
NİSAN 2011 SAYI: 23
OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır.

Sürdürülebilir başarı 
için nitelikli eleman 
istihdamı şart
Bora Koçak
Çelik Motor Tic. A.Ş.
Genel Müdür

DİYALOG
BÜYÜK BULUŞMA

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

5
Otomobil özgürlüktür
Yasemin Yalçın
İlyas İlbey

Yerli otomobil treni
çoktan kaçtı
Mustafa Uyal

Otomotiv 
Sektörünün 

Geleceği 
"Bugünden 2023"e

27 NİSAN 2011
İstanbul Lütfi Kırdar 

Kongre ve Sergi Sarayı





3NİSAN 2011

ED
İT

Ö
RTamer Atsan

OYDER 
Genel Sekreteri

Otomotiv sektörü geleceğe umutla bakıyor
Değerli Otoban Dergisi okurları,

Türkiye'de otomotiv sektörü en parlak dönemini yaşıyor, 2010 yılındaki rekor satış ve 2011’in 
ilk 3 aylık görülmemiş rakamları.

Gelecekten çok umutluyuz.

Elbette kafamızda onlarca soru işareti var.

Bugüne kadar yaşanmış krizler ve etkileri, dünyadaki son gelişmeler bunların ekonomiye ve 
dolayısıyla sektörümüze etkileri ve yaşanan doğal afetlerin sektöre olası zararları…

Baktığımızda, hep bizim dışımızdaki olayların etkilerinden bahsediyoruz.

Sakin bir dünya da öngörü yapmak ne kadar kolay olurdu!

Maalesef böyle bir şansımız yok!

Otomotiv gündemi çok renkli, Strateji Belgesi, yerli marka konusu…

Farkındaysanız, bu renklilik bizi sürekli diri tutuyor ve geliştiriyor.

Bulunduğumuz coğrafyada giderek önemi artan Türkiye’nin otomotiv sektöründeki tüm 
oyuncuları önlem alıyor. Ana sanayi ve yan sanayi fabrikalarını en son teknolojiye uygun 
şekilde modernize ediyor, kapasiteler artırılıyor, distribütörler mali ve organizasyon yapılarını 
güçlendiriyorlar, yurt dışındaki merkezlerle ilişkiler çok daha hassas yürütülüyor, yetkili 
satıcılar birçok markanın yeni imaj adı altında talep ettiği yenilikleri gerçekleştiriyorlar ve 
personel yapılarını güçlendiriyorlar.

Bütün bu çalışmaların hepsi gelecekten umutlu olduğumuz için.

Geleceğe bu kadar güvendiğimiz için yetkili satıcılar firma isimlerine çocuklarının, torunlarının 
ismini veriyorlar.

Fakat gelecekte sektörümüzün yere daha sağlam basması için tüm paydaşların yapması 
gereken birçok iş var, anlayacağınız daha çok çalışmamız gerekiyor.

Öncelikle bakış açımızda değişikliğe ihtiyaç var, geçmişten kalan korkular, çekinceler ve 
yaşanmış ağır travmalar.

Gerek icraatta, gerekse söylemde daha dik durmamız gerekiyor artık.

Bu kadar güçlü bir ülkede bu kadar büyük bir potansiyel varken, hiçbir şeyden korkmamıza 
gerek yok.

Bir aksilik olmazsa 2011 satışı 1 milyon olabilir dedik, nasıl olur mümkün değil dediler!

Sonradan memnuniyetle gördük ki benzer düşünceler benzer söylemler oluşmaya başladı.

Elbette kolay değil, birlik olmak lazım, güçlü olmak lazım ve geleceği çok iyi hesap etmek 
lazım.

Çünkü ancak bugünden düşünmeye başlarsak ve gerekli çalışmaları yaparsak gelecek hayal 
ettiğimiz gibi olacaktır.

Bu sebeple 2023 yılını şimdiden düşünmeye karar verdik ve 27 Nisan 2011 tarihinde 
buluşacağımız otomotiv konferansına bu konuyu tartışmaya açtık.

Bu büyük buluşmaya hepinizi bekliyoruz. 

Sevgi ve Saygılarımla...
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OYDER MESAJI

Vedat İnciroğlu
OYDER 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili

Ekonominin dinamik 
itici gücü otomotiv

değerlenmesi, düşük faiz, düşük Euro kuru, uygulanan kam-
panyalar ve benzerleri gibidir.

2010 yılı 12 aylık döneminde Otomobil ve Hafif Ticari araç 
toplam pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,58 
artarak 760,913 adete ulaşmıştır.

2011 yılı tüm sektörler için kritik olmasına rağmen ilk üç ay-
lık verilere bakıldığında 2010 yılının yüzde 20’ler seviyesinde 
daha büyüyeceği yönündedir.

Tabi ülkemizde Haziran’da yapılacak genel seçimler sonrası 
sektörümüzü yakından ilgilendiren tüketici kredisi ve döviz 
kurlarının yukarı hareketi gibi beklentilerin negatif etkisi ka-
çınılmazdır. 

Küresel bakış açısı ile de otomotivden alınan vergiler baş-
lı başına nihai kullanıcı maliyetlerini yükseltmekte ve hızı 
olumsuz etkilemektedir.

Tabi halen çevreci araç ve teşvikleri ile ilgili çalışmaların iste-
nilen seviyelerde olmadığı da kaçınılmaz bir gerçektir.

Hükümetimizin vergisel ve çevresel konularda atacağı po-
zitif adımlar, sektörün gelişmiş ülkeler seviyesinde, rekabet 
gücünü artıracaktır.

Değerli Dostlarım,

Yetkili satıcılığımızında dünde bugüne faaliyetlerimizdeki 
değişim ve gelişimine bakacak olursak; 

İlklerde ‘araç satışı’ sonrası yedek parça satışı ve servisi, sigor-
ta, 2. El, daha sonrası ilişki içinde bulunduğumuz bankalar, 
tüketici finansman kuruluşları, madeni yağ şirketleri, lastik 
firmaları, aksesuar firmaları, kiralama şirketleri, danışmanlık 
firmaları ile, müşteri memnuniyeti, analiz, takip sistemleri 
ve her türlü hizmet geliştiren firmalarla sektörde müşteriye 
giden yolda var olan çok çeşitli kuruluşlarla ilişkileri olan bir 
meslek haline gelmiştir.

Dolayısıyla işimize finansallığın farkındalığı dediğimiz ra-
kamlarla kurumsallık ve hakimiyet altında yönetmemizin 
gerekliliği, takip sistemleri ve önceliklerin belirlenmesi kaçı-
nılmazdır. 

Sağlıkla, iyi bir yıl dileklerimle.. 

Değerli Meslektaş Dostlarım,

Sektörümüz sürekli büyüyen, kendini yenileyen, dinamik 
bir sektör olarak, ekonomik hareketliliğin itici gücü ve 
can damarıdır.

2010 yılında Avrupa pazarının küçülmesine rağmen Tür-
kiye pazarı hızlı bir şekilde büyümüştür. İç pazarın büyü-
mesi ile birlikte üretim ve ihracat da beklentilerin üzerin-
de gerçekleşmiştir.

Bu ivmenin en önemli kaldıraçları krizden çıkış sinyalleri-
nin doğru algılanması, güven ortamının oluşması, TL’nin 

Yetkili satıcılar olarak işimizi, finansallığın 
farkındalığı dediğimiz rakamlarla kurum-
sallık ve hakimiyet altında yönetmemizin 
gerekliliği, takip sistemleri ve önceliklerin 
belirlenmesi kaçınılmazdır. 
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BASINDA OYDER

Bakanlar, otomotivi tartışacak
OYDER tarafından 27 Nisan 2011'de otomotivin tüm 
paydaşları bir araya gelecek. Sanayi ve Ticaret Bakanı
Nihat Ergün, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dış 
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da birer konuşma
yapacağı kongreye, sektörün tüm paydaşlarından oluşan 
binin üzerinde katılımcı bekleriyor. Üçü Bakan düzeyinde
konuşmacının yer alacağı kongrede 3'de panel 
gerçekleştirelecek.
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Otomotiv Sektörünün Geleceği 

"Bugünden 2023"e
27 Nisan 2011, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

09:00 - 09:30

09:30 - 09:50

09:50 - 10:10

10:10 - 10:35

10:35 - 11:00

11:00 - 11:30

12:30 - 13-45

11:30 - 12:30

13:45 - 14:45

Kayıt

Açılış Konuşması: H. Şükrü ILISAL, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı

Nihat ERGÜN, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı

Mehmet ŞİMŞEK, T.C. Maliye Bakanı

Kahve Arası

Öğle Yemeği

OTURUM 1: Otomotiv Sektörünü Geleceğe Hazırlamak İçin Ne Yapıyoruz?

GELECEK TÜRKİYE’SİNDE OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Moderatör: Vahap MUNYAR (Hürriyet Gazetesi) Yazar
Mustafa BAYRAKTAR - ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) Başkanı
H. Şükrü ILISAL - OYDER (Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği) Başkanı
Celal KAYA - TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) Başkanı
Kudret ÖNEN - OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) Başkanı

Jan NAHUM - HEXAGON Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
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14:45 - 15:45

16:20 - 17:20

OTURUM 2: İş Ortaklarımızla Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

OTURUM 3: Distribütörler İle Geleceğimiz Nasıl Gelişecek?

Moderatör: Müfit METİN (Grup Volvo Otomotiv) Yönetim Kurulu Başkanı
Ertan ÇAKIR - PETROL OFİSİ Parekende Satışlar Direktörü
Önder ERDEM - HEDEF Araç Kiralama Yönetici Direktör
Kemal ÖREN - VDF Genel Müdürü
Ersin TALAŞMAN - HDI Sigorta Genel Müdürü

Moderatör: Celal PİR (Ekonomi Koordinatörü)
İbrahim AYBAR - RENAULT MAIS Genel Müdürü
Ali BİLALOĞLU - DOĞUŞ OTOMOTİV CEO
Ali Haydar BOZKURT - TOYOTA CEO
Zeynep Fidan SOYSAL - Yetkili Satıcı (Multi-Brand) Genel Müdürü
Nuri OTAY - FORD OTOSAN Genel Müdürü

15:45 - 16:10

16:10 - 16:20

17:20 - 17:45

17:45 - 18:00

Kahve Arası

OTOMOBİL SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KATKISI

Zafer ÇAĞLAYAN - T.C. Devlet Bakanı

Plaket Töreni

Selen KOCABAŞ - TURKCELL Kurumsal Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı

18:00 - 18:15 Kapanış: H. Şükrü ILISAL, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
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GÜNDEM

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal:

"Hacimlerimiz değil, 
hedeflerimiz önemli"
Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD)’nin Genel Kurulu 
gerçekleşti.  İstanbul Sanayi 
Odası’nda gerçekleştirilen 
toplantıya, sektör temsilcileri 
ile Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün katıldı. Toplantıda 
konuşmacı olarak yer alan 
OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal 
ise, Başbakan'ın 2023 için 
çizdiği vizyonun bir takım 
halinde hayata geçirilmesinin 
önemini dile getirdi.

37. OSD Genel Kurul Toplantısı 
Gerçekleştirildi

1 8 Mart 2011’de İstanbul Sanayi Odası’nda ger-
çekleştirilen Otomotiv Sanayii Derneği OSD’nin 
Genel Kurul Toplantısı’na, sektör temsilcileri ile 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün katıldı.

OSD Başkanı Kudret Önen’in açılış konuşması 
ile başlayan toplantıda Önen, otomotiv sektörünün 2010 
yılında yüzde 25 oranında büyüdüğünü ve 2011 yılında da 
olumlu gelişimine devam ettiğini vurguladı. Türk otomotiv 
sektörünün, dünyada 1 milyon adet araç üretimi yapan 17 
ülke arasında 16. sırada yer aldığına değinen Önen, 2011 yı-
lında pazarın geçtiğimiz yılki canlılığını korumasını ve talep 
artışının sürmesini beklediklerini söyledi.

AB pazarında otomotiv ürünlerine olan talebin çok yavaş 
artmasının ihracatı sınırlasa da 2011’de Türk otomotiv sanayi 
ihracatının 900 bin adet ve toplam 19 milyar dolar civarında 
olmasını, ihracattaki artış ile üretimin 1,2 milyon düzeyine 
çıkmasını öngördüklerini kaydeden Önen, bu yılın ilk 2 ay-
lık sonuçlarının bu beklentileri doğrular şekilde seyrettiğini 
vurguladı.

Otomotiv sektörünün gelişimini daha istikrarlı sürdürebil-
mesi için 2010’da hazırlıkları tamamlanan Türkiye Otomotiv 
Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın öncelikle uygula-
maya geçirilmesini beklediklerini belirten Önen, bu yıl ger-
çekleştirmek istedikleri önemli konulardan birinin de tüm 
yatırım çalışmaları tamamlanan test pisti için arsa teminin-
de yaşanan sorunun giderilmesi ve test pisti inşasına baş-
lanması olduğunu ifade etti.
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Yerli araç üretimi konusuna da değinen Önen, ‘Küresel bir 
marka ve buna ait değer zinciri oluşturmak üzere temel 
esasların belirlenmesi amacıyla OSD bünyesinde çalışma-
lara başlandı. Çalışmalar, Strateji Belgesi hedefleri dikkate 
alınarak sürdürülüyor. Türkiye’nin otomobil, hafif ticari üre-
timini bir küresel marka olarak gerçekleştirmeyi amaçlayan, 
kamudan beklentileri de kapsayan çalışmanın sonuçlarını 
Başbakanımıza sunacağız’ şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşmacı olarak yer alan OYDER Başkanı 
H. Şükrü Ilısal ise, otomotiv yetkili satıcıları ülkemizde oto-
motiv sektörünün piyadeleri olduğunu belirterek,  Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ü de komutan olarak kabul 
ettiklerini ifade etti. H. Şükrü Ilısal, “Bizler sektörde 936 tü-
zel kişiyiz. 1.300 adet plaza, 5 milyon metrekarede sunum 
yapıyoruz. 5 milyar doların üzerinde yatırımı temsil ediyo-
ruz. Günümüzde ülkelerin gücü, haritalarda çizilen alanla-
rıyla değil, onları içeride besleyen ekonomik güçlerinden 

geliyor. Geçtiğimiz günlerde 2011 öngörüsü için otomotiv 
pazarının bir milyon adetler seviyelerine ulaşacağını öngör-
müştük. Bizlere temkinli olmamız gerekliliğini aktardılar. 
Evet, temkinli olmayı elden bırakmamalıyız ama bir yandan 
da hedef lerimizi yükseltmeli, geleceğin güçlü ekonomileri 
içinde yer edinebilmemiz için bugünden hazırlanmalıyız. 
Sayın Başbakanımız, 2023 için büyük bir hedef çiziyor, ül-
kemiz 2023’te dünyanın ilk on ekonomisi içinde olmaya ha-
zırlanıyor. Otomotiv sektörü olarak artık bizler bu vizyonu 
belirli travmaları bir tarafa bırakarak, hep birlikte, ısrarla, sa-
mimiyetle ve takım halinde hayata geçirmeliyiz.” dedi.

Otomotiv yetkili satıcılarının sektörde büyük bir gücü tem-
sil ettiğini ifade eden H. Şükrü Ilısal, “Bizim sahip olduğu-

muz 5 milyon metrekare showroom alanlarımız 800 bin ile 
1 milyon adetlik satış rakamlarıyla etkin hale geliyor. Ana 
ekonomilerin gerçeği olan karsızlık, ancak yüksek cirolarla 
giderilebilir. Bu yüzden yetkili satıcılar, 1 milyon ve üzeri bir 
otomotiv pazarı ve ekonominin gelişmesini için kendileri-
ni hazır hissediyorlar. Bir sektör temsilcisi olarak ülkemizde 
ekonomik hayatı canlandıracak özverili ve ciddi çalışma-
ların yapılabileceğine inanıyorum. Artık hacimlerimiz çok 
önemli değil, hedeflerimiz çok önemli. 

Türkiye’de ithalatta, ihracatta yapılır. Türkiye’de yerli üretim 
üssü de olur, Türkiye’de yerli marka da yapılır. Bunların ya-
pılmaması için hiç bir neden göremiyoruz. Hükümetimizin 
çizdiği 2023 kriterlerine baktığımızda bunu görebiliriz. Ar-
tık devletimizin her kademesi KOBİ’nin, sanayicinin, esnafın 
yanında ve ülkemizin büyümesi için herkes bir eylem planı 
içerisinde. O zaman bizlerde bu vizyona hem sadakatimizi 
hem de heyecanımızı katmak zorundayız.” açıklamasında 
bulundu.

Toplantının bir başka konuşmacısı Taşıt Araçları Yan Sana-
yicileri Derneği TAYSAD Başkanı Celal Kaya ise, 2011 yılının 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün

Hyundai Assan Başkanı Ali Kibar, OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, ODD Başkanı Mustafa Bayraktar

OSD Başkanı
Kudret Önen
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GÜNDEM

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, OSD İhracat Başarı Ödülü’nü MAN Türkiye A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Münir Yavuz’a takdim etti.

ilk çeyreğinde yakalanan başarının 2., 3. ve 4. çeyreklerde 
de devam etmesini ümit ettiklerini belirtti. Kaya “Bu olumlu 
gelişmeler yaşanırken, Sanayi Strateji Belgesi’nin tamam-
lanması, Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi’nin onay seviye-
sine gelmiş olması, otomotiv sanayiindeki Ar-Ge Merkezleri 
sayısının 28’e yükselmesi, yurtiçi ticarette KOBI’ler için öde-
me vadelerinin kanunla sınırlanması, yeni Ticaret Kanunu-
nun yayınlanması ve Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan 
fuar, yurtdışı satış - pazarlama ve diğer global şirketlerin 
alım heyetleri faaliyetlerinin desteklenmesi bizleri çok mut-
lu etmiştir” dedi.

Toplantıya katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 
Türkiye’de üretimi olan veya olmayan diğer markaların bu-
rada yepyeni model ve tasarımlar üreterek tüketiciyi tat-
min etme fırsatı bulunduğunu söyledi. Türkiye’de üretim 
yapanların da aslında yeni modeller, yeni tasarımlar ortaya 
koymaları gerektiğini ifade eden Ergün, “Türkiye’de üretilen 
otomobil ürün çeşitleri tüketiciyi tatmin etmiyor, bu neden-
le yurt içinde satılan modellerin üçte birinin yerli olmasına 
karşılık, üçte ikisi ithal araçtır. Bu boşluğun içeride yeni 
ürünler ve modellerle doldurulması gerekiyor” dedi.

Hazırladıkları Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi’yle otomotiv 
sanayinin sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artırmayı 
ve katma değeri yüksek bir üretim yapısına geçmeyi amaç-
ladıklarını vurgulayan Ergün, yaptıkları analizler sonucun-
da Ar-Ge altyapısını iyileştirmek, fiziki altyapıyı geliştirmek, 
şirketlerin tasarım, üretim ve markalaşma becerilerini ar-
tırmak, hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek, insan 
kaynaklarını geliştirmek başlıklarında 5 temel hedef belirle-
diklerini anımsattı. Bakan Ergün, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: ‘Bu hedeflere ilişkin eylemleri inşallah 2014 yılına kadar 
uygulayarak otomotiv sektörümüzün de önemli gelişme 

sağlamasını gerçekleştirmiş olacağız. Strateji belgesinde 
yer alan eylem planlarımızın bazılarından da kısaca bahset-
mek istiyorum. Öncelikle sanayicilerimize vereceğimiz Ar-
Ge desteklerini artıracak ve çeşitlendirecek çalışmalar ya-
pacağız. Teknoloji ve tasarıma dayalı üretimin geliştirilmesi 
için yeni teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Özgün tasa-
rım ve üretim ile alternatif yakıt ve elektrikli araçlarda kul-
lanılan batarya üretimi konusundaki teknolojik yatırımları 
da ayrıca teşvik edeceğiz. Tasarım doğrulama, yol testleri, 
araç çarpma tesisi ile rüzgâr tüneli yapılması için test mer-
kezleri kurmaya devam edeceğiz. Elektrikli araçlara yönelik 
özel vergilendirme metotlarını (yüzde 37’den yüzde 3’e) ele 
alacak ve bu tür araçların kullanımının yaygınlaşması için 
şarj istasyonları gibi gerekli altyapı çalışmalarına katkı sağ-
layacağız. Son teşvik paketimizde, 12 büyük sektörden biri 
olan otomotiv sektöründe büyük ve yeni yatırımların proje 
bazında ve tedarik zincirindeki firmaları da kapsayacak şe-
kilde desteklenmesi ile ilgili çalışmalar da yapacağız. Yapıla-
cak yatırımlar için uygun şartlarda arsa ve altyapı teminine 
yönelik girişimlerde bulunacağız.’

Otomotiv sektöründe ara malı olarak kullanılan ürünlerin 
içinde ithal payını azaltmak amacıyla, tedarik zincirinin her 
halkasında yer alan işletmeler arasında işbirliği ve ortaklık 
kültürünü artıracak, üretimde yerlilik oranını yükseltecek 
destek mekanizmaları kuracaklarının altını çizen Ergün, 
KOBİ niteliğindeki şirketlerin rekabet gücünün geliştiril-
mesi için işletmelere bilgi ve danışmanlık hizmetleri konu-
sunda çeşitli destekler vereceklerini, ömrünü tamamlamış 
araçların trafikten çekilmesine yönelik hukuki düzenleme-
leri de hayata geçireceklerini söyledi.

OSD Başkanı yeniden Kudret Önen

OSD’nin seçimli 37. Genel Kurul toplantısında OSD Başkan-
lığı görevine Kudret Önen yeniden seçildi. Seçim sonrası 
OSD’nin yeni yönetim kuruluna Türk Traktör Genel Müdü-
rü Kudret Önen OSD Yönetim Kurulu Başkanı, BMC Genel 
Müdürü Mehmet Demirpençe OSD Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili, Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu OSD Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı, MAN Türkiye Genel Müdü-
rü Münür Yavuz OSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
AIOS Genel Müdürü Ömer Lütfü Ablay OSD Yönetim Kurul 
Muhasip Üyesi oldu. Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, 
Tofaş Genel Müdürü Ali Pandır, Otokar Genel Müdürü Ser-
dar Görgüç, Temsa Global Genel Müdürü Tamer Ünlü, Hon-
da Türkiye Genel Müdür Yardımcısı İsmail Sümer, Mercedes 
Benz Türk Genel Müdürü Süer Sülün, Hattat Tarım’dan İzzet 
Kalaycı, Karsan Genel Müdürü Murat Selek ve Toyota’dan Or-
han Özer, OSD Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

İhracat başarılı ödülleri dağıtıldı

İhracat başarı ödülleri ise Oyak Renault, Ford Otomotiv, To-
faş Türk Otomobil Fabrikaları, Toyota, Mercedes Benz Türk, 
Hyundai Assan, Man Türkiye, Türk Traktör, Honda Türkiye, 
Karsan Otomotiv, Temsa Global, BMC, Otokar Otomotiv’e 
verildi. 
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Sürdürülebilir başarı için 
nitelikli eleman istihdamı şart
Bora Koçak
Çelik Motor Ticaret A.Ş.
Genel Müdür

2011 den sonraki dönemi nasıl görüyorsunuz?

2 011 sadece otomotiv sektörü için değil tüm 
sektörler için son derece kritik bir yıl olacak. 
Özellikle yılın ilk yarısı, yani Haziran ayında 
gerçekleşecek genel seçimler öncesi,  pazar 
daha hareketli olacaktır. 2011 yılında oto-

motiv pazarının  ortalama 750-800 bin adetlere ulaşaca-
ğını düşünüyoruz. 2012 yılı için de yüzde 5’lik bir büyü-
me öngörüyoruz. 

2010 yılındaki değerli Türk Lirası politikasının 2011 yılın-
da devam etmeyeceğini ve cari dengeyi yönetmek için 
alınan önlemlerin TL’de değer kaybına neden olacağını 
düşünüyorum. Bu da otomobil pazarında kontrollü bir 
büyüme getirecektir. Önümüzdeki iki yıl boyunca düşük 
seyretmesi beklenen faiz oranları ise, otomobil pazarının 
büyümesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Anadolu Grubu’nun en köklü kuruluşlarından 
olan Çelik Motor, 26 Şubat 1960 tarihinde 
kuruldu. 2010 yılında 50. yılını kutlayan Çelik 
Motor, isim ve yapısını değiştirmeden aralıksız 
olarak ve sadece otomotiv sektöründe faaliyet 
gösteren Türkiye’deki en eski şirket ünvanını 
başarıyla taşımaktadır.Kia, Lada, Cooper ve 
Avon Lastikleri, Çelik Motor Filo ve Çelik Motor 
LPG dönüşüm sistemleri olmak üzere toplam 6 
farklı markasıyla Çelik Motor, gücünü ve itibarını 
her geçen yıl artırmaktadır.
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Çelik Motorun hedefleri nelerdir?

Kia olarak  2010 yılını yaklaşık 10 bin adetlik bir satışla ka-
pattık.  Aslında yıl boyu yaşadığımız tedarik sıkıntısı  olma-
saydı  kolaylıkla 13 bin adedin üzerinde bir satış gerçekleşti-
rebilirdik. Özellikle Ağustos ayında satışa sunduğumuz yeni 
Sportage modelimize çok büyük bir talep var ama  maalesef 
üreticiden istediğimiz sayıda araç alamıyoruz.  Bu nedenle 
satabileceğimiz potansiyelin çok gerisinde kaldık. 2011 yı-
lında bu problemlerin daha az olmakla beraber yine  yaşa-
nacağını düşünüyorum. 2011 yılı marka olarak hedeflerimizi 
büyüttüğümüz  bir yıl olacak ve 15 bin adetlik bir satış ger-
çekleştirmeyi hedefleyeceğiz. 

2011 yılında Kia için son derece hareketli geçecek, farklı seg-
mentlerde yeniliklerimiz olacak. 2011 yılının ikinci çeyreğin-
de A segmentindeki Picanto modelimiz tamamen yenilene-
rek pazardaki yerini alacak. Yeni Picanto ile önceki yıllarda 
olduğu gibi A segmentinde liderliği hedefliyoruz. Yılın ikinci 
çeyreğinde ayrıca, C segmentindeki üç kapı cee’d modeli-
miz pro_cee’d’in makyajlı versiyonunu getireceğiz. Yılın ikin-
ci çeyreğindeki son yeniliğimiz ise bizi son derece heyecan-
landıran Kia Soul modelimiz olacak. Avrupa’da bir süredir 
satılmakta olan C MPV modelimizi Kia Soul’u tüketicilerden 
gelen istek üzerine ülkemizde satışa sunma kararı aldık. 

Yılın ikinci yarısında da önemli yeniliklerimiz olacak. Bun-
lardan ilki B segmentinde yaşanacak. Kia Rio, yeni yüzüyle 
yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.Yılın ikinci yarısında bir 
diğer yeniliğimiz D segmentinde olacak. Geçtiğimiz Kasım 
ayında gerçekleştirilen İstanbul Autoshow Fuarı’nda Türk 
tüketicisiyle buluşan ve büyük bir beğeni ile karşılanan D 
segmentindeki modelimiz Kia Magentis, yeni yüzüyle satı-
şa sunulacak.Yılın son çeyreğinde ülkemizde lansmanı ger-
çekleştirilecek olan Magentis ile hedefimiz bu segmentte 
önemli bir yer edinmek. 

İnanıyorum ki tüm bu yenilikler ve mevcut ürün gamımızla 
2011 yılı, Kia ve müşterileri için son derece tatmin edici bir 
yıl olacaktır. 

Sizin gözünüzle yetkili satıcıların geliştirmesi gere-
ken konular nelerdir?

Yetkili satıcıların öncelikli konularından birinin eleman is-
tihdamı olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir başarı için 
nitelikli eleman istihdamı şart. Bayi personelinin, yaptıkları 
işin ehli olmaları ve işlerini uzun vadeli görmeleri gerekiyor. 
Maalesef yetkili satıcılarda personel çok sık değişiyor, bu 
da tüketiciye verilen hizmetin kalitesini olumsuz yönde et-
kiliyor. Bayilerin iyi yetişmiş, kalifiye elemenlarını ellerinde 
tutmaları çok önemli, personellerini kolayca gözden çıkar-
mamaları gerekiyor.

Konunun temelinde aslında , çoğu yetkili satıcının uzun va-
deli bir stratejiler oluşturmamaları yatıyor. Daha çok gün-
lük hareketlerden ve gelişmelerden etkilenmeye açık bir 
yönetim eğilimi sözkonusu. Elbette her yerde olduğu gibi 
bu konuda da istisnalar var. Zaten uzun vadeli stratejiler ile 

hareket edenler, bu yönetim modelini benimsemiş olanlar, 
önemli oranda farklılaşıyor ve başarıyı yakalıyor. Üretici ve 
dağıtıcıların personel için yapmış olduğu yatırımın  maliyet-
leri de aslında yetkili satıcılar tarafından karşılanıyor ve bu 
personelin değiştirilmesi yönünde alınan bir kararla, kendi 
yaptıkları yatırımları da harcamış oluyorlar.

Bir diğer konu ise mali analiz yaklaşımı. Birçok yetkili satı-
cının faaliyetlerini mali anlamda doğru analiz edemediğini 
düşünüyorum. Günün sonunda karlı bir operasyon yürütü-
yor muyum sorusunun cevabını çok az yetkili satıcı verebili-
yor. Dolayısıyla verimsiz alanların geliştirilmesi veya verimli 

alanlara daha fazla yatırım yapılabilmesi gibi kritik kararlar 
alınamıyor. Aslında verimliliğin her alan için ayrı ayrı ölçü-
lebilmesi ve yönetim kararlarının buna göre alınıyor olması 
gerekiyor.

Yetkili satıcılarımızda kaderci ve kabullenmeye yönelik bir 
yaklaşım olduğunu da söyleyebiliriz. Otomobil perakende-
ciliği “karsız” bir iştir diye bence yanlış bir inanç var. Bu işi 
karlı olarak yapabilen birçok yetkili satıcı var. Yeter ki strate-
jik yaklaşım ve yönetim tarzı doğru belirlensin. 
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Türkiye’de otomobil kiralama sektörünü nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Y akın zamana kadar filo kiralama, gerek müş-
teriler ve gerekse otomotiv tedarikçileri için 
sadece otomobil edinmenin farklı bir yönte-
mi olarak algılanmakta iken artık otomobilin 
kendisinden daha önemli bir hizmet paketi-

nin de araçla birlikte sunulduğu gerçeği farkedilmeye baş-
lanmıştır. Operasyonel kiralama şirketlerinin yurt sathındaki 
hizmet ağının güçlenmesiyle birlikte müşteriler araç mar-
kasından çok segmenti belirterek, aslen hizmet içeriğini ta-
lep etmeye başlamıştır. Halen güçlü yerli firmalarla rekabet 
etmeye çalışan yabancı firmaların birlikte varolduğu sektör 
her geçen gün daha sağlıklı bir altyapıyla gelişmektedir.

Avrupa ile mukayese edildiğinde Türk operasyonel leasing 
şirketlerinin, sanıldığının aksine birçok Avrupalı meslekta-
şından daha esnek, hızlı ve etkin maliyetlerle yönetilen bir 
hizmet ağına sahip olduğu görülmektedir. Sektörde asli 
çalışma konusu farklı şirketler erimekte, yabancı rakipler 

Türkiyenin büyük coğrafyasına uygun altyapıyı oluşturma-
ya çalışmakta, yerli firmalar ise gittikçe daha güçlü finansal 
yapılarla sektöre yerleşmektedir. Bu da sektörün Avrupa 
ortalama hacimlerine doğru büyümesinde önemli itici güç 
olmaktadır.  Ancak operasyonel kiralamaya olan yaygın ta-
lep, kamu yönlendirmesi ve özellikle finansörlerin konuyu 
anlayabilmesi açılarından Türkiyenin daha yolun başında 
olduğu söylenebilir.
 
Gelecekte otomobil kiralama sektörü nasıl gelişe-
cek?

Sektörün henüz toplam potansiyelin %20-25’ini karşıladı-
ğı düşünülürse, sektörün önemli firmaları, güçlü finansal 
yönetim, yaygın hizmet networkü ve güçlü bir satış ağı 
oluşturduğu taktirde takip eden 4-6 yıl içinde oldukça hızlı 
büyüme trendi görülecektir. Türkiyenin potansiyeli ve her 
seviyede kalifiye insan kaynakları değerlendirildiğinde kısa 
dönemde yerli firmaların yakın ülkelerde satın almalarla yö-
resel güç olma eğilimi göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır. 

Araç kiralama sektörü
sağlıklı bir altyapı ile gelişiyor

İlker Ersoy
Derindere Filo Kiralama
Genel Müdür
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GÜNDEM

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal:

"2023 vizyonu için hepimiz  
aynı yerden bakıyoruz"
29 Mart 2011’de TOBB 
Plaza’da gerçekleştirilen 
Otomotiv Distribütörleri 
Derneği ODD’nin Genel 
Kurul Toplantısı’nda 
sektör temsilcileri bir 
araya geldi.

25. ODD Genel Kurul Toplantısı 
Gerçekleştirildi

O DD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bay-
raktar, ‘’Otomobil sahipliği ucuzlatılmadığı 
ve iç pazar büyümediği sürece küresel oto-
motiv dünyasında arzu ettiğimiz kadar söz 
sahibi olamayacağız’’ dedi.

ODD’nin 25. olağan Genel Kurulu’nda, dünya otomotiv sek-
törüne ilişkin 2010 verilerini paylaşan Bayraktar, Türkiye’nin, 
bin kişiye 134 araç ortalamasıyla Batı Avrupa ülkeleri ortala-
ması olan 605’in çok gerisinde olduğuna, Batı Avrupa’da en 
düşük rakamın 267 ile bisiklet ülkesi Hollanda’da olduğuna 
işaret etti.

Türkiye’de üretilen araçların, yan sanayideki olumlu geliş-
melerin, Türk ekonomisine sağlanan istihdam ve katkıların 
önem arz eden konular olduğuna değinen Bayraktar, herke-
sin bu tür alanlarda nasıl büyüyeceklerini düşündüğünü ve 
çalıştığını söyledi.

Bayraktar, ‘’Günümüz dünyasında otomobil temel bir ihti-
yaçtır. Hal böyleyken mevcut vergi mevzuatı hala bir lüks 
tüketim aracı olarak görüyor. Mevcut vergi mevzuatı po-

tansiyelimiz üzerinde bir baskı yaratıyor. Vergi mevzuatının 
servet vergisi düzeninden çıkarılıp pazarı ve sektörü gelişti-
recek ve devletin vergi gelirlerinde azalma yaratmadan yeni 
bir düzene geçmesi şart’’ diye konuştu.

Bunların yanında otomotiv sektörünün güvenlik ve çevre 
olmak üzere iki önemli konusu olduğunu belirten Bayraktar, 
Türkiye’nin Kyoto Protokolü ve iklim değişikliği çerçevesin-
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de karbondioksit emisyonunun azaltılması yükümlülüğü ol-
duğunu anımsatarak, tüm kuruluşların karbondioksit emis-
yonlarını azaltmak adına alternatif enerji arayışları içinde 
olduğunu, bu doğrultuda otomotiv üreticilerinin de yeni 
buluş ve çalışmalar peşinde koştuğunu dile getirdi.

Yönetimlerin de bu çalışmalara paralel kararlar aldığını be-
lirten Bayraktar, araç vergilendirmesinde artık en büyük fak-
törün çevre olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ‘’Küresel 
teknik mevzuata göre belgelenen karbondioksit/kilometre 
parametresinin esas alınması ve teşviklerin gram karbon-
dioksit/kilometre sınır değeri ile araçların mevcut gücü sı-
nıflarına göre belirlenmesi gerekiyor. Bu sayede gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi adil bir vergilendirme esasını yakala-
yabilmemiz mümkün.

Bu çerçevede hem çevre hem de halk sağlığını koruyacak 
bir diğer önlemin de motorlu taşıt araçlarının kullanıldı-
ğı sürede ödenen vergide, Motorlu Taşıt Vergisi’nde (MTV) 

öncelikle karbondioksit emisyonunu temel alarak değerlen-
dirilmesi ve yaşa göre verginin azaltılması uygulamasından 
vazgeçilmesi en elzem konumuz olmalıdır. Bugün mevcut 
araç parkının yüzde 51’i 12 yaş ve üzeri araçlardan oluşuyor.’’

2009’daki ÖTV indiriminde 6 ayda 300 binden fazla araç sa-
tışı gerçekleştiğine işaret eden Bayraktar, ‘’Bizim pazarımız 
doğru düzenlemelere çok hızlı ve olumlu cevap veren bir ya-
pıya sahiptir. Bu kapsamda devletin atacağı doğru adımlar 
hepimizin nihai hedefi olan iç pazarın büyümesinde hayati 
önem taşımaktadır. Son alınan kararla elektrikli araçlara ÖTV 
avantajı sağlandı ama sadece elektrikli araçlar kapsam da-
hilinde tutuldu, hibrit ve diğer çevre dostu teknolojiler ise 
kapsam dışında kaldı. Temel amaç doğaya saygılı otomobil-
leri teşvik etmekse bu doğrultuda elektrikli otomobiller teş-
vik ediliyorsa aynı zamanda daha az karbondioksit değerine 
sahip teknolojiler ve hibrit otomobillerde bu kapsam içine 
alınıp değerlendirilmelidir’’ diye konuştu.

Toplantıda bir konuşma yapan OYDER Başkanı H. Şükrü 
Ilısal, “Devletimizin her kademesi otomotiv sektöründeki 
gelişme yi ve gelişme rakamlarını çok sıkı bir biçimde takip 
ediyor. Artık otomotiv sektörü ve devletimizin ilgili kurum-
ları aynı pencereden bakabiliyoruz. Türkiye’nin geleceği ile 
ilgili olarak, sektör adına hepimiz otomotiv sektöründeki 
güzel gelişmeleri yüksek sesle paylaşabiliyoruz. Eskiden 
devletimiz nezdinde sorunlarımızı dile getiremezdik, şimdi 
ise sektörde gerçekleştirdiğimiz her toplantıda, devletimi-
zin ilgili temsilcileri yer alarak sorunlarımızı dinliyor. Ayrıca 
devletimizin ilgili kurumlarına rahatlıkla ulaşabiliyor, karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulunabiliyoruz. Haklı olduğumuz 
konularda sesimiz artık daha gür çıkıyor ve devletimizin 
samimiyetiyle ortak noktalarda buluşabiliyoruz. Bu geliş-
meler sektörün artık ileriye dönük çok rahatlıkla bakabile-
ceği, geleceği belirleyebileceği uygun bir ortam oluşmasını 
sağlıyor.” dedi.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Kudret Önen ise otomotiv sektöründe ihracatın bu yıl 900 
bin adet ile 19 milyar dolara ulaşmasını, üretimin de 1,2 mil-
yon adet düzeyine çıkmasını öngördüklerini belirtti.

Türk otomotiv sanayinde 2010 yılının üretim açısından 
2008 yılı üretim rekoruna yaklaşılan bir yıl olduğunu dile 

getiren Önen, 2008 yılında başlayan global krizin etkile-
rinin 2010’un ilk aylarından sonra azalmaya başlamasıyla 
birlikte üretimde yüzde 25’lik artış yaşandığını, ancak artışa 
rağmen AB pazarındaki olumsuzlukların devam etmesinin 
ihracatın hedeflerin altında kalmasına neden olduğunu ifa-
de etti.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya da sektörün ilk 
iki aylık volümünün iyi olduğunu, ancak Merkez Bankası’nın 
almış olduğu bazı kararların nisan ayından itibaren sektörü 
az da olsa negatif etkileyeceğini anlattı. Kaya, bu yıl otomo-
tiv pazarının 800 bin adetin üzerinde oluşacağını öngör-
düklerini bildirerek, sektörde bu yönde büyük motivasyon 
ve heyecan olduğunu belirtti. 

ODD Başkarnı
Mustafa Bayraktar

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter
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OYDER’İN YENİ ÜYELERİ

MIÇILAR MOTORLU ARAÇLAR TİC SAN LTD ŞTİ

CADDE MOTOR OTO TİC. LTD. ŞTİ.

Fiat Bayii - Adana

Subaru Bayii - İstanbul

Mıçılar Motorlu Araçlar Tic. ve San. Ltd. Şti. uluslararası lider 
bir otomotiv, benzeri ürün ve servis üreticisi olan TOFAŞ ve 
FIAT markalarının tüm dünyaya uzanan kollarından birisidir. 
Mıçılar Motorlu Araçlar olarak görevimiz sürekli olarak ürün-
lerimizi ilerletmek ve müşterilerimizin beklentilerini karşıla-
yan veya aşan hizmet vermektedir.

Konusunda deneyimli, eğitimlerini tamamlamış ve günün 
gereksinimlerine göre kendini daima geliştiren, müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışkan, disiplinli ve ekip ruhu ile müş-
terisine karşı sorumlu, profesyonel, güler yüzlü, uzman, size 
daima yardım etmek için hazır bekleyen, ekibimiz ve “sizlerin 
mutluluğu bizim tek amacımızdır.” Misyonu ile sizleri bekle-
mekteyiz.

Cadde Motor Oto Tic. Ltd. Şti., 2003 yılında İsmail Faiz Köp-
rülü tarafından bir aile şirketi olarak kurulmuştur. Şirket, sek-
törde iki yıl boyunca serbest olarak faaliyet göstermiş olup 
2005 yılı itibariyle Subaru’nun İstanbul Anadolu Yakası ana 
bayiliğini almıştır. Kalamış ve Dereağzı showroomlarında sa-
tış, Ataşehir ilçesinde servis ve yedek parça olmak üzere, üç 
noktada  hizmet sunmaktadır. Müşterilerinden aldığı güç ile 
büyümesini hızla sürdüren Cadde Motor, 2008 yılında Cadde 
Motor Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti.’ni kurarak sigortacılık alanın-
da da faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Müşteri memnuniyetini temel prensip edinen Cadde Motor, 
tecrübeli ve güler yüzlü çalışma ekibi ile kaliteli ve eksiksiz 
hizmet sunarak, sektördeki kalıcılığını kanıtlamıştır.

OYDER'e 
yeni katılan üyelerimiz

DİYALOGLA GENİŞLİYORUZ

3 5 0
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RÖPORTAJ

“Otomobil özgürlüktür”
Yasemin Yalçın-İlyas İlbey:

Röportaj: Tamer Atsan
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Yasemin Yalçın 

Kaynana Semra’nın henüz kaynana 
olmadığı yıllarda Türkiye’de “Sürahi” 
olarak fırtınalar estirdi. Türkiye’deki çok 
beğenilen bir komedi sanatçısıdır. 80’li 
yılların sonunda tek televizyonun tek 
kanal olduğu dönemde tanıdığımız, 
90’lı yıllarda zirveye çıkan başarılı oyun-
cu. Eşi İlyas İlbey ile Türkiye’de kadının 
nasıl şiddete maruz kaldığını gösterir 
Kakılmış-İtilmiş tiplemesiyle trajikomik 
bir tablo çizmiştir.

Uzun zamandır gözönünde olmamasına 
rağmen kadın komedyen deyince aklımıza 
ilk gelen isim: Yasemin Yalçın’dır. 
Otomobil sizin için ne ifade ediyor? Sizi bir yerden bir 
yere alıp götürmesi dışında içinde bulunmaktan ke-
yif aldığınız ya da atlayayım da bir yerlere gideyim 
dediğiniz bir kullanım aracı mıdır? Yoksa işime gider 
ve dönerim ile sınırlı mıdır? 

İlyas İlbey: Özellikle İstanbul’da yaşıyorsanız  onunla sınırlı kala-
maz. Saatler hep otomobilin içinde geçiyor. Kendimiz için düşü-
nüyorum; günün 10 saati evde geçiyorsa, 14 saati dışarıda geçi-
yor.  O, 14 saatin de minumum 4 saati otomobilin içinde geçiyor.  
Şimdi günde 4 saatiniz arabanın içinde geçiyorsa “beni bir yer-
den bir yere götürsün” ile sınırlı değil.  Konforu da arıyorsunuz, 
rahatlığı da arıyorsunuz ve en önemlisi emniyeti arıyorsunuz. 
Ben şoförüme hep şunu söylüyorum: “Ben sana bir can emanet  
ediyorum. Tabii kendi canını düşüneceksin, emanet ettiğim o 
canı da düşüneceksin. Bir de senin taşıdığın can sıradan bir can 
değil, 500 kişiye istihdam sağlayan bir can. Yani senden özel bir 
dikkat isterim”.  Bir otomobilden beklenen özellikler sıralansa 
önce emniyet tabii...

Yasemin Yalçın: Ama otomobil aynı zamanda özgürlük değil 
mi? Özgürlük, ben herşeyi yapabilirim, istediğim her yer benim,  
gidebileceğim her yer benim.. Öyle deli bir ruhu da var. Ben o 
tarafını da çok severim.  

Düşünce olarak böyle ama yapar mısınız?

Yasemin Yalçın: Yapamıyoruz maalesef. Çünkü belirli saatlere, 
belirli günlere bölünmüş insanlarız. Ama yazın yapmaya çalışı-
yorum.  O ruha sahibim yani... 

İlyas İlbey: Mesela yazları Bodrum’a giderken Yasemin’i müm-
kün değil uçağa bindiremezsiniz. Çünkü o seyahat etmeyi, oto-
mobille gitmeyi sever. Geze geze gidecek, duracak, etrafa ba-
kacak. Uzun yollarda şoför de almıyoruz yanımıza, beraber her 
tarafı dolaşıyoruz. 

İstanbul içinde de kendiniz kullanır mısınız? 

İlyas İlbey: İstanbul’da daha çok iş ağırlıklı bir yere gidiyorsunuz. 
Gideceğiniz yerde herşeyden önce otopark sorunu var, aracı ne-
reye çekeceğim, ne yapacağım? Bir yere gidiyorsunuz, kafanızı 
toparlamanız lazım. Sonra o trafik, o keşmekeşte olmuyor.  Yani 
burada şoför bir ihtiyaç haline geliyor. Aksi olsa şoför kullanma-
mayı tercih ederim. Kendim kullanmayı severim. 

Türkiye’deki otomobil sektörünün özellikle geçtiğimiz 
yıl yaşadığı satış rekorunu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Ama özellikle İstanbul’da trafiği çok kötü du-
rumda...

Yasemin Yalçın: Peki bunun için ileriye dönük önlemler getiril-
meyecek mi? 

Bir tanesi hurda yasası. 20 yaşın üzerindeki otomobillerin 
trafikten çekilmesi birinci önemde çevre için gerekli. Şu anda 
elektrikli otomobillere seviniyoruz, havaya muazzam bir kat-
kısı olacak. Fakat önünüze bir minibüs düşüyor, cayır cayır 
duman basıyor. Buna önlem alınmazsa elektrikli otomobil ne 
işe yarayacak? 

Yasemin Yalçın: Yine de bir sürü otomobilin elektrikliğe dön-
mesi çok önemli. İstanbul buna nasıl dayanıyor? Bu kadarına da 
şükür yani... Nefes alabiliyoruz, ben şaşırıyorum. 

Riva’da bir çiftliğe davetliydik. Oralar o kadar kentdışıydı ki.. Ta-
bii ben uzun zamandır gitmediğim için trafiğin o sıkışıklığına 
çok şaşırdım. Milim, milim gelebildik. Burada in-cin top oynuyor 
dediğimiz yerler artık kentdışı değil. 
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RÖPORTAJ

Canlandırdığınız karakterler nasıl ortaya çıkıyor?

Yasemin Yalçın: Kendi yapımcılığımızı aldıktan sonra yazar 
gruplarıyla bu karakterlere hayat veriyoruz. Karakterler zamanla 
değişti. Önce Sürahi Hanım vardı, sonra onu kaldırdık Kakılmış 
geldi. Sonra Şuayip geldi. İnsan yaratmak o kadar kolay bişey 
değil. Dünyada kaç milyon insan varsa o kadar karakter vardır. 
Bunu ortaya çıkarmak o kadar da kolay bir mesele değil. Ka-
rakterleri de hep aynı oynamıyorduk, zaman içinde değişimler 
oluyordu onlarda. Zamanla Kakılmış’ın da gözü aymaya başladı. 
Artık sadece dayak yiyen kadın olmadı, bir süre sonra kocasına 
dayak attırmaya başladı. Kendi çapında kentli bir kadın olmaya 
başladı yani. Kadın erkek meselesi bitmediği için Kakılmış bir 
finale gitmiyor. Kadınlar üzerindeki problemler bitmediği için 
onlardan ilham alan karakterlerimizde yoluna devam ediyor.

Komedi sanatçısı olmak sizin tercihiniz miydi?

Yasemin Yalçın: Tiyatro ve sanat hayatım, tesadüf olarak kome-
diyle başladı, daha sonra bana yakıştırıldı ve yapıştırıldı. Oysa 
ben bir oyuncuyum. Komedyen Türkiye’de sadece güldüren 

kişi olarak anlaşıldığı için ben de “oyuncuyum” demeyi gerekli 
görüyorum kendime. Çünkü ben bu işin akademik kariyerine 
girerken bütün rollerini oynayacak şekilde hazırlandık. Kaldı 
ki, akademi ya da komedi fazla oynamadığımız bir şeydi, ancak 
Müjdat Gezen’in geleneksel Türk tiyatrosunda ufak tefek dene-
melerimiz oluyordu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 
Tiyatro Bölümü mezunuyum, Yıldız Kenter’in öğrencileriyiz. Ben 
yaptığım işlerde güldürme endişesi taşımam. Kaldı ki çoğun-
lukla arazlı tipleri oynamışımdır. Örneğin Kakılmış tiplemesi. 
Dayak yiyen kadından hiç komiklik olur mu, çok düşündürücü. 
Dayak yiyen kadın ne kadar güldürebilir? Seyirciler kadının o 
an ki kişiliğine gülüyorlar ama dayak yemesine de üzülüyorlar. 
Güldürünün altında böyle, çok sağlam bir hikaye ve drama var. 
Sürahi Hanım’a baktığımızda, hiç kimse böyle bir kadını, kayna-
nası, babaannesi, annesi olarak istemez. Hiç de espri yapan bir 
kadın değil, bar bar bağıran yaşlı bir kadın. Böyle bir kadından 
gülmece yaratmak... Hikayeyi sağlam bulduğunuz zaman öteye 
gitmek çok zor değil. Oyunculuk o ayrıntıyı yakalama meselesi 
bir yerde.
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

U zun yıllardır tüm otomotiv bayiileri,  aslın-
da en çok kazandıkları servisin kaporta ve 
boya bölümünü kontrol altında tutmakta 
oldukça zorlanmıştır. Bunun sebebi sigor-
ta şirketlerinin anlaşmalı servisi olmaları 

sebebiyle,  işlemleri ve gelen ödemeleri takip etmenin 
güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Ayrıca servisin bu bö-
lümündeki aksaklıklar ve gecikmeler ciddi müşteri şika-
yetlerine yol açmaktadır.

Biz Alhan Teknoloji olarak tam da bu aksaklıkları giderip 
müşteri memnuniyetini arttırırken aynı zamanda bayinin 
daha fazla kazanmasını da sağlayan bir program geliş-
tirdik. Asıl amacımız bayi sahiplerinin ve yöneticilerin 
anlaşmalı servis hasar bölümünü tek tuşla yönetebilme-
lerini sağlamaktır. Sektörde bir ilke imza atan bu prog-
ramın en önemli özelliği ise holding bünyemizdeki bir 
otomotiv bayinin içinde gerçek ihtiyaçları belirleyerek 
bir hasarcı ve sigortacı tarafından geliştirilmiş olmasıdır. 
Programın test aşaması bu bayide tam 1.5 yıl sürmüştür.

Bu sürede tüm aksaklıklar tespit edilmiş, bayi genel mü-

dürü, hasar danışmanları, kaporta boya şefleri, bayi mu-
hasebecileri, sigorta personeli ve sigorta şirketlerininde 
bilgi ve birikimleri programa aktarılmıştır. Htp’nin konu-
sunda son derece profesyonel ve sürekli geliştirilebilir 
bir program olmasıda, otomotiv sektörü gibi dinamik 
bir sektöre çok iyi hizmet vereceğininde  en büyük gös-
tergesidir. Tabi ki anlaşmalı servisin en büyük ayağı olan 
sigorta şirketlerinide unutmadık. Çok uzun zamandır 
otomotiv sektörünün bir ortaklık gibi yürüttüğü sigorta 
şirketleri ile ilişkisini bu programa da taşıyabilmek için 
görüşmelerimiz devam etmektedir. Sigorta şirketleri kıs-
mında amacımız açılan her hasar dosyasının bu progra-
ma otomatik aktarımını sağlamak olacaktır. 

Sonuç olarak orta ölçekli bir bayiinin, yaklaşık 500 bin TL 
civarında gelirinin olduğu anlaşmalı servis hasar bölü-
münde, ödemeleri sigorta şirketlerinden zamanında ve 
eksiksiz alarak bu bölümü finanse etmesini önlüyoruz. 
Ayrıca hasar danışmanlarının yoğunluğunu yüzde 50 
oranında azaltırken müşteri memnuniyetini yüzde100’e 
çıkartıyoruz.  

Alhan Teknoloji'den
Otomotiv Hasar Takip 
Programı

Ebru Gürbüz
Alhan Teknoloji
Pazarlama ve Satış Müdürü
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KİŞİSEL GELİŞİM

İş yaşamında
koçluk ve mentorluk

K oçluk ve mentorluk eğitimleri sonucunda yapılan 
işlerin kalitesi ve verimliliği artmakta, bu da müş-
teri memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir. 
Çalıştığı kurum tarafından ciddiye alındığını gören, 

performansının takdir edildiğini hisseden çalışanların işe bağ-
lılığını sağlanmakta ve gerçekleştirilen koçluk ve mentorluk 
uygulamalarına bağlı olarak artmaktadır. Bu nedenlerle hem 
kişisel hem de kurumsal başarının artışında koçluk ve mentor-
luğun yadsınmak birer rolü olduğunu söylemek mümkündür.

Günümüzde koçluk ve mentorluk; 
çalışan performansını yükseltmek, 
yöneticilerin liderlik yeteneklerini 
geliştirmek ve kişisel gelişim 
sürecini hızlandırmak için kullanılan 
yöntemlerin başında geliyor. Bu 
yöntemler sadece çalışanları 
motive edip performans artışını 
sağlamamakta, aynı zamanda bu 
performans artışının dışarıya olumlu 
yansımalarını da beraberinde getiriyor.

Mentorluk nedir? Mentor; aynı kurumun içinde bulunan o ku-
rum içinde farklı görevlerde çalışıp tecrübe kazanmış olan, ast-
larına şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri 
ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan 
yol gösterici kimse olarak tarif ediliyor.

Mentorlar, şirket hakkında sahip olduğu bilgileri kendinden 
sonrakilere aktarırken onlarla uzun süreli, eğitim odaklı ilişkiler 
kurmayı hedefler.

Kişisel kariyerin geliştirilmesinde eğitimin önemi tartışılmaz-
dır, ancak bu eğitimi kullanır ve yararlı kılan da uygulamaya 
geçirilebilme becerisidir. Genç çalışanların çalıştıkları sektöre, 
kuruma ve kurumun kültürüne daha rahat uyum sağlamaları 
üstlerinin rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle 
mentorluk günümüzde hem kurumlara hem de bireylere bü-
yük artılar getiren hizmetlerin arasında yerini almaktadır.

Koçluk nedir? Koçluk ise; kişilerin profesyonel liderlik ve yöneti-
cilik vasıflarını geliştirmeye yönelik, kısa vadeli belli hedeflerle 
yola çıkıp daha etkili sonuçlara ulaşmayı hedefleyen, geçmişi 
değiştirmekten çok geleceğe yönelik çalışan bir hizmettir.

Koçlar eğitim verdikleri kişilere içinde bulundukları koşulları 
geliştirmeyi, yeni hedefler belirleyip bunlara ulaşmaya çalış-
mayı ve yaşamlarındaki önemli şeyleri bir sıraya koymayı öğ-
retmektedirler.

Koçlar, sorunların çözümünü danışanlara direk sunmak yerine; 
çözümü kendi başlarına bulmalarına, sorunlara farklı açılardan 
bakmalarına ve potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olma 
yoluna gitmektedirler. Bu şekilde koçluk alanların alışılmış yön-
temleri bırakıp yeniliklere uyum sağlamaları ve hatalarından 
ders almaları mümkün kılınmaktadır.

Koçluk sayesinde kurumlarına daha çok bağlanan çalışanların 
performansları yükselmekte, hedeflerin ve nelere daha yatkın 
olduklarının bilincine varan bu çalışanların yaptığı işlerde de 
verimin arttığı görülmektedir. Ast üst arasında dayanışma sağ-
lanarak kurum içi iletişim güçlendirilmekte, böylece kurumun 
çalışanlara yönelik hedeflerinden biri daha gerçekleştirilmek-
tedir. İş yaşamına yönelik koçluk daha çok çalışanların tavır ve 

tutumlarıyla ile ilgilenmektedir. Kişinin tavır 
ve tutumları belirli hedeflere ulaşmak konu-
sunda iyi tanımlanmış adımlar olarak da açık-
lanabilir. Belirlenen hedeflere ulaşmada doğ-
ru adımı doğru zamanda atmak önemli bir 
faktördür. Koçlar çalıanların gözlemleyerek 
neyi nasıl yapmaları gerekliği hususunda da-
nışmanlık yapmakta ve doğru adımın doğru 
zamanda atılmasını sağlamaktadır. 





ÇEVRE
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Tofaş, WWF’in Dünya Saati Kampanyası’na 
destek verdi, ışıklarını 1 saat söndürdü!

T ürk Otomotiv Sektörü’nün öncü ve çevreci kuruluşla-
rından Tofaş, WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) lider-
liğinde gerçekleştirilen “Dünya Saati” kampanyasına  
tüm kollarıyla Türkiye çapında destek verdi. Tüm 

dünyada gerçekleşen çevre kampanyası kapsamında Tofaş’ın 
Bursa fabrikası başta olmak üzere İstanbul genel müdürlük 
merkezinde aydınlatma unsurları (üretim ve güvenlik hariç) 1 
saat için söndürüldü. WWF’nin küresel iklim değişikliğiyle mü-
cadeleye dikkat çekmeyi hedeflediği çevreci harekete Tofaş’ın 
çatısı altındaki yer alan Türkiye çapındaki bayileri de katıldı. 7 
bini aşkın Tofaş çalışanı ise bireysel olarak ayrıca kampanyaya 
destek verdi. WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın “Dünya Saa-
ti” uygulaması kapsamında dünyanın dört bir yanından binler-

Çevre duyarlılığını yaşam biçimi 
olarak benimseyen dünya klasında 
üretim süreçleri, ekolojik model ve 
motor yelpazesi ve Ar-Ge projeleriyle 
dikkat çeken Tofaş, WWF (Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı) liderliğinde 
gerçekleştirilen “Dünya Saati” 
uygulamasına destek verdi. Tüm 
dünyada gerçekleşen çevre hareketi 
kapsamında Tofaş’ın Bursa fabrikası 
başta olmak üzere İstanbul merkezinde 
aydınlatma unsurları (üretim ve 
güvenlik hariç) 1 saat için söndürüldü. 
WWF’nin emisyon azaltımına ve küresel 
iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat 
çektiği kampanyaya Tofaş’ın Türkiye 
çapındaki bayileri de katıldı. ce insan, küresel iklim değişikliğine karşı tepkilerini dile getir-

mek için tek bir sesin parçası oluyor. Dört yıl önce Avustralya’da 
başlayan ve tüm dünyaya yayılan “Dünya Saati” kampanyası, 
Eyfel Kulesi, Empire State Binası, Mısır Piramitleri gibi ülkelerin 
ikonu olan yapılarda uygulanarak dikkatleri iklim değişikliğine 
çekiyor.

Çevreye duyarlılığını üretim alanında gerçekleştirdiği uygula-
malarıyla da gösteren Tofaş, doğaya dost boya işlemi yatırımın-
dan atık suları yeniden değerlendirmeye, plastik atık malze-
melerin geri dönüştürülmesinden tekrar kullanımlar sayesinde 
yılda 70 bin ağaca bedel karton ve ahşap malzeme tasarrufu 
gibi çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Tofaş’ın ülkemizde tem-
sil ettiği Fiat markası ise mevcut motor ve model yelpazesi ile 
Avrupa’nın üst üste 4 yıldır en ekolojik ve çevreci otomobil üre-
ticisi seçilmesiyle dikkat çekiyor. 
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CHEVROLET

Chevrolet’nin 100. yıl konsepti
General Motors Kore’nin tanıttığı Chevrolet Miray 
üstü açık bir spor otomobil. Araç 1963 Monza SS 
ve 1962 Corvair Super Spyder gibi klasik Chevrolet 
modellerinden ilham alan karbon fiberden bir 
kaportaya sahip.

DFM

DFM Rich arazinin tozunu attıracak
Arazi kullanıma uygunluğu, sağlamlığı ve 

dayanıklılığı ile dikkat çeken DFM RICH, sunduğu 
yakıt ekonomisi ve ekonomik kullanım maliyeti 

satış sonrası hizmet kolaylığıyla Pick-Up 
segmentinin yıldızı olacak…
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HYUNDAI

CITROEN

Yeni Hyundai Accent Blue

Citroen DS3 Racing Türkiye'ye geliyor!

Hyundai Assan’ın İzmit Fabrikası’nda üretilen Accent Era modeliyle birlikte 
satılacak olan Yeni Accent Blue, ilk etapta 109 PS maksimum güç üreten
1.4 litre hacimli benzinli motor seçeneğiyle ithal edilecek. 

Citroen markasının ralli efsanesi olarak 
nitelendirilen, 202 HP'lik sportif otomobil 
Türkiye'ye sadece 5 adet ithal edilecek. 0-100 
km/s hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlayan 
DS3 Racing, 18 inçlik alaşım jantları bulunuyor. 
En güçlü ve hızlı DS3'ün Türkiye'ye Nisan ayında 
satışa sunulacak
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HONDA

Honda Civic Hatchback yenilendi
Honda Civic Hatchback’ler Sport, Comfort ve 
Technology modelleriyle otomobil severlerin 
karşısına çıkacak. Yeni Civic Hatchback’de ilk 
olarak 1.4 Sport satışa sunuldu. 

FIAT

Fiat Punto My Life Türkiye’de!

Fiat Türkiye’nin küçük hatchback sınıfında yer alan iddialı modeli  “Fiat 
Punto Evo” için hazırladığı ve “Punto Evo ile Hayatın Hızını Yakala” sloganıyla 
ekranlara gelmeye başlanan reklam filminin ardından yepyeni bir donanım 

seçeneğini de müşterilerinin beğenisine sunmaya başladı. 
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OPEL

Opel Astra'ya Start-Stop dopingi
Opel Start/Stop teknolojisini kullanarak yakıt 
tüketimi ve emisyon değerlerini düşürmeyi 
hedefliyor. Corsa ve Astra modellerinden sonra bu 
sistem Astra 2.0 CDTI modelinde de yerini aldı.

LANCIA

Yeni Ypsilon Kendi Kendine Park Edecek!
Kendi kendine park edebilme 

özelliği dahil olmak üzere birçok 
teknolojik yenilikle donatılmış 

olarak boy gösterecek Yeni 
Lancia Ypsilon, tarihinde ilk defa 

5 kapılı olarak yollara çıkacak 
olmasıyla da farkını ortaya 

koyuyor.
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TATA

Tata'nın yeni konsepti: Tata Pixel

Nano platformunda 
üretilen Tata Pixel, 
dünyanın en efektif iç 
mekanını sunarken diğer 
benzeri araçlarından farklı 
olarak dört yetişkinin 
seyahat edebilmesine 
olanak sağlıyor. 

PEUGEOT

Prestijin yeni simgesi Peugeot 508 
Peugeot markasının orta üst segmentindeki yeni 

aracı 508, Peugeot bayilerinde yerini aldı. 15 Mart 
tarihinde Türkiye’deki tüm Peugeot bayilerinde eş 

zamanlı olarak yapılan tanıtımlar ile satışa sunulan 
yeni 508 tasarımı, kalitesi, konforu ve teknolojik 

donanımları ile farkını ortaya koyuyor. 
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MOTORSPORLARI

F inlandiya’nın Baltık Denizi kıyısındaki 16 km 
uzunluğundaki 70 cm kalınlığındaki buzlu ze-
minde gerçekleştirilen hız denemesinde Juha 
Kankkunen’in kullanmış olduğu Bentley Conti-
nental Supersports, 275/40 R20 ölçüsünde Pi-

relli Sottozero Serie II lastiklerle her iki yönde 330,695 km/s 
maksimum hıza ulaştı. Böylece Guiness Rekorlar Kitabı’ndaki 
hızı 9 km/s aşan Juha Kankkunen ve Pirelli Sottozero Serie 
II lastiklere sahip Bentley Continental Supersports yeni bir 
Dünya Rekoruna imza atmış oldu. 

Dört kez Dünya Ralli şampiyonu olan 51 yaşındaki Fin pilot 
“Lastiklerin yapımındaki teknik gerçekten de çok iyi ve bize 
en zorlu koşullara dayanıklı lastiklerin nasıl geliştirildiğine 
dair çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Hız denemesini gerçek-
leştirmiş olduğumuz şartlar gerçekten de ağırdı ve lastikler 

bir hiçbir zorluk çıkartmadı. Çok soğuk hava koşulları, kay-
gan buzlu ve engebeli bir zemine rağmen lastikler ortama 
mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Benim için çok ilginç 
ve farklı bir deneyim oldu” diyerek böyle bir başarıya imza 
atmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Bentley, Kankkunen’in başarısının şerefine 100 adet özel 
Bentley Continental Supersports üreterek Cenevre Otomo-
bil Fuarı’nda sergilendi. Bu araçlar şu ana kadarki en güçlü 
Bentley süper spor otomobilleri olarak yollardaki yerini ala-
cağı belirtiliyor. 

Dört kez Dünya Ralli Şampiyonu olan 
Fin pilot Juha Kankkunen 275/40 R20 
ölçüsündeki Pirelli Sottozero Serie II kış 
lastikleri ile donatılmış olan Bentley 
Continental Supersports ile 330,695 km/s 
hıza ulaşarak buz üzerinde yeni bir Dünya 
Rekoruna imza attı.

Buz üzerinde
yeni bir dünya rekoru
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YORUM

Yerli otomobil treni 
çoktan kaçtı

Mustafa Uyal
P ropaganda amaçlı olmadığını varsayarak, dev-

let büyüklerimizin “bir Türk otomobili” ısmar-
lamalarını iyimser ama bilgiye dayanmayan 
bir çıkış olarak algılıyorum. Devrim ve Anadol 
gibi iki müthiş çıkışı tamamen kapitalist baskı-

lara ve kolay para kazanmak adına harcamış bir ırkın ahfadı 
olmak üzücü ama rasyonel bir açıda durmayı biraz öğren-
diysek artık özellikle sanayide sıfır noktasına dönüşün doğal 
ortamlarda yaşamak kadar romantik bir düşünce olduğunu 
söylemeliyiz. Vidasına kadar yerli bir Devrim’i, gittikçe büyü-
yen ve yerlileşen bir Anadol’u imal ettiğimiz yıllarda bu ürün-
ler dünyada üretilen birçok benzeriyle aşık atabilecek bir or-
talama standarda sahipti. Zaman içinde özellikle Anadol’un 
beraber hayata başladığı bir Honda otomobil ile aynı duru-
ma gelmesi öyle çok uzak bir olasılık değildi. Sabır ve vizyon 
eksikliği sonucu Türkiye yıllarca kendisini sözde korumak 
istediği montaj atölyeciliğinin üssü oldu. Anadol’un Wankel 
motor üretecek kadar büyütüp hazırladığı ortamda müthiş 
bir evrim geçiren otomotiv yan sanayii ise bu üssün gittikçe 
büyüyerek dünyadaki en önemli üretim ülkelerinden biri ol-
masına müthiş bir destek verdi.

Sayın Başbakan’ın sanayicilerden yeni bir otomobil isteme-
sini ülkesine bir etiket daha takma isteği olarak anlamakla 
beraber, yukarıda detaylarına girmeden özetlenen tablo-
yu da bilmek gerekir diye düşünüyorum. Bugün Türkiye’de 
otomobil üretilmektedir. İyi otomobil üretilmektedir. Fark-
lılık yaratacak projeler de üretilmektedir ki, bunu sadece 
Karsan’ın NewYork taksi ihalesine bakarak bile söylemek 
mümkün ama sıfırdan yeni bir otomobil ortaya çıkarmak 
başka bir boyut. Eski bir negatif söylem “her motor kapu-
tunun altında iki yüz fabrika var, biz bunu yapamayız” idi. 
Bugün Türkiye’de binlerce yan sanayi fabrikası varken bu ne-
den olmasın demek mümkün ama kanımca yanlış. 125 yıllık 
bir sanayinin devlerinin sıkıntıya düştüğü bir ortamda bu 
kavgaya katılmak gereksiz bir kabadayılık olabilir. Ama bu 
ortamdan faydalanıp en az iki büyük markayı Türkleştirmek 
fırsatını henüz 2 yıl önce kaçıran da bu sanayici grubu veya 
bu devlet değil miydi? Volvo veya Saab bugün Türk marka-
sı olsaydı çok mu kötü olurdu? Bugün bu trenler kaçtığına 
göre biz 125 yılda gelinen noktaya şimdi başlayıp 2 senede 
geleceğiz gibi komik iddialara da girmememiz gerektiği-
ne göre başka bir şeyler yapmalıyız. Örneğin bu otomobili 

yapın da teşvikleri düşünmeyin dendiğine göre ayrılacak 
bu müthiş bütçeleri bu piyasaya hakim olanların yapama-
dıkları bir şeyleri yaparak harcayalım, değişen dünyanın bir 
parçası olalım. Daha açık anlatalım, bugün Türkiye’ye bin bir 
nazla lütfen verilen ve İsrail kökenli Betterplace firmasının 
teknolojisini kullanan elektrikli otomobil projesine detay-
lı baktığımız zaman daha banttan inmeden eskimiş bir pil 
teknolojisi, özel şarj istasyonları gereksinimi ve uzun süren 
şarj süreleri sonucunda çok küçük menziller görüyoruz. Ne-
redeyse tüm elektrikli otomobillerin asıl hedefi petrole da-
yalı olarak kurulmuş endüstriyi, yapılmış yatırımı, sözde bir 
şeyler yapıyormuş gibi yaparak korumak. İşte burada yeni 
bir şey yapmak gerekiyor. Sayın Başbakanımız, bulun” ger-
çek” elektrikli otomobili yapacak yatırımcıları, teknik ekiple-
ri, üniversiteleri. Gerçekten gelişen teknolojiye ayak uydu-
racak dinamik projelere destek verin. Türkiye yeni otomobil 
devrinin lideri olsun. Ben de yaparım demek bizi ilerletmez. 
Gönül ister ki standartları biz koyalım; mesela menzil, stan-
dart şarj olanağı, kısa şarj süresi, yan sistemlerin çalışırken 
ölçümlenmesi gibi basit isteklerin ne gibi rezistanslar ge-
tireceğini görünce bu yazıyı anlamak daha kolay olacaktır. 
Herkes Hitler’e kızar ama KDF yani Volkswagen’i ısmarlarken 
Ferdinand Porsche’ye verdiği direktiflerin sağlamlığı saye-
sinde Volkswagen’in hala buralarda olduğunu da not et-
mekte fayda var. 

Mustafa Uyal, Boğaziçi Üniversitesi'nden 1982 yılında 
mezun olduktan sonra 14 yıl otomotiv sanayinde üst 
düzey yönetici olarak çalışan bir otomobil meraklısı. 

Elektronik ve dayanıklı tüketimde devam eden 
profesyonel hayatında da hobisini izlemeye devam 

etti. Hala Auto Motor Sport'ta aylık yazılarına ve 
otoplato.com'un editörlüğüyle sektöre yakın durmaya 

devam ediyor. 
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Otomobil, icat edildiği zamandan bu 
yana teknolojinin gelişmesiyle birlikte hep 
daha yeni, daha farklı şekillerle karşımıza 
çıktı. Otomobil gelişirken amaç, hep 
en iyisin üretmek oldu. Teknolojinin de 
gelişmesiyle birlikte otomobil modelleri, 
özellikleri ve aksesuarları takip edilemez 
bir şekilde çeşitlendi. Görünüşündeki 
ihtişam, kullanımındaki konfor, otomobile 
sahip olmanın verdiği güç duygusuyla kısa 
zamanda bir ihtiyaçtan öte insanların 
hayallerini süsleyen bir unsur 
haline geldi.

OTOMOBİLİN TARİHİ
Hız kesmeyen teknoloji

T arih boyunca her zaman ihtiyaçlar yeni buluşları or-
taya koydu. Binek hayvanlarının kullanımını kolaylaş-
tıran at arabaları zamanla ihtiyaçları gidermede ye-
tersiz kaldı ve daha iyiye ulaşma çabasıyla ilk bisiklet 

yapıldı. İki tekerlekli bisikletten sonra hızla üç tekerliye geçildi. 
Sanayi Devrimi ile her alanda makine kullanımı yaygınlaştı yeni 
buluşlar yapıldı. Buhar gücü kullanılmaya başlandı ve ilk olarak 
buhar gücüyle kullanılan makineler yapıldı. Buhar gücüyle kul-
lanılan makineler tekerli arabalara uygulandı. İlk buharlı araba 
1770 yılında Cugnot tarafından yapıldı. Böylece otomobilin ica-
dında ilk adım atılmış oldu. Ardından da hızla motorlu taşıtlara 
geçildi. Böylece hız kazanan teknoloji insanları da beraberinde 
götürmüş artık onlara da hız kazandırmıştı.

Hızlanan çalışmalar sonucu ilk motorlu taşıt 1885 yılında Alman 
Karl Benz tarafından yapıldı. Yapılan taşıt dönemin özelliklerini 
taşıyordu ve sadece iki kişilik bir bisiklet biçimindeydi. Yaklaşık 
bir yıl sonra Gottlieb Daimler motoru atlı arabalara monte etti.

Ulaşılan bu sonuçlardan sonra çalışmalar hızlanmıştı ve klasik 
tip araba icadı fazla gecikmedi. 1891 yılında Fransız Rene Le-
vassor bilinen ilk klasik tip arabayı icat etti. 2000’li yıllara yak-

laştıkça her an etrafımızda görebildiğimiz bu araçlara insanlar 
o dönemde o kadar yabancılardı ki önden giden bir kişi elinde 
bayrak sallayarak taşıta yol açıyordu.

Sonunda insanların hayatına hız kazandıracak olan icat yapıl-
mış dört tekerli araç hayatlarına girmişti. Bu icat yeryüzündeki 
hareket olgusunu doğadan alıp insana vermişti.

Artık amaç daha güçlü bir motor daha hızlı ve gösterişli ara-
balar üretmekti. Teknolojinin gelişimi bunu da beraberinde 
getirdi. Artık üretilen her otomobil bir öncekinden daha üstün 
özelliklere sahipti.

Motorlu taşıtların icat edilmesiyle birlikte insanlarda başlayan 
hız tutkusu beraberinde otomobil yarışlarını da getirdi. Oto-
mobil yarışları 1880’lerde benzinle çalışan içten yanmalı mo-
torların geliştirilmesinden sonra başladı. Birkaç yıl içinde ise 
yarış arabaları üretilmeye başlandı. İlk otomobil yarışı 1895 yı-

Karl Benz

Karl Benz’in bisikleti
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lında Paris-Rouen arasındaki 80 kilometrelik mesafede yapılan 
güvenilirlik denemesiydi.

19. yüzyılın sonlarında insanların hayatına giren otomobil 20. 
yüzyıl ile birlikte insan hayatının bir parçası olmuştu. 1900’lü 
yıllara gelindiğinde arabalar artık insanların zevklerine hitap 
etmeye başlamıştı. Genellikle siyah renkte üretilen otomobiller 
önce çeşitli renklere büründü 1960’lı yıllarla birlikte ise adeta 
gücü simgeleyen büyük arabalar üretilmeye başlandı. İlk oto-
mobillerin üretim aşamasında karşımıza çıkan modeller ile oto-
mobil çeşitlerinin artmasıyla karşımıza çıkan modeller arasın-
daki fark yapılan çalışmaların hızını ve verilen önemi anlatıyor.

Her zaman daha iyisini üretmek amacıyla yapılan çalışmaların 
sonucunda ortaya çıkan modeller otomobilin zaman içinde ge-
çirdiği aşamaları ortaya koyuyor. Tekerleğin icadıyla başlayan 
macera at arabalarına takılan buharlı makinelerle hız kazandı 
ve motorlu taşıtların icadıyla hayal bile edilemeyecek bir aşa-
maya ulaştı. Üretilen her yeni modelle birlikte biraz daha ulaşıl-
maz oldu otomobiller; ama yine de her zaman birçoğumuzun 
hayallerini süslemeye devam ettiler. Otomobil sahibi olmak 
hayatımızdaki pek çok amaçtan biri oldu hatta hepimiz birer 
otomobil tutkunu olduk. Otomobiller hakkında teknik anlam-
da bilgiye sahip olmasak bile bu onlarla ilgilenmemize engel 
olmadı ve hepimizin zevkine uygun bulduğu bir model hep 
oldu. Farklı bir amaçla çıkılmıştı yola belki de hayatı biraz daha 
kolaylaştırmak zamana karşı yarışta hız kazanmak.

Otomobilin tarihi

Otomobil, ortaya çıkışından itibaren gelişmiş ülkelerde insan ve 
yük taşımacılığı konusunda ana ulaşım aracı olarak kendini ka-
bul ettirmiştir. Otomotiv endüstrisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
en etkili endüstri kollarından birisi olmuştur. Dünya üzerinde 
1907 yılında 250 bin olan otomobil sayısı, 1914’te Ford Model 
T’nin ortaya çıkışıyla 500 bine ulaşmış, II. Dünya Savaşı’ndan 
hemen önce bu sayı 50 milyonun üzerine çıkmıştır. Savaşın ar-
dından geçen otuz yıl içinde otomobil sayısı üç katına çıkmış 
ve 1975 yılında 300 milyona ulaşmıştır. Dünya üzerinde yıllık 
otomobil üretimi ise 2010 yılında 77 milyonu geçmiştir.

Otomobil tek bir kişi tarafından bulunmamıştır, yaklaşık yüzyıl 
boyunca dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan buluşların bi-
raraya gelmesiyle otomobil teknolojisi gelişti. Modern otomo-
bilin çıkışında yaklaşık 100 bin patent olduğu tahmin ediliyor.

Otomobilin ilk adımları

Otomobil sözcüğü Türkçe’ye, Yunanca autós, “kendi” ve Latince 
mobilis (“hareket eden”) sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluştu-
rulan ve başka bir hayvan ya da araç tarafından itilmek ya da 
çekilmek yerine kendi kendine hareket eden araç anlamına ge-
len Fransızca automobile sözcüğünden geçmiştir.
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Roger Bacon, 13. yüzyılda Guillaume Humbert’e yazdığı bir 
mektupta at ile çekilmeden, hayal bile edilemeyecek hızda ha-
reket eden bir aracın yapılabileceğinden söz eder. Sözcük anla-
mına uygun olarak kendi kendine hareket eden ilk araç büyük 
olasılıkla 1679 - 1681 yılları arasında Pekin’de Cizvit misyoner 
Ferdinand Verbiest tarafından Çin imparatoru için bir oyuncak 
olarak yapılan küçük buharlı araçtır. Bir oyuncak olarak tasarla-
nan bu araç, küçük bir ocağın üzerinde yer alan buhar kazanı, 
buharın hareket ettirdiği bir çark ve dişliler ile hareket ettirilen 
küçük tekerleklerden oluşmaktaydı. Verbiest, bu aracın nasıl 
çalıştığını 1668’de yazdığı Astronomia Europa adlı yapıtında 
anlatır.

Bazılarına göre, Leonardo da Vinci’nin 15. yüzyıla ait Codex At-
lanticus adlı yapıtında atsız hareket eden bir aracın ilk çizim-
leri yer almaktadır. Da Vinci’den önce ise, Rönesans dönemi 
mühendisi Francesco di Giorgio Martini çalışmalarında kabaca 
dört tekerlekli bir araca benzeyen ve “otomobil” adı ile anılan 
bir çizime yer vermiştir.

Buhar Çağı

1769’da Fransız Nicolas Joseph Cugnot, Ferdinand Verbiest’in 
düşüncesini hayata geçirmiş ve 23 Ekim’de buhar kazanı ile 
çalışan ve “fardier à vapeur” (buharlı yük arabası) adını verdi-

ği aracı çalıştırmıştır. Kendinden tahrikli bu araç ağır topların 
taşınması amacıyla Fransız Ordusu için geliştirilmiştir. Yaklaşık 
olarak saatte 4 km. hıza ulaşan fardier 15 dakikalık bir otono-
miye sahipti. Direksiyonu ve freni olmayan ilk araç deneme 
sırasında kaza eseri bir duvarı yıkmıştı. Bu kaza 7 metre uzunlu-
ğunda olan aracın gücünü göstermektedir.

Fransa’nın o dönem Dışişleri, Savaş ve Donanma Bakanı olan 
Choiseul Dükü bu proje ile yakından ilgilenir ve 1771’de ikinci 
bir model üretilir. Ancak Dük, beklenenden bir yıl önce göre-
vinden ayrılır ve halefi fardier ile ilgilenmek istemez. Depoya 
kaldırılan araç 1800’lü yıllarda Topçu Genel Komiseri L.N. Rol-
land tarafından ortaya çıkarılır ama Napolyon Bonapart’ın ilgi-
sini çekemez.

Fransa dışında diğer ülkelerde de benzer araçlar üretilmiştir. 
Ivan Kulibin, Rusya’da 1780’lerde pedallı ve buhar kazanı ile 
çalışan bir araç üzerinde çalışmaya başladı. 1791’de tamamla-
nan üç tekerlekli bu araç modern otomobillerde görülen vo-
lan, fren, vites kutusu ve yataklar gibi özelliklere sahipti. Ancak, 
Kulibin’in diğer buluşlarında olduğu gibi hükümet bu aracın 
potansiyel pazar olanağını göremediği için çalışmalar daha 
öteye gidememiştir. ABD’li mucit Oliver Evans yüksek basınç ile 
çalışan buhar makinelerini ortaya çıkarmıştır. Fikirlerini 1797’da 
sergilemiştir ama çok az kişi tarafından desteklenmiş ve icadı 
19. yüzyılda önem görmeden önce ölmüştür. İngiliz Richard 
Trevithick, 1801’de buhar ile çalışan üç tekerlekli ilk İngiliz aracı-
nı sergilemiştir. “London Steam Carriage” adını verdiği bu araçla 
Londra caddelerinde 10 mil boyunca yol alır. Direksiyon ve süs-
pansiyon ile ilgili temel sorunlar ve yolların durumu otomobilin 
bir taşıma aracı olarak kenara itilmesine ve yerini demiryolları-
na bırakmasına neden olur. Diğer buharlı otomobil deneme-
lerinin arasında 1815’te Çek Josef Bozek tarafından yapılan ve 
yağ ile çalışan bir buharlı araç ile 1838’de İngiliz Walter Hancock 
tarafından yapılan dört kişilik buharlı fayton sayılabilir. 

Devamı gelecek sayıda

Nicolas Joseph Cugnot’un buharlı yük arabası
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

T oyota, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve 
KA Araştırma Limited tarafından 81 ilde 
10 bin 812 kişiyle yapılan “Türkiye Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi” araştırmasında bi-
nek otomobil sektöründe ilk sırada yer aldı. 

Toyota bu birinciliğini son 3 yıldır sürdürürken, mutlak 
müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha göz-
ler önüne serdi. Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 
2010 yılı araştırmasının 4’ncü çeyreğindeki ölçümlenme-
si sonucunda Toyota binek otomobil kategorisinin aldığı 
82 puanla birinci sırada yer aldı ve her koşulda müşteri 
memnuniyetini en üst düzeyde tutmasının karşılığını da 
almış oldu.

Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 
araştırma sonuçlarına göre 3 yıldır birinci olmalarının 
bir tesadüf olmadığının altını çizerek “Bu sonuç müşte-
ri memnuniyetinde sürdürülebilirliğe güzel bir örnektir 
ve temelinde güven unsuru yatmaktadır. Bu durumu iki 
adımda özetlersek  birinci adım doğru ürün, servis ve hiz-
meti üretmeniz, ikincisi de dürüst ve şeffaf bir politikayla 
ve her zaman doğru iletişim kurarak müşterilerinizle da-
imi bir irtibat halinde olmanızdır. Bu iki adım Toyota’nın 
temel müşteri memnuniyeti felsefesidir” dedi.

Son 10 yıl kalite açısından değerlendirildiğinde Türk tü-
keticisinin daha da bilinçlendiğini ve bu algının yerleş-
meye başladığını belirten Bozkurt şunları söyledi: “Kalite 
her zaman çok pahalı olandır diye bir algı yerleşmiştir. 
Ancak kalite ödediğiniz paranın tam karşılığını almaktır. 
Önemli olan ürün veya hizmetin ucuz ya da pahalı olma-
sı değil, ödenilen paranın beklentileri ne kadar karşılı-
yor olmasıdır. Müşterisine ciddi anlamda önem vererek, 
ürettiği hizmet ve ürünlerle daima müşterisinin yanında 

durması gerektiğini kendisine vizyon edinmiş dünya şir-
ketleri açısından bu algının doğru değerlendirilmesi ge-
rekir. Bizleri de böyle hem ödüller, şampiyonluklar hem 
de daha önemlisi müşterimizin nezdinde onların gön-
lünde şampiyon olmak gibi büyük bir ödüle kavuşmak 
Toyota ailesi olarak mutlu ediyor.”

Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 
Toyota vizyonu gereği “Müşterilerin Toyota’yı seçmele-
rinden ötürü mutlu olmasını sağlayan bir şirket” kavra-
mının temel çıkış noktaları olduğunu da kaydederek “Bizi 
tercih edenlerin beklentilerini aşacak ürün ve hizmetler-
le her zaman o yarışta bir adım önde gitmek için uğraş 
vermeye devam edeceğiz. Bugün 3S Plaza konsepti ile 
satış, servis ve yedek parça hizmeti veren Toyota bayile-
rinin mottosu müşterinin kapıdan içeri girdiği andan iti-
baren patronun o olduğunun tüm çalışanlar tarafından 
bilinmesidir.”diye konuştu. 

Toyota'nın mottosu
"Müşteri Patrondur"
Toyota, KalDer ve  KA Araştırma 
Limited tarafından yapılan  geniş 
çaplı “Müşteri Memnuniyeti 
Endeksi” anketinin  binek otomobil 
kategorisinde  tüm rakiplerini geride 
bırakarak ilk sırayı aldı. Toyota 
Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali 
Haydar Bozkurt, gelen birinciliğin 
temelinde “güven” unsurunun 
yattığını söyledi.
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GEZİ

Baharda gidilecek 10 yer

Türkiye’nin üçüncü büyük adası olan Bozcaada, üzüm bağları, terte-
miz denizi, tarihi ve kültürel yapısı ile Ege’nin en cazip tatil yörelerin-
den. Ada’nın iklim özelliği, kendine özgü ve dünyanın hiçbir yerinde 
yetiştirilemeyen “Çavuş üzümü”ne ortam hazırlıyor. Adanın en çok 
rağbet gören yerlerinden olan kıyı bandı eşsiz kumsalı, sığ ve ılık deni-
ziyle, büyüleyici güzellikte. Bozcaada’nın arka yüzünde, Ayazma’da yer 
alan plaj, onlarcası arasında en popüleri. Başta ilginç coğrafik yapısı ile 
Mermer Burnu olmak üzere, Ayana, Tuzburnu ve İğdelik mevkii, deni-
ze girmek için daha sakin koylar arayanlara çeşitli alternatifler sunu-
yor.  Bozcaada Kalesi Ada’nın doğu tarafından, Anadolu’ya bakan yük-
sekçe bir kayalık üzerine yerleşmiş olan Bozcaada Kalesi, halk arasında 
Eski Kale olarak isimlendiriliyor. Kale, görkemli görünüşüyle dışardan 
olduğu kadar içerden de etkileyici.

Hem günübirlik, hem de hafta sonu kaçamak-
ları için baharın en hoş mekanlarından biri. Göl 
kenarında yürüyüş yapmak isteyenler için bu-
lunmaz bir yer. Kurtköy´de dereler, geniş piknik 
alanları, alabalık çiftlikleri ve restoranlar bulu-
nuyor. Burası ayrıca Sapanca´nın meyve bahçe-
si. Kırkpınar´da yeşil ve rahat yürüyüş alanları 

varken lokanta ve kafeler de çok beğeniliyor. Sapanca´da göl kena-
rından bir başka mesire yeri olan Maşukiye yoluna doğru çıkarken yo-
lun her iki yanında alabalık üretim tesisleri ve restoranlar var. Alabalık, 
ızgara, güveç, mısır ununda tavada ve kiremitte yapılıyor. Dağ ve göl 
manzaralı Maşukiye, Sapanca, Pamukova arası dünyada çok nadir rast-
lanan iklim koşullarına sahip. Yaz sıcaklarında hep ferah. Gölün derinli-
ği 61 metreyi bulurken, ortalama derinlik 31 metre.

Özellikle İzmir’de oturanlar için hafta 
sonu mekanı olan Foça, Nisan-Mayıs 
aylarında en çekici günlerini yaşar. 
Kahvaltıdan sonra tekne kiralayıp Siren 
Kayalıkları’na gidebilir, akşam saatlerin-
de kıyıdaki balıkçılarda yemek yiyebilir-
siniz. Kıyı boyunca yapılan akşamüstü 
yürüyüşleri sonunda tam karşınızda ba-
tan güneşi izlemenin zevki hiçbir şeyde 
yoktur. Foça’nın yanındaki Kozbeyli kö-
yünü görmeden dönmemenizi öneririz.

Ayvalık, Ege sahil kasabalarının en özgünlerinden biri. Çok sa-
yıda kilisesi ve manastırı bulunan Ayvalık, daracık sokakları, taş 
ve ahşap işçiliğinin en güzel örneklerini sunan kagir evleriyle 
özdeşleşmiş tarihi dokusuyla ilgi uyandırıyor. Kent, tam anla-
mıyla bir zeytin cenneti.  Geniş zeytinlik alanlarıyla yemyeşil bir 
görünüm sergileyen tatil beldesi, yirmi iki adasıyla da “Ege’nin 
ada cenneti” olduğunu ispatlıyor. Yumurta Ada, Tavuk Adası, 
Karaada, Çıplak Ada, Lale Adası, Cunda Adası, Patrice, Tımarha-
ne Adası, Ayvalık’ın en bilinen adaları... Kentin güzelliğini pekiş-
tiren Adalar, eşsiz kumsalıyla ün salan Sarımsaklı ve muhteşem 
bir Ayvalık panoraması sunan Şeytan Sofrası, Ayvalık’ın doğal 
güzelliklerinden birkaç örnek. Ayvalık’ı, körfezin eşsiz koyları-
nı, alabildiğine uzanan zeytinlikleri seyredebilmek için Şeytan 
Sofrası’na çıkmak şart. 

Karadeniz’in dalgalarıyla şekillenen Kıyıköy kumsalı romantik 
yürüyüşler için tercih edilebilir. Daracık sokakları, denize kavuş-
maya çalışan minik dereleri, her dem taze balıkları, tarihi yapı-
ları ile Kıyıköy İstanbulluların nefes aldığı bir yer. Kırklareli’nin 
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy, Trakya’nın Karadeniz kıyılarında yer 
alıyor. Tepeden bakınca, kendinizi üstünde kanat çırpan martı 
gibi hissettiğiniz balıkçı limanı, eski zamanlarda Karadeniz’in 
hırçın dalgalarından kaçan korsan teknelerinin sığındığı bir do-
ğal bir limanmış. Açık denizlerde avlandıktan sonra bu limana 
demirleyen alamanalardan indirilen mevsimine göre palamut, 
kalkan, kalkan, mezgit, tekir, barbunya, karagöz, hamsi balığı 
ile derelerde tutulan kefal ve alabalık çeşitlerini, hemen tepede 
yer alan salaş balıkçı restoranlarında taze taze afiyetle yiyebi-
lirsiniz.

Bozcaada

Sapanca

Foça

Ayvalık

Kıyıköy

Bahar Anadolu’nun 
kıyılarında yeşiliyle, 
mavisiyle kendini iyice 
hissettirmeye başladı. 
Nisan ve Mayıs ayları, 
güzel yürüyüşler yapmak, 
yeni yerler keşfetmek 
hayatın tadını çıkarmak 
için ideal zamanlar. Siz de 
keyfini çıkarın...
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Doğal güzellikleri, tarihi değeriy-
le olduğu kadar mitolojik efsane-
leriyle de ünlü bir yer.  Mitolojide 
ismi İda olarak geçen bu dağ, 
batı yönünde 1767 metreye ka-
dar yükseliyor. Koca Çayı, Manas-
tır Çayı, Fındıklı Çayı ve Akçadere 
vadileriyle derin bir biçimde par-

çalanmış durumda olan Kazdağları, kültürel açıdan da oldukça 
zengin ve eteklerinde çok sayıda köy barındırıyor. Tamamen 
taş evlerden oluşan Adatepe ve Yeşilyurt köyleri hem mimari 
olarak, hem de doğasıyla görenleri büyülüyor. Temiz havası ve 
koruma altına alınan çiçekleri ile ünlü Kazdağları bahar ayları-
nın vazgeçilmez rotalarından.

Doğa harikası peri baca-
larının yanı sıra Hristiyan 
keşişlerinin kayalara oy-
dukları kiliseler ile bağlan-
tıları henüz tam çözüle-
meyen yeraltı şehirleri ve 
balonla yapılacak çarpıcı 
Kapadokya turu bölgenin 

çekici özelliklerinden... Coğrafi oluşum peri bacalarını oluştu-
rurken, insanlar da bu yapıların içlerine evler, kiliseler oymuş 
ve fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyet izlerini günü-
müze taşımış. Kapadokya’nın bir başka sıradışı yanı da trekking 
turlarına olanak vermesi. Hayaller ülkesinde trekking, katılanla-
ra, çağlar öncesinin serüvenci ruhunu yaşatıyor. 

Bahar aylarında keyifle tatil yapa-
cağınız yerlerden... Bir liman şehri 
olmakla birlikte, denizden 238 m 
yükseklikte sarp bir kayalık üzeri-
ne kurulu olan Assos’a deniz ta-
rafından oldukça dik bir yokuşla 
ulaşılıyor. Assos-Babakale, Geyik-
li güzergahı üzerindeki Sokakağ-

zı, Apollon Smintheus Tapınağı ile Kumburnu sahiline kadar 
uzanabilirsiniz. Ayrıca bölge öyle yoğun tarih ve kültür izlerine, 
öyle doğal güzelliklere sahip ki çevrede de gezilip görülmesi 
gereken çok sayıda yerleşim var.  Assos-Babakale, Geyikli gü-
zergahı üzerindeki Sokakağzı, Apollon Smintheus Tapınağı ile 
Kumburnu sahiline kadar uzanabilirsiniz.

Akdeniz’in üç kilometre-
lik turkuaz renkli kumsalı 
bahar aylarında en güzel 
halini alıyor. SİT alanı kap-
samında olduğu için antik 
alan ve çevresinde yapı-
laşma yasak. Anayoldan 
portakal ağaçlarının ko-
kusu eşliğinde Olympos’a 

indiğinizde bungalov tipi ağaç evlerle karşılaşıyorsunuz. Burası 
gezgincilerin en önemli durağı. Yörede yapılaşma yasak olduğu 
için konaklama bu ağaç evlerde yapılıyor. Antik kenti gezmek 
için de bahar ayları çok uygun. Çıralı’nın küçük beyaz taşlarla 
bezeli kumsalı ve masmavi denizi tatilcilerin ilgisini çekiyor. 

Kalkan’dan 15 mil uzaklıkta geceleyebileceğiz başka korunaklı 
bir liman. Doğal ve tarihsel güzellikleri ile hem mavi yolcula-
rın hem de Likya’yı karadan keşfe çıkanların gözde uğrak yer-
lerinden biri. Kaş’ın Likya dönemindeki ismi Antiphellos. İlçeyi 
çevreleyen tepelerde kayalara oyulmuş Likya mezarlar M.Ö. 4. 
yüzyıldan günümüze ulaşmış. Dorik cepheli ve üzerinde dans 
eden bir kadın figürünün bulunduğu mezarın olduğu tepe ile 
kıyı arasındaki alanın eski Akropol olduğu düşünülüyor. İlçe 
merkezinden Çukurbağ Yarımadası’na yürüdüğünüzde ise, 
Antiphellos’un antik tiyatrosuna ulaşıyorsunuz. Tiyatronun 
Cavea’sında 26 sıra oturağın bulunduğu tiyatronun görülür 
kapasitesi 4.000 kişi dolayında ve cephesi, Kaş’tan 5 mil uzak-
lıktaki Yunanistan’a ait Meis (Kastellorizon) adasına yönlenmiş.

Kazdağları

Kapadokya

Assos Olympos

Kaş
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2050'de benzinli ve dizel araçlara 
yasaklar geliyor
Avrupa Komisyonu, 2050 itibariyle şehir merkezinde benzinli 
ve dizel otomobillere yasak getirmeye hazırlanıyor. İngiltere bu 
öneriye karşı çıktı.

A vrupa Komisyonu, 2050 itibariyle 
benzinli ve dizel motorlu 

otomobillerinin Avrupa şehirlerine 
sokulmamasını teklif etti.

Avrupa Komisyonu’nun Ulaştırmadan 
Sorumlu Komisyon Üyesi Siim Kallas’ın 
AB üyesi ülkelerin hükümetlerine 
açıkladığı teklifler, Avrupa’nın karbon 
emisyonlarının azaltılmasını ve petrol 
bağımlılığının yüzde 60’a kadar 
azaltılmasını amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu'nun taşımacılık 
planı 300 kilometre ya da daha 

kısa mesafeli yolculukların büyük 
bölümünün trenle yapılmasına dair bir 
teklifi de içeriyor.

Kallas, “İklim değişimiyle mücadele 
etmek için hareketliliği azaltmanız 
gerektiğine dair yaygın inanış doğru 
değil,” dedi ve ekledi: “Rekabetçi 
taşımacılık sistemleri Avrupa’nın 
dünyayla rekabet etme yeteneği, 
ekonomik büyüme, yeni işler 
yaratılması ve insanların günlük yaşam 
kalitesinin korunması için hayati öneme 
sahip.”

Avrupa Komisyonu 2030’a kadar 
Avrupa’daki araçların yüzde 50’sinin 
sıfır emisyonlu olmasını, 2050’deyse 
geleneksel yakıtlı araçların şehirlere 
girişinin tümden yasaklanmasını istiyor.

Avrupa Komisyonu'nun önerisine 
İngiltere'den ret cevabı geldi. İngiltere 
Ulaştırma Bakanı Norman Baker, şehir 
merkezinde arabaların yasaklanmasının 
mümkün olmadığını söyledi. 

Otomobil rengine göre kaza oranları
Bir otomobil alırken neye dikkat edersiniz? Yakıt tüketimine, perfor-
mansına, tasarımına belki de çevreye olan duyarlılığına... Peki ya 
rengine? Otomobilin güvenli olması, seçerken ona artı değer kazan-
dırıyor. Sadece beğeninize göre seçtiğiniz renk bile aracın güvenli-
ğini doğrudan etkiliyor. Dünyanın çoğu yerinde güvenli olduğu dü-
şünülerek okul araçları sarı yapılıyor. İstatistiklere göre ise dünyada 
en çok kazayı siyah ve beyaz otomobiller yapıyor.

O tomobilin rengi ve kaza geçirme 
riski arasında iki bağlantı var. 

Rengin sürücüler üzerinde yarattığı etki 
ve çevresel faktörler... Yani otomobilinizi 
nasıl bir yerde sürdüğünüz önemli.

Eğer havanın sürekli yağışlı, gri 
bulutların hâkim olduğu bir bölgede 
yaşıyorsanız o zaman yumuşak renkler 
sizin için daha riskli. Ama büyük 
şehir trafiğinin ortasındaysanız açık 
renkli araçlar daha görünür oldukları 
için şanslılar. Geceleri beyaz daha 
iyi gözükürken, kırmızı siyah gibi 
algılanıyor. Yağmurlu ve sisli havalarda 
ise sarı en dikkat çekici renk olarak göze 
çarpıyor.

Renkler stresi arttırabiliyor, görme 
oranını düşürebiliyor ve dikkati 
dağıtarak güvenliği tehdit edebiliyor.

Renkler üzerine çalışma yapan bilim 
adamları mavinin rahatlattığını, 

kırmızının ise kalp atışını ve kan akışını 
hızlandırdığını söylüyor

Aracınızın rengi de aynı duyguları 
diğer sürücüler üzerinde uyandırıyor. 
Farklı bölgelerde yapılan araştırmaların 
sonuçları değişiklik gösterse de 
yaralanmayla sonuçlanan kazalara 
karışan gümüş grisi araç sayısı daha 
az. Özellikle beyaz renk otomobillerle 
karşılaştırıldığında gümüş grisi yüzde 
50'ye yakın daha şanslı.

Görünürlük listesinde daha düşük 
olsa da, siyah, mavi ve gri gibi renkler 
beyazla karşılaştırıldığında, daha az 
kaza yapma riski taşıyor

Gün ışığında siyah otomobillerin, 
beyazlara oranla hasarlı kazalara 
karışma riski yüzde 12 daha düşük. 
Bu sayı gri için yüzde 11'e, gümüş için 
yüzde 10'a, kırmızı ve mavi otomobiller 
için ise yüzde yediye kadar geriliyor.

Gün doğumu ve batımı gibi havanın 
yarı karanlık olduğu saatlerde ise siyah 
otomobiller beyazlara göre yüzde 47 
daha riskli hale geliyor

Sadece gece saatlerinde kırmızı ve 
gümüş renkli araçlar beyazdan daha 
riskli oluyor ve bu oran yüzde sekize 
çıkıyor. Kısaca her durumda en büyük 
riski beyaz taşıyor. Kaza oranlarındaki 
farklılığın bir diğer nedeninin de 
açık renkli otomobillerin daha rahat 
görünebilmesi olduğu düşünülüyor.

Bu da siyah ve lacivert renkli 
otomobillerin güvensiz gözükmesine 
neden oluyor.

Araştırma İstanbul'da yapılsaydı 
bu sapmanın bir benzeri sarı renkli 
otomobiller aleyhinde çıkabilirdi.Zira 
sarı otomobiller taksi olarak kullanılıyor 
ve taksiciler diğer sürücülere göre 
daha dikkatsiz, sıkkın ve sinirli araç 
kullanıyor.

Belirli tipteki sürücüler, her zaman 
öncelikli olarak bazı renkleri tercih 
ediyorlar. Agresif kişilerin siyah 
otomobilleri tercih etmesi ve siyahın 
da hasarlı kazalara daha sık karışması 
bununla da ilgili. 
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Trafik cezaları yeniden yapılandırma kapsamında
Aracını, motorlu taşıtlar vergisi veya trafik para cezası borcu 
nedeniyle muayene ettiremeyenler, yeniden yapılandırmadan 
yararlanabilecek. Bunun için 2 Mayıs’a kadar beyanda 
bulunulması yeterli olacak.

Oyak Renault tarafından Türkiye’de üretilecek ilk elektrikli araç Flu-
ence Z.E için 6 ay önceden 660 adet sipariş oluştu. Oyak Renault 
Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu, “Üretilen ilk aracı isteyen Başbakan 
Erdoğan’la bu sayı 661’i buluyor. Bu yıl bu rakam 1000’i geçer” dedi.

H ükümetin vergi, SSK ve idari 
para cezalarının ödenmesini 

kolaylaştırmak için düzenlediği yeniden 
yapılandırmadan bir müjde de aracını 
muayene ettiremeyenlere çıktı. Böylece 
aracını motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 
veya trafik para cezası borcu nedeniyle 
muayene ettirmeyenlerin önü açılmış 
oldu.

Buna göre, aracının muayenesini, 
yıllık MTV borcu ya da aracına kesilen 
trafik para cezasını yatırmadıkları için 
yaptıramayanlar 2 Mayıs 2011 tarihine 
kadar yeniden yapılandırmadan 
yararlanmak istedikleri yönünde 

O tomotivde yeni bir dönemin 
kapısını açmaya hazırlanan 

elektrik çağına Türkiye hızlı girdi. Türk 
hükümetinin, dünyadaki birçok ülkeyi 
geride bırakarak elektrikli araçların ÖTV 
oranlarını yüzde 3’e kadar indirerek 
verdiği desteğin arkasından hem 
otomotiv firmaları hem de altyapı 
şirketleri harekete geçti.

Gerekli altyapının oluşması ve yeterli 
şarj istasyonuna ulaşılmasıyla birlikte 
ilk elektrikil otomobiller Eylül ayından 

dilekçeyi verdikleri günden itibaren 
araçlarını muayene ettirebilecekler. 
Borcu bulunan kişiler yıllardır muayene 
yaptıramadıklarından geçirdikleri her 
ay için araç muayene bedeline yüzde 5 
faiz işlenmesine razı oluyorlardı.

MTV ve trafik cezası borcunu 
ödemediği için aracını muayene 
ettiremeyenlerin en büyük sıkıntısı 
ise trafikte yakalanmaları riskiydi. 
Muayenesini yaptırmayanlara 
yakalanma halinde bin 800 liraya 
kadar para cezası kesilebiliyor ve 
araçları bağlanıyordu. Bu sıkıntıların 
önü yeniden yapılandırma ile 

itibaren Türkiye’de yollara çıkmaya 
başlayacak. Otomobil üreticileri 
arasında ‘Türkiye’de ilk elektrikli aracı 
ben sunacağım” yarışı yaşanırken, 
kurumlardan da 6 ay öncesinden sipariş 
yağmaya başladı.

Basına yansıyan göre, Türkiye’de 
üretilecek ilk elektrikli otomobil 
ünvanını alacak Renault Fluence 
Z.E, Eylül ayında start alacak yeni 
dönemde en avantajlı model olarak 
ön plana çıkarken, Peugeot’nun iOn, 
Mitsubushi’nin ise iMiev isimli küçük 
elektrikli modelleri de yarışa hazır 
bekliyor. Oyak Renault Genel Müdürü 
Tarık Tunalıoğlu, yılın son 4 ayında 
Türkiye’de 1.000 adet Fluence Z.E 
satılacağını tahmin ettiğini belirtti. 
Yüzde 3’lük ÖTV dilimine girdiği için 
Türkiye fiyatının yaklaşık 26 bin Euro 
(60 bin TL) olması beklenen Fluence 
Z.E için şimdiden Ankara Belediyesi 
100, Gaziantep Belediyesi 50, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı da 10 adetlik sipariş 
verdi.

kesilmiş oldu. Vatandaşlardan borcu 
bulunanlar, yeniden yapılandırmadan 
yararlanılacağını bir dilekçe ile 
2 Mayıs 2011 tarihine kadar 
bildirmesi halinde hemen araçlarını 
muayene istasyonlarına rahatlıkla 
götürebilecekler. 

Japon Mitsubishi'nin seri üretime 
geçmiş ilk elektrikli otomobili olan 
i-MIEV, Türkiye'de bu özelliği taşıyan 
ilk makam aracı oldu. Mitsubishi'nin 
Türkiye distribütörü Temsa Global'in 
Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Yusuf 
Soner, i-MIEV'i makam aracı olarak 
seçti. Soner, i-MIEV'i kendisine makam 
aracı seçerek hem elektrikli araçlar 
konusunda sektörün öncülerinden 
olmak istediğini, hem kamuoyunun 
konuya duyarlılığını hedeflediğini 
söyledi.

Avrupa'da pek çok hükümet çevreci 
ve tasarruflu elektrikli arabaların 
yaygınlaşması için teşvikler vermeye 
başlarken, hükümet liderleri de bu 
arabaların ilk sahibi olup öncülük 
yapmak istiyor. Bu yarışta öne geçen 
Portekiz Başbakanı Jose Socrates, 
dünyada elektrikli otomobile ilk sahip 
olan devlet adamı oldu. Socrates, 
Nissan'ın Avrupa'da yılın aracı seçilen 
elektrikli modeli Leaf'i geçtiğimiz 
günlerde törenle teslim almıştı. 

İlk elektrikli otomobili Başbakan alacak

T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan
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Doğuş Otomotiv, Suzuki'nin 
Türkiye Distribütörü oluyor
Haco Yönetim Kurulu Başkanı Ural Hakverdi'nin 1984 yılında 
Türkiye'ye getirdiği Japon Suzuki'nin Türkiye temsilciliği, Doğuş 
Grubu'na geçiyor.

T ürkiye"de ilk kez Turgut Özal 
tarafından test edilip ithalat izni 

verilen Suzuki markası için 27 yıl sonra 
yeni bir sayfa açılıyor. Volkswagen'den 
Audi'ye, Lamborghini'den, Bentley'e 
kadar 15 otomotiv markasını 
bünyesinde bulunduran otomotiv 
distribütörü Doğuş Otomotiv, Japon 
Suzuki'yi de bünyesine katarak 
otomotiv sektöründeki 16"ıncı 
markasına ulaşıyor.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferit Şahenk liderliğinde Cenevre 
Otomobil Fuarı'nda temaslarda 

bulunan Doğuş Otomotiv, Suzuki'nin 
Türkiye temsilciliğini almak için 
düğmeye basmıştı. Doğuş Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, 
resmi anlaşmanın henüz yapılmadığını, 
görüşmelerin önümüzdeki günlerde 
başlayacağını belirtti.

Doğuş Grubu'nu Suzuki'nin Türkiye 
temsilciliğine iten, Alman Volkswagen 
Grubu'nun 2009 yılı sonunda 2.5 
milyar dolara Japon Suzuki'nin yüzde 
20'sini satın alması oldu. Amerikan 
General Motors (GM) 2008 yılında içine 
girdiği mali kriz nedeniyle Suzuki'deki 

hisselerini satmıştı. Suzuki, GM'in 
hisse satışının ardından yeni ortak 
arayışına girmiş ve 2009 yılı sonunda 
VW Grubu, yüzde 20'lik hisseyi almıştı. 
VW Grubu'ndan yapılan açıklamada, 
yüzde 20'lik Suzuki hisselerini yüzde 
10 artırıp özellikle Suzuki'nin güçlü 
olduğu Hindistan pazarındaki etkilerini 
artırmak istedikleri belirtildi.  

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk

Skoda logosunda yeni dizayn
Büyük kurumsal değişime hazırlanan Skoda startı Cenevre Motor 
Show’da verdi. 100 yılı aşan marka kimliğini ve karakteristik çizgisi-
ni her dönemde geliştirdiği otomobillere başarıyla yansıtan Skoda, 
üstün teknolojisi ve estetik anlayışının en son ürünü otomobiller ile 
Cenevre Motor Show’da yer alırken yeni estetik logosuyla büyük de-
ğişime başladığının işaretini verdi.

C enevre Motor Show’da 2010 
yılında gelen başarılarını 

taçlandıran Skoda, yeni kurumsal 
kimliğinin de tanıtımını gerçekleştirdi. 
Geçen 20 yıldaki dinamik büyümenin  
ve 2010 yılında gelen tarihi satış 
başarısının ardından hedef büyüten 
Skoda, 2018 yılına kadar satışlarını 
ikiye katlama arzusunu geliştirdiği yeni 
teknoloji ürünleriyle gösterdi. Cenevre 
Motor Show’da mevcut modellerinin en 
yeni ve gelişmiş versiyonlarıyla katılan 
Skoda, Yeti, Yeti Greenline, Octavia 
Green Tec, Octavia RS, Octavia Scout, 
Superb, Superb Combi Greenline, Fabia, 
Fabia Green Tec, Fabia RS, Fabia Combi 
RS ve Roomster Green Tec modellerini 
de sergiledi.

Otomotivde yüzyılı aşan deneyime 
sahip Skoda modern ve genç imajının 
başlangıç seremonisi Cenevre Motor 
Show’da gerçekleştirdi.  Tüm iletişimde 
kullanılmak üzere değişen kurumsal 

kimlik, 2012 yılından itibaren Skoda 
markalı araçlar ile birlikte kullanılmaya 
başlanacak. Skoda showroomlarının da 
iç ve dış mimarisinin yeni imaja uygun 
olarak dönüştürülmesi çalışmalarına da 
aşamalı olarak devam edilecek.

Yeni Dizayn “Yelkenlere dolan 
taze rüzgar”

Skoda’nın yeni kanatlı ok logosu 
keskin parlak renkli bir tasarıma sahip. 
Daha önce kanatlı okun etrafında yer 
alan siyah çember tekrar tasarlanarak 
daha sade bir krom tasarım haline 
getirildi ve okun bulunduğu yere ilave 
edildi. Daha maceracı bir görünüm 
alan logoda “Skoda Auto” ibaresi artık 
yer almayacak. Bunun yerine Skoda 
açıkça görülebilecek şekilde logonun 
tam üstünde yer alacak.  Karakteristik 
“Skoda” yazısı ise şirketin yeni 
değerlerini temsil ediyor.  Ferahlık ve 
hassasiyet kavramlarından yola çıkarak 
geliştirilen görsel yenilenme Skoda’yı 
marka değeri olarak ileri taşıyacak.

Showroomlar değişiyor!..

Yakın gelecekte Skoda showroomları 
da yeni imajın paralelinde değişime 
uğrayacak. İç ve dış görünümünde 
radikal değişiklilere gidilerek 
Skoda Showroomları görsel açıdan 
mükemmelleştirilecek. Gece ve gündüz 
dikkat çekecek şekilde tasarlanan 
yeni showroomlarda iç dizaynda 
marka değerlerini yansıtacak şekilde 
değiştirilecek. 
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Güvenli sürüş 
ve aracı 
tanıma

T rafiğe çıkmadan önce yapılacaklar ve sürücü-
nün sürüşe hazır olması Güvenli sürücülüğün 
ilk adımıdır. Binmeden önce aracınızın çev-
resinde 1 kere dolaşmalısınız. Dolaşırken las-
tiklerinizi kontrol edebilir, otonun altında ve 

çevresinde zarar verebilecek cisimlerin olup olmadığını da 
kontrol edebilirsiniz.

Camların ve ışık donanımının temiz olup olmadığını mutla-
ka kontrol ediniz. En önemlisi hareket etmeden önce ken-
dinizi zihinsel ve fiziksel olarak güvenli sürücülük eylemine 
yoğunlaştırın.

Araca bindikten sonrada kontrol devam eder. Emniyet ke-
meri hareket etmeden önce takılır ve varsa yolculara da tak-
tırılır. Unutmayınız ki ölüm ve yaralanma olayı kemer takıl-
madığı takdirde 4 kat artmaktadır.

Modern araçlarda yaygın biçimde kullanılmakta olan hava 
yastığı emniyet kemeri ile birlikte kullanıldığında yaralan-
ma oranı % 75 oranında azalmaktadır. Sürücü ve yolcu hava 
yastıklarının yanı sıra yan hava yastıklarının olması güvenliği 
arttırıcı etkenlerdendir.

Koltuk ve başlık ayarlanır. Otoyu güvenli ve kontrollü kulla-
nabilmek için koltukta doğru olarak oturmalısınız. Koltukta 
dik oturmak direksiyonu, pedalları ve vitesi doğru kullana-
bilmeyi diğer kumandalara kolaylıkla ulaşabilmeyi ve ileri 
görüşü sağlar.

Müzik çaların, cep telefonunun ve yolcuların dikkatinizi da-
ğıtmasına izin vermeyiniz. Aynalar ayarlı olmalı camlara ve 
camların önüne dikiz aynasında görüşü kısıtlayacak cisimler 
koymayınız. Sürüşe başladıktan sonra dikkatinizi öncelikle 
sürüşe vermelisiniz.

Güvenli Sürüş, Far Ve Sinyaller

Far ayarları doğru ve karşıdakilerin görüşünü kısıtlamayacak 
şekilde ışık donanımı daima eksiksiz ve temiz olmalıdır. Kısa 
farlar hareket halinde gündüzleri de yakılmalıdır.

Gündüz yakılan farlar görmek için değil, tehlike oluşturabi-
lecek durumlarda kullanılır. Unutmayın önceden görmek ve 

görülmek kaza olasılığını azaltır, yaşam sansını arttırır. Farla-
rın iyi ayarlı olmasının yanında sinyal, fren ve geri vites lam-
balarının daima temiz tutulması gerekir.

Ayarları düzgün farlar geceleri iyi görüşü ve görülmeyi gün-
düzleri ise iyi görünmeyi sağlar. Park ve stop lambaları ise 
hem gece hem de gündüz fren yapıldığını başkalarına gös-
tererek onları ikaz eder.

Güvenli Sürüş ve Lastikler

İyi bir sürüş ve frenleme için lastiklerin dış yüzeyini ve step-
ne dâhil tüm lastiklerin havasını mutlaka kontrol edin. Kötü 
bir lastik her zaman kaza sebebi olabilir.

Ayrıca kabak lastikler özellikle yağışlı havalarda direksiyon 
hâkimiyetini sürücünün elinden tamamen alabilir. Lastikleri 
2 ön veya 2 arka şeklinde değiştirin her iki lastiğinde aynı 
desende olmasına dikkat edin.

Unutmayın ki lastik diş derinliklerindeki eşit olmayan aşın-
ma oluşması ön düzen sisteminde bir arıza olduğunun ha-
bercisidir.

Güvenli Sürüş, Alkol, İlaç Ve Uykusuzluk

Her sürücü sadece 1 km’lik bir kesiminde bile yaklaşık 20 
tane karar verir ve uygular. Ancak Alkol sürücünün güvenli 
araç kullanma yeteneğini kaybetmesine yol açar. Kandaki 
alkol oranının yüksekliği ile orantılı olarak algılama, değer-
lendirme ve karar verme fonksiyonları yavaşlar.

Bilimsel araştırmalar alkolün hiçbir seviyesinin sürücülük 
için güvenli olmadığını göstermektedir. Bir başka deyişle 
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yasal limitin altında olmasının sadece trafik cezasını engel-
lediği ancak can güvenliğini garantilemediği kabul edilmeli 
ve alkol alındıysa araç kullanılmamalıdır.

Birçok kişi alkollü araç kullanımının ne kadar tehlikeli oldu-
ğunun bilincinde olmakla birlikte, yorgun, uykusuz ve ilaç 
etkisi altında araba kullanımında en az alkollü araç kullan-
mak kadar tehlikeli olduğu ve en önemli kaza nedenlerin-
den biri olduğu yeterince bilinmemekte ya da göz ardı edil-
mektedir.

Oysa uykusuzluk tıpkı alkol ve uyuşturucunun etkisi altın-
dayken olduğu gibi sürücülük performansını olumsuz etki-
lemekte ve ciddi trafik kazalarına neden olmaktadır.

Güvenli Sürüş ve Aşırı Hız

Sürücülerin içine kolayca düştükleri en tehlikeli tuzaklardan 
bir tanesi aşırı hızdır Aşırı hız yalnızca kuralların öngördüğü 
limitleri aşmak değil sürücünün kendi limitini veya otosu-
nun limitlerini de aşmasıdır. Ama unutmayın ki birçok kaza 
aşırı hızdan kaynaklanmaktadır.

Hız ne kadar yükselirse otoların kontrolü o kadar güçleşir. Li-
mitlerin aşıldığı hızlarda gerekli fren ve manevra yapılmaya 
çalışılır ama durdurulamaz ve limitleri aşmanın bedeli poli-
sin yazdığı cezadan çok daha büyük olabilir.

Kullanılan aracın hızı arttıkça sürücünün görüş açısı daralır 
konsantrasyonu sağlaması zorlaşır. Araç kullanma sırasında 
görüş en az yüz seksen derece olmasına dikkat etmelisiniz. 
Başınızı ve gözlerinizi sağa sola hareket ettirerek aynaları 
kullanmalıyız.

Bu açıyı 240 dereceye çıkarmamız mümkündür. Saatte 35 
km. hızla seyreden bir sürücünün görüş açısı 104 derece 
iken 100 km hızla seyreden bir sürücünün görüş açısının 42 
dereceye düştüğünü daha yüksek hızla bu açının daha fazla 
daraldığını unutmayın.

Güvenli Sürüş ve Durma Mesafesi

Hızlı hareket amacıyla üretilmiş olsa da bir aracın belki de 
en önemli unsuru fren sistemidir. Aracı yavaşlatmak ya da 
en kısa sürede ve kısa mesafede durdurmak amacıyla tasar-
lanmıştır ve tekerleklerin kilitlenmesini önleyen ABS sistemi 
daima tercih edilmelidir.

Ayrıca hız iki kat arttırıldığında durma mesafesi iki değil dört 
kat uzar. Elli km hızla 30 metre civarında yavaşlayıp durabi-
lir.100 km hızla 60 değil 120 metrede durulabilinir.Bir çok 

çarpışmalı kazalarda sürücülerin paniğe kapılıp fren yapma-
yı unuttukları dahi unuttukları bilinmektedir.

Güvenli Sürüş ve Yakın Takip

Tehlikeyi davet eden yaygın bir yanlışlıkta öndeki aracı yakın 
takip etmektir. Öndekiyle güvenli mesafenin ayarlanması 
çok basittir. Kuru ve görüşün iyi olduğu koşullarda iki sani-
yelik bir arayı bırakmak yeterlidir.

Eğer öndeki araç kamyon, minibüs, otobüs veya ileri görüşü 
engelleyen bir araçsa en basit yöntem öndeki aracın hafif 
çaprazında seyretmektir. En güvenli yöntemse 2 saniyelik 
takip mesafesini kaygan yüzeylerde olduğu gibi 3-4 saniye-
ye uzatmaktır.

Güvenli Sürüş ve Sollama

Öndeki aracı geçme manevrası trafikteki en ciddi eylem-
lerden biridir. Güvenli sollama sadece doğru şartlarda ger-
çekleştirilendir. İlk şart doğru yerde yapılmasıdır doğru yer 
gidilen hız yol eğimi görüş ve yük durumuna göre öndeki 
yol kesiminin yeterli uzunlukta olması herhangi bir nedenle 
sollamadan vazgeçtiğimizde tekrar sollanan aracın arkasına 
geçebileceğimiz yer demektir.

Tüm şartlar uygun olduğunda sizi geçen bir araç yoksa ve 
geçeceğiniz araç geçme manevrasına hazırlanmıyorsa geç-
me manevrasına başlayabiliriz. Ancak hiç bir koşulda sinyal 
vermeyi geçiş öncesi ve sonrasında takip mesafesini koru-
mayı ihmal etmemelisiniz.

Güvenli Sürüş ve İşaret Levhaları

Karayollarını kullananlara yol ve çevresi hakkında gerekli 
uyarı ve öneriler trafik işaret levhaları aracılığı ile iletilir. Bu 
işaretler sayesinde trafik ortamındaki belirsizlikler büyük 
ölçüde ortadan kalkar ve tehlikeli olabilecek durumlar için 
önceden önlem alabiliriz.

Güvenli Sürüş ve Araç Bakımı

Kış aylarının güç hava ve yol koşullarından çıkan araçların 
bakımı çok önemlidir. Bahar sonu yaz başında alınması ge-
reken önlemler atlanmamalıdır. Aracın alt bölümü toz ve ça-
murdan temizlemelidir.

Soğutma ve yağlama sistemi kontrol edilmeli gerekli de-
ğişiklikler yapılmalıdır. Soğutma sırasındaki antifriz oranı 
kontrol edilmelidir. Klimalı araçlarda klima gazı kontrol edil-
melidir. Fren hidroliği değiştirilmelidir.

Lastiklerin hava ayarı yaz ölçülerinde yapılmalıdır gerekiyor-
sa lastik değişimleri yapılmalıdır. Araç uzun süre park edile-
cekse tente en azından güneşlik kullanılmalıdır. Yazın aracı 
kullanırken camlarınızı açmak yerine havalandırmayı kullan-
manız önerilir.

Açık camlar hem aracınızın dengesini hem de yakıt tüke-
timini arttıracaktır. Kaliteli bir güneş gözlüğü yansımaları 
azaltacağı gibi gözünüzün yorulmasını da önleyecektir. Aşırı 
sıcak uykunuzu getirebilir bu nedenle gerekli oldukça mola 
vermeli ve ağır yiyeceklerden kaçınmalısınız. 
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ANALİZ

Otomotiv Pazarı 
Ocak-Mart 2011
Türkiye otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-
Mart döneminde otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı 181.631 adet olarak 
gerçekleşti. 103.036 adet olan 2010 yılı 
Ocak-Mart dönemi otomobil ve hafif ticari 
araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 
76,28 oranında arttı.

Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Mart döneminde oto-
mobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 181.631 adet olarak ger-
çeklesti. 103.036 adet olan 2010 yılı Ocak-Mart dönemi otomo-
bil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 76,28 
oranında arttı. 2011 yılının ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı yüzde 122,89, Şubat ayında yüzde 87,97 büyürken, Mart 
ayında büyüme hızı yüzde 51,15’e geriledi. 2011 yılı Ocak-Mart 
dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı en yüksek satış değe-
rine ulaştı.

2011 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil satışları bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 82,87 artarak 122.895 adete ulaştı. 
Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk ayında %137,16, Şubat ayında 
yüzde 88,87 büyürken, Mart ayında büyüme hızı yüzde 59,09’a 
geriledi.

2011 yılı ilk 3 aylık toplam hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın 
aynı 3 aylık dönemine göre yüzde 63,92 artarak 58.736 adet sevi-
yesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı, 2011 yılının ilk ayında 
yüzde 98,92, Şubat ayında yüzde 86,20 büyürken, Mart ayında 
büyüme hızı yüzde 36,01’e geriledi. 2011 yılı Ocak-Mart döne-
minde hem otomobil hem de hafif ticari araç pazar satışlarında 
en yüksek satış değerine ulaşıldı.

2011 yılı Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 
78.248 adet olarak gerçekleşti. 51.769 adet olan 2010 yılı Mart ayı 
otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre satışlar yüzde 51,15 
oranında arttı. 2011 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pa-
zar satışları en yüksek satış değerine ulaştı.

2011 yılı Mart ayında otomobil satısları geçen yılın Mart ayına 
göre yüzde 59,09 oranında artarak 54.023 adet olarak gerçekles-
ti. 2011 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı geçen yılın Mart 
ayına göre yüzde 36,01 oranında artarak 24.225 adet oldu. 2011 
yılı Mart ayında hem otomobil hem de hafif ticari araç pazar sa-
tışlarında en yüksek satış değerine ulaşıldı.

2011 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil pazarını motor hac-
mine göre incelediğimizde, en yüksek paya yüzde 85 oranıyla 
yine 1600cc altındaki otomobiller sahip oldu. Ardından yüzde13 
pay ile 1600-2000cc aralıgındaki otomobiller ve yüzde 2 pay ile 
2000cc üstü otomobiller yer aldı. Geçen sene aynı döneme göre 
1600cc altındaki otomobil satıslarında yüzde 80, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 109 
ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 55 artış görüldü. 

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

Ocak-Mart 2011 Otomotiv Pazarı
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Parekende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak-Mart 2011

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 174 174 0 0 0 0 174 174

Audi 0 2.390 2.390 0 0 0 0 2.390 2.390

Bentley 0 1 1 0 0 0 0 1 1

BMC 0 0 0 615 0 615 615 0 596

BMW 0 2.537 2.537 0 0 0 0 2.537 2.537

Chery 0 736 736 0 65 65 0 801 801

Chevrolet 0 4.769 4.769 0 0 0 0 4.769 4.769

Chrysler 0 27 27 0 0 0 0 27 27

Citroen 0 3.059 3.059 1.896 1.699 3.595 1.896 4.758 6.654

Dacia 0 3.706 3.706 0 871 871 0 4.577 4.577

Daihatsu 0 126 126 0 0 0 0 126 126

DFM 0 0 0 0 814 814 0 814 814

Dodge 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Ferrari 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Fiat 7.341 2.926 10.267 13.873 1.010 14.883 21.214 3.936 25.150

Ford 0 12.056 12.056 13.348 518 13.866 13.348 12.574 25.922

Geely 0 140 140 0 0 0 0 140 140

Honda 2.421 1.894 4.315 0 0 0 2.421 1.894 4.315

Hyundai 7.278 2.143 9.421 0 706 706 7.278 2.849 10.127

Ikco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infiniti 0 25 25 0 0 0 0 25 25

Isuzu 0 0 0 184 620 804 184 620 804

Iveco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaguar 0 28 28 0 0 0 0 28 28

Jeep 0 142 142 0 0 0 0 142 142

Karsan 0 0 0 732 0 732 732 0 732

Kia 0 2.273 2.273 0 113 113 0 2.386 2.386

Lada 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Lamborghini 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Lancia 0 34 34 0 0 0 0 34 34

Land Rover 0 330 330 0 0 0 0 330 330

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Mazda 0 350 350 0 47 47 0 397 397

Mercedes-Benz 0 2.336 2.336 0 1.892 1.892 0 4.228 4.228

Mini 0 218 218 0 0 0 0 218 218

Mitsubishi 0 646 646 150 1.330 1.480 150 1.976 2.126

Nissan 0 3.495 3.495 0 669 669 0 4.164 4.164

Opel 0 9.500 9.500 0 439 439 0 9.939 9.939

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 3.002 3.002 1.923 1.915 3.838 1.923 4.917 6.840

Porsche 0 84 84 0 0 0 0 84 84

Proton 0 185 185 0 0 0 0 185 185

Renault 18.205 1.471 19.676 0 5.926 5.926 18.205 7.397 25.602

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 1.390 1.390 0 0 0 0 1.390 1.390

Skoda 0 1.964 1.964 0 1 1 0 1.965 1.965

Smart 0 17 17 0 0 0 0 17 17

Ssangyong 0 297 297 0 295 295 0 592 592

Subaru 0 258 258 0 0 0 0 258 258

Suzuki 0 385 385 0 0 0 0 385 385

Tata 0 300 300 0 251 251 0 551 551

Toyota 1.845 7.170 9.015 0 366 366 1.845 7.536 9.381

Volkswagen 0 11.934 11.934 0 7.083 7.083 0 19.017 19.017

Volvo 0 1.271 1.271 0 0 0 0 1.271 1.271

Toplam 37.090 85.805 122.895 32.106 26.630 58.736 69.196 112.435 181.631 Ka
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Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Mart 2011

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Mart 2011

Otomotiv Pazarı Ocak - Mart 2011

Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2010 12.594 20.651 33.958 36.549 40.467 42.086 41.399 42.222 42.477 47.859 50.061 99,461

2011 29.868 39.004 54.023

Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2010 7.501 10.521 17.811 18.397 18.910 18.810 19.946 19.542 21.337 25.545 23.901 48.908

2011 14.921 19.590 24.225
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2011 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %54,1 artarak 82.973 adete, üretim %15,1 artarak 113.375 adete, ithalat %63,8 
artarak 50.963 adete, ihracat ise %1,4 artarak 78.206 adete ulaşırken, ihracat değeri de %12,9 artarak 1 milyar 799 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Dönem Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($)

Mart 2010 53.828 98.537 31.112 77.137 1.593.571.538

Mart 2011 82.973 113.375 50.963 78.206 1.799.025.401

 (%) 54,1 15,1 63,8 1,4 12,9

* Pazar: Binek Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer motorlu  taşıtlar toplamıdır.
** Ana ve yan sanayii toplamıdır. 

Dönem Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($)

Ocak-Mart 2010 107.191 257.623 63.097 203.472 4.235.160.640

Ocak-Mart 2011 192.488 304.414 115.965 213.503 4.650.495.377

 (%) 79,6 18,2 83,8 4,9 9,8

* Pazar: Binek Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer motorlu  taşıtlar toplamıdır.
** Ana ve yan sanayii toplamıdır. 

2011 yılı Ocak-Mart döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar %79,6 artarak 192.488 adete, üretim %18,2 artarak 304.414 
adete, ithalat %83,8 artarak 115.965 adete, ihracat %4,9 artarak 213.503 adete ve ihracat değeri de %9,8 artarak 4 milyar 650 milyon dolar seviye-
sine ulaştı.

% 137,16
% 88,87 % 59,09

% 98,92

% 86,20
% 36,01

Kaynak: OSD

Kaynak: OSD

100.000
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2011 Yılı Ocak-Mart Dönemi Satışları

2011 Mart Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini)   606           606 0%

B (Entry) 17.401 26.383 1.001 1.235 709 17 765 47.511 39%

C (Compact) 28.155 17.787 978 1.670   360 5.698 54.648 44%

D (Medium) 10.235 16 299 7   458 4.316 15.331 12%

E (Luxury) 2.960 22 2 30   89 1.008 4.111 3%

F (Upper Luxury) 192         61 435 688 1%

Toplam 58.943 44.814 2.280 2.942 709 985 12.222 122.895 100%

Yüzde 48% 36% 2% 2% 1% 1% 10% 100%  

2011 Yılı Ocak-Mart Dönemi Satışları

2011 Mart Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini)   263           263 0%

B (Entry) 11.548 13.914 655 641 296 16 108 27.178 40%

C (Compact) 17.235 7.639 571 1.009   267 2.042 28.763 43%

D (Medium) 5.936 90 147 22   260 2.266 8.721 13%

E (Luxury) 1.082   4 35   28 599 1.748 3%

F (Upper Luxury) 91         40 399 530 1%

Toplam 35.892 21.906 1.377 1.707 296 611 5.414 67.203 100%

Yüzde 53% 33% 2% 3% 0% 1% 8% 100%  

Ocak - Mart 2010/2011 Otomobil Satışları Değişim Oranı

Değişim 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV

A (Mini)   130%           130%

B (Entry) 51% 90% 53% 93% 140% 6% 608% 75%

C (Compact) 63% 133% 71% 66%   35% 179% 90%

D (Medium) 72% -82% 103% -68%   76% 90% 76%

E (Luxury) 174%   -50% -14%   218% 68% 135%

F (Upper Luxury) 111%         53% 9% 30%

Toplam 64% 105% 66% 72% 140% 61% 126% 83%

2011 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı segmentinin %84’ünü yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlardan oluşturdu.  2011 yılı ilk 3 aylık toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %44 
pay alan C (54.648 adet)  segmenti ve hemen ardından yine %39 pay ile B (47.511 adet) segmenti ulaştı. Bu segmentlerin ardından %12 
pay, 15.331 adet ile D segmenti yer aldı.

2011 yılı Ocak-Mart dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%48) oldu. Sedan otomobilleri %36 pay ile H/B ve %10 pay ile SUV otomobiller takip etti.

SD: Sedan, H/B: Hatchback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, 
SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar

Kaynak: www.odd.org.tr
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MOTOR HACMİ 2011 Mart Sonu 2010 Mart Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 104.068 85% 57.782 86% 80% 37% 18%

1600cc-2000cc 
arası 16.379 13% 7.843 12% 109% 60% 18%

2000cc üzeri 2.448 2% 1.578 2% 55% 84% 18%

Toplam 122.895 100% 67.203 100% 83% Vergi Oranları

DİZEL
2011 Mart Sonu 2010 Mart Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 4 1% 6 2% -33%

B (Entry) 26.879 57% 14.158 52% 90%

C (Compact) 33.922 62% 14.536 51% 133%

D (Medium) 8.725 57% 3.471 40% 151%

E (Luxury) 3.663 89% 1.356 78% 170%

F (Upper Luxury) 578 84% 434 82% 33%

Toplam 73.771 60% 33.961 51% 117%

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2011 Mart Sonu 2010 Mart Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 282 47% 119 45% 137%

B (Entry) 7.110 15% 4.815 18% 48%

C (Compact) 18.272 33% 9.282 32% 97%

D (Medium) 10.573 69% 5.269 60% 101%

E (Luxury) 4.091 100% 1.736 99% 136%

F (Upper Luxury) 688 100% 528 100% 30%

Toplam 41.016 33% 21.749 32% 89%

2011 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya %85 oranıyla yine 1600cc altın-
daki otomobiller sahip oldu. Ardından %13 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %2 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

2011 yılı Ocak-Mart döneminde dizel otomobil satışları geçen yıla oranla %117 oranında artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-Mart döneminde 
122.895 adet olan toplam otomobil satışının 73.771 (%60) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil satış 
adetleri geçen yılın aynı dönemine ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı %51’den %60’e yükseldi.

2011 yılı Ocak-Mart döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılının aynı ayına oranla %89 arttı. 2011 yılı Ocak-Mart 
döneminde 122.895 adet olan toplam otomobil satışının 41.016 (%33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Mart 
dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı otomobil satış-
larının payı %32’den %33’e yükseldi.

AVRUPA OCAK – ŞUBAT 2011 DÖNEMİ OTOMOBİL PAZARI
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında, 2011 yılı Şubat ayında 2010 yılı Şubat ayına göre %1,4 artış yaşandı ve 
1.014.519 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Şubat dönemi toplam Avrupa otomobil satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %0,1 artarak 2.087.121 adete ulaştı. Türkiye otomobil satışları, 2011 yılı Şubat ayında, geçen yılın Şubat ayına göre 
%88,87 oranında artarak 39.004 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı Şubat ayında otomobil satışlarında, en yüksek satış seviyesine ulaşıldı. 
2011 yılı Şubat ayı ve Ocak-Şubat dönemi otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. sırada yer aldı.

AVRUPA OCAK – ŞUBAT 2011 DÖNEMİ TİCARİ ARAÇ PAZARI
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2011 yılı Şubat ayında 2010 yılı Şubat ayına göre %12,8 artış kaydetti ve 
122.844 adet pazar gerçekleşti.  2011 yılı Ocak-Şubat dönemi toplam Avrupa (AB27+EFTA) hafif ticari araç pazar satışları bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %14,3 artarak 249.514 adete ulaştı. Türkiye hafif ticari araç satışları 2011 yılı Şubat ayında geçen yılın Şubat ayına göre 
%86,2 oranında artarak 19.590 adet oldu. 2011 yılı ilk 2 aylık toplam hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı 2 aylık toplamına göre %91,5 
artarak 34.511 adet seviyesinde gerçekleşti. Türkiye hafif ticari araç pazarı, 2011 yılı Şubat ayı ve  Ocak-Şubat dönemi satışları ile en yüksek 
satış değerine ulaştı. Ka
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Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Şubat 2011 (Kaynak: ACEA)
1 Almanya
2 Fransa
3 İtalya
4 İngiltere
5 Hollanda
6 İspanya
7 Belçika
8 Türkiye
9 Avusturya
10 İsviçre
11 Polonya
12 İsveç
13 İrlanda
14 Portekiz
15 Çek Cumhuriyeti
16 Danimarka
17 Finlandiya
18 Norveç
19 Yunanistan
20 Slovenya
21 Slovakya
22 Lüksemburg
23 Macaristan
24 Bulgaristan
25 Estonya
26 Litvanya
27 Letonya
28 İzlanda

119.754
106.371

68.897
51.996

42.746
41.783
40.237

35.530
26.638
24.525

10.744

7.763

5.886
2.498
2.031

1.771
1.144
327
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Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-Şubat 2011 (Kaynak: ACEA)
1 Fransa
2 Türkiye
3 İtalya
4 Almanya
5 İngiltere
6 İspanya
7 Hollanda
8 Belçika
9 İsveç
10 Portekiz
11 Polonya
12 Norveç
13 Avusturya
14 İsviçre
15 İrlanda
16 Danimarka
17 Finlandiya
18 Çek
19 Macaristan
20 Yunanistan
21 Slovenya
22 Romanya
23 Slovakya 798
24 Lüksemburg 522
25 Bulgaristan 324
26 Estonya 241
27 Litvanya 206
28 Letonya 123
29 İzlanda

34.511
32.463

31.548
28.365

16.269
12.831

11.407
6.255

5.360
5.238
5.142

4.458
4.277

3.422
3.291
2.170

1.541
1.508
1.323

978
939
4.868
2.939
2.330

972
463
198
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389.921

325.279
192.235

124.175

23.344
20.915

16.736

9.217

6.985

80.000

68.477
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