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Rekabet koşullarını fırsata çevirmek

Değerli Meslektaşlarım,

Bir Yetkili Satıcı dostumuzun yapmış olduğu çok değerli çalışmasından bir bölümü sizinle 

paylaşmak istiyorum, ilginizi çekeceğiniz düşünüyorum;

“Büyük bir hızla değişen ve artan rekabet koşulları içinde faaliyet gösteren bayiler rekabet 

üstünlüğü elde etmek ve pazarda yaşamlarını sürdürebilmek için hizmetlerine bir takım ki-

şilikler kazandırmak yoluna gitmek zorundadırlar.

Bir bayi için marka olmak yönetim, organizasyon, sistem, satış hizmetleri, servis hizmetleri, 

müşteri ilişkileri konularında bir ticari organizasyonun bir bütün olarak tamamen verimli ol-

ması demektir. İyi bir marka yaratabilmek ancak işe uygun üst yönetim kadrosu ve iyi bir ça-

lışanlar grubu ve çalışanlarla etkili iletişim ile mümkün olabilir. Yaratılacak bir markanın ba-

şarısı, işi yapacak firmanın başındaki patron ve üst düzey yöneticilerin vizyonları ile yakın-

dan ilgilidir. İyi markalar sadece iyi motive edilmiş çalışanlar ile yaratılabilir.”

Müşterilerin bizi tercih etmesi için bir neden yaratmalıyız. Müşteri bu kadar çok seçme şansı 

varken tercih edilen olmak için ne yapmalıyım sorusunu kendimize sormalıyız.

Kısa dönemde kârsızlık, müşteri ve personel kaybetmeme mücadelesi veren meslektaşla-

rım orta uzun vadede de müşterilerimizin değişen taleplerine uyum sağlamaya çalışmak 

zorundadır. Bu da müşteri memnuniyetinin çok büyük önem taşıdığı gerçeğini bir kez daha 

ortaya koymaktadır.

İyi bir sadakat programı daha çok müşteri tutmayı ve sonucunda daha çok parça ve işçilik 

satışını hedeflemektedir.

Bayinin kendi markasını farklılaştırabilmek iyi organize edilmiş, iyi yönetilen ve iyi pazarla-

nan sadakat programına ihtiyacı vardır. Hangisi bizim için daha önemlidir?

Binlerce müşteri ile temasa geçip bizle iş yapmasını hatırlatmak mı?

Kulübümüze gönüllü üye olmuş bizle temasa istekli, interaktif, daha fazla para harcamaya 

hazır müşterilerin olduğu bir sistem yaratmak mı?”

Araştırmalar, satış baskısı ile müşteri memnuniyeti arasında çok hassas bir denge olduğunu 

gösteriyor ve satış baskısı olan şirketlerin ve satış personelinin hedefi tutturmayı dolayısıy-

la bir sonraki satışı düşünüyorken, yüksek müşteri memnuniyetini tutturmasının zor oldu-

ğunu ortaya koyuyor. Hepimizin elimizdeki büyük değer olan sadık müşteri sayımızı arttıra-

madığımız zaman sağlayıcımız ile beraber kaçırdığımız fırsatları tekrar düşünme zamanımız 

gelmiştir diye düşünüyoruz.”

Yukarıdaki yazı uzun bir çalışmanın küçük bir parçasıdır ancak hepimizin üzerinde düşün-

memiz gereken konuları içermektedir. 

Saygılarımla,
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OYDER Yüksek İstişare Kurulu
2013 hedef ve stratejilerini ele aldı

 OYDER Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Kurul Başkanı Mehmet 
Sağıroğlu başkanlığında 4 Aralık 2012 günü dernek merkezinde 
gerçekleştirildi. Yüksek İstişare Kurulu, OYDER'in 2013 yılına yönelik 
hedef ve stratejilerini ele aldı. OYDER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 
Mehmet Sağıroğlu yaptığı açıklamada, OYDER'in geleceğe güçlü bir 
şekilde hazırlandığını ifade etti.
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OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal: 
'Yetkili satıcılarımızın yükselen 
pazar satışlarından yeterli 
pay aldığına inanmıyorum'

2012 yılını ekonomik ve siyasi olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

2
012 yılı dünyada siyasi olarak oldukça 

çalkantılı geçerken ülkemizde istikrarlı 

bir süreç oldu. Özellikle Arap Baharı ile 

başlayan bölgemizdeki sıkıntılar, korkulduğu gibi 

ülkemizi ve ekonomimizi olumsuz etkilemedi. 

Yılın ikinci yarısındaki Suriye ile yaşanılan 

problemler ise özellikle Hatay ve Gaziantep gibi 

illerimizde tedirginliğe yol açtı. Bu denli büyük 

ve içinden çıkılması zor durumlarda dahi ülke 

olarak dirayetli duruşumuzu koruduğumuzu 

düşünüyorum. Türkiye’nin siyasi olarak dünyanın 

önemli güçlerinden biri olduğu gerçeğinin bir 

kez daha kanıtlandığına inanıyorum.
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Ekonomik olarak ise büyüme hızımızın 

yavaşladığı ama büyümeye devam 

ettiği bir yıl yaşadık. Yılın ilk yarısında 

yavaşlayan ekonomimiz her sektörde 

şüphe ve tedirginlik yarattıysa da 

yaz ayları ile birlikte başlayan döviz 

kurundaki düşüşler ve kredi hacmindeki 

genişleme piyasaların yeniden 

canlanmasına neden oldu. Son çeyrekte 

ise büyüme hızının arttığı yolunda 

sinyaller alıyoruz ki bu da tedirginliğin 

ortadan kalktığı anlamı taşıyor.

ODD’nin yaptırmış olduğu çok kıymetli 

bir çalışma var ve bizlerde bu raporun 

gerçekleşmesini temenni ediyoruz 

ancak orta vadeli planda devletimiz 

büyüme hızlarını daha düşük tutmakta 

özellikle sektör üzerindeki bu vergi 

yükü arttıkça hatta sabit kalsa da 

otomotivin payı daha da düşecektir. 

Dolayısıyla ODD’nin rakamları ulaşılabilir 

olmaktan çıkacaktır. Ancak amacın 

sektörü büyütmek olması gerektiğini 

düşünüyorum.  

Devletin aldığı vergilerin sürekli 

arttırılması distribütör ve yetkili 

satıcının bu farkları müşterilerine 

yansıtamamaları sebebi ile sisteme zarar 

vermekte ve özellikle yerli sermayenin 

zayıflamasına yol açmakta.

Otomotiv sektörü bu genel ekonomik 

dalgalanmadan benzer şekilde etkilendi 

denilebilir. Yılın ilk yarısında geçen 

seneye göre düşük seyreden satışlar 

sonbahar aylarında toparlanarak 

bu senenin beklenen seviyelerine 

ulaşacağını gösterdi. 

CARİ AÇIĞIN NEDENLERİNİ OTOMOTİVDE 
ARAMAMAK GEREKİYOR

Otomotiv’in cari açıkta payı olduğu düşüncesine 

katılmıyorum. Bugün cari açığın ana sebebi enerji 

ihtiacımızdır, kayıtdışı ekonominin yoğun olması, 

verginin dengeli ve sağlıklı toplanamaması bu sorunun 

ana nedenlerindendir. 

Ülkemizdeki otomotiv sanayi direk üretimi kalitesi ile 

kendisini kanıtlamış durumdadır ayrıca yan sanayici 

dostlarımız bugün markaların yurt dışındaki üretim 

tesislerine sürekli ihracat gerçekleştirmektedirler.

Geçtiğimiz günlerde Mercedes-Benz firmasının 

CEO’su ülkemize gelerek TAYSAD organizasyonu ile 

yan sanayicilerimiz ile toplantı yapmış ve ülkemizden 

alınacak çok yüksek rakamlardaki bağlantıları 

imzalamışlardır. Bu tabloya baktığınızda sektörümüz 

kesinlikle cari açıkta sebep değil tam tersine istihdamda, 

vergi üretmede, Ar-Ge çalışmalarında ve bunların 

neticesinde ülkemize büyük katkılar vermektedir. Bu 

sebeple sürekli bu görüşlerin gündemde tutulmasını da 

sağlıklı bulmuyorum.

Devletin aldığı 
vergilerin sürekli 

artırılması, distribütör 
ve yetkili satıcının bu 
farkları müşterilerine 
yansıtamamaları sebebi 
ile sisteme zarar veriliyor. 
Bu durum özellikle yerli 
sermayenin zayıflamasına 
yol açıyor.
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Bugün ülkemiz kendi tankını, 
uçağını, kamyonunu, traktörünü 

üretebilecek bilgi birikimine sahip olduğunu 
görüyoruz. Yerli bir otomobil üretmenin de 
sanayicilerimiz için oldukça kolay olacağını 
düşünüyorum. Ancak buradaki önemli konu 
yapılacak yatırımın sağlayacağı kazanca 
değer olup olmadığı meselesidir. Bizler bu 
ülke vatandaşları olarak elbette ülkemiz 
sanayicilerinin ve dışarıdan gelebilecek 
ortaklık yapılarının da içinde olabileceği 
bir markanın üretilmesine elbette 
memnuniyet duyarız.

Otomotiv sektörünün 2012 
performansını nasıl buldunuz?

Otomotiv satışları 2011 yılında tarihi 

zirve yapmış ve 900 bin sınırını 

aşmıştı. Bu sene beklentiler geçen 

senenin yüzde 15-20 oranında altında 

kalmasıydı. Bu hedefle başladığımız 

2012 ilk çeyrekte bu tahminin bile 

iyimser olduğunu düşündürttü. Ancak 

yaz ayları ile başlayan hareketliliğin 

sonbahar aylarında beklenenin üzerine 

çıkması ile hedeflere yaklaşıldı.

Bu trendin yılın sonunda da devam 

etmesi ve hedeflerin tutturulması 

yolunda ilerlenirken aslında 

beklenmeyen bir vergi artışıyla yeniden 

belirsizlik sürecine girilmiş oldu. ÖTV’nin 

hem de pazarın en çok satış gören ve 

adet yaptıran bölümünde bir kez daha 

yükseltilmesi tüketicileri korkuturken 

yılsonu hedeflerine 

göre stok tutan 

firmaları da yeniden 

planlama yapmaya 

zorladı. 

Sonuç olarak şunu ifade 

etmek lazım, son 5 senedir 

otomotiv pazarı önemli 

bir canlılık yaşıyor. Geçen 

sene 1 milyonluk pazar hedefine çok 

yaklaştık. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu 

hedefin uzak olmadığını düşünüyorum. 

Bu sene içinde ODD’nin yayınladığı 

“Otomotiv Yol Haritası 2012-2016” 

çalışması 2016 yılına kadar otomotivde 

talep tahminlerini belirledi. Bu çalışmaya 

göre 1 milyonluk pazara 2 sene içinde 

ulaşıyor ve 2016’da 1,25 milyona 

geliyoruz. 

Tahmin yapılırkenki ekonomik 

varsayımlar ile Ekonomi Bakanlığı’nın 

yayınladığı büyüme tahminlerini 

karşılaştırarak yeni adetlere ulaşmak 

mümkün. Ancak her sonuçta 

Türkiye’deki ekonomik büyüme devam 

ettikçe hedeflerin de büyümesinin 

doğal olduğunu söylemeliyiz.

Bu performansı en çok etkileyen 
faktörler neler oldu?

Türkiye çok büyük potansiyele sahip 

ve otomotiv sektörünün geleceği çok 

parlak. Bugün ulaştığımız seviye hala 

gidebileceğimiz yolun çok başında 

olduğumuzu gösteriyor. Öncelikle bu 

potansiyeli hayata geçirmek için hep 

beraber çok çalışmamız ve uyumlu 

olmamız gerekiyor. 

2012 yılında gerçekleşen satışlarda 

hem distribütörlerin hem yetkili 

satıcıların çok değerli katkıları olduğunu 

düşünüyorum. Ancak unutmayalım 

ki 2012 yılı toplam satışları çok büyük 

ihtimalle 2011 yılının gerisinde 

kalacak. Yani aslında Türkiye yüzde 3 

büyürken otomotiv yüzde 10 küçülme 

yaşayacak. Otomotivciler olarak ülkenin 

2012 yılı büyüme performansından 

yararlanamadığımızı söylememiz 

mümkün.

Ancak bütün Avrupa’nın ekonomik 

sorunlarla boğuştuğu, bölgemizin siyasi 

çalkantılar ile uğraştığı bir dönemde 

bizim tarihimizdeki en yüksek ikinci 

satış yılını yaşamamız değerlidir. 

Hele yıl içinde hiç beklenmedik 

şekilde yükseltilen ÖTV’nin olumsuz 

etkisini de düşünürsek bu seneki 

toplam performansı başarılı olarak 

nitelendirmek doğru olur. 

ÖTV ayarlamasının artık kanıksanmaya 

başlayan bir bütçe yama aracı olarak 

kullanılmasının uzun vadede sektöre 

zarar vereceği kanaatindeyim. Dünyanın 

en yüksek satın alma vergilerine sahip 

bir ülkenin devamlı bunları yükseltme 

eğilimi içinde olması hepimiz için 

2012 yılı toplam 
satışları çok 

büyük ihtimalle 2011 
yılının gerisinde kalacak. 
Yani aslında Türkiye 
yüzde 3 büyürken, 
otomotiv yüzde 10 küçülme 
yaşayacak. Otomotivciler 
olarak ülkenin 2012 yılı 
büyüme performansından 
yararlanamadığımızı 
söylememiz mümkün.
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2012'YE ÖTV ZAMMI VE AUTOSHOW DAMGASINI VURDU

Şüphesiz ki ÖTV ayarlaması bu seneye damga vuran gelişme oldu. Her ne kadar 

bu sektörü olumsuz yönde etkilediyse de etkili faktörlerin başında yer aldı.

2012 yılının en başarılı organizasyonlarından biri Auto Show 2012’ydi 

diyebilirim. Bu sene fuar alanının değiştirilmesi pek çok sorunun giderilmesinde 

de etkili oldu. Sorunlar ortadan kaldırılınca hem araçların sergilenmesi hem de 

tüketicilerin ilgisi açısından zirve yaptığımız bir Auto Show yaşadık. Satışlara çok 

olumlu katkı yaptığına inandığım bu organizasyon için herkesi tebrik ederim. 

Gerek dünya lansmanları gerek uluslararası katılımcılar ve gerekse de üst düzey 

ilgi otomotiv sektöründeki yerimizi çok net göstermiş oldu kanaatindeyim.

anlaşılması zor bir karar. Umarım 

bundan sonra daha fazla ani vergi 

artışına muhatap olmaz, istikrarımızı 

koruruz.

AB içinde olma hedefimizi 

gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan 

da AB’nin vergi sistemini örnek almamız 

gerektiğini düşünüyorum keza AB üyesi 

ülkelerin otomotiv alımı esnasında 

üzerindeki vergi miktarı yüzde 15 ilâ 

yüzde 27 arasında değişiyor. Oysa 

ülkemizdeki vergi ve verginin vergisi ile 

hesaplandığında araç alımı esnasında 

vergi yükü yüzde 65’lerden başlıyor. 

Bizim her ortamda dile getirdiğimiz 

bir konu var sektör üretiminden, 

ithalatına, satışından servis hizmetine 

kadar tamamen kayıt içi çalışmaktadır 

ve devlete en fazla vergi geliri sağlayan 

sektördür. Dolayısıyla Devlet tarafından 

pamuklara sarılarak korunması gereken 

gözbebeği olması gereken bir sektördür.

Otomotiv sektörümüzün son 
yıllardaki durumunu göz önüne 
alırsanız, geldiğimiz nokta başarı 
mıdır? Yoksa beklenen bir durum 
mudur?

Geldiğimiz noktayı kısa vadede 

“başarı” uzun vadede “başlangıç” olarak 

tanımlamak gerektiğine inanıyorum. 

Kısa vadede başarı diyorum çünkü 

istikrarlı bir yükseliş ile gerek iç pazarda 

gerekse ihracatta tarihi rekorlar kırmaya 

başladık. Ülkemizde üretim yapan 

fabrikalar gerek yeni model yatırımları 

gerekse de üretim kaliteleri ile dünyanın 

sayılı üretim tesisleri olarak gösterilmeye 

başladı. Hafif ticari araç üretiminde 

dünyanın en ileri ülkelerinden biri olduk. 

İhracat rakamlarımız ülke ihracatının en 

büyük payına sahip olmamızı sağladı. 

Yan sanayi ve istihdam alanlarında 

otomotiv sektörünü ülkenin lokomotif 

sektörü haline el birliği ile getirmeyi 

başardık. Tüm bu gelişmeler, otomotiv 

sektörüne inanıp yatırım yapanlar için 

sürpriz değil beklenen gelişmelerdi.

Uzun vadede ise potansiyelimiz 

göz önüne alındığında yolun daha 

başındayız diye düşünüyorum. Türkiye, 

Avrupa’nın en genç ve dinamik 

"Otomotiv Devlet 
tarafından 
pamuklara 
sarılarak 
korunması 
gereken 
gözbebeği olması 
gereken bir 
sektördür."
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STOK MALİYETLERİ DİSTRİBÜTÖRLER YA DA 
DİSTRİBÜTÖRLER İLE ÇALIŞACAK FİNANS 
ŞİRKETLERİNİN ÜSTÜNDE OLMASI GEREKİYOR.

Bugünkü kâr marjları stok maliyetinin finansman yükünü 

kaldırabilecek seviyede olmadığını hepimiz analiz edebili-

yoruz.

Distribütörler özellikle büyük şehirlerde tüketicilere daha 

kolay ulaşma düşünceleri ile birbirine çok yakın noktalarda 

yeni satış ve servis noktaları açmaya çalışıyor ancak bu se-

beple bugünlerde yaşanan acımasız rekabet içinde Yetki-

li Satıcılar gider bütçesini oluşturabildikleri gibi gelir bütçe-

si oluşturamamaktalar.

Arzın fazla olması distribütörün Pazar payını arttırmak için 

bir baskı unsuru oluşturmakta, bu önce markalar arası reka-

bete daha sonrada Yetkili Satıcılar arasında yoğun rekabete 

sebebiyet vermekte.

Bununla beraber Yetkili Satıcılarımızda önlemlerini bugün-

kü ve ileride olabileceklere göre almaları gerekiyor. 

Özel servis noktalarının açılıyor olmaları engellenebilir bir 

durum olmamakla beraber bu yapılarında kayıt içinde çalı-

şıyor olmaları rekabetin doğru zeminde yapılmasını sağla-

yacaktır.

Bu rekabetin eşit seviyede yaşanabilmesi için devletin 

“Mesleki Yeterlilik Kurumuna” yaptırmış olduğu meslek ta-

nımlamaları ile beraber çalışanların bir sertifika sahibi ol-

ması ve sektörde sadece sertifikalı personel çalıştırılabilme-

si zorunluluğunun en kısa sürede getirilmesi gereklidir.

nüfusuna sahip ülkesi. Bu genç nüfusun 

gelişen refah seviyesi ile birlikte büyük 

bir güç olacağı gerçeğinden hareketle 

geleceğimiz için ümitli olmamız 

gerekiyor. Bu ülke hem altyapı imkanları 

hem dinamik nüfusunun yarattığı 

çalışma gücü hem de gelişen ekonomik 

yapısıyla dünya otomotivinde üst 

sıralarda yer almaya en büyük adaydır.

Tüm bu potansiyelin yanı sıra dikkat 

etmemiz gereken bazı hususlar da 

var elbette. Örneğin ihracatımızın 

büyük bir bölümünü karşılayan Avrupa 

ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz 

eğer yakın gelecekte yeniden istikrara 

kavuşmazsa ihracat için kalıcı pazar 

kaybına uğrayabiliriz. Bu nedenle 

kendimize alternatif pazarlar yaratmak 

için çalışmamız gerekiyor.  Kalıcı 

büyüme sağlayabilmek için en önemli 

önlem ise iç pazarımızdaki büyümeyi 

istikrara kavuşturmak olacaktır. 

Bu konuya öncelikle devlet, sonra 

distribütörler ve yetkili satıcılar olarak 

çok değer vermemiz gerekiyor.

Burada yerli marka için de şunları 

belirtmek istiyorum, bugün ülkemiz 

kendi tankını, uçağını, kamyonunu, 

traktörünü üretebilecek bilgi birikimine 

sahip olduğunu görüyoruz. Yerli bir 

otomobil üretmeninde sanayicilerimiz 

için oldukça kolay olacağını 

düşünüyorum ancak buradaki önemli 

konu yapılacak yatırımın fizibıl olup 

olmadığı meselesidir. Bizler bu 

ülke vatandaşları olarak elbette 

ülkemiz sanayicilerinin ve dışarıdan 

gelebilecek ortaklık yapılarının da 

içinde olabileceği bir markanın 

üretilmesine elbette memnuniyet 

duyarız.

Yetkili Satıcılık mesleğinin 
otomotivdeki yükselişten 
yeterince pay aldığına 
inanıyor musunuz?

Ne yazık ki yetkili satıcıların 

girdikleri riskin karşılığını 

aldıklarını söylememiz 

mümkün değil. Tüm 

dünyada olduğu gibi 

yeni araç satışından 

elde edilen kar oranı 

ülkemizde de çok düşük 

değerlerde. Bu karlılığın bizim gibi çok 

yüksek maliyetlerle iş yapmak zorunda 

kalan girişimciler için yeterli olduğunu 

söyleyemeyiz. 

Pazarın artışında önemli rol alan 

yetkili satıcılar gerek taşıdıkları stok 

miktarının yüksekliği gerekse de 

bu stoğun fonlanmasında yaşanan 

zorluklar nedeniyle yüksek maliyetler ile 

çalışılıyor. Yetkili satıcıların üstlenmek 

zorunda kaldıkları bu yükün azaltılması 

için ortaklaşa yeni çözümler yaratmak 

zorundayız.

YETKİLİ SATICILARIMIZIN 
YÜKSELEN PAZAR 
SATIŞLARINDAN YETERLİ PAY 
ALDIĞINA ASLA İNANMIYORUM.

Bizim çok önem verdiğimiz bir konu 

daha var. Otomotiv sektörünün 

yükselişinde paydaşlardan devlet, 

distribütör ve tüketiciler mutlu iken 

yetkili satıcıların mutsuz olması 

kabul edilemez. Otomotivin üzerinde 

yükseldiği bu dört paydaşın tamamının 

mutlu olacağı düzenlemeler şart. 

Yükselen piyasada ve geleceği parlak 

bir sektörde sadece yetkili satıcıların 

mutsuz bırakılması mesleğimiz 

açısından düşündürücüdür.

Şunu da paylaşayım yeri geldiği 

için, gerek iş ortaklarımız gerekse 

plazalarımızı dışarıdan görenler 

“eskiden çok kazanıyorlardı, oysa şimdi 

yine kazanıyorlar ama eskisi kadar 

kazanamadıkları için konuşuyorlar” 

diyorlar. Sizi temin ederim ki bu plazalar 

maliyetlerini çıkarmakta zorlanıyorlar, 

hatta o plazalarını kiraya verme 

maliyetlerini de bu giderlerin içine 

koymadan zorlanıyorlar. Biraz muhasebe 

bilenler ne demek istediğimi çok net 

algılayacaklardır.

Otomotivin 
üzerinde 

yükseldiği bu 
dört paydaşın 

tamamının 
mutlu olacağı 

düzenlemeler şart. 
Yükselen piyasada 
ve geleceği parlak 

bir sektörde sadece 
yetkili satıcıların 

mutsuz bırakılması 
mesleğimiz açısından 

düşündürücüdür.
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YETKİLİ SATICILIK MESLEĞİ SORUNLARINDAN NASIL KURTULABİLİR?

Her şeyden önce yetkili satıcılık tanımının yapılması ve KOBİ kapsamında kabul 

edilmesi gerekir. Şu anda yapılmaya başlanan uzmanlık alanlarının belirlenmesi 

çalışmasının genişletilerek tüm iş koluna yayılması doğru olacaktır. Ayrıca yetkili 

satıcıların KOBİ olarak tanımlanmaları halinde KOBİ’lere uygulanan avantaj ve fır-

satlardan yararlanmaları temin edilecektir. Böylece yetkili satıcıların finansal ya-

pılarını güçlendirmeleri sağlanacaktır.

Her zaman dile getirmeye çalıştığımız gibi elde edilen gelirin adaletli paylaşımı 

konusunda sağlayıcılara ve yetkili satıcılara büyük iş düşüyor. Marka standartla-

rı ve adetli satış baskısı altında gerek tesis yatırımına gerekse de stok maliyetine 

zorlanan yetkili satıcıların her geçen güz azalan kâr marjları ile hayatta kalabil-

meleri mümkün değil.  

Yetkili Satıcılar üzerindeki stok finansmanı baskısı kaldırılmalıdır. Bugün 800 

bini önümüzdeki süreçte 1.25 milyon satışı konuşurken artacak stok finansmanı 

problemine distribütör ve üreticilerin şimdiden çare bulmaları gerekiyor. Yeni fi-

nansman modelleri üzerinde çalışılmalı ve bu çalışma Distribütör-Banka ve Yet-

kili Satıcıların bulunduğu ortak bir konsorsiyum ile yapılmalıdır.

Maliyet analizleri çok ön plana çıktı, kâr 

marjlarının çok düşük olması nedeniyle 

maliyet analizlerin yapılması çok önemli 

bir hale gelmiştir.

Personelin verimli kullanılması, 

mesai saatlerinin yüzde 100 kullanım 

oranına ulaşılması, bu değişim 

reorganizasyonlara sebebiyet 

verecektir,  bu engellenemez bir 

gidişattır, çok markalılık aynı zamanda 

bayilerin birleşmesi anlamına da 

gelebileceği düşünülmelidir, bayilikleri 

sermayelerinin işletime göre zayıf 

kalıp sistemden çıkmaları yerine bazı 

bayilikleri kurumsal kimlikle birleşerek 

çok markalı olması gündeme gelecektir.

STOK MALİYETLERİ 
DİSTRİBÜTÖRLER YA DA 
DİSTRİBÜTÖRLER İLE ÇALIŞACAK 
FİNANS ŞİRKETLERİNİN 
ÜSTÜNDE OLMASI GEREKİYOR.

Bugünkü kâr marjları stok maliyetinin 

finansman yükünü kaldırabilecek 

seviyede olmadığını hepimiz analiz 

edebiliyoruz.

Distribütörler özellikle büyük şehirlerde 

tüketicilere daha kolay ulaşma 

düşünceleri ile birbirine çok yakın 

noktalarda yeni satış ve servis noktaları 

açmaya çalışıyor ancak bu sebeple 

bugünlerde yaşanan acımasız rekabet 

içinde Yetkili Satıcılar gider bütçesini 

oluşturabildikleri gibi gelir bütçesi 

oluşturamamaktalar.

Arzın fazla olması distribütörün pazar 

payını arttırmak için bir baskı unsuru 

oluşturmakta, bu önce markalar arası 

rekabete daha sonrada Yetkili Satıcılar 

arasında yoğun rekabete sebebiyet 

vermekte.

Bununla beraber Yetkili Satıcılarımızda 

önlemlerini bugünkü ve ileride 

olabileceklere göre almaları gerekiyor. 

Özel servis noktalarının açılıyor olmaları 

engellenebilir bir durum olmamakla 

beraber bu yapılarında kayıt içinde 

çalışıyor olmaları rekabetin doğru 

zeminde yapılmasını sağlayacaktır.

Bu rekabetin eşit seviyede 

yaşanabilmesi için devletin “Mesleki 

Yeterlilik Kurumuna” yaptırmış olduğu 

meslek tanımlamaları ile beraber 

çalışanların bir sertifika sahibi olması 

ve sektörde sadece sertifikalı personel 

çalıştırılabilmesi zorunluluğunun en kısa 

sürede getirilmesi gereklidir.

BİZLER ARTIK 1 MİLYON 
SATIŞ HEDEFİMİZİ YUKARIYA 
ÇEKMELİYİZ, HEDEFİMİZİN 1.5 
MİLYON ADET SATIŞ OLMASI 
GEREKİYOR.

Bunu sağlayacak en önemli unsurlar ise 

çevreci bilinci olan daha düşük karbon 

salınımı yapan yeni teknolojili araçlar, 

elektrikli, hybrit ve hidrojen yakıtlı 

araçlara sahip olunmasını sağlamaktır.

Ülkemizde yıllık 5 milyon satış adedine 

ulaşmış ikinci el araç satışının içinden 

bir miktarının sıfır satışa kaydırılması 

şeklinde olmalıdır. Bu durum zaten 

büyüme trendi devam eden ikinci el 

satışlarına da destek verecektir ve pazarı 

daha da büyütecektir. Devletimizden 

mümkün olabilecek en kısa süre 

içerisinde Yeni bir “Hurda Teşviği” 

programı açıklamasını istiyoruz.

Distribütörlerin son 4 yıldır satış 
adetlerinde artış olmamasına 
rağmen, sermaye ve ortaklık 
yapılarında değişiklik 
olmamasına rağmen otomotiv 
Yetkili Satıcılıklarında yüzde 5 ila 
yüzde 8 arasında marka değişimi 
ya da sektörden çıkış olmaktadır.

Yetkili Satıcılık sistemine halen 

dışarıdan yeni oyuncu girmiyor, bu 

hem sevindirici hem de üzüntü verici 

bir durum, girmemesinin sebebi bu 

işin artık bir meslek olarak algılanmaya 

başladığını diğer sektörlerin yeterli 

kâr göremedikleri için bu işe talip 

olamadığını göstermekte, 

Şunu da belirtmem gerekiyor, her bir 

Yetkili Satıcının üzerinde distribütörler 



17ARALIK 2012

tarafından kurgulanmış inanılmaz bir 

hedef baskısı var. Kâr’lar hedeflerin 

içine çekilmiş durumda ve eğer Yetkili 

Satıcılar, distribütörler tarafından 

kendileri için belirlenmiş olan hedeflere 

ulaşamazlar ise maliyetlerini dahi 

çıkarabilecek kârları elde etmeleri 

mümkün değil. Bundan dolayı birçok 

meslektaşım daha ay başında ay 

sonundaki hedefine ulaşmak için 

stoğundaki aracı zararına satmaya 

başlıyor, tek amaç var ay sonundaki 

hedefi yakalamak. Birtakım sebeplerden 

dolayı hedefini yakalayamaz ise o 

ay bırakın maliyetlerini çıkarmayı 

cebinden şirketine destek olmak 

durumunda kalacak. Bu sürdürülebilir 

bir sistem değildir. Bu sadece Yetkili 

Satıcıları zayıflatan ve sadece diğer 

paydaşların hedeflerine ulaşmasını 

sağlayan bir sistemdir. Paydaşlarımıza 

buradan sesleniyorum, iş ortaklarınızın 

şirketlerini zayıflatmayınız bu yakın 

gelecekte sizlere de çok zarar verecektir. 

Pazarın 1.25 milyon olacağının deklare 

edildiği bir raporda bu konunun da göz 

ardı edilmemesi gerekirdi. Bizler aynı 

platformda iş yapanlar olarak bu soruna 

çözüm bulmalıyız.

Önümüzde bir elenme süreci yaşanacağı 

söyleniyor, evet bu süreç kaçınılmaz 

olacak ancak herkes bilmelidir ki bu 

işi yapan çoğunluk ömürlerini bu işe 

vermiş ve tüm birikimlerini sistemin 

içine entegre etmiş kişilerdir. İş 

ortaklarımızın bu hesabı iyi yapmasını 

ve gelecek planlarını buna göre 

oluşturmasını temenni ediyorum.

OYDER ÜYESİ 
DEĞİLİM 
LAFINI KABUL 
EDEMİYORUM.

Devlet ve sağlayıcılardan 
beklentilerin dışında sizce Yetkili 
Satıcılar gidişatı değiştirmek için ne 
yapmalılar?

Yetkili satıcılar güçlerini birleştirmek 

ve derneklerinin arkasında sağlam 

durmak zorundalar. Yapılacak ilk ve 

en önemli iş bu. Atalarımızın çok 

güzel söylediği gibi “Bir elin nesi 

var iki elin sesi var”. Sorunlarımızın 

daha iyi ifade edilebilmesi, sesimizin 

daha gür çıkabilmesi için birliğimizi 

kuvvetlendirmeye ihtiyacımız var.

Bugün Türkiye’de faaliyet gösteren 

yetkili satıcıların yüzde 35 civarı 

OYDER’in düzenli üyesi. OYDER’in ortak 

sorunlarımız için çözüm yolları aradığı 

bilincinin daha hızlı şekilde yayılması 

gerekiyor. 

Bireysel bazda ise yetkili satıcıların 

özellikle maliyet kontrolünü çok daha 

özenli ve çok daha fazla zaman ayırarak 

yapmaları gerekiyor. Dünya üzerindeki 

diğer gelişmiş ülkelerde de görüldüğü 

üzere yeni araç satışındaki karlılığın 

artması beklenmiyor. Dolayısıyla 

maliyetleri düşürmek karlılık üzerinde 

kilit önem sahibi duruma geçiyor. 

Bu konuda güçleri birleştirerek OYDER 

kanalıyla geleceğimizi aydınlatacak 

çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. 

Yetkili satıcıların ortak maliyet 

kalemlerindeki iyileştirmeyi hedefleyen 

bu değerli projeyi önümüzdeki 1-2 ay 

Yetkili satıcılar 
güçlerini birleştirmek ve 
derneklerinin arkasında 

sağlam durmak 
zorundalar. Yapılacak 
ilk ve en önemli iş bu. 

Atalarımızın çok güzel 
söylediği gibi “Bir elin 

nesi var iki elin sesi 
var”. Sorunlarımızın 

daha iyi ifade 
edilebilmesi, sesimizin 

daha gür çıkabilmesi 
için birliğimizi 

kuvvetlendirmeye 
ihtiyacımız var.

Her bir Yetkili 
Satıcının üzerinde 

distribütörler tarafından 
kurgulanmış inanılmaz bir 
hedef baskısı var. Kâr’lar 
hedeflerin içine çekilmiş 
durumda ve eğer Yetkili 
Satıcılar, distribütörler 
tarafından kendileri için 
belirlenmiş olan hedeflere 
ulaşamazlar ise maliyetlerini 
dahi çıkarabilecek kârları 
elde etmeleri mümkün değil. 
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OYDER uzun zamandır TOBB’un içinde Otomotiv 
Sektör Meclisinde temsiliyet yapmaktadır. 
OYDER’in bu meclise çok önemli katkılar yaptığını 
ve meclis içinde çok önemli bir unsur olduğunu 
belirtmem gerekiyor. Ayrıca yönetim kurulumuz 
içinde bölge derneklerinde görev alanlar olduğu gibi 
TÜGİAD, KalDer gibi önemli STK’larda görev yapmakta 
olan arkadaşlarımız bulunmakta. Bu arkadaşlarımız 
diğer STK’lardaki değerli uygulamaları derneğimize 
taşımakta ve daha paylaşımcı daha güncel bir yönetim 
içinde olmamızı sağlıyorlar.

içinde hayata geçirmek arzusundayız. 

Ayrıca her bir Yetkili Satıcı dostuma 

müşteri memnuniyetine önem 

vermeleri ve ellerindeki müşterilere 

sahip çıkmaları gerektiğini söylemek 

istiyorum. Çok vahşi bir rekabetin 

yaşandığı sektörümüzde mevcut 

müşterisine önem veren ve müşteri 

odaklı işletim gösteren arkadaşlarımız 

rakiplerine göre daha avantajlı konuma 

geleceklerdir.

Sivil toplum örgütleri her geçen gün 
daha çok önem kazanıyor. Sizce bu 
gidişat devam eder mi?

Sivil Toplum Örgütleri, yeni dünya 

düzeninin en etkili organizasyonlarıdır 

diyebilirim. Kişilerin sivil inisiyatif alarak 

örgütlenmesi ve toplumsal, mesleki 

sorunlara çözüm aramaya başlaması 

çok kıymetli bir girişim. Türkiye’de de 

demokratik düzenin en vazgeçilmez 

olgularından biri olarak sivil toplum 

örgütlerini gösterebiliriz. Örgütsüz bir 

toplumun sesini duyurabilmesi zaten 

mümkün değildir.

OYDER’in gücünü arttırması ve sesinin 
daha gür çıkması için planladığı yeni 
faaliyetleri var mı?

OYDER uzun zamandır TOBB’un 

içinde Otomotiv Sektör Meclisinde 

temsiliyet yapmaktadır. OYDER’in bu 

meclise çok önemli katkılar yaptığını 

ve meclis içinde çok önemli bir unsur 

olduğunu belirtmem gerekiyor. Ayrıca 

yönetim kurulumuz içinde bölge 

derneklerinde görev alanlar olduğu gibi 

TÜGİAD, KalDer gibi önemli STK’larda 

görev yapmakta olan arkadaşlarımız 

bulunmakta. Bu arkadaşlarımız diğer 

STK’lardaki değerli uygulamaları 

derneğimize taşımakta ve daha 

paylaşımcı daha güncel bir yönetim 

içinde olmamızı sağlıyorlar.

Ancak Yönetim Kurulu üyelerimizin 

bölgelerinde veya şirketlerinde 

yüklendikleri önemli sorumluluklar 

sebebi ile, geçtiğimiz 5-6 yılı da 

kapsayarak konuşuyorum, artık 

derneğimizin daha çok profesyonel 

kadrolarla çalışma ihtiyacı olduğunu 

tespit ediyoruz. Bu tabi ki yanında 

maliyet unsurunu da gündeme 

getiriyor bu sebeple tüm Yetkili Satıcı 

arkadaşlarımızın derneğine sahip 

çıkmalarını bekliyoruz.

OYDER, yetkili satıcıların tüm talep ve 

isteklerini yerine getirmek amacıyla 

çalışan tek sivil toplum kuruluşudur. Bu 

nedenle yetkili satıcılara fayda sağlamak 

en önemli hareket noktasıdır.

Önümüzdeki aylarda hayata geçecek 

birçok yeni proje ile yetkili satıcılarımızı 

derneğimiz ile daha sıkı iletişim ve ilişki 

içine gireceğiz. Özellikle maliyetlerin 

düşürülmesi konusunda çok ciddi ve 

büyük bir çalışmanın içerisindeyiz. Çok 

yakında bunu yetkili satıcılarımızla 

paylaşacağız.

Ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile 

işbirliği içinde akademik bir çalışmanın 

da alt yapısını hazırlıyoruz. Bu akademik 

çalışma ile otomotiv sektörünün 

geleceğine ışık tutmak, yetkili 

satıcılarımızın önümüzdeki yıllarda 

karşılaşması muhtemel sorunlara karşı 

takınması gereken tavır ve tutumları göz 

önüne sermek istiyoruz. Bu çalışmanın 

da kısa zamanda hayata geçeceğini 

tahmin ediyorum.

Bir başka projemiz ise ortak tüketici 

kredisi ve ikinci el araç satış projemizdir. 

Çalışmalarına başlanmış ve önümüzdeki 

BÖLGE TOPLANTILARI

Yetkili Satıcılarımızda OYDER’in daha çok İstanbul merkezli 

bir yapısı olduğu kanaati hakimdi. Buna da bugün hak veri-

yorum, biz bu algıyı kırmak için bugüne kadar 13 tane böl-

ge toplantısı gerçekleştirdik ve ülkemizin her karış toprağı-

na adım atarak dostlarımız ile bir araya gelmeye gayret et-

tik. Dostlarımız bizi büyük bir misafirperverlikle karşıladı-

lar, ağırladılar kendilerine buradan tekrar çok teşekkür et-

mek istiyorum.

Bu toplantılarda sektörümüzde markaları temsil eden Ge-

nel Müdür’lerimiz ile bölgedeki Yetkili Satıcılarımızı bir ara-

ya getirdik ve bir Genel Müdür vizyonu ile gelecek öngörü-

lerini kendilerine anlatmaya çalıştık.

Yönetim Kurulumuz ve OYDER profesyonel kadrolarımız ile 

bu ziyaretlerimizi daha da sıklaştırmak için çaba harcamaya 

devam edeceğiz.
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yılın başlarında sadece üyelerimize 

sağlayacağımız çok önemli avantajlar 

sunan bu projemizi hayata geçirmeye 

gayret ediyoruz. 

Her bir Yetkili Satıcı dostumun büyük 

bir müşteri portföyü var, ancak bu 

portföy 'ne oranda kullanılabiliyor?'. 

Bunun içinde OYDER olarak yol gösterici 

olabileceğimiz bir sadakat projesi ile de 

yakında uygulamaya başlayacağız.

Özellikle servislerimizde yaşanan 

sıkıntılardan biriside Hasar 

departmanında çalışacak teknisyen 

azlığıdır. İŞKUR ile başlattığımız yetişmiş 

eleman ihtiyacı konusundaki proje ise 

İstanbul’da kaporta ve boya teknisyeni 

yetiştirme programı ile başlatılacaktır. 

Bu pilot uygulamanın başarılı olması 

durumunda proje taslağı ile diğer 

illerimizdeki İŞKUR Müdürlükleri ile aynı 

projeleri hayata geçirme şansına sahip 

olabileceğiz.

Meslek Liselerinde Kaporta Teknisyeni 

ve Boya Teknisyeni yetiştirilmesi 

için bölümler açılması ile alakalı 

görüşmelere başlıyoruz. Ülkemizin 

önemli üniversitelerinde “Otomotiv 

Perakendeciliği” bölümleri açılması 

için görüşmelerimizi başlattık. İlk 

etapta mezuniyetine kısa süre kalmış 

öğrencilerimize bir uzmanlık dalı 

olarak yapmayı arzu ettiğimiz bu 

çalışmayı ileriki dönemlerde 4 yıllık 

lisans programlarına dönüştürmeyi 

hedefliyoruz. Showroom’larımızdaki 

hizmet ve yönetim kalitesini arttırmanın 

geleceğimiz için ne kadar önemli 

olduğunun farkındayız.

OYDER ile ilgili vizyonumuz çok geniş, 

heyecanımız çok büyük. Bu nedenle 

bugüne kadar getirdiğimiz sesi yetersiz 

buluyor ve daha köklü sonuçlar elde 

etmek için büyük çaba harcıyoruz.

Yeni dönemde OYDER’de neler 
değişecek? Nasıl bir yapılanma hayal 
ettiniz?

Ülke çapında örgütlenme konusunda 

çok önemli değişiklikler gerçekleştirmek 

ve İl Başkanlıkları kanalıyla tüm yetkili 

satıcılarımıza ilk elden ulaşmayı 

hedefliyoruz. 

Merkezi yönetime bağlı Bölge 

Başkanlıkları ve bu bölgelere bağlı 

İl Başkanlıkları ile tüm Türkiye’yi 

kucaklamayı arzu ediyoruz. Bu sayede 

her ildeki yetkili satıcımız ile ilk 

elden temas kurmuş olacak ve bilgi 

paylaşımını hızlandırmış olacağız.

Ayrıca illerimizdeki arkadaşlarımızın 

örgütlenmesini arzu ediyoruz ki 

bunun çok başarılı örnekleri var, 

örneğin Mersin, Trabzon, Samsun, 

İzmir gibi illerimizde bu yapılar başarı 

ile yönetilmekte. Buralarda yapılacak 

başarılı uygulamar ile STK’lar Ankara’da 

tanınma ve temsil edilebilme olanağı da 

bulacaklardır.

OYDER hepimizin derneği. Çoğulcu ve 

katılımcı bir yönetim anlayışı ile herkesin 

desteğini almaya çalışıyoruz. Bu yolda 

ortaya atılan her fikri her çabayı ve 

her isteği çok özenle dinliyor, hayata 

geçirmek için azami çaba gösteriyoruz.

Yüksek İstişare Kurulu ne amaçla 
oluşturuldu? Ne gibi sonuçlar 
bekliyorsunuz?

Yüksek İstişare Kurulu bizim bu 

dönemde hayata geçirdiğimiz ve 

bundan sonra kalıcı olmasını arzu 

ettiğimiz çok değerli bir kurul olacak. 

Eski OYDER başkanları ve Otomotiv 

sektörünün çok değerli yöneticileri ile 

oluşturduğumuz bu kuruldan dernek 

yönetim kuruluna yol gösterici olması 

gibi bir beklentimiz var. Özellikle 

sektörde edindikleri bilgi ve birikimi 

bizlerle paylaşmalarını, OYDER’in 

vizyonunu genişletmelerini arzu 

ediyoruz. OTOBAN dergimizin bu 

sayısında da göreceğiniz gibi verdikleri 

demeçlerle gerçekten her birimizin 

ufkunu açan ve önümüzdeki flu ortamı 

netleştiren öngörüleri ile bizlere yol 

göstermektedirler. 

OYDER’in otomotiv Konferansları her 
sene büyük ilgiye mazhar oluyor. Bu 
sene de Kongre var mı?

OYDER Kongreleri artık sektörümüz 

için bir gelenek halini aldı. Her 

yıl gerçekleştirilmesi artık bizim 

isteğimizden daha çok sektörün bir 

talebi haline geldi. Bu nedenle bu 

görevden kaçacak halimiz yok. Biz, her 

YETKİLİ SATICILIK HANGİ EVRELERDEN GEÇECEK?

Yetkili satıcılık mesleği her zaman çok zor bir meslek olmuştur. Hem sağlayıcıların 

talepleri, hem müşterilerin istekleri, hem de rekabetin zorlaması nedeniyle çok 

cephede başarı kazanmayı gerektiren bir mesleğimiz var. Dolayısıyla bu zorlukla-

rın hiçbir zaman geçmesini beklemiyoruz.

Yetkili satıcıların en çok zorlandıkları konular olan karsızlık ve stok finansmanı 

önümüzdeki kısa vadede bizleri zorlamaya devam edecektir. Bu nedenle az önce 

söylediğim gibi maliyet konusu en önemli konumuz olacaktır. 

Çok markalı bayilikler de önümüzdeki yıllarda hayata geçecek bir başka geliş-

me diyebilirim. Hali hazırda pek çok yetkili satıcının çok markalı yapıya geçtiğini 

gözlemliyoruz. Yüksek maliyetleri markalar arasında bölüştürmek ve sinerjiden 

ekstra kazanç sağlamak amacıyla tercih edilen çok markalı organizasyonlar, önü-

müzdeki yıllarda daha da çok rastlanır olacaktır.

Bunu çoklu marka sistemi olarak değerlendirebilir ancak aynı marka bayilerinin 

de maliyetleri azaltma konusunda düşündükleri ortak işletim sistemleri de ileri-

de görebileceğimiz bir başka alternatiftir.
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sene olduğu gibi bu sene de otomotiv 

sektörüne yakışacak büyüklükte, içerikte 

ve kalitede bir kongreyi hayata geçirmek 

için şimdiden çalışmalarımıza başladık.

Hayalimiz bu kongreyi uluslararası bir 

platforma çıkartmaktır, bunun bu yıl mı, 

bir sonraki yıl mı olacağını bilemiyorum 

ama önümüzde böyle bir hedefimiz var.

Her sene yaptığımız kongrelerde 

Otomotiv Sektörünün Geleceği 

konusu üzerinde duruyor ve sektöre 

yön verecek tartışmalara ev sahipliği 

yapıyoruz. Bu geleneği sürdürmek 

OYDER Yönetim Kurulu olarak bizim en 

büyük görevimiz.

Ancak üzülerek paylaşmak istiyorum 

ki otomotiv sektörü ile iş yapan veya 

iş yapmak isteyen kişilerin kongreye 

gösterdiği ilgi ile kongrenin neredeyse 

ev sahibi olan Yetkili Satıcıların katılım 

oranlarını karşılaştırdığımızda hayal 

kırıklığına uğradığımızı belirtmek 

istiyorum. Geçtiğimiz yıl kongremize 

katılan ve kongrenin teması olan Yerli 

Otomobil üretimi ile ilgili bilgilerini 

bizimle paylaşan eski Almanya 

Şansölyesi sayın Gerhard Schröder 

ile başka bir ortamda bir araya 

gelebilme ve kendisinin yorumlarını 

dinleme şansları ne kadar olabilir diye 

düşünüyoruz açıkçası?

Geçen sene “Yerli Marka” 
konuşulmuştu. Bu sene hangi konuyu 
gündeme getirmek niyetindesiniz?

Otomotiv sektörünün gelişime açık 

çok yönü var. Bu nedenle geleceğimizi 

tartışırken konu sorunu yaşamamız 

imkansız. Biz konuyu seçerken tüm 

paydaşların katılımını sağlamayı, 

herkesin bu kongreden tatmin 

olarak ayrılacağı bir ortam yaratmayı 

hedefliyoruz.

Bu sene de tüm sektörü kucaklayacak 

herkesin dinlemekten zevk duyacağı 

konu ve konuklarla kongremizi 

gerçekleştireceğiz. Her yıl olduğu 

gibi bu yıl da Nisan ayında kongreyi 

gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl siz kişisel olarak bir sağlık 
problemi yaşadınız. Ancak çok 
yoğun bir tempo ile derneğe de 
zaman ayırıyorsunuz. Bu stresi nasıl 
yönetiyorsunuz? Bu arada Hacca da 
gittiniz, OYDER adına Allah kabul etsin 
diyoruz.

Evet, 2012 yılı biraz üzücü geçti.

Ummadığımız bir zaman ve yaşta 

beklenmeyen bir sağlık sorunu silsilesi 

yaşadım.Operasyonla çözüldüğünü 

söylüyor doktorlar, ancak aylık 

kontrollerle süreci takip ediyoruz.Tabii 

stres tüm sıkıntı ve hastalıkların ana 

sebeplerinden biri. Sektör kendi içinde 

zor ve yıkıcı bir yoğunlukla yaşanıyor. 

Sektörde olduğunuz müddetçe bu 

yaşananları, yaşam biçimi olarak görmek 

zorundasınız. Bu gerçeklerle sağlığımız 

el verdiği sürece işimizin başında, 

süremiz içerisinde ise derneğimizin 

emrindeyim. Olmadı, rabbim sağlık 

yoluyla yeter dediyse, biz işimizi de 

mevkimizi de bir arkadaşımıza gururla 

devrederiz. Âmâ tüm meslektaşlarıma 

tekrar söylemek isterim ki önce sağlık ve 

huzur geliyor, sonra ise diğerleri...

Ayrıca Allah niyetinde olan, gönlüne 

düşen tüm arkadaşlarıma da haccı nasip 

etsin temennilerimi iletiyorum. Rabbim 

hepimizin yardımcısı olsun... 

OYDER ile ilgili 
vizyonumuz çok 

geniş, heyecanımız 
çok büyük. Bu 

nedenle bugüne 
kadar getirdiğimiz 

sesi yetersiz buluyor 
ve daha köklü 

sonuçlar elde etmek 
için büyük çaba 

harcıyoruz.
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H
em binek hem ticari hem de ağır 

ticari araç satışı yapan bir yetkili 

satıcı olarak 2012'yi toplam pazar 

açısından değerlendirdiğimde, 2011'e 

göre yüzde 10-11 gibi bir daralma 

yaşanacağını düşünüyorum. Buradan 

hareketle ise pazarda 760-770 bin adet 

seviyelerini görebiliriz. Kasım ayındaki 

değerleri göz önüne aldığımızda, 2010 

yılının seviyelerine ancak ulaşabilir ya 

da biraz geçebiliriz. Ancak, özellikle hafif 

ticari araç pazarında ise adetsel olarak 

yüksek kayıplar da yaşayabiliriz. Bu yılı 

belki binek otomobil pazarında yüzde 

8 gibi bir kayıp yaşarken, hafif ticari 

araç pazarında ise yüzde 20 gibi bir 

kayıp olabilir. Ağır ticari araç pazarında 

ise bu oranlar yüzde 40'lara ulaşabilir. 

Bunun en önemli etkenlerinden biri ise 

yıl içerisinde yapılan ÖTV  zammıdır. 

Özellikle lüks segment otomobil 

pazarını bu artış çok etkilediği gibi hafif 

ticari araç pazarını da etkiledi. Hafif ticari 

araçlarda az bir zam varmış gibi gözükse 

de, yaygın kullanılan bu araçların 

ÖTV'leri yüzde 10'dan yüzde 15'lere 

çıktı. Bu da yüzde 50 gibi bir vergi artışı 

olarak yansıdı. Bunun yanı sıra ağır 

ticari araç sektöründeki kayıplar ise 

bundan ziyade Türkiye ekonomisindeki 

konjonktürel değişimlere bağlı olarak 

kayıplar yaşadı. Özellikle Irak ve Suriye 

ile yaşanan sorunlar nedeniyle bu 

ülkeler arasındaki ticaretimizdeki 

zayıflamalar büyük etkenlerden biri 

oldu.

Kredi faizlerinin düşmesi, 2013'de 
pazarı hareketlendirebilir

2013'e baktığımızda ise bu yıla göre 

yüzde 5-6 arasında bir büyümenin 

pazara yansıyacağını düşünüyorum. 

Bu da toplam pazarın 800 bin adetler 

seviyesinde gerçekleşmesine neden 

olabilir. Binek otomobil pazarının 

570-575 bin, hafif ticari araç pazarının 

220-225 bin civarında olacağını tahmin 

ediyorum.

Türkiye ekonomisinde bazı müspet 

gelişmeler 2013 otomotiv pazarına 

damgasını vurabilir. Özellikle taşıt 

kredilerindeki faizlerin düşmesi, 

pazarın gelişimi için önemli bir etken 

olacak. Bunun dışında 2012'de ÖTV'ye 

yapılan zamma 2013'de müşterinin 

adaptasyonu sağlanmış olacak.

Model yılı uygulaması pazara olumlu 
yansıyacak

Bunun yanı sıra model yılı değişikliği 

de 2013'de damgasını vuracak. Pazar 

açısından 2012 yılınının Aralık ayı 

geçmiş yıllardaki gibi olmayacak. 

Müşteri 2013 yılı model satın otomobil 

satın almak için Ocak ayını bekleyecek. 

Oysa otomotiv pazarında geçmiş 

yıllarda Ocak ayı satışları hep en düşük 

seviyelerde gerçekleşmiştir. 2013'de 

ise Ocak ve Şubat ayları, model yılına 

geçilen ilk aylar olduğu için otomobil 

satışlarının geçtiğimiz yılların aynı 

aylarına göre daha fazla adetlerle 

kapanacaktır. Otomotiv pazarı 2013'de, 

2012 yılından daha iyi olacak, ama 2011 

yılını yakalayacağımızı düşünmüyorum.

Yetkili satıcılar, markaları 
birleştirerek bir sinerji yaratabilir

Otomotiv yetkili satıcı arkadaşlarımızın, 

2013'e doğru ilerlerken, kesinlikle 

tasarruf tedbirlerini artırmaları 

gerekiyor. Zarar eden işletmelerini 

kapatma ya da birleştirme yoluna 

gitmeleri 2013 için daha da bir 

önem arz ediyor. Bunun yanı sıra, 

distribötürler kampanyalar düzenlerken, 

yetkili satıcıların kâr marjlarına 

mümkün olduğu kadar az dokunmayı 

hedeflemeliler. Yetkili satıcıların hayatını 

sürdürecek kampanyalar yürütmeliler. 

Blok muafiyetinin getirdiği 

uygulamalardan da yararlanarak, 

aynı çatı, aynı servis içerisinde bir kaç 

markanın hizmetini vermek gerekiyor. 

Yetkili satıcıların en önemli konularından 

biri kârsızlıktır. Dünyadaki, özellikle 

Avrupa'daki arz fazlası Türkiye'de 

tüketilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz 

günlerde ODD başkanı bir açıklama 

yaptı, "Pazarı ite ite götürdüklerini" 

ifade etti. OYDER Başkanı ise bu yoruma 

karşılık "İtile itile yorulduk, hatta pazarın 

hamallığını yapıyoruz" dedi. Güzel bir 

tespit olduğunu düşünüyorum, artık 

ülkemizde yetkili satıcılar boğulma 

noktasına geldiler. 

OYDER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Sağıroğlu: 

'Pazar, 2013'de bu yıla oranla yüzde 5-6 
seviyesinde büyüyebilir'

OTOMOTİV PAZARI 2013'DE, 2012 YILINDAN DAHA İYİ OLACAK, 
AMA 2011 YILINI YAKALAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM.
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2
011 yılındaki rekor satışın 

tekrar yenilenmesi ve otomotiv 

pazarının rüştünü ispat etmesi için 

2012'nin anlamı sektör için önemliydi. 

800 bin adetler seviyesine yerleşecek 

pazar rakamının artık yerine oturması 

anlamına geliyordu. Sektörün 

beklentileri de hep bu yönde oldu. Bu 

ÖTV'deki yüzde 3'lük artışın etkilerinin 

yavaş yavaş gözükmesine kadar sürdü. 

2012'nin son aylarında tüketici kredi 

oranlarındaki keskin düşüşle beraber, 

ÖTV artışından kaçan müşterinin, 

yapılan kampanyaların etkisiyle yeniden 

otomobil satın almaya yönelmesi 

umudu var diye düşünüyorum 

Sektörümüzde Aralık ayı satışları her 

zaman belirleyici oldu. Bunun yanında 

Sanayi Bakanlığı'nın uygulamaya 

aldığı Model Yılı Değişikliği de bu yıla 

damgasını vurdu. Eğer, 2013 beklentisi 

müşteride bir öteleme getirirse, 

yıl beklentinin altında kapanmış 

olacak. Bu da otomotivciler açısından 

oturmuş bir pazarın arka arkaya iki 

sene sürdürülebilir olması açısından, 

geleceğe daha umutlu bakma ümidi 

veriyor.

Müşterinin Model Yılı Beklentisi

Müşteri, otomobil alımını eğer 

Aralık ayına ertelediyse, Model Yılı 

Uygulaması'nın hayata geçmesiyle 

bu alımı 2013 yılının ilk aylarına 

yönlendirebilir. Bunun yanında, 

müşterilerden bu uygulamaya ilişkin 

sorular almaktayız. İthal otomobiller 

ile yerli otomobiller arasında 2013'e 

geçiş daha farklı olacak. Yerli üreticiler, 

yeni model yılı araçlarını Ocak ayının 

ilk gününden itibaren pazara vermiş 

olacak. En seri çalışan ithal otomobil 

firması bile, en iyi ihtimalle Şubat ayının 

ortalarında, yeni model yılı araçlarını 

pazara verebilecek.

Sektörümüzün alıştığı zirve yapan bir 

Aralık ayı var. Bu yıl için yılın son ayında 

satışlar 100 bin de olabilir, 130 binlerin 

üzerine de çıkabilir. Beklentiler bu 

yönde ama öte yandan müşteri Kasım 

ayındaki kampanyalara bakarak, 'Aralık 

ayında daha iyisi olur" diyerek talebini 

ertelemeye yönelmiş de olabilir. Belki 

de Aralık her zamanki beklentileri 

karşılayamaz, müşteri satın alma talebi 

Ocak ve Şubat aylarına ertelenebilir. 

Bu açıdan bu aylar belki zirve yapan 

aylar olarak değerlendirilebilir. Model 

yılının etkisiyle bu yıl sektör, bu durumu 

yaşarak görecektir diyebilirim. Ama şu 

da çok önemlidir, ÖTV'ye dokulunan 

bir ayda bile 800 bin rakamının aşılması 

artık, pazarın bu rakamın altına bir 

direnç gösterdiğinin işaretidir diye 

düşünmekteyim.

2013 yılında pazarın gelişimi bir yandan 

yine tüketici kredilerinin faizlerinin 

düşmesi etkenine bağlı olacak. Faizlerde 

yüzde 1'lerin altına hızlı bir düşüş, pazarı 

canlandırır. Bu pazarımızın artılarından 

biridir. Eksimiz ise yüzde 3'lük ÖTV 

farkını araçlara yansıtmayarak kampanya 

yapan sağlayıcıların, yeni yıl ile birlikte 

ÖTV farkını araçlara yansıtması olacaktır. 

Fakat yine sağlayıcıların yapacağı etkili 

kampanyalar da olabilir. Bu yüzden 

yeni yıla çok kötümser bakmamak 

gerekiyor. 2011, 2012 ve 2013 yılının 

pazar adetlerinin 800 bin bandında 

durmasıyla önemli bir nokta yakalamış 

olacağız. Bu artık sektörümüz için 

pazarın verimliliğini göstermesi 

açısından bir direnç noktası olacaktır. 

Dünyadaki krizlere rağmen bizim 

pazarımızın 800 bin adetlere ulaştığı 

her sene sektörün geldiği noktayı 

gösterecektir.

Yetkili satıcılar ne durumda?

Yetkili satıcılar tarafından telaffuz edilen 

sıkıntılar var, yatırım maliyetinin çok 

yüksek olması, işletme sermayelerinin 

her geçen artması gibi. Yetkili satıcılar 

açısından kâr marjlarının çok düşük 

olması büyük bir handikaptır. Bunun 

yanında bir de sağlayıcılardan hep 

bir beklenti var. Bu beklentilerin 

başında ise hedef baskısı geliyor. Yetkili 

satıcının gerek ay sonu, gerek yıl sonu 

hedeflerine bağlanmış olması anormal 

bir baskı yaratıyor. 

Sektörde bir kısır döngü var. Yetkili 

satıcı ay başladığı zaman, operasyonel 

anlamda bir aracı kendisine mal olmuş 

fiyatın altında satıyor. Ay sonunda 

ise başa baş noktasını yakalamaya 

çalışıyor. Üç ay sonunda ise kâr hedefine 

odaklanıyor. Bu sistemde adet o kadar 

önemli bir hale geliyor ki, adetsel 

bazda kâr operasyonu değil, üç aylık 

düşünüyor. Artık sağlayıcılar da, yetkili 

satıcılarının kâr etmeleri gerektiğini 

düşünecek diye umut ediyorum. 

'Yetkili satıcı kafayı kaldırıp 
nereye koşuyoruz diye bakamıyor'

Gülan Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı, TOBB 
Otomotiv Ticaret Meclisi
Meclis Üyesi
OYDER Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi
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Aslan Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi

Meclis Üyesi
OYDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Büyüme hızı pazarın gelişimini 
etkileyebilir

2
012 yılı İstanbul'daki hacimsel 

büyüklüğümüz ve çok markalı 

çalıştığımız göz önüne alınırsa geçen 

yıla göre daha düşük seviyelerde geçti 

diyebilirim.

Otomotiv pazarınının bu yılını 

değerlendirirken, geçen yıl 800 bin 

adetlere nasıl çıktığına da bir bakmak 

gerekiyor. Acaba gerçekten geçen 

yıl 800 bin adet satış, sektörün bir 

gerçekliği miydi? Yoksa sektörün 

gerçekliği aslında bu yıl mıdır? Bu 

yüzden biraz tersinden değerlendirmek 

gerekiyor. Bir de otomotiv pazarının 

gelecek yılı, yani 2013 var. Pazarın 

gelecek yılda daha da düşük 

adetlerde bir satış gerçekleştireceğini 

düşünüyorum. Bu nedenlerinden biri 

yüzde 2,9 olarak açıklanan büyüme 

hızı oluşturuyor. Ama öte yandan 

bunun tam tersi olarak da banka faizleri 

düşüyor. Büyüme hızının düşmesi, 

otomotiv sektörünün önünde bir 

engel midir? diye bir soru hemen akla 

gelebilir. Büyüme hızı, işsizlik sayısında 

bir dengesizlik yaratabilir. Bu da gelir 

düzeyinin düşmesine neden oluyor. 

Bu yüzden alım gücünde bir düşme 

yaşanabilir.

Kiralama hizmetleri daha öne çıkacak

Ben, otomotiv pazarını değerlendirirken 

iki açıdan düşünmenin faydalı olacağına 

inanıyorum. Filo kiralama şirketlerinin 

şu anda büyüdüğü bir ortamda, bunun 

gerçeği yansıtan bir satış adedi mi? 

Şimdi Türkiye'de yabancı yatırımların 

artmasıyla, ciddi boyutta bir şirketleşme 

ve bunun birlikte büyük bir araç 

yoğunluğu oluşmuş durumdadır. Pazarı 

değerlendirirken, kiralama sektörünün 

satın aldığı araçları da hesaplamak 

gerekiyor. Öte yandan ülkemizde 

kiralama şirketleri daha da büyüyecek. 

Operasyonel kiralama sürecinde, aracın 

mülkiyeti ve taahhüt edilen hizmetlerle 

ilgili tüm riskler operasyonel kiralama 

şirketine aittir. Döviz kuru, faiz, ikinci 

el fiyat, tahsilat, hasar/prim, enflasyon 

ve değişim aracı kullanım süresi gibi 

riskler kullanıcı için sorun olmaktan 

çıkıyor. Tüm bu riskler operasyonel 

kiralama hizmetine ait oluyor. Bu açıdan 

baktığımızda kiralama sektörünün öne 

çıkacağını düşünüyorum.

Ayrıca İstanbul'da metro ağının 

gelişmesi, özellikle Marmaray 

Projesi'nin hayata geçmesiyle 

beraber, ana arterlerde kurulacak 

olan istasyonlarda  günlük, kısa farklı 

araç kiralama hizmetinin bu yönde 

gelişeceğini düşünüyorum. Yakın bir 

gelecekte, insanlar sadece bir kart ile 

kısa mesafeli kiralama yapabilecekler. 

Bu da kiralamanın farklı bir boyutta 

gelişebileceğini gösteriyor.

Yetkili satıcılar için 2013 zor geçebilir

2013 yılının ise biraz daha zor 

geçeceğine inanıyorum. Özellikle 

rekabetin çok ön plana çıktığı ortamda, 

muhtemelen yetkili satıcılık sisteminin 

araç üzerindeki kârlılıkları değil, 

çalıştırılan elemanlar, yan gelirler ve 

hizmetler üzerindeki kârlılıklarıyla ilgili 

oranlarda değerlendirmek gerekiyor. 

Yetkili satıcılar için 2013'ün zor bir yıl 

olacağını düşünüyorum. Bu yüzden 

yetkili satıcıların çok markalılığa 

yönelmesini doğru buluyorum.

ASBİS Projesi

ASBİS Projesi Şubat ayında Ankara'da 

pilot uygulamaya geçecek. Bu işi yapan 

bir grup olan Trafik Müşavirleri olarak 

bizlerin de ASBİS Projesi kanununda 

yetkilendirilmiş durumdayız. Artık araç 

satmak bir başka iş, bu satışın resmi 

işlemlerini yapmak ise başka bir iş 

haline geldi. Bunun yanında buradaki 

usulsuzlükler için ciddi cezalar da kanun 

içerisinde yer almaktadır. Satış işlemi 

konusunda yapılan bilmeden hatalar 

ve ya usulsüzlükler yetkili satıcıya para 

cezası olarak yansıyacaktır. Belki bir hata 

bir ay içerisindeki elde edilen gelirleri 

alaşağı edebilir. Dolayısıyla, trafik 

müşavirleri olarak sistem içerisinde, 

yetkili satıcılar ile yapmış olduğumuz 

sözleşmelerle, Emniyet Genel 

Müdürlüğü'nden alacağımız şifreler 

ile yetkili satıcının sorumluluğunu 

üzerimize alarak tescil işlemi yapacağız. 

Bu açıdan yetkili satıcılar ile daha içiçe 

çalışmış olacağız. Yetkili satıcılarda yetki 

devri ile bu ortak sorumlulukla araç 

devir işlemleri yapılmış olacaktır.  

YETKİLİ SATICILIK SİSTEMİNİ, ARAÇ 
ÜZERİNDEKİ KÂRLILIKLARIYLA 

DEĞİL, YAN GELİRLER VE HİZMETLER 
ÜZERİNDEKİ KÂRLARLA ELE ALMAK 

GEREKİYOR. 

'ASBİS Projesi, yetkili satıcının 
bazı yüklerini alacak'
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Sigorta ve otomotiv sektörü arasında 
iyi bir bağ oluştu

2
012'nin bu ayına baktığımızda 

trafik sigortalarında yüzde 90 

üzerinde bir sigortalılık oranı olduğunu 

görüyoruz. Otomotiv sektöründe her yıl 

satılan araçların büyük bir kısmını sıfır 

araçlar oluşturuyor. Bu açıdan sigorta 

ve otomotiv sektörü arasında iyi bir 

bağ olduğunu düşünüyorum. Sıfır araç 

satışıyla başlayan sigorta hizmetinin, 

ikinci, üçüncü ve hatta daha sonraki 

yıllarda da sürekliliğini sağlamak 

gerekiyor.

Kaskolarda yüzde 35-40 oranında bir 

sigortalılık oranı bulunuyor. Ne kadar 

çok otomobil satılırsa, otomotiv sektörü 

ne kadar iyi performans gösterirse 

sigortalanma oranı da o ölçüde artıyor.

Bunun dışında sigorta sektörü olarak, 

hasar prim dengesi olarak trafik sigortası 

ve kaskodan kendi performansımız 

olarak çok memnun değiliz. 

2013 rahat bir yıl olmayacak

2012'nin çok iyi bir yıl olarak geçtiğini 

söyleyemem. Her ne kadar Türk 

ekonomisi, Avrupa'da yükselen bir 

yıldız olsa da, gene iş hayatı açısından 

istenilen hamleleri yapmak adına 

sıkıntılı oldu. Buradan hareketle de 

2013'ün çok rahat geçmeyeceğini 

düşünüyorum. Çok dikkatli olunması 

gereken yıllardan biri olacak. 2013 için 

enflasyon yüz 5-7'ler olacağı gibi bir 

tahmin yürütülse de bunun üzerinde 

olabileceğini tahmin ediyorum. Belki, 

kötü değil, çok iyi de değil, ama 

ekonomik olarak çok pembe günlerin 

bizi beklediğini hissetmiyorum. Herkesin 

çok dikkatli olması ve maliyetlerini 

düşürmesi gerekiyor. Verimliliğin daha 

da önem kazanması, iş yaşamı için bir 

hayat felsefesi haline gelmesi önem arz 

ediyor.

Ekonomiyi neler etkiyeyecek?

Ekonomide inşaat sektörü çok belirleyici 

durumda. İnşaat sektöründeki bir 

hareketlenme hem yan sanayisinin, 

hem etkileşimli sektörlerin de 

hareketlenmesine yol açıyor. Fakat, 

inşaat sektöründe de çok fazla bir arz 

var. Buradaki arz ve talep dengesi de 

ekonomiyi etkileyebilir.

Bunun yanında ithalat ve ihracat 

girdilerini de çok iyi dengelemek 

gerekiyor. İhracatımızın artması, 

cari açığı dengelemesi de önemli 

faktörlerden biri. Avrupa'da yaşanan kriz 

nedeniyle özel sektörün başka alanlara 

ve pazarlara yönelmesi gerekiyor. 2023 

Vizyonu'nda 500 milyar dolarlık ihracat 

gelirinden söz ediliyor. Bu yüzden 

şimdiden bunun nasıl gerçekleştirileceği 

konusunda çalışmak daha da bir farklılık 

kazanıyor. Türkiye'nin dünyanın ilk 

10 ekonomisi içerisine girmek gibi 

bir hedefi var. Bana göre ülkemiz bu 

potansiyele sahiptir.

En önemli iş ortağımız yetkili satıcılar

Sadece yetkili satıcılar için değil, 

hepimizin yapması gereken öncelik 

verimli çalışmaktır. Doğru maliyetlerle 

iş yapmak gerekiyor. Bütçemiz uygunsa 

altyapıya yatırım yapmak da başka 

önemli bir nokta. Özellikle teknoloji ve 

insan kaynaklarını göz ardı etmememiz 

gerekiyor.  

'Sektördeki kârsızlık sorununun, 
önümüzdeki yıllarda aşılmasını bekliyoruz'

DAHA VERİMLİ VE KÂRLI 
ÇALIŞMANIN YOLLARINI 
BULARAK, MALİYETLERİ 
KONTROL EDEREK, AYNI 
HACİMDE KALSAK BİLE 
SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK 
GEREKİYOR.

ERHAN TUNÇAY

Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri 
Birliği Genel Sekreteri

OYDER Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi
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Sektörün parekende ayağı değişim ve 
dönüşüm içerisinde

S
on 4 ila 5 yıldır sektörün özellikle 

perakende tarafının bir değişim 

bir dönüşüm içerisinde olduğu 

konuşuluyor. Bunun nedenlerinin 

başında düşen marjlar geliyor. 

Çalışma koşularının bir çok açıdan 

çeşitli regülasyonlar ve gerek vergi 

kanunları nedeniyle giderek zorlaştığı 

bir ortamdayız. Bunun yanı sıra gerek 

insan kaynaklarına, gerekse tesislere 

olan yatırımın gün geçtikçe konulan 

standartlar ve tüketicinin beklentileri 

nedeniyle kârlar da düşmeye devam 

edince dönüşüm meselesi çokca 

dillendiriliyordu. 

2012 senesi aslında sektör oyuncularının 

bunun iyice farkına vardığı bir yıl oldu 

kanımca. Benim gözlediğim mesele bu. 

Sektör dönüşüme gerçekten girdi

2012 senesi ikinci el kullanılmış araçların 

standardize veya daha uygun koşullarda 

satılması ile ilgili yapılmakta olan yeni 

yatırımlara sahne oldu. Yeni oyuncular 

ya da eski işletmelerin bu işe daha fazla 

sermaye ayırarak güçlendirmesine 

sahne oldu.

Bunun dışında bazı distribütörlerin 

kendi bayii ağlarındaki bayileri 

satın almasını yaşadık. Yani işini 

distribütörüne bırakan bayiiler 

oldu. Veya birtakım distrübütörlerin 

kendi perakende noktalarını daha 

güçlendirdiğini veya sayısını arttırdığını 

gördük.

Yetkili satıcılar tarafından çokça 

dillendirilen 'bu işin içerisinden nasıl 

çıkacağız' ya da 'bu işten çıkmalıyız' 

konuları artık gündemimize girdi.

2012 senesinde başlayan bu 

dönüşümün 2013 senesinde 

hızlanacağını öngörüyorum. Bugün 

yapmakta olduğum iş sebebiyle, 

biliyorum ki yurtdışından, Çin'den, 

Arabistan'dan, Amerika'dan ve hatta 

İngiltere'den ve hatta Doğu Avrupa'dan  

Türkiye'de otomotivle ilgili her konuda 

yatırım yapmaya iştahı olan yatırımcılar 

var. Yan sanayiye, perakendeciliğe 

girmek isteyen hatta bir uygun fırsat 

bulunursa distrübütörlük almak isteyen 

yeni markalar var. Tabi ki bunlar liberal 

ekonominin gerçekleridir.

Tüketici kanunları ve rekabet hukuku 

kanunları, blok muafiyeti regülasyonları 

tüketicinin haklarının gözetilmesi 

sektöre marjların düşmesi olarak yansıdı. 

Tüketici artık en güçlü kanal

Bugün; marka, üretici perakenci ve 

tüketici arasındaki döngüde en güçlü 

konumla olan tüketicidir.  Tüketicinin 

bu güçlü tarafını kullanmasıyla özellikle 

perakende tarafında bir kâr kaybına 

neden olmuştur. Bu bir gerçek, bir kere 

bu gerçeği kabul etmek durumundayız. 

Bundan Sonra Ne Yapmalı?

Öncelikle rekabetin tüm zorlamalarına 

rağmen mutlaka tüm yetkili satıcı 

operasyonlarının incelenebilir, 

ölçülebilir, analiz edilebilir hale 

getirilmesi gerekiyor. Bunu şunun için 

söylüyorum: Hiç birşey olmasa kendi 

bugünkü operasyonu ile ilgili hiç bir işe 

yaramasa bile ki mutlaka yarayacaktır. 

Yani herşeyin kitaba uygun olması, 

ölçülebilir hale gelmesi ve işini daha iyi 

yönetebilir hale gelmesi gerekiyor.

Yetkili satıcı işi  sadece bir otomobil alıp 

satmaktan oluşan bir iş değil. Bundan 

daha büyük, daha karmaşık, daha 

sistemli olunması gereken bir iş.  

'Yetkili satıcı işi  sadece bir otomobil alıp 
satmaktan oluşan bir iş değil'

HASTALANDIKTAN SONRA 
VEYA ÖLMEK ÜZERE İKEN 
ÇÖZÜM ARAMAK GİBİ BİR 
DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ. 
HALBUKİ HASTALANMADAN 
ÖNCE DAHA İYİ BİR BAKIM  
MÜMKÜNDÜ.

KT Otomotiv Danışmanlık 
Kurucusu/Otoworks 
Otomotiv İnternet 
Teknolojileri Başkanı

OYDER Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi
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Müşterinin Model Yılı Beklentisi

2
012 arzu edilen bir yıl olmuyor. 

Tabii bunun birçok önemli sebebi 

var ama herşeyden önce sektörün 

kendi özel sebepleri var. Bir de genel 

makro sebepler var. Türkiye'nin içinde 

bulunduğu ortam, her ne kadar 

mukayese edildiği zaman bir Avrupa'ya 

göre çok daha iyi durumda da olsak,  

bizim bir kilit motorumuz var ki o da, 

büyüme. Büyüme belirli yüzdelerin 

altında kaldığı zaman bize yetmiyor. 

Ülkemizin belirli bir yüzdenin üzerinde 

büyümesi lazım.  Bu da 4-4,5-5'dir. 

Keşke 7 olsa, 7 büyüme şansı zaten yok. 

Dolayısıyla hesaplanan büyüme bu yıl 

fiili olarak gerçekleşmediği için, sektör 

bundan makro bazda etkilenmiştir. 

Bir de sektörün kendi sebepleri var. 

Bir tanesi ve en önemlisi model yılı 

değişikliğidir. Bu tarihi bir ilktir. Aralık 

ayı sonuna kadar satılan ya da ithal 

edilmiş araçlar 2012 model olarak 

devam edilecektir. Eskiden bu, yıllar 

öncesinden gelen bir gelenek şeklinde, 

Ağustos'a kadar giderdi. Ama artık yeni 

2013 modeller, 2013 yılında gelmek 

durumunda. Bunun için de bir geçiş 

dönemi yaşayacak. Bunun iyi tarafı var, 

bardağın az da olsa dolu tarafı, ileriki 

yıllarda bir düzeltme yapılmış olacak. 

Bu tabii ilk yıl olduğu için geçiş zor 

olacak. Ama ondan sonra tıkır tıkır giden 

bir sistem olacak. Dolayısıyla 2013'de 

gelecek yeni ürünler, 2013 model olarak 

devam edecek. 

Model Yılı Doğru Bir Uygulama

Bence model yılı doğru bir uygulama 

ama geçiş yılı sıkıntısı var. İlk yıl sıkıntısı 

dışında uygulama doğrudur, bunda 

hiçbir sorun yoktur. Geçiş sancıları 

sebebiyle de 2013 bazı markalarda, 

distrübütörlerde geç gelecektir. 

Şubat'ta Mart'ta geleceği söylenenler 

var. Dolayısıyla bir boşluk olacaktır. 

Bardağın boş tarafına baktığımızda da; 

Aralık ayında distrübütör ve bayiilerin 

elinde satılacak ciddi bir 2012 model 

stoğu olacaktır. Bu da bir geçiş sıkıntısı 

yaşatacaktır. 

Tüketici Gözüyle Aralık Ayı

Tüketici gözüyle bakarsak Aralık ayı 

fırsat ayı olacaktır. Aralık ayında 2012 

model araç alayım dediği noktada 

çok cazip fiyatlar ve çok özel şartlar 

bulacaktır. "Yok ben beklerim, bundan 

sonra neden eski model alayım" diyen 

ve Ocak ile daha sonraki aylarda alacak 

olanlarsa ciddi bir maliyet artışıyla 

karşılaşabileceklerdir. Yani iki ucu keskin 

bir bıçak. Şimdi Aralık başındayız ve 

bu bıçağın ne tarafa doğru keseceği 

daha belli değil. Dolayısıyla bir bekleyiş 

içerisindeyiz; gerek pazar, gerek tüketici, 

gerek distrübütör, gerekse de tabii 

yetkili satıcı. 

2012'in En Olumlu ve En Olumsuz 
Gelişmesi

Sektörün kendi iç dinamikleri açısından 

baktığımızda, biraz önce bahsettiğimiz, 

model yılı değişikliği olumsuz etkiliyor. 

Tam olarak yansımasa da faiz düşüklüğü 

kısmen olumlu etkiledi. Ama faiz 

düşüklüğünün daha olumlu etkilerini 

2013'de bekleyeceğiz. Son çeyreği ya 

da son birkaç ayımızı, Kasım ve Aralık 

aylarını faiz indirimi etkileyecek gibi. 

Ama şu ana dek çok da olumlu birşey 

olmadı. Sıradan bir yıl oldu. Sıkıntılı 

sancılı bir yıl oldu. Hep mücadele yılı 

oldu. Sektörün hep konuştuğu gibi, 

iterek süregelen bir yıl oldu. 

Yetkili Satıcılar 2013'de Ne Yapmalı?

Yetkili satıcılara hep genel şeyler 

söylenir. Bu söze klasiklerinden 

başlarsak, farklı şeyler yapmaları lazım. 

"Biz bunu hep böyle yapardık" gibi 

genel kavramlardan kaçınıp, "neyi 

farklı yaparım?" sorusunu sormalılar. 

Çok ciddi bir rekabet var. Markalar 

arası bir rekabet var, aynı markaların 

satış teşkilatı içinde rekabet var, karşı 

komşuyla rekabet var, var... Tek çatıda, 

tek markaya hizmet etmek yeterli 

olmuyor. Dolayısıyla çok markalı yapıya 

geçmeleri lazım. Bir de tabii karlılığı 

zorlamaları gerekiyor. Burada da klasik, 

hani satarak kar etmek iyi birşey ama, 

yedek parça ve satış sonrasında kar 

edip o açığı kapatma imkanı var. Bence 

yetkili satıcılar için 2013'ün en radikal 

kararı "ben artık çok markalı bir sisteme 

geçeceğim" olmalıdır. Muhtemelen 

yüzde 50'si bunu yapmıştır ama kalan 

diğer yüzde 50 için böyle bir öneride 

bulunabilirim. 

2013, Yüzde 10 Daha İyi Olacak

Türkiye'nin kredi notunun artmasıyla 

yeni yatırımlar gelirse büyüme 

artacaktır. Büyüme arttığı zaman da 

istediğimiz o büyüme yukarı, faiz aşağı 

durumu gerçekleştiği zaman, 2013'ün 

2012'ye göre yüzde 10 daha iyi olacağını 

ben şimdiden söyleyebilirim.  

2012 SIRADAN, SIKINTILI, 
SANCILI BİR YIL OLDU. HEP 
MÜCADELE YILI OLDU. 
SEKTÖRÜN HEP KONUŞTUĞU 
GİBİ, İTEREK SÜREGELEN BİR 
YIL OLDU.

'2012, Mücadele yılı oldu'

MEHMET BULDURGAN
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MÜFİT METİN

'Bilimsel çalışmak zorundayız'

2
012 ne başında korkulduğu 

kadar kötü gitti, ne de sonradan 

ümitlenildiği kadar da pik yapacak 

gibi gözüküyor. Aralık ayı satışı öyle 

tahmin ediyorum ki 80-110 bin 

aralığında gerçekleşecek. Bu seneki 

Aralık satışlarının geçen senenin Aralık 

ayının altında kalacağı muhakkak. 

Burada tabii sektördeki daralmalardan 

ziyade Hükümetin aldığı model 

yılı uygulamasının getirdiği bir 

handikap var. Öyle olunca tabii Aralık 

ayının beklendiği kadar yüksek satış 

hacimlerine ulaşmayacağı kesin. Ama 

bunun bence geleneksel olarak yavaş 

giden Ocak ve Şubat ayına da bir artı 

rakam ekleyeceği kanaatindeyim. 

Dolayısıyla bu sene açısından sağlıklı bir 

ölçülebilirlik söz konusu değil. 

Model yılı kararı doğru bir karar mı?

Model yılı kararının doğru bir karar 

olup olmadığı tartışılabilir. Çünkü bu 

uygulama ile bugüne kadar otomobil 

sektörünü iki defa hareketlendirmek 

mümkündü.  2012'nin birinci fazı, ikinci 

fazı dediğimiz süreçlerde; model yılı aynı 

kaldığında ve 2012'de 2013 modellerini 

satmak mümkün olduğunda 2013'ün 

Ocak ayında da ufak tefek aksesuar, 

ekipman değişiklikleriyle yeni bir 

hareket sağlamak mümkündü. Şimdi bu 

kaybedildi, dolayısıyla iş neye döndü? 

Tek sene içerisinde hem model yılının 

değiştiği, hem ekipman serilerinin 

değiştiği bir süreç içine girilmiş oldu. 

Doğrusu, hangisi daha efektiftir 

konusunda ben şimdiden net bir şey 

söyleyemiyorum. 

2013, 2012'den daha iyi geçecek

2013'den daha ümitliyim. Türkiye'de 

tasarruf sahibinin yönlendiği iki 

argüman var. Ya konut, ya da taşıt 

sahibi olacaksınız. Öyle gözüküyor ki 

konut sektöründeki daralma 2013'de 

de artarak devam edecek. Taahhütlerin 

yerine getirilememesi, bunun 

yansımaları ve insanların artık taksitle 

beraber oturur kiramı öderim düşüncesi 

kalmadı.  Çünkü bitmemiş projeler 

satılıyor. Bana göre insanlar  kendileri 

için daha kolay hedef olan otomobil 

alımına doğru yönlenecekler. Onun için 

ben 2013'ün daha hareketli geçeceğini 

düşünüyorum. Bu tabii Türkiye'nin 

geneli için bir değerlendirme. Global 

olarak baktığınızda da; global ekonomik 

problemlere çözüm bulma ümidi 2013 

yılında biraz daha artacak. Avrupa 

Birliği ülkelerinden Yunanistan, 

Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya için 

eninde sonunda bir çözüm üretilmek 

zorunda.  Çünkü bir ülkenin ekonomik 

olarak batırılması tarihte olmuş birşey 

değil. Öyle olunca bunlara bir şekilde 

çözüm bulunmuş olunacak. Ben 

hareketleneceğini düşünüyorum ve 

2013'ün 2012'den daha iyi geçeceği 

kanaatini koruyorum. Türkiye için 

yüzdeler vermek çok mümkün değil. 

1993 yılında yaptığımız bir araştırmayı 

hatırlıyorum. O zaman Türkiye'de 

400 bin küsur araç satılıyordu. 2000 

yılı hedefi 1 milyonun üzerinde araç 

satılmasıydı. Sonra 2000 yılına bir 

geldik rakamlar nerelere geriledi. Şimdi 

tekrar ivme kazandı ama hani bunun 

geleneksel bir eğrisi var; otomobil 

sektörü 5 yılda bir pik yapar, ondan 

sonra dalgalanır dip yapar, ondan sonra 

tekrar pik yapar. Ama daha fazla dip 

yapacağı kanaatinde değilim. Herhalde 

yüzde 5-10 rakamları arasında bir artış 

olacağını öngörmek pek de yanlış 

olmaz.

1 milyon ne zaman geçilir? 

Bunun için Türkiye'nin biraz daha 

zamana ihtiyacı var. Vergisel 

dengelemeler ve  uygulamalarda 

pozitif bir değişim olmazsa, bir milyon 

hedefine ulaşmak hala çok kolay gibi 

gözükmüyor. Hele hafif ticari araçların 

kullanılabilirlik biçimi değiştirildikten 

sonra bu rakama ulaşmak bana daha da 

zor gibi geliyor. 

"Bilimsel çalışmak zorundayız"

Otomotiv işi, bilimsel olarak 

yapmadığınız takdirde artık devam 

ettirilebilecek, sürdürülebilecek bir iş 

kolu değil. Kar marjları her sene düşüyor. 

Ayakta kalma beceriniz için profesyonel 

ekiplere ihtiyacınız var, profesyonel 

yönetime ihtiyacınız var. Ve bilimsel 

çalışmak zorundasınız. Bu sadece bayii 

açısından, yetkili bayiinin kendisine 

bağlı bir kıstas da değil gayet tabii ki. 

İmalatçısından başlayıp, ithalatçısına, 

genel dağıtıcısına, distrübütörüne, 

satıcısına ve bayii ağının kendi 

arasındaki bilinçlenmeye kadar varan 

bir zincir içerisinde herkesin konuya 

sağlıklı bakmasından geçiyor. Yoksa 

bizim Türkiye'deki genel ticari anlayış 

içerisinde esas rekabeti müşteriye malı 

doğru satmaktan daha ziyade, hem 

markalar arası, hem marka içi öldüresiye 

rekabete süreklediğiniz müddetçe, 

sektörün hem yapan açısından karlı ve 

sürdürebilir zevkli bir iş olması mümkün 

değil, hem de bu sektöre gönül 

verenlerin her sene ertelenir ümitlerini 

bir sonraki seneye taşımasının ötesinde 

yapacak çok fazla birşey kalmaz. 

Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Volvo Otomobil Yetkili Satıcısı 
OYDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
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Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı 
TOBB Otomotiv Ticaret Meclisi Başkan 
Yardımcısı, İTO Meclis Üyesi 
İstanbul Otomobil ve Galericiler 
Derneği Başkanı
MÜSİAD Otomotiv Sektörü Yönetim 
Kurulu Üyesi
OYDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

MUSTAFA KARAYILAN

B
irçok dernekte görev yapmaya 

çalışıyoruz. 1998 yılından 

beri Odalar Birliği'nde ikinci elin  

kurumsal yapılması, taşıt alım 

vergisinin kaldırılması, noterlerle ilgili 

düzenlemeler yapılması gibi konularda 

emeklerimiz geçti. Tabii sırf biz değil 

herkes bununla ilgili çalıştı. Şu anda 

bakıyorum da,  Avrupa'dan daha 

öndeyiz. Bizim şu anki sistemimiz 

hakikaten çok mükemmel oldu.   

İkinci El Pazarı'nın Durumu

İkinci el pazarı bugüne kadar kayıt 

içinde olmadığından dolayı bütün ikinci 

eller elden ele geziyordu. Yani bir kayıtla 

bu kişi ona, o diğerine devrediyordu. 

Tabii birtakım hukuki sorunlar da 

bunun yanındaydı. Bunun bilançosu 

belli değildi, yapılan kazalar, polisin 

uğraşması, savcıların uğraşması, hastane 

masrafları gibi hep kayıt dışı olan işlerdi.  

Ama son noter düzenlemesinden sonra  

geçen yıl 4 milyon 800 bin motorlu araç 

devir gördü. Tabi burada belki bizim alıp 

sattığımız mükerrer araçlar da var. Yani 

tüketicinin tam rakamını tesbit etmemiz 

biraz zor. Bunun yüzde 60'nın doğru 

rakam olduğuna inanıyorum. 

Avrupa'daki Yetkili Satıcılar Ne 
Yapıyor?

Biz geçen hafta İTO vasıtasıyla Berlin, 

Paris ve Londra'da bir araştırma 

gezisine çıktık. Buralarda daha önceden 

ayarladığımız randevular vardı. Her 

ülkede bir-iki yetkili satıcıyla görüşmeler 

yaptık. İkinci el, birinci el nasıl satılıyor, 

fiziki durumları nedir? Baktım ki bizim 

bayilerimiz onlardan çok ileride. Paris'te 

bir yetkili satıcıya gittik. İnanın bizim 

katlı otoparklar herhalde ondan daha 

güzeldir. Ve aslında bizim insanımıza bu 

kadar yatırım yaptırmalarına üzüldüm 

ben.  Bu da bir milli servet. Fakat 

bakıyorum ki karlılık orada da yok. 

Yani Almanya'da 25 bin dönüm alanı 

olan bir yere gittik. 450 bin euro aylık 

masrafları varmış. Bunları sorduk, cevap 

verdi ama ne kadar doğru bilemiyorum 

tabii. Yıllık karları ise 1 milyon euro imiş. 

Ben inanamadım. İkinci ve birinci el 

karışık olmak üzere etraf araba dolu, 

hilafsız 500-600 araba vardı. 1 milyon 

euro için bu yapılır mı diye düşündüm. 

Tabii kendi yerleri, belki markayı satmak 

için yapıyorlardır. İkinci elin bizden 

daha fazla  olduğunu gözlemledim.  

Londra'da da bir markanın kendi 

yerinde sıfır araçtan çok, ikinci el araç 

vardı.  Yıllık satışta da 1 milyon 200 

bin sıfır araç, 1 milyon 800 bin ikinci 

el araç sattıklarını söylüyorlar. İkinci el 

araçları bin paund karla satıyorlarmış. 

Ama bunu dışarda internet aracılığı ile 

satanlar ve galericilerin iki bin paund 

kazanıyorlarmış ki iyi rakam. 

2013'de 2012 Satışlarını Yakalarız

Yılda bir milyon sıfır araç satar hale 

gelmek yüzde 10 büyüme demek. 

Orana baktığımız zaman otomotiv,  

Türkiye'nin büyümesinden daha çok 

büyüyor. Ve hala da piyasa aç diyoruz, 

işte biz Avrupa'ya yetişemedik, dünya 

standardını daha yeni yakaladık, 

140'larda, 130'lardayız diyoruz. Bir de 

tabii önümüzdeki sene ekonomi bu 

kadar büyümeyecek öngörüsü var. 

Otomotivin bir iyi tarafı faizlerin düşme 

beklentisi. Biz de borçlanmayı seven 

bir milletiz. Yani faizlerin düşmesinden 

dolayı otomotiv kredileri daha cazip 

hale gelebilir. Yani o açığı kredi 

avantajından dolayı yakalayacağımızı 

düşünüyorum. Özetle bu sene ile 

aynı rakamları yakalayacağımızı 

düşünüyorum. 

İkinci El Pazarındaki Potansiyel

Bugün bizde de, Avrupa'da da herkes 

ikinci el pazarına yöneliyor. Ama tabii 

daha yapacağımız çok işler var. İşte 

kilometre düşürmeler, çarpık arabayı 

satmalar, pert arabayı satmalar vb. 

Bunlar sektörün kötü tarafları ve bunları 

islah etmemiz lazım, yaptırımların 

uygulanması lazım, tüketiciyi 

koruyacağımız sistemi getirmemiz 

lazım.  

İkinci Elin Toplam Cirodaki Payı  

Dışarıdaki örneklerden de gördüğümüz 

üzere;  yetkili satıcıların toplam 

cirosunun içinde ikinci el payının 

yüzde 25 olduğunu tahmin ediyorum. 

Ve bu düzende sözkonusu payın 

daha da yükseleceğini düşünüyorum. 

Çünkü vatandaşın yetkili satıcıya 

daha fazla güven duymasıyla daha 

da yükselecektir. Eskiden tüketici araç 

değiştirecekse "ben arabamı satayım, 

gideyim bir sıfır araba alayım" denirdi. 

Şimdi bu gittikçe artık "ikinci elimi de 

alıyor, arabamı satmayayım, orada 

değiştireyim" deniyor. Böylece piyasa 

kendiliğinden oluşuyor.  

"YILDA BİR MİLYON SIFIR ARAÇ SATAR HALE GELMEK YÜZDE 
10 BÜYÜME DEMEK. ORANA BAKTIĞIMIZ ZAMAN OTOMOTİV,  
TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDEN DAHA ÇOK BÜYÜYOR."

'Otomotiv, Türkiye'den 
daha hızlı büyüyor'
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'Kullanılmış araç pazarı her yıl yeni araç 
satışına göre daha hızlı bir büyüme kaydediyor'

2012 beklentileri ve alışkanlıkları 
değiştirdi

O
tomotiv tarihimizin en yüksek 

satışlarına sahne olan 2011’den 

sonra bu sene için herkesin beklentisi 

küçük bir düşüş olması yönündeydi. 11 

aylık sonuçlara göre ulaştığımız 660.000 

adetlik satış bize bu beklentinin gerçek 

olduğunu gösteriyor. Aralık satışlarını da 

tahmin edersek toplam yılın 750.000 – 

780.000 aralığında kalacağı görülüyor. 

Bu rakam geçen yılın satışlarına göre 

yüzde 10’luk bir düşüşe işaret ediyor. 

Genel olarak 800 bin civarı satışın 

olduğu bir seneye kötü diyemeyiz. Bu 

nedenle 2012 otomotiv sektörümüz için 

başarılı geçmiştir.

Ancak 2012 içinde de bir çok 

dalgalanma yaşadık. Yıl başında global 

krizin etkileri nedeniyle piyasalara genel 

bir olumsuzluk hakimdi. Baharla birlikte 

ekonomimizin Avrupa bağımlılığının 

çok da yüksek olmadığı anlaşıldı ve 

piyasalara canlılık geldi. Yaz ayları geçen 

senenin benzeri şekilde tamamlanınca 

yıl sonu ile ilgili beklentiler bir anda 

yükseldi. Ancak hiç beklenmedik bir 

ÖTV artışı kararı en azından otomotiv 

sektörü için yeniden ivmeyi olumsuz 

yönde etkiledi. Bir yıl için hiç bu kadar 

çok ruh halimizin ve beklentilerin 

değiştiği bir yıl yaşamamıştık diyebiliriz 

herhalde.

Sektörü en çok etkileyen olumlu ve 
olumsuz faktörler

Bu seneye 2 tane hükümet kaynaklı 

karar damga vurdu. Bunlardan birincisi 

elbette ÖTV artışı. Bütçe açığını 

yamamak için bir kez daha otomotiv 

sektörüne darbe vuruldu ve bir kez 

daha ÖTV ayarlaması yoluna gidildi. 

Biz söylemekten yorulduk ama tekrar 

edelim, dünyanın en yüksek vergilerine 

zaten sahip olan bir ülkede her bütçe 

açığı oluştuğunda yeniden vergi 

yükseltmek uzun vadede çok zararlı. 

Sektörün bir türlü istikrar kazanamaması 

ve yatırım yapılırken çekingen 

davranılması gibi sorunlar yaşanıyor.

İkincisi ise ilk kez uygulamaya giren 

model yılı değişikliği. Bu sene model 

yılı ile takvim yılı birbirine eşlendi. Yani 

yılbaşından sonra yeni model yılına 

geçiş izni geldi. Bu yıla özel olarak 2012 

model yılı yaklaşık 1,5 sene süren bir 

model yılı oldu. Bu durumun özellikle 

kullanılmış araç piyasasında nasıl bir 

sonuç yaratacağını şimdiden kestirmek 

zor. Ancak kesin olan bir durum var ki o 

da önümüzdeki yıllarda piyasada birçok 

2012 model araç dolaşıyor olacak.

2013 ile ilgili beklentiler

2013 için çeşitli senaryolar üretiliyor. 

Kötümser senaryoya göre tüm 

piyasalarda bir yavaşlama ve daralma 

yaşanacağı yönünde. Bu konuda kendini 

şimdiden hazırlamaya çalışan işletmeler 

olduğunu biliyorum. Genel yaygın 

senaryoya göre ise gelecek yılın temelde 

2012 ile benzer nitelikler göstermesi 

bekleniyor. Özellikle otomotiv 

satışları için 2012’nin üzerinde 2011’in 

altında bir seviye tahmin ediliyor. 

İyimser senaryoya göre ise ekonomik 

büyümenin yeniden hızlanması ve buna 

bağlı olarak piyasalarda hızlı yükselişler 

olacağı düşünülüyor.

Şahsen bu senaryolar içinde bence en 

gerçeği yakını bu sene ile benzer bir 

seyir izlemesi yönünde olanı. Gelecek yıl 

ekonomik büyümemizin hedefl endiği 

gibi yüzde 4 civarında kalacağı ve 

otomotiv satışlarının da 750.000-

800.000 aralığında olacağını bekliyorum.

Kullanılmış araç pazarı

Kullanılmış araç pazarı her sene yeni 

araç satışından daha hızlı büyüme 

kaydediyor. Özellikle son düzenlemeler 

ile kayıt içine alınmaya başlayan bu 

piyasada kurumsal yaklaşımların 

sektörü büyütmeye devam edeceğini 

düşünüyorum. Her yeni araç satışına 

oranla 3,5 adet kullanılmış araç 

satıldığına dair yaptığımız tahminin 

uzun vadede yükselmesi ve tüketicilerin 

güven duygusunun arttırılması ile çok 

daha büyük oranlara ulaşacağımız ümit 

ediyorum.  

Okar Otomotiv ve 
ikincielotomobilim.com 
Yönetim Kurulu Başkanı

OYDER Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi
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Otomotiv sektörüne giriş nedeniniz 
neydi?

K
oç Üniversitesi Kimya 

bölümünden mezun 

olduktan sonra Boğazici 

Üniversitesi'nde mühendislik yönetimi 

masterine başladım. Bu sürecte aile 

mesleğimiz olan, aklımda da acıkçası 

hiç bulunmayan otomotiv sektörüne 

masterle beraber başlamış oldum. 

'Babama pazarlamada yardımcı 

olacağım' düşüncesiyle başlayıp; sigorta, 

satış sonrası, kalite bölümü derken, FAZ 

Otomotiv'de Genel Müdür görevini 

yürüterek sektöre devam etmekteyim. 

Kısacası giriş sebebim baba mesleği 

diyebilirim. 

Bu kadar erkek yoğun bir sektörde 
kadın yönetici olmak nasıl zorluklar 
veya avantajlar sağlıyor?

Her şeyden önemlisi erkeklerin daha 

küçükken arabalara olan merakı 

var. Biz de aynı düzeyde bir merak 

olmadığından, motor hacmi, beygir 

gücü gibi terimleri malesef sonradan 

oğrenmek zorunda kaldım. Sanırım 

benim icin en zor kısım buydu. Hafta 

sonu 'arabam.com' gibi araba dergilerini 

de zevkle okumaktansa görev icin 

okuyup, sattığımız markaların rakiplerini 

çalışarak sektörel bilgi edinme zorluğu 

dışında pek bir zorluk yaşadığımı 

söyleyemeyeceğim. Aksine kadın 

yönetici olarak erkeklerle çalışmak 

daha bile kolay diyebilirim. Sözünüzün 

daha çok dinlenmesi ve daha kuralcı 

olmamızın getirdiği avantajlar da 

oldukça fazla.

Kadın gözüyle otomotiv yöneticiliği 
ne gibi değişimler gerektiriyor?

Otomotiv yöneticiliği kesinlikle, 

babadan oğula ya da babadan 

kıza kalmamalı. Kendim de dahil 

söylüyorum, bu iş elden ele geçmemeli. 

Daha profesyonel daha tecrübeli 

yöneticiler yetişmeli. Aileden insanlar 

da bu işi yapacaksa mutlaka tabandan 

başlayıp kademe kademe ilerlemeli. 

Başlangıçta babamın bunu neden 

böyle yapmış olduğunu anlayamamış 

olsam da bugün geçmişe baktığımda 

10 yılda müdür koltuğuna oturtarak çok 

doğru bir karar verdiği kanaatindeyim. 

Ayrıca aileden olsanız da profesyonel 

gibi hedefli, primli ve maaşlı çalışarak 

aynı kurumsallığı devam ettirmek 

zorundayız.

Sizce daha çok kadın yönetici olması 
için neler yapılmalı?

Herşeyden önce kadınlara hak tanımak 

gerekiyor. Benim iki tane ağabeyim 

var. Otomotivi ikisi de gayet iyi 

yönetebilirken, aile işimize ilk benim 

başlamış olmam sanırım babamın 

vizyonundan geliyor.

Aile işini yönetenler ve yapanlar 

için babalar kız çocuklarını sadece 

sigortaya değil, tüm firmada yönetici 

olabilmek için yetiştirmeliler. Dışarıdan, 

profesyonel yetişenler ise birazcık sabır 

ve gayretle sektörde çok daha hızlı 

şekilde ilerleyip istedikleri pozisyona 

ulaşabilirler. Sektör büyük gibi görünse 

de ana oyuncular parmakla sayılı kadar 

az olduğundan hızlı ve sağlam bir 

kariyer planı icin kadınlara kesinlikle 

önereceğim bir sektör. 

FDN Grubu Genel Müdürü Zeynep Fidan Soysal: 

'İşimizi profesyonellere devretmeliyiz'
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Otomotiv sektörüne giriş nedeniniz 
neydi?

O
tomotiv sektöründe yer 

almak ben doğmadan önce 

ailem tarafından verilmiş 

bir karardır.  Okulları bitirip iş hayatına 

başlayınca ben de kendimi bu sektörün 

içinde buldum.  Yalnız, otomobil bayiliği 

benim için bilinçli verilmiş bir karardı.  

İstihdam, yatırım, ölçek ve dinamizm söz 

konusu olduğunda otomotiv, ülkemizin 

önde gelen sektörlerinden biridir; 

bu sebepten sektörde bulunmaktan 

memnunum.

Bu kadar erkek yoğun bir sektörde 
kadın yönetici olmak nasıl zorluklar 
veya avantajlar sağlıyor?

Otomotiv sektörünü erkeklerin domine 

ettiği bir gerçek, hem de önemli bir 

gerçek.  Benim içinde bulunduğum 

yan sanayide erkek egemenliği 

otomobil bayiliğinde olduğundan 

daha belirgin.  Orada daha büyük 

zorluklarla karşılaştığım için bir miktar 

perde arkasından, ön planda başkalarını 

bulundurarak yöneticilik yapmak 

durumunda kalıyorum.  Bayilikte 

ilk yıllarda yaşadığım bazı zorluklar 

sonucunda belli konulara dikkat 

edip ona göre davranış modelleri 

geliştirdikten sonra sorunların ortadan 

kalktığını gözlemledim.  Son yıllarda 

otomotiv sektöründe de özellikle genç 

nesilde gittikçe kadın oranı artmaya 

başladı.  Erkekler de bunun bir erkek 

dünyası olmadığını kabul etmek 

durumunda kaldılar. 

Kadın gözüyle otomotiv yöneticiliği 
ne gibi değişimler gerektiriyor?

Otomotiv dünyasında kadın oranının 

arttığı doğru fakat üst düzey yöneticilik 

konusunda bu eğilimin geçerli 

olmadığını görüyoruz.  Bayilerde 

profesyönel yönetici olarak kadın genel 

müdürlerin de istihdam edilebiliyor 

olması gerekiyor.  Bayilik sahibi ailelerin 

çocukları işin başına geçtiklerinde, 

oğlana satış-servis operasyonunun 

sorumluluğu verilirken kıza muhasebe-

finans verilmesi döneminin sona 

ermesi gerekiyor.  Üretici ve distribütör 

firmalarda müdür ve üstü pozisyonlarda 

kadın yöneticileri görüyor olmamız 

gerekiyor.  Bu pozisyonların kapılarının 

kadınlara açılması gerekiyor.  Öyle bizim 

şirketimizde şu oranda kadin çalışıyor, 

demekle olmuyor bu işler çünkü bu 

oran tek başına hiçbir şey ifade etmiyor.  

Belki hepsi çaycı ve temizlikçi olarak 

çalışıyor biz nerden bilelim.

Sizce daha çok kadın yönetici olması 
için neler yapılmalı?

Herşeyden önce kadınların da bu işi 

erkekler kadar iyi yapabileceklerini 

erkeklerin kabul etmesi gerekiyor.  

Bunu eşit maaş kriterleri konulması 

takip etmeli.  Kapılar bu şekilde açılır 

ve erkekler o kapıların önünde girişi 

kapatmasınlar yeter; kadınlar görevlerini 

hakkıyla yaparlar.  Otomotiv sektöründe 

erkek egemenliği problemi zihinlere 

bağlı, çözüm yolu da yine zihinlerdekini 

değiştirmekten geçiyor.  Nerden başlıyor 

derseniz, bunun bir problem olduğunu 

kabul etmekten başlıyor.  

Uzay Oto A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Seyra Toprak: 

'Otomotiv artık sadece erkeklerin işi değil'
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T
ürkiye’de otomotiv sektörü 

için yürürlükte bulunan grup 

muafiyet rejimi 2005/4 sayılı 

Motoru Taşıtlar Sektöründe Dikey 

Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemler 

Grup Muafiyeti Tebliği (2005/4 sayılı 

Tebliğ)’dir. Söz konusu Tebliğ’in muadili 

olan 1400/2002 sayılı Avrupa Birliği 

(AB) Tüzüğü’nün yürürlük süresi 

2012’de sona ermiştir ve motorlu 

taşıtlar sektöründe grup muafiyetini 

düzenleyen 461/2010 sayılı Tüzük 

yürürlüğe girmiştir.

461/2010 sayılı yeni Motorlu Taşıtlar 

Grup Muafiyeti Tüzüğü’nün 2. Maddesi 

kapsamında, 1400/2002 sayılı Tüzüğün 

yeni motorlu taşıtların alım, satım ya 

da yeniden satımına yönelik dikey 

anlaşmalara ilişkin hükümlerinin 

uygulanmasını 31 Mayıs 2013’e 

uzatılmıştır. Motorlu Taşıtlar Grup 

Muafiyeti Tüzüğünün 3. Maddesi 

uyarınca, yeni motorlu taşıtların alım, 

satım ya da yeniden satımına yönelik 

dikey anlaşmalar, 1 Haziran 2013’ten 

itibaren Genel Dikey Grup Muafiyeti 

Tüzüğü’nce düzenlenecektir.

461/2010 sayılı Tüzük, motorlu taşıtlar 

için yedek parçaların alımı, satımı ve 

yeniden satımıyla ve motorlu taşıtlar 

için onarım ve bakım hizmetlerinin 

sağlanmasıyla ilgili dikey anlaşmaları 

kapsar. Yedek parçaların dağıtımına ve 

motorlu taşıtlar için onarım ve bakım 

hizmetlerine ilişkin dikey anlaşmalar 

konusunda ise, motorlu taşıtların satış 

sonrası pazarlarında yeterli rekabet 

korumasının sürdürülebilmesi için 

bu Tüzük 1 Haziran 2010’dan itibaren 

geçerlilik kazanmıştır.

Bu kapsamda, yeni dönemde otomotiv 

sektörü için satış hizmetleri ile satış 

sonrası hizmetlerin iki ayrı tüzükte 

düzenlendiği görülmektedir.

Satış hizmetleri, sektör ayırmaksızın 

genel dikey ilişkileri düzenleyen 

330/2010 sayılı Tüzük’e tabi olurken, 

satış sonrası hizmetler 461/2010 sayılı 

Tüzük’e tabidir.

330/2010 sayılı Tüzük, sektörel bir 

düzenleme içermediği gibi, iki taraflı 

Pazar payı eşiği uygulaması ile 5 yılı 

aşmaması koşuluyla tek markalılığa izin 

vermesi ve internet üzerinden satışları 

detaylı biçimde düzenlemesi ile dikkat 

çekmektedir.

İlgili Tüzük kapsamında muafiyet, 

sağlayıcının sözleşme konusu mal 

ve hizmetlerin satışını yaptığı ilgili 

pazardaki pazar payının yüzde 30’u 

aşmaması ve alıcının sözleşme konusu 

mal ve hizmetlerin alımını yaptığı ilgi 

pazardaki pazar payının yüzde 30’u 

Otomotiv sektöründe Grup 
Muafiyeti Tebliği Değişiyor mu?

461/2010 sayılı Tüzük kapsamında, 1400/2002 sayılı Tüzük’e benzer nitelik taşıyan üç ana yasak söz 

konusudur. Buna göre, bağımsız tamircilere bakım onarımda kullanması amacıyla yedek parça satışının 

engellenmesi, yedek parça ya da ekipman tedarikçisinin bunları yetkili veya bağımsız satıcılara, 

yetkili veya bağımsız servislere ya da son kullanıcılara satma hakkının kısıtlanması veya tedarikçinin 

yedek parçalar üzerine ticari markasını ya da logosunu etkin bir şekilde ve kolayca görünür şekilde 

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

Av. Pınar Engisor Şahin
LEGAL HUKUK BÜROSU
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aşmaması şartıyla uygulanacaktır. 

Pazar eşiğinde yapılan bu değişikliğin, 

sağlayıcıların münhasır ya da seçici 

dağıtım sistemini seçmesinde farklılık 

yaratmayacağı öngörülmektedir.

Yine bu Tüzük çerçevesinde, 

1400/2002’de oldukça detaylı 

düzenlenmiş olan, asgari sözleşme 

süresi, anlaşmazlıkların hakeme 

götürülmesi gibi düzenlemelerin 

ortadan kalkacağı görülmektedir.

Satış fiyatının belirlenmesi,  münhasır 

dağıtım sistemi dışında bölge ya da 

müşteri sınırlaması, seçici dağıtım 

sistemi üyeleri arasında satışların 

engellenmesi ve seçici dağıtım sistemi 

üyelerinin son kullanıcılara aktif veya 

pasif satışlarının sınırlanması halleri 

1400/2002 sayılı Tüzük’te olduğu 

gibi 330/2010 sayılı yeni Tüzük’te de 

muafiyetten yararlanmayı kaldıran ağır 

kısıtlamalar olarak sayılmıştır.

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

461/2010 sayılı Tüzük kapsamında, 

1400/2002 sayılı Tüzük’e benzer nitelik 

taşıyan üç ana yasak söz konusudur. 

Buna göre, bağımsız tamircilere bakım 

onarımda kullanması amacıyla yedek 

parça satışının engellenmesi, yedek 

parça ya da ekipman tedarikçisinin 

bunları yetkili veya bağımsız satıcılara, 

yetkili veya bağımsız servislere ya da son 

kullanıcılara satma hakkının kısıtlanması 

veya tedarikçinin yedek parçalar üzerine 

ticari markasını ya da logosunu etkin 

bir şekilde ve kolayca görünür şekilde 

yerleştirmesinin kısıtlanması halleri 

461/2010 sayılı Tüzük’ün ihlali sonucunu 

doğuracaktır.

Türkiye, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 

1/95 sayılı kararı uyarınca grup 

muafiyetine ilişkin rekabet politikasını 

Avrupa Topluluğu’nun söz konusu 

politikasıyla uyumlaştırmayı taahhüt 

etmiştir.

Bu çerçevede AB’de yürürlüğe giren 

grup muafiyet tüzüklerinin Türkiye’ye 

de adapta edileceği açıktır. Rekabet 

Kurumu, Ekim ayı içerisinde otomotiv 

sektöründe yer alan oyunculara mevcut 

Tebliğ’in uygulamasını ve sektörün 

beklentilerini değerlendirmek adına 

bir anket göndermiştir. Bu çerçevede 

Rekabet Kurumu nezdinde konuya 

ilişkin çalışmaların sürdüğü de dikkate 

alınarak, yakın gelecekte Türkiye’de 

de benzer düzenlemelerin yürürlüğe 

gireceği görülmektedir. 

 Bahse konu değişikliklerin özellikle 

yetkili satıcılık sözleşmelerinde birçok 

stratejik karar alınmasına ve ticari 

uygulamaların değişmesine yol açacağı 

ve bu kapsamda gerekli çalışmaların 

başlatılması gerektiği açıktır. 
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E
rtuğrul Otomotiv, 1997 

yılından itibaren Çorlu´da 

faaliyet göstermektedir. 1997 

yılında başlayan faaliyetini kısa bir 

süre içerisinde genişleterek, Trakya 

bölgesinin tümüne otomobil satışı, 

servis hizmetleri, ikinci el otomobil 

satışı, yedek parça ve sigorta 

hizmetleri sunmaktadır.

Türkiye genelinde otomobil ve 

ticari araç satışı gerçekleştiren 

Ertuğrul Otomotiv, istek dahilinde 

gerekli işlemleri kendileri tarafından 

yapılarak müşteriye hizmet 

götürmektedir.

Ertuğrul Otomotiv, Türkiye çapında 

başarılı satışlar yapmıştır. Sadece 

Trakya bölgesinde değil, hizmet 

götürdüğü bütün yörelerde müşteri 

memnuniyetini sağlamıştır. 

iyi ve en kaliteli hizmeti sunmayı 

kendisine prensip edinmiş olup, 

müşteri potansiyelini her geçen gün 

arttırmayı başarmıştır.

Neden ERTUĞRUL OTOMOTİV ?

Araç satışına başladığı 2000 yılından 

itibaren müşteri memnuniyeti ve 

kurumsallığı ile çok başarılı bir 

performans sürdüren Ertuğrul 

Otomotiv, bu başarısını sürdürmeye 

kararlı olduğunu ifade ediyor.  

Bugün Suzuki, SsangYong, DFM ve 

Geely  markalarının resmi yetkili 

satıcısı olan Ertuğrul Otomotiv'i 

tercih edilmesinin sebebi ve 

güveni; Kurumsallık, Profesyonellik 

ve Anında müşterinin ayağına 

hizmet olarak belirtiyor. Müşteri 

yormadıklarını ve koşturmadıklarını 

söyleyerek, kendilerinin müşteri için 

koştuğunu ifade ediyorlar. 

Ertuğrul Otomotiv geniş bir satış 

portföyü ile müşterilerine hizmet 

vermektedir. Kalite, dürüstlük ve öz 

güven olarak belirledikleri ana ilkeleriyle 

Türkiye genelinde bir isim yapmıştır.

2000 metrekare kapalı alan, 6000 

metrekare açık, geniş ve teknolojik 

showroomu ile müşterilerine kusursuz 

ve kaliteli hizmeti verme çabasında 

olan Ertuğrul Otomotiv, Çorlu'da bu 

alanda öncü firmalardan biri olmuştur. 

Bu alanlarda müşteri memnuniyetini 

kazanan Ertuğrul Otomotiv için 

"Kalite ve Özgüven" vazgeçilmez 

unsurlardandır.

5 bine yakın kayıtlı müşterisi bulunan 

Ertuğrul Otomotiv ve Sigorta Aracılık 

San. Tic. Ltd. Şti., tüm satış sonrası 

hizmetlerde TSE 12047 standardına 

uygun, kendi iç kalite ve prensiplerinden 

ödün vermeden müşterilerine en 

OYDER'in yeni üyesi

Ertuğrul Otomotiv ve Sigorta 
Aracılık San. Tic. Ltd. Şti.
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H
aldız İnşaat Otomotiv ve 

Ticaret Ltd. Şti. olarak 1999 

yılından bu yana İzmit/Kocaeli´n de 

Mazda markasının yetkili satıcısı ve 

servisi olarak otomotiv sektörüne 

adım atıp bölge halkına ve otomotiv 

meraklılarına hizmet veriyor. 

Haldız İnşaat Otomotiv ve 

Ticaret Ltd. Şti. Mazda Otomotiv 

bayiliğinden sonra Otomotiv 

sektöründe büyüme kararı ile 2007 

yılında Peugeot Otomotiv bayiliğini 

bünyesine alarak hızla büyümeye 

doğru yol aldı.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti 

anlayışıyla faaliyetini sürdürmeye 

devam eden firmamız, modern tesisi, 

uzman kadrosu, müşteri ikramları ile 

sevgili Honda dostları için kusursuz 

hizmeti alabileceği, faaliyetine İzmit/ 

Kocaeli'ndeki adresi olarak devam 

etmektedir. 

1997 yılından bu yana hizmet veren 

Honda Plaza, 01 Haziran 2012 tarihi 

itibariyle hızla büyüyen Haldız İnşaat 

Otomotiv ve Ticaret Ltd. Şti. Mazda ve 

Peugeot Otomobil bayilerinin arasında 

yerini aldı.

Honda Plaza Haldız 1997 yılında 

kurulduğundan beri çok büyük 

başarılara imza atmış, her biri kendi 

alanında eğitim görmüş 45 uzman 

personelin satış, servis, yedek parça 

ve sigortacılık hizmetlerini Honda 

müşterilerine sunmaya devam ediyor.

OYDER'in yeni üyesi

Haldız İnşaat Otomotiv 
ve Ticaret Ltd. Şti
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Yolcu ve yük taşıyan ticari 
araçlara kış lastiği zorunlu oldu

 Yolcu ve yük taşıyan ticari 
araçlara 1 Aralık -1 Nisan 
tarihleri arasındaki dönemde, 
uygun kış lastiği kullanma 
zorunluluğu getirildi. Zorunlu 
olduğu halde kış lastiği 
takmayan araç sürücülerine 
500 TL idari para cezası 
uygulanacak. Özel araçlarda 
ise kış lastiği için zorunluluk 
aranmayacak.

K ış aylarında oluşan özellikle karlı 

ve buzlu yollarda özel karışımı 

sayesinde yumuşaklığını ve tutunma 

özelliğini koruyan kış lastiklerinin, 

havanın 7 derecenin altına düştüğü her 

an kullanılması gerekiyor. Çünkü kış 

lastikleri yaz lastiklerinden farklı olarak, 

içeriği ve deseniyle kış aylarında daha iyi 

tutunma ve fren mesafesi sağlıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nın hazırladığı yeni 

yönetmelikle de artık yolcu ve yük 

taşıyan ticari araçlar kış lastiğini 

1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında 

zorunlu olarak takacak. Bakanlık hava 

şartlarının durumuna göre bu süreyi 1 

ay uzatabilecek.

Cezası 500 lira

Yönetmeliğe göre, kış lastiğinin 

denetimini bakanlığın yetkilendirdiği 

bakanlık personeli ile Emniyet 

Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri 

ve belediyelerin denetim birimleri 

yapacak. Zorunlu olduğu halde kış 

lastiği takmayan araç sürücülerine 500 

TL idari para cezası uygulanacak.

Kış lastiği takmanın sadece ticari araçlar 

için zorunlu olduğu, hususi araçlar 

için herhangi bir yasal zorunluluğun 

bulunmadığı bildirildi. Yolcu ve eşya 

taşıyan ticari araçlarda kış lastiği 

kullanılmasını zorunlu hale getiren 

yönetmeliğin Resmi Gazete’de 

yayımlanmasıyla fiyatları 105 ile 350 lira 

arasında değişen kış lastiklerine talep 

arttı. Bu konuda sorulan sorular üzerine 

Emniyet yetkilileri konuya açılık getirdi.

Kış lastiği takmayan sürücüye ceza 

uygulamasının ilk etapta şehirlerarası 

yolcu ve yük taşıyan ticari araçlara 

yönelik olduğunu vurgulayan trafik 

yetkilileri, özel araçlar için herhangi bir 

zorunluğun bulunmadığının altını çizdi.

Yüksek güvenlik

Kış lastiklerinin, olumsuz yol 

koşullarında yüksek güvenlik sağladığı 

için kış lastiği takmayı tüm sürücülere 

tavsiye ettiklerini anlatan yetkililer, kış 

lastiklerinin özellikle düşük sıcaklıklarda 

ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde 

yaz lastiklerine oranla daha yüksek 

güvenlik sağladığını kaydetti. Emniyet 

yetkilileri, lastikleri teknik şartlara 

aykırı olan, kabak lastiklerle yola çıkan 

sürücülere 72 lira idari para cezası 

yazıldığını, ehliyetlerine 20 ceza puanı 

uygulandığını ekledi.

Neden gerekli?

Türkiye’de kış aylarında hava koşullarının 

sertleşmesiyle birlikte trafik kazalarının 

yüzde 20 oranında arttığı gözlemleniyor.

İçeriğindeki yüksek silika oranı ve özel 

karışımları sayesinde, ıslak zeminde 

yol tutuşu kuvvetli olan kış lastikleri, 
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7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, 

yumuşaklığını ve tutunma özelliğini 

koruyor; özel deseni sayesinde de 

karlı zeminde ilave çekiş sağlıyor. Yaz 

lastikleriyle 50 km/s hızla giden bir 

aracın fren mesafesi 44 metre iken, 

kış lastikleriyle bu mesafe 36 metreye 

kadar düşüyor. Bu kısalan 8 metrelik 

fren mesafesi de yaklaşık iki binek araç 

boyuna denk geliyor.

LASDER: Hayat kurtaracak

Lastik Sanayicileri Derneği 

(LASDER) Başkanı ve Brisa Genel 

Müdürü Hakan Bayman, kış lastiği 

regülasyonlarının uygulanmaya 

konulması sürecinde, bakanlık 

faaliyetlerini destekleyeceklerine, hem 

üreticilerin hem de son kullanıcının 

mağdur edilmemesi adına dernek 

olarak üstlerine düşen sorumlulukları 

hassasiyetle yerine getireceklerini 

açıkladı. Bayman, “Son kullanıcılara 

her şeyden önce can ve mal güvenliği 

için ilgili yönetmeliğe uygun hareket 

etmelerini, lastik üreticilerine de 

kullanıcıların bilinçli seçim yapmalarına 

destek olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Kış lastiği alırken dikkat

Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) 

Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, kış lastiği 

konusunda en çok merak edilenleri 

aydınlattı, kış lastiğinin neden, ne 

zaman ve nasıl kullanılması gerektiğini 

anlattı. Ünsal, kış lastiği kullanımının 

trafik kazalarının azalmasına katkıda 

bulunduğunu belirterek, kış lastiklerinin 

7 derece ve altındaki sıcaklıkların 

sürdüğü zamanlarda takılması, tersi 

şartlarda çıkarılması gerektiğine işaret 

etti. 

Karlı zeminde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi

1 - Şehirde yaşıyorum. Kış lastiğine neden ihtiyacım olsun?

Hava sıcaklığı 7 derecinin altına düştüğünde, yaz lastiklerinde kullanılan bileşim 

olması gerekenden daha sert bir hal alır ve bu da düşük yol tutuşa-uzun fren 

mesafesine yol açar. Şehir içinde veya değil 7 derecenin altındaki her koşulda kış 

lastiği kullanılmalı.

2 - Kış lastikleri daha pahalı, neden daha fazla para vereyim?

İki set lastik almış olacaksınız. Bir set kış lastiği ve bir set yaz lastiği. Soğuk 

havalarda kış lastiği, sıcak havalarda yaz lastiği kullanarak hem güvenliğinizi 

sağlamış hem de lastik ömrünüzü artırmış olursunuz.

3 - Kış lastikleri daha iyi performans gösteriyorsa neden tüm yıl boyunca bunu 

kullanmayayım?

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki hava sıcaklıkları için geliştirilmiştir. Yaz 

lastiklerinden daha yumuşak olan yapıları 7 derecenin üzerinde yaz lastikleri kadar 

iyi performans gösteremez.

4 - Kış lastiklerini yalnızca karlı havalarda mı kullanmalıyım?

Hayır. Kış lastikleri karlı, ıslak veya kuru, her türlü zeminde yüksek performans ve 

güvenlik sağlar. Ayrıca, kuru ve soğuk zeminleri de daha iyi kavrar.

5 - Sadece çekişin olduğu tekerleklere kış lastiği taksam ve diğer iki tekerimde 

yaz lastikleri kalsa... Uygun olur mu?

Bu kesinlikle tavsiye edilmez ve güvenli değildir. Patinaj, aracın dengesinin 

bozulması ve yoldan çıkma gibi durumların oluşma tehlikesi çok yüksektir.

6 - Kış lastikleri kullanırken, zincirli lastiklerde olduğu gibi çok düşük bir hızda 

mı seyretmem gerekir?

Hayır, zincirli lastiklerle 50 km/s’ten daha hızlı gidilemez. Uygun bir kış lastiği ile 270 

km/s hıza kadar güvenli bir şekilde seyredilebilir.

7 - Kış mevsiminde yaz lastiği kullanmaya devam edersem, aracın kontrolünü 

sağlamam zorlaşır mı?

Kış lastikleri 7 derecenin altında sıcaklıklarda yaz lastiklerine göre ıslak zeminde 

yüzde 10, karlı zeminde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi sağlar. Böylece aracınızı 

daha etkin bir biçimde kontrol edebilirsiniz.
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KLASİK OTOMOBİLLER

Bazı Avrupalı ancak özellikle Amerikan otomobillerinde 
ortaya çıkan dizayn ustalığı ve estetiği, bolca eklenen 
nikelaj aksesuarlarla birlikte otomobilleri bir görsel şölen 
haline getirmiştir. Bu otomobiller içinde üretildikleri 
yıllarda dünyaca kabul gören bir mükemmellik standardı 
yakalayanlar ise zaman içinde sadece sıradan bir 
otomobil olarak değil sahip oldukları tüm özellikleriyle 
Klasik Otomobil adıyla taçlandırılıyor…

2
0'inci yüzyılın başlarında ortaya 

çıkan yeni dostlarımız, önceleri 

ihtiyaçlarımızı karşılarken, savaş 

sonrası 50'li ve 60’lı yıllara gelindiğinde 

duygularımıza yönelerek göz zevkimize 

hitap etmeye başlamış, karakterimizin 

bir parçasını oluşturup neredeyse yaşam 

tarzımızı haykırarak imajı önemsemiştir.

Bazı Avrupalı ancak özellikle Amerikan 

otomobillerinde ortaya çıkan dizayn 

ustalığı ve estetiği, bolca eklenen nikelaj 

aksesuarlarla birlikte otomobilleri 

bir görsel şölen haline getirmiştir. Bu 

otomobiller içinde üretildikleri yıllarda 

dünyaca kabul gören bir mükemmellik 

standardı yakalayanlar ise zaman içinde 

sadece sıradan bir otomobil olarak değil 

sahip oldukları tüm özellikleriyle Klasik 

Otomobil adıyla taçlandırılıyor…

Özellikle 50 li yıllardan itibaren hızlanan 

teknoloji, keşfedilen yenilikler ve 

başdöndürücü değişim rüzgarlarından 

dünya otomotiv sektörüde fazlasıyla 

etkilenmiş ve günümüze kadar pek çok 

otomobil örnekleri armağan etmiştir. 

Özellikle içinde bulunduğumuz yeni 

yüzyılda kullan ve eskiyince yenisiyle 

değiştir hatta eskimesini beklemeden 

yeniye sahip ol sloganıyla hareket eden 

insanlar otomobillerini de aynı görüşle 

sürekli yenilemekteler.

Ancak yeni olmalarına ve tüm teknolojik 

üstünlüklerine karşın vahşice esen 

bu rüzgara karşı koyan ve kelimenin 

tam anlamıyla kıymet bilen, eskiyi 

sadece zaman zaman hatırlanan 

nostajji kelimesinden ibaret saymayan, 

geçmişlerinde en unutulmaz anlarına 

tanıklık etmiş kadim dostlarına sahip 

çıkan ve hakettikleri değerlerini onlara 

veren dost canlısı insanlarda var. Bu 

duyguyla hareket edip otomobillerine 

her zaman sahip çıkan, onlara en iyi 
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şekilde bakıp güzelliklerini ilk günkü 

gibi koruyan duyarlı kişler sayesinde 

tüm dünyada yollar sıradışı renklere 

bürünmeye başlıyor ve adeta 21'nci 

yüzyıl rüzgarlarına karşı ters taraftan 

esecek bir fırtına doğuyor…

Mutlaka dünyada bugüne kadar 

üretilmiş her eşyada olduğu gibi her 

eski otomobilde realite olarak klasik 

otomobil sınıfında sayılamaz. Manevi 

değerleriyse zaten çok izafi  olup mutlak 

bu kapsam dışındadır.

70’li yıllarda neredeyse tüm gençliğini 

bir Kaplumbağa Vosvos kullanarak 

geçirmiş ve hala o otomobile sahip 

birine hangi fi yatı sorabiliriz ki ?  Maddi 

olarak pek fazla değeri olmayan bir 

eşyanın diğer taraftan bizim için paha 

biçilmez bir değeri olabilir.

Ancak yinede bazı otomobiller 

vitrine çıktıkları yıllarda konuyla 

ilgili tüm otoritelerin kabul ettiği 

bir farklı konumlanmaya sahiptiler. 

İçinde bulundukları dönem itibarı 

ile bazen görsel tasarımları, bazen 

mekanik yenilikleri veya teknolojik 

keşifl erle donanmış bedenleri onları 

diğerlerinden ayırmaya yetti. Yıllar 

geçtikçe işte o otomobiller fi ziken 

eskiyip yaşlı ve yorgun bedenlere 

sahip olsalar bile ruh olarak hep 

başdöndürücü bir etki bırakmayı 

başardılar.

Zaman içinde bu araçlarla ilgili yapılan 

eski arabalar tanımlaması da değişerek 

haklı bir taç olan klasik otomobil adını 

almışlardır.

çok sayıda 1950`li ve 1960`lı Avrupa ve 

Amerikan otomobillerin katılarak renk 

verdiği görülmüş ve bu sayede klasik 

otomobil kavramı genişlemiştir.

İster Amerikan ister Avrupalı olsun, 

klasik değeri üst sınıfta olsun veya 

olmasın  iyi yapılan bir restorasyon 

sonrasında bu otomobillerin, sağlam, 

güvenli, konforlu, gösterişli, az 

rastlanan ve özel olmaları sebebiyle 

yola çıktığı zaman herkesin gözünün 

üzerlerinde olmasını sağlıyor. Bu 

ilgi sahibinin çok hoşuna gitmekle 

birlikte otomobilin bir döneme 

tanıklık ettiğini, belki de çocukluk veya 

gençlik yıllarının hatırasına yeniden 

sahip olma duygusu ve sayısının onlu 

rakamlarla ölçüldüğünü bilmek de 

ayrıca gururlandırıyor. Belki de sadece 

bu sebeple bile klasik otomobil  sevdası 

vazgeçilmez oluyor. 

Esas anlamda, dünyaca tanınmış 

en değerli klasik otomobiller 1925-

1950 tarihleri arasında imal edilen 

ve devasa radyatörleri, uzayıp giden 

motor kaputları, her biri estetik devrimi 

sayılan çamurluklarla dizayn edilmiş 

ünlü markalardır. Rolls-Royce, Bentley, 

Rispano-Suiza, Duesenberg, Bugatti, 

Mercedes-Benz, Delahaye, Alfa Romeo 

gibi ünlüler bu sınıfta bulunurlar. 20. 

yy’ın 2. yarısından itibaren bu sınıfa 
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"Tüketiciler 
diyete girdi"
Dünyaca ünlü perakende uzmanı Paco Underhill, 
küresel krizden sonra harcamalarında “fazla açılan" 
tüketicilerin şimdi kilo verdiğini söylüyor.

Ayşe Gülsün Özaltay
Fortune Dergisi, Aralık 2012

Perakende grusu olarak 

dünyada ün kazanan Paco 

Underhill, müşteri ve 

tüketicilerin davranışlarının 

alışveriş üzerindeki etkileri 

konusunda araştırmalar yapan, 

bu alanda dünyanın önde 

gelen uzmanlarından biri.

Paco Underhill, aralarında 

GAP, Adidas, BP, Levi Strauss & 

Co., Walmart, AT&T, Unilever 

Gilette, Hewlet Packard, 

Microsoft, McDonald's, 

Starbucks, Yahoo, Citibank 

gibi dünyaca ünlü pek çok 

markanın yanı sıra müzeler, 

stadyumlar, parklar, oteller, 

restoranlar ve alışveriş 

merkezleri gibi kurumlar için 

danışmanlık yapıyor.
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Geçtiğimiz günlerde, şirketi 

Envirosell'in Türkiye'de faaliyete 

girmesi nedeniyle İstanbul'a gelen 

Paco Underhill, perakende dünyası, 

pazarlama ve Türkiye'deki markalar 

üzerine sorularımızı yanıtladı.

Ekonomik krizden sonra 
tüketicilerin psikolojisi nasıl değişti?

Tüketiciler krizden sonra, yaptıkları 

harcamaların daha fazla olmamasından 

memnundulardı ve bunu kutluyorlardı. 

Bir sabah uyandıklarında, evleri ve 

diğer tüm harcamaları konusunda ne 

kadar açıldıklarını anlayınca, deyim 

yerindeyse aldıkları kiloları vermek için 

diyete girdiler.

Ekonomik krizin neden olduğu 
durgunluk döneminde, markaların 
daha çok müşteri çekmek için neler 
yapmaları gerekir? Sizce hangi 
markalar bu konuda başarılı?

Marka acısından bakarsak; öncelikle 

açık bir şekilde neye değer verdiklerini 

belirlemeliler. Ayrıca, müşterilerin 

harcadıkları paranın karşılığıda neyi 

aldıkları açık bir şekilde belirlenmeli. 

Bu açıldan bakıldığında bunu başarılı 

bir şekilde kotaran markalar genellikle 

Avrupa'da gıda sektöründe iyi 

perakende değeri elde edenler oldu. 

Perakende markalarının pek çoğu, 

market markalı ürünlerin satışında artış 

sağladı Tüketiciler market markasının 

tehlikeli değil de akıllı bir uygulama 

olduğunu anladı.

Sizde Türkiye'deki perakendeciler 
küresel marka olma yolunda hangi 
aşamadalar?

Marka olabilmek için ticaret ortamı 

çok uygun ancak finansal açıdan 

eksiklikler var. Bazı yerel Türk moda 

markaları küresel marka olma yolunda 

başarı elde etti. Doğu Avrupa ile 

ilişki içerisinde olan Türk alışveriş 

merkezlerinin bazıları ile çalıştım ve 

tüketicinin ilgisini çekebildiklerini 

düşünüyorum.

Türkiye'deki pazarlama stratejilerini 
nasıl buluyorsunuz?

Eğer Türkiye Ortadoğu'nun yeni 

merkezi olacaksa, alıcıların daha 

açık olması ve daha geniş bir kitleye 

hitap etmesi gerekiyor. Türkiye'de 

pazarlanan ürünlerde kalite ve 

şeffaflık değerinin ön plana çıkarılması 

gerektiğini düşünüyorum. Yeni orta 

sınıf tüketicilerin yerel ve bölgesel 

alanlardan küresel alanlara doğru 

ilerleme göstereceği kanısındayım. 

 Otomobil, konut, mobilya, 
PC, beyaz eşya, elektronik, 
gıda ve diğerleri... Hepsinde 
karar alma sürecini etkileyen 
çok önemli unsurlar var. 
Bunların başında ise “kararı 
veren” geliyor. Baba, anne, 
kadın-erkek, çocuklar ya da 
hep birlikte... Alımda son 
sözü söyleyenlerin profili, 
her sektör için önemli... 
Satış kampanyasından, 
mekan seçimine; fiyatlardan, 
modellere kadar çok önemli 
etkileri olan “karar sahibi”, 
gelir gruplarına göre de 
farklılık gösteriyor... 

D
ünyaca ünlü perakende 

antropoloğu Paco Underhill, 

verdiği bir konferansta, “Parayı kadınlar 

harcıyor. Siz kocalarını rahat bir yere 

oturtun ki, kadınlar rahat dolaşabilsinler. 

Kadın unsurunu atlamayın, mağazalarda 

kocalarını oturtacakları sandalye 

bulundurun” derken, çok önemli bir 

gerçeğin altını çiziyordu...

Gerçekten de gün geçtikçe kadınların 

satın alma sürecindeki etkileri, 

oynadıkları rol artıyor. Hatta, “başrol”de 

onların olduğunu da söylemek abartı 

sayılmaz... Ancak, bu eğilimin kadının 

çalışma hayatındaki rolü ile doğru 

orantılını unutmamak gerekiyor. 

Eğer kadın çalışmıyorsa hanenin gelir 

durumu belirleyici oluyor. Bu noktada 

da devreye baba giriyor. Ailenin geliri 

düştükçe “son karar” mercii olarak baba 

öne çıkıyor.

İşte bu aşamada “satın alma kararı” öne 

çıkıyor. Bu önemli kararı, hangi aile 

tipinde ya da sosyal gelir grubunda 

kimin verdiği, her sektörden şirket ve 

yönetici için çok önemli... Bu sorunun 

yanıtı, şirketler için çok önemli ip uçları 

içeriyor. Çünkü, şirketlerin pazarlama ve 

satış stratejileri bu yanıtla şekilleniyor. 

Kampanyalar, reklam ve tanıtımlar, ürün 

geliştirme, fiyatlandırma hep bu yanıta 

göre hazırlanıyor. Ancak, her ne kadar 

kadının etkinliği artsa bile bu yanıtın 

hanenin bulunduğu sosyo ekonomik 

gruba göre değiştiğini unutmamak 

gerekiyor.

Alışverişte kontrol kadında

Türkiye’nin önemli perakende 

şirketlerinden biri, satın alma kararını 

vereni saptamak amacıyla, “Süpermarket 

Müşteri Segmantasyonu” adıyla bir 

araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre, 

markette alışveriş kararını verenlerin 

yüzde 68’i kadın, yüzde 32’si ise erkek. 

Araştırmaya katılan üst ve orta sınıfa 

dahil olan hanelerde alışveriş kararı 

eşler tarafından ortak alınıyor. Oysa, 

DE sınıfında kadın ağırlıklı olarak kararı 

kendi veriyor. Bu grupta ailece karar 

verenlerin oranı da oldukça yüksek.

En “erkek” sektör otomotiv!

Türkiye’de otomobil satın alma kararını 

ağırlıklı olarak erkek alıyor. Çünkü, 

otomobil kullanan bayanların oranı, 

gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında son 

derece düşük seyrediyor. Ekonomik 

gruplara bakıldığında üst sınıftaki 

hanelerde erkek satın alma eylemini 

gerçekleştiriyor. Alt sınıf için sağlıklı 

bir değerlendirme yapmak çok zor. 

Çünkü, alt gelir grubundaki her 1000 

kişiden yalnızca 10’u otomobil sahibi. 

Bir otomobil şirketinin araştırmasına 

göre, CD sınıfı otomobil sahiplerinin 

yüzde 74’ü kararı kendi veriyor. Ailesine 

danışanların oranı ise yüzde 22. Bu 

segmentteki otomobil sahiplerinin 

yüzde 90’ının erkek olduğu düşünülürse, 

satın alma kararının erkekler tarafından 

verildiği ortaya çıkıyor. 
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‘Yabancı Yatırımcılar İstikrar, 
Güven Ve Genç İş Gücüne Geliyor’ 

Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan: 

 TAYSAD'da gerçekleştirilen 
"Mercedes-Benz Yan Sanayi 
Günü" etkinliğinde konuşan 
Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan Türkiye'ye yatırım 
yapan yabancı yatırımcıların, 
Türkiye'deki güvene, istikrara 
ve 29 yaş ortalaması olan iş 
gücüne bakarak geldiklerini 
söyledi.

T
AYSAD konferans salonunda 

gerçekleştirilen toplantıya, Ekonomi 

Bakanı zafer Çağlayan'ın yanı sıra Türk 

otomotiv yan sanayii ile işbirliğini 

arttırmayı hedefleyen Mercedes-

Benz üreticisi Daimler AG Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. Dieter Zetsche, 

Mersedes Benz Türk Direktörler Kurulu 

Başkanı Wolf Dieter Kurz, Mercedes 

Benz Otomobil ve Hafif Ticari Araç 

Satınalma Direktörü Dr. Klaus Zehender, 

Taysad Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 

Mehmet Dudaroğlu, Daimler üst düzey 

yöneticileri ile Türkiye'den 80 yan sanayi 

kuruluşunun 160 temsilcisi katıldı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 

Türkiye'de ilk kez böyle bir toplantı 

yapıldığını belirtirken, yabancı 

sermayenin Türkiye'ye gelmesinin çok 

önemli olduğunu söydi. Çağlayan, 

"Türkiye'ye yatırım yapanlar bizim 
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kaşımıza gözümüze boyumuza 

posumuza bakıp gelmiyorlar. Elbetteki 

kaşımız gözümüz boyumuzda fena 

değil. Türkiye'ye gelen yabancı 

yatırımcılar bu ülkenin fırsatlarına, 

siyasi istikrarına, Türkiye de güvene ve 

hepsinden önemli 29 yaş ortalamasına 

sahip iş gücüne geliyorlar" dedi.

Çağlayan şöyle devam etti: "Türkiye'ye 

gelenler sadece Türkiye'ye bakıp 

gelirlerse bu yanlış bir bakış açısı 

olur. Türkiye'ye gelenlerin 4 saat uçuş 

mesafesinde 56 ülkenin bulunduğu 

coğrafyaya baktıklarına inanıyorum. 

Bu 56 ülkenin bulunduğu coğrafyada 

toplam dünya nufusunun 4'te 1 i yaşıyor. 

Bu coğrafyada Dünya milli gelirinin 3'te 

1 ini oluşturuyor. Bu da 23-24 trilyon 

dolar. Bu coğrafyada 56 ülkede dünya 

ithalatının neredeyse yarısı 10 trilyon 

dolarlık alım bu bölgede yapılıyor. Bu 

bölge gelecek dünya ekonomisinde 

çok önemli yer alırken diger taraftan da 

milyonlarca insan alt gelir gurubundan 

orta gelir gurubuna transfer olacaklar. 

Türkiyeye gelen yatırımcılar Türkiye'nin 

lojistik avantajlarına bakarak geliyorlar. 

Her yıl iş gücüne 700 bin kişinin katıldığı 

ve her yıl nufusunun 1 milyon arttığı 

genç dinamik Türkiye'ye geliyorlar. "

TÜRKİYE VE DAİMLER BU İŞTE 
KAZANÇLI

Türkiye'de yapılan yatırım nedeniyle 

Türkiye'nin ve Daimler'in kazançlı 

olduğunu söyleyen Bakan Çağlayan 

konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mercedes 

Benz'in 45 yıldır Türkiye'de ve burada 

iki kazanan var. Daimler bu işten 

kazançlı, bakın yapmış oldukları 

toplam yatırımın neredeyse 1 yılında 

ihracat yapıyorlar. Türkiye otomotiv 

sektörü de kazançlı. Sadece 5 bin 

insan çalıştırıyorlar. Türkiye'ye son 8 

yılda 2003 -2011 arasında geçmiş 80 

yılda gelen toplam yabancı doğrudan 

yatırımın 8 katından fazlası geldi. 1923 

Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü 

2003 aradan geçen 80 yılda ülkemize 

gelen toplam doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları sadece 14.5 

milyar dolar. 2003'te Türkiye'nin siyasi 

istikrara, ekonomik istikrara kavuşması, 

hükümetimizin serbest piyasa politika 

uygulamaları, yapmış olduğumuz 

makro ve mikro reformlar ve Türkiyenin 

avantajları ile birlikte aradan geçen 8 

yılda Türkiye 80 yılda aldığı doğrudan 

yabancı yatırımın yani 8 katından fazla 

yatırım yani 120 milyar doları aldı. Bu 

yıl 2012'nin 9 ayında ülkemize gelen 

sermaye yatırımları 10.1 milyar dolar. 

2012 yılının ilk 9 ayında ülkemize gelen 

toplam yabancı yatırımların yüzde 78'i 

Avrupa kaynaklı. 8 yılda gelen doğrudan 

120 milyar dolarlık doğrudan sermaye 

yatırımların yüzde 70 Avrupa kaynaklı. 

Yabancı sermayenin başımızın üstünde 

yeri var."

TÜRKİYE'DE HER 10 KİŞİDEN 1'İNDE 

DR. DIETER ZETSCHE

Daimler AG’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı

Dr. Dieter Zetsche, şirketin 2020 vizyonunda Türkiye’nin önemli bir payı olacağını 

söyledi. Mercedes’in 2020 stratejisinde en değerli marka olmanın yanı sıra dünyada 

en fazla lüks araç satan şirket hedefi bulunduğunu kaydeden Zetsche, bunu sağlar-

ken yeni otomobillerin gündeme geleceğini dile getirdi. Mercedes’in otobüste yüzde 

60, kamyonda yüzde 40 oranında Türkiye’den tedarik sağladığını, hedeflerinin binek 

otomobilde de tabanı genişletmek olduğunu ifade eden Zetsche, binek otomobil-

lere daha fazla yedek parça almalarının mümkün olduğunu belirtti. Alman yöneti-

ci, yatırım kararları alınırken farklı bölgelerin değerlendirildiğini, en önemli kriterler-

den birinin pazar olduğunu, bunun yanı sıra kalite, eğitim, lojistik, teşvik gibi birçok 

konunun masaya yatırıldığını aktardı. Türkiye’nin binek ve ticari araçlarda avantajlı 

olduğunu belirten Zetsche, “Türkiye’de olduğumuz süre içinde rahat iş yaptık. Hükü-

metin yatırımları desteklemesi, bu tablonun göstergesidir.’’ dedi.

>

TÜRK OTOMOBİLİ MÜMKÜN

Türkiye’nin büyük hedefler koyarak 
önemli oyunculardan biri haline 
geldiğine değinen Zetsche, ‘ancak 
yerli otomobil için, üretim dışında 
iç pazar, global bileşenler gibi 
çok sayıda parametre gerekiyor. 
Birkaç yıl içinde değilse bile, 2023 
hedeflerinde Türkiye’nin otomobilde 
kendi markasını yapmasının mümkün 
olduğunu düşünüyorum” dedi.



SEKTÖRDEN HABERLER

50 ARALIK 2012

OTOMOBİL VAR

Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı 

Dr. Dieter Zetsche simultane yaptığı 

konuşmada Türkiye'de otomotiv 

sektörünün her geçen gün büyüdüğünü 

söyleyerek söyle devam etti: "Türkiye'yi 

çok seviyorum Mercedes Benz 

aracılığıyla Türkiye'ye bağlıyım. Bu bağı 

daha da kuvvetlendirmek için karşımıza 

çıkacak her fırsatı değerlendireceğiz. Bu 

tedarikçiler günü bizim için çok önemli. 

TAYSAD çok önemli bir marka haline 

gelmiştir. Ben bu listeye başka ortakları 

da eklemek istiyorum. Türkiye'de 

17 Ulusal ve uluslararası otomobil 

üreticisi var. Otomotiv sektörü hala 

büyüyen bir sektör. Bu Türkiye için de 

çok önemli. Türkiye'de olduğu gibi 

dünyanın başka yerlerinde olduğu 

gibi ekonomiyi yürüten bir sektördür. 

Türkiye çok ciddi büyüme dinamikleri 

gösteriyor. Türkiye'de otomotiv sektörü 

çok önemli rol oynuyor. Eğer kuvvetli 

olmaya devam ederse otomotiv sektörü 

Türkiye de büyür ve AB'ye katkı sağlar. 

Türkiye'de 10 kişiden 1'inde otomobil 

var zaten. Herkes otomobil sahibi olmak 

ve otomobille seyahat etmek istiyor. 

Daimler neredeyse yarım yüzyıldır 

burada otomobil üretiyor. "

TÜRKİYE'DE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 
81'İ ALMANCA VE İNGİLİZCE BİLİYOR

Mersedes Benz Türk Direktörler Kurulu 

Başkanı Wolf Dieter Kurz da yaptığı 

simultane konuşmada Mercdes-

Benz'e güvenin çok yüksek olduğunu 

söyleyerek," Şirketimizde 5 bin 100 

kişi çalışıyor. Markaya ve Mercedes 

Benz'e güven çok yüksek. Türkiye'de 

45 saat çalışıyoruz. Ücretli hastalık izni 

yüzde 2'nin altında. Bu da çalışanların 

kendilerini ne kadar adadıklarını 

gösteriyor. Türkiye'de çalışanların 

yüzde 81'inin İngilizce ve Almanca'yı 

iyi konuştuklarını söyleyebiliriz" diye 

konuştu.

AR-GE TEŞVİKLERİNİ DESTEKLİYORUZ

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Dr. Mehmet Dudaroğlu, TAYSAD'da 

arge çalışmalarını teşvik ettiklerini 

belirterek şöyle konuştu: "TAYSAD 

otomotiv tedarikçilerin küreselleşmesini 

sağlamak amacıyla düzenli olarak 

uluslararası fuarlara katılmaktadır. 

Üyelerinin yetkinliklerin artırılması 

amacıyla kıyaslama çalışmaları ve eğitim 

programları gerçekleştirmektedir. 

Üniversite sanayi işbirliğini 

önemsemekte ve bu konuda Alman 

modelini örnek almaktadır. 90 yılların 

başlarında üretim kapasitesinin 

arttırılmasına ve kalite yönetimine 

odaklanılmıştır. Aile şirketleri kalite, 

üretim yönetim sistemini kurarak 

profesyonelleşmiştir. Türk otomotiv 

tedarikçileri doğrudan yatırım, yatırım 

ortaklığı, birleşmeler, dikey ve yatay 

büyümelerini sürdürmektedirler. 

İhractımız 8.5 milyar dolara ulaşmıştır. 

6 milyar dolarlık kısmını Taysad üyeleri 

gerçekleştirmektedir. Arge teşvikleri ile 

birlikte arge çalışmaları hız kazanmıştır. 

Üretmek için yatırım yaptık. Stratejik 

yapılanma politikaları uyguladık. 

Türk otomotiv tedarigi bizim yeni 

politikamızdır." 

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Daimler AG Yönetim Kurulu 

Başkanı Dr. Dieter Zetsche, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

>

Dr. Dieter Zetsche: "Türkiye'de 
otomotiv sektörü çok önemli rol 
oynuyor. Eğer kuvvetli olmaya 
devam ederse otomotiv sektörü 
Türkiye de büyür ve AB'ye katkı 
sağlar. Türkiye'de 10 kişiden 
1'inde otomobil var zaten. 
Herkes otomobil sahibi olmak ve 
otomobille seyahat etmek istiyor. 
Daimler neredeyse yarım yüzyıldır 
burada otomobil üretiyor."

WOLF DIETER KURZ

Mercedes Benz Türk 
Direktörler Kurulu Başkanı
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Kasım Ocak-Kasım

Sektör Adı 2011 2012 2011 2012

Otomotiv 1.603 1.763 18.386 17.440

Kimya 1.173 1.590 14.420 16.165

Hazırgiyim 1.152 1.448 14.815 14.747

Çelik 1.120 1.186 13.897 14.321

Elektronik 1.035 1.079 10.065 10.828

Tekstil 632 769 7.294 7.236

Demir, Diğer Metal 491 602 5.753 5.842

Hububat, Bakliyat 489 585 4.887 5.375

Makina ve Aksam 396 506 4.412 4.886

Madencilik 324 429 3.520 3.784

Kasım ayında otomotiv ihracatı 1 milyar 763 milyon dolara çıktı

Türkiye ihracatı gazladı
İhracat kasım ayında güçlü bir artış 
gösterdi ve 12,8 milyar dolara ulaştı.

K
asım ayına göre yıllık rakam ise 

151,5 milyar dolar çıkarak hedefin 

aşılacağının müjdesini verdi. Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM), Kasım ayı 

ihracat verilerini Sakarya'da açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre 

kasımda ihracat yüzde 19,97 artarak 12 

milyar 772 milyon dolara çıkarken, ilk 10 

aylık ihracat da yüzde 13,58 artışla 139 

milyar 49 milyon dolar oldu.

Yıllıkta artış yüzde 13

1 Aralık 2011 ile 30 Kasım 2012 arasını 

kapsayan son bir yıllık dönemde 

ise ihracat yüzde 12,87 artarak 151 

milyar 527 milyon dolara ulaştı. Kasım 

ayındaki güçlü artışta özellikle otomotiv 

sektörünün büyük etkisi oldu. Çünkü 

geçen mart ayından buyana ihracatı 

düşen sektörün ihracatı yüzde 9,9 ile 

yeniden artışa geçti. Kasımda 1,8 milyar 

dolar ihracat yapan otomotivciler 

liderliğini de yeniden ele aldılar.

Hazırgiyim ve tarım

Bu sektörün yanı sıra kimya ihracatının 

yüzde 36,5, hazırgiyimin yüzde 25,7 

artışı kasımdaki performansa büyük 

yüzde 4, Yunanistan'da yüzde 47, 

İspanya'da yüzde 21 oldu.

Krizde ezber bozduk

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, krizde 

ezber bozduklarını belirterek Orta Vadeli 

Program'daki 149,5 milyar dolarlık 

ihracat hedefini aşarak 12 ayda 151 

milyar doların yakalandığını bildirdi. 

Çağlayan, "Kasım ayları içinde ulaşılan 

en yüksek ihracat değeri ve kasım ayları 

içinde ihracatta rekor kırıldı" dedi. 

destek verdi. Tekstil sektöründeki 

yüzde 21,7'lik artış da dikkat çekti.  Yine 

kasımda tarım sektörü ihracatı da yüzde 

17 artarak 2 milyar dolar düzeyine ulaştı.

Avrupa'da toparlanma

Sonuçlarla ilgili bilgi veren TİM 

Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Özellikle 

AB'den gelen toparlanmayı olumlu 

buluyoruz. İhracatımız bu ay alternatif 

pazarlarımızdaki başarının devamı 

ve kısmi AB toparlanması ile iyi bir ay 

geçirdi" dedi. AB'ye ihracat genel olarak 

yüzde 17 artarken, bu Almanya'da yüzde 

10, İngiltere'de yüzde 25, Hollanda'da 

yüzde 37, İtalya'da yüzde 7, Fransa'da 
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S
anata, sanatçıya ve topluma 

verdiği destekle öne çıkan Ford 

Otosan’ın güçlü Cargo markası çatısı 

altında oluşturduğu Ford Cargo Sanat 

Atölyesi’nin düzenlediği “Kamyoncunun 

Hayatı/Yollar Sizin Gözünüzle Daha 

Çekilir Olsun” temalı 1. Ulusal Fotoğraf 

Yarışması’nın kazananları, ödüllerini 

törenle aldı.  Dereceye giren eserler 3-9 

Aralık 2012 tarihleri arasında, VKV Ford 

Otosan Gölcük Sosyal Yaşam ve Kültür 

Merkezi’nde sergilenecek.

Foto muhabiri-belgesel yapımcısı 

Coşkun Aral danışmanlığında, 

profesyonel fotoğrafçı ve 

akademisyenlerden oluşan jüri 

üyelerinin yaratıcılık ve teknik 

açıdan yaptığı 4 aşamadan oluşan 

değerlendirme sonucunda 

Adapazarı’ndan İhsan Korkut birinciliğe 

layık bulunurken, yarışmada ikinci 

E
kim ayındaki Paris Motor Show’da 

RTL/Auto Plus ‘En İyi Araç’ 

ödülünün ardından 7 Kasım tarihinde 

2012, Yeni Clio, Berlin’de 2012 ‘Altın 

Direksiyon’ ile bir başka uluslararası 

ödül kazanmıştı. Yeni Clio, bu kez de 

İstanbullu Emre Soytürk, üçüncü ise 

Kayserili Ahmet Peşkersoy oldu. Vanlı 

Ruşen Murat Takva mansiyon, İstanbullu 

Emirhan Karamuk ise Ford Cargo Özel 

Ödülü’nü almaya hak kazandılar. 

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 

Yenigün törende yaptığı konuşmada, 

yarışmanın çok ilgi gördüğünü ve 1231 

eserin değerlendirmeye alındığını 

söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: 

“Fotoğraf sanatçılarımız gerçekten 

çok başarılı ve etkileyici fotoğraflarla 

yarışmamıza başvurdu. Kamyon 

Türk okuyucuları tarafından aynı ödüle 

layık görüldü. Haftalık otomobil dergisi 

Auto SHOW okurlarının oluşturduğu 

halk jürisinin oylarıyla Yeni Clio,  “Altın 

Direksiyon Türkiye Küçük Sınıf Birincisi” 

seçildi. 

Ford Cargo 1.Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın 
ödülleri sahiplerini buldu

Yeni Clio, Avrupa’dan sonra Türkiye’de de 
Altın Direksiyon Ödül’ünü kazandı! 

Ford Cargo Sanat Atölyesi’nin 
düzenlediği “Kamyoncunun Hayatı/
Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir 
Olsun” fotoğraf yarışmasında 
dereceye giren eserler 3-9 Aralık 
2012 tarihleri arasında, VKV Ford 
Otosan Gölcük Sosyal Yaşam ve Kültür 
Merkezi’nde sergilenecek.

Avrupa’nın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan, “Altın Direksiyon” ödülleri, 
Almanya’nın en çok satan BILD am SONNTAG ve dünyanın en çok satan otomobil 
dergisi AutoBILD dergileri tarafından veriliyor. Türkiye ödülleri ise, Auto Show 
dergisi okurlarının verdiği oylarla belirlendi. 

şoförlerinin hayatını; onlarla yaşayarak, 

onlarla görerek, onları göstererek 

anlattılar. Jürimiz ödülleri dağıtırken 

bir hayli zorlandı. İnönü Fabrikası’nda 

ürettiğimiz Cargo’ları ve kullanıcılarını 

fotoğraf sanatçılarımızın gözüyle 

görmek bizim için de enteresan bir 

deneyim oldu. Yarışmaya katılan 

tüm arkadaşlarımı güzel eserleri için 

yürekten tebrik ediyorum.” 

Ödül alan fotoğraflar sergi dışında www.

fordcargosanatatolyesi.com adresinden 

de görülebiliyor. 

Avrupa’dan sonra Türkiye’de Yeni 

Clio’nun kendi sınıfında birincilik 

ödülüne layık görüldüğü Altın 

Direksiyon Ödülleri, 26 Kasım’da Esma 

Sultan Yalısı’nda düzenlenen törenle 

sahiplerini buldu. 
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> EuroNCAP’ten Yeni A3’ün
güvenlik sistemlerine 4 ödül!

A
raç dayanıklılıklarını Avrupa 

koşullarını temel alarak test eden 

bağımsız derecelendirme kuruluşu 

EuroNCAP, A3’ün yol koşullarında 

herhangi bir tehlikeyi önceden 

belirleyerek, potansiyel önlem alan 

Pre Sense Basic, Pre Sense Ön, İkincil 

Çarpışma Fren Asistanı ve Aktif Şerit 

Takip Sistemi (Active Lane Asist) 

güvenlik sistemlerini, 4 ödül ile 

ödüllendirdi. 

Hayat kurtaran sistemler

Yeni A3’te bulunan Pre Sense Basic 

sistemi, potansiyel bir kaza anında, 

kazanın etkisini en aza indirmek 

için emniyet kemerlerinin gerilmesi, 

pencerelerin ve Sunroof’un kapanması 

gibi aktif güvenlik önlemlerini yerine 

getiriyor. Pre Sense Ön ise sürüş 

anında, aracın mesafesini öndeki 

araçlara göre otomatik olarak ayarlıyor, 

herhangi bir tehlike anında ise fren 

yaparak aracın hızını düşürüyor. Eğer 

çarpışma kaçınılmaz ise İkincil Çarpışma 

Fren Asistanı devreye girerek, ikinci 

çarpışmayı önlemek için fren yaparak, 

aracın kontrolsüz bir şekilde hareket 

etmesini önlüyor. Aktif Şerit sistemi 

(Active Lane Assist) de A3’ün üzerindeki 

kamera yardımı ile şerit çizgilerini 

belirliyor.  

> Peugeot Türkiye'den eğitime destek

P
eugeot Türkiye, sosyal sorumluluk 

projeleri çerçevesinde toplam 5 

adet Peugeot Partner Origin model 

aracı uygulamalı eğitim kullanımları 

için bağışladı. Bu araçlardan 3 adeti 

Pendik Güllübağlar İMKB Teknik ve 

Endüstri Meslek Lisesi’ne, diğer 2 adeti 

ise Yıldız Teknik Üniversitesi Otomotiv 

Bölümü’ne, 26 Kasım Pazartesi günü 

düzenlenen törenler ile teslim edildi. 

Ayrıca, Peugeot çözüm ortağı Gefco, 

bağışlanan araçların nakliyesini ücretsiz 

olarak gerçekleştirdi. Peugeot Türkiye, 

bu sosyal sorumluluk projesi ile mesleki 

ve teknik eğitimde teknoloji ile hızlı 

değişimin önemine dikkat çekti. 

Infiniti Red Bull Racing

Pirelli Scorpion Winter’a 
TÜV SÜD’den tam not

I
nfiniti’nin Red Bull Racing ile 2011 

yılında başlayan işbirliği yeni sezonda 

daha da güçleniyor. Infiniti, 2013 F1 

sezonun “teknik sponsoru” olarak 

mühendislik projelerinde de işbirliği 

yapmaya başlayacak. 

Infiniti’nin Formula 1 Dünya Şampiyonu 

Red Bull Racing ile işbirliği güçlenerek 

devam ediyor. 2011 sezonundan 

bu yana Red Bull Racing takımının 

ana sponsoru olan INFINITI, yeni 

yılda teknik projeleri de kapsayan 3 

yıllık bir sponsorluğa daha imza attı. 

Anlaşma kapsamında 2013 F1 sezonun 

teknik ortağı olan Infiniti, teknoloji 

ve mühendislik alanındaki başarısını 

dünyanın en prestijli spor olayı için 

Red Bull takımı ile paylaşarak farkını bir 

kez daha hissettirecek. Red Bull Racing 

takımının adı ise INFINITI RED BULL 

RACING olarak değişecek.  

Karda fren mesafesi ve yol tutuş 

özellikleri ile TÜV SÜD’den tam not alan 

Scorpion Winter, fren mesafesini yüzde 

10 düşürürken, çekiş için gerekli olan 

tutunmayı ise yüzde 9 oranında artırıyor. 

Yakıt tüketimini yüzde 4 oranında 

düşüren Scorpion Winter dış gürültü 

seviyesinde ise 3 db’lik bir azalma 

sağlıyor. 
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> Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü 
Doruk Electra yollarda! 

O
tokar’ın tamamen elektrik ile 

çalışan otobüsü Doruk Electra 

yolcu taşımaya başlıyor. İlk olarak 28-

30 Kasım tarihlerinde Toplu Ulaşım 

Haftası kapsamında İstanbul Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen Transist 

2012 V. Ulaşım Sempozyumu ve 

Fuarı’nda ziyaretçiler için otel ve 

fuar alanı arasında ring seferleri 

yapan Electra, önümüzdeki haftadan 

itibaren İETT bünyesinde deneme 

sürüşlerine başlayacak.

2005 yılından bu yana alternatif 

yakıtlı otobüsler konusunda 

çalışmalar yürüten Otokar’ın bu yıl 

içerisinde tanıtımını yaptığı yeni 

elektrikli otobüsü Doruk Electra, 

Türkiye’de ilk kez yolcu taşıyacak. 

İETT bünyesinde tarihi yarımadada 

farklı hatlarda yolcu taşımaya 

başlayacak olan Doruk Electra, 

İstanbul’a daha temiz bir çevre, daha 

sessiz bir trafi k, daha düşük işletme 

maliyetleri ve daha yüksek verimlilik 

sağlayacak. 

Türkiye’nin en çok tercih edilen 
otobüs markası Otokar’ın ürettiği 
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü 
Doruk Electra, önümüzdeki 
haftadan itibaren İETT bünyesinde 
deneme sürüşlerine başlıyor.

> Yeni Kia Pro_cee’d iF Tasarım 
Ödülü'ne layık görüldü

Y
eni Kia pro_cee’d, dünyanın en 

prestijli tasarım ödüllerinden 

biri sayılan  iF ürün tasarım 

ödülünün sahibi oldu.  Bu ödül 

Kia’nın, 2009 yılından beri aldığı 

beşinci iF tasarım ödülü oldu. 1953 

yılından beri her sene verilen iF ürün 

tasarım ödülü, dünyanın tasarımda 

üstün başarı için verilen en önemli 

ödüllerinden biri olarak kabul 

ediliyor. iF ürün tasarım ödülünün 

uluslararası uzmanlardan oluşan 

jürisi, ürünleri, tasarım kalitesi, 

işçilik, yenilik, işlevsellik ve güvenlik 

bakımından değerlendirdi ve Kia 

pro_cee’d, 48 ülkeden 3000’den fazla 

ürünün yarıştığı  ‘Ulaşım Tasarımı’  

kategorisinde ödüle layık görüldü. 

> OPET’in hikayesi 
kitap oldu 

Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan OPET’in 

kurucuları Nurten- Fikret Öztürk 

çiftinin öğretmenlikten iş yaşamının 

zirvesine uzanan başarı öyküsü 

kitap oldu. Gazeteci- Yazar Nebil 

Özgentürk’ün iki yıl süren kapsamlı 

çalışması sonucu ortaya çıkan kitap, 

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 

satışa çıktı. Nurten- Fikret Öztürk çifti 

ve yakın çevresi ile gerçekleştirilen 

söyleşilerden derlenen “Opet Mucizesi-

Yokuşu Tırmanan Ömür”; vurucu anılar, 

fotoğrafl ar, mektuplar ve dönüm noktası 

olan unutulmayacak anekdotlarla süslü. 

Anadolu’nun iki farklı köşesinden gelen 

ancak yolları Çapa Yüksek Öğretmen 

Okulu’nda kesişen Öztürk çiftinin, 5 

metrekarelik madeni yağ dükkanından 

başlayan ticaret serüvenleri,  basamak 

basamak anlatılıyor kitapta…Yazar 

Nebil Özgentürk’ün deyimiyle kitapta,  

‘yokuşu tırmanan bir ömre’ tanıklık 

ediliyor ve bu ‘mucize’ başarının sırrı 

anlatılıyor.

Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk 
tarafından kaleme alınan “Opet 
Mucizesi-Yokuşu Tırmanan Ömür” 
adlı kitap, uzun yıllarını öğretmenliğe 
adayan OPET’in kurucuları Nurten-
Fikret Öztürk çiftinin öyküsünü 
anlatıyor. OPET’in 20’nci yılı onuruna 
hazırlanan kitap, anlamlı bir günde 
Öğretmenler Günü’nde satışa çıktı. 
Kitabın satışından elde edilecek gelir 
ise LÖSEV’e bağışlanacak.
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Hyundai ix35 Fuel Cell 
yollara çıktı!

 Hyundai’nin hidrojenle 
çalışan ve sıfır emisyona 
sahip çevre dostu elektrikli 
otomobili ix35 Fuel Cell, 
Kasım ayı başında yapılan 
İstanbul Auto Show 2012’deki 
tanıtımının hemen ardından 
Türkiye’de ilk kez yollara çıktı.

Dünyada hidrojenle çalışan yakıt 

hücreli otomobillerin üretimine 

başlayan ilk marka olan Hyundai, aynı 

zamanda Türkiye’de de bir ilke imza 

attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

ve UNIDO-ICHET işbirliğiyle hizmete 

açılan “Türkiye’nin İlk Hidrojen Dolum 

İstasyonu”nda ilk resmi dolum Hyundai 

ix35 Fuel Cell ile gerçekleştirildi. 

Dolumun ardından Hyundai ix35 Fuel 

Cell’in direksiyonuna geçen İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir 

Topbaş, böylece Türkiye’de yollara çıkan 

ilk hidrojenli aracı kullanmış oldu.

İlk olarak Danimarka ve İsveç’teki 

belediyelerle yapılan anlaşmalar 

doğrultusunda Hyundai ix35 Fuel 

Cell’lerden oluşan filolar dünya 

çapında kamu hizmetinde kullanılmaya 

başlandı. İstanbul’un da “Çevre Dostu 

Şehirler” kapsamında Avrupa’nın en 

önemli şehirleri arasında yer almasını 

sağlayan Hidrojen Dolum İstasyonu 

sayesinde gelecek dönemlerde de 

Hyundai ix35 Fuel Cell’ler ile deneme 

sürüşlerinin yapılması ve İstanbul ile 

diğer şehirlerimizde altyapı çalışmaları 

tamamlandığı taktirde yakın bir 

tarihte halkın kullanımına sunulması 

hedefleniyor.

Sadece su açığa çıkıyor

Hyundai’nin geliştirdiği en son teknoloji 

ürünü olan ix35 Fuel Cell, hidrojen ile 

çalışıyor. Hidrojen, havadaki oksijen ile 

tepkimeye girdiği sırada açığa çıkan 

enerjiyi yakıt hücreleri elektrikli motora 

yönlendiriyor ve aracın hareket etmesi 

sağlanıyor. Bu tepkime sırasında da iki 

hidrojen ve bir oksijen atomu sayesinde 

su (H2O) elde ediliyor ve egzozundan 

sadece su ve su buharı açığa çıkarak 

çevreye hiç zarar verilmemiş oluyor.

Hyundai’nin dünyadaki en büyük 

entegre otomotiv üretim tesisi 

unvanına sahip olan Ulsan Fabrikası’nda 

üretimine başlanan ix35 Fuel Cell’lerden 

2015 yılına kadar toplam 1.000 adet 

bantlardan inmiş olacak. İlk olarak 

Danimarka ve İsveç’teki belediyelerle 

yapılan anlaşmalar doğrultusunda ix35 

Fuel Cell’lerden oluşan filolar kamu 

hizmetinde kullanılmaya başlandı. 

Ayrıca Kore, Amerika ve çeşitli Asya 

ülkelerinde de deneme sürüşleri 

gerçekleştiriliyor. Hyundai, 2015 yılından 

itibaren de yıllık 10 bin adetlik hedefle 

ix35 Fuel Cell’lerin seri üretimine 

başlamayı hedefliyor.

Hyundai Ar&Ge Bölümü Başkan 

Yardımcısı Woong Chul Yang, bu üstün 

teknoloji ürünüyle ilgili; “ix35 Fuel Cell, 

Hyundai’nin gelişmiş mühendisliği 

ve çevre dostu teknolojiye sahip 
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taşımacılıkta otomotiv endüstrisinin 

lideri olduğunun kanıtıdır. Sıfır 

emisyonlu araçlar artık bir rüya değil. 

Bizim geliştirdiğimiz ix35 Fuel Cell 

artık herkesin kullanımı için hazır ve 

kendinden emin bir şekilde yollarda 

dolaşıyor” diye söylüyor.

Hyundai’nin çevre dostu teknolojilerini 

tek bir çatı altında topladığı Blue Drive 

markasının gözbebeği olan ix35 Fuel 

Cell, özellikle günümüzde tüm dünyada 

çevre kirliliğini azaltmak için uğraş 

veren hükümet, kurum ve kuruluşlar 

için değişimin simgesi olacak. Avrupa 

Birliği’nin G8 ülkeleri arasında 2009 

yılında imzalanan “2050 itibariyle 

karbon emisyonlarını yüzde 80 oranında 

düşürme” hedefi ve “Kaliforniya Sıfır 

Emisyonlu Araç” kurallarına en uyumlu 

araç olarak dikkat çekiyor.

Hyundai ix35 Fuel Cell, aslında sürüş 

özellikleri ve performans olarak standart 

ix35 ile aynı, ancak günümüzdeki 

elektrikli araçlardan daha verimli. 

Hidrojen dolumu yine yakıt dolumu gibi 

birkaç dakika süren ix35 Fuel Cell, 0’dan 

100 km/s hıza 12,5 saniyede ulaşıyor, 

maksimum 160 km/s hıza çıkabiliyor 

ve arada başka bir doluma gerek 

duyulmaksızın tam basınçla dolum 

yapıldığında 588 km yol yapabiliyor.

Hyundai bu teknolojiyi geliştirirken 

özellikle ix35 modelini seçti çünkü 

ix35, Hyundai’nin akıcı tasarım 

felsefesinin ilk modeli ve i30’dan sonra 

Avrupa’da en çok tercih edilen ikinci 

aracı. Hyundai ix35, hem aile hem de 

iş yaşamında kullanılabiliyor, sürücü 

odaklı performans sergiliyor ve 5 kişinin 

rahatlıkla oturabileceği ergonomik bir 

kabin sunuyor.

Şu an Avrupa’da belirli hükümetler 

hidrojen dolum istasyonlarının altyapısı 

için çeşitli yol haritaları geliştirdiler 

ve gerekli fonları oluşturdular. Büyük 

Avrupa ülkelerinde mevcut hidrojen 

dolum istasyonları bulunuyor ve bunlara 

ek olarak yeni istasyonlar yapılıyor ve 

yapımı planlanıyor.

Bu doğrultuda kamu ve özel filo 

kullanımları için kullanılacak sıfır 

emisyonlu ix35 Fuel Cell araçlar, karbon 

emisyonlarını düşürmek açısından 

önemli bir ortak olacak. Böylece 

Hyundai ix35 Fuel Cell’in direksiyonuna geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Kadir Topbaş, böylece Türkiye’de yollara çıkan ilk hidrojenli aracı kullanmış oldu.

>

mevsimsel değişimlerin önüne geçmek 

için güçlü ve büyük bir adım atılmış 

olacak.

Hidrojen, sayısız yol ve yöntem ile 

geliştirelibildiği ve sınırlı araç talebi 

olduğu için günümüzde hidrojen 

dolumunun maliyeti ülkeden ülkeye 

değişkenlik gösterebiliyor. Şu an 

Avrupa’da bu maliyet ortalama 100 

km’de 10 Euro civarında seyrediyor. Tam 

dolum yapılan bir ix35 Fuel Cell, yaklaşık 

5.6 kg hidrojen alabiliyor ve ikinci bir 

doluma ihtiyaç duymadan 588 km yol 

alabiliyor. Bu da yaklaşık 56 Euro’luk 

bir tam dolum sunuyor. Bu rakam 

içten yanmalı motora sahip olan ve 

günümüzde kullanılan standart araçlara 

göre yaklaşık yüzde 20-25 arasında 

değişen oranda tasarruf edilmesi 

anlamına geliyor.

Hyundai ix35 Fuel Cell, Hyundai’nin 

Mabuk’ta sadece çevre dostu araçların 

gelişimi için kurulan Ar-Ge merkezinde 

yüz milyonlarca Euro harcanarak 14 

yılda bugünkü durumuna getirilen 

bir proje. Bu proje dahilinde araçlar, 

Avrupa, ABD ve Kore’de farklı yol ve 

hava şartlarında 3 milyon km’den fazla 

yol yaparak test edildi. 2012 başında 

bir adet Hyundai ix35 Fuel Cell, Oslo 

ile Monaco arasındaki yaklaşık 2 bin 

500 km’lik yolu, Avrupa’daki mevcut 

hidrojen dolum istasyonlarını kullanarak 

tamamladı ve bir dünya rekoruna imza 

atmış oldu.

Hyundai Otomotiv Grubu Başkanı 

Mong-Koo Chung, yakıt hücresi 

programını şirketin en öncelikli 

programı olarak belirledi ve Hyundai’nin 

çevre dostu teknolojileri geliştirmede 

öncü marka olmasını ve topluma daha 

iyi bir gelecek bırakma konusunda 

kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine 

getirmesini sağlamış oldu. 

ix35 Fuel Cell Teknik Özellikler

Tek dolum ile menzil 588 km, Araç 

verimliliği 0.96 kg H2/100 km, 

Maksimm hız 160 km/s, Hızlanma, 

0’dan 100 km/s’ye 12.5 saniye, Yakıt 

hücresi gücü 100 kW, Enerji depolama 

sistemi Pil, 24 kW, Yakıt Hidrojen (700 

bar, 5.6 kg), Egzoz gazı Su ve su buharı
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> Siri, Chevrolet'e geliyor!
Steve Jobs'un, iCar hayalleri ile ilgili iddialar efsane olarak kalsa da, 
Chevrolet'in yeni modelleri ile bu hayal gerçeğe bir adım daha yaklaşacak gibi 
görünüyor.

Chevrolet, 2013 yılı başında 

çıkaracağı Spark ve Sonic 

modellerine Apple'ın sesli asistanı 

Siri'yi yerleştirerek sektördeki 

rekabeti bir üst seviyeye çıkarmayı 

hedefl iyor.  iPhone 4S ve iPhone 5 

sahiplerinin kullabileceği bu sistem 

ile Siri, Chevrolet MyLink sistemi ile 

birlikte çalışıyor. Böylece sürücüler 

Siri'yi kullanmak istediklerinde sadece 

direksiyon üzerine yerleştirilmiş tuşu 

kullanacaklar. 

> GMail, 10 GB'lık 
transferleri destekliyor

Tek bir mail'e 10 GB seviyesinde 

bir dosya ekleyip, arkadaşlarınıza 

göndermeniz mümkün değildi fakat 

Google yaptığı yenilikle beraber Google 

Drive üzerinden 10 GB'lık dosyaları 

mail içerisinde göndermenizi sağlıyor. 

Google'ın Gmal'de ücretsiz olarak 10 GB 

veri sunduğunu ve bu verinin tamamı 

kadar kapasitedeki dosyayı bir mail ile 

yollama imkanını bizlere artık sunmaya 

başladı. 

> Poseidon Projesi 
hayat kurtaracak

Poseidon projesi, kurumlara deprem 

anında çalışanlarından çabuk ve etkin 

bir şekilde haber alarak, durumlarını 

öğrenme olanağı sunuyor. Çalışanların 

ihtiyaçları konusunda bilgi akışı ve 

destek verilebilmesi sağlanırken, haber 

alınamayan çalışanların konum bilgisi de 

edinilebiliyor. Sivil toplum kuruluşlarının 

ve toplulukların da faydalanabileceği 

Poseidon sisteminde üyeler arasında 

deprem anında yardımlaşabilme 

imkânından yararlanılıyor. 

Microsoft Türkiye ve GEA arama 
kurtarma ekibi işbirliği yaparak 
Poseidon projesini hayata geçiriyor. 
Windows Azure bulut çözümünü 
kullanan bu proje deprem gibi 
felaketlerde hayat kurtaracak.

> İnternetten alışverişte yeni dönem
Bankalararası Kart Merkezi'nin lansmanını yaptığı yeni ürünü BKM express, 
internetten ödemelerinizi kolaylaştırıyor ve e-ticareti çok daha güvenli bir 
hale getiriyor.

Bankalararası Kart Merkezi, BKM 

express ile birlikte internetten 

alışverişte de yeni bir dönemi 

başlatıyor. Bugün gerçekleştirilen 

lansmanla birlikte tanıtılan BKM 

express'in, son 5 yılda yıllık bazda 

yüzde 50'nin üzerinde büyüme 

yakalayan internetten kartlı 

alışverişlerin oranını daha da 

arttıracak.

BKM'nin verilerine göre 2023 yılında 

geldiğimizde Türkiye'de kartla yapılan 

alışveriş hacminin de tam 350 milyar 

lirayı bulması bekleniyor. Bu rakamlarla 

birlikte bir dijital cüzdan olan BKM 

express'in de oynayacağı rol hem 

basitlik hem de güvenlik açısından 

oldukça önemli. 
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Bu virüse dikkat!
Dünyada en çok görülen tehditler 
sıralamasında beşinci sırada yer alan 
“Sirefef“ adlı virüs, hayalet teknikler 
kullanarak, pek çok karanlık özelliği 
bir arada gerçekleştirme yeteneğine 
sahip.

Kullanıcının 

internette yaptığı 

arama sonuçlarını 

değiştirerek 

kullanıcının 

farklı sitelere 

yönlendirilmesini 

sağlayan ve sahte 

tıklamalar yaptıran 

Sirefef, bulaştığı 

bilgisayarlar 

hakkında da hackerlere bilgi aktarıyor.  

Win32/Sirefef“ virüsü çok yönlü 

karanlık özellikleriyle dikkat çekiyor. 

Win32/Sirefef, çoklu bileşenli, bulaştığı 

bilgisayarda kendini saklamak için 

hayalet (stealth) teknikler kullanan bir 

zararlı yazılım ailesini tanımlıyor. Sirefef, 

sıklıkla crack ya da korsan programlar 

aracılığıyla dosya paylaşım siteleri ve 

Torrent gibi P2P yazılımlar yoluyla 

yayılıyor. Doğası gereği Sirefef’in verdiği 

zarar, bulaştığı bilgisayardan bilgisayara 

göre değişiyor. 

<

> Raylı Sistem Cepte: Metro İstanbul
Akıllı telefon kullanıcıları için 

geliştirilen yeni Metro İstanbul 

uygulaması ile İstanbul'un tüm 

raylı altyapısı ile ilgili bilgilere 

ulaşılabiliyor.

İstanbul gibi büyük şehirlerde ulaşım 

ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza 

çıkıyor. Bir yerde zamanında olmak 

için doğru toplu taşıma araçlarını 

kullanmak çok önemli.

Her ne kadar yeterli olmasa da 

İstanbul'da da raylı ulaşım ağları 

bulunuyor. Bu ağlarla ilgili bilgileri 

toplu olarak görmek isteyenler için 

tasarlanan yeni bir akıllı telefon 

uygulaması vatandaşlara yardımcı 

oluyor.

İstanbul Ulaşım tarafından 

geliştirilen ve iOS, Android 

sürümleri bulunan Metro İstanbul 

uygulaması bütün raylı ulaşım 

sistemi ile ilgili detaylara ulaşmayı 

sağlıyor. 

> Güvenli İnternette 1 yıl 
geride kaldı

Çocukların ve gençlerin internet 
dünyasındaki zararlı içeriklerden 
korumak için yazılım ve donanım 
gerektirmeden sağlanan Güvenli 
İnternet, birinci yılını geride 
bıraktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

(BTK), tarafından çocukların ve 

gençlerin internet dünyasındaki 

zararlı içeriklerden korunması ve 

İnterneti daha güvenli bir şekilde 

kullanabilmelerine imkân sağlanması 

amacıyla 22 Kasım 2011'de başlatılan 

Güvenli İnternet Hizmeti uygulaması 

bir yılını doldurdu.

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 

Güvenli İnternet Hizmeti'nin, 

internet servis sağlayıcıları tarafından 

kullanıcıların tercihine sunulan 

ücretsiz, talebe bağlı ve alternatif 

bir hizmet olduğunu hatırlatarak 

bu hizmetten yararlanan bireysel 

abonelerin sayısının bir yıl içinde 1 

milyon 300 bini aştığını söyledi.

Ticari kurumlar da kullanıyor

Güvenli internetin bireysel 

kullanıcıların yanı sıra, ticari 

işletmeler ve kurumlar tarafından 

da tercih edildiğini belirten Acarer, 

"İnternet üzerinden daha güvenli bir 

şekilde alışveriş yapılmasına imkân 

sağladığı için ailelerin ve bireysel 

kullanıcıların yanı sıra çok sayıda 

ticari işletme de kurumsal olarak bu 

uygulamadan faydalanmaya başladı." 

dedi. 

> Samsung'dan 
Yeni akıllı TV
Samsung Electronics, şık TV modellerine 

bir yenisini daha ekledi. ES6710 Smart 

TV, 2D'yi 3D'ye çevirmesinin yanısıra 

bir çok uygulama ile geliyor. Samsung 

ES6710 Smart TV, ses kontrolü, hareket 

kontrolü ve yüz tanıma özelliklerini 

sunuyor. Feng-shui anlayışına göre 

metal elementinin ağırlıklı olarak 

kullanıldığı ortamlar için önerilen beyaz; 

canlandırıcı, temiz, net ve taze bir enerji 

yayıyor. Beyaz aynı zamanda, daha 

parlak renklerle kombine edeceğiniz 

salonunuzda rahatlamanız için size 

gereken ortamı hazırlıyor.  
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Caddy Ailesi sınıfının en hızlısı, en güçlüsü ve en atağı olan 
Caddy Sportline ile genişledi!

Dacia'nın Sandero ve Sandero Stepway 
modelleri yenileniyor

Volkswagen kalitesi ve Doğuş Otomotiv-Volkswagen Ticari 
Araç güvencesi ile Türk kullanıcılar ile buluşan Caddy, 

zengin donanım seçenekleri ve düşük yakıt tüketimi ile 
tüm rakiplerini geride bırakıyor

Hafif ticari aracın fonksiyonelliğini, 

binek aracın dinamizmi ve konforu ile 

buluşturan Caddy, sınıfının çok ilerisinde 

özellikleri, yüksek donanımı ve üst 

düzey güvenlik sistemleri ile öne çıkıyor. 

Trendline ve Comfortline olmak üzere 

iki farklı donanım seçeneğiyle sunulan 

Caddy, sınıfında tüm modellerinde 

ESP’nin standart olarak sunulduğu ilk 

ticari araç olma özelliğine sahip. Ayrıca 

Caddy, sınıfında DSG Otomatik vites 

seçeneği, servotronik direksiyonu, en 

kapsamlı standart güvenlik donanımı  

ve ses izolasyonu ile sessiz ve konforlu 

sürüşü sunan tek araç. 

D acia’nın çekici yeni tasarımı: Yeni 

Sandero ve Yeni Sandero Stepway 

yeni Dacia tasarım çizgisini benimsiyor. 

Yeni Sandero Stepway SUV görüntüsü 

ile beğeni topluyor.

Dacia, Yeni Sandero ve Yeni Sandero 

Stepway ile teknolojik bir yeniliği 

kullanıyor. Her iki yeni modelde de 

üstün teknolojik bir multimedya 

sistemi yer alıyor. Dacia Media NAV 

navigasyon ve multimedya sistemi, 7” 

(18cm) dokunmatik entegre ekrana 

sahip. Yeni Sandero Stepway ile birlikte, 

segmentinde referans olacak, sürüş keyfi 

ve yakıt tasarrufunu birarada sunan 

yeni bir motor seçeneği bulunuyor. o 

TCe 90bg: 898cc’lik bu küçük hacimli 

motor ile sürüş keyfi ve yakıt ekonomisi 

biraraya geliyor.

Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway, 

güvenlik donanımları ile dikkat 

çekiyor: ESP, ABS, sürücü ve yolcu hava 

yastığı, gündüz farları, Isofix bağlantısı 

yenilenen iki modelde de standart 

olarak sunuluyor. 

Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway 

ekonomi ve çevreci özellikleri ile dikkat 

çekiyor. (Dizel’de 99 g CO2 / km ve 3,8 

l / 100 km ile benzinli’de (TCe 90 bg) 

116 g CO2/km ve 5,0 l /100 km ile çok 

rekabetçi) 

Dacia, Renault grubunun kalite 

konusundaki know-how’ından tam 

anlamıyla istifade ediyor. Tıpkı Renault 

markası gibi bütün Dacia markasının 

modelleri de en zorlu koşullarda test 

ediliyor. Yeni Sandero ve Yeni Sandero 

Stepway 3 yıl veya 100.000km garanti 

bulunuyor. 
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Claude Monet sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde

 10. yılını kutlayan S.Ü. 
Sakıp Sabancı Müzesi’nin 
(SSM) düzenlediği Monet’nin 
Bahçesi sergisi ziyarete 
açıldı. SSM, Fransız Ressam 
Claude Monet’nin hayranlık 
yaratan tablolarını, 
Marmottan Monet Müzesi 
iş birliğiyle sanatseverlerle 
buluşturuyor.

S abancı Holding’in ana 

sponsorluğunda 9 Ekim 2012 - 6 Ocak 

2013 tarihleri arasında düzenlenecek 

sergide, çiçek ve doğa temalı tabloların 

yer alırken; “Belki de ressam olmayı 

çiçeklere borçluyum.” sözlerinin sahibi 

Monet’nin olgunluk dönemindeki sanatsal 

üretiminin ana temasını oluşturan Giverny 

Bahçesi’ne yoğunlaşıyor.

Sergide, izlenimcilik akımına ismini veren 

Claude Monet’nin Giverny Bahçesi’ndeki 

evi, geç dönem bahçe manzaraları, 

nilüferler ve ünlü Japon köprüsü 

tablolarının yanı sıra, yakın arkadaşı 

ressam Auguste Renoir imzalı Monet ve 

eşi Camille’in portreleri, kişisel eşyaları 

ve fotoğrafları da yer alıyor. Sanatçının 

bahçe tutkusunu ve büyük önem verdiği 

aile yaşamını yansıtan sergide, Monet, 

20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan 

sanat yaşamında sergilediği yenilikçi 

yaklaşımlarla, 1940 ve 50’lerin geleneklere 

karşı gelen genç sanatçılarına ilham veren 

kimliğiyle tanıtılıyor.

Serginin küratörü Marianne Matthieu, 

aynı zamanda dünyanın en büyük Monet 

koleksiyonuna sahip Marmottan Monet 

Müzesi’nin de küratörü. Matthieu, müze 

koleksiyonunun neredeyse yarısının 

İstanbul’a getirildiğini, dolayısıyla Sakıp 

Sabancı Müzesi’nin Marmottan Monet 

harici en büyük Monet sergilerinden 

birine ev sahipliği yaptığını söylüyor. Yani 

‘Monet’nin Bahçesi’, sadece Sakıp Sabancı 

Müzesi’nin 10’uncu yılına esaslı bir giriş 

değil, aynı zamanda dünya çapında da 

öneme sahip bir etkinlik. 
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Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi

Ocak – Kasım 2012

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

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

2012 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067 62.304 58.148 69.629 59.938 71.710

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

En Düşük 1.689 3.097 7.062 11.287 16.095 13.908 15.299 12.355 14.991 16.240 16.109 30.589
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BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

2011 2012 Ortalama En Düşük

Türkiye otomotiv pazarında, 2012 yılı Ocak-
Kasım dönemi otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı yüzde 10,07 azalarak 662.361 
adet olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı 
dönemde 736.529 adet satış gerçekleşmişti. 
2012 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı ise 71.710 adet oldu. 63.657 adet 
olan 2011 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
yüzde 12,65 oranında arttı.

O tomobil satışları 2012 yılı 11 aylık döneminde bir önceki yı-

lın aynı dönemine göre yüzde 5,79 azalarak 475.354 ade-

te geriledi. Geçen sene aynı dönemde 504.562 adet satışa ula-

şılmıştı. 2012 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 16,34 artarak 52.297 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı 2012 yılı 11 aylık dönemde geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 19,38 oranında düşerek 187.007 adet 

seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 231.967 adet 

satışa ulaşılmış tı. Hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın Kasım ayı-

na göre yüzde 3,78 artarak 19.413 adet seviyesinde gerçekleş-

ti. 2012 yılı ilk 11 ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında 

yüzde 2 azalış olurken, 1600- 2000cc aralığında motor hacmine 

sahip otomobil satışlarında yüzde 32,4 azalış ve 2000cc üstü oto-

mobillerde de yüzde 54,5 azalış görüldü. Ülkemiz iç pazarında 

2012 ilk 11 ayında 85 kW altı 95 adet elektrikli otomobil satışı 

gerçekleşti.

2012 yılı ilk 11 ayında otomobil pazarını ortalama emisyon de-

ğerlerine göre incelediğimizde, en yüksek paya yüzde 36,5 ora-

nıyla 120-140 gr/km arasında yer alan otomobiller 173.576 adet 

ile sahip oldu.

2012 yılı ilk 11 ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüz-

de 58,8, otomatik şanzımanlı araçların payı ise yüzde 35,9 oldu.

2012 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil pazarı segment da-

ğılımının yüzde 84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C seg-

mentlerinde yer alan araçlardan oluştu. Segmentlere göre en 

yüksek satış adetine yüzde 51,2 pay ile C (243.568 adet) segmen-

ti, kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan 

otomobiller (yüzde 43,3 pay, 205.821 adet) oldu. 

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

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

2012 8.468 12.135 17.614 17.304 20.403 20.218 17.773 16.912 20.269 16.498 19.413

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

En Düşük 952 1.573 3.307 4.675 6.710 5.633 5.340 4.736 5.877 6.398 5.931 12.690
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

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

2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460 50.849 44.531 41.236 49.360 43.440 52.297

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

En Düşük 737 1.524 3.755 6.612 9.385 8.275 9.959 7.619 9.114 9.842 10.178 17.899
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ekim 2012

Marka
Binek Araç Hafi f Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

Alfa Romeo 0 62 62 0 0 0 0 62 62

Aston Martin 0 0 0 0 0 0 0 0

Audi 0 1.379 1.379 0 0 0 0 1.379 1.379

Bentley 0 1 1 0 0 0 0 1 1

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 1.649 1.649 0 0 0 0 1.649 1.649

Chery 0 36 36 0 0 0 0 36 36

Chevrolet 0 1.186 1.186 0 0 0 0 1.186 1.186

Citroen 0 1.795 1.795 808 563 1.389 808 2.538 3.184

Dacia 0 2.365 2.365 0 76 76 0 2.441 2.441

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 36 36 0 36 36

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Fiat 2.586 828 3.414 4.471 553 5.024 7.057 1.381 8.438

Ford 0 4.468 4.468 6.209 83 6.292 6.209 4.551 10.760

Geely 0 51 51 0 0 0 0 51 51

Honda 762 202 964 0 0 0 762 202 964

Hyundai 1.835 2.819 4.654 0 278 278 1.835 3.097 4.932

Infi niti 0 6 6 0 0 0 0 6 6

Isuzu 0 0 0 19 236 255 19 236 255

Iveco 0 0 0 0 83 83 0 83 83

Jaguar 0 13 13 0 0 0 0 13 13

Jeep 0 77 77 0 0 0 0 77 77

Karsan 0 0 0 101 0 101 101 0 101

Kia 0 824 824 0 53 53 0 877 877

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lancia 0 24 24 0 0 0 0 24 24

Land Rover 0 129 129 0 0 0 0 129 129

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Mazda 0 37 37 0 2 2 0 39 39

Mercedes-Benz 0 1.401 1.401 0 595 595 0 1.996 1.996

Mini 0 209 209 0 0 0 0 209 209

Mitsubishi 0 80 80 35 294 329 35 374 409

Nissan 0 1.578 1.578 0 66 66 0 1.644 1.644

Opel 0 4.429 4.429 28 1 29 28 4.430 4.458

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 1.709 1.709 582 538 1.120 582 2.247 2.829

Porsche 0 80 80 0 0 0 0 80 80

Proton 0 15 15 0 0 0 0 15 15

Renault 5.617 372 5.989 0 1.270 1.270 5.617 1.642 7.259

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 648 648 0 0 0 0 648 648

Skoda 0 830 830 0 0 0 0 830 830

Smart 0 5 5 0 0 0 0 5 5

Ssangyong 0 104 104 0 98 98 0 202 202

Subaru 0 77 77 0 0 0 0 77 77

Suzuki 0 166 166 0 0 0 0 166 166

Tata 0 69 69 0 24 24 0 93 93

Toyota 813 1.797 2.610 0 272 272 813 2.069 2.882

Volkswagen 0 8.250 8.250 0 1.893 1.893 0 10.143 10.143

Volvo 0 437 437 0 0 0 0 437 437

Toplam 11.613 40.684 52.297 12.389 7.024 19.413 24.002 47.708 71.710 K
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak-Kasım 2012

Marka
Binek Araç Hafi f Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

Alfa Romeo 0 911 911 0 0 0 0 911 911

Aston Martin 8 8 0 0 0 0 8 8

Audi 0 11.964 11.964 0 0 0 0 11.964 11.964

Bentley 0 17 17 0 0 0 0 17 17

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 13.290 13.290 0 0 0 0 13.290 13.290

Chery 0 718 718 0 0 0 0 718 718

Chevrolet 0 16.613 16.613 0 0 0 0 16.613 16.613

Citroen 0 12.536 12.536 6.999 6.389 13.388 6.999 18.925 25.924

Dacia 0 22.935 22.935 0 1.057 1.057 0 23.992 23.992

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 847 847 0 847 847

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 17 17 0 0 0 0 17 17

Fiat 31.290 7.172 38.462 44.574 4.329 48.903 75.864 11.501 87.365

Ford 0 41.202 41.202 48.245 437 48.682 48.245 41.639 89.884

Geely 0 874 874 0 0 0 0 874 874

Honda 11.590 2.422 14.012 0 0 0 11.590 2.422 14.012

Hyundai 16.438 21.241 37.679 0 2.113 2.113 16.438 23.354 39.792

Infi niti 0 30 30 0 0 0 0 30 30

Isuzu 0 0 0 313 1.723 2.036 313 1.723 2.036

Iveco 0 0 0 0 1.377 1.377 0 1.377 1.377

Jaguar 0 69 69 0 0 0 0 69 69

Jeep 0 626 626 0 0 0 0 626 626

Karsan 0 0 0 2.160 0 2.160 2.160 0 2.160

Kia 0 9.992 9.992 0 699 699 0 10.691 10.691

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Lancia 0 221 221 0 0 0 0 221 221

Land Rover 0 1.332 1.332 0 0 0 0 1.332 1.332

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 13 13 0 0 0 0 13 13

Mazda 0 691 691 0 201 201 0 892 892

Mercedes-Benz 0 10.152 10.152 0 7.989 7.989 0 18.141 18.141

Mini 0 1.549 1.549 0 0 0 0 1.549 1.549

Mitsubishi 0 1.139 1.139 444 2.165 2.609 444 3.304 3.748

Nissan 0 15.875 15.875 0 1.120 1.120 0 16.995 16.995

Opel 0 40.607 40.607 401 247 648 401 40.854 41.255

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 11.472 11.472 4.973 7.303 12.276 4.973 18.775 23.748

Porsche 0 411 411 0 0 0 0 411 411

Proton 0 738 738 0 0 0 0 738 738

Renault 57.574 5.188 62.762 0 14.335 14.335 57.574 19.523 77.097

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 4.769 4.769 0 0 0 0 4.769 4.769

Skoda 0 8.493 8.493 0 0 0 0 8.493 8.493

Smart 0 88 88 0 0 0 0 88 88

Ssangyong 0 786 786 0 1.014 1.014 0 1.800 1.800

Subaru 0 476 476 0 0 0 0 476 476

Suzuki 0 1.565 1.565 0 0 0 0 1.399 1.399

Tata 0 586 568 0 325 325 0 911 911

Toyota 10.643 15.921 26.594 0 2.037 2.037 10.643 17.988 28.631

Volkswagen 0 58.476 58.476 0 23.155 23.155 0 81.631 81.631

Volvo 0 4.473 4.473 0 0 0 0 4.473 4.473

Toplam 127.535 347.918 475.354 108.109 78.898 187.007 235.644 426.717 662.361
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Avrupa Otomotiv Pazarı

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv 
pazarı 2012 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2011 
yılına göre yüzde 7,3 daraldı ve 12.215.167 adet 
seviyesine geriledi. 2011 yılı ilk on ayında ise 
13.180.089 adet satış gerçekleşti. 2011 yılı Avrupa 
otomotiv pazarında 4. çeyrekte başlayan daralma, 
2012 yılı ilk on ayında da aylar itibari ile devam etti.

A B (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 Ocak-Ekim dö-

neminde en sert düşüş yüzde 40,8 ile Portekiz’de, ardın-

dan yüzde 40,4 ile Yunanistan’da ve yüzde 21 ile İtalya’da görül-

dü. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında, Slovenya, İspanya, 

Fransa, Finlandiya, Belçika, İrlanda ve İsveç yer aldı. Aynı dönem-

de satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda yüz-

de 56,6, Estonya yüzde 14,6 ve Macaristan yüzde 13,1 oranıyla 

yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2012 

yılı Ekim ayında yüzde 5,1 daraldı ve 1.152.804 adet seviyesin-

de gerçekleşti. 2011 yılı Ekim ayında toplam 1.215.127 adet sa-

tış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 Ekim ayında en 

sert düşüş yüzde 35,3 ile Hollanda’da, ardından yüzde 24 ile 

Portekiz’de ve yüzde 21,5 ile İspanya’da görüldü. Daralma yaşa-

yan diğer ülkeler arasında, Finlandiya, Slovenya, Slovakya, Ro-

manya, İtalya ve Fransa yer aldı. Aynı dönemde satışlarını en çok 

arttıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda yüzde 58,4, Danimarka yüz-

de 20,9 ve Estonya %11,4 oranıyla yer aldı.

Türkiye, Avrupa Otomotiv satışları sıralamasında 2012 Ekim 

ayında 5. ve 2012 Ocak-Ekim döneminde 6. sırada yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2012 yılı 

on ayında 2011 yılı aynı dönemine göre %6,9 küçüldü ve toplam 

10.722.859 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2011 yılı on ayın-

da toplam 11.520.387 adet satış gerçekleşmişti. 2011 yılı Avrupa 

otomobil pazarında 4. çeyrekte başlayan daralma, 2012 yılında 

da aylar itibari ile devam ediyor. 

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

Almanya 287.047 286.864 0,1 Almanya 2.878.389 2.931.307 -1,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye 62.699 72.640 -13,7 Türkiye 624.483 709.391 -12,4






