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Değerli Meslektaşlarım,
Otomotiv Sektörünün perakende hizmetlerini temsil eden Yetkili Satıcılıklarımızın mesleki 
konularda yerine getirmesi gereken birçok yükümlülüğü bulunuyor. Son dönemde 
özellikle KVKK ve Ulusal Mesleki Standartlar kapsamında zorunlu olan MYK sertifikalı 
teknisyen çalıştırılması konuları ön plana çıkmış durumda.

KVKK ile ilgili olarak hem dergimizde yayınlar yaptık hem de duyurularımız ile sizlere 
destek olmaya gayret ettik. Bilgilendirmelerimizde de bahsettiğimiz gibi; 6698 
Sayılı Kanun (KVKK) gereğince; Kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere önemli 
sorumluluklar yüklenmiştir. Firmaların belirlenen idari ve teknik tedbirleri almaları bir 
gereklilik olduğundan bu konunun doğru ve yetkin kişiler tarafından kurgulanması ve 
şirketlerimizdeki veri güvenliğinin sağlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bunun 
en önemli nedeni de Otomotiv Yetkili Satıcılarının gerek satış gerekse servis hizmetleri 
kapsamında tüketicilerin birçok kişisel bilgisini bünyelerinde bulundurmalarıdır.

Veri Sorumlularının sisteme tanıtılması ve işlemlere başlamaları konusunda kuruma 
yapılan bilgilendirmeler ışığında, 2019 sonundaki zorunluluğun başlama tarihi değiştirilmiş 
ve “Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları” Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi 30.06.2020 
tarihine kadar uzatılmıştır. Bu şansı iyi değerlendirip gerekli olan tüm altyapı çalışmaları ile 
geliştirme ve kayıt faaliyetlerini tamamlayarak şirketlerimizi büyük cezalardan korumalıyız. 
Oyder’in bu konuda yaptığı yayınlara dönüp bakmanızı tavsiye ederim.

Diğer zorunluluklarımızdan birisi de servislerimizde çalışmakta olan Otomotiv Boyacısı, 
Otomotiv Elektrikçisi, Otomotiv Elektromekanikçisi, Otomotiv Gövde Onarımcısı, Kaportacı 
ve Otomotiv Öndüzencisi meslek gruplarının MYK sertifikalı olarak çalışmalarıdır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belirttiğim mesleklerde çalışmakta olan kişileri zorunlu 
olarak sertifikalandırma talebineistinaden, bu gruplar teşvik kapsamına alınmış ve 
sınava girecek kişinin ödediği meblağı sınav sonrası kendisine iade edecek bir sistem 
uygulanmıştı. 2019 sonu itibarı ile bu teşviklerin süreleri doldu ancak aynı şartlar ile 2021 
yılının sonuna kadar uzatılması konusunda Bakanlık nezdinde kabul görmüş bir talep var 
ve uzaması ile ilgili çalışmaların da başlatılması muhtemel. 

Oyder olarak, geçtiğimiz yıl Kullanılmış Araç Ticareti Yönetmeliği kapsamında başlattığımız 
MYK Sertifikalandırma çalışmalarımıza yukarıda bahsettiğim meslekleri ekleyerek teknik 
personelin de sınavlarını yapmaya başlıyoruz. Servislerimizde çalışan meslektaşlarımızın 
zorunluluk kapsamında almaları gereken sertifikaları her bir Yetkili Satıcımızın kendi 
şirketlerinin içinde sınav yaparak ve hiçbir ödeme yapılmaksızın gerçekleştirilecek şekilde 
projelendirmiş durumdayız. Şubat içinde sizlerde taleplerinizi toplayarak gerek eski 
personellerimizin gerekse yeni başlayan personellerimizin zorunlu sertifikalandırma 
işlemlerini hızlıca gerçekleştireceğiz. 

Birçok sektörde olduğu gibi Otomotiv Yetkili Satıcılarımız da birçok kanuni 
mükellefiyetlerini üzerlerinde barındırmaktalar. Ancak bu mükellefiyetler çerçevesinde 
Oyder olarak görevimiz sizlere bunları duyurmak ve çözümlemeleri için yol göstermektir. 
Danışmak istediğiniz konular için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Saygılarımla

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
Adına İmtiyaz Sahibi
Murat Şahsuvaroğlu

Genel Yayın Yönetmeni
Özgür Tezer
ozgur.tezer@oyder-tr.org 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Duygu Demir
duygudemirci@gmail.com

Yayın Kurulu
Zeynep Fidan Soysal 
Uğur Yalçınkaya 
Kemal Altuğ Erciş 
Murat Yeğin 
Uğur Güven

Reklam Yönetmeni
Yağmur Hilaloğlu
Tel: 0216 355 73 16
yagmur@oyder-tr.org 

Yönetim Yeri
Esenyalı Mah. Yanyol Cad. Varyap Plaza, 
No:61Kat:2 Daire:204  34903 
Pendik- İSTANBUL
Tel: 0216 355 73 16
Faks: 0216 355 72 69
www.oyder-tr.org
otoban@oyder-tr.org

Tasarım
SERKAN DEMİR
Bağdat Caddesi, No: 221/10
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serkandemir@gmail.com

Baskı
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Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. Odin
Topkapı İş Merkezi No: 28/1
Topkapı / Zeytinburnu
T: 0212 613 79 55

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın, Ayda Bir Yayınlanır.

Tüm yayın hakkı OYDER'e ait olup kaynak göstermek suretiyle

alıntı yapılabilir. OTOBAN Dergi parayla satılmaz.

Otomotiv’de 
Zorunlu 
Uygulamalara 
Dikkat
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Devlet Bankalarımızın sektörümüze 
verdikleri düşük faizli taşıt kredi 
kampanyaları ile beklentinin üstünde 
kapanan bir 2019 yılını geride bıraktık. 
2020 yılında da Devlet Bankaları 
tarafından uygulanan yüzde 0.49’luk faiz 
kampanyası devam etmeli 

OYDER 
Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu 
2019 Yılını 
Değerlendirdi 

OYDER

2019 yılını kısaca özetleseniz neler söylerdiniz?

Otomotiv sektörünün karşı karşıya kaldığı durum 
gerçekten çok zor bir dönem yaşattı hepimize. 2018 
Ağustos’unda ülkemize karşı yapılan kur atakları 
ve ekonomimize yapılan saldırı, alınan önlemler ile 
toparlanıyor ve bugün durup da geriye baktığımda 
geleceğimizin bugünden çok daha iyi olacağını 
gösteriyor bize. Nitekim 2020 yılı hedeflerimizi %25 
gibi yukarı yönlü belirlemiş durumdayız, eğer yeniden 
bir saldırı ile karşı karşıya kalmazsak ve bugünkü 
önlemler devam ederse bu rakam bir miktar daha 
yukarıda bile olabilir.

2018 Ekim sonunda başlayan ÖTV ve KDV indirimleri, 
‘Hurda Teşviki’nin hayata geçirilmesi ve hurda 
rakamlarının yükseltilmesi, ÖTV matrahlarındaki 
düzenlemeler gibi birçok destek ile girdiğimiz 2019 
yılının ortasında Devlet Bankalarımızın sektörümüze 
verdikleri düşük faizli taşıt kredi kampanyaları ile 
beklentinin üstünde kapanan bir 2019 yılı olarak 
özetleyebilirim aslında.

Yapılan faiz indirimleri sonrasında sektörde son 
durum nedir?

Hatırlayacağınız üzere, 8 ay boyunca uygulanan ÖTV 
ve KDV teşvikleri 2019 Haziran ayında sona erdi. 
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Bunun ardından sektör olarak zor bir 
Temmuz-Ağustos ayı geçirdik. Eylül’de 
de benzer bir ay daha geçirmeye 
başlıyorduk ki faizlerin düşüş trendine 
girmesi ile satışlarımız hafif de olsa 
yukarı yönlü ivmelenme yaşadı.  
Merkez Bankamızın faiz indirimleri ile 
bir anda talep örtüştü ve satışlarda 
hareketlenme başladı. Bu gelişmeler 
olmadan önce ise Oyder olarak 
Ankara’da konutta olduğu gibi, otomotiv 
sektöründe de düşük faizli destek 
kampanyalarının yapılması gerektiğini 
ilgili kişilere sürekli söylüyorduk. Bu 
konuda sektör temsilci dernekleri olan 
OSD, ODD ile beraber Türkiye Bankalar 
Birliği Başkanımız Sn. Hüseyin Aydın 
ile bir araya gelerek taleplerimizi 
kendisine ilettik. Kendisine burada 
tekrar teşekkür etmek istiyorum, 
keza taleplerimizi dinleyerek ortak bir 
çalışma başlatma teklifini bizlere yaptı 
ki bu da sektörümüzü bir anlamda 
uçurumun kenarından aldı. Ekim ayında 
da Türkiye otomotiv perakendeciliği 
için çok değerli olan ve emsalleri pek 
de görülmeyen bir şekilde; kamu 
bankaları ve markaların ortaklaşa aldığı 
bir kararla 0,49 faiz oranı devreye alındı 
ve otomotiv sektörüne adeta can suyu 
verildi. Şöyle bir hafızamızı tazelersek, 
taşıt kredi faizlerinin 2019 yılı başında 
%24’ün üzerinde olduğunu hatırlarız. 
Temmuz, Eylül ve Kasım aylarındaki 
Merkez Bankamızın faiz indirimleri 
ile birlikte yılbaşındaki %24 olan oran 
%12’ye geriledi. Yılın son çeyreğinde 
gelen kamu bankalarının faiz indirimi 
kampanyasıyla da 2019 yılında toplam 
satışımızı 479 bin adetle kapatmış 
olduk. Geçtiğimiz yıla oranla %23’lük bir 
düşüş oldu. Eğer yerinde ve zamanında 
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müdahaleler yapılmasaydı bu düşüş 
%40’ın üzerinde olacaktı zannediyorum. 
Muhakkak bu yeterli bir adet değildir 
ancak sektör olarak geleceğe dair 
ümitlerimizi yeşertmeye ve diri 
tutmaya olanak tanıyor. Otomotiv 
sektörüne desteklerini esirgemeyen 
başta Hükümetimiz ve Ekonomi 
Yönetimimiz olmak üzere, Bankalar 
Birliği’ne, BDDK Başkanımıza, Devlet 
Bankalarımızın Yönetici ve değerli 
ekiplerine meslektaşlarım adına 
teşekkürlerimi bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. Ülkemiz, sektörümüz, 
çalışanlarımız, paydaşlarımız adına 
bu desteklerden dolayı geleceğe daha 
ümitli bakabiliyoruz. 

İndirimlerle birlikte satışlarda ne 
kadarlık bir artış oldu?

2018 yılını 620 bin adetle kapattıktan 
sonra, yükselen faizler, kurların 
dalgalanması, yüksek enflasyon ve 
önümüzdeki belirsiz süreçlerle birlikte 
2019’a girmiştik. Yıla başlarken pazar 
tahminleri yapanlar 250-300 bin 
seviyelerini telaffuz ediyorlardı. Fakat 
biz her zaman şunu söylüyorduk; 
otomotiv sektörü sahipsiz değildir 

OYDER
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ve Ankara’da otomotiv sektörünün 
dertlerini dinleyenler vardır çünkü 
otomotiv sektörü Türkiye’nin toplam 
büyüklüğünün yüzde 5’ine denk 
gelmektedir. Dolayısıyla, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın almış olduğu; ÖTV 
ve KDV teşviklerinin uygulanması ve 
bizlerin yaptığı talepleri dikkate alarak 
sürelerinin uzatılması gibi kritik kararlar 
çok önemlidir bizim nezdimizde. Ayrıca 
yıl sonuna kadar devam eden hurda 
teşviki hem pazarın daralma sürecini 
yavaşlatmış hem de bir buçuk yıl içinde 
trafikte güvenli olmayan 380 bin adet 
aracın karayollarımızdan çekilmesi 
gibi son derece hayırlı bir işe sebep 
olmuştur.

2020 için neler bekliyorsunuz? 

2020 yılı ile ilgili beklentilerimin 
temelinde, Devlet Bankaları tarafından 
uygulanan yüzde 0.49’luk faiz 
kampanyasının devam etmesini 
söylemek isterim. Bu kampanyanın 
devam etmesi ile 600 bin adetleri 
göreceğimizi zannediyorum. Şunu da 
söylemeden geçmememiz lazım, biz 
otomotivciler, devlet bankalarımızın bu 
kampanyasının benzerlerini uygulayan 
tüm finansman şirketlerimizin ve 
bankalarımızın kredi verme iştahlarını 
yükseltmelerini beklemekteyiz. Sadece 
%0,49 faiz oranı vermek değil, aynı 
zamanda kredi talep eden tüketicilerin 
taleplerini de en iyi şekilde değerlendirip 
onaylamalarını bekliyoruz. Otomobil 

alımında kredi kullanım oranının 
yüksek olması; faiz oranlarının ve 
taleplerin onaylanmasının ne kadar 
önemli olduğunu gösteriyor. Bir diğer 
beklentimiz de son derece rahatsız 
olduğumuz yüksek mevduat faizinin 
de %10’ların altına düşmesidir. Bu 
karar ticaretin cazibesini artıracak, 
yeni istihdamlar yaratacak ve yeni 
yatırımların önünü açacaktır.

OYDER olarak 2019 yılını nasıl 
geçirdiniz?

2019 senesinde Oyder olarak 
gerçekten büyük bir hizmet verdik 
meslektaşlarımıza, keza ÖTV matrahların 
artırılması, ÖTV-KDV desteklerinin 2 kez 
uzatılması, Hurda teşvik rakamlarının 
10 binden 15 bine artırılması, BDDK 
kararları ile kredi kulanım limitlerinin 
yükseltilmesi ve vadelerin 60 aya 
çıkarılması, devlet bankalarının düşük 
faizli kredi kampanyaları gibi ilk anda 
aklıma gelen uygulamaların hayata 
geçmesi için gecemizi gündüzümüze 
katarak çalıştık. 

Haftanın birkaç gününü Ankara’da 
durumu ilgililere anlatarak geçirdik, 
Yönetim Kurulumuz ile beraber önemli 
mesailer harcadığımız projeler ürettik 
ve tüm bu işler sayesinde pazarın 
beklentilerin çok üzerinde kapanmasına 
olanak tanındı. Ayrıca bu dönemde 9. 
Oyder Otomotiv Kongresi’ni büyük bir 
katılım ile gerçekleştirdik, 4 adet Bölge 
Toplantısı yaparak meslektaşlarımız 
ile bir araya geldik. Zor şartlara 
rağmen Otoban dergimizi yayınlamaya 
devam ederek meslektaşlarımızı 
bilgilendirmeye çalıştık. Sosyal medya 
hesaplarımızdan birçok paylaşım yaptık, 
basında her zamankinden çok daha 
fazla yer alarak sektörümüz hakkında 
ilgili yerlere mesajlarımızı vermeye 
gayret ettik. 

Bu zor dönemde Oyder Yönetimi olarak 
üzerimize düşen sorumlulukları gönül 
rahatlığıyla diyebilirim ki yerine getirdik.

Ümit ediyorum ki, 2020 yılı hem ülkemiz 
için hem de sektörümüz için çok daha 
başarılı ve geçmiş kayıpların telafi 
edildiği bir yıl olur.
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Türkiye ekonomisi, 
dengelenme süreci 
adımlarının etkisi ve 
finansal saldırılara yönelik 
müdahalelerle toparlanma 
süreci yaşarken, yılın üçüncü 
çeyreği itibarıyla yeniden 
büyüme patikasına girdi.

Ekonomide 2019 böyle geçti

Haber

2018’in ikinci yarısında yaşadığı spekülatif 
kur ataklarının etkisiyle ivme kaybeden 
Türkiye ekonomisi, 2019’da dengelenme 
sürecinin etkilerinin hissedildiği bir yılı 
yaşadı.

Yerel seçimlerin tamamlanmasının 
ardından ekonomi yeniden gündemin en 
önemli konuları arasında yerini aldı.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,8 
ile bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3 ve 
yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 1,6’lık 
daralan Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü 
çeyreğinde yüzde 0,9 ile yeniden büyüme 
patikasına girdi. Dördüncü çeyreğe ilişkin 
öncü göstergeler de büyüme ivmesinin 
artacağını ortaya koydu.

İhracat ve turizm gelirleri güçlü 
seyrederken daha ılımlı bir dengelenme 
sürecini de destekledi. Finansal saldırılara 
yönelik müdahalelerle döviz kurundaki 
dalgalanma azaldı ve finansal piyasalar 
normalleşti. Bu sayede ekonomik 
aktivitede 2019 yılının ilk yarısında ılımlı 
bir toparlanma gerçekleşti.

Küresel ekonomideki gelişmeler, 
korumacılık önlemleri ve ticaret 
savaşlarına rağmen ihracat artışını 
sürdürdü ve yıl boyu rekorlara imza atıldı. 

Kasım ayı sonunda ihracat geçen senenin 
11 ayına göre yüzde 1,77 artışla 165 
milyar 67 milyon dolara ulaştı.

Spekülatif kur ataklarının etkisiyle 
2018’de yükselen ve yüzde 25,24 ile tepe 
noktasına ulaşan enflasyonda, bu yıl 
kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki 
artış ve ithalattaki düşüşün etkisiyle 
belirgin şekilde düşüş görüldü. Eylül’de 
tek haneyi gören enflasyonda, yıl sonu 
için öngörülen yüzde 12 hedefinin altında 
kalınması bekleniyor.

Yüksek fiyat fırsatçılığına tanzim satış 
önlemi

Yılın ilk aylarına, kış şartları nedeniyle 
bazı gıda ürünleri fiyatındaki 
spekülatif artışlar damga vururken, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım 
ve Orman Bakanlığı ile Tarım 
Kredi Kooperatifleri’nin iş birliğiyle 
vatandaşların başta domates, salatalık, 
biber, soğan ve patates gibi ürünlere 
uygun fiyatlı ulaşması için harekete 
geçildi. Bazı illerde tanzim satış 
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noktaları kurulurken, Tarım Kredi 
tarafından doğrudan çiftçiden alınan 
ürünler aracısız ve uygun fiyatla halka 
ulaştırıldı. Tanzim satış mağazalarının 
etkisiyle marketlerdeki sebze ve meyve 
fiyatlarında önemli düşüşler meydana 
geldi.

Bu süreçte, benzer sorunların 
tekrarlanmaması adına yapısal önlemler 
alınması için de düğmeye basıldı. Sera 
yatırımlarına yönelik kredi ve teşvik 
imkanları yanında Tarım Kredi’nin de 
bu alanda yatırım yapması için Sera AŞ 
kuruldu.

İhracat ve katma değerli ürün üretimini 
güçlendirmeyi hedefleyen kredi paketleri 
de art arda açıklanarak, sanayi ve tarım 
alanlarında üretim altyapısının gelişmesi 
için katkı sağlandı.

Konkordatodan çıkışlar hızlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde, 
geçen yılın son çeyreğinde bankaların, 
konkordatolu firmaların kredi 
borçlarının yapılandırılması konusunda 
yaptığı çalışmayla, konkordatodan 
çıkışlar hızlandı. Mart ayına kadar 
toplam 318 firma konkordatodan 
çıkarken, Ocak ve Şubat’ta yeni 
konkordato müracaatlarında yüzde 
50’den fazla düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), kârının Nisan yerine ocak 
ayında hazineye devredilmesi yönünde 
karar alındı. Bu adımla, kamu yatırım 
ve ödemelerini hızlandırarak piyasaya 
likiditenin daha hızlı sunulması 

amaçlandı. Banka genel kurulunda, 2018 
yılı kârının yüzde 90’ının avans olarak 
dağıtılması kararlaştırıldı. İlgili mevzuat 
çerçevesinde 33,7 milyar liralık kâr 
payı avansının hissedarlara dağıtımına 
başlandığı bildirildi.

Türkiye ekonomisi dönüşüm patikasına 
girdi

Spekülatif kur ataklarına, gergin 
jeopolitik gelişmelere rağmen, bu yıl 
alınan tedbirler ve hayata geçirilen 
reformlarla dengelenme sürecini 
geride bırakan Türkiye ekonomisi, 
yerel seçimlerin de tamamlanmasının 
ardından kesintisiz 4,5 yıllık icraat 
döneminde dönüşüm patikasına girdi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
tarafından Nisan ayında “Yeni Ekonomi 
Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 

2019” açıklandı.
Söz konusu programla Türkiye 
ekonomisinin reforma odaklanacağının 
sinyalleri verildi. “Büyük ve güçlü Türkiye 
ideali”ne kavuşmak için ekonomide 
gerekli yapısal dönüşümlerin hayata 
geçirileceği vurgulanan programla, 
seçimsiz devam etmesi beklenen 4,5 yıllık 
süreçte atılacak adımlar açıklandı. 

Bu süreçte ilk icraatlar reel sektöre 
yönelik yapıldı. Kamu bankaları 
aracılığıyla farklı sektörler için devreye 
alınan ”İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri)
Finansman Paketi” açıklandı. Paketle 
ham madde ve ara malı imalatı, makine 
imalatı ve tarım ana faaliyet alanındaki 
yatırımlara üç kamu bankasının 
katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar 
liralık bir finansman ayrıldı.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
garantisi ve 12 bankanın katılımıyla 
KOBİ ve işletmeler için 25 milyar liralık 
“Ekonomi Değer Kredisi Paketi” devreye 
girdi. İşletmelerin üzerindeki finansman 
yükünü hafifletmeyi amaçlayan 
paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi 
çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) 
teminatıyla KOBİ’lerin elini güçlendirdi. 

Ayrıca, Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan 
tarafından açıklanan ihracat destekleri 
de rekorlarla ilerleyen rakamlara 
pozitif etkide bulundu. Türk Eximbank 
aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün 
ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği 
sağlandı. Türk menşeli yatırım malı 
alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta 
ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik 
ise 500 milyon dolarlık destek ayrıldı. 
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Söz konusu dönemde ekonomi 
bakanlarının diplomasi trafiği de 
dikkati çekti. Özellikle G20 kapsamında 
gerçekleştirilen bakanlar toplantısında 
Türkiye’nin ekonomi yönetimi de boy 
gösterdi. Çin’de gerçekleştirilen Expo’ya 
katılan Pekcan, Türk ürünlerinin tanıtımı 
için düzenlenen Türkiye pavilyonunda 
başta Çinliler olmak üzere yabancı 
yatırımcılarla bir araya geldi. 

Savunma sanayinde yerli ve milli 
ürünler kullanıma sunuldu

Öte yandan bu dönemde savunma 
sanayisi başta olmak üzere çeşitli 
alanlarda yüksek teknoloji ürünleri de 
kullanılmaya başlandı. 

Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır
Gözetleme Kapasitesinin Artırılması İçin
Mobil Gözetleme Araçları Tedarik Projesi 
kapsamında üretilen 20 Ateş Mobil Sınır 
Güvenlik Sistemi birliklerin kullanımına 
sunuldu. 

Türk savunma sanayisinde piyade silahı 
üreticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
yeni Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) 
teslimatlarını gerçekleştirdi. Güvenlik 
birimlerinin hafif ve etkin bir silaha 
sahip olması amacıyla üretilen özgün 
yerli tabanca Mete de güvenlik 
güçlerinin kullanımına verildi.

Gökbey Projesi kapsamında TUSAŞ 
tarafından tasarlanarak üretilen ikinci 
prototip helikopter ilk sertifikasyon 
uçuşunu gerçekleştirdi.

Yerli ve milli 5G Çekirdek Şebekesi 
üzerinden ilk ses ve data trafiği sağlandı.

11. Kalkınma Planı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 
dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı 
bu dönem yayımlandı. 

Plan dahilinde, 2023’te gayrisafi yurt 
içi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar 
dolara, kişi başına milli gelirin 12 bin 
484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 
milyar dolara çıkartılması amaçlandı. 

Söz konusu dönemde işsizlik oranının 
yüzde 9,9’a düşürülmesi ve 4,3 milyon 
ilave istihdam yaratılması hedefler 
arasında yer aldı. Enflasyon oranının 
kalıcı biçimde düşük ve tek haneli 

rakamlara indirilmesi de amaç olarak 
belirlenirken, plan dönemi sonunda 
enflasyonun yüzde 5’e düşürülmesi, 
büyüme oranı açısından dönem 
ortalamasının yüzde 4,3 olması 
öngörüldü.

Ekonomide yeni hedefler belirlendi

2020-2022 yıllarını kapsayan ve teması 
“Değişim Başlıyor” olarak belirlenen 
Yeni Ekonomi Programı (YEP) bu dönem 
açıklandı.

YEP’te enflasyon hedefleri, 2019, 2020, 
2021 ve 2022 yılları için sırasıyla yüzde 
12, yüzde 8,5, yüzde 6 ve yüzde 4,9 oldu. 
Bütçe açığının GSYH’ye oranı hedefi, 
2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için 
yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 olarak 
belirlendi. 

İşsizlik oranında bu yıl yüzde 12,9, 2020 
için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 
2022 için yüzde 9,8 hedeflendi. Büyüme 
hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, 
sonraki 3 yıl için yüzde 5’er oldu.

Sanayi ve teknolojide 2023’ün yol 
haritası çizildi

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, 
sanayiciler ve iş dünyası temsilcilerinin 
katılımıyla açıklandı. Stratejide, 
imalat sanayisinin milli gelirden 
aldığı payın ve orta-yüksek teknolojili 
ürün yoğunluğunun artırılması gibi 
hedeflerin belirlenmesinin yanı sıra, fikri 
mülkiyet haklarından sanayinin dijital 
dönüşümüne, bölgesel kalkınmadan Ar-

Haber
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Ge çalışmalarına kadar birçok konuda 
yol haritası çizildi.

Söz konusu stratejiyle son 10 yılda 
ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde 
imalat sanayisinin payının 2023’te yüzde 
21’e çıkarılması hedeflendi. 

İhracatta yeni hedefler 

Türkiye’nin gelecek dönemde ihracattaki 
hedeflerinin yer aldığı “İhracat Ana 
Planı” da açıklandı. Planda ABD, Brezilya, 
Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney 
Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, 
Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, 
Rusya ve Şili’nin aralarında bulunduğu 
17 hedef ülke belirlendi. Ayrıca, makine, 
otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve 
gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef 
sektör seçildi.

Türkiye Uzay Ajansı’nın yönetimi belli 
oldu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla 13 Aralık 2018’de yayımlanan 
kararnameyle kurulan ve Türkiye’nin 
20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay 
Ajansının 7 üyeden oluşan yönetim 
kurulu belirlendi. Resmi Gazete’deki 
atama kararına göre, eski Havacılık ve 
Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar 
Hüseyin Yıldırım, Ajansın Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu.

Türkiye Uzay Ajansının yönetim kurulu, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank başkanlığında ilk kez Eylül ayında 
toplandı. 

Türkiye ilk kez “çok yüksek insani 
gelişme” kategorisine girdi

Bu dönemde açıklanan verilere göre, 
Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde 
yüzde 1,5 daraldı. Bu dönemde GSYH, 
cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 
trilyon 24 milyar 226 milyon lira olarak 
gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin 2020-2022 dönemi 
yol haritasının belirlendiği Yeni Ekonomi 
Programı (YEP) Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

“Geleceğe Nefes” seferberliği 
kapsamında 11 Kasım Milli 
Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi, bu 
kapsamda 81 ilde düzenlenen törenlerle 

11 milyon fidan dikildi. Çorum’da, 1 saat 
içinde dikilen fidan sayısıyla Guinness 
rekoru kırıldı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile 
Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 
1 aydan 12 güne, Marmaray’ın bu hatta 
entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı 
Avrupa arasındaki süreyi de 18 güne 
düşürdü.

Türkiye, 2018 yılını kapsayan İnsani 
Gelişme Endeksi’nde, 0,806’lık değere 
ulaşarak, 189 ülke arasında 59’uncu 
sıraya yükseldi. Bu sonuçla Türkiye 
ilk kez “çok yüksek insani gelişme” 
kategorisine girmeyi başardı.

Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 
büyüyen Türkiye ekonomisi, Avrupa 
ülkelerinden Almanya, İtalya ve Norveç’i 
geride bıraktı.

2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin 
giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, 
gelirleri 956,6 milyar lira, bütçe açığı 
138,9 milyar lira olarak açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan 
düzenlemeyle sigara başta olmak üzere 
tütün mamullerinde düz ve standart 
paket uygulamasına geçildi.

Türkiye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test 
Altyapısı olma özelliği taşıyan “ODTÜ-
Saçılmalı Demet Hattı”nın açılış töreni, 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 
Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.
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Haber

Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu, pazara 
sunacağı otomobillerin 
teknik ve donanım 
özellikleriyle de ilklere 
ve enlere imza atacak.

Türkiye’nin Otomobili ilkleri ve 
enleriyle görücüye çıktı

Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu (TOGG) açıklamasına 
göre, Türkiye’nin 60 yıllık 
otomobil özlemini gidermek 
ve milli otomotiv endüstrisinin 
dönüşümüne öncülük ederek 
Türkiye'nin ilk küresel mobilite 
markası olma amacıyla kurulan 
TOGG, pazara sunacağı 
otomobillerin teknik ve donanım 
özellikleriyle de ilklere ve enlere 
imza atacak.

TOGG, 2022 yılında C-SUV modeli 
pazara çıktığında, Avrupa’nın 

klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk 
SUV üreticisi olacak. Türkiye’nin ilk 
doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve 
akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV 
modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en 
uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, 
en iyi hızlanma performansı ve en 
düşük toplam sahip olma maliyeti gibi 
özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer 
alacak.

TOGG mühendis ve tasarımcıları 
tarafından ortaya konan, fikri ve sınai 
mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye 
ait doğuştan elektrikli modüler araç 
platformu üzerine geliştirilmekte olan 
Türkiye’nin otomobili, tasarım sürecinde 
de bir ilke imza attı.

Tasarım süreci kapsamında Türkiye’den 
ve dünyadan toplamda 18 tasarım evi, 
TOGG’un belirlediği 6 farklı kriter ile 
objektif bir değerlendirmeye alındı. Murat 
Günak’ın da yanında yer aldığı TOGG 
Tasarım Ekibi yaptığı değerlendirmede 
en yüksek skoru alan 3 tasarım eviyle 
sürece devam etme kararı verdi. 
Türkiye’nin otomobilinin tasarımını 

belirlemek için yurt içinde geniş kitlelerle 
yapılan otomobil satın alma davranışları 
araştırmasındaki bulgular doğrultusunda 
hazırlanan ipuçları bu 3 tasarım eviyle 
paylaşılarak 2 boyutlu tasarım yarışması 
süreci başladı.

4 aşamalı olarak kurgulanan yarışma 
toplamda 6 ay sürdü. Bu süre 
zarfında 100’ün üzerinde farklı tema 
değerlendirildi, tüketici araştırmalarında 
tespit edilen beklentiler tasarım evlerine 
geri bildirim olarak verildi. Süreç 
tamamlandığında her tasarım evinden 
gelen bir dış ve bir iç tasarım çalışması 
Türkiye’de geniş kitlelerle test edildi. 
Ortaya çıkan sonuç yine TOGG Tasarım 
Ekibi tarafından endüstrileşmeye 
uygunluğu konusunda değerlendirildi. 
Bu aşamalardan sonra dünyanın en 
iyilerinden Pininfarina tasarım evi iş 
ortağı olarak seçildi ve 3 boyutlu tasarım 
aşamasına geçildi.

Türk tüketicilerinin içgörüleri 
doğrultusunda TOGG Tasarım ekibi 
ve Pininfarina tasarım evinin ortak 
çalışmaları sonucunda sadece Türkiye’de 
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değil; dünyanın farklı coğrafyalarında 
da beğeni ile kabul görecek özgün bir 
tasarım dili ortaya kondu.

Göz kamaştıran, özgün ve modern dış 
tasarım

Tasarımın vücut bulup 3 boyutlu hale 
geldiği ön gösterim versiyonu SUV 
ve konsept sedan modellerinin dış 
tasarımında yer alan belirgin ve keskin 
hatlar otomobillerin sağlam ve güçlü 
karakterini dışa vururken aynı zamanda 
önümüzdeki yıllarda genişleyecek ürün 
gamının dizayn DNA’sını oluşturuyor.

SUV modelin keskin hatları, önden 
başlayıp yan ve arka tasarımında akıcı 
bir devamlılık gösteren yalın ve net 
çizgiler ile hayat bularak Türkiye’nin 
otomobiline özgün ve modern bir 
görünüm kazandırıyor. Izgara ve far 
grubu tasarımıyla tüm bakışları üzerine 
çeken etkileyici ön yüzü şekillendiren 
göz alıcı krom detaylar yan ve arka 
tasarımda da devamlılık sağlayarak 
otomobilin prestijli görünümünü 
tamamlıyor.

Türkiye’nin otomobili, modern ve özgün 
tasarımında Anadolu topraklarının 
köklü simgelerinden biri olan laleden 
esinlendi. Otomobilin yoldaki imzası 
olarak algılanacak ön ızgarasına, 
bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına 
ve iç mekan detaylarına modern bir 
incelikle işlenen lale figürleri ile birlikte 
Selçuklu dönemi esintileri coğrafyamızın 
kültür mirası ile olan bağı vurguluyor.

Keskin hatları ve akıcı dış tasarım 
çizgileri ile kullanıcısını karşılayan 
otomobilin iç mekânında ise özenle 
seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle 
birlikte yüksek teknoloji yer alıyor.

Sürücü ile birlikte tüm yolcuları 
kucaklayan dijital bilgi-eğlence ekranı, 
hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem 
de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü 
sağlıyor. Otomobilin sahip olduğu ileri 
teknolojiyi sadelikle iç mekan tasarımına 
yansıtan ekran, otomobilin akıllı bir 
yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.

Orta konsol, otomobilin iç mekanının en 
önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden 

biri olarak öne çıkıyor. Uçak kokpitini 
hatırlatan form üzerinde vites ve 
elektronik park freni fonksiyonlarını 
barındıran konsol, ergonomisiyle 
dokunmatik kumanda ekranının 
kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. 
Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze 
alan ara yüzün kullanıcı dostu tasarımı, 
sesli komut özelliğinin de desteğiyle 
alışagelmiş kontrol düğmeleri ve 
kumanda elemanlarını olabildiğince 
azaltarak iç mekânın yalın ve sade 
tasarımını destekliyor. Türkiye’nin 
otomobili, teknolojiyi yalınlıkla 
birleştiren bu tasarım yaklaşımı ile 
yüksek teknolojinin karmaşık olmadan 
da sunulabilir olduğunu kanıtlıyor.

Yeni bir yaşam alanına dönüşen 
Türkiye’nin otomobili, C-SUV sınıfının 
en uzun aks mesafesine sahip olmanın 
getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi 
rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. 
Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve 
sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde 
bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş 
ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda 
benzersiz bir rahatlık ve keyif sunacak.
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Tamamen yeni, doğuştan elektrikli 
modüler araç platformu

TOGG otomobil gamının tüm 
modellerine altyapı oluşturacak 
tamamen yeni ve doğuştan elektrikli 
araç platformu, otomotiv sektöründe 
daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir 
platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla 
TOGG mühendisleri tarafından 
geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet 
hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, 
yüksek teknolojiye sahip doğuştan 
elektrikli ve bağlantılı platform.

Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık 
ve güvenlik gerekliliklerini bir arada 
sağlayabilen; farklı genişlik ve 
uzunluklara olanak veren modüler 
mimari özelliklere sahip olan 
platformda, sınıfının en uzun aks 
mesafesini sunarak otomobil içindeki 
yaşam alanının genişlik, ferahlık ve 
konforunu en üst düzeye taşıyan altyapı 
da bulunuyor.

Türkiye’nin otomobili doğuştan elektrikli 
platformu ve güç aktarma organları 
sayesinde içten yanmalı otomobillere 
göre daha düşük toplam sahip olma 
maliyeti, daha sessiz ve daha keyifli bir 
sürüş sunuyor.

Türkiye’nin otomobili, yollara çıkacağı 
2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde 
yayılımı sağlanacak geniş kapsamlı şarj 
altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde 

ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj 
edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir 
otomobil olmanın sunacağı teknolojik 
imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin 
şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.

Kullanıcılar, yüksek enerjili lityum-iyon 
pil teknolojisinin sunacağı 2 farklı menzil 
alternatifi arasından ihtiyaçlarına yönelik 
bir seçim yapabilecek. Türkiye’nin 
otomobili, 300+ km. veya 500+ km. 
menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneği 
sunacak ve kullanıcıların kendileri için en 

uygun olanı tercih ederek otomobillerini 
konfigüre etmesine olanak tanıyacak.

Türkiye’nin otomobili hızlı şarj ile 30 
dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil 
doluluk seviyesine ulaşabilecek. Böylece, 
seyahat edenler uzun yolculuklarda kısa 
bir kahve molası süresince dinlenirken, 
otomobilleri de yolculuğun kalan 
bölümü için hazır hale gelmiş olacak.

Türkiye’nin otomobili, ileri lityum-iyon 
pil teknolojisi ve aktif termal yönetim 
sistemlerinin sağlayacağı teknik 
avantajlar sayesinde 8 yıl boyunca pil 
garanti güvencesine sahip olacak.

Elektrikli ve bağlantılı otomobillerin 
içten yanmalı motorlu otomobillere 
göre daha yalın sistemlere sahip olması, 
internet üzerinden yazılım güncelleme 
imkânı ve kullanıcıları teknik konularda 
önleyici bilgiler ile uyarma olanakları 
teknik servis/bakım ihtiyacını en aza 
indirecek.

Bununla birlikte aynı mesafeyi kat etmek 
için daha düşük enerji gereksinimine 
bağlı olarak kilometre başına maliyet 
içten yanmalı motorlu otomobillere göre 
çok daha düşük olacak.

Bu temel unsurların birleşimi ile 
Türkiye’nin otomobili, toplam sahip 

Haber
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olma maliyetinde önemli bir avantaja 
sahip olacak. Aynı zamanda sıfır zararlı 
gaz salınımı ile çevre duyarlılığı en 
yüksek otomobillerin arasında yerini 
alacak.

Elektrikli motor (e-motor) teknolojisi, 
kullanıcılarına beklentilerinin 
ötesinde bir deneyim sunarak sürüş 
standartlarını yeniden tanımlayacak. 
Türkiye’nin otomobilinin kullanıcıları 
dilerlerse 200 beygir güç sunan tek 
e-motor ile arkadan çekişli (RWD) 
versiyonu veya toplam 400 beygir güç 
sunan iki e-motorlu tüm tekerleklerden 
çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonu 
tercih edebilecek. Ön ve arka akslarda 
yer alan yüksek verimliliğe sahip iki 
farklı e-motor ile tüm tekerleklerden 
çekiş (AWD) sistemi zorlu hava ve yol 
koşullarında daha iyi çekiş ve daha 
yüksek performans sağlayacak.

Türkiye’nin otomobilinin ön aksında 
yer alan bağımsız MacPherson ve 
arka aksında kullanılan tam bağımsız 
entegre süspansiyon sistemi ile sportif 
ve dinamik sürüş hissi, mükemmel yol 
tutuş ve sürüş konforu arasında ideal 
denge kullanıcının kontrolünde olacak.

Türkiye’nin otomobili, her iki çekiş 
sistemi ile de benzersiz bir ivmelenme 
deneyimi yaşatacak. Otomobil 0 
-100km/saat hızlanmasını 200 beygir güç 

sunan motor seçeneğinde 7,6 saniyede, 
400 beygir güç sunan motor seçeneğinde 
ise sadece 4,8 saniyede tamamlayarak 
rakipsiz ivmelenme performansını 
etkileyici bir sessizlik ve enerji tasarrufu 
eşliğinde sunacak.

İleri seviye güvenlik

Türkiye’nin otomobili kullanıcıları, 
dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen 

ileri güvenlik sistemleri ile sürüş 
güvenliğinden ödün vermeyecek, 
yolculukların keyfini güvenle sürecek.

Pil grubunun otomobilin platformuna 
entegre yerleşimi sayesinde burulma 
direncinde yüzde 30 artış ve yüksek 
çarpışma dayanımı sağlayacak olan 
Türkiye’nin otomobili, standart olarak 
sunacağı 7 adet hava yastığını içeren 
pasif, hava kanallı ön ve arka fren 
diskleri ile birlikte kapsamlı aktif güvenlik 
sistemleri desteğiyle her türlü yol 
koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.

Tüm bu güvenlik ögeleri ve ileri sürücü 
destek sistemleri sayesinde yollara 
çıkacağı 2022 yılının EuroNCAP 5 Yıldız 
güvenlik normlarını sağlayacak.

Türkiye’nin otomobili şehir içi trafik 
pilotu özelliğini de içeren ileri sürücü 
destek sistemleri sayesinde “Seviye 2+” 
otonom sürüş kabiliyetine sahip olacak 
ve kullanıcılarının trafikteki yükünü 
hafifletecek.

Otomobil, TOGG mühendisleri 
tarafından tasarlanan sürekli 
geliştirilebilir mimari sayesinde “Seviye 
3 ve ötesi” otonom sürüş dönüşümüne 
uygun ve hazır altyapıya sahip olacak. 
İnternet üzerinden yapılabilecek 
güncellemeler ile otomobil sürekli olarak 
en ileri teknoloji ile geliştirilebilecek.
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Bir otomobilden daha fazlasını sunan 
akıllı teknolojiler ile otomobil ev ve iş 
yerlerinden sonra üçüncü bir yaşam 
alanı olacak.

Türkiye’nin otomobili bağlantılı 
altyapısıyla sürekli internetin içinde 
yerini alacak, internete bağlanabilmek 
için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. 
Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, 
elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve 
binalar ile iletişim halinde olacak 
ve yaşamın birçok farklı alanında 
kullanıcısının yerine düşünen bir 
asistana dönüşecek. İlerleyen 
yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin 
yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı 
otomobil akıllı yaşamın merkezine 
yerleşecek ve mobilite ekosistemi içinde 
doğacak yeni hizmetler kullanıcıların 
hayatına değer katan ve kolaylaştıran 
farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak.

Yıkıcı teknoloji ile farklı bir deneyim

Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, 
bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip 
olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile 
de kullanıcılarının otomobil deneyimini 
farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Bu doğrultuda TOGG, dünyada ilk kez 
Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya 
başlanacak olan “Holografik Asistan” 
teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. 
Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal 
gösterge panelinin çok ötesinde bir 
kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı 
ile ileri göz takip algoritmaları ve 
holografik üç boyutlu görüntüleme 
teknolojilerinden faydalanacak. 
“Holografik Asistan” teknolojisi 
günümüzde otomobil içerisinde 
kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran 
teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu 

görüntüleme ve artırılmış gerçekliği 
getirerek araç içi deneyimini bir sonraki 
boyuta taşıyacak.

Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü 
yoldan ayırmadan aracın gösterge 
ekranında verilen bilgileri görmekle 
kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre 
hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm 
bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik 
ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü 
sayesinde yol tarifi ve diğer sürücü 
destek sistemlerini daha kolay bir 
şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve 
interaktif bir sürüş imkanı bulacak.

TOGG, bu yıkıcı teknolojinin otomotiv 
sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak 
kullanıcılarına bu benzersiz sürüş 
deneyimini sunan ilk mobilite şirketi 
olmayı hedefliyor.

Haber
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Bu yıla beklentilerin altında 
başlayan otomotiv sektörü, 
2019'un son aylarında faiz 
indirimleri ve firmaların 
kampanyalarıyla canlandı.

Otomotivde 
‘sıfır araç’ 
trafiği

Bu yıla beklentilerin altında başlayan otomotiv 
sektörü, 2019’un sonlarına doğru faiz indirimleri ve 
firmaların özel kampanyalarıyla vites yükseltirken, 
bazı modellerin tükenmesi nedeniyle müşterilerin 
talebine karşılık verilemiyor.

Yıla beklenenden daha yavaş başlayan otomotiv 
sektörünü canlandırmak için yıl içinde bazı 
vergi teşvikleri uygulanmıştı. Kamu bankaları da 
yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı 
“Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi 
Kampanyası” kapsamında Aralık ayına özel fırsatlar 
sunmuştu. Birçok yerli ve yabancı firma, hurda araç 
teşviki, sıfır faiz, uzun vade seçenekleri ve takas 
indirimi gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye 
çalışıyor.

Sıfır otomobil satışındaki talep sebebiyle bayilerde 
yoğunluk oluşurken, bazı modellerin tükenmesinden 
dolayı vatandaşların talebi karşılanamıyor. 
Beğendikleri araç için sipariş vermek için sıraya 
giren müşteriler, aracın bayiye gelmesini en az 15 
gün bekleyebiliyor. Bu süre marka ve modele göre 
artabiliyor. 

“Otomotive olan ilgiyi yeniden coşturdu”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yüzde 0,49’luk 
faiz kampanyasının ciddi manada sektörün önünü 
açtığını ve otomotivde bekledikleri desteği yıl 
içerisinde çeşitli dönemlerde gördüklerini ifade etti.

OYDERHaber
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Yüzde 0,49’uk faiz oranının ayrı bir 
anlam taşıdığını belirten Şahsuvaroğlu, 
“Çünkü bu, otomotive olan ilgiyi resmen 
yeniden coşturdu. Bu, mevduat faizinin 
de altında bir faiz oranı. Yani mevduat 
faizi bizim en büyük rakibimizdi. İnsanlar 
parasını mevduatta değerlendirmeyi 
düşünüyordu ama yüzde 0,49’luk faiz 
oranı otomotiv sektörünün gerçekten 
son birkaç ay önünü açan çok önemli bir 
durum oldu.” diye konuştu.

“Müşteriler hayal ettikleri aracı bulma 
noktasında zorluklar yaşıyor”

Murat Şahsuvaroğlu, bayilerde ciddi bir 
talep yoğunluğu bulunduğuna işaret 
ederek, şunları kaydetti: 

“Piyasada sıfır araç konusunda sıkıntı 
var, doğru... Taleple arz arasında ciddi 
bir sıkıntı var. Bunun da nedeni yüzde 
0,49 gibi çok önemli bir faiz indirimini 
sektör beklemiyordu. Talep ediyordu 
ancak bu kadar hızlı ve ani reaksiyon 
verileceğini öngöremiyorduk. Dolayısıyla 
hem yan sanayi hem de üretim olsun, 
bunların hızlıca bir araya gelip önünü 
açması zaman isteyen işler... Dolayısıyla 
7/24 çalışmalarına rağmen piyasada 
ciddi miktardaki talebe üreticiler ve yan 
sanayi aynı hızda cevap veremedi.

Şu anda aslına bakarsanız müşteriler, 
hayal ettikleri aracı bulma noktasında 
zorluklar yaşıyor. Örneğin, renk ve paket 
anlamında belki istediğini bulamıyor 
ama daha düşük bir paketi bulabiliyor. 
Ama bu talep, gelecek yılın ilk çeyreğinin 
de canlı geçeceğinin işaretini veriyor. 
Tabii bu canlılığın devamı içinde yüzde 
0,49 faizin gelecek yılda da devam 
etmesi elzem. Bu faizler bu şekilde 
devam ederse otomotiv, gelecek sene 
600-650 bin adetlere doğru yelken açar 
diye öngörüyoruz.”

“Şubat fiyatlarında model geçişi 
kaynaklı küçük farklar olabilir”

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Şahsuvaroğlu, Aralık ayında 
karşılanamayan talebin ocak ayına 
sarkmasının beklendiğini aktararak, 
şunları kaydetti:

“Müşteri, aslında bulamadığı aracı 
Ocak ve Şubatta almanın da peşine 
düşmüş durumda. Yani şöyle ki; istediği 

araç şubatta gelirse şubatta 
alacağını beyan ediyor. Ancak 
31 Aralık’ta hurda teşviki 
bitiyor. Hurda teşviki de 
ortalama 6-7 bin lira indirim 
demek. Bu devam etmeyecek 
ve 2020 model geçişi Şubat 
ayında olacak. Oradaki model 
geçişleriyle ilgili de yüzde 2-3 
arasında küçük farklar olabilir. 
Bunun haricinde de herhangi 
bir fiyat etkileşimi olmaz.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 
otomotiv perakende tarihinde 
böyle bir faiz oranı yok”

Murat Şahsuvaroğlu, faiz 
indirimi ve çeşitli vergi 
teşviklerinin sektörün önünü 
açtığını ve sektörün geleceğe 
dair umutla bakmasını 
sağladığını dile getirerek, 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin 
otomotiv perakende tarihinde 
böyle bir faiz oranı yok. Bu 
çok ciddi ve kıymetli bir adım. 
Bu desteklerinden dolayı 
hükümetimize, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’na kalbi 
şükranlarımızı sektör adına 
sunuyorum.” dedi.
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Makale

“Tüketiciler ziyaret etmek istemediklerinde veya buna ihtiyaç duymadıklarında, 
bayilerin tesislerini nasıl kullanırız? 
Aşağıda anlatacaklarımdan çıkaracağınız kendi sentezlerinizin hepsi bu aşamada 
doğrudur!”

Plazalarla olmak ya da olmamak!

VW’nin efsane pazarlama yöneticisi Luca de Meo, 2016 
senesinde Seat’ın başına geçtikten sonra markada kayda 
değer bir ivmelenme görülmeye başlandı. Seat’ın yeni 
başkanının dikkat çeken önemli yorumlarından biri ise, 
“ Carmakers must consider digital needs as much as 
showroom demands” oldu.

Böylece De Meo, otomobil üreticilerinin artık 
bayilerinden daha geniş showroom yatırımları beklemek 
yerine, daha etkili dijital araçlara yatırım yapmaları 
konusunda yönlendirmeleri gerektiğini kabul etmiş oldu. 

Luca şu sıralarda Renault’un dünya başkanı olmak üzere 
görüşmeler yapıyor diye duyuyorum. Bu gerçekleşirse 
Renault’un nereye evrileceğini düşünmek zor olmasa 
gerek.

Öncelikle belirtmeliyim ki Avrupa’lı meslektaşlarım, 
deneyimlerine ve sektör genelinde çeşitli pazarlarda 
yürütülen araştırmalara dayalı olarak, otomotiv işinde 
yıkıcı değişimlerin yaşandığı bir döneme girilmiş 
olduğuna inanıyorlar. Otomobil perakende satışı ve 
dağıtım iş modeli için uzun süredir, köklü değişiklikler 

yaşanmasına neden olan bir 
değişim sürecinden geçiyor diyorlar 
ve anımsarsanız bundan önceki 
yazılarımda benzer öngörülerde ben 
de bulunmuştum. 
Bu değişim süreci, online (çevrimiçi) 
unsurları da kapsayacak, ancak 
bakım ve onarıma ihtiyaç duyan, 
değeri yüksek ve karmaşık bir 
ürün olan otomobilin satış ve 
servis sürecini desteklemek 
üzere yine de bir tür fiziksel ağa 
ihtiyaç duyulacağı kesin. Yabancı 
meslektaşlarımla hemen hemen 
aynı olan bakış açılarımıza göre, bu 
değişim sürecinde hayatta kalmak 
ve gelecekte başarılı bir oyuncu 
olmak için; çalışanlar, süreçler, 
tesisler ve sistemler üzerinde ciddi 
değişikliklerin yapılması gerekli 
olacak. Daha önemlisi, bayilikten 
perakende satıcılığına geçişi yansıtan 
bir tutum değişikliğinin yapılması 
gerekiyor.

Bildiğiniz gibi otomotiv sektöründe 
bayilik sistemi, genellikle üreticilerin
dikte ettiği emlak yatırımını bayinin 
yapması anlamına gelir. Nadiren 
mimari proje, marka tabelaları, özel 
servis ekipmanları gibi unsurlara 
üreticiler katkı verirken, çok nadiren 
de (eskilerde) yatırımcı bayiye yatırım 
kredisi sağladıkları görülmüştür. 

Üstelik gördüğüm kadarıyla bayi 
kâr marjlarının yüksek baskı altında 
olması gerçeğine rağmen, bazı 
üreticilerin bayilerin görünümünün 
büyük ölçüde değiştirilmesini, 
kendi otomobil modelleri ile model 
özelliklerinin daha fazla ve daha iyi 
bir biçimde sergilenmesini sağlayan 
yeni teknolojilere yatırım yapılmasını 
ve böylece bayi tesislerinde majör 
dönüşümler talep etmekte oldukları 

görülmeye devam ediyor. 
Yani müşterilerin daha fazla online 
araştırma ve daha az bayi ziyareti 
yapma eğilimine girmiş olmalarına 
rağmen, otomobil bayisinin 
rolünün ne olduğunun yeniden 
değerlendirildiğine dair üreticilerin 
geri adım atarak düşünmeye 
başladıklarına dair henüz herhangi 
bir gözlemim yok açıkçası.
Bence mevcut tesisler; tüm sektör 
yeni iş modeline yönelik olarak 
yeniden yapılanma sürecinden 
geçerken mülklerin değerlerinin 
düşmesi sonucunda, eleştirel bir 
tutumla gözden geçirilmeli. Söz 
konusu durumda zaman çoktan 
işlemeye başladı bile ve bu da 
muhtemelen grup bayilerine ve 
işletmeci mülk sahiplerinin kişisel 
mal varlıklarına yönelik en büyük 
bilanço riskini oluşturuyor. 
Avrupa’da yapılan pek çok 
araştırma, müşteri davranışlarının 
değişmekte olduğunu gösteriyor. 
Satış sonrasında sunulan hizmetlerin 
hacmindeki düşüş ve her şeyin dijital 
olmasının yarattığı etki gibi diğer 
etmenlerin yanı sıra bu durum, 
bir bütün olarak endüstrinin satış 
ve satılan otomobillere destek 
sağlanması sürecinde müşterilerle 
etkileşim kurma biçiminde köklü 
bir değişikliğe neden olacaktır diye 
düşünüyorum. 

Öyle gözüküyor ki bu yüzden, bayilik 
işletmeciliği alanında uzun yıllardır 
işlerini başarıyla yürütenlerin bile 
gelecekte başarılarını sürdürmeleri 
garanti değildir. Bir İngiliz 
meslektaşımın (ICDP: Steve Young) 
bir süre önce Avrupa çapında 
yürütmüş oldukları bir araştırma; 
kısa ve uzun vadede bayilerin 
sürdürülebilir nitelik taşıyan iyi bir 

KT Consulting Danışmanlık  Yönetim Kurulu Başkanı
KURTHAN TARAKÇIOĞLU
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hizmet sunabilmek ve başarılı olmak için 
benimsemeleri gereken dört kritik alanın 
bulunduğunu ortaya koyuyordu. 

1. Müşterinin yolculuğu – Günümüzde 
insanlar nasıl alışveriş yapıyorlar, bu bayiler 
için ne ifade ediyor?
ICDP’nin Batı Avrupa’da yürüttüğü tüketici 
araştırması, bire bir bayileri ziyaret etmek 
yerine internet üzerinden araştırma 
yapmaya yönelik bir değişim yaşandığını 
gözler önüne seriyor. Ülkemizde yapılan 
araştırma sonuçlarına göre ise; internet 
üzerinden daha kapsamlı bir araştırma 
yapılıyor. Yani bizimkiler alışveriş yapmadan 
önce bol bol inceliyorlar. Bu durum, sıfır 
otomobil alıcılarının daha iyi bilgilendirilmiş 
olduklarını hissetmelerine neden oluyor zira 
satış danışmanlarından almakta oldukları 
bilginin düzeyinden tatmin olmuyorlar. 
Ancak sanırım bizim tüketicimiz bunun 
ardından biraz daha fazla bayi ziyareti 
gerçekleştiriliyor. 

İlginçtir ki, insanlara bayi ve markaya bağlılık 
hakkındaki kişisel görüşleri sorulduğunda 
çoğu ikisine birden bağlı olduklarını ifade 
etmiş. Ancak Avrupa’da, markaya duyulan 
bağlılık seviyesinin, bayiye duyulan bağlılık 
seviyesinden göze çarpar biçimde yüksek 
olduğu görülmüş (%85 - %73).

Türk müşteriler takas işlemlerinden 
daha ziyade finansman seçeneklerinden 
faydalanmayı tercih ediyor. Zira müşterilerin 
eski araçlarını diğer kanallardan satma 
imkanları bayilerin sunduklarından daha 
iyiyken, bayilerin ve piyasanın sunduğu 
finansman imkanları tercih sebebi olacak 
seviyededir. 

Türkiye’de bir çok müşteri, ziyaret etmeden 
önce bilgi edinmek veya randevu almak 
için bayi ile iletişime geçiyor ve toplamda 
yaklaşık 3 bayi ziyareti gerçekleştiriliriyor. 
Olgun pazarlarda ise ziyaret sayısı 2’ye 
düşüyor.

Ülkemizde müşteri genellikle öncesinde 
haber vermeden bayiye adım attığında, 
satın almayı planladığı otomobil ve 
gerçekleşmesi olası alışverişin tüm yönleri 
hakkında zaten bir hayli bilgiye sahiptir. 
Çoğu müşteri ne alacağına karar vermekten 
ziyade, alacağı ürünü bildiği bayiden mi, 
yoksa muhtemelen o bayinin rakibi olan 
ve aynı marka altında bulunup da yakın bir 
bölgede konumlanan başka bir bayiden mi 
alacağına karar verir. Müşteri bayiye adımını 
attığında “ürünü satın almaya hazır” olduğu 
için müşterinin ikinci veya üçüncü bir bayiyi 

ziyaret etmeyip, satış işlemini hemen 
sonuçlandırması için müşteriye sunulan 
deneyimi fazlasıyla olumlu hale getirmek 
çok iddialı bir hedef olarak görülmüyor. Bu 
hedefe ulaşmanın sırrı, müşterinin finansal 
yönüne ilişkin beklentisini karşılarken, bayi 
deneyimine ilişkin olarak hali hazırda düşük 
olan beklentilerinin ötesine geçmekte 
yatıyor olabilir. Fark yaratacak olanlar 
insanlar, yani çalışanlardır.

2. Çalışanlar – Bayilerin tamamı Apple 
Store’dakiler gibi çalışanlarının olmasını 
istiyorlar, ancak bunu gerçekleştirmeye 
yönelik hiçbir kararlılık göstermiyorlar. 
Tanıştığım çok sayıda bayi yöneticisi, söz 
konusu mağazalarda sunulan müşteri 
deneyimi kalitesinin farklı olduğunun ve 
kendi bayilerinde sunulan deneyimden 
daha iyi olduğunun farkındalar. Ancak bu 
yöneticilerin çoğu, bayilerde müşteriler ile 
bire bir iletişim kuran çalışanların tarzının 
ve kalitesinin neden böyle olduğunu 
düşünerek yapılması gerekeni yapmaya 
yönelik sorumluluk almaktan kaçınıyorlar. 
Bu yalnızca bayinin hatası değildir. Sanırım 
bayi deneyimini standartlar, primler ve 
Müşteri Memnuniyeti Endeksi soruları ile 
çok yakından yönetmeye çalışan üreticiler 
de bir miktar sorumluluk taşıyorlar.

3. Otomobil Bayileri Emlak Riski Nedir? – 
Alıcılar ziyaret etmek istemediklerinde veya 
buna ihtiyaç duymadıklarında, bayilerin 
tesislerini nasıl kullanırız? 
Yukarıda anlattıklarımdan çıkaracağınız 
kendi sentezlerinizin hepsi bu aşamada 
doğrudur! 

4. Yaşam Boyu Otomobil, Yaşam Boyu 
Müşteri – Müşterilerin elde tutulmasına 
yönelik stratejiler neden işe yaramıyor?

Tüm iş adamları, yeni bir müşteri 
kazanmanın mevcut bir müşteriyi elde 
tutmaktan çok daha maliyetli olduğunun 
farkında. Bayi tarafından satılan ve teknik 
bakımı gerçekleştirilen otomobil sayısı 
biliniyor, bu durum da aslında otomotivde 
riski azaltıyor. Ancak çoğu bayi bunu 
hakkıyla gerçekleştiremiyor. Bu nedenle 
ufku bir sonraki hizmetten “ömür boyu” 
hizmete, müşteriden otomobile uzanacak 
şekilde genişletmek; yeni düşünce 
biçimlerinin benimsenmesine yönelik 
ihtiyacı beraberinde getiriyor.
Diğer perakende sektörleri, finansal 
hizmetler veya seyahat sektörü ile 
kıyaslandığında bence otomotiv 
sektöründe, müşterinin elde tutulmasına 
yönelik daha kapsamlı ve sağlam temellere 
dayanan bir ilişki kurmaya çalışmaktan 
ziyade “satış odaklı” işlemler tercih ediliyor. 
Kanımca otomotivde, çoğu sektörden farklı 
olarak ürünün kendisi dayanıklıdır ve ikinci 
el otomobil olarak yeniden satışa sunulmak 
üzere geniş ve kârlı bir pazara sahiptir. 
Üstelik ürünle ilintili satış sonrası olanakları 
ile finansman ve sigorta olanakları da 
mevcuttur.

Bu görüşü benimseyerek başarıya ulaşmak 
için bayilerin müşteriler ve otomobillere 
ilişkin olarak büyük hacimli veri elde 
etmeleri, söz konusu verileri güncellemeleri 
ve geliştirmeleri gerekecek. Verilerin elde 
edilmesine ve analizine yönelik bu yaklaşım, 
perakende satış ile bayilik arasındaki 
temel farklılıklardan biri olarak otomobil 
perakendecilerinin ve üreticilerin önünde 
bir GÖREV olarak durmaktadır. 

Sanırım bundan sonraki mesele, sadece 
ADAPTASYON meselesi olacaktır.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ev 
sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak." 
dedi.

Bakan Varank: Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu milli 
teknolojilerin öncüsü olacak

Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
MUSTAFA VARANK

Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu’nun Yeniliğe Yolculuk Buluşması 
ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış Töreni, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve (TOGG) Üst 
Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’ın 
katılımıyla Gebze’de gerçekleşti. 

Bakan Varank, burada yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin 2002’de 
düşük sektörel çeşitlilikle 36 milyar 
dolarlık ihracat yapabilen bir sanayi 
altyapısına sahip olduğunu, özel 
sektörü yenilikçiliğe, girişimciliğe ve 
Ar-Ge’ye teşvik edecek mekanizmaların 
olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde 17 yılda güçlü bir Ar-Ge ve 
girişimcilik ekosistemi oluşturulduğuna 
dikkati çeken Varank, “Bugün artık 170 
milyar dolara ulaşan bir ihracat hacmine 
sahibiz. Hemen hemen her sektörde 
üretim yapabiliyoruz. Türkiye’nin dört 
bir yanında sıfırdan kurduğumuz bin 
500’ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım 
merkezi ile 85 teknopark, yeni fikirlerin 
ürüne dönüşmesine ev sahipliği 
yapıyor.” diye konuştu.

“Ülkemizin 21. yüzyıldaki konumunu 
güçlendirecek”

Bakan Varank, Türkiye’nin özellikle 
savunma sanayisinde tüm dünyanın 
konuştuğu yeni bir başarı hikayesi 
yazdığını vurgulayarak, bu alanda yüzde 
20’lerde olan yerlilik oranının yüzde 

70’lerin üzerine çıktığını 
ifade etti. 

Türkiye’yi her alanda 
yüksek teknoloji üreten 
ve teknolojiye yön veren 
ülkelerden biri haline 
getirmek istediklerini, Milli 
Teknoloji Hamlesi ruhuyla 
hazırlanan 2023 Sanayi ve 
Teknoloji Stratejisi’nin de 
bu vizyonun bir parçası 
olduğunun altını çizen 
Varank, şöyle konuştu:

“Bugün ekonomik ve 
teknolojik bağımsızlığımızı 
güçlendirme yolunda, 
ülkemizin en büyük 
teknoparkı Bilişim 
Vadisi’ni resmen açıyoruz. 
Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubuna ev sahipliği 
yapan bu merkezdeki birçok 
girişim, kritik yerli ve milli 
teknolojilerin öncüsü olacak. 
Bilişim Vadisi’nin paydaşları 
olan kamu, üniversite, 
sanayi ve sivil toplum 
kuruluşları güçlü bir sinerji 
oluşturacaklar. Buradaki 
somut projelerle, küresel 
markalarımızın oluşmasını ve 
değeri milyar dolarla ölçülen 
Türk girişimlerinin ortaya 
çıkmasını sağlayacağız. 
Yoluna daha büyük adımlarla 
devam edecek olan Bilişim 
Vadisi, inanıyorum ki 
ülkemizin 21. yüzyıldaki 
konumunu güçlendirecek.”

“17 yılın en büyük başarısı zihniyetleri dönüştürmek 
oldu”

Varank, geçmişte Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi 
parlak isimlerin Türkiye’nin önünü açacak girişimlere 
niyetlendiklerini ve Devrim otomobili gibi cesaretli 
adımların atıldığını anımsatarak, “Ama maalesef 
yeterli ekosistem gelişmediğinden, en çok da bu 
işleri sahiplenecek, yüreklendirecek bir siyasi irade 
olmadığından böyle fevkalade önemli çabalar akim 
kaldı. Yerli, milli, özgün atılımları boğmaya çalışan 
zihniyet yüzünden birçok fırsatı kaçırmış olduk. İşte 
son 17 yılın belki de en büyük başarısı, bu zihniyetleri 
dönüştürmek oldu.” değerlendirmesinde bulundu. 

Gencinden yaşlısına, girişimcisinden sanayicisine 
tüm milletin tarih boyu sahip olduğu özgüveni bu 
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dönemde geri kazandığını dile getiren 
Varank, “Yıllarca bu millete ‘yapamazsın, 
başaramazsın’ diyenlere inat, ‘en iyisini 
biz yaparız’ dediğimiz günlere geldik. 
Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan kendi 
otomobilini üretme fikrinin işte bu 
günlerde gerçeğe dönüşüyor olması asla 
bir tesadüf değil.” dedi.

“Sadece bir araba üretme projesi değil”

Varank, Türkiye’nin en güzide 
şirketlerinin bir araya gelerek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde 
Türkiye’nin Otomobili’ni dünyaya 
tanıttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Her biri birbirinden tecrübeli parlak 
zihinler burada, Bilişim Vadisi’ndeki Ar-Ge 
merkezinde bu otomobili geliştiriyorlar. 

Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet 
haklarıyla, mühendislik kararlarıyla 
Türkiye’nin otomobilidir. Bu otomobilden 
kazanılan her kuruş, Türkiye’nin 
kazancıdır. Bu gurur, 82 milyon 
vatandaşımızın, Türkiye’nin gururudur. 
Türkiye’nin Otomobili, sadece bir araba 
üretme projesi de değildir. Türkiye’nin 
yeni fırsat pencerelerini yakalama 
hamlesidir.”

“Sektörün geleceğinde biz de varız 
diyoruz”

Otomotiv sektörünün köklü bir değişim 
sürecinden geçtiğine dikkati çeken Varank, 
bağlantılı, otonom ve elektrikli otomobil 
pazarının köklü markaların yanında yeni 
girişimlere çok büyük fırsatlar sağladığını 
anlattı. 

Varank, “Bugün, elektrikli ve bağlantılı 
araçlar, toplam araç satış gelirlerinin 
yalnızca yüzde 1’ine sahipken, 15 yıl 
sonra bu oran yüzde 40’lara çıkacak. Bu 
otomobilleri ve beraberindeki mobilite 
ekosisteminin içereceği tüm kritik 
teknolojileri özgün olarak geliştirme 
imkanımız var. İşte Türkiye’nin Otomobili 
ile küresel piyasada rekabet edecek 
markamızı oluşturuyor, sektörün 
geleceğinde ‘biz de varız’ diyoruz. Böylece 
otomotiv sektöründeki 32 milyar dolarlık 
ihracat kapasitemizi ve istihdam hacmini 
daha da yukarılara çekeceğiz.” diye 
konuştu.

Boy esprisi 

İlgili bakanlarla geliştirilecek araçlara 
uygun şarj altyapısını kurmak, kullanım 
alanlarını belirlemek ve hukuki 
düzenlemeleri tasarlamak için şimdiden 
çalışmalara başladıklarını belirten 
Varank, Türkiye’yi bu teknolojiye hazır 
hale getireceklerini söyledi. 

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
otomobilin tanıtılacağı tarihi 
açıklamasının ardından paylaştığı 
fotoğrafı hatırlatarak, “Bu gündeme 
düşünce ben de üstü örtülü iki aracın 
ortasında çektirdiğim bir fotoğrafı 
kamuoyuyla paylaştım. Bunun üzerine 
‘acaba arabalar mı büyük yoksa bakanın 
mı boyu kısa’ diye oldukça yoğun 
tartışmalar oldu. Siz arabaların yanında 
durunca araçların boyutları hakkında 
soru işaretleri de sanırım tamamen 
ortadan kalkmış olacaktır.” dedi.
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Renault MAİS Genel Müdürü / CEO'su Berk Çağdaş, 
"Kredi büyümesini teşvik eden düzenlemeler, düşük faiz ortamı ve artan iç talep sayesinde 
2020'ye dair çok daha iyimser bir iç pazar beklentisi içindeyiz." dedi.

Otomotiv sektörü 2020 yılına 
iyimser bakıyor

Haber

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, otomotiv 
sektöründe 2019’da yaşanan gelişmelere ve yeni yıl 
beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Otomotiv sektörünün 2019 yılını, hükumetin 
sağladığı farklı teşviklerin pozitif katkısı ile yılın 
başındaki karamsar öngörülerinden çok daha iyi 
bir sonuç ile tamamlayacağını dile getiren Çağdaş, 
“Hem ÖTV desteği, hem de hurda teşviği sayesinde 
desteklenen talep, yılın sonunda da yerli üretim 
araçlara kamu bankaları tarafından sağlanan 
finansman desteği ile pazarın 480 bin civarında 
bir rakam ile kapanacağı beklentisindeyiz.” diye 
konuştu. 

“Otomotiv, Türkiye’nin lokomotif 
sektörü tanımını ziyadesi ile hak 
ediyor”

Türkiye otomotiv sektörünün 2 milyon 
üretim kapasitesine sahip olduğuna 
ve ülkenin gayri safi hasılasının 
yüzde 4-5’ni oluşturan kilit bir sektör 
olduğuna dikkati çeken Çağdaş, “Türkiye 
ihracatının yüzde 18’ini gerçekleştiren, 
kasım sonu itibari ile 28 milyar dolar 
ihracat gerçekleştiren ve bu sayede dış 
ticaret fazlası veren, 500 binin üzerinde 
istihdam yaratan sektör Türkiye’nin 
lokomotif sektörü tanımını ziyadesi 
ile hak ediyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye ekonomisinin en güçlü 
özelliğinin, her kırılma döneminin 
devamında hızlıca dengeleme sürecine 
girebilmesi olduğunu ifade eden 
Çağdaş, otomotiv sektörünün de 
makro ekonomik salınıma, kriz ve 
tedirginliklere çabuk tepki verse de 
daralmaların devamında sağlanan 
ekonomik istikrar ile birlikte hızlıca 
kayıpların telafisine imkan veren bir 
dinamiğe sahip olduğunu dile getirdi.

Berk Çağdaş, “Kredi büyümesini teşvik 
eden düzenlemeler, düşük faiz ortamı 
ve artan iç talep sayesinde, 2020’ye dair 
çok daha iyimser bir iç pazar beklentisi 
içindeyiz. İç pazardaki dalgalanma 
dönemlerinde her zaman dengeleyici 
unsur olan ihracatta bir miktar 
durağanlaşma var ki bu da küresel 
dünyadaki ticaret dalgalanmaların 

Renault MAİS Genel Müdürü / CEO
Dr. İZZET BERK ÇAĞDAŞ
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bir neticesi olarak 2020’de de devam 
edebilir.” öngörüsünde bulundu. 

“Hurda teşvikinin daimi hale 
getirilmesi, hem sektöre hem de 
devlete katkı sağlar”

Sektörde orta vadeli tahminlerini 
paylaşan Çağdaş, şunları söyledi:

“Özellikle 2018’in ikinci yarısında tecrübe 
ettiğimiz üzere, ekonomik gidişatın 
en temel göstergelerinden biri olan 
döviz kurundaki salınım, belirsizliği 
besleyen her karar ve gelişme, talebin 
durmasına neden oluyor. Herhangi 
bir tüketici, alım gücü olsa bile bu 
salınım dönemlerinde satın alma yerine 
beklemeyi tercih ediyor. Eğer sağlanan 
ekonomik stabilizasyon korunur ve 
tüketici faizlerinin biraz daha düşmesi 
de mümkün olursa iç pazar adına 
beklentilere de paralel olarak otomotiv 
pazarının normal kapasitesi olan 850-
900 binlik adetlere 2021 gibi ulaşmaması 
için bir engel görülmüyor. Çünkü yurt 
içi araç parkının yüksek yaş ortalaması 
ve demografik unsurlar Türk otomotiv 
sektöründe ekonomik stabilizasyonla 
beraber ciddi artışa geçecek yüksek 
büyüme potansiyeline işaret ediyor.”

Burada önemli olanın vergi 
reformlarında sektörün tamamına 
katkı sağlayacak sürdürülebilir bir 
yapılanmaya gidebilmek olduğuna 
dikkati çeken Çağdaş, “Ve temel felsefe, 
birim araç başına artan vergi yerine, 

büyüyen piyasadan toplanacak vergi 
geliri artışı olmalı. Biz özellikle hurda 
teşvikinin daimi hale getirilerek, araç 
parkının gençleştirilmesinin hem sektöre 
hem de sürdürülebilir vergi geliri 
sayesinde devlete katkı sağlayacağını 
düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yeni Clio ve yeni Captur 2020 yılında 
markamıza ve satışlarımıza olumlu 
destek sunacak”

Berk Çağdaş, şirketin beklentilerine de 
değindi.

Renault MAİS olarak, OYAK Grubu 
vizyonu doğrultusunda koşulsuz 
müşteri, bayi ve çalışan memnuniyeti 
konularında 3 yıldır önemli bir yol kat 

ettiklerini belirten Çağdaş, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“2019 yılında, uluslararası platformlarda 
önemli bir yere sahip olan Contact Center 
World yarışmasının dünya finallerinde 
kazandığımız 2 altın ve 2 gümüş 
madalyayı 3 yıllık emeğimizin karşılığı 
olarak görüyoruz. Müşteri memnuniyetine 
verdiğimiz önemin bu saygın ödüllerle 
taçlandırılmasından büyük gurur 
duyuyoruz. 2020 yılında, Bursa’da 
OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen 
ve şubat ayı itibari ile müşterilerimizle 
buluşturmayı planladığımız yeni 
Clio’nun ayrıca yılın ilk yarısında pazara 
sunacağımız yeni Captur’ün de 2020 
yılında markamıza ve satışlarımıza 
olumlu desteği olacağını öngörüyoruz.”
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Galeri ve bayilere araç 
alımında büyük kolaylık:
“VavaCars Online 
Açık Artırma Portalı” 

Türkiye’de Petrol Ofisi işbirliğiyle, 
Nisan 2019 tarihinden bu yana 
faaliyet gösteren VavaCars’ın ikinci el 
sektörünün önemli oyuncuları galeri 
ve bayilere özel olarak tasarladığı 
VavaCars Online Açık Artırma Portalı 
geçtiğimiz haftalarda hizmete sunuldu.

VavaCars’ın galeri ve bayilere hizmet 
sunan yeni ‘Online Açık Artırma 
Portalı’na https://www.vava.cars/tr/
dealer/ adresinden üye olunabiliyor, 
ayrıca galeri ve bayiler, VavaCars ekibi 
ile bu platform sayesinde dilediği 
zaman iletişime geçebiliyor. VavaCars 
Açık Artırma Portalı, bir ilk olarak 
sunduğu özellikler, sahip olduğu 
yenilikler ve kolaylıklarla galeri ve 
bayilerin araç alımlarında önemli bir 
alternatifi olarak dikkat çekiyor.

 “Biniciden (kullanıcıdan) satın 
aldığımız araçları, galeri ve bayilere 
satışa sunuyoruz”

Son dönemde azalan yeni otomobil 
satın alma eğiliminin direkt olarak ikinci 
el otomobil pazarını da etkilediğini 

Portal Haber

Artırma Portalına üyelik için kesinlikle 
ücret ödenmiyor ya da satış üzerinden 
bir komisyon alınmıyor. Tüm bunların 
dışında dileyen bayi ve galeri yetkililerine 
VavaCars otoparkına gelerek araçları bir 
gün önceden fiziksel olarak inceleme 
imkanı da sunuyoruz.”

Geniş araç portföyü ile galeri ve bayiler 
için önemli bir çözüm ortağı

VavaCars, araçları kullanıcıdan (binici) 
aldığı için tek tip değil, her çeşit, renk, 
model, donanımda aracı alabiliyor. Bu 
durum da galeri ve bayilere çok daha 
geniş bir yelpazede hizmet vermelerine 
imkansunuyor. Şirket, yalnızca bireysel 
müşterilerden değil, filo şirketleri ve Petrol 
Ofisi ile anlaşması olan (yakıt anlaşması) 
filo şirketlerinden de araç alabilmek adına 
ayrı bir departmana sahip bulunuyor. 
Bu sayede araç alımı yapmak isteyen 
otomotiv ile ilgili işyeri/vergi levhası 
mevcut olan tüm müşterilere çeşitli model 
yıllarında, paketlerde ve kilometrelerde 
araç sunulabiliyor.

belirten VavaCars Satış Direktörü 
Sencer Alagöz, otomobilini yenilemek 
isteyenlerin 2. ele yöneldiğini belirterek 
şunları söylüyor: 

“2018’de döviz kurlarındaki yükselişle 
başlayan ve 2019’da da devam eden 
süreçte özellikle filolar yüksek kredi 
maliyetlerinden dolayı araç parklarını 
yenileyemedikleri için ikinci el pazarına 
girmesi gereken yüksek oranda 
kullanılmış otomobil kullanılmaya 
devam ediyor. Ancak, ikinci ele olan 
talep giderek artıyor. VavaCars olarak, 
biniciden aldığımız her model, çeşit 
ve renkteki araçlarla piyasada araç 
bulmanın bu kadar zorlaştığı bir 
dönemde galeri ve bayilere önemli 
bir alternatif sunuyoruz. Biniciden 
satın aldığımız araçları, galeri ve 
bayilere satışa sunuyoruz. Satın 
aldığımız araçların ruhsat sahipliğini 
şirket olarak üzerimize alıyoruz. 
Herhangi bir rehin, vergi borcu gibi 
istenmeyen durumlar kesinlikle söz 
konusu olmuyor. Böylelikle de aracın 
satışını çok kolay ve hızlı bir şekilde 
gerçekleştirebiliyoruz. VavaCars Açık 

VavaCars Satış Direktörü
SENCER ALAGÖZ

Türkiye'de ikinci el araç pazarına giriş yapan, Petrol 
Ofisi’yle kardeş bir şirket olarak kurulan VavaCars, 
sektörün en önemli oyuncuları galeri ve bayilere yönelik 
tasarladığı yeni ‘Online Açık Artırma Portalı’ ile 2. el 
sektöründe galeri ve bayilerin işlerini kolaylaştırarak, 
onlara değerli bir çözüm ortağı oluyor.
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Haber

 “Devrim’den, Devrin Otomobiline” başlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından 27 Aralık 2019’da tanıtımı yapılan, Türkiye'nin Otomobili 
tanıtım toplantısına davetli olarak katılan Mehmet Mesut UYGUN, Asperger (Yüksek 
Fonksiyonlu Otizm) ve Savant teşhisi konmuş 16 yaşındaki başarılı bir genç olarak, 
TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) Twitter hesabı ile duyurulan habere de 
konu oldu.

İlham Veren Başarılarıyla 16 Yaşında 
Bir Genç: Mehmet Mesut UYGUN 

Asperger teşhisi konmuş bilim, sanat, kültür ve 
spor insanları arasında; Mozart, Einstein, Newton, 
Da Vinci, Michel Angelo, Van Gogh, Isaac Newton, 
Beethoven, Goethe, Benjamin Franklin, Tesla, Henry 
Ford, Franz Kafka,  Nietzsche, Isaac Asimov,  Bill 
Gates ve Messi yer almaktadır. Bu tür çocuklar, 
kendi derin yalnızlıklarında yaşamakta ve belli bir 
konu üzerinde yoğunlaşarak çok başarılı neticeler 
almaktadırlar. 

Mehmet Mesut Uygun da İstanbul, Zeytinburnu 
100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 
10. sınıfta okumakta ve  “Bilişim” bölümünde, 
“Tam Kaynaştırma Eğitimi”ne devam etmektedir. 
Uygun’un, arabalara duyduğu yoğun ilgi, 
büyüdüğünde Ünlü Bir Türk Araba Tasarımcısı 
olmayı hayal etmesini sağlamıştır. Bu hayalini 
gerçekleştirmek için araba çizimleri yapmakta, 
bilgisayarda Rhino, SketchUp, Zbrush, 3D Max ve 

Maya programlarını kullanarak 
araba tasarımları yapmakta ve 
bunları 3D yazıcıda basmaktadır.

Şimdiye kadar Mesut’un araba 
çizimlerine; 
• Cristiano Fracchia, (Responsabile 
Stile Estern, Italdesign-Giugiaro 
S.p.a.Italy),
• Ralph V.Gilles, (Senior Vice 
President of Design at Chrysler, 
A.B.D.),
• Walter de Silva, (Head of 
Volkswagen Group Design, 
Almanya),
• Ian Callum, (Director of Design 
for Jaguar,  İngiltere)
• Peter Schreyer, (Chief Design 
Officer of both Hyundai and Kia, 
Kore),
• Chris Bangle, (Ex-Chief of 
Designer for BMW Group, 
Almanya),
• Jason Castriota, (American 
Automobile Designer, Ferrari, 
Meserati),
• Tom Tjaarda, (American 
automobile designer with Dutch 
origin, Fiat-124),
• Luciano Bove, (Ex-Design 
Manager at Renault, France),
• Pratap Bose, (Head of Design at 
Tata, India),
• Jean-Pierre Ploue, (Design 
Director at Peugeot Citroen, 
France),
• Anne Beynat, (Sales Coordinator 
at Bugatti, Germany ), 
• Roberto Giolito, (EMA Design 

Head at Fiat&Chrysler, Italy),
• Cristina Domenichini, (Maserati 
Customer Care at Maserati, Italy),
• Bettina Swierczinski, (Office 
Assistant to the Vice President at 
Mercedes, Germany),
• Mark Adams, (VP GME Designf, 
at Opel in Germany),                                                
• Grgory Whitt, (Porsche ex-chief 
designer),
• Acura Client Relations, at Honda 
in Japan,
• Vladimir Nikolic, (Sirbian Artist), 

gibi dünya çapında ünlü 
yabancı araba tasarımcıları ve 
sanatçılarının yanı sıra, Murat 
Günak, Hasip Girgin Uğur Şahin, 
Mehmet Taşanyürek gibi ünlü 
Türk araba tasarımcılarından da 
teşvik edici mektuplar gelmiştir. 
Ayrıca ODTÜ, Haliç ve Gazi 
Üniversiteleri Endüstri Tasarımı 
Bölüm Başkanlarından, TOGG 
(Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu) üyelerinden VESTEL 
firması Endüstriyel Tasarım 
Müdürü Sayın Burak Emre 
Altınordu’dan çalışmalarını takdir 
ve teşvik eden mektuplar almıştır.

Mehmet Mesut Uygun, Mercedes, 
Ford, Tofaş, Hyundai, Derindere 
ve Isuzu fabrikalarına, Koç 
Otomotiv Müzesi dâhil İstanbul’da 
bulunan dört otomotiv müzesine, 
Ürdün, Amman’da bulunan Kral 
Hüseyin Royal Müzesi’ne geziler 
gerçekleştirmiştir.
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Davetler üzerine, 2015 yılı Temmuz 
ayında Almanya/Frankfurt’taki Opel 
tasarım merkezinde Opel baş tasarımcısı 
Mark Adams’a ve Almanya/Wolfsbur’taki 
Volkswagen fabrikalarına, aynı yılın 
Eylül ayı sonunda ise İtalya/Torino 
yakınlarında tasarım ofisi bulunan 
BMW eski tasarım şefi Chris Bangle’a 
ziyaretlerde bulunmuştur. 25-28 
Şubat 2017 tarihlerinde ise yine İtalya 
Torino’da bulunan Avrupa’nın en büyük 
tasarım ofisi Italdesign ve Fiat Otomotiv 
Fabrikası, Otomotiv Mirası Müzesi’ni 
ziyaret etmiştir.

14-16 Ekim 2019 tarihlerinde 3 ülkeyi 
(İtalya, İsviçre, Fransa) kapsayan gezisi 
sırasında İsviçre, Cenevre’de bulunan 
CERN (Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi)’ni ziyaret etmiş ve yetkililerden 
merkezin çalışmaları hakkında bilgi 
almıştır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 
Fikri Işık tarafından 19 Mart 2016 
tarihinde Gebze’deki Tübitak/Marmara 
Araştırma Merkezi’ne davet edilen 
ve Yerli Otomotiv konusunda bilgiler 
edinen Mehmet Mesut Uygun, kendisine 
TÜBİTAK tarafından hediye edilen 
çizim tableti ile çalışmalarına devam 
etmektedir.

19-23 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen Design Week Turkey’de 
Mehmet Mesut Uygun’un çalışmaları 
sergilenmiş, Ekonomi Bakanı Sayın 
Nihat Zeybek standı ziyaret edilmiş 
ve kendisine TİM başkan vekili Tahsin 
Öztiryaki tarafından “Geleceğin 
Tasarımcısı Ödülü” takdim edilmiştir.

Uygun, 2 Kasım 2017 tarihinde 
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenen “Türkiye’nin 
Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu 
İşbirliği Protokolü İmza Töreni”ne Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
davet edilmiştir.

17-22 Eylül 2019 tarihinde İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 
TEKNOFEST’te 3 gün boyunca Uygun’un 
otomobil çizimleri sergilenmiş, standını 
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve 
T3 Vakfı Başkanı Sayın Haluk Bayraktar 
ziyaret etmiştir. Ayrıca Uygun, fuar 
esnasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Mustafa Varank ile görüşmüştür.

Konya Sanayi Odası tarafından Konya’da 
düzenlenen “Otomotiv Sektörünün 
Geleceği” Konferansı’nda, Uygun’un 
sergilediği Otomobil Tasarımlarını Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Sayın Doç. Dr. Hasan Ali Çelik ziyaret 
etmiştir.

Uygun’un araba resimleri ve çalışmaları, 
İstanbul’daki 6 AVM’de ve 2016 yılının 
Ağustos ayında İETT tarafından Karaköy 

Tünel girişinde sergilenmiş, kendisiyle 
ilgili haberlere 360 TV, İBB TV, Milliyet, 
Yeni Şafak, Türkiye gazetelerinin yanı 
sıra, Yaratıcı Çocuk, Tasarım Harikası, 
Üretim Bandı, TUSAŞ/TAİ, ODD, 
OTOBAN, THY ve LONCA dergileri 
ve Anadolu Ajansı tarafından da yer 
verilmiştir.  Uygun’un Klasik Otomobil 
Çalışmaları 28/30 Haziran tarihlerinde 
İstanbul-Tüyap’ta düzenlenen Klasik 
Otomobil Fuarı’nda sergilenmiştir.



32

Köşe Yazısı

Kullanılmış araç 
yatırımı; getirisi 
tamamen risk 
yönetimi ile ilgilidir!   

Gerek bayi sahibi gerekse üst düzey 
yöneticilerin başlıca sorumluluğu, 
bayiliklerdeki ki tüm faaliyetlerde Yatırım 
Getirisini (ROI) en üst düzeye çıkarmaktır.  
Kullanılmış Araç işi Türkiye’deki yetkili 
satıcılar için eşi bulunmaz bir fırsattır ve 
doğru yönetildiğinde ilave gelir akışı, yeni 
müşteriler,  finansman ve ekstra aksesuar 
satışı sağlar ve en önemlisi yeni araç pazarı 
değişen piyasa koşullarında daraldığında, 
işinize bir istikrar kazandıracaktır. 

Bununla birlikte, herhangi bir işte olduğu 
gibi, Kullanılmış Araç işi de içinde bazı 
riskleri barındırır.  CENTRO olarak, küresel 

Kullanılmış Araç deneyimimiz, bazı önemli iş 
kriterlerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini 
veya yanlış anlaşıldığını göstermiştir. 

Kullanılmış Araç işinin başarısını, doğru 
risk yönetimiyle ilgili olduğuna inanıyoruz 
ve pek tabi istikrarlı doğru iş yönetimi ve iş 
süreçlerine hakimiyet. 

Kullanılmış Araç işinde 3 temel başarı 
faktörüne biraz daha derinlemesine 
baktığımızda hepsi birbiriyle bağlantılı 3 ana 
yön verici görürüz. Stok, Standartlar ve Hız.

ve ilgili prensiplere sadık kalınarak stok 
yönetimi yapıldığında hem hacim hem de 
karlılık artacak ve süreç maliyetlerinde ciddi 
azalma sağlanacaktır.

Açıkça tanımlanmış bir kullanılmış araç stok 
politikanız var mı?   Doğru modellerin doğru 
adette ve doğru fiyatta olmasını sağlamak 
için stokunuzu aktif olarak inceliyor 
çeşitlendiriyor musunuz? 

Gereksiz uygulanan yüksek takas 
değerlemelerine ilişkin bir politikanız var mı? 
Yoksa yüksek takas fiyatı vermek adına yeni 
araç karlılıklarından mı feragat ediyorsunuz. 
Kullanılmış araç departmanınız araçları 
fiyatlarken sadece toptan veya açık arttırma 
değerini kullanmalıdır. Aksi takdirde yeni 
araç departmanı tarafından çöplük haline 
getirilmiş bir Kullanılmış araç operasyonuna 
sahip olursunuz.
Stokla ilgili çok önemli faktörler vardır.

Standartlar

Açıkça tanımladığınız ve uyguladığınız Stok 
yönetimi standartlarına sahip misiniz?   Her 
bir araç için standartların uygulanmasını 
sağlayan ve gözlemleyen bir personeliniz 
var mı? Örneğin tüm stok tek tek Web 
sitesinde ve kayıtlarda gözden geçiriliyor 
mu belirli aralıklarda temizleniyor ve belirli 
aralıklarla kullanılıyor mu? Bir bayinin yoğun 
günlük temposunda, kullanılmış araç Stok 
yönetiminin daima yarına ertelendiği veya 
başka bir gün yapılabileceğini düşünmek 
çok kolaydır. 

Kurucu ve Genel Müdür
MIKE SMITH

Stok

Müşterilerimizin satın almak istedikleri 
nitelikte ürünü stoklamamız gerektiği 
açıktır - ancak stok yapınız sadece Yeni 
Araç satış sürecinin bir parçası olarak 
sadece takas ettiğiniz araçlar tarafından mı 
belirlenmektedir?

Tipik bir bayide bulunan en büyük atıl 
sermaye genellikle kullanılmış araba 
stokundadır. Kullanılmış araç stok yönetimi 
ve arkasındaki dinamikler anlaşıldığında 
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Temsil ettiğiniz üreticinin bir kullanılmış 
Araç programı olabilir (örneğin; BMW 
Premium Selection, Toyota Xchange , vb.). 
Bu programlar hazırlık, sunum, garanti, 
yol yardımı vb. gibi standartlara sahiptir ve 
müşteriler yetkili satıcıyı bu beklentilerle 
ziyaret eder ve belki biraz daha fazla 
ödeme yapmayı göze alacaklardır, fakat 
aynı zamanda sınıfının en iyi durumdaki, en 
güzel hazırlanmış otomobillerini bulmayı 
bekleyeceklerdir. Kısaca bir kullanılmış araç 
programının yarattığı katma değeri görmeyi 
bekleyeceklerdir. Yetkili bayi olarak özel 
galeriler ile fiyat konusunda rekabet etmek 
güç görünebilir, ancak kalitede  ve müşteri 
deneyiminde rekabet etmek son derece 
kolaydır. 

Satış temsilcileriniz Müşteri ile iletişimde 
aktif olarak Kullanılmış araç programının 
avantajlarını dile getiriyor mu, Müşteri 
için gerçek değer yaratan avantajlarından 
bahsediyor mu? Genellikle tüm satış 
temsilcileri direkt pazarlık aşamasına geçip 
fiyat konuşmaya başlar!!!  

Hız

Bahçenizde bekleyen kullanılmış araç 
stoğunun günlük maliyetini biliyor 
musunuz?

Centro olarak tüm faktörler göz önünde 
bulundurulduğunda araç başı maliyeti 
günlük 20-25 Euro olarak değerlendiriyoruz 
(Bu hesaplamayı Oyder Kongresinde 
tartışmaktan mutluluk duyacağız) bize 
güvenin. Tüm uzmanların kabul edeceği 
bir argümanımız var; yaklaşık 50 adet 
kullanılmış araç stoğu bulunan bir bayide 
ortalama araç /stok yaşı kârlılık elde 
edebilmek için 45 gün civarında olmalıdır. 
Bu sebeple stok devir hızına odaklanmak 
hayati önem taşır; lütfen bunu düşünün.

Son yıllarda kullanılmış araç Müşteri 
yolculuğunun nasıl değişime uğradığını 
düşünün ve bu durumun geleneksel satış 
dinamiklerini nasıl değiştirdiğini düşünelim, 
Müşteri aracı görmek üzere geldiğinde, 
cevap netleşiyor.

Müşteriler artık araç satın almak üzere 
öncelikle online satış kanallarından 
araştırma yapıyor, farklı satıcıların (şahıs, 
yetkili satıcı, galeri, açık artırma) satışa 
sunduğu neredeyse sınırsız seçenek 
arasından seçimlerini yapıyor, bilginin kolay 
erişilebilir olması, müşteriyi kullanılmış 
araç arayışında daha detaycı hale getiriyor. 

Müşteri satıcı ile temasa geçtikten sonra 
sadece aracı fiziken görmek ve belirtilen 
özelliklerin teyidi için bayiye geliyor. Ne 
istediğini bilen çoğu zaman araç bilgisi 
satış danışmanından daha fazla bir Müşteri 
profili ile karşı karşıyayız.

Mantıksal olarak bu durum online müşteriyi 
perakende bakış açısıyla etkilemek 
anlamına gelir ki bu kullanılmış araç 
stoğunuzu nasıl yönettiğinizle ilintilidir.

Stratejik fiyatlama size daha çok sorgulama 
üretecek, hacmi, brüt karlılığı arttıracak, 
maliyeti düşürecek ve daha iyi bir yatırım 
geri dönüşü için stok devri sağlayacaktır. 
Tüm satış elemanları araçları, müşteri odaklı 
bir şekilde sunmalı, program avantajlarını 
teşvik etmeli ve test sürüşünü önermelidir.

Bunlar hıza ilişkin sadece birkaç bakış açısı, 
ancak tabi daha fazlası var. 

edildi, fakat günümüzün hızlı temposunda 
biz maksimum stok yaşını 45 gün olarak 
görüyoruz, bu yüzden Drive 45, çok önemli 
bir kontrol mekanizması da getiriyor.Drive 
45 ilk global proaktif, kullanılmış araç stoğu 
yönetim aracıdır.

Drive 45’e bakış. Pro Aktif stok yönetimi!

Gördüğümüz üzere etkin stok yönetimi 
başarılı bir kullanılmış araç satış operasyonu 
için en önemli anahtar ve çok safhalı bir 
aktivite. Birçok sürecin en iyi şekilde ve 
tutarlı olarak tamamlanmasını gerektiriyor. 
Perakende tamamen detay üzerine 
kuruludur.

Peki bir bayi stoğunu nasıl bütünsel bir 
bakış açısıyla yönetecek, standartları 
uygularken aynı zamanda gereken hızda 
operasyonu yürütecek ve diğer hayati 
unsurları uygulayacak?

Centro Consulting, “Drive 45”in 
geliştirilmesine önemli yatırım yaptı. Uzun 
yıllar otomotiv sektöründe hedeflenen 
maksimum stok yaşı 90 gün olarak kabul 

bekleyen aksiyonlar, sorunlu kabul 
edilebilecek araçlar, hangi görevlerin yerine 
getirilip getirilmediği anlık olarak gözler 
önüne serilir. 

Türkiye’de ki kullanılmış araç koçlarımız her 
bayiye ayrı ayrı zaman ayırarak, kullanılmış 
araç operasyonu yönetim esaslarını 

tartışacak ve sektördeki en iyi uygulamaları 
anlatarak, sizlere, kendi stok yönetim yapınızı 
ve stok yönetim süreçlerinizi oluşturmanızda, 
zaman çizelgeleri ve pazarlama planlaması 
süreçlerini belirlemenize ışık tutacak tavsiyeler 
verir. 

Drive 45, tüm iş modellerini destekleyebilecek 
esnek bir çözümdür, tek şubeli bayilerden, 
bayi gruplarına veya ulusal ithalatçı/ 
distribütör yapılarına kolaylıkla destek 
sunabilir.

“Drive 45” Mobil Telefon , Tablet, PC gibi farklı 
platformlar için kullanıma sunulmuştur ve 
2020 Nisan’da yapılacak Oyder Kongresinde 
bu uygulamamızı sizlerle paylaşacağız. 

Görüşmek üzere. 

Drive 45, üst yönetime 
kullanılmış araç stoğu ile 
ilgili anlık bakış ve raporlama 
sunar, mevcut stok ile ne 
kadar kâr elde edilebileceği, 
yerine getirilmesi gereken 
görevler, sorunlu alanlar, 
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İskenderun Teknik Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nde, 135 erkek öğrenci ile eğitim 
gören Dilşat Topal ve Simge Özdemir, geleceğin ustaları olabilmek için çabalıyor.

Otomobilin ‘kadın ustaları’ 
olabilmek için ter döküyorlar

Haber

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 
Meslek Yüksekokulu Otomotiv Bölümü’nde 
135 erkek öğrenci içerisinde yer alan 2 kız 
öğrenci, motor söküp takma, tamir etme, 
yağ ölçümü gibi güç gerektiren pratik 
eğitimleri de başarıyla gerçekleştiriyor.

Geleceğin “otomotiv ustası” olabilmek 
için çabalayan Dilşad Topal ve ve Simge 
Özdemir, diplomalarını alıp sektöre adım 
atmaya hazırlanıyor.

Uygulama derslerinde arkadaşlarından 
geri kalmayan üniversiteli kızlar, hem 
sınıflarındaki erkek öğrencilerin hem de 
öğretmenlerinin takdirini topluyor.

Topal, isteyerek tercih ettiği bölümdeki 
eğitimini severek sürdürdüğünü anlattı.

Öğrenci olmadan önce de otomobillerin 
teknik servislerinde çalıştığını aktaran 
Topal, küçüklüğünden bu yana ilgi alanının 
otomobiller olduğunu kaydetti.

“Ailem benimle gurur duyuyor”
İlk etapta ailesinin kendisine biraz karşı 
çıktığını dile getiren Topal, “Normal 
lisede okurken bırakıp açık liseden motor 
bölümüne geçmek istediğimi söyledim. 
Yapamayacağımı düşündü babam, sonra 
yapabildiğimi görünce bana karşı inançları 
yükseldi. Şu an ailem benimle gurur 
duyuyor.” diye konuştu.

Okula ilk geldiğinde yadırgandığını, 
arkadaşlarının tuhaf bakışlarına maruz 
kaldığını belirten Topal, artık herkesin 
bölümde kız öğrenci olmasına alıştığını 
kaydetti.

Simge Özdemir ise okuduğu bölümle ilgili 
çok büyük hayallerinin olduğunu söyledi.

Mezun olduktan sonra sektörde güzel 
işlere imza atacağına inandığını vurgulayan 
Özdemir, bu işte kadınların da var 
olduğunu göstermek için çalıştığını aktardı.

Otomotiv sektörünün sadece erkeklerin 
yer alacağı bir alan olmadığını ifade 
eden Özdemir, “Motor sökmek benim 
için bir ayrıcalık. Bir kadın olarak bunu 
yapabildiğim için kendimle gurur 
duyuyorum.” dedi.
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Türk otomotiv sektörü, 
tarihinin "en yüksek ikinci" 
ihracat performansına 
ulaştığı 2019 yılında, 1 milyar 
dolar ve üzerinde satış 
yaptığı ülke sayısını 10'a 
yükseltti.

Türk otomotiv 
sektörü ‘milyar 
dolarlık ihracat’ 
pazarını 10’a çıkardı

Geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 3 
azalışla 30,6 milyar dolarlık ihracata imza atan 
otomotiv sektörü, üst üste 14’üncü kez ihracat 
şampiyonluğunu elde etti.

Otomotiv ihracatında en büyük pay yine 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oldu. 2019’da AB 
ülkelerinin Türk otomotiv sektörü ihracatındaki 
payı, 23,4 milyar dolarla yüzde 76,6 olarak 
gerçekleşti.

1 milyar dolar ve üzeri ihracat listesine yeni 
katılan ülke: Hollanda

AB üyesi 9 ülke ile ABD, geçen sene 1 milyar 
dolar ve üzerinde otomotiv dış satımı yapılan 
pazarlar oldu.

Almanya, 2018’e göre yüzde 8’lik azalış ile 4 
milyar 373 milyon dolarlık ihracatla, ilk sıradaki 
yerini korudu. Bu ülkenin Türk otomotiv 
sektörü ihracatındaki payı yüzde 14,3 olarak 
kayıtlara geçti.

Almanya’yı yüzde 6 artış ve 3 milyar 431 milyon 
dolarlık dış satımla Fransa, yüzde 11 azalış 
ve 2 milyar 911 milyon dolarla İtalya, yüzde 
16,5 gerileme ve 2 milyar 456 milyon dolarla 
İngiltere, yüzde 6,5 azalma ve 1 milyar 670 
milyon dolarla İspanya, yüzde 12 artış ve 1 
milyar 300 milyon dolarla Slovenya izledi.

Hollanda ise geçen sene itibarıyla ilk kez 1 
milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler 
arasına katıldı. Hollanda’ya yüzde 28 artışla 
1 milyar 157 milyon, Belçika’ya yüzde 20 
gerilemeyle 1 milyar 125 milyon ve Polonya’ya 
da yüzde 4 azalışla 1 milyar 98 milyon dolarlık 
dış satım yapıldı.

AB üyesi ülkeler dışında sadece ABD’ye 1 
milyar doların üzerinde otomotiv ihracatı 
gerçekleştirildi. ABD’ye dış satım bir önceki yıla 
göre yüzde 7 gerilese de 1 milyar 39 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.
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Türkiye'nin otomotiv 
ihracatının yüzde 19'unun 
karşılandığı Sakarya'da, yılın 
11 aylık döneminde üretilen 
252 bin 406 aracın yüzde 
87,7'si yurt dışına satıldı.

Sakarya’dan 11 ayda 4 milyar 
dolarlık otomotiv ihracatı

Haber

Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 
19’unun yapıldığı Sakarya’dan Ocak-
Kasım döneminde gerçekleştirilen toplam 
221 bin 401 araçlık dış satımdan, ülke 
ekonomisine 4 milyar 288 milyon 504 bin 
dolarlık katkı sağlandı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli 
firmalarıyla başta otomotiv olmak üzere 
demir ve demir dışı metaller, makine 
ve aksamları, iklimlendirme sanayi, 
kimyevi maddeler ve mamulleriyle birçok 
sektörün katkısıyla 153 ülke ve 12 serbest 
bölgeye toplam 4 milyar 695 milyon 479 
bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Sakarya, 
7. sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine 
göre, Sakarya’da Ocak-Kasım döneminde 
230 bin 14 otomobil, 156 kamyonet, 657 
midibüs, 690 otobüs ve 20 bin 889 traktör 
olmak üzere 252 bin 406 araç üretildi. 
Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 
18,8’inin yapıldığı kentte, günde 765 araç 
banttan indirilerek, 670’i yurt dışına satıldı.

Yılın 11 ayında kentteki otomotiv 
fabrikalarında üretilen araçların yüzde 

87,7’sine denk gelen 221 bin 401’i ihraç 
edilerek, ülkeye 4 milyar 288 milyon 504 
bin dolar döviz girdisi sağlandı. Sakarya’da 
üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların 
Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 
19 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde kentten 230 
bin 65 araç ihraç edilmişti.

Toyota ihracattaki liderliğini sürdürdü

Bu yıl global alanda en çok satan otomobil 
modelleri arasında bir kez daha zirvede 
yer almayı başaran Toyota, hibrit 
otomobil satışlarındaki liderliğini de 
sürdürüyor.

Toyota, 11 ayda 230 bin 14 araç üretimiyle 
birinci, TürkTraktör 20 bin 889 ile ikinci, 
Otokar 1503 araçla üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek 
tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni 
nesil Corolla Hybrid modellerini banttan 
indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 
89,5’ine denk gelen 206 bin 33 aracı yurt 
dışına sattı.

Otokar ve TürkTraktör’ün ihracatı arttı

Otokar, yılın 11 ayında 156 kamyonet, 
657 midibüs ve 690 otobüs olmak üzere 
toplam 1503 araç üretimi gerçekleştirdi.

İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 53,8 artırmayı başaran Otokar, 
geçen yılın aynı döneminde 696 araç ihraç 
ederken, bu yıl 1071 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise Ocak-Kasım döneminde 
ürettiği 20 bin 889 traktörün yüzde 
73,2’sine denk gelen 14 bin 297’sini ihraç 
ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.



37



38

Haber

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, "Otomotiv sektöründe 2020'de de bir miktar 
toparlanma bekliyoruz, yüzde 15-20 gibi. 600 binler civarında bir ön görü var Türkiye 
satışlarında." dedi.

Otomotivde 2020’de hafif 
toparlanma bekleniyor

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Haydar Yenigün, “Otomotiv sektöründe 2020’de de bir 
miktar toparlanma bekliyoruz, yüzde 15-20 gibi. 600 
binler civarında bir ön görü var Türkiye satışlarında.” 
dedi.

OSD tarafından düzenlenen “OSD Buluşmaları”nın 
ikincisi, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel 
Direktörü Eric-Mark Huitema ve sektör temsilcilerinin 
katılımıyla İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi.

Yenigün, burada yaptığı konuşmada, bu yıl otomotiv 
sektöründe birçok ilkin ve birçok sıkıntılı sürecin 
yaşandığını dile getiridi.

Geçen yılın başı itibarıyla hafif hafif sinyaller veren 
otomotiv endüstrisine yönelik hükümet tarafından 

bazı önlemler alındığını anımsatan 
Yenigün, “Haziran ayında hurda 
teşviki devreye girdi, alınan 
her önlem bir miktar otomotiv 
ekonomisindeki kötü gidişi 
yavaşlattı esasında. Daha sonra 
devreye giren birçok önlem ağustos 
ayında yaşadığımız sıkıntılı sürecin 
yansımalarını bir miktar ortadan 
kaldırmaya yönelikti. Özellikle ÖTV 
ve KDV destekleri bu yılın ortasına 
kadar sürdü.” diye konuştu.

Bu önlemlerin geçici olduğunu 
belirten Yenigün, “Ama biz hep 
aynı şeyi söylüyoruz. Bugün 
de önümüzdeki dönemde de 
söylemeye devam edeceğiz. Bu 
tür kısa süreli ayrıcalık ve teşvik 
yaratma konusu esasında bence 
veya bizce sektörü ayakta tutmaya 
veya onun gelişmesini sağlamaya 
yönelik önlemler değil. Bunun bir 
ekosistem olarak tarif edilmesi 
gerekiyor. Ve bu ekosistemin 
içerisindeki bütün paydaşların bir 
araya gelip uzun vadeli Türkiye’deki 
bu otomotiv ekonomisini, bu kadar 
başarılı bir ekonomiyi gelecek 
dönemlerde yine lokomotif 
endüstri olacak şekilde formata 
sokmasını sağlıyor olmamız lazım.” 
ifadelerini kullandı.

“Hevesimiz 1 milyonluk pazar 
seviyesine çıkmak”

Yenigün, Türkiye otomotiv 
endüstrisinin tekrar geçmişteki 
1 milyonlar seviyesine çıkmasını 
umduklarını ifade ederek, şunları 
söyledi:

“Bizim hevesimizin ne olduğunu 
tekrar tekrar söylemek istiyorum. 
Hevesimiz, bizim bugünkü 
durumdan biran önce 2015-2017 
yıllarındaki 1 milyonluk pazar 
seviyesine çıkmak. Ve ardından da bu 
rakamı 1,5 milyona ve uzun vadede 
de 2 milyona çıkaracak planları 
oluşturmamız ve devreye almamız. 
Bu birçoğunuza belki çok agresif bir 
planmış gibi gelebilir ama Türkiye’nin 
geldiği seviyede bin kişi başına araç 
kullanım rakamlarına baktığınız 
zaman esasında bahsettiğim 
rakamlar Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin bile ulaştığı seviyenin 
aşağısında olduğunu göreceksiniz.” 

“Gelecek yılda da bir miktar 
toparlanma bekliyoruz”

Otomotiv sektörünün gidişatına 
değinen Yenigün, “Neler oldu 
diye geçmişe bakarsak otomotiv 
endüstrisi 1 milyondan önce 670 
bine geldi, sonra bu yıl itibarıyla 
muhtemelen 400-480 bin civarına 
gelecek. 2020’de de bir miktar 
toparlanma bekliyoruz, yüzde 15-20 
gibi. 600 binler civarında bir ön görü 
var Türkiye satışlarında. Ama her 
zaman bizi dengeleyen ihracatta bir 
miktar durağanlaşma var. Üretimin 
bu yıl içinde yüzde 7, ihracatın yüzde 
6 daraldığını görüyoruz. Bunlar bizim 
için iyi rakamlar değil.” dedi.

 “13,8 milyon Avrupalı ekmeğini 
otomotiv sektöründen kazanıyor”

ACEA Genel Direktörü Eric-Mark 
Huitema ise yaptığı sunumda, 

OSD Yönetim Kurulu Başkanı
HAYDAR YENİGÜN
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otomotiv endüstrisinde mobilite ve 
dönüşüm konularını ele aldı.

OSD’nin ACEA üyesi olmasından dolayı 
mutlu olduklarını belirten Huitema, 
“Birlikte iyi çalışırsak Türkiye dahil 
olmak üzere Avrupa’yı ve sektörümüzü 
Avrupa’da çok daha rekabetçi hale 
getirebiliriz. Çünkü dünyada hala 
büyüme potansiyeli var.” dedi.

Otomotiv sektörünün Avrupa için 
önemine dikkati çeken Huitema, 
“Avrupa’da biz tabii ki çok istihdam 
sağlıyoruz 13,8 milyon Avrupalı ekmeğini 
otomotiv sektöründen kazanıyor. 
Yaklaşık bütün imalat istihdamının 
yüzde 11’i otomotivde ve 428 milyar 
avro vergi geliri oluşturuyoruz. Ayrıca 
biz çok ihracat yapan az sayıdaki 
sektörlerden biriyiz ve AB GSYH’sinin 
yüzde 7’si ve çok ciddi miktarda da Ar-
Ge yatırımı var sektörde.” diye konuştu.

Huitema, otomotiv sektöründeki büyük 
dönüşümün iki itici gücü olduğunu ve 
bunlardan birinin karbonun azaltılması 
diğerinin de bağlantılı ve otomatik sürüş 
olduğunu dile getirdi.

“Türkiye’de trafikte hibrit dahil 5 
binden fazla elektrikli araç var”

Türkiye’de elektrikli araç kullanımına 
ilişkin bazı verileri de paylaşan Huitema, 
şunları söyledi:

“Şu anda trafikte 5 binden fazla 
elektrikli araç var, hibrit de buna dahil. 

Türkiye’deki toplam arabaların binde 
birinden az. Bu da ilginç. Çünkü çok 
sayıda dizel, benzin hatta LPG’li araç var. 
Belki bu yüzden Türkiye’de elektrikli araç 
kullanımı biraz daha yavaş başlayacak. 
Çünkü CNG ve LNG karbondioksit 
emilimi açısından daha düşük. Yani 
siz zaten iyi bir iş çıkarıyorsunuz ama 
istediğimiz bu değil.”

Avrupa’da 2,7 milyon elektrikli araç 
olduğu bilgisini paylaşan Huitema, 
“Bu, toplam araçların yüzde 1’ine denk 
geliyor ve burada en büyük zorluk da 
elektrikli araçların fiyatı. Elektrikli araç 
miktarının artırılması yönünde talep 
var ama fiyatın makul olmaması hala 
önemli bir engel. Bu otomatik düzelecek 
bir şey değil, sektör olarak bu konunun 
üzerinde çalışılması lazım. AB’de bu 
doğrudan kişi başına düşen GSYH ile 
ilgili ama aynı zamanda da teşvikler 
ve vergilendirmeyle ilgili.” ifadelerini 
kullandı.

Huitema, şarj istasyonlarının çok 
yaygın olmamasının da elektrikli araç 
konusunda ki bir diğer zorluk olarak 
görüldüğünü belirterek, “Altyapının 
dağılımda bir dengesizlik var. Şarj 
istasyonları genelde yoğun nüfusun 
olduğu yerlerde var ancak kırsal 
bölgelere geçtiğinizde şarj istasyonu 
bulmak zorlaşıyor.” dedi.

“Yapay zeka ve yazılım geliştirme gibi 
alanlarda yeni istihdamlar da ortaya 
çıkacak”
Otomotiv sektöründeki dönüşümle 

birlikte istihdamda azalmalar 
görülebileceğine işaret eden Huitema, 
şunları kaydetti:

“Bizim de Avrupa’da 300-330 bin 
kişinin işinden olacağı yönünde bazı 
tahminlerimiz var. Ama yapay zeka ve 
yazılım geliştirme gibi alanlarda yeni 
istihdamlar da ortaya çıkacak. Yani 300 
ila 330 bin kişinin işinden olacağını 
düşünürsek bunun net etkisi 250 bin 
kişi olacaktır. Peki Avrupa ve Avrupalı 
devletler ne yapabilir? Bu geçiş sürecini 
yönetmek için beceri açığını kapatacak 
bazı eğitimler vermek gerekiyor.

Karbondan çıkış sadece toplumun ayak 
uydurabileceği ve hazmedebileceği bir 
takvim içerisinde gerçekleşirse olabilir. 
Şu an sektörün ya da sanayinin çok 
hızlı ilerlediğini görüyoruz. Toplumda 
da gezegeni yok ettiğimize dair bir 
görüş var. Evet otomotiv sektörü belki 
gezegeni olumsuz etkileyen şeyler 
yapıyor olabilir ama bu anlamda suçlu 
olan tek sektör biz değiliz. Şehirler ve 
belediyeler de önemli bir unsur. Onların 
da bu akıma katılması gerekiyor.”

Öte yandan toplantıda, OSD tarafından 
hazırlatılan “Yıkıcı Teknolojiler ve 
Otomotiv Sanayiine Etkileri” ile 
“Otomotiv Lojistiği” raporlarının 
sunumları da gerçekleştirildi.
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Hukuk Köşesi

Kurum tarafından oldukça kapsamlı ve detaylı hazırlanan Sektör Raporu’nun bulguları, 
yeni motorlu taşıtların dağıtımı pazarının rekabetçi bir görünüm sergilemekle 
birlikte, bakım ve onarım hizmetlerinin sunumu ve yedek parça dağıtımı faaliyetleri 
bakımından halen rekabetçi sorunların ve kaygıların devam ettiğini ortaya koymuştur.

Motorlu Taşıtlar Sektöründe 
Yeni Dönem

Rekabet Kurumu, motorlu taşıtlar 
sektöründeki dikey anlaşmaları niteliği ve 
öneminden dolayı ayrı bir grup muafiyeti 
rejimine tabi tutmakta ve detaylı kurallar 
öngörmektedir. Bilindiği üzere, Rekabet 
Kurumu, 2017 yılında yayınladığı Motorlu 
Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara 
İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (“2017/3 
sayılı Tebliğ”) ve Açıklayıcı Kılavuz ile 
2005/4 sayılı Tebliği yürürlükten kaldırmış 
ve sektör oyuncularına eski Tebliğ 
uyarınca düzenlenen sözleşmelerini, yeni 
Tebliğ’e uygun olarak revize etmeleri ve 
grup muafiyetinden yararlanabilmeleri 
için 24.02.2019’a kadar iki yıllık geçiş 
süreci tanımıştır.1

Yeni Tebliğ’in hazırlanmasına esas 
teşkil eden rekabet sorunları, 2005/4 
sayılı Tebliğ’in uygulanması sırasında 
karşılaşılan sorunların tespitine yönelik 

hazırlanan Motorlu Taşıtlar Sektör 
Araştırması Raporu’nda belirginleşmiştir.2 

Kurum tarafından oldukça kapsamlı ve 
detaylı hazırlanan Sektör Raporu’nun 
bulguları, yeni motorlu taşıtların dağıtımı 
pazarının rekabetçi bir görünüm 
sergilemekle birlikte, bakım ve onarım 
hizmetlerinin sunumu ve yedek parça 
dağıtımı faaliyetleri bakımından halen 
rekabetçi sorunların ve kaygıların devam 
ettiğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, 
2017/3 sayılı Tebliğ’in hazırlanmasına 
temel teşkil etmiş ve yeni Tebliğ’in 
düzenlemelerinde satış ve satış sonrası 
pazardaki rekabet koşulları ayrıca 
değerlendirilmiştir. 

Bu anlamda, eski ve yeni Tebliğ arasındaki 
temel farklılık muafiyetin genel koşulları 
bakımından, 2005/4 sayılı Tebliğ’de farklı 
dağıtım sistemleri için öngörülen eşiklerin 
kaldırılarak tek pazar payı eşiği esasının 
benimsenmesinde olmuştur. Buna göre, 
münhasır ve nicel seçici dağıtım sistemi 
ile tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren 
sözleşmeler bakımından %30’luk pazar 
payı eşiği getirilirken, nitel seçici dağıtım 
sistemi bakımından pazar payı eşiği 
aranmamıştır. 

Diğer taraftan, eski Tebliğ’de yer alan 
devir serbestisi ile feshin gerekçeli olması 
ve bağımsız bir uzman veya hakeme 
başvuru hakkına ilişkin düzenlemelere, 
taraflar arasındaki sözleşme ilişkisine 
müdahale niteliği taşınması nedeniyle 
yeni Tebliğ’de yer verilmemiştir. Bunun 
yerine yeni Tebliğ, muafiyetin genel 
koşullarından fesih sürelerine ilişkin 
olarak sağlayıcı ile dağıtıcı arasında 
yapılan sözleşmenin grup muafiyetinden 
faydalanabilmesi için sözleşmenin en 

az beş yıl süreli olması ve sözleşmede 
yer alacak olan yenilememe isteğini 
sözleşmenin sona ermesinden asgari 
altı ay önce bildirmeyi her iki tarafın da 
kabul etmesi veya sözleşmenin belirsiz 
bir süre için yapılması halinde feshi ihbar 
süresinin her iki taraf için de en az iki yıl 
olması esasını benimsemiştir. 

2017/3 sayılı Tebliğ’in getirdiği önemli 
bir diğer yenilik de rekabet etmeme 
yükümlülüklerine ilişkin kuralların motorlu 
taşıtların dağıtımı, yedek parçaların 
dağıtımı ve bakım onarım hizmetlerinin 
sunulmasında farklı esasların 
benimsenmesinde olmuştur. Buna göre, 
motorlu taşıtların dağıtımında 2017/3 
sayılı Tebliğ kapsamında; sözleşme süresi 
boyunca beş yıla kadar getirilen rekabet 
etmeme yükümlülüğü grup muafiyetinden 
faydalanabilmektedir. Bu kapsamda, 

Ortak Avukat, Paksoy
AV. TOGAN TURAN 

Rekabet Danışmanı, Paksoy
AV. GÜLÇİN DERE 
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rekabet etmeme yükümlülüğü, alıcının 
bir önceki takvim yılındaki alımları esas 
alınarak, ilgili pazardaki anlaşma konusu 
mal veya hizmetlerin yeni motorlu 
taşıtların satışı pazarında %80’inden 
fazlasının sağlayıcıdan veya sağlayıcının 
göstereceği başka bir teşebbüsten satın 
almasına yönelik olarak alıcıya doğrudan 
veya dolaylı biçimde getirilen herhangi 
bir yükümlülük olarak tanımlanmıştır. 

Rekabet Kurumu bugüne kadar 
düzenlemelerinde, yedek parçaların 
dağıtımı bakımından alıcı konumunda 
olan teşebbüslerin motorlu taşıt 
sağlayıcısına olan bağımlılığının azalması, 
tüketiciye alternatif yedek parça ve fiyat 
seçeneklerinin sunulabilmesi adına 
alıcıların başka kaynaklardan yedek 
parça alımının sınırlanmaması konusunu 
hassasiyetle ele almış ve yeni Tebliğ’de 
‘çok markalılık’ esasına dayalı olarak bu 
yönde rekabet etmeme yükümlülüğü 
öngörmüştür.3 

Bu çerçevede, 2017/3 sayılı Tebliğ 
gereği yedek parçaların dağıtımı 
bakımından alıcıya anlaşmanın süresi 
boyunca getirilen her türlü rekabet 
etmeme yükümlülüğü Tebliğ ile tanınan 
muafiyetten faydalanamayacaktır. 
Buna göre yedek parçaların dağıtımı 
bakımından rekabet etmeme 
yükümlülüğü, ‘alıcının bir önceki takvim 
yılındaki alımları esas alınarak, ilgili 
pazardaki anlaşma konusu mal veya 
hizmetlerin satış sonrası pazarında 
%30’undan fazlasının sağlayıcıdan 
veya sağlayıcının göstereceği başka 
bir teşebbüsten satın almasına 
yönelik olarak alıcıya doğrudan veya 
dolaylı biçimde getirilen herhangi bir 
yükümlülük’ olarak tanımlanmıştır. 
Dolayısıyla, grup muafiyetinden 
yararlanmak isteyen bir taşıt sağlayıcısı, 
alıcıya yalnızca kendi markasına ait 
yedek parçaları kullanma yükümlülüğü 
getirememektedir.

Yeni Tebliğ döneminde de motorlu 
taşıtlar sektörü Rekabet Kurulu’nun 
gündemini epeyce meşgul etmiştir. 
Kurul bu dönemde, nicel seçici dağıtım 
sistemine geçilmesi talebine ilişkin 
muafiyet taleplerini değerlendirmiş, 
bu anlamda özellikle servis hizmetleri, 
yedek parça ve bakım onarım hizmetleri 
bakımından Tebliğin çok markalılık esası 
ve pazar payı eşiklerine ilişkin hükümleri 
çerçevesinde, Kurum’a bildirilen 
sözleşmeleri grup muafiyeti ve bireysel 

muafiyet hükümleri kapsamında detaylı 
olarak değerlendirmiştir.  

Yakın dönemdeki Kurul Kararları arasında 
özellikle Maysan Mando Otomotiv Parçaları 
San. ve Tic. A.Ş. (“Maysan Mando”) hakkında 
yürütülen soruşturma sonucunda tesis 
edilen Karar önem arz etmektedir (Bkz. 
Rekabet Kurulu’nun 20.06.2019 tarih; 
19-22/353-159 sayılı Kararı). Soruşturma 
sonucunda Rekabet Kurulu, Maysan 
Mando’nun bayileri ile akdettiği bayilik 
sözleşmelerinin 4054 sayılı Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi 
kapsamında olduğuna, bu sözleşmelerin 
2017/3 sayılı Tebliğ kapsamında grup 
muafiyetinden yararlanamadığı gibi 
4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde 
yer alan şartları sağlamaması nedeniyle 
bireysel muafiyet de tanınamayacağına; 
ancak, sözleşmelerin, 2017/3 sayılı 
Tebliğ’de yer verilen genel koşullara 
uygun olarak yapılması ve rekabet 
etmeme yükümlülüğünün süresinin 
beş yıla kadar olmak üzere yeniden 
düzenlenmesi koşullarıyla muafiyetten 
yararlanabileceğine; bu koşulların belirli bir 
süre içerisinde yerine getirilerek Rekabet 
Kurumu’na tevsik edilmesi gerektiğine karar 
vermiştir. 

Bilindiği üzere, 2017/3 sayılı Tebliğ’de 
anlaşmaları grup muafiyeti kapsamı dışına 

çıkaran sınırlamalar, tavsiye niteliğinde 
fiyatlar istisna olmak şartıyla dağıtıcının 
kendi satış fiyatını belirleme serbestisinin 
engellenmesi, Tebliğ’de belirlenen bazı 
istisnalar dışında dağıtıcının anlaşma 
konusu mal veya hizmetleri satacağı 
bölge veya müşterilere ilişkin sınırlamalar 
getirilmesi, seçici dağıtım sisteminde 
sistem üyelerinin kendi aralarındaki 
alım ve satımının engellenmesi gibi 
haller olarak sıralanmıştır. Soruşturma 
kapsamında Rekabet Kurumunca 
yapılan incelemeler sonucunda, Maysan 
Mando’nun amortisör ürünlerinin yeniden 
satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 
sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği 
tespit edilmiş ve 4054 sayılı Kanun’un 
16. maddesi uyarınca idari para cezası 
verilmesine karar verilmiştir. 

Yeni Tebliğ sonrası Rekabet Kurulu’nun 
karar ve uygulamaları dikkate alındığında, 
Kurul’un sektörü yakından takip edeceği 
ve rekabet kurallarının uygulanması 
konusunda taviz vermeyeceği 
anlaşılmaktadır. Bu sebeple, sektör 
oyuncularına tavsiyemiz, sözleşmelerini 
halen revize etmemiş teşebbüslerin 
bir an evvel bu düzenlemelere uyum 
için gerekli çalışmaları tamamlaması ve 
Kurul kararlarını yakından takip etmeleri 
yönündedir. Bütün sektör adına başarılı 
ve rekabetçi bir yıl olmasını diliyoruz.
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Kamu bankalarının 
öncülüğünde 
başlatılan faiz 
indirimleriyle 
Ekimde otomobil 
satışları geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 134 artışla 
2,3 katına çıktı.

Otomobil 
satışları faiz 
düşüşüyle 
gaza bastı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) faiz indirim sürecine 
girmesinin ardından başta kamu 
bankaları olmak üzere özel bankalar 
da faiz indirimine gitti. Bireysel ve 
kurumsal müşterilere birçok alanda 
avantajlı kredi paketleri sunan 
bankalar, yerli üretimi desteklemek 
amacıyla Türkiye’de üretim yapan 
otomotiv markaları ile iş birliği 
gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ziraat 
Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 
Türkiye’de üretilen binek ve ticari 
taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 
0,49-0,69 aralığına düşürdü. 

Kamu bankalarının kampanyasından 
yararlanacak markalar, binek 
araçlarında Toyota, Fiat, Honda, 
Hyundai, Renault Mais, ticari araçlarda 
Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, 
Otokar, Mercedes, BMC şeklinde 
sıralanırken, söz konusu faiz oranları 
1 Ekim’den itibaren uygulamaya girdi.

Otomobil satışları katlandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerinden derlediği bilgilere göre, 
ekim ayında 68 bin 69 aracın trafiğe 
kaydı yapıldı. Ekim’de trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre 

yüzde 29,8 artarken, otomobilde bu 
artış yüzde 51 oldu.

Ekimde tescil edilen otomobil sayısı 
2018’in aynı ayına kıyasla yüzde 
134 yükselerek 43 bin 393’e çıktı. 
Ekimde satılan otomobillerin yüzde 
44’ü Türkiye’de üretilen otomobil 
markalarından oluştu. Türkiye’de 
üretilen ve faiz indirim kampanyasından 
yararlanan markaların satışları Ekim 
ayında 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir 
önceki aya göre yüzde 60, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 129 artışa 
işaret etti.

Söz konu markalardan Ekim’de en 
fazla satışı 6 bin 317 adetle Renault 
gerçekleştirdi. Bu markayı 4 bin 512 
adetle Fiat, 2 bin 975 adetle Hyundai, 
2 bin 686 adetle Toyota ve 2 bin 572 
adetle Honda izledi.

Trafiğe kayıt edilen otomobil 
markalarında Ekim’de geçen yılın aynı 
ayına göre en fazla artış yüzde 209’la 
Fiat’ta yaşandı. Bu markayı yüzde 134’le 
Renault, yüzde 103’le Honda takip etti.

Aynı dönemde Toyota’daki artış yüzde 
96 ve Hyundai’de yüzde 95 oldu.



43

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, "Türkiye'de motorlu araç üretim kapasitesi 2 milyon 
adet. Geçen yıl endüstri bunun 1,5 milyon adedini kullandı. Bunun da 1,3 milyonunu 
ihraç etti." dedi.

Otomotivde bu yıl üretilen 
araçların katma değeri 2018’e 
göre daha yüksek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Baran Çelik, Türkiye otomotiv 
endüstrisinin dünyanın 15’inci, 
Avrupa’nın ise 5’inci büyük motorlu araç 
üreticisi olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin aynı zamanda Avrupa’nın 
ikinci büyük ticari araç üreticisi 
olduğunu ifade eden Çelik, “Bu anlamda 
otomotiv üreticisi bir ülkeyiz. Türkiye 
otomotiv endüstrisi, dünya otomotiv 
endüstrisi içinde kalitesi, insan kaynağı 
ve yetkinlikleriyle kendini ispat etmiş 
durumda. Endüstri olarak dünya 
pazarından yüzde 1,5’lik pay alıyoruz. 
Bu, Türkiye ekonomisinin dünya 
ekonomisinden aldığı paydan daha 
yüksek. Otomotiv endüstrisi bu anlamda 
da ön planda.” diye konuştu.

Otomotiv endüstrisinde dünyada büyük 
bir dönüşüm yaşandığına işaret eden 
Çelik, burada, elektrikli araçlara geçiş, 
mobilite, otonom veya kendinden sürüş 
ile paylaşılabilir araçların ana başlıkları 
oluşturduğunu dile getirdi.

“Otomotiv endüstrisinde oyun yeniden 
kuruluyor”

Çelik, sektördeki dönüşümün birçok 
yeniliği beraberinde getirdiğini, emisyon 
kısıtlamaları nedeniyle çevresel 
faktörlerin elektrikli araca geçişi her 
geçen gün hızlandırdığını söyledi.

Araçların artık bir tür yaşam alanına 
dönüştüğünü ve yeni neslin araç 
sahiplenme yaklaşımının farklı olduğunu 
vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

“Araçlar bir tür elektronik cihaza 
dönüşüyor. Bütün araçların birbirine 

bağlı olmasından bahsediliyor. Otomotiv 
endüstrisinde oyun yeniden kuruluyor. Bu 
dönüşüm önemli fırsatları ve riskleri de 
barındırıyor. Endüstrinin tüm oyuncuları 
özellikle tedarik sanayisinin yeni dönüşümle 
yok olacak ürün gruplarının yerine yeni 
ürün gruplarını üretebilir halde olması 
lazım. Onun için OİB olarak Ar-Ge ve 
tasarım üzerine birçok faaliyet yapıyoruz.”

“Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü 
kanadı ihracat” 

Baran Çelik, Türkiye’nin üretim kapasitesine 
değinirken de sektörün en önemli 
avantajının ihracat olduğunu söyledi. Çelik, 
şunları kaydetti:

“Türkiye’de toplam motorlu araç üretim 
kapasitesi 2 milyon adet. Geçen yıl 
endüstri bunun 1,5 milyon adedini 
kullandı. Bunun da 1,3 milyonunu, yani 
yüzde 85’ini ihraç etti. Türkiye otomotiv 
endüstrisinin en güçlü kanadı bu. Ürettiği 
motorlu araçların yüzde 80’den fazlasını 
ihraç ediyor. Bu yılın 10 aylık verilerine 
göre 1 milyon 189 bin araç üretilmiş 
durumda. Bunun da yüzde 87’si ihraç 
edilmiş durumda. Bu yıl üretimde bir 
miktar sayı olarak azalma var. Yüzde 8 
civarında bir düşüş var ancak ürettiğimiz 
araçların katma değeri bir önceki yıla 
göre daha yüksek.”
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Dünyaca ünlü ekonomist Roubini, Türkiye ekonomisinin durgunluk döneminden 
çıktığını belirterek, “Türkiye'de ekonomik büyüme pozitif seyredecek ve önümüzdeki yıl 
için büyüme yüzde 3 civarında olacak.” dedi.

Dünyaca ünlü ekonomist 
Roubini: Türkiye’de büyüme 
pozitif seyredecek

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret ve teknolojik 
gerilimler, sert Brexit ihtimali ve Orta Doğu’daki 
jeopolitik risklerin artmasından dolayı merkez 
bankaları tarafından gevşetilen para politikalarının 
küresel finansal durumu hafiflettiğini ifade eden 
Roubini, küresel durgunluk riskini azalttığını belirtti.

Roubini, ABD ve İran arasında petrol fiyatlarını 
artırabilecek bir gerginliğin şimdilik söz konusu 
olmadığını ifade etti.

Küresel büyümeyi vasat seviyede yani yüzde 3 
civarında tutmak için gereken temel sorunların 
iyileşmesinde bir değişiklik görülmediğini dile getiren 
Roubini, piyasaların gelecekteki genişleme ve deflasyon 

konusunda daha iyimser hale 
geldiğini kaydetti.

Roubini, Çin, Avrupa, Japonya ve 
gelişmekte olan ülke ekonomilerden 
gelen verilerin, finansal piyasaların 
gelişimine dair iyimser hava ile 
tutarlı gözükmediğini ve gelecek 
dört ay içinde küresel büyümenin 
önemli bir ivme kazanmayacağını 
söyledi.

Yavaş bir küresel ekonomik 
büyümenin vasat bir durgunluğunda 
kalınacağını belirten Roubini, 
“Pek çok merkez bankası 
yapabileceklerinin sınırına ulaşıyor. 
Kasabadaki tek oyuncu olmadıklarını 
ifade ediyorlar. Eğer bir zayıflık 
varsa, mali otoritenin büyümeyi 
teşvik edici şekilde harekete geçmesi 
gerekiyor. Dünyadaki pek çok 
ülkede milli gelirlerinin üzerinde 
kamu borcu var. Bu nedenle çok 
fazla mali alana sahip değiller.” diye 
konuştu.

“Avrupa’da potansiyel büyüme 
düşük”

Nouriel Roubini, Avrupa’nın birçok 
ülkesinde halen vergi oranlarının 
yüksek olduğunu, Almanya ve 
Hollanda’nın, mali teşvikler yapmak 
istemediğini belirtti. 

Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) 
Başkanı, Avrupa Merkez Bankası 
(ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın 

mali politikayı, ekonomik gelişim 
ve talep için yönlendirici olarak 
kullanmasına rağmen, gelecek 
12 ay içerisinde mali politikanın 
sadece ılımlı bir genişleme 
göstereceğini ifade eden Roubini, 
gelişmiş ülke merkez bankalarının 
gidebileceklerinin sınırına ulaşsalar 
bile, daha fazlasını yapmaya 
zorlanacağına işaret etti.

Roubini, Avrupa ekonomisine ilişkin 
şunları kaydetti:

“Avrupa’da, zayıf olan ekonomik 
faaliyetler mevcut. ABD ve Çin 
arasında olan ticaret riski ve 
gelişmekte olan piyasaların 
yavaşlaması nedeniyle, halihazırda 
bir üretim durgunluğu var. Sert 
Brexit riskinden dolayı Almanya 
potansiyel durgunluğun sınırındaydı, 
son anda kaçınabildi. Avro 
Bölgesi’ndeki problemler sadece 
bunlar ile sınırlı değil. Avrupa’da 
yaşlanan bir nüfus var. Yavaş bir 
reform süreci var. Bu nedenle 
potansiyel büyüme düşük. Asya 
ve Çin’de talep azalmasından 
dolayı otomobil sektörünün zayıf 
olması durumu var. Yeni emisyon 
standartları da otomotiv talebini ve 
üretimini etkiledi.”

“Gelecek yıl Çin ekonomisinde 
düşüş yaşanabilir”

Roubini, ABD’nin, Avrupa’nın 
otomobil ihracatına tarife 

Ekonomist
NOURIEL ROUBINI



getireceğini belirterek, “Avrupa’daki 
en büyük dört ekonomiyi ele alırsak, 
Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da 
süren halen politik ve ekonomik 
belirsizlikler olduğunu görebiliriz. Avro 
Bölgesi’nin sadece yüzde 1 oranında 
büyüdüğü bir dünyada yaşıyoruz. 
Potansiyel olarak bu yıl gelecek yıldan 
daha iyi geçmeyecek.” dedi.

ABD ve Çin arasındaki “Faz 1” anlaşması 
ile ticaret anlaşmazlıklarının durmasının 
küresel piyasaları iyileştirdiğini ifade 
eden Roubini, gümrük vergilerinin 
düşeceğini, bu gelişmenin de piyasadaki 
ticari duyarlılık ve küresel ekonomideki 
mütevazı iyileşme için olumlu olacağını 
dile getirdi.

Roubini, ticaret savaşlarından bağımsız 
olarak gelecek yıl Çin ekonomisinde bir 
düşüş yaşanabileceğini ve büyümesinin 
büyük olasılıkla yüzde 6’nın hemen 
altında gerçekleşebileceği tahmininde 
bulundu.

“Artan finansal savunmasızlıklar bir 
krizi daha tetikleyecek”

Kriz kahini olarak bilinen Roubini, ABD 
ile Çin arasında ayrışma yaşanacağına 
dikkati çekerek, “Bence teknoloji savaşı 
gerçekleşecek ve bu savaş geleceğin 
endüstrisi ile ilgili olacak.” dedi.

İki ülke arasındaki ayrışmanın, küresel 
tedarik zincirlerinin parçalanmasının 
teknolojiden üretime kadar pek çok 
alanda ABD ve Çin arasında soğuk savaş 
riskini tehlikeli bir şekilde artırdığına 
işaret eden Roubini, aradaki soğukluğun 
tam olarak yok edilemediğinin altını çizdi.

Roubini, küresel ekonomide durgunluk, 
finansal veya bankacılık krizi 
beklemediğini ifade etti.

ABD’nin Çin ile İran arasındaki ilişkilerde 
ve Brexit süreçlerinde risklerin 
azalmasıyla merkez banklarının 
politikalarında gevşeme yaşandığını 
belirten Roubini, “Finansal bir şok 
yaşanırsa kredi dağılımı artar ve 
bu finansal krizlere karşın bir güç 
oluşturur. Bir kriz olacaksa da onu şu 
an için söylemek zor. Ancak finansal 
savunmasızlıklar artıyor. Bunlar özel 
ve kamu borçlarıdır. Nihayetinde 
bir krizi daha tetikleyeceklerdir.” 
değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye gelecek yıl yüzde 3 civarında 
büyüyebilir”

Nouriel Roubini, Türkiye ekonomisinin, 
2018 yılının ikinci yarısında döviz krizi 
ve finansal baskılar sonucu meydana 
gelen durgunluk döneminden çıktığını 
ve Türkiye’nin ihracatının daha rekabetçi 
olmasıyla cari açığın düştüğünü belirtti.

Türkiye’de ekonomik büyümenin 
pozitif seyredeceğini ve gelecek yıl için 
büyümenin yüzde 3 civarında olacağını 
tahmin eden Roubini, bunun dış talebe 
bağlı bir durum olduğunu söyledi.

Roubini, politik teşviklerle elde edilen 
kazanımların sürdürülebilir olmadığını dile 
getirdi.

Faiz oranlarının enflasyona kıyasla çok 
fazla ve hızlı bir şekilde düşürüldüğünü 
söyleyen Roubini, “Cari işlemler 
dengesindeki iyileşme yapısal değil. 
Durgunluk nedeniyle, para politikası 
çok yakında gevşek hale gelebilir. 
Enflasyon düşüyor, ancak faiz oranlarının 
hızlı düşmesi para biriminde şokların 
yaşanmasına sebep olabilir. Potansiyel 
büyümeyi artırmak için yapısal reformlar 
gerçekleşmeli. Bu yapılmazsa şoklar 
tekrarlanabilir, ekonomi sağlam şekilde 
iyileşemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Roubini, resmi maliye politikasının, devlet 
bankalarının ve diğer kredi kurumlarının 
iç talebi artırmanın bir yolu olarak 
kullanılmasının riskli olabileceğini sözlerine 
ekledi.
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Haber

ODD’nin ‘Gladyatörler Ödül Töreni’nde Türkiye’nin Otomobili’ne üyelik için çağrı yapıldı. 
2019 yılının 479 bin adet satışla kapatıldığı açıklanırken, ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, 
otomotiv pazarında toparlanma sürecinin başladığına dikkat çekti. 

2019’da 479 bin adet araç 
satıldı, toparlanma başladı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
(ODD) markaların satış ve iletişim 
başarılarını ödüllendirmek amacıyla 
organize ettiği Gladyatörler ODD Satış 
ve İletişim Ödülleri’nin onuncusunda 
22 dalda kazananlar ödüllerini aldı. 
Törende yaptığı konuşmada yıllar sonra 
Türkiye’nin otomobilinin tanıtılmasından 
büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan 
ODD’nin eski kurucu başkanlarından 
Yüksel Mermer, “Geçtiğimiz hafta 
tanıtılan Türkiye’nin Otomobili hepimizi 
heyecanlandırdı. Otomobilin üreticisi 
şirket TOGG’nu derneğimiz çatısı altında 
ve bu organizasyonda görmeyi arzu 
ediyoruz” dedi. 

SATIŞ ADETLERİ AÇIKLANDI

Her yıl olduğu gibi yılın toplam satış 
adetleri de törende açıklandı. Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 
22.85 azalarak 479.060 adet olarak 

gerçekleşti. 2018 yılında 620.937 adet 
toplam pazar gerçekleşmişti. 

YÜZDE 20 DARALMA VAR

Otomobil satışları, 2019 yılında geçen 
yıla göre yüzde 20,37 oranında azalarak 
387.256 adet oldu. Geçen yıl 486.321 
adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç 
pazarı, 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 
31.8 oranında azalarak 91.804 adet 
oldu. 2018 yılında 134.616 adet satış 
gerçekleşmişti.

Türkiye’nin Otomobili’ni davet ettiler

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Bilaloğlu, TOGG’a davetin yapıldığını 
belirterek, “Resmi prosedürlerin yerine 
getirilmesi bekleniyor. İlerleyen süreçte 
ODD çatısı altında Türkiye’nin otomobili 
temsil edilecek” açıklaması yaptı. Pazarın 
toparlanma sürecine girdiğini vurgulayan 
Bilaloğlu, “2019 yılı son çeyreğinin 
devamı olarak 2020 için öngörülen yüzde 
5’lik ekonomik büyümenin desteklemesi 
ve otomotiv ekosisteminin gelişmesi 
için fayda sağlayacağına inandığımız 
tedbirleri yetkililerle paylaştık” dedi. 

ODD Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ BİLALOĞLU

Onuncu ODD 
Gladyatör 
Ödüllerı̇ 
sahı̇plerı̇nı̇ 
buldu
Otomotiv Distribütörleri 
Derneği’nin (ODD) markaların 
satış ve iletişim başarılarını 
ödüllendirmek amacıyla organize 
ettiği ODD Satış ve İletişim 
Ödülleri’nin onuncusu görkemli ve 
heyecanlı bir törene sahne oldu.

3 Ocak 2020 tarihinde 
gerçekleştirilen geleneksel 
gecede, toplam 22 daldaki ödüller 
sahiplerini buldu. Otomotiv 
sektörünün bir araya geldiği 
gecede, Serdar Kuzuloğlu  ve 
Duygu Demirdağ’ın başarılı 
sunumları, Tahsin Hasoğlu ise 
keyifli videoları ile ödül törenine 
renk kattılar.
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Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli 
organizasyonu olan “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 
Gladyatörleri” bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. 
Sektörün “en”lerinin belirlendiği gecede kazanan en başarılı 
markalar ve çalışmaları heyecanlı ve görkemli bir törenle 
ödüllerini aldı.

3 Ocak 2020 gecesi Raffles Hotel İstanbul’da gerçekleşen 
geceye, ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, 
basın mensupları ve davetliler katıldı.

“Otomotiv sektörü ve ODD 2019 yılında da ekonomiye 
değer katmaya devam etti.”

Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Bilaloğlu bu yıl onuncusu  düzenlenen Satış ve İletişim 
Ödülleri, ODD Gladyatörlerine katılan tüm adayları ve etkinliği 
düzenleyenleri tebrik ederken, 2019 yılını da değerlendirdi,

“Pazarın toparlanma sürecine girdiğine inandığımız 2019 
yılı son çeyreğinin devamı olarak 2020 yılı için öngörülen 
%5’lik ekonomik büyümenin desteklemesi ve otomotiv 
ekosisteminin dengelenme sürecinden büyüme sürecine 
tekrar geçebilmesi için, fayda yaratacağına inandığımız 
tedbirler de Derneğimiz tarafından Ankara ile paylaşıldı. 
Dernek olarak gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.’

En yüksek katılım Sosyal Medya Uygulaması kategorisinde 
oldu

ODD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları 
çok yoğundu. En büyük ilgi 10 aday çalışma ile “Sosyal 
Medya Uygulaması” kategorisinde olurken, “Dijital Deneyim 
Uygulaması’ ve “TV Uygulaması” kategorilerinde 7’şer adet 
çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında 61 çalışma ödül 
almak için mücadele verdi.

 ‘Yılın Basın Lansmanı’ ödülünü otomotiv basını belirledi

“Yılın Basın Lansmanı” ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl 
da otomotiv basınının değerli temsilcileri belirledi. Basın 
mensuplarının, 2019 yılı içerisinde katıldıkları marka 
ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini 
değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem 
üzerinden oylandı.

Gladyatörlerin Yol Arkadaşları

Türk otomotiv sektörünün temsilcilerini buluşturan ve bu yıl 
onuncusu gerçekleştirilen ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 
Gladyatörleri’nin bu yılki destekçileri arasında; ana sponsor 
sahibinden.com başta olmak üzere, Castrol, Bridgestone, Avis 
Filo, TEB, GEFCO, Autorola, ALJ Finans ve Ipsos yer aldı.

Jüri üyeleri 2019’un “en’lerini” belirledi

Gladyatör Ödülleri’nin onuncu yılında da İletişim ve Paydaş 
İlişkileri Yönetimi Stratejik Danışmanı, T&C Halkla İlişkiler 
Yöneticisi, TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcısı 
ve aynı zamanda SEDEFED Başkan Yardımcısı Sayın Fügen 
Toksü başkanlığında iletişim ve pazarlama alanında uzman 
akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel 
değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi.

Ödül Alan Gladyatörlerimiz:

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: SSangyong

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FORD Transit

En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD

En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT

 İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Dergi Uygulaması: 
JEEP Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: 
FORD Cem Yılmaz Karakomik Filmler FORD Focus Dijital Filmler

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: 
Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch

Yılın Gazete Uygulaması: 
HONDA Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi  

Yılın Radyo Uygulaması: 
AUDI Babalar Günü Radyo Spotu

Yılın Outdoor Uygulaması: 
CITROЁN Yeni Citroёn C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: 
HYUNDAI KonAtolia

Yılın TV Uygulaması: 
TOYOTA Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: 
BMW Yeni BMW 3 Serisi Lansmanı

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: 
AUDI Güzel Hareketler

Yılın Nostalji TV Uygulaması:
RENAULT Kangoo Film Serisi

Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: 
FORD Emniyet Kemeri Radyo Spotu

Yılın Nostalji Gazete Uygulama: 
FORD Ralli Şampiyonluk İlanı

 Yılın Jüri Özel Ödülü: 
FIAT İyiye İşaret

Yılın Basın Lansmanı: 
HONDA CIVIC
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İŞİTMEK mi ? 
DİNLEMEK mi ?

Oğlunun akşam ateşi 39 dereceye çıkmıştı, 
eşinin de hafta sonu iş seyahatinin tam 
sırasıydı şimdi, ertesi sabah servise aracını 
bakıma götürmeyi planlıyordu, frene her 
bastığında ortaya çıkan titremeden o kadar 
rahatsız olmuştu ki, ertesi sabah oğlunu 
doktor kontrolüne götürürken taksiye 
binmeyi tercih etti. Eşi daha bir hafta 
gelemeyecekti, arabayı şimdiye kadar hiç 
servise götürmemişti, oğlunun ateşi bir düşüp 
bir çıkıyordu, salgınmış hem ishal hem kusma, 
dışarıda top peşinde koşarken şu çocuk azıcık 
dikkat edebilseydi keşke … 

Tüm düşüncülerinden sıyrıldı, Pazartesi 
sabah işe gitmeyecek, ilk önce arabasındaki 
aksaklıkları giderecekti, her an ihtiyacı 
olabilirdi, kendini güvende hissedecekti.

Naz Hanım işyerindeki yöneticisine mesaj attı, 
birkaç saat geç geleceğini söyledi ve sabah 
erkenden aracını servise götürür, işini süratle 
görür, çalışma ofisine öğle yemeğinden önce 
dönerim diye planını yapmıştı.

Yıldırım Bey, yıl sonu sayımı için yedek parça 
deposunda arkadaşlarına tüm pazar günü 
yardımcı olacağını servis müdüründen 
cumartesi günü mesai saati sonunda 

Köşe Yazısı

2. YOL
Yıldırım Bey, Naz Hanım’ı odağına alarak dinler,  
sesinin tonunda, hızında ve tarif ediş şeklinde 
bir sıkıntı vardır müşterisinin. Frenlerinden 
ses geliyormuş (aaa kadının gözleri yaşardı), 
sıkıntısı var sanırım. “Hanımefendi oturun 
lütfen anlattığınız her kelimeyi dinleyeceğim, 
frendeki ses neden sizin için bu kadar önemli? 
Hımm, hastası varmış, tamam randevunuz yok 
ama bakalım aracınızı ne kadar hızlı servisten 
çıkartabiliriz, elimden geleni yapacağım. 
Kadıncağızının kafası dağınık, aracını anlatıyor 
ama aklı sanki başka bir yerde, en iyisi 
anlattıklarını teyit ettireyim, iyisi bir çayını 
içsin rahatlasın, sonra bir baş teknisyen ile 
bir deneme sürüşü yapmalarını planlayayım, 
rahatlayınca tekrar anlattırıp, dinleyeyim belki 
anlatmayı atladığı bir durum vardır …” 

Servis danışmanı sadece işi için bilgi
toplamadı, aynı zamanda müşterisi ile
İLGİLENDİ.

Hikayenin başa sarıp, karşılaşma anından 
itibaren Naz Hanım’ın gözüyle ve yine iki farklı 
yol ile tekrar çizsek ve siz servis danışmanı 
olsanız karşınızdaki müşterinin hangi yolu tercih  
etmesi, sizi daha rahat hissettirir ve iletişime 
açar, işinizi şevk ile yapmanızı sağlardı?

Sadece Naz ile Yıldırım’ın ilişkisi değil;
• çalışan vs yönetici ilişkisi,
• arkadaş vs arkadaş ilişkisi,
• patron vs çalışan ilişkisi,
• bölge müdürü vs servis müdürü ilişkisi,
v.b. tüm gündelik ilişkilerimizde DİNLESEK ve 
HALDEN ANLAMAYA ÇALIŞSAK, etrafımızdan 
ışık bekleyen değil ışık saçan olsak … Nasıl 
hissederdiniz ?

Ahmet Nazif İzgören’in kitaplarından birinde 
okuduğum bir deyim güncellemesi çok hoşuma 
gitmişti. Kitabında; aklın yolu kulaklardır, ağız 
değil diye tarif etmiş Ahmet  Nazif İzgören. 
“Kulaklardan beyne çok şey gider, ağızdan ise 
gitmez. Ağzınızı bir karış açık dolaşıyorsanız bir 
şey öğrenmiyorsunuz demektir. Biz de bir deyim 
vardır; -açtım ağzımı yumdum gözümü-“ diye 
tanımlamıştı dinlememeyi. 

Ahmet Nazif İzgören hocanın
tavsiyesine uyup tersini yapmaya ne dersiniz? 
İşitmek yerine, dinleyelim ve  … Yumalım 
ağzımızı, Açalım gözümüzü. 

öğrenmiş , eve kayınpederlerinin 
geleceğini müdürüne her ne kadar 
söylemeye çalışsa da dinletememişti. 
Hem müdürünü kıramamış, hem de 
arkadaşlarını zor durumda bırakan 
olmak istememişti. Cumartesi ve pazar 
günü gece yarısına kadar çalışmıştı, ama 
şanssızlık yakasını bırakmamış depoda 
çıkan fark ile ilgili arkadaşları müdüre 
bir şey dememesini istemiş, depoyu 
tekrar sayıp ondan sonra yöneticileri ile 
paylaşalım diye birlikte karar almışlardı. 
Onca işinin arasında bir de, kendisi ile 
ilgili olmayan bu duruma dahil olmak 
istemiyordu, ama satamazdı. Akşam eve 
geldiğinde eşinin ufacık kaprisi gözünde 
büyümüş, kavga etmişlerdi. Sabah 
yataktan kendini kazıyarak kalktı, yeni bir 
iş günü başlıyordu.

Böyle başlıyordu Naz Hanım ile servis 
danışmanı Yıldırım Bey’in birlikte sabahları 
. Naz Hanım’ın karşısında göz altları 
çökmüş yorgun bir adam, Yıldırım Bey’in 
karşısında ise telaşlı telaşlı hareket edip, 
sabah sabah ortamı geren bir kadın…

Hikayenin buradan sonrasını servis 
danışmanı Yıldırım Bey’in gözüyle ve fakat 
iki farklı yol ile çizelim.

1. YOL
Yıldırım Bey, karşısındaki Naz Hanım’ı 
dinler, fakat odağı kendine söylenenin 
sadece ilgilendiği kısımlarıdır. Kadın 
konuşurken düşüncelere dalmıştı bile 
… “Frenlerinden ses geliyormuş, bakım 
km’si gelmiş, frenine baktırırken balata 
kampanyasından da bahsetsem de 
bu ayki hedefime ulaşsam … Müdür 
de nasıl bir hedef verdiyse balatanın 
hedefi mi olurmuş , biterse değişirsin 
bitmemiş balatasını değişmek için 
teklif vermeyeceğim, müdür ne derse 
desin!  kadın ne demişti aracını hemen 
istemişti, randevusu bile yok ki kadının, 
valla öğleden sonra üçten önce çıkmaz bu 
araç ama kadın bir otursun içsin çayını, 
yoğunluğu görünce kendisi anlar nasılsa …”

Servis danışmanının topladığı bilgilerdeki 
tek amaç, KENDİ İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAMAK

Nazer Otomotiv  Genel Müdürü
AYKUT PEKTEKİN
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Elektrikli taşıt satışının ortalama 2 
milyon artması halinde, dünyadaki 

elektrikli taşıt satışının 2025'e kadar 
yıllık 10 milyon, 2040'a kadar yıllık 30 

milyona ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinde elektrikli taşıt 
sayısı 5 milyonu aştı

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 
"2019 Dünya Enerji Görünümü 
Raporu"ndan derlediği bilgilere 
göre, sadece geçen yıl 2 
milyondan fazla elektrikli taşıt 
satışı gerçekleşti.

Dünyada elektrikli taşıt satışının 
artmasında hükümetlerin 
izlediği çevreci politikalar, vergi 
indirimleri, üretimdeki maliyetlerin 
düşmeye başlaması etkili oldu. 
Enerji verimliliğini artırdığı için son 
yıllarda elektrikli araç kullanma 
eğilimi hız kazandı.

Yıllık elektrikli taşıt satışının 
ortalama 2 milyon artması 
halinde, dünyadaki elektrikli 
taşıt satışının 2025'e kadar yıllık 
10 milyon, 2040'a kadar yıllık 30 
milyona ulaşması bekleniyor.

Veriler, geçen yıl dünyada elektrikli 
taşıt sayısının bir önceki yıla 
göre yüzde 66 artışla 5 milyon 
seviyesinde gerçekleştiğini 
gösteriyor.

Batarya teknolojisinin önemi 
artıyor

Elektrikli taşıt sayısının artışında 
batarya maliyetlerindeki düşüşün 
etkisine işaret edilirken, batarya 
teknolojisi 2020 ortalarına kadar 
gelişecek ve maliyetler kilovatsaat 
başına 100 doların altına inecek.

Bu miktar 5 yıl önce kilovatsaat 
başına 650 dolar seviyesindeydi.

Öte yandan, gelişmekte olan 
ülkelerde elektrikli taşıtlara 
yönelik talebin artmasına rağmen, 
elektrikli şarj istasyonlarının 
yetersizliği konusunda endişeler 
bulunuyor.

Haber
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Geçen ay ikinci el 
online otomobil ve hafif 
ticari araç pazarında 
164 bin 219 adet satış 
gerçekleşirken,Türkiye'de 
üretim yapan markaların 
ikinci el online pazardaki 
satışlarının toplamı 62 bin 
748 oldu.

İkinci el online 
oto satışında her 3 
araçtan biri yerli

Haber

İkinci el online otomotiv pazarında 
Türkiye’de üretim yapan markaların satışı, 
geçen ay toplam satışın yüzde 38,7’sini 
oluşturdu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 
ikinci el online pazar raporundan derlediği 
bilgilere göre, Türkiye ikinci el otomotiv 
online pazarında bu yılın 11 ayında 1 milyon 
595 bin 64 adetlik satış gerçekleşti. Bu da 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
8,2’lik artışa işaret etti.

Kasım ayında ise ikinci el online otomobil 
ve hafif ticari araç pazarında toplam 164 
bin 219 adet satış oldu. Satışlar, geçen yılın 
kasım ayına göre yüzde 36, önceki aya 
kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

İlk 10 marka, satışların yüzde 76’sını 
gerçekleştirdi

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok 
tercih edilen otomotiv markası 23 bin 450 
adet satışla Volkswagen oldu.

Volkswagen’i, sırasıyla 22 bin 497 adetle 
Renault, 16 bin 510 adetle Fiat, 16 bin 23 

adetle Ford, 9 bin 262 adetle Opel, 8 bin 
565 adetle Mercedes-Benz, 8 bin 201 adetle 
BMW, 7 bin 391 adetle Peugeot, 7 bin 222 
adetle Hyundai ve 4 bin 996 adetle de 
Toyota izledi.

Söz konusu ilk 10 marka, ikinci el online 
toplam pazardaki satışların yüzde 76’sını 
gerçekleştirdi. İlk 10 marka sıralamasında 
bir değişiklik olmazken, kasımda Peugeot, 
169 adet fazla satışla yılın başından bu 
yana 8’inci sırada yer alan Hyundai ile yer 
değiştirdi.

Diğer markaların toplam satışı ise 40 bin 
102 olarak kayıtlara geçti.

Renault, Fiat, Ford, Hyundai ve Toyota gibi 
Türkiye’de üretim yapan araçların ikinci el 
online pazardaki satışlarının toplamı 62 bin 
748 oldu. Böylece söz konusu markaların 
satışı, toplam satışın yüzde 38,7’sine tekabül 
etti.

Satışlarda Passat, Fluence ve Focus ilk 3’te 

Kasım ayında ikinci el online pazarda en çok 
tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan 

10 modelinin satışları (35 bin 387 adet), 
ikinci el online toplam pazardaki satışların 
yüzde 29’unu oluşturdu.

En çok satan marka sıralamasında 
Volkswagen’in Passat modeli 6 bin 168 
adetle başı çekti. Passat’ı, 4 bin 964 adetle 
Renault’nun Fluence, 4 bin 852 adetle 
Ford’un Focus, 4 bin 118 adetle Opel’in 
Astra, 3 bin 560 adetle Toyota’nın Corolla, 3 
bin 12 ile BMW’nin 3 Serisi, 2 bin 749 adetle 
Fiat’ın Egea, 2 bin 700 adetle Hyundai’nin 
Accent, 2 bin 336 adetle Mercedes’in C-Class 
ve bin 378 adetle de Peugeot’nun 301 
modeli takip etti.

Kasım’da ikinci el online pazarda 60 bin 538 
adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. 
Bunu 31 bin 389 adetle B segmenti ve 21 
bin 932 adetle de D segmenti izledi. Lüks 
sınıfını kapsayan E ve F segmentinin satışları 
ise 9 bin 289 olarak kaydedildi.

Satılan araçların yüzde 51’i, 4 yaş üzeri 

Satışlar araçların yaşına göre 
değerlendirildiğinde, 3 yaşındaki araçlar 
yüzde 20 ile en yüksek paya sahip oldu. 
Bunu yüzde 16 ile 2 ve 4 yaş araçlar, yüzde 
13 ile 1 yaş araçlar, yüzde 12 ile de 8 yaş 
üstü araçlar izledi.

Kasım ayında ikinci el online pazarda satılan 
araçların yüzde 51’i, 4 yaş üzeri araçlardan 
oluştu.
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Otomotiv endüstrisindeki 
dönüşümde ‘yerli 
otomobil’ avantajı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Baran Çelik, Türkiye'nin sadece 
otomobil üreten değil aynı zamanda 
tasarlayan bir ülke olduğunu belirterek, 
yerli otomobilin sektördeki dönüşümde 
önemli bir avantaj sağlayacağını söyledi.

Çelik, yaptığı açıklamada, yerli otomobil 
çalışmalarının sektör olarak kendilerini 
çok memnun ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim 
Grubu'nun (TOGG) çalışmalarının 
çok başarılı gittiğini vurgulayan Çelik, 
"Aralık ayında aracın ilk prototipleri 
kamuoyuyla paylaşılacak. Duyduğumuz 
kadarıyla 2022 yılında araç meydana 
çıkacak." ifadelerini kullandı.

Teknik açıdan yeterlilikleri olan yerli 
otomobilin üretilmesinin önemli 
olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle 
konuştu:

"Yerli otomobilin özellikle dış pazarlarda 
satış organizasyonunun iyi yapılması 
da önem arz ediyor. Türkiye'nin 
otomobilinin başarılı olmaması için 
hiçbir sebep yok. Halihazırda Türkiye'de 
üretim yapan otomobil fabrikaları 
dünyada kendini kanıtlamış ihraç 
pazarlarını oluşturdular. Bu çerçevede 
Türkiye'nin üreteceği yerli otomobil de 
ihraç pazarlarında başarılı olacaktır."

TOGG'un Gebze'ye taşınması

TOGG'un Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne 
taşınmasına ilişkin değerlendirmede de 
bulunan Çelik, şöyle devam etti:

"Yatırımın, şu anda ofislerini açtıkları 
ve levhalarını astıkları Gebze'de olacağı 
konuşuluyor. Yerli otomobil Türkiye için 
önemli. Türkiye sadece otomobil üreten 
bir ülke değil artık. Aynı zamanda otomobil 
tasarlayan bir ülke. Türkiye'nin otomobili 
projesinin, özellikle otomotiv endüstrisinde 
büyük dönüşümün olduğu dönemde 
bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Hem 
elektrikli araçlarda hem de otonom yani 

kendinden sürüş özelliği olan araçlarda 
büyük fırsatlar var. Bununla ilgili yeni 
araçlar geliştiriliyor ve Türkiye'nin otomobili 
de bu bağlamda önemli bir potansiyel 
taşıyor."

Çelik, bu süreçte otomotiv tedarik 
endüstrisinin gücüyle Türkiye'nin Otomobili 
Girişim Grubunun yapacağı aracın başarılı 
olacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik "Türkiye'nin otomobili 
projesinin, özellikle otomotiv endüstrisinde büyük 
dönüşümün olduğu dönemde bir avantaj olacağını 
düşünüyoruz." dedi.
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Otomobil sektörü 
online satışa kucak 
açıyor

Dot-com patlaması sırasında internet 
sitesi üzerinden (online)  otomobil satışı 
yapan elektronik perakendecilerin diğer 
sektörler gibi göz kamaştırıcı bir şekilde 
yükselişi ve fakat sonrasında da düşüşü 
gerçekleştiğinden beri sektörde edinilen 
genel kanı, otomobil satışında internet 
üzerinden satın alma yönteminin şimdilik 
çok uzak olduğu şeklindeydi. 

Bununla birlikte, artan sayıda otomotiv 
markası, ortaya çıkan engellere ayak 
uydurmaya, kendi internet sitelerini 
kurarak perakende satış kabiliyetlerini 
değerlendirmeye kararlı görünüyor. 

Satın alımın boyutu, otomobili somut 
olarak görüp denemek ve test sürüşü 
yapmak, hem son fiyat için hem de 
yapılan herhangi bir anlaşma değeri 
üzerinde görüşmelerin ve pazarlıkların 
yapılması gibi otomobil satın alma işi, 
sektörde artık çoğu kişinin düşünmeye 
başladığı gibi tamamen online olarak 
hareket edilmesi mümkün olmayan bir 
perakende satış alanıdır.

Buna rağmen, online otomobil satın 
alma doğrultusunda olumlu eğilimleri, 
davranışsal yapıya ilişkin kapsamlı 
olarak yapılan araştırmalarda uzun yıllar 
boyunca izlenmişti. On beş yıl önce, 
Cap Gemini tarafından yıllık olarak 
düzenlenen 'Cars Online' anketinin ilk 
sorduğu soruda, ankete katılanların 

%18'inden fazlasının "büyük olasılıkla bir 
arabayı online olarak satın alacaklarını" 
tespit etmişti. Söz konusu soru 2015'te 
tekrar sorulduğunda, gelişmekte olan 
bazı piyasalarda alıcıların %60'ı otomobili 
online olarak satın almaya hazır 
olduklarını söylediler (1).

Ocak 2016’da  yayınlanan ve Roland 
Berger tarafından daha yakın zamanda 
yapılmış bir araştırmaya göre, otomobil 
satın alanların %97'si artık araç satın 
alımını araştırmak için interneti 
kullandığını ve %44'ünün online olarak 
satın alacağını ifade etmişti (2).

Makale

dealerdoping -  Danışma Kurulu Üyesi 
KURTHAN TARAKÇIOĞLU 

Satın alımın boyutu, otomobili somut olarak görüp 
denemek ve test sürüşü yapmak, hem son fiyat için 
hem de yapılan herhangi bir anlaşma değeri üzerinde 
görüşmelerin ve pazarlıkların yapılması gibi otomobil satın 
alma işi, sektörde artık çoğu kişinin düşünmeye başladığı 
gibi tamamen online olarak hareket edilmesi mümkün 
olmayan bir perakende satış alanıdır.
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Tüketici davranışlarında, insanların 
bir sonraki otomobillerini tamamen 
online olarak satın almayı düşünmeye 
başladıklarını açıklamaya yardımcı 
olan önemli değişiklikler meydana 
gelmektedir.

Internet’in, son yirmi yılda ne kadar 
çok konu hakkında bilgi kaynağının 
merkezi haline geldiğini unutmamalıyız. 
Tüketicilerin satın alma seçeneklerini 
araştırdıkları yer olduğu için, fiili işlemin 
online olarak yapılması da mantığa 
uygundur.  Çoğu tüketici, beyaz eşya, 
tatil, ve hatta evlerini dahi, çok pahalı 
ürünler de dahil olmak üzere online 
olarak düzenli olarak satın almaktadır. 

Geniş bant erişim yaygınlığı ve mobil 
iletişim araçlarının her yerde bulunması, 
çoğu online etkinliğin artık çalışma 
saatleri dışında da gerçekleşmesi 
anlamına geliyor, zira tüketiciler, 
internet alışverişinin ‘her zaman açık’ 
rahatlığını seviyor. 

Ayrıca, geleneksel perakende mağaza 
ortamının satış baskısı olmaksızın 
seçeneklerini kendi hızlarında 
keşfetmeyi tercih ediyorlar. Otomobil 
alıcılarının bayiliklerde yaşadıkları 
deneyimlerine ilişkin olumsuzluklar da 
ayrıca yeni eğilimi güçlendiriyor.

Tüketicinin bir showroom’a gitme 
lüzumunu azaltan diğer faktörler 
arasında, bir aracı satın almadan önce 
deneme sürüşüne karşı duyulan ilginin 
azalması, satın alma isteklilerinin 
incelenmesine izin veren Video ve 
Sanal Gerçeklik (VR Virtual reality) 
Teknolojilerinin varlığı, otomobil 
markaları ve bayileri ile uzaktan iletişim 
kurmak için video (Digital Showroom) 
ve canlı sohbet (LiveChat) kanallarının 
(human touch, yani insani bakımdan 

temas halinde olmanın hayati önemini 
sağlayan kanalların) kullanılması yer 
almaktadır.

Acaba 2030 yılına kadar otomobillerin 
%20’si online olarak mı satın alınacak?
 
Yaklaşık yirmi yıl önce, otomotiv 
endüstrisinin dot-com otomobil 
satıcılarına verdiği tepki, şüphe ve 
korku karışımı şeklinde ortaya çıkmıştı. 
Internet adı verilen bu şüphe, her 
zaman mükemmel bir perakende 
sistemi olmasa da, mevcut perakende 
işlevinin istikrarını gereksiz yere 
bozacaktı.  Özellikle yetkili satıcılar 
arasında -müşteriye doğrudan satış 
yapmayı- vaat ettikleri model internette 
yerleşik hale geldiği takdirde, mevcut 
bayilerin konumunu tamamen 
yerinden oynatabileceği korkusu 
mevcut bulunmaktaydı. Tehlike 2009’da 
yaşanan ekonomik krizin etkisiyle 
buharlaştığında ise, bu sebeplerle büyük 
bir rahatlama getirdi. 

O zamandan beri davranış ve yaklaşım 
bakımından büyük bir değişim 
gerçekleşti. Tüketiciler online araştırma 
ve interaktif tercihlerini sergiledikçe, 
otomobil markaları zorluğa karşı elinden 
geleni yaptı ve daha bilinçli ve dijital 
farkındalığı olan işletmeler olarak 
kendilerini yeniden keşfettiler.

Otomobil üreticileri web sitelerini, 
tüketicilerle ince ayarlanmış temas 

noktalarına dönüştürürken, YouTube 
gibi diğer dijital kanallarla ve yenilikçi 
sosyal medya kampanyaları vasıtasıyla 
tüketici erişimlerini en üst düzeye 
çıkardılar. Böylece online perakende 
satış gündemine dönüş ile birlikte, 
otomotiv markaları (OEM’ler) zorluklara 
batmaktan ve şikayet etmekten ziyade 
ürünlerini online olarak sunmak üzere 
öne çıkmaya başladılar.

Görünen o ki önümüzdeki 3 yılda, son 
50 senede gerçekleşenin ötesinde bir 
değişimi yaşıyor olacağız. Otomobil 
markaları ve onların dağıtım ağları, 
hazırlıklarını hızla hızlanmakta olan bu 
hızlı değişime göre yapmalılar. 

Sonuca ilişkin gözlemlerimize gelecek 
olursak:

Online satış konusunda ustalaşmak, 
hızla büyümekte olan bu yıkıcı 
farklılaşma sürecinde dijital müşteri 
ile nasıl etkileşime geçeceğinizi 
öğrenmek ve bu devinim içerisinde 
süreklilikle yeniden yapılandırılan 
işletme süreçlerinin, yetkili satıcınızın iş 
sonuçlarını da sağlamasıyla ilgilidir.
Bu süreçte yönetilmesi gereken anahtar 
konular; (1) Dijitalleşen Müşteri, (2) 
internette başlayıp satış ile kapanan 
yolculuğun izlenebilmesi ve (3) bu 
yolculukta dijital müşteri ile en doğru 
şekilde bağlantıya geçilecek şartların 
oluşturulabilmesi olacaktır. 

Üçüncü bir göze ihtiyaç duyduğunuzda 
Dealerdoping olarak bir click ötenizde 
olduğumuzu unutmayın. Hızlı değişimin 
hızla hızlanmakta olduğu bu yolculukta 
hepinize başarılar diliyoruz.
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Haber

Kendimize iddialı hedefler belirledik. Bu hedeflere yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, 
girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla ulaşacağız. 

Türkiye’nin Otomobili’ni 
dünyaya tanıtarak bir tarihe 
şahitlik ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Türkiye’nin Otomobili’ni dünyaya tanıtarak, ülkece 
bir tarihe şahitlik edildiğini belirterek, “Tüm dünya 
diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurt 
dışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü 
siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün 
dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük 
heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi.” dedi.
Varank, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz 
ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i ziyaret etti. 
Ziyaretler, basına kapalı gerçekleştirildi.

Daha sonra Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda (ATSO), sanayiciler ve iş insanlarının 
katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katılan 
Varank, burada yaptığı konuşmada, sanayicilerin 
karşılaştığı risk ve fırsatları ele alıp, yapıcı çözümler 
getirmenin her zaman bakanlığının en temel 
önceliği olduğunu söyledi.

Varank, yatırımlar sayesinde 
katma değerli üretimle büyümek 
adına imkanları seferber ettiklerini 
belirterek, “Biliyorsunuz, fikirden 
ürüne, pazara varıncaya dek her 
aşamada farklı desteklerimiz var. 
Ülkemizi kritik teknolojilerde ve 
yüksek katma değerli ürünlerde 
güçlü bir küresel oyuncu 
yapmanın derdindeyiz.” ifadesini 
kullandı.

Bu amaçla 2023 Sanayi 
ve Teknoloji Stratejisi’nin 
açıklandığını dile getiren Varank, 
şöyle devam etti:
“Kendimize iddialı hedefler 
belirledik. Bu hedeflere yüksek 
teknoloji, dijital dönüşüm, 

girişimcilik, beşeri sermaye ve 
altyapı alanlarında atacağımız 
somut adımlarla ulaşacağız. Tabii bu 
süreçte başarı için sizlerin desteği ve 
iş birliği çok önemli. Kaynaklarınızı 
yeni yatırımlara ve üretime 
yönlendirmek için çok uygun 
bir konjonktürdeyiz. Finansman 
maliyetleri düşüyor, iç talep artıyor. 
Ekonomiye olan güven artıyor. 
Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar 
büyüme eğilimine girmiş durumda. 
Canlanma bu sene de güçlenerek 
devam edecek. Dolayısıyla bu 
koşullar altında yatırıma, üretime 
ve istihdama yönelen girişimci 
aslında kazanır. Bakanlık olarak 
sizleri üretime teşvik etmek için 
daha önce uygulanmamış politikalar 
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geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı bunlardan bir tanesi. Programla yerlileşmeyi 
merkeze alarak, öncelikli sektörlerdeki ürünleri 
ülkemizde üreteceğiz.”

“İhracatımız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı”

Bakan Varank, bu kapsamda ürünlerin ithalat 
düzeyleri, cari açık etkileri, küresel piyasa payları 
ve üretimde mevcut kabiliyetler konusunda detaylı 
çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Öncelikli ürün listeleri oluşturduklarını anlatan 
Varank, “Makine sektöründe yaptığımız ilk 
çağrının değerlendirme süreci hala devam ediyor. 
Önümüzdeki aylarda kimya, ilaç, tıbbi cihaz, 
otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi 
alanlarda çağrılara çıkmayı planlıyoruz. Lütfen 
siz de bu çağrılarımızı yakından takip edin ve 
programın bir parçası olun. Biz bu programda alıcı 
ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere 
tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz. 
Bir diğer vizyoner politikamız da yeni kurulan 
Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma 
Fonu. Bu fonlarla yaklaşık 750 milyon liralık kaynağı 
teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona 
mobilize edeceğiz.” diye konuştu.

Böylece işletmelere uzun vadeli sermaye desteği 
sunarken, işletmelerin faiz yükü altında ezilmelerine 
de engel olacaklarını vurgulayan Varank, şöyle dedi:

“Bahsettiğim bu fonlar KOBİ’lere, yenilikçi 
işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık. Dolayısıyla 
‘fikrim var ama sermayem yok.’ diyenlere, ‘buyrun 
sermaye.’ diyoruz. Afyonkarahisar sanayisi sizlerin 
de katkılarıyla güçlenmeye devam ediyor. Dün 2019 
yılı ihracat rakamları açıklandı. İhracatımız 180 
milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu 
kırmış oldu. Ben Afyonkarahisar’a gelmeden önce 
inceledim. Türkiye genelinde ihracat 2018’e göre 
ortalama yüzde 2 artarken, Afyonkarahisar’da bu 
oran yüzde 6’nın üzerinde gerçekleşmiş. Çelik, 
çimento-cam, otomotiv, iklimlendirme ve tekstil 
sektörlerinde ciddi sıçramalar görüyoruz. Artan 
sektörel çeşitlilik şehrin sanayi öncülüğünde 
kalkınması ve istihdam olanaklarının artması son 
derece sevindirici. Tabii bu başarıya ulaşmada 
Bakanlığın sunduğu cazip desteklerin önemli 
bir payı var. Bugüne kadar ilimizde 5,9 milyar 
liralık sabit yatırımı teşvik ederek, yaklaşık 10 bin 
vatandaşımızın istihdam edilmesinin önünü açmışız. 
3 bin KOBİ, girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi 
alanlarda KOSGEB’ten faydalanıyor.”

Varank, başvurusu açık olan KOBİ Finansman Destek 
Programı’na değinirken de “KOBİ’ler için bankalarla 
oldukça düşük faizli kredi anlaşmaları yaptık. Bu 
kapsamda KOSGEB, işletme kredilerine 18 aya kadar, 
yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği 
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oluyor. İşte bu program ikinci çağrısında 
rekor talep aldı. Başvuran firma sayısı bir 
önceki seneye göre yüzde 147 arttı. Bu, Sanayi 
Doktora Programı’nın, reel sektörde gördüğü 
karşılık açısından bizleri oldukça memnun 
ediyor.” dedi.

Sanayide “aranan elemanları” yetiştiren bu 
programın, yenilikçiliğin ve verimliliğin üretime 
hakim olmasında önemli rol oynayacağını 
belirten Varank, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Otomobili’ni tüm dünyaya 
tanıtarak bir tarihe ülkece şahitlik ettik. Tüm 
dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye 
kadar yurt dışında da ilgi gördü. Ortaya 
koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik 
yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle 
birleşerek milletimizde büyük heyecan 
oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada 
otomotiv endüstrisi hızla değişirken, 
Türkiye’nin Otomobili Projesi ülkemize büyük 
fırsatlar sunacak. İşte biz de bunun gibi sanayi 
ve teknoloji projelerini desteklemeye devam 
edeceğiz. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz 
başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız. Bakanlık 
olarak gerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
ile gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle 
her zaman sizlerin yanındayız. Sizlerin bu 
fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğine 
inancım tam. Hükümetimizin inancı tam. 2020 
yılı ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların 
yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye’yi daha 
ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız.” 

Bakan Varank, mesleki eğitimin öncelikle ele 
aldıkları konulardan biri olduğuna dikkati 
çekerek, “Teknik kolejlere destek oluyoruz. 
Özellikle de organize sanayi bölgeleri 
içinde kurulmasını ve sanayicinin ihtiyaç 
duyduğu elemanları, hatta müfredatı da 
sanayicilerimizle belirleyecek şekilde yapılar 
kurmak için gayret gösteriyoruz. Sayın Milli 

Eğitim Bakanımız da bu konuda bize 
yardımcı oluyor. Sanayicilerimiz ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği de bu konuda 
inisiyatif almış durumda. Bu manada 
önümüzdeki dönemde bunu daha çok 
gündeme taşıyarak, nitelikli elemanların 
yetiştirilmesinde gayret göstereceğiz. Bu 
manada da uygulamaya başladığımız bir 
proje de dene yap teknoloji atölyeleridir.” 
diye konuştu.

Burada da geleceğin teknoloji yıldızlarını 
yetiştirmek istediklerini vurgulayan Varank, 
siber güvenlikten kodlamaya, robotikten 
tasarıma kadar eğitimlerle çocukları erken 
yaşta alanlarında lider olacak şekilde 
yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Varank, daha önce 12 ilde dene yap teknoloji 
atölyeleri kurduklarını belirterek şunları 
ifade etti:

“Hedefimiz 81 ilde 100 dene yap 
teknoloji atölyesi kurmak. 6 Ocak’ta sınav 
başvuruları bitecek şehirlerimizden bir 
tanesi de Afyonkarahisar. Ben buradan 
Afyonkarahisarlılara çağrıda bulunmak 
istiyorum, lütfen çocuklarımızı bu sınava 
sokmaya çalışın. Biz burada belirleyeceğimiz 
öğrencilerimizi geleceğin teknoloji yıldızları 
olarak Türkiye’nin kalkınmasında ve 
ülke ekonomisinin muasır medeniyetler 
seviyesinin ötesine geçmesinde birer yıldız 
olarak yetiştireceğiz. Mevcut illerimizde 
ailelerimiz çok memnun. Lütfen sizler de 
gerekli ehemmiyeti gösterin. Valiliklerimiz 
ve il teşkilatlarımız da gerekli bilgilendirmeyi 
yapıyorlar.”

Konuşmasının ardından Bakan Varank’a, 
ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, isimlik ve 
mermerden yapılmış otomobil resmi hediye 
etti.

sağlıyor. Kredi faizlerinde düşüş eğilimi 
devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

KOSGEB’in de bankalarla yaptığı 
protokolleri bu sebeple güncellediğini 
dile getiren Varank, “Finansman 
maliyetlerinin tamamını artık KOSGEB 
karşılamaya başladı. Yani işletmelerimiz, 
bu program kapsamında herhangi bir 
faiz veya kar payı ödemesi yapmadan 
bankalardan kredi kullanabilecekler. Bu 
destek programımız da sürekli başvuruya 
açık, başvurularınızı bekliyoruz. İlimizde 
üretim altyapılarına yatırımlarımız devam 
ediyor. 7 OSB’nin altyapılarını tamamladık. 
Merkez II OSB’nin kamulaştırma aşaması 
devam ediyor. Diğer sanayi bölgelerinde 
aslında istedikleri doluluk oranlarını da 
yakalayabilmiş değiliz.” dedi.

“2020 ekonomide büyüme, istihdam ve 
başarıların yılı olacak”

Bakan Varank, sanayi üretimi ve Ar-Ge 
çalışmalarına veya planlarına Bakanlık 
olarak destek verdiklerine işaret ederek, 
“Afyonkarahisar’da da inovasyonun 
önünü açmak için bundan önce de çeşitli 
adımlar attık. Şehrimize bir teknopark 
da kazandırdık. Dün TÜBİTAK Sanayi 
Doktora Programı’nın başvuru sonuçlarını 
açıkladık. İlk defa geçen sene uygulamaya 
başladığımız bu programla bir taraftan 
sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan 
kaynağını yetiştiriyoruz, diğer taraftan da 
iş gücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz. 
Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira 
burs veriyoruz.” diye konuştu.

Mezun olduktan sonra da istihdam 
garantisi sağladıklarını ifade eden Varank, 
“Böylece yetişmiş insan gücümüz hiç 
ara vermeksizin çalışma hayatına atılmış 

Haber
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2019’da en fazla ihracat 
otomotiv endüstrisinde 
gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, 30 milyar 594 
milyon 198 bin dolarla en fazla ihracat 
gerçekleştirilen sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine 
göre, geçen yıl 30 milyar 594 milyon 198 
bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv 
endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın 
gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 20 milyar 570 
milyon 444 bin dolarla kimyevi maddeler 
ve mamulleri, 17 milyar 700 milyon 869 
bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon 
takip etti.

2019 yılında en fazla ihracat artışı yüzde 
34,6 ile savunma ve havacılık sanayisinde 
gerçekleşti.

Toplam ihracatın geçen yıl yüzde 76,6'sını 
gerçekleştiren sanayi grubunda 1,5 artışla 
138 milyar 253 milyon 659 bin dolarlık 
ihracat yapıldı.

Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 
13'ünü gerçekleştiren tarım grubunda 
yüzde 3,4 yükselişle 23 milyar 394 milyon 
512 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 
Toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan 
madencilik grubunda ise yüzde 5,5 azalışla 
4 milyar 311 milyon 584 bin dolarlık 
ihracat yapıldı.

2019 yılında en fazla ihracat Almanya'ya 
gerçekleşti. Almanya'yı Birleşik Krallık, 
İtalya, ABD ve İspanya izledi.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 
İstanbul'a gerçekleşti. İstanbul'u 
Kocaeli, Bursa İzmir, Ankara takip etti.

Aralık ayı ihracat verileri

Aralık ayında 2,5 milyar dolarla yine 
otomotiv sektörü öne çıktı. Bu sektörü 
1,8 milyar dolarla Kimyevi Maddeler, 
1,3 milyar dolarla Hazırgiyim,1,1 milyar 
dolarla Çelik ve 978 milyon dolar ile 
Elektrik Elektronik sektörü takip etti.

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında 
birinci sırada yüzde 44,3 pay ile AB yer 
aldı. İhracatta Ortadoğu ülkelerinin payı 
6 puan artışla yüzde 21,5’e yükselirken, 
diğer Avrupa ülkelerinin payı 4,5 puan 
artışla yüzde 7,6’ya yükseldi.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk 
5 ülke Almanya, Irak, Birleşik Krallık, ABD 
ve İtalya oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında ise en çok 
ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla 
İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara 
olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde 
ihracat miktar bazında yüzde 3,8 artış 
göstererek 12,2 milyon tona ulaştı. TL ile 
ihracat ise 4,6 milyar TL’ye ulaşırken TL 
ile ihracat yapılan ülke sayısı 179 olarak 
belirlendi.

Geçen yıl 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarlık ihracata 
imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla 
ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.
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Milli Eğitim Bakanı 
Selçuk, Türkiye'nin 
Otomobili'nin üretiminde 
ihtiyaç duyulacak teknik 
elemanın yetiştirilmesi 
için ilk kez motorlu araçlar 
teknolojisi alanında 
elektrikli araçlar dalı 
açılacağını bildirdi.

MEB’den 
Türkiye’nin 
Otomobili’ne 
nitelikli iş 
gücü desteği

eğitim verilmeye de ilk kez 150 
yıllık Bursa Tophane Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinde 
başlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“Kırıkkale’de Makina ve Kimya 
Endüstri Kurumu ile savunma 
sanayine yönelik yeni bir 
mesleki ve teknik Anadolu 
lisesi kuruyoruz. Yerli otomobil 
projesine de üretimin yapılacağı 
Bursa’da ihtiyaç duyulacak 
teknik eleman yetiştirmek 
üzere ilk kez motorlu araçlar 
teknolojisi alanında elektrikli 
araçlar dalı açacağız. Bu amaçla 
Bursa Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesini seçtik. 
Bakan Yardımcım Mahmut 
Özer’in koordinasyonunda 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğümüz çalışmalarına 
başladı. Önümüzdeki eğitim 
öğretim yılı itibarıyla bu alana ilk 
öğrencilerimizi alacağız.”

Sınavla öğrenci alınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, “elektrikli araçlar 

dalı”, Türkiye’nin otomobili 
projesinde ihtiyaç duyulan 
teknik elemanın yetiştirilmesi 
amacıyla fabrikanın 
kurulacağı Bursa’da eğitim 
veren Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinde 
motorlu araçlar teknolojisi 
alanında ilk kez açılacak.

Kısa sürede müfredatı 
oluşturulacak alan programı 
doğrultusunda öğretmen 
eğitimleri gerçekleştirilecek 
ve bu alana gelecek eğitim 
öğretim yılında Liselere Geçis 
Sistemi (LGS) kapsamında 
sınavla öğrenci alınacak.

Elektrikli araçlar dalında 
öğrencilere hibrit araçlar, 
elektrikli araçlar, hidrojenle 
çalışan araçlar, pil teknolojisi, 
elektrikli motorlar, sensörler, 
görüntü işleme, led teknolojisi, 
CCTV (Kapalı Devre Kamera 
Sistemleri), mekanik sistemleri, 
şarj istasyonları teknolojisi, 
elektroliz teknolojileri ile ilgili 
yetkinlikler kazandırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 
Bakan Ziya Selçuk, Türkiye’nin Otomobili için teknik 
eleman desteği müjdesini verdi.

“Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm toplumumuzun 
heyecanını biz de paylaşıyoruz.” ifadesini kullanan 
Selçuk, Türkiye’nin Otomobili’ni üretecek nitelikli iş 
gücünün yetiştirilmesi için süratle çalışmaların başladığını 
duyurdu.

Bakanlık olarak mesleki ve teknik eğitimi yeniden 
yapılandırırken ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurduklarını belirten Selçuk, bu kapsamda 
çok sayıda yeni projeyi son bir yılda başarılı şekilde 
uygulamaya koyduklarını aktardı.

Savunma sanayi alanında ihtiyaç duyulan teknik eleman 
ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN ile Ankara’da 
istihdam garantili ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin kurulduğunu, mesleki ve teknik eğitimde 
ilk kez yüzde 1’lik dilimden öğrenci alındığını anlatan 
Selçuk, benzer şekilde otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, 
uzay-havacılık ve saatçilik sektörü gibi pek çok alanda 
kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan 
mikromekanik alanında istihdam garantili mesleki 
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Teknik eleman yetiştirecek 
okulda ‘Türkiye’nin 
Otomobili’ heyecanı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak 
Türkiye'nin Otomobili fabrikasında 
istihdam edilecek teknik elemanların 
yetiştirilmesi için Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde "elektrikli araçlar" 
dalının açılması kararı, okulda heyecanla 
karşılandı.

Türkiye'nin Otomobili'nde teknik eleman 
ihtiyacının karşılanması amacıyla 2020-
2021 eğitim öğretim yılında faaliyete 
geçmesi planlanan elektrikli araçlar dalı 
için sınavla öğrenci alınacak.

Okul Müdürü Metin Sezer, fabrikanın 
Bursa'da kurulacak olmasının kendilerini 
heyecanlandırdığını söyledi. Lisenin 
10 yıldır otomotiv branşında faaliyet 
gösterdiğini belirten Sezer, şöyle devam 
etti:

"Okulumuzda bütün alanlar otomotiv 
eğitimi üzerine. Motorlu Araçlar 
Teknolojisi alanında bir dalımız olacak. 
Bu dal bünyesinde de gerek batarya 
teknolojisi gerekse de elektrikli araçlar, 
led teknolojisi, kamera sistemleri 
tarzında bu otomobile yönelik eğitimler 
şu anda program aşamasında. Milli 
Eğitim Bakanlığımız tarafından çalışma 
yürütülüyor. Biz de hem otomotiv 
alanında hem de bunu destekleyen 
metal işleri, elektrik, otomasyon, 
makine teknolojisi alanlarında yine bu 
merkezde eğitimler vermeye devam 
ediyoruz. Yetişmiş öğretmen anlamında 
Bakanlığımızın bir çalışması başladı. İlgili 
öğretmenlerimizi hizmet içi kurslarla ve 
sektörün içindeki gelişmelerle beraber 
eğitim almak suretiyle hazırlayacağız. 

Öğrencilerin tamamı sınavlı sistemle 
gelecek. Tabii bu 4 yıllık eğitim sürecinde 
ilk gelişler, 'Motorlu Araçlar Teknolojisi' 
alanında olacak, temel derslerden sonra 
3'üncü ve 4'üncü sınıfta özellikle elektrikli 
araçlar üzerine yoğunlaşmak suretiyle 
eğitimleri alacaklar."

Fabrikada çalışacak çok sayıda teknik 
elemana ihtiyaç duyulacağını anlatan 
Sezer, şu anda okulda yetişen öğrencilerin 
de bu doğrultuda eğitimleri aldığını dile 
getirdi.

Teknik eleman yetiştirmek üzere kendi 
okullarının seçildiğini öğrenmelerinden 
itibaren öğrenci, öğretmen ve velilerin 
büyük heyecan duyduğunu vurgulayan 
Sezer, “Haberi duyan herkes gayet ilgili. 
Telefonlarımız susmuyor, okulumuza çok 
fazla talep var. Otomobil ve ülke sevdalısı 

tüm gençlerimizin heyecan duyduğunun 
farkındayız.” ifadelerini kullandı.

Eğitim için altyapı çalışmaları başladı
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Kutlu 
Tek de elektrikli araçlar dalı konusunda 
hızlı bir şekilde altyapı çalışmalarına 
başladıklarını aktardı.

Alanlarından bir öğretmeni, programların 
hazırlanması ve ders içeriklerinin 
belirlenmesi için çalıştaya göndereceklerini 
bildiren Tek, “Öğrencilerimiz, elektrikli 
araçlar sürüş kontrol, kapalı devre 
kamera kontrol, sensör ve alternatif sürüş 
teknikleri sistemleri, otonom sürüş dersleri 
gibi dersler alacak. 2023’ün, 2030’ların 
derslerini şimdiden öğrencilerimize 
vererek yerli aracın üretilmesi sürecinde 
katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik 
elemanın yetiştirilmesi için Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin seçilmesi, öğrenci, öğretmen ve 
veliler tarafından heyecanla karşılandı.
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Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Galataport'tan başlayıp Atatürk Kültür 
Merkezi'ne uzanacak Beyoğlu Kültür Yolu 
Planı'nı açıkladı. Bu kapsamda Galata Meydanı 
çevresi kamulaştırılarak büyütülecek.

Bale sanatçısı ve dans eğitmeni Banu 
Dağcıoğlu Türkeli önderliğinde tek 
gösteri için başlatılan Tekerlekli 
Sandalye Dans Projesi, sahnedeki 6'ncı 
yılını kutluyor.

Engelsizmir Kongresi'nde ilk temsilini 2013 Kasım'da 
5 ortopedik engellinin performansıyla gerçekleştiren 
Tekerlekli Sandalye Dans Projesi, sanatın karanlığı 
aydınlattığını göstermek isteyen grup üyelerinin 
kararıyla devam etti.

Düzenli eğitimle sahne performanslarını artıran, 
gösterileriyle turnelere çıkan ve ödüller kazanan 
grup, 6 yıl içinde farklı ortopedik engellere sahip 
dansçıları da bünyesine kattı.

Teknik ekip ve gönüllü konservatuvar öğrencileri 
ile 22 kişilik bir kadroya ulaşan ekip, profesyonel 
dansçılar yetiştirdi, bazı üyeler yurt içinde ve yurt 
dışında düzenlenen dans yarışmalarında dereceler 
elde etti.

Tekerlekli Dans Projesi, 6. yılını İbrahim Yazıcı 
şefliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen konserle kutladı.

Ünlü sopranolar Aytül Büyüksaraç, Nazlı Alptekin, 
Zibelhan Dağdelen, tenor Aydın Uştuk, bas Hasan 
Alptekin, piyanistler Deniz Dağdelen ve Emre 
Alptekin ile tekerlekli sandalyeli dansçı Bora Acar 
Zöngür’ün eşlik ettiği grup, gösterisiyle izleyiciyi 
büyüledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy merakla beklenen 
Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı. Ersoy, açıklamayı Galata Kulesi 
önünde yaptı.

"Galataport’tan başlayıp Galata Kulesinden Tarık Zafer Tunaya’dan 
Beyoğlu’na bağlanmış, Beyoğlu Kültür Yolu'nu takip ederek Atlas 
Pasajı'ndan Atatürk Kültür Merkezi’ne bağlamış olacağız. Böylelikle 
Kültür Yolu'nu aktif bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirmeyi 
planlıyoruz"

Projeyle kapsamında Galata Meydanı büyütülecek. Bunun için 
kamulaştırma yapılacak.

Galata Meydanı, İstanbul'un ilk meydanı olarak biliniyor. Tarihi, 
Cenevizlilere kadar uzanıyor. Ancak yıllar içerisinde aykırı yapılaşma 
nedeniyle meydan olma özelliğini kısmen de olsa yitirdi. Kültür Yolu 
Planı'yla Galata Meydanı'na eski özelliği yeniden kazandırılacak.

KÜLTÜR VE SANATLA DA ÖN PLANA ÇIKACAK

Galata Kulesi ve çevresi sadece turizmle değil kültür ve sanatla da 
ön plana çıkacak.

Ersoy, “Özellikle güzel sanatlar, opera, bale ve tiyatro bölümleri, yıl 
boyunca burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek” dedi.

Beyoğlu evlendirme dairesi Kültür ve Sanat Merkezi’ne 
dönüştürülecek. Kültür Yolu böylece tünele bağlanacak.

İstanbul’un yeni 
kültür sanat rotası: 
Beyoğlu Kültür Yolu 
Planı

Tekerlekli 
Sandalye Dans 
Projesi 6 yıldır 
sahnede
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Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, 2016'da 108 
bin 835 olan ziyaretçi sayısını geçen yıl 340 bin 
569'a çıkararak rekora imza attı.

Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi olarak 
bilinen ve Şehir Kütüphanesi'ne 
dönüştürülen tarihi bina, 
restorasyonun ardından hizmete 
başladı.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, 
Çingene Kızı eseriyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik 
Müzesi'ni 2019'da 340 bin 569 kişi ziyaret etti.  İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen 
bilgiye göre, resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan, 
25 bini kapalı 30 bin metrekarelik alana kurulu 
Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'te yerli ve yabancı 
turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında yer 
alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne 
de sahip müzede, başta Çingene Kızı mozaiği olmak 
üzere Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve 
Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları 
sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

ABD’den 52 yıl sonra Türkiye’ye iadesi sağlanan Çingene 
Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının da sergilendiği 
müze, açıldığı günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişiye 
kapısını açtı.

YILLAR İÇİNDE ARTIŞ

Son yıllarda ziyaretçi grafiğinde ciddi artış olan Zeugma 
Mozaik Müzesi, 2016’da 108 bin 835, 2017’de 169 bin 
773, 2018’de 267 bin 552 kişiye kapılarını araladı.

Geçen yıl 340 bin 569 yerli ve yabancı ziyaretçiyi 
ağırlayan müze, geçmiş senelere göre ziyaretçi rekoru 
kırdı.

19. yüzyılda yapıldığı belirtilen ve protokolle 
25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne 
tahsis edilen Meryem Ana Kilisesi'nin korunması 
amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları 
tamamlandı.

Çalışmaların ardından Kiçikapı Meydanı'ndaki 
tarihi kilise, Büyükşehir Belediyesi'nce Şehir 
Kütüphanesi'ne dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın 
gayretleriyle oluşturulan Şehir Kütüphanesi 
hakkında bilgi veren Küp, şunları kaydetti:

“Burada 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli 
olmak üzere 50 bine yakın kitapla hizmet sunacağız. 
Kütüphanemiz üç bölümden oluşuyor. Bilgisayar 
bölümümüzde öğrenciler istedikleri araştırmaları 
yapabilirler, çıktılarını ücretsiz alabilirler. Asma kat 
ve alt bölümde de çalışma alanları mevcut. Ayrıca 
sesli çalışma bölümümüz bulunuyor. Bu bölümde 
çay, kahve ve yiyecek bulunuyor. Nezih bir ortamda 
kahvelerini içerken kitaplarını da okuyabilecekler.”

Çingene Kızı’na 
2019’da rekor 
ziyaretçi

Kayseri’de 
kiliseden 
dönüştürülen 
kütüphane hizmet 
vermeye başladı
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki 
yıla göre %22,85 azalarak 479.060 adet 
olarak gerçekleşti. 2018 yılında 620.937 
adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılında geçen 
yıla göre %20,37 oranında azalarak 
387.256 adet oldu. Geçen yıl 486.321 
adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılında 
geçen yıla göre %31,8 oranında azalarak 
91.804 adet oldu. 2018 yılında 134.616 
adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 90.500 adet oldu. 77.706 
adet olan 2018 yılı Aralık ayı otomobil 
ve hafif ticari araç pazar toplamına göre 
satışlar %16,46 oranında arttı.

2019 yılı Aralık ayında otomobil satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre %16,41 
arttı ve 70.829 adet oldu. Geçen sene 
60.843 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı Aralık ayında hafif ticari araç 
pazarı 2018 yılının Aralık ayına göre 
%16,65 arttı ve 19.671 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 16.863 adet satış 
yaşanmıştı.

2019 yılı Aralık ayı sonunda 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %21,9, 
1600-2000cc aralığında motor hacmine 
sahip otomobil satışlarında %34,4 ve 
2000cc üstü otomobillerde %18,6 azalış 
izlendi. 2019 yılı Aralık ayı sonunda 
222 adet elektrikli ve 11.974 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

2019 yılı Aralık ayı sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon değerlerine 
göre en yüksek paya %40,07 oranıyla 
100-120 gr/km arasındaki otomobiller 
155.158 adet ile sahip oldu.

2019 yılı Aralık ayı sonunda dizel 
otomobil satışlarının payı %52,03’e 
gerilerken, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %66,48’e ulaştı.

2019 yılı Aralık ayı sonunda otomobil 

pazarı segmentinin %85,9’unu 

vergi oranları düşük olan A, B ve 

C segmentlerinde yer alan araçlar 

oluşturdu. Segmentlere göre 

değerlendirildiğinde, en yüksek satış 

adetine %61,8 pay alan C (239.254 adet) 

segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre 

değerlendirildiğinde ise en çok tercih 

edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 

(%49,9 pay, 193.082 adet) oldu.

2019 yılı Aralık ayı sonunda Hafif 

Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre 

değerlendirildiğinde, en yüksek satış 

adetine %72,66 pay ile Van (66.704 

adet), ardından %11,81 pay ile Kamyonet 

(10.838 adet) ve %7,85 pay ile Minibüs 

(7.203 adet) ve %7,69 pay ile Pick-Up 

(7.059 adet) yer aldı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2019 Aralık Ayı Geçen Yıla Göre %16 Arttı
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Sektör

2018/2017

2019/2018

2018’2Ç: -%20,46

-52,65 -67,73 -76,49 -42,29 -42,96

2018’3Ç: -%51,32 2018’4Ç: -%52,11

26,976

26,976

17,595

17,595

16,809 46,204

39,996 47,803 70,829

70,829

39,996

47,803

60,843

60,843

59,798

59,798

35,90126,611

26,611

10,979 19,205 38,628 24,416 27,126 36,024 15,398

15,398

21,544

21,544

35,308

35,30836,02427,12624,416

19,205

38,628

10,979

55,108

55,108

57,227

57,227

41,225

41,225

42,024

42,024 43,921

43,921 45,560

45,560

44,943

44,943

56,924 92,070

56,924

92,070

50,65431,928

31,928

22,707

22,707

52,093 55,992 54,250

54,250

46,259

46,259

7,370

7,370

5,433

5,433

4,762

4,762

12,000

12,000

16,863

16,863

16,547

10,593

16,547

16,018

6,555 5,890 6,664 2,529

2,529

4,702

4,702

6,684 9,078 10,373 19,671

6,684

6,6645,8906,555

16,018

8,465

8,465

11,108

11,108

15,528

15,528

9,812

9,812

10,710

10,710

15,361

15,361

17,443

17,443

15,477

15,477

18,194

18,194

33,178

33,178

15,984

15,984

16,176

16,176

8,452

8,452

3,394 5,670

5,670 10,593

3,394

10,797

10,797

17,185

17,185

16,894

16,894

15,114

15,114

-59,02 -47,08 -35,53 -56,46 -54,62 -16,36 -66,00 -23,58 82,35 127,50 -0,05 16,46

2018

2019

2018

2019

16,809

46,204

2019’1Ç: -%44,16

2019’3Ç: -%21,75

2019’2Ç: -%45,27

10,373

9,078

2019’4Ç: %25,57

19,671

52,09350,654

35,901

55,992

Türkiye Hafif ticari 
araç pazarı, 2019 
yılında geçen 
yıla göre %31,8 
azalarak 91.804 
adet oldu. 2018 
yılı aynı dönemde 
134.616 adet satış 
gerçekleşmişti.

2019 yılı Aralık 
ayında hafif ticari 
araç pazarı 2018 
yılının Aralık ayına 
göre %16,65 arttı ve 
19.671 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen 
sene 16.863 adet 
satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Aralık ayı ortalama 
satışlara göre 
%40,71 azaldı.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ARALIK 2019

Sektör
Analizi

ALFA ROMEO 16 16 0 0 16 16
ASTON MARTIN 0 0 0 0 0 0

AUDI 1.059 1.059 0 0 1.059 1.059
BENTLEY 4 4 0 0 4 4

BMW 1.840 1.840 0 0 1.840 1.840
CITROEN 1.897 1.897 644 644 0 2.541 2.541

DACIA 5.553 5.553 332 332 0 5.885 5.885
DS 83 83 0 0 83 83

FERRARI 2 2 0 0 2 2
FIAT 13.048 184 13.232 4.836 328 5.164 17.884 512 18.396

FORD 916 2.330 3.246 6.695 179 6.874 7.611 2.509 10.120
HONDA 2.961 676 3.637 0 2.961 676 3.637

HYUNDAI 1.079 2.491 3.570 187 187 1.079 2.678 3.757
INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 127 6 133 127 6 133
IVECO 0 327 327 0 327 327

JAGUAR 27 27 0 0 27 27
JEEP 534 534 0 0 534 534

KARSAN 0 71 71 71 0 71
KIA 985 985 145 145 0 1.130 1.130

LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1
LAND ROVER 271 271 0 0 271 271

LEXUS 0 32 32 0 0 32 32
MASERATI 15 15 0 0 15 15

MAZDA 126 126 0 0 126 126
MERCEDES-BENZ 693 693 1.120 1.120 0 1.813 1.813

MINI 256 256 0 0 256 256
MITSUBISHI 332 332 0 399 399 0 731 731

NISSAN 1.454 1.454 379 379 0 1.833 1.833
OPEL 2.869 2.869 369 369 0 3.238 3.238

PEUGEOT 4.243 4.243 883 883 0 5.126 5.126
PORSCHE 42 42 0 0 42 42
RENAULT 10.005 2.111 12.116 475 475 10.005 2.586 12.591

SEAT 680 680 0 0 680 680
SKODA 2.531 2.531 0 0 2.531 2.531
SMART 8 8 0 0 8 8

SSANGYONG 10 10 54 54 0 64 64
SUBARU 113 113 0 0 113 113
SUZUKI 386 386 0 0 386 386
TOYOTA 2.487 171 2.658 134 134 2.487 305 2.792

VOLKSWAGEN 5.799 5.799 1.981 1.981 0 7.780 7.780
VOLVO 509 509 0 0 509 509

TOPLAM: 30.496 40.333 70.829 11.729 7.942 19.671 42.225 48.275 90.500
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK- ARALIK 2019         

ALFA ROMEO 0 253 253 0 0 0 0 253 253
ASTON MARTIN 0 18 18 0 0 0 0 18 18

AUDI 0 10.024 10.024 0 0 0 0 10.024 10.024
BENTLEY 0 9 9 0 0 0 0 9 9

BMW 0 9.583 9.583 0 0 0 0 9.583 9.583
CITROEN 0 8.827 8.827 0 3.206 3.206 0 12.033 12.033

DACIA 0 17.533 17.533 0 2.473 2.473 0 20.006 20.006
DS 0 269 269 0 0 0 0 269 269

FERRARI 0 20 20 0 0 0 0 20 20
FIAT 56.118 1.043 57.161 17.323 1.767 19.090 73.441 2.810 76.251

FORD 3.218 12.484 15.702 30.207 1.198 31.405 33.425 13.682 47.107
HONDA 17.246 3.108 20.354 0 0 0 17.246 3.108 20.354

HYUNDAI 7.326 15.460 22.786 0 1.114 1.114 7.326 16.574 23.900
INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 0 0 850 75 925 850 75 925
IVECO 0 0 0 0 1.326 1.326 0 1.326 1.326

JAGUAR 0 244 244 0 0 0 0 244 244
JEEP 0 2.123 2.123 0 0 0 0 2.123 2.123

KARSAN 0 0 0 511 0 511 511 0 511
KIA 0 4.987 4.987 0 1.355 1.355 0 6.342 6.342

LAMBORGHINI 0 9 9 0 0 0 0 9 9
LAND ROVER 0 1.371 1.371 0 0 0 0 1.371 1.371

LEXUS 0 85 85 0 0 0 0 85 85
MASERATI 0 45 45 0 0 0 0 45 45

MAZDA 0 417 417 0 0 0 0 417 417
MERCEDES-BENZ 0 9.862 9.862 0 5.074 5.074 0 14.936 14.936

MINI 0 1.254 1.254 0 0 0 0 1.254 1.254
MITSUBISHI 0 747 747 0 1.880 1.880 0 2.627 2.627

NISSAN 0 11.980 11.980 0 1.087 1.087 0 13.067 13.067
OPEL 0 16.689 16.689 0 1.370 1.370 0 18.059 18.059

PEUGEOT 0 23.057 23.057 0 5.804 5.804 0 28.861 28.861
PORSCHE 0 361 361 0 0 0 0 361 361
RENAULT 51.258 9.410 60.668 0 4.309 4.309 51.258 13.719 64.977

SEAT 0 5.914 5.914 0 0 0 0 5.914 5.914
SKODA 0 15.369 15.369 0 0 0 0 15.369 15.369
SMART 0 44 44 0 0 0 0 44 44

SSANGYONG 0 111 111 0 260 260 0 371 371
SUBARU 0 662 662 0 0 0 0 662 662
SUZUKI 0 2.381 2.381 0 0 0 0 2.381 2.381
TOYOTA 22.012 1.350 23.362 0 939 939 22.012 2.289 24.301

VOLKSWAGEN 0 38.820 38.820 0 9.676 9.676 0 48.496 48.496
VOLVO 0 4.155 4.155 0 0 0 0 4.155 4.155

TOPLAM: 157.178 230.078 387.256 48.891 42.913 91.804 206.069 272.991 479.060
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2018'Aralık Sonu 2019'Aralık Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 467.693 96,17% 365.278 94,32% -21,9% 45, 50, 60

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 13.202 2,71% 8.665 2,24% -34,4% 100, 110

≥ 2001 cc B/D 1.372 0,28% 1.117 0,29% -18,6%

-33,8%

125,3%

160

≤ 85 kW ELEKTRİK 80 0,02% 53 0,01% 3

86 kW ≤ 120 kW ELEKTRİK 0 0,00% 0 0,00% 7

≥ 121 kW ELEKTRİK 75 0,02% 169 0,04% 15

<=1600 cc HİBRİT 550 0,11% 101 0,03% -81,6% 45, 50, 60

1601 cc - <= 1800 cc (<50 KW) HİBRİT 0 0,00% 10 0,00% 110 % 18

1601 cc - <= 1800 cc (>50 KW) HİBRİT 3.011 0,62% 10.212 2,64% 239,2%

1923,7%

45, 50, 60

1801 cc - <=2000 cc HİBRİT 59 0,01% 1.194 0,31% 110

2001 cc - <= 2500 cc (<=100 KW) HİBRİT 1 0,00% 281 0,06% 160

2001 cc - <= 2500 cc (>100 KW) HİBRİT 265 0,05% 165 0,04% -37,7%

-15,4%

110

>2500 cc HİBRİT 13 0,00% 11 00,0% 160

Toplam 486.321 100,00% 387.256 100,00% -20,4% Vergi Oranları
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CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km) Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 84.049 17,28% 51.803 13,38% -38,37%

≥ 100 - < 120 gr/km 193.733 39,84% 155.158 40,07% -19,91%

≥ 120 - < 140 gr/km 111.567 22,94% 109.786 28,35% -1,60%

≥ 140 - < 160 gr/km 81.728 16,81% 59.967 15,49% -26,63%

≥ 160 gr/km 15.244 3,13% 10.542 2,72% -30,84%

-20,37%Toplam 486.321 100,00% 387.256 100,00%

MOTOR TİPİ Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

Dizel 58,09% 201.487 52,03%

-15,38%

-28,67%

Benzin 183.223

282.482

37,68% 155.042 40,04%

11,89%Otogaz 16.562 3,41% 18.531 4,79%

207,10%Hibrit 3.899 0,80% 11.974 3,09%

43,23%Elektrik 155 0,03% 222 0,06%

-20,37%Toplam 486.321 100,00% 387.256 100,00%

2018'Aralık Sonu 2019'Aralık Sonu

2018'Aralık Sonu 2019'Aralık Sonu
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2019 Aralık ayı sonunda otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %94,32 oranıyla 1600cc altındaki 
otomobiller 365.278 adet ile sahip oldu. Ardından %2,24 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,29 pay ile 2000cc 
üstü otomobiller yer aldı. 2018 Aralık ayı sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %21,9 , 1600-2000cc aralığında 
motor hacmine sahip otomobil satışlarında %34,4 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %18,6 azalış görüldü. 2019 yılında toplam 
222 adet elektrikli otomobil ve toplam 11.974 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
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