ekonomik bir sedan otomobil 
arayan müşteriler için ideal bir seçenek. 

C-Elysée,  markanın yol tutuş, üstün kalite ve 
motor teknolojilerindeki tüm deneyimlerini bir 
arada sunuyor. Performans, yakıt verimliliği ve 
dayanıklılık için tasarlanmış olan 3 silindirli yeni 
benzinli 1.2 VTi 72 HP motoru ile konforu , tasarruf 
özellikleri öne çıkan yeni sedan düşük yakıt tüketim 
değerleri, uygun bakım maliyetleri, sağlamlığı ile 
kullanım maliyetlerinde iddiasını ortaya koyuyor.

Aracın 640 / 506 litre (VDA normlarına göre) 
kapasiteye sahip bagajı kategorisindeki en 
büyüklerden biri olmasıyla beklentileri karşılıyor. 
4.43 m uzunluğunda, 1,75 m genişliğinde ve 1.47 
m yüksekliğinde olan Citroën C-Elysée geniş bir iç 
hacme sahip ve 2.65 metre ile kategorisindeki en 

Sınıfının en düşük yakıt tüketimini 
sunan modern ve dayanıklı 
sedan CITROËN C-ELYSÉE 1.2 VTi 
PureTech Türkiye yollarında...

uzun dingil mesafesi sayesinde ferah bir oturma 
alanı sağlıyor.. Mükemmel sürüş zevkinin yanı sıra 
geniş bir hareket alanı sunan C-Elysée’in  iç hacmi 
bir üst kategoride yer alan binek otomobiller ile 
aynı seviyede. Arkada seyahat eden yolcular için 
ayrılan diz mesafesi ise dikkat çekici boyutlarda 
(120 mm). Ferah kabin, bagaj alanına hiçbir şekilde 
müdahale etmiyor. Citroën C-Elysée, sahip olduğu 
tüm bu özellikler sayesinde mükemmel bir aile aracı 
olduğunu ispatlıyor.

Tamamen yeni olarak tasarlanan 3 silindirli benzinli 
motor 1.2 VTi PureTech C-Elysée, performans ve 
tasarrufu bir arada sunuyor. 100 km’de ortalamada 
5,3 lt yakıt tüketimi ile dizeller kadar az yakan 1.2 
VTi motor,72 hp’lik gücü ve  düşük devirde elde 
ettiği performans ile dikkat çekiyor. Bu motor 
manuel ya da 2013’ün 2. Yarısından itibaren 
otomatikleştirilmiş 5 vitesli BMP şanzımanla satın 
alınabilecek.

Zengin donanım seçenekleri sunuyor…

C-Elysée;  Attraction , Confort ve Exclusive olmak 
üzere 3 farklı donanım seçeneğine sahip.  1,6  HDİ 
dizel motor ise Attraction , Confort ve Exclusive  
şeçenekleri ile tüketiciler ile buluşuyor. 1,2 VTi 
benzinli motor Attraction ve Confort seçeneği ile 
satın alınabilirken, 1,6VTi benzinli motor sadece 
Exclusive seçeneği ile satışa sunuluyor.  

Yeni Citroën C-Elysée 
1.2 VTi PureTech; yakıt 
tüketimi ile dizel motor 
kadar az yakan gerçek 

anlamda tasarruflu 
benzinli motor…
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Peugeot 301 1.6 l HDi 92 HP
Sinop-Anamur yakıt tüketim testi

Yeni Peugeot 301 ile Türkiye’yi 
Kuzey’den Güney’e bağlayan test 
sürüşünde 100 km’de ortalama 
3,5l tüketim değeri elde edildi.

P eugeot Türkiye, dizel motorlarının verimliliğini 
ve yakıt ekonomisini Türkiye yol şartlarında 

ispat etmek için Demir Bükey Akademi ile yola 
çıktı. Bu yolculukta Peugeot’nun yepyeni ve Türkiye 
şartları için son derece uygun olan sedan modeli 
Peugeot 301 kullanıldı.Yeni Peugeot 301 1.6lt HDi 
dizel motor ile gerçekleştirilen test ile Türkiye’yi 
Kuzey’den Güney’e en düşük yakıt tüketimini elde 
ederek bağlamak hedeflendi. Peugeot 301 1.6lt 
HDi 92 HP manuel şanzımanlı versiyonla, 100 
kilometrede ortalama 3.5 litrelik tüketim değeri 
ile Sinop Burnu’ndan Anamur Burnu’na 1164 
kilometre geride bırakıldı.

Kuzey’den Güney’e en düşük yakıt tüketimi

Sinop Burnu’ndan start alınan tüketim testinde 
Anamur Burnu’na kadar süren yolculukta toplam 
1164 km geride bırakıldı. Test pilotları bu ekonomik 
yakıt tüketim testi süresinde zorlu hava koşulları ile 
karşılaştı. Öncelikle hava sıcaklığı test boyunca eksi 
7 ile artı 14 derece arasında değişim gösterdi. Bu 
aynı zamanda test parkurunda zeminin de sürekli 
olarak değişim göstermesi anlamına geliyordu. Kar, 
buz, ıslak ve kuru zemin şartları ile yol boyunca 
karşılaşıldı.

Zorlu hava ve yol koşulları

Şehir merkezi, ilçeler, bazı köy yolları gibi yerlerde 
yaklaşık olarak 200’ün üzerinde trafik ışıkları geride 
bırakıldı. Rota boyunca ülkemizin en zorlu 4 dağı 
da geride bırakıldı. Ilgaz Dağları, Toroslar, Geyik 
Dağları ve Taşeli Platosu test sürecinde geride 
bırakılan dağlar oldu. Elbette dağ inişleri ekonomik 
tüketim için önemli bir artı sağlarken, zorlu dağ 
rampaları ise tüketimin yükselmesi konusunda çok 
önemli bir etken olarak hesaplandı. Bu rota boyunca 
301 1.6 lt 92 HP dizel ile far, silecek ve havalandırma 
sisteminin kullanımı da elbette kaçınılmazdı. 
Sinop’tan start alan test, Kastamonu, Karabük, 
Gerede, Ankara, Konya, Seydişehir, Manavgat, 
Alanya duraklarından geçmesinin ardından 
Anamur’da sona erdi. 

Demir Bükey Akademi tarafından düzenlenen bu 
testin ardından toplam 1164 km geride bırakıldı. 
Test boyunca ulaşılan ortalama hız 74 km/s olarak 
tespit edildi. Ortaya çıkan yakıt tüketim sonucu ise 
3.5 lt oldu. 40.75 lt yakıt tüketimi ile sonuçlanan 
bu test ile Peugeot 301 ne kadar ekonomik tüketim 
sonuçlarına imza atabileceğini rahatlıkla ispatlamış 
oldu. 50 lt’lik yakıt deposu olan Peugeot 301 
bu sonuçla bir depo yakıtla 1428 km’yi geride 
bırakabileceğini ortaya koydu. Yeni Peugeot 301, 
bu test sürüşü ile güvenli ve konforlu olmasının 
yanısıra yakıt tasarrufunu ve avantajlı kullanım 
ekonomisini de kanıtladı.  
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Yeni Symbol 
Türkiye'de satışta...

Renault Symbol baştan aşağı 
yenileniyor. Her bakımdan 
Renault markasının genlerine 
sahip Yeni Symbol, Renault’nun 
yeni tasarım anlayışına uygun 
olarak tasarlanmış ön yüzü, yeni 
ve konforlu iç mekanı, çok daha 
donanımlı yeni versiyonları ve 
yeni motor seçenekleri ile öne 
çıkıyor.

R enault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar: 
“Renault markasının 14 yıldır süren binek 

otomobil liderliğinde büyük katkısı olan modeli 
Symbol, Yeni Clio ile başlayan markanın yeni 
tasarım anlayışını yansıtıyor. Yepyeni tasarımı ile 
müşterilerimizin beğenisini toplamaya devam 
edecek ve pazarda iddiasını sürdürecektir.”  dedi.

Modern tasarım

Yeni Symbol, Renault’nun yeni tasarım kimliğine 
sahip yepyeni bir model. Markanın her yeni 
modelinde olduğu gibi öndeki Renault logosu 
artık daha büyük ve gözalıcı. Yeni Symbol’ün iç 
ambiyansı da hem estetik unsurları, hem artan 
malzeme kalitesi, hem de yeni bir ergonomi 
anlayışıyla fark yaratıyor. 

Yeni Symbol, Renault’nun uluslararası pazardaki 
müşterilerinin de taleplerine bağlı olarak daha 
yüksek bir ekipman seviyesi ile sunuluyor: Konfor 
ve teknoloji seviyesi ise 7’’ dokunmatik ekranlı 
Navigasyon Multimedya Sistemi Renault R-Nav, 
elektronik klima ve tüm versiyonlarda standart 
olarak sunulan USB ve bluetooth müzik ve telefon 
bağlantısı, hız ayar ve sınırlayıcı, arka park sensörü 
gibi bir dizi yenilikle zenginleştirildi. 

Yeni Symbol’de güvenlik konusunda da tüm 
ihtiyaçlarınız düşünüldü. Tüm versiyonlarda 
standart olarak bulunan ABS, AFU, ESP, ASR, 
sürücü ve yolcu hava yastıkları, ISOFIX çocuk 
koltuğu sabitleyici, emniyet kemeri ikazı gibi 
donanımlar ile hem aktif hem pasif güvenlik 
unsurlarıyla tüm yolcuları için etkin bir koruma 
sağlanıyor.

Ekonomi ve Performans’ın “Symbol”’ü

Yeni Renault Symbol’de Renault markasının kendini 
kanıtlamış motor teknolojisinin en son örneklerini 
bulmak mümkün. Benzinli motor seçenekleri 
olarak; Yeni 0,9 lt Turbo 90 bg ve 1.2 16V 75 bg 
yer alıyor. Dizel olarak ise, Renault’nun yıllardır 
hem sağlamlığı hem de ekonomik olması ile 
kendini defalarca kanıtlamış 1.5 dCi 75 bg piyasaya 
sunuluyor. Bu motorlar, Euro 5 çevre standartlarına 
uyum gösteriyorlar. Diğer yandan Eco sürüş modu 
ile yüzde 10’a kadar yakıt tasarrufu sağlanıyor.  
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TOKKDER'in yeni 
Genel Sekreteri 
Tolga Özgül
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği 
(TOKKDER) Genel Sekreterliğine Tolga 
Özgül atandı.

S aint Joseph Fransız Lisesi ve Bilkent 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümü mezunu olan Tolga Özgül, iş 
hayatına Ford Otomotiv A.Ş.de Satış 
Planlama Uzmanı olarak başladı. Yaklaşık 
9 yıl çalıştığı kurumda sırasıyla, Filo İş 
Geliştirme Uzmanlığı, Filo İş Geliştirme 
Müdürlüğü ve son olarak da, Çokuluslu 
Şirketler ve Araç Kiralama Şirketlerinden 
sorumlu Filo Satış Müdürlüğü görevlerini 
üstlendi.

2004-2012 yılları arasında General Motors 
Türkiye’de Filo Satış Müdürü olarak 
çalışan Özgül, 1 Ocak 2012 tarihi itibarı ile 
TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları 
Derneği) Genel Sekreterliği görevine atandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Tolga Özgül 
İngilizce ve Fransızca biliyor.  

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nde 
(TAYSAD) Genel Koordinatörlük görevine 
dernekte 2010 yılından bu yana Denetleme 
Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Süheyl 
Baybalı atandı.

Y eni görevine 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren 
başlayan Baybalı, 2006 yılında aktif olarak 

görev almaya başladığı TAYSAD’a, bundan böyle 
sektörel deneyimi ile katkı sunmaya devam edecek. 

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı dalda 
yüksek lisans yapan Baybalı, iş hayatına TOFAŞ’ta 
başladı. Ardından, 1989 – 2007 yılları arasında 
Nursan Otomotiv Grubu’nda Genel Müdür 
Yardımcılığı, Genel Müdür ve İcra Kurulu Üyeliği 
görevlerini yürüttü. 2007-2009 yılları arasında 
Dentaş Ambalaj’da Genel Müdür, 2010 yılında ise 
CEO ve hissedar olarak Komsan A.Ş.’de görev yapan 
Baybalı, otomotiv tedarik sanayine TAYSAD’da 
hizmet etmeye devam edecek. 

Son yıllarda otomotiv sanayi içindeki ihracat 
payını yüzde 50 seviyelerine yaklaştıran otomotiv 
tedarik sanayinin hızlı yükleşini kaliteye, 
zamanında teslimata, Ar-Ge yatırımlarına ve 
ana sanayiyle güvene dayalı işbirliğine bağlayan 
Baybalı, önümüzdeki dönemde ihracatın yanı 
sıra TAYSAD’ın küresel bilinirliğini artırmak için 
yurtdışı faaliyetlerine önem vereceklerini söyledi.

Stratejik kararlara kılavuzluk 

edilecek

Otomotiv sektöründeki tüm 
paydaşların işbirliği ve güç birliği 
içinde çalışması gerektiğine 
dikkat çeken Baybalı, “Güçlü 
Sanayi Güçlü Marka sloganımız 
çerçevesinde paydaşlarımız 
ile olan işbirliğini daha da 
güçlendirilmeyi hedefliyoruz. 
Özellikle markalaşma 
çalışmalarına, üniversite-
sanayi işbirliğine, yetkin insan 
kaynağının yetiştirilmesine ve 
Ar-Ge faaliyetlerine odaklanarak, 
bu doğrultudaki çalışmalarımızı 
ve önerilerimizi hükümetimiz 
ile paylaşacağız. Ekonomi 
Bakanlığı’nın destekleri ile 
hayata geçirdiğimiz Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
projelerimize 2013 yılında 
da devam edeceğiz. Tedarik 
sanayi firmalarımızın stratejik 
kararlarına kılavuzluk edecek 
Kıyaslama Çalışmalarımızı 
ise yeni bir yapılanma ile 
sürdüreceğiz.” dedi.  

TAYSAD’da Genel Koordinatörlük 
koltuğu Süheyl Baybalı’nın

Otomotiv tedarik sanayinde atama 
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O kulda, uluslararası eğitim standartlarına ve 
mesleki kriterlere uygun eğitim verilecek; me-

zunlar tasarım, üretim, satış ve satış sonrası hizmet-
lerde çalışabilecek.

Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı’nın, Kocaeli Üni-
versitesi bünyesinde Otomotiv Meslek Yüksekoku-
lu inşa etmesi için düzenlenen protokol, üniversitede 
yapılan törenle imzalandı. Koç Holding’in “Meslek 
Lisesi Memleket Meselesi” sosyal sorumluluk proje-
si kapsamında açılacak Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan 
Gölcük İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu için 
düzenlenen imza törenine, Ford Otosan İnsan Kay-
nakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Nursel Öl-
mez Ateş, Vehbi Koç Vakfı temsilcisi Ahmet Özdi-
rek, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Gölcük Kaymaka-
mı Adem Yazıcı, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 
Ellibeş ile Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Se-
zer Ş. Komşuoğlu katıldı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, bu 
yeni okulun sektörün ihtiyacı olan yetişmiş işgücü-
ne olan ihtiyacını karşılayacak bir eğitim vereceği-
ni ve bundan Ford Otosan olarak katkılarının bu-
lunmasından onur duyduklarının belirterek konuy-

la ilgili şunları söyledi; “Meslek Lisesi ve genel olarak 
mesleki eğitim ‘Memleket Meselesi’ olduğu kadar bi-
zim de meselemiz oldu. Geçirdiğimiz 6 yıllık süreçte 
19 meslek lisesinde, 36 meslek lisesi koçu ile 1200’ün 
üzerinde öğrenciye kişisel ve mesleki gelişimlerin-
de destek verdik. Türkiye’nin ve sektörümüzün ge-
leceğine yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyu-
yoruz. Bu çalışmaları Kocaeli Üniversitesi ve Kocae-
li Belediye’siyle birlikte bir adım daha ileri taşıyarak 
‘Meslek Yüksek Okulu’ projesine hayat verdik. Önü-
müzdeki süreçte de bu meseleye gönüllü katkı yap-
mayı sürdüreceğiz.”

Toplantıda bir konuşma yapan Ford Otosan İnsan 
Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Nursel 
Ölmez Ateş de, “Ülkemiz otomotiv sanayindeki bü-
yük gelişmeler, üretim ve ihracat hedefleri; yeni tek-
nolojileri bilen insan gücünün yetiştirilmesine önem 
ve öncelik kazandırıyor” diyerek sözlerine şöyle de-
vam etti: “Çeşitli kurumların yaptırdığı araştırma-
lar, otomotiv sektörünün bugün ve gelecekte mes-
leki eğitim bilgi ve becerisine sahip çalışanlara ihti-
yaç duyduğunu ortaya koyuyor. Biz de Ford Otosan 
olarak bu ihtiyacı hissediyoruz. Yeni yatırımlar yapı-
yor, yeni fabrikalar kuruyoruz ve buralarda çalışacak 
nitelikli elemanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle, 
Gölcük Belediyesi tarafından üniversitemize tahsis 
edilen arsaya; uygulamalı eğitime ağırlık veren, ulus-
lararası eğitim standartlarına, mesleki yeterlilik kri-
terlerine uygun ve otomotiv sektörü odaklı bir mes-
lek yüksekokulu inşa etmek için hazırlıklara başla-
dık. Kaliteli mesleki eğitim almış çalışanların kalite-
li ürün ve hizmet üreteceğine olan inancım sonsuz. 
Okulumuzun bir diğer önemli özelliği de satış son-
rasına eleman yetiştirmesinin yanı sıra, tasarım, üre-
tim ve satış için kalifiye iş gücü yetiştirmesi olacak. 
Okulumuzda eğitim alacak ve mesleki yeterlilik ka-
zanacak öğrencilerimizin, Avrupa Birliği üye ülkele-
rindeki standartlara uygun olması da, Türk işgücü-
nün talep ve tercih edilmesine önemli katkı sağlaya-
caktır. Kocaeli Üniversitesi’nin değerli kadrosuyla bu 
eğitimi başarıyla vereceğine inanıyoruz.”

Gölcük İhsaniye”de 6.000 metrekarelik bir alana Veh-
bi Koç Vakfı ve Ford Otosan tarafından inşa edilen 
okul 3 katlı olacak. Okulda; prototip atölyesi, ders-
likler, laboratuvarlar, kütüphane, idari ve sosyal me-
kanlar bulunacak, toplam 400 öğrenci eğitim göre-
cek. 

Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı'ndan, 
Otomotiv Meslek Yüksek Okulu 
Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı'nın, Kocaeli Üniversitesi 
bünyesinde Otomotiv Meslek Yüksekokulu inşa etmesi 
için düzenlenen protokol, üniversitede yapılan törenle 
imzalandı. 

FORD OTOSAN GENEL 
MÜDÜRÜ HAYDAR 
YENİGÜN: "Meslek Lisesi 
ve genel olarak mesleki 
eğitim 'Memleket 
Meselesi' olduğu kadar 
bizim de meselemiz 
oldu. Geçirdiğimiz 6 
yıllık süreçte 19 meslek 
lisesinde, 36 meslek 
lisesi koçu ile 1200'ün 
üzerinde öğrenciye 
kişisel ve mesleki 
gelişimlerinde destek 
verdik. Türkiye'nin 
ve sektörümüzün 
geleceğine yatırım 
yapmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz."
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SEKTÖRDEN HABERLER

>

>

Otomotivde 30 yıllık hayal 
gerçek oluyor

Avrupa'da 8 yılda 4 milyon 
şarj istasyonu satılacak 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hu-
lusi Şentürk, Türkiye’nin 30 yıllık hayali olan 
Otomotiv Test Merkezi’nin, Bursa’da Yenişe-
hir bölgesinde hayata geçeceğini söyledi.

Şentürk, TSE İnegöl Temsilciliği açılış töreni ön-
cesi açıklamalarda bulundu. Balkanlar ve Orta-
doğu bölgelerinin en büyük test merkezini yapa-
caklarını belirten Şentürk, ‘’Bir yandan istihdama 
katkı sağlarken, diğer yandan Türkiye’nin her yıl 
yurt dışına giden 30-35 milyon dolarlık test be-
dellerinin Türk ekonomisine kazandırılmasını 
sağlamış olacağız. Özellikle yaylı otomobil mar-
kasını üretebilmek ve çok güçlü olan otomotiv 
yan sanayimizde yeni ürün tasarımlarının önünü 
açabilmek için böyle bir test merkezi olmazsa ol-
maz şarttır’’diye konuştu. 

Araştırma kuruluşu Pike Research tarafından ha-
zırlanan bir çalışmada elektrikli araç kullanımı-
nın ve şarj istasyonları sayısının çok hızlı bir şe-
kilde artacağı öngörülüyor.

Çalışmaya göre 2012’de 47.000 adedin altında 
gerçekleşecek Avrupa’daki yıllık şarj istasyonu sa-
tış sayısı, 2020’de 900.000’e ulaşacak iken bu ta-
rihe kadar gerçekleşen satış sayısı ise 4 milyona 
ulaşacak. Çalışmada Avrupa’da ABD’ye göre daha 
küçük araçlar kullanılması ve sürüş mesafelerinin 
kısa olmasının bu araçlar için Avrupa’yı ideal bir 
pazar yaptığı savunuluyor. Çalışmaya göre yaygın 
olarak çok konutlu binaların yoğun olduğu yerle-
şim düzeni sayesinde ise ticari şarj istasyonlarının 
da ABD’ye göre daha yaygın olabilecek. 

<İsveç'li Bakan 
İstanbul'da Volvo'nun 

yeni modeliyle test 
sürüşü yaptı

 İsveç Ticaret Bakanı Ewa Björling, 
İstanbul ziyareti sırasında makam 

aracı olarak kullandığı Volvo'nun yeni 
modeliyle test sürüşü yaptı. Resmi 

temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a 
gelen İsveç Ticaret Bakanı Björling'e, 

Türkiye'ye özel olarak getirtilen 
Volvo'nun V60 Plug-in Hybrid modeli 

makam aracı olarak tahsis edildi.
Günlük hayatında işlerinin yoğunluğu 

sebebiyle otomobil kullanmaya vakit 
bulamadığını anlatan Björling, ''Ancak 

otomotiv sektörü özel ilgi alanım. Yarış 
pistlerinde araç kullanacak derece 
otomobillere düşkünüm'' dedi.

2012 yılının başında gerçekleştirilen 
lansmanından bu yana Avrupa’da ve 
dünyada pekçok ödüle layık görülen 
CX-5, son ödülünü 2012 yılının Aralık 
ayında aldı. Haftalık Fransız dergisi 
l’Argus de l’Automobile tarafından 
verilen “SUV ödülü”nü kazanan CX-5, 
bu ödülden hemen önce de, 29 Kasım 
tarihinde açıklanan “2012–13 Japonya’da 
Yılın Aracı” ünvanını elde etti. 

> Mazda CX-5
ödüle doymuyor

>

>

Mercedes’in 
direksiyonları 
Çerkezköy’de 
üretilecek

Dacia Dokker, Karsan 
fabrikasında üretilecek

Mercedes-Benz’in Almanya 
Düsseldorf ’taki fabrikasını satın alan 
Hema Endüstri, Tekirdağ’ın Çerkezköy 
ilçesine yeni bir direksiyon üretme 
merkezi kuracak. 2013 yılında üretime 
başlaması planlanan ve 70 milyon euroya 
mal olması beklenen merkez, bin kişiye 
ek istihdam sağlayacak. 

Karsan Otomotiv, Renault S.A.S. ile 
Dacia'nın yeni hafif ticari araç modeli 
olan Dokker'ın üretimini ve türev araç 
geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere 
fizibilite çalışmalarına başlanması için 
niyet mektubu imzaladı. 

<Yeni Golf'e Euro 
Ncap'ten 5 yıldız

Yeni Golf, Avrupa tüketici koruma 
organizasyonu Euro NCAP tarafından 

gerçekleştirilen güvenlik testleri 
değerlendirmesinden beş yıldız aldı. 

Yeni Golf, aynı organizasyonun 'Euro 
NCAP Advanced Ödülleri' kategorisinde 

de entegre güvenlik alanında yaptığı 
yeniliklerle de ödüle layık görüldü. 

Yolcu koruması, çocuk koruması, 
yaya koruması ve sürücü yardım 

sistemlerinden oluşan güvenlik paketiyle 
5 yıldız alan Yeni Golf 'un, böylece 

sınıfındaki iddiasını bir kez daha ortaya 
koydu. 
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> Japonlar, 2 modeli 
Türkiye'de üretecek
Detroit Fuarı’nın Türkiye’yi yakından ilgilen-
diren yenilikleri bu yıl Japon markalarından 
geldi. Amerika pazarının da büyük oyuncula-
rından Toyota önümüzdeki günlerde Adapa-
zarı fabrikasında üretimine başlayacağı yeni 
Corolla modeline çok yakın bir konsepti ta-
nıtırken, Honda ise 2014 yılında Meksika’da 
üretimine başlayacağı yeni küçük SUV’u 
Urban’ın Avrupa’daki üretim merkezinin Tür-
kiye olabileceğinin sinyalini verdi.

Toyota’nın 160 milyon Euro’luk yatırımla bu yılın 
ortasından yeniden Türkiye’de üretmeye hazırlan-
dığı ve 1 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduğu 
kompakt sedan modeli Corolla, Detroit’te yüzünü 
Furia maskesi ile gösterirken, fuarın en ilgi çeken 
modellerinden biri oldu. Türkiye’de 100 bin adet 
üretilip 30 ülkeye satılacak yeni Corolla’nın tasarı-
mı hakkında fikir veren Furia konsepti, markanın 
yeni Auris ve GT 86 ile başladığı yeni tasarım an-
layışı çerçevesinde şekillendirilen, sportif ve kes-
kin çizgileri ile dikkat çekiyor. Yeni model bir ön-
ceki nesil Corolla’ya göre daha uzun ve daha ge-
niş tasarlanmış.

Detroit’teki bir diğer Japon sürprizi ise Honda’dan 
geldi. Japon marka özellikle Avrupa’da hızla büyü-
yen şehir içi küçük SUV sınıfı için geliştirdiği ‘Ur-
ban SUV’ konsepti ile dikkat çekti. Amerika için 
Meksika’daki yeni fabrikada üretilecek aracın Av-
rupa pazarı için ise en büyük üretim adayı Türki-
ye olarak ortaya çıktı. 

<Alternatif istasyonlar 
yaygınlaşıyor

Otomobil yakıtlarında petrol 
günümüzde birincil kaynak olarak 

önemini korumaya devam ederken 
alternatif yakıtların ve dolum 

istasyonlarının sayısı her geçen 
gün artıyor. Uzmanlara göre petrol 

ürünlerinin şu anda ve gelecekte 
birincil kaynak olarak yerini ve önemini 

korumaya devam edecek. Fakat 
akaryakıt fiyatlarının yüksek bir düzeyde 

seyretmesi her geçen gün alternatif 
istasyonların yaygılaşmasında neden 

oluyor. Birkaç sene öncesine kadar 
petrol ürünleri olan benzin, motorin 
ve LPG istasyonları oto yakıtlarının 

tamamını oluştururken, günümüzde 
CNG istasyonları, hidrojen istasyonu ve 
elektrik şarj istasyonları alternatif olarak 

karşımıza çıkıyor.  

>

>

Skoda'nın kalbi
Octavia yenilendi 

Opel Adam’ı
banttan indirdi

Yeni Octavia'da tamamı TSI 
teknolojisine sahip 4 benzinli ve dört 
modern common-rail TDI dizel motor 
seçeneği bulunuyor.Benzinli ve dizel 
motorların baz versiyonları dışında, 
tüm motorlar start-stop ve enerji geri 
kazanım sistemine sahip "Green tec" 
versiyonuyla piyasada olacak. Octavia 
motor gamının en üst versiyonuysa 
1.8 TSI ve 177 HP. Modern manuel ve 
otomatik DSG şanzıman seçeneklerinin 
yanı sıra 4 tekerlekten çekiş sistemli 
versiyonlar da bulunacak. 

Opel Adam üretimine Eisenach 
fabrikasında başladı. Opel Adam resmi 
prömiyerinden önce 16 bin adetin 
üzerinde sipariş aldı. 61 bin adetin 
üzerinde dış ve yaklaşık 82 bin iç 
kombinasyon olanağıyla kişiselleştirme 
şampiyonu oldu. Toplam 190 milyon 
Avro’luk yatırım yapılan Opel Adam, 
Mart ayında Türkiye’de satışa sunulacak. 
Eisenach’ta Üretilmiş” otomobil, geçen 
sonbaharda Paris Motor Show’da 
tanıtılmasının ardından kamuoyunda 
büyük ilgi çekti. Almanya’daki Opel 
bayilerindeki resmi prömiyeri 19 Ocak 
ve Türkiye promiyeri Mart ayında 
yapılacak. Daha şimdiden tüm Avrupa’da 
16.000’in üzerinde sipariş alındı. 

<Uluslararası yol 
güvenlik sistemi 

Türkiye'de

Türkiye, karayollarında seyreden 
araçlardaki yolcuların güvenliğini 

sağlamayı amaçlayan HeERO Projesi'ne 
(Harmonised eCall European Pilot) 

dahil oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı açıklamaya göre, AB 

tarafından desteklenen HeERO 
Projesi'nin Türkiye'deki uygulamaları, 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü'nce yürütülecek.

ASELSAN AŞ ile telekomünikasyon 
(Türk Telekom, Turkcell) ve otomotiv 

sektöründen firmalar (Tofaş, Renault), 
İçişleri Bakanlığı'nın alt yüklenicileri 

olarak projede yer alacak.  
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>
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Mobil reklamda patlama

Sürücülere bedava 
navigasyon!

Gartner araştırma şirketinin raporundan der-
lenen bilgilere göre, mobil reklam cirosu, 2011-
2016 döneminde yüzde 400 artacak. Raporda, 
geçtiğimiz yıl 9,6 milyar dolar olan cironun bu 
yıl sonu itibarıyla 11,4 milyar dolara yükseleceği 
belirtildi. Gartner’in raporunda, mobil reklamcı-
lık ile uygulama geliştiriciler, reklam ağları, mo-
bil platform sağlayıcıları, ajanslar ve hatta iletişim 
sağlayacılar için yeni iş fırsatları yaratacağını vur-
guladı. Daha ucuz olduğu için mobil reklamların, 
yazılı medya organlarındaki reklam oranını düşü-
receği ifade edilen raporda, akıllı cep telefonları 
ve tablet bilgisayarların reklam ölçmek için daha 
adreslenebilir olmasının da mobil reklamcılığa 
avantaj sağladığına işaret edildi.  

Mobilite reklam sektörünü de değiştiriyor. Bu 
yıl mobil reklam harcaması 11,4 milyar dola-
rı bulacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nca hayata geçirilen Türksat 
tarafından teknik alt yapısı hazırlanan 
“www.ulasim.gov.tr” portalı, vatandaşlara, 
gidecekleri yerle ilgili alternatifli güzergah 
seçeneği sunuyor.

>

>

Philips'ten yepyeni bir 
müzik deneyimi!

Batmobile, 7,3 milyon 
liraya satıldı

Fiziksel olarak USB girişine takılan 
'anahtarlar' şifrelerin yerini alacak. 
Yubico isimli bu anahtarı taktığınız 
bilgisayar veya akıllı cihazda otomatik 
olarak normalde şifre kullanarak 
girdiğiniz tüm internet hesaplarına 
otomatik olarak giriş yapılıyor. 

Philips SHL3000/00, 
müziğin gücünü 
sonuna kadar 
hissetmek isteyen 
kullanıcılar için farklı 
bir yere sahip. DJ 
monitör tipi kulaklıkla 
en iyi ses performansını 
sunan Philips’in 

yeni kulaklığı, uzun süreli kullanımda 
sunduğu konforla da benzersiz. 
Philips SHL3000/00, sağlam, yenilikçi 
ve dinamik bir kulaklıkla tanışmak 
isteyenler için, göz alıcı bir seçenek.

Kara Şovalye'nin suçla savaşında 
en büyük simgelerden biri haline 
gelen Batmobile, sadece çizgi roman 
meraklılarının değil, koleksiyonerlerin 
de ilgisini çekiyor. Ford Motor Company 
tarafından İtalya'da üretilen 1955 model 
Lincoln Futura'nın modifiyeli bir hali 
olan ilk Batmobile, ABD'de yapılan bir 
müzayedede tam 4,2 milyon dolara alıcı 
buldu.

Hava durumu bilgileriyle zenginleştirilen portal-
da, vatandaşlar, gidecekleri güzergahtaki araçla-
rı maliyetine göre seçme şansına da sahip oluyor. 
Akıllı telefonlara da ücretsiz yüklenebilen portal-
da, yol tarifi yazılı yapılıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar, yaptığı 
açıklamada, 2012 yılı Aralık ayında hizmete giren 
ulaşım portalının, Türkiye’deki e-dönüşüm kapsa-
mında Bakanlığın yerine getirmekle yükümlü ol-
duğu bilişim projesi olduğunu belirterek, “Özel-
likle yollarda alt yapı anlamında ciddi iyileştirme 
ve geliştirme sağlandı. Bu aşamadan sonra yollar 
nasıl daha efektif kullanılır, bilişim teknolojiyle 
birleştirilmek suretiyle alternatifli olarak vatanda-
şın kullanımı nasıl sağlanır konusunda çalışmalar 
yapıldı” diye konuştu. 

<BMW ve Toyota 
işbirliğine gidiyor!

 BMW ile Toyota Motor Corporation 
(TMC), işbirliklerini derinleştirmek 

için anlaşma imzaladı.BMW tarafından 
yapılan açıklamada iki şirketin, spor 

araba, yakıt hücresi, hafif malzeme 
teknolojileri ve lityum hava bataryaları 

alanlarında işbirliğine start verdikleri 
belirtildi. İki şirket bu yılın sonuna 

kadar orta sınıf sportif araba üretmek 
için çalışma yapıp, müşterilerine en iyi 
ürünü sunmak için tecrübelerini ortak 

bir platforma taşıyacak. 

<Otomobiller de 
Google'a bağlanacak!

İnternet arama motoru Google, 
Kia Motors Company ve Hyundai 
ile yaptığı anlaşmalarla, "haritalar" 

servisini otomobillere taşıyor. Google'ın 
resmi blogu üzerinden duyurulan 

anlaşmaya göre Kia ve Hyundai, araç içi 
bilgilendirme ve yol asistan servislerinde 

Google Maps ile entegre olacak. Bu 
şekilde sürücüler Google haritaları 

aracılığıyla navigasyon sistemini kulanıp, 
mekan bilgilerine erişebilecek. 

> İnternette şifre
dönemi kapanıyor!

TEKNOLOJİ
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> Kayıtlı Elektronik Posta 
Hizmetleri tanıtıldı!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nı Binali Yıldırım, Kayıtlı Elektronik Posta 
Hizmeti’nin, sanal ortamda güvenli haberleş-
me sistemi olduğunu bildirdi.

>

>

Samsung'tan yeni 
Ultrabook

KOBİ’lere ‘şifreli’ ofis 
çözümü

Samsung Electronics Co. Ltd., CES 
fuarında yüksek performanslı 7 
Serisine katılan iki yeni ürünü son 
kullanıcılara tanıttı. Daha ince ve 
hafif formuyla dikkat çeken 7 Serisi 
Chronos, kullanıcılara gelişmiş işlem 
gücü ve mevcut bellekten faydalanarak 
uygulamalara göz atmayı ve çalıştırmayı 
sağlayan hızı %150 oranında artırabilen 
yeni yazılım çözümü RAMaccelerator’ü 
sunuyor. 

Xerox, KOBİ’lere 
yönelik son 
teknoloji yeni 
ürünü Xerox 
WorkCentre 
5019/5021’i 
piyasaya sundu.
Android ve iOS 
tabanlı mobil cihazlarla uyumlu, A3 ebat 
siyah/beyaz baskı, fotokopi ve tarama 
yapabilen Xerox WorkCentre 5019/5021, 
10 ayrı kişiye özel şifre atayarak tüm 
ofis ihtiyaçlarının güvenli bir şekilde 
yapılmasını sağlıyor. 

Bakan Yıldırım, PTT ile Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu (BTK) koordinasyonuyla başlatılan 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmetleri’nin Ri-
xos Otel’de düzenlenen tanıtım toplantısında yap-
tığı konuşmada, bugün yeni bir hizmet olan KEP 
Hizmeti’ni kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti.

Elektronik hizmetlerin gittikçe yaygın hale geldi-
ğini ifade eden Yıldırım, daha önce devlet daire-
lerinde yazılan resmi yazıların, bu yazıların altına 
basılan mühürlerin ve bu yazıların zarfa konulup 
gönderilme işinin artık elektronik hale geldiğini 
anlattı. Yapılan bu işin PTT tarafından takip edi-
leceğini bildiren Yıldırım, bu işin, elektronik yani 
sanal ortamda güvenli haberleşme sistemi oldu-
ğunu kaydetti.

Sanal ortamda yapılan işlerin, hem zaman hem de 
maliyet açısından çok ciddi tasarruf sağladığına 
dikkati çeken Yıldırım, “Her şeyden önce insan-
larla yüz yüze gelmediğiniz için moral anlamında 
da iyileşme sağlıyor. Kimseyle didişip kakışma-
dan, kavga etmeden, devlet-vatandaş gerginliği 
yaşamadan makinenizin başında işlerinizi yapı-
yorsunuz. Onun içinde e-devlet diyoruz, eleştiren 
devletten e’leştiren devlete geçtik” diye konuştu.

Bugün elektronik ortamda 570’e yakın değişik ka-
lemde hizmetin e-devlet kapısından verildiğini 
belirten Yıldırım, 14 milyon vatandaşın e-devlet 
kullanıcısı hale geldiğini, bu sayının 30 milyon ol-
ması gerektiğini söyledi. 

<

<

<

Nokia Lumia 620 
Türkiye’de

2013 model Sony 
Cyber-shot’lar

Leke tutmayan
kumaş üretildi

2012’nin son aylarında piyasaya sürdüğü 
Lumia serisiyle kendinden söz ettiren 

Nokia, Lumia 920 ve Lumia 820’den 
sonra Nokia Lumia 620’yi de piyasaya 

sürdü.  

Yemek yerken sık sık yemeği üzerine 
dökenler için çok önemli bir kumaş 

üretildi. Bilim insanları üzerinde alkol, 
kahve ve hatta yağ lekesi bırakmayan çok 

hafif bir kumaş üretmeyi başardı.
Michigan Üniversitesi'nden bir grup 

mühendisin yaptığı çalışmada üretilen 
kumaşın yüzde 95'ini hava oluşturuyor. 

Üretilen bu kumaş üzerine dökülen 
kahve, yağ, alkol ve hatta asit lekelerini 

tutmuyor. "Nefes alabilir" kıyafet de 
olarak adlandırılan bu yeni kumaş 

savaşta askerlerin korunması için de 
kullanılabilir. 

Sony, gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf 
kalitesi sunan, gelişmiş Optik SteadyShot 

özelliği ile zum yaparken bile daha 
etkili ve net kareler çekilmesine olanak 
tanıyan, Wi-Fi özelliği sayesinde de bu 

unutulmaz kareleri anında paylaşma 
fırsatı veren yeni Cyber-shot™ fotoğraf 

makinelerini tanıttı.  

> 10 dakikada şarj
olan batarya
Toshiba, SCiB adlı yeni pilleri ile, 
kullanıcılara heyecan verici yeni bir 
deneyim sunuyor. 10 dakikada şarj 
olabilen SCiB, geniş bir kullanım 
yelpazesine sahip. Uygulama alanları 
arasında elektrikli araçlar, bisikletler ve 
motosikletler, kesintisiz güç sistemleri, 
güneş ve rüzgar enerjisi üretimleri 
gösterilebilir.  

Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanı Binali 
Yıldırım
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
2013 yılı Ocak ayında yüzde 20 büyüdü

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

2013 yılı Ocak ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı yüzde 20,23 artarak 35.523 adet olarak gerçekleşti. 2012 
yılının aynı ayında ise 29.545 adet olarak gerçekleşmişti.

O tomobil satışları 2013 yılı Ocak 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 22,57 artarak 25.835 adete ulaştı. 
2012 yılı aynı ayında ise 21.077 adet satış 
gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı 2013 yılı Ocak ayında 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,41 
oranında artarak 9.688 adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen yıl Ocak ayında ise 8.468 
adet satış gerçekleşmişti.

2013 yılı Ocak ayında 1600cc altındaki 
otomobil satışlarında yüzde 25,5 artış olurken, 
1600- 2000 cc aralığında motor hacmine 
sahip otomobil satışlarında yüzde 1,7 azalış 
ve 2000cc üstü otomobillerde de yüzde 35,1 
azalış görüldü. Ülkemiz iç pazarında 2013 

yılı Ocak ayında 85 kW altı 4 adet elektrikli 
otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı Ocak ayında otomobil pazarını 
ortalama emisyon değerlerine göre 
incelediğimizde, en yüksek paya yüzde 35,9 
oranıyla 120-140 gr/km arasında yer alan 
otomobiller 9.280 adet ile sahip oldu.

2013 yılı Ocak ayında dizel otomobil 
satışlarının payı yüzde 58,0, otomatik 
şanzımanlı araçların payı ise yüzde 37,0 oldu.

Ocak ayında otomobil pazarı segment 
dağılımının yüzde 85,4’ü vergi oranları 
düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlardan oluştu. Segmentlere göre en yüksek 
satış adetine yüzde 50,2 pay ile C segmenti 

(12.980 adet), kasa tiplerine göre ise en çok 
tercih edilen gövde tipi Sedan otomobiller 
(yüzde 42,6 pay, 10.998 adet) oldu.

2012 yılı ilk çeyrek (-%25,39) ve ikinci çeyrek 
(-%14,6) sonuçlarına göre daralan otomobil 
ve hafif ticari araç pazarında, üçüncü çeyrekte 
(%4,68) artış gözlendi. Ancak 2012 yılı son 
çeyreğinde pazar yüzde 5,34 daralarak, 2012 
yılını yüzde10,03 küçülme ile tamamlamıştır.

2013 yılının ilk ayında ise düşük faiz 
ortamının pozitif etkilediği otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı geçen yılın Ocak ayına göre 
yüzde 20,23 büyüme kaydetmiştir.

Türkiye Otomotiv pazarında 2013 yılı Ocak 
ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 
35.523 adet olarak gerçekleşti. 29.545 adet 
olan 2012 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar %20
,23 oranında büyüdü. Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama 
satışlara göre %34,03 artış gösterdi. 

SEKTÖR ANALİZİ

2013

2012

10 Yıllık Ort.

35.523

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

26.503 34.044 54.967 55.030 62.224 57.228 48.960 49.393 56.410 50.093 52.753 96.653
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2013/2012 (%)

2012/2011 (%)

20,23

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

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2012 Ocak Ayı 2013 Ocak Ayı

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 19.166 % 90,9 24.054 % 93,1 % 25,5 % 40 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 1.606 % 7,6 1.579 % 6,1 % -1,7 % 80 % 18

≥ 2001 cc B/D 305 % 1,4 198 % 0,8 % -35,1 % 130 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 0 % 0,0 4 % 0,0 - % 3 % 18

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

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

Toplam 21.077 % 100,0 25.835 % 100,0 % 22,6 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2012 Ocak Ayı 2013 Ocak Ayı
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 275 % 1,3 1.876 % 7,3 % 582,2

≥ 100 - < 120 gr/km 6.399 % 30,4 8.170 % 31,4 % 26,7

≥ 120 - < 140 gr/km 7.052 % 33,5 9.280 % 35,9 % 31,6

≥ 140 - < 160 gr/km 5.126 % 24,3 4.662 % 18,1 % -9,1

≥ 160 gr/km 2.225 % 10,6 1.900 % 7,4 % -14,6

Toplam 21.077 % 100,0 25.825 % 100,0 % 22,5

Dizel
2012 Ocak Ayı 2013 Ocak Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 0 % 0,0 10 % 11,5 % 0,0

B (Entry) 3.586 % 53,0 4.664 % 51,8 % 30,1

C (Compact) 6.471 % 58,8 8.156 % 62,8 % 26,0

D (Medium) 1.593 % 64,5 1.622 % 53,3 % 1,8

E (Luxury) 410 % 81,7 463 % 73,5 % 12,9

F (Upper Luxury) 91 % 89,2 77 % 85,6 % -15,4

Toplam 12.151 % 57,7 14.992 % 58,0 % 23,4

Dizel
2012 Ocak Ayı 2013 Ocak Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 27 % 52,9 39 % 44,8 % 44,4

B (Entry) 1.364 % 20,2 1.567 % 17,4 % 17,9

C (Compact) 4.280 % 38,3 4.836 % 37,3 % 13,0

D (Medium) 1.658 % 67,1 2.407 % 79,0 % 45,2

E (Luxury) 502 % 100,0 629 % 99,8 % 25,3

F (Upper Luxury) 102 % 100,0 90 % 100,0 % -11,8

Toplam 7.933 % 37,6 9.568 % 37,0 % 20,6

2013 yılı Ocak ayında otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya %93,1 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 
24.054 adet ile sahip oldu. Ardından %6,1 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,8 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2012 yılı 
Ocak ayına göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %25,5 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %1,7 azalış ve 
2000cc üstü otomobillerde de %35,1 azalış görüldü.

Ülkemiz iç pazarında 2013 yılı Ocak ayında 85 kW altı 4 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı Ocak ayında otomobil pazarını ortalama emisyon değerlerine göre incelediğimizde, en yüksek paya %35,9 oranıyla 120-140 gr/km arasında 
yer alan otomobiller 9.280 adet ile sahip oldu. Ardından %31,4 pay ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller yer aldı.

2013 yılı Ocak ayında dizel otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %23,4 oranında arttı. 2013 yılı Ocak ayı otomobil satış adetleri, 2012 yılı 
Ocak ayı ile kıyaslandığında, dizel payı %57,7’den %58,0’ (14.992 adet) e yükseldi.

2013 yılı Ocak ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2012 yılı aynı ayına göre %20,6 arttı. 2013 yılı Ocak ayında otomobil satış adetleri 
geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %37,6’dan %37.0’ (9.568 adet) e geriledi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 65 65 0 0 65 65

ASTON MARTIN 1 1 0 1 1

AUDI 649 649 0 0 649 649

BENTLEY 0 0 0 0 0 0

BMC 0 0 0 0 0

BMW 469 469 0 0 469 469

CHERY 32 32 0 0 0 32 32

CHEVROLET 854 854 0 0 854 854

CITROEN 1.189 1.189 195 156 351 195 1.345 1.540

DACIA 1.487 1.487 16 16 0 1.503 1.503

DFM 0 0 0 0 0 0

FERRARI 0 0 0 0 0 0

FIAT 1.313 598 1.911 2.305 305 2.610 3.618 903 4.521

FORD 1.624 1.624 3.041 117 3.158 3.041 1.741 4.782

GEELY 36 36 0 0 36 36

HONDA 409 126 535 0 409 126 535

HYUNDAI 746 1.152 1.898 173 173 746 1.325 2.071

INFINITI 2 2 0 0 2 2

ISUZU 0 26 125 151 26 125 151

IVECO 0 61 61 0 61 61

JAGUAR 14 14 0 0 14 14

JEEP 43 43 0 0 43 43

KARSAN 0 206 206 206 0 206

KIA 709 709 38 38 0 747 747

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0

LANCIA 10 10 0 0 10 10

LAND ROVER 49 49 0 0 49 49

MASERATI 0 0 0 0 0 0

MAZDA 27 27 0 0 0 27 27

MERCEDES-BENZ 629 629 367 367 0 996 996

MINI 65 65 0 0 65 65

MITSUBISHI 60 60 14 170 184 14 230 244

NISSAN 628 628 44 44 0 672 672

OPEL 1.805 1.805 14 0 14 14 1.805 1.819

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.088 1.088 89 173 262 89 1.261 1.350

PORSCHE 16 16 0 0 16 16

PROTON 30 30 0 0 0 30 30

RENAULT 3.749 228 3.977 715 715 3.749 943 4.692

SEAT 302 302 0 0 302 302

SKODA 447 447 0 0 0 447 447

SMART 10 10 0 0 10 10

SSANGYONG 65 65 109 109 0 174 174

SUBARU 34 34 0 0 34 34

SUZUKI 131 131 0 0 131 131

TATA 59 59 25 25 0 84 84

TOYOTA 109 559 668 95 95 109 654 763

VOLKSWAGEN 4.053 4.053 1.109 1.109 0 5.162 5.162

VOLVO 164 164 0 0 164 164

Volkswagen 8.316 8.316 2.893 2.893 0 11.209 11.209

Volvo 774 774 0 0 774 774

Toplam 6.326 19.509 25.835 5.890 3.798 9.688 12.216 23.307 35.523
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Avrupa Otomotiv Pazarı, 
2012 yılında yüzde 8,4 daraldı
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2012 
yılında, 2011 yılına göre %8,4 daraldı ve 14.297.911 adet seviyesine 
geriledi. 2011 yılında 15.603.705 adet satış gerçekleşmişti. 2011 yılı 
Avrupa otomotiv pazarında 4. çeyrekte başlayan daralma, 2012 
yılında da aylar itibari ile devam etti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2012 Ocak-Aralık döneminde en sert 

düşüş %40,7 ile Portekiz’de, ardından %40,3 
ile Yunanistan’da ve %21 ile İtalya’da görüldü. 
Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında, 
Romanya, Slovenya, İspanya, Belçika, Fransa, 
Finlandiya, İrlanda ve İsveç yer aldı. Aynı 
dönemde satışlarını en çok arttıran ilk üç 
pazar sırasıyla; İzlanda %55,0, Macaristan 
%11,7 ve Estonya %11,6 oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2012 yılı Aralık ayında 
%17,1 daraldı ve 969.777 adet seviyesinde 
gerçekleşti. 2011 yılı Aralık ayında toplam 
1.169.987 adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2012 Aralık ayında en sert düşüş %51,8 ile 
Belçika’da, ardından %47,5 ile Portekiz’de 
ve %33,2 ile İrlanda’da görüldü. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler arasında, Romanya, 

Yunanistan, Danimarka, Letonya, Polonya, 
İspanya, Slovakya, Norveç ve İtalya yer aldı. 
Aynı dönemde satışlarını en çok arttıran 
ilk üç pazar sırasıyla; Bulgaristan %70,3, 
İzlanda %69,4 ve Macaristan %18 oranıyla 
yer aldı. Türkiye, Avrupa Otomotiv satışları 
sıralamasında 2012 Aralık ayında 4. ve 2012 
Ocak-Aralık döneminde 5. sırada yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2012 yılında 2011 yılına 
göre %7,8 küçüldü ve toplam 12.527.912 adet 
seviyesinde pazar gerçekleşti. 2011 yılında 
13.592.823 adet satış gerçekleşmişti. 2011 
yılı Avrupa otomobil pazarında 4. çeyrekte 
başlayan daralma, 2012 yılında da aylar itibari 
ile daralmayı sürdürdü.

AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI (EKİM 2012/2011)
Ülke ARALIK 2012 ARALIK 2011 Değişim % Ülke OCAK-ARALIK 2012 OCAK-ARALIK 2011 Değişim %

Almanya 227.555 275.348 -17,4 Almanya 3.394.002 3.508.456 -3,3

Fransa 201.834 219.878 -8,2 İngiltere 2.018.326 1.943.820 3,8

İngiltere 173.151 158.892 9,0 Fransa 1.957.523 2.232.519 -12,3

İtalya 129.204 148.156 -12,8 İtalya 1.318.664 1.669.895 -21,0

İspanya 53.154 64.679 -21,5 İspanya 677.534 754.500 -13,6

Belçika 47.686 47.977 -0,6 Hollanda 515.657 409.500 -8,0

Hollanda 32.263 49.847 -35,3 Belçika 484.661 545.830 -11,2

İsviçre 29.695 29.684 0,0 Avusturya 326.561 335.528 -2,7

Avusturya 29.573 32.182 -8,1 İsviçre 301.935 287.292 5,1

İsveç 28.331 29.877 -5,2 Polonya 275.094 273.377 0,6

Polonya 27.088 27.907 -2,9 İsveç 266.174 296.542 -10,2

Çek Cumhuriyeti 17.821 16.983 4,9 Danimarka 166.855 161.946 3,0

Danimarka 17.674 14.620 20,9 Çek Cumhuriyeti 162.961 159.824 2,0

Norveç 15.914 14.941 6,5 Norveç 149.290 147.779 1,0

Finlandiya 9.398 11.649 -19,3 Finlandiya 110.267 124.767 -11,6

Portekiz 8.906 11.719 -21,0 Portekiz 95.714 161.763 -40,8

Romanya 7.893 9.060 -12,9 İrlanda 90.114 100.718 -10,5

Slovakya 5.750 6.685 -14,0 Romanya 67.289 74.570 -9,8

Yunanistan 5.472 5.439 0,6 Slovakya 66.175 63.769 3,8

Macaristan 5.191 4.868 6,6 Macaristan 55.838 49.387 13,1

Lüksemburg 4.838 4.346 11,3 Yunanistan 53.867 90.313 -40,4

Slovenya 4.414 5.266 -16,2 Slovenya 48.790 57.654 -15,4

İrlanda 2.297 2.239 2,6 Lüksemburg 47.361 47.695 -0,7

Bulgaristan 1.830 1.954 -6,3 Bulgaristan 18.102 17.982 0,7

Estonya 1.786 1.603 11,4 Estonya 17.205 15.008 14,6

Litvanya 1.566 1.569 -0,2 Litvanya 14.179 15.167 -6,5

Letonya 1.555 1.472 5,6 Letonya 12.402 11.578 7,1

Kıbrıs 901 1.410 -36,1 Kıbrıs 10.861 14.320 -24,2

İzlanda 572 361 58,4 İzlanda 7.379 4.713 56,6

Toplam 1.152.804 1.215.127 -5,1 Toplam 12.215.167 13.180.089 -7,3

Türkiye 62.699 72.640 -9,8 Türkiye 817.620 910.867 -10,2








