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Sevgili otoban okurları,

B
eklenen oldu, binek ve hafif ticari araçlarda Türkiye'de bugüne kadar hiç 
görülmemiş bir satış gerçekleşti. Burada tüm sektör temsilcilerinin önemli 
çalışmaları ve büyük gayretleri var, herkesin eline sağlık.

Sektördeki müşteri ile temas eden son nokta olan Yetkili Satıcıların iki kez eline 
sağlık, gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden yapılan özverili çalışmalar, 

bazen tedarikte yaşanan sıkıntılara rağmen müşterileri üzmeden, kırmadan onları tamamen 
memnun etme gayreti ile elde edilen bir rekor!

Hepimize hayırlı olsun !

Umuyorum bundan sonraki dönemler için bu rakam taban olur ve her sene biraz daha iyisini 
yaparız.

Türkiye de Otomotiv Yetkili Satıcılarının 2 milyon m2'de var olan 4 milyar dolarlık tesis yatırımı 
var. Avrupa da bile bulunmayan bu dev yatırımlar da 70 bin personel istihdam ediliyor. 
Esasında bu rakamlara baktığımızda 2010 yılı sonu itibariyle Yetkili Satıcılık teşkilatımız yılda 1 
milyon adetlik satışa hazır durumda. 

Buda bize şu anda % 75 kapasiteyle çalıştığımızı gösteriyor, kapasitemizi % 100 çıkarabilsek 
belki aldığımız riskleri biraz daha rahat karşılayabilecek bir konuma gelebileceğiz.

Alınan riskler malumunuz, ancak bununla birlikte Yetkili Satıcılarımızın kar zarar hesaplarını 
yaparlarken konuyu biraz farklı yorumladıklarını görmekteyiz.

Örneğin kaç yetkili satıcı tesis kendine ait olsa bile kar zarar hesabında tesis maliyetini hesabına 
dâhil ediyor? Veya kaç yetkili satıcı çalıştırdığı personeli için kıdem tazminatı karşılığı ayırıyor?

DİYALOG başladı ve son hızıyla devam ediyor, Sektörümüzün sorunlarını ilgili kurum ve 
kuruluşlarla ortak çalışarak çözmek istiyoruz.

Yaptığımız görüşmelerde temsil ettiğimiz 1.300 Yetkili Satıcının haklarını sonuna kadar 
savunmak için daha güçlü bir OYDER yaratmak istiyoruz.

Yetkili Satıcılarımızın sadece problemleri olduğunda OYDER devreye girip bu konuyu çözsün 
yaklaşımı ile bakmadıkları ve sektörün tamamı için faydalı gördükleri fikir ve projeleri 
paylaştıkları geleceğe yön veren bir OYDER'in hepimize daha faydalı olacağını düşünüyoruz.

Aralık ayının son günlerinde satışların çok yoğun olmasından dolayı vergi dairelerinin mesai 
ye bırakılması ile ilgili Yetkili Satıcılarımız nezdinde yapılan münferit girişimlerin dikkate 
alınmaması ve tüm Türkiye deki vergi dairelerinin bağlı bulunduğu Ankara daki Maliye 
Bakanlığı Daire Başkanlığına OYDER olarak yapılan resmi müracaat neticesinde konu ile ilgili 
karar çıkartılması OYDER in Yetkili Satıcıları temsil eden ve ilgili devlet kurum ve kuruluşları 
tarafından muhatap olarak alınan tek kurum olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte, değerli yönetim kurulu üyelerimizin maddi ve manevi destekleriyle Tüm 
Yetkili Satıcılarımız için çalışmalar yürüten derneğimizin alacak hesabına baktığımızda 
ödenmeyen üyelik aidatlarının miktarının önemli bir boyuta geldiği gözlenmektedir.

İş yoğunluğu ile ilgili olduğunu düşündüğüm bu durum için 2011 başından itibaren 600 
TL olan yıllık aidat ödemeleri bir banka üzerinden DBS (Doğrudan Borçlanma Sistemi) ile 
çözülecektir.

2011 yılının Hepimize Sağlık, Mutluluk ve Başarı getirmesini diliyorum.. 

Sevgi ve Saygılarımla
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BAŞKANIN MESAJI

Yeni bir yıla umutla ve heyecanla başladık, otomotiv Sek-
töründeki gelişmeler olumlu, Türkiye nin üretimde ve ih-
racatta önemi artıyor, İç piyasa satışlarında rekor kırıldı.

Bu güzel tablo içerisinde emeği çok olan, müşteriye tek 
temas noktası olan,%100 yerli sermayeli siz değerli yetkili 
satıcılarımızı yürekten kutluyorum.

OYDER yeni yönetimi olarak göreve geldiğimiz ilk günden 
beri üzerinde hassasiyet ile durduğumuz konu paylaşım-
dır. Paylaşabilmek için gidip dinlemeniz ve anlatmanız 
gerekir. OYDER in “DİYALOG BAŞLIYOR” sloganı ile başlat-
tığı hareket in temeli temas etmektir. OYDER’i tanımayan 
veya anlamayan tüm Yetkili Satıcılara, sektör paydaşları-
mıza, ilgili kurum ve kuruluşlara düşüncemizi, amacımızı 
ve hedeflerimizi anlatıyoruz. Sağlamaya çalıştığımız bu 
birliktelikten kazanan kuşkusuz sektörümüz olacaktır. 

Göreve geldiğimiz günden beri 17 Sağlayıcının en üst dü-
zey yöneticilerini ve Sektörümüz ile direkt ilgili 10 devlet 
kuruluşunun Yöneticilerini ziyaret ettik, OYDER’i anlat-
tık, hedeflerimizi paylaştık, sektörün ve Yetkili Satıcıların 
problemlerini dile getirdik. Bu ziyaretlere 2011 yılında da 
devam edeceğiz.

Ayrıca, Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar ile artık Yö-
netim Kurulu toplantılarımızı İstanbul daki dernek mer-
kezinde yapmıyoruz, her ay Türkiye nin ayrı bir bölgesine 
giderek oradaki Yetkili Satıcılarımız ile buluşuyoruz. Ekim 
2010 Ege Bölgesi, Kasım 2010 İç Anadolu Bölgesinde top-
lantılarımızı gerçekleştirdik, Ocak 2011 den itibaren Yılso-
nuna kadar bölge toplantılarımıza devam ediyoruz.

Durmak ve Yorulmak yok!...

Burada ben özellikle OYDER için kendi iş yerlerindeki me-
sai den feragat edip yoğun ziyaret ve toplantı temposun 

H. Şükrü Ilısal
OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı

2011'de 
birlikte, güçlü ve 
daha iyiye!...

Göreve geldiğimiz günden 
beri 17 Sağlayıcının en 
üst düzey yöneticilerini ve 
Sektörümüz ile direkt ilgili 
10 devlet kuruluşunun 
Yöneticilerini ziyaret ettik, 
OYDER'i anlattık, hedeflerimizi 
paylaştık, sektörün ve Yetkili 
Satıcıların problemlerini dile 
getirdik. 
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da canla başla çalışan değerli Yönetim Kurulu üyelerime 
teşekkür ediyorum. 

Bir sivil toplum örgütünde yer alıp tüm Türkiye’deki Yetkili 
Satıcıların menfaatlerini korumak adına yapılan çalışma-
lar gerçekten önemli fedakârlıklar gerektirmektedir.

OYDER’in Yetkili Satıcılarımız ve sektörümüz ile ilgili ko-
nularda çalışmaları sürmektedir, son dönemde gündem-
de olan konulara özetle bakacak olursak:

1-ASBİS (Elektronik Araç Tescil Sistemi)

Paydaş derneklerimizle yürüttüğümüz otomotiv paza-
rında yeni araç satış işlemlerini e-Devlet sistemi içinde 
çağdaş ve örnek bir sistemle çözüme kavuşturmak üzere 
yoğun bir şekilde çalışılan ASBİS projesi son aşamasına 
gelmiştir.

Projenin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Sadece Devlet 
nezdindeki mevzuat çalışmalarının ve Türksat tarafındaki 
elektronik alt yapı çalışmalarının neticelenmesi beklen-
mektedir.

OYDER olarak proje ekibinin içinde yer almaktayız ve tüm 
toplantılara aktif katılım sağlamaktayız.

3-PLAZALARDAKİ SİGORTA ACENTELİKLERİ

Otomotiv Plazalarının içerisinde bulunan sigorta bölüm-
lerine ayrı bir giriş verilmesi ile ilgili olarak yaşanan sıkın-
tılar için Ankara da bulunan Sigorta Genel Müdürlüğü 
ziyaret edilmiş ve tüm Yetkili Satıcılarımızın konu ile ilgili 
şikâyetlerinin OYDER de toplanması ve toplu bir müraca-
at yapılması kararı alınmıştır. OYDER in şikâyetleri bün-
yesinde toplamak için üyelerine yaptığı çağrıya sadece 4 
üyemizden açıklamalı yanıt gelmiştir. Burada yetkili satı-
cılarımızın ortak problemleri karşısında daha fazla duyarlı 

olmaları gerekmektedir. Buna rağmen gerekli girişimler-
de bulunulmuştur ve konu takip edilmektedir.

3-ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VERGİ MEVZUATI

Yakın zamanda devreye girecek olan elektrikli araçların 
vergi mevzuatının hazırlanması ile ilgili Ankara da Sanayi 
Genel Müdürlüğünün başkanlığında yapılan toplantılara 
ve çalışmalara katkı sağlanmaktadır.

Dolayısıyla biz OYDER olarak her zaman olduğu gibi Yet-
kili Satıcılarımızın haklarını korumak ve gelecekte Yetkili 
Satıcılık müessesesini daha sağlam temeller üzerine ko-
numlandırmak için çalışmaya devam ediyoruz.

2011’e umutla ve heyecanla başladık, Yetkili Satıcı kar-
deşlerimizle BİRLİKTE olmak istiyoruz, GÜÇLÜ olmak isti-
yoruz ve bulunduğumuz konumdan DAHA İYİYE gitmek 
istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle sektörümüzün 2011 yılını kut-
luyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla...

OYDER'in “DİYALOG BAŞLIYOR” sloganı ile 
başlattığı hareket in temeli temas etmektir. 
OYDER'i tanımayan veya anlamayan tüm 
Yetkili Satıcılara, sektör paydaşlarımıza, 
ilgili kurum ve kuruluşlara düşüncemizi, 
amacımızı ve hedeflerimizi anlatıyoruz. 
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nemine göre yüzde 18.8 artışla 749 
bin 865 adette yükseldi. Söz konusu 
dönemde trafikten kaydı silinen taşıt 
sayısında yüzde 9.5’lik azalış meydana 
geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 
ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri-
ni açıkladı. Buna göre Ocak-Ekim dö-
neminde geçen yılın aynı dönemine 
göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 
yüzde 18.8 artarak 631 bin 281’den 
749 bin 865’e çıktı. Söz konusu dö-
nemde trafikten kaydı silinen taşıt sa-
yısı 9.5 azalarak 135 bin 697’den 122 
bin 850’ye geriledi. Yılın ilk 10 ayında 
trafikte artan taşıt sayısı ise yüzde 26.5 
artış gösterdi.

Böylece geçen yılın ilk 10 ayında 495 
bin 584 olarak gerçekleşen trafikte 
artan taşıt sayısı 627 bin 15’e çıktı. 
Ekim ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 
toplam 14 milyon 943 bin 715 adet 
taşıtın yüzde 49.9’unu otomobil, yüz-

Hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a 
kadar aşanlara 140, yüzde 30’dan fazla 
aşanlara da 290 lira ceza verilecek.

Gerekli yerlerde hızını azaltmayan, ön-
deki aracı güvenli bir mesafeden takip 
etmeyen, sağa, sola dönüş kurallarına 
uymayan ve emniyet kemeri takma-
yan sürücüler 66 TL para cezasıyla kar-
şılaşacak. Servis freni, lastikleri, dış ışık 
donanımından yakını ve uzağı göste-
ren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışık-
ları noksan, bozuk veya teknik şartlara 

de 15.9’unu motosiklet, yüzde 15.8’ini 
kamyonet, yüzde 9.3’ünü traktör, yüz-
de 4.9’unu kamyon, yüzde 2.6’sını mi-
nibüs, yüzde 1.4’ünü otobüs, yüzde 
0.2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluştur-
du.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına 
göre trafiğe kaydolan taşıt sayısı yüz-
de 40 artarak 63 bin 336 adetten 88 
bin 672’ye yükseldi. Bu artış otomobil-
de yüzde 45.2, minibüste yüzde 83.8, 
otobüste yüzde 59.1, kamyonette 
yüzde 31.8, kamyonda yüzde 117.6, 
motosiklette yüzde 3.7, traktörde 
yüzde 176.2 olarak gerçekleşti. Özel 
amaçlı taşıtlarda ise yüzde 38.9 azalış 
meydana geldi.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına 
göre trafikten kaydı silinen taşıt sayısı 
yüzde 30.2 azalarak 8 bin 660’dan 11 
bin 276’ya yükseldi. Bu ayda trafikte 
artan taşıt sayısı ise yüzde 41.6 artarak 
77 bin 396’ya çıktı. 

aykırı olan araçları kullanan sürücüler 
de 66 lira ceza ödeyecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hiz-
metleri Başkanlığının internet sitesin-
de yer alan 2011 Yılı Trafik İdari Para 
Ceza Rehberine göre, yeni yıldan iti-
baren trafik cezalarına 7,7 oranında 
zam yapılacak. Ayrıca, alkollü araç 
kullanan sürücülerin geriye doğru 5 
yıl içinde; ilkinde 6 ay, ikincisinde 2 yıl, 
3 ve fazlasında ise 5 yıl ehliyetlerine el 
konulacak. 3 veya daha fazla alkollü 
yakalanan sürücülere en az 6 ay ha-
pis cezası verilecek. Bu kişiler, sürücü 
davranışlarını geliştirme eğitimi ile 
psiko-teknik değerlendirmeye de tabi 
tutulacaklar.

Uyuşturucu veya keyif verici madde 
alarak araç kullananlar da bin 185 lira 
ceza verecek. Toplu taşım araçlarında 
sigara içenlere de 75 TL ceza uygula-
nacak. Cezayı peşin ödeyenlere indi-
rim uygulanacak.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yüzde 40 arttı

Trafik cezaları artırıldı

Trafiğe kayıtlı taşıt 
sayısı, bu yılın Ekim ayı 
itibariyle 15 milyona 
yaklaştı.

Trafik cezaları Ocak 
2011'den itibaren 
zamlandı. En düşük trafik 
cezası 53 TL, en yüksek 
ceza ise 15 bin 640 TL 
oluyor. Trafik kurallarına 
uymayan yayaların da 
cezaları arttı.

B u yılın Ekim ayında trafiğe kay-
dı yapılan taşıt sayısı geçen yılın 

aynı ayına göre yüzde 40 artışla 88 bin 
672’ye çıkarken trafikte kaydı silinen 
taşıt sayısı yüzde 30.2 artışla 11 bin 
276 olarak gerçekleşti. Trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı 2010 yılı Ocak-Ekim 
döneminde ise geçen yılın aynı dö-

T rafik cezalarına yeni yıldan itiba-
ren yüzde 7,7 oranında zam yapı-

lacak. 1 Ocak 2011’den itibaren en dü-
şük trafik cezası 53 TL, en yüksek ceza 
ise 15 bin 640 TL olacak.

Kırmızı ışık ihlali yapanlara 140 TL ceza 
uygulanacak. Alkollü araç kullananlar 
ise ilk kez yakalanmaları durumunda 
590 TL, 2. defada 739 TL, 3 ve üçten 
sonra ise bin 185 lira ceza ödeyecek-
ler.
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Nurkan Yurdakul 
Mazda Türkiye 
Genel Müdürü oldu
Mazda Motor Avrupa, 
1 Ocak 2011’den itibaren 
geçerli olmak üzere Nurkan 
Yurdakul’un Mazda Türkiye 
Ulusal Satış Şirketi’ne Genel 
Müdür olarak atandığını 
duyurdu.

A tamayla ilgili bilgi veren 
Merkez ve Güneydoğu 

Avrupa Organizasyonu’nun 
Bölge Müdürü ve Ulusal Satış 
Şirketi’nin Genel Müdür Vekili 
Jerome de Haan şunları söyledi: 
“Türkiye bizim için çok önemli bir 
pazar olduğundan Türkiye’deki 
Genel Müdür atamasında titiz 
davrandık. Nurkan Yurdakul’un 
finans ve otomotiv sektörlerindeki 
deneyimleriyle Ulusal Satış 
Şirketimizi daha büyük başarılara 
taşıyacağına inanıyoruz”. Yurdakul, 
otomotiv ve finans sektöründe 
22 yıldan uzun bir süredir çalışan 
tecrübeli bir yönetici. Citroen 
ve Autolink Filo Yönetimi gibi 
önemli markalarda Genel Müdür 
pozisyonlarında görev aldı. 

Nurkan Yurdakul, “Université de 
Paris X – Nanterre”de İşletme 
eğitimi aldı. İngilizce ve Fransızca 
bilen Yurdakul, evli ve iki çocuk 
babası. 

VW Binek Araç'ta 
görev değişimi

Doğuş Otomotiv-VW Binek 
Araç Pazarlama Müdürlüğü’ne 
Çağrı Öztaş getirildi.

D aha önce, VW Binek Araç Pa-
zarlama Müdürü olarak görev 

yapan Adnan Yücel ise ““Thermo 
King ve Scania Endüstriyel & Deniz 
Motorları Satış ve SSH Müdürü 
olarak atandı. 

Yeni görevine 1 Ocak 2011 tarihin-
den itibaren başlayacak olan Çağrı 
Öztaş, 2006 yılından beri VW Binek 
Araç’ta Satış Müdürü olarak görev 
yapıyordu. 

1973 İzmir doğumlu olan Öz-
taş; Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünden mezun 
olduktan sonra, lisansüstü eği-
timini İstanbul Bilgi Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nde tamamladı. 
2000 yılından beri Doğuş Otomo-
tiv bünyesinde çalışan Öztaş 2006 
yılıdan beri VW Binek Araç Marka 
Müdürlüğü’nde Satış Müdürü ola-
rak görev yapıyordu. 

Volvo Car 
Türkiye’de Yeni 
Atama
Volvo Car Türkiye Pazarlama 
Direktörlüğü görevine Ebru 
Ekşi Akınoğlu atandı.

2 001 yılından beri Volvo Car 
Türkiye ailesinin bir üyesi olan 

Ebru Ekşi Akınoğlu, 1 Ocak 2011 
tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere şirketin Pazarlama Direktör-
lüğü görevine atandı.

Volvo Cars’ın Türkiye’deki İstanbul 
Bölge Ofisi’nin yeni Pazarlama 
Direktörü Ebru Ekşi Akınoğlu oldu. 
Uzun yıllardır şirketin Pazarlama ve 
İletişim Müdürlüğü görevini sürdü-
ren Akınoğlu, Volvo Car Türkiye’de 
10 yıllık bir geçmişe sahip.

1995 yılında, Marmara Üniversi-
tesi Almanca Enformatik bölü-
münden mezun olan Ebru Ekşi 
Akınoğlu, daha sonra Amerika-
Philadelphia’daki Temple Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi’nde; reklam, 
halkla ilişkiler ve medya iletişimi 
bölümünde eğitim gördü.

İngilizce ve Almanca bilen Ebru 
Ekşi Akınoğlu evli ve iki erkek ço-
cuk annesidir. 

Ahmet Yüce, 
Yüce Auto A.Ş.
Yönetim Kurulu 
Başkanı oldu

O rhan Refik Yüce’nin vefatıyla 
boşalan Yüce Auto A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanlığı’na Attila Ahmet 
Yüce getirildi. Yüce Auto A.Ş. Yönetim 
Kurulu tarafından Başkanlığa getiri-
len Attila Ahmet Yüce, 1957 yılında 
İstanbul’da doğdu. 1977 yılında 
Galatasaray Lisesi’nden mezun olan 
Yüce,  1977 yılından bu yana Orhan 
R. Yüce ile birlikte otomotiv sektörün-
de çalıştı. Alfa Romeo markalarının 
yedek parça tedariğini sağlayan 
Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa 
Romeo markasının Türkiye distribü-

törlüğünde Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili olarak görev yaptı. 1987 yılında 
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
kurucu üyesi olarak derneğin faali-
yete geçmesinde rol oynayan Attila 
Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce 
Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini de yürütüyor. Attila Ahmet 
Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan 
Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini 
sürdürüyor. Fransızca bilen A. Ahmet 
Yüce’, evli ve bir çocuk babası. 

Orhan Refik Yüce’nin vefatının 
ardından Yüce Auto A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevine Attila Ahmet Yüce 
getirildi...
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Anadolu Isuzu Satış Müdürlüğü'ne atama
Anadolu Isuzu Satış Müdürlüğü’ne Efe Yazıcı atandı.

A nadolu Isuzu Otomotiv Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.  satış müdürlüğü-

ne Efe Yazıcı atandı.

1994 yılında Özel Işık Lisesi’ni, 1999 
yılında The George Washington 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nü 
bitiren Efe Yazıcı, 2003 yılında Saban-
cı Üniversitesi’nde Yönetim üzerine 
Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1997-1999 tarihleri arasında Merrill 
Lynch firmasında Fon Yönetimi Mü-
dür Asistanı olarak görev alan Yazıcı, 
1999  yılında Anadolu Holding 
bünyesine  katıldı.

Ocak 2007 den bu yana   Anadolu 
Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’de Pazarlama Müdürü olarak 
görev yapan Efe YAZICI evli ve bir 
çocuk babası. 

Sorumlu vatandaş hareketiyle 
trafikte eğitim seferberliği devam ediyor
Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, trafikte sorumluluk bilinci 
alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşlar işbirliğinde ve TÜVTURK’ün 
desteği ile hayata geçirilen “Trafikte Sorumluluk Hareketi”nin ikinci 
ayağı başladı. “Sorumlu Vatandaş Hareketi” isimli ikinci ayakta Milli 
Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
Halk Eğitimi Merkezleri’nde ve üniversitelerde trafik eğitimi veriliyor. 

T.C. Ulaştırma Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda, 

trafikte sorumluluk bilinci alanında 
çalışma yapan kurum ve kuruluşlar 
işbirliğinde ve TÜVTURK’ün deste-
ğiyle hayata geçirilen Trafikte So-
rumluluk Hareketi, kısa zamanda pek 
çok çalışma gerçekleştirdi. Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım tarafından 
geçen Mayıs ayında tanıtılan ve bu 
hareketin ilk ayağı olan “Güvenli 
Taşıt Hareketi”nde, ticari vasıta sü-
rücülerine taşıt güvenliği ve trafikte 
can güvenliği için hangi kurallara 
uyulması gerektiğine dair eğitim 
verilmişti. Edirne’den yola çıkan özel 
donanımlı “Güvenli Taşıt Hareketi” 
TIR’ının uğradığı illerde katılımcılara 
şehir içinde ve şehirlerarası yollarda 
emniyet kemeri takmanın gerekliliği 
ve alkolün sürücüler üzerindeki etkisi, 
alkol gözlüğü ile emniyet kemeri 
simülasyonlarıyla uygulamalı olarak 
anlatılmıştı. Yine ilgili ildeki Şoförler 
Odası’nın organizasyonu ile ticari 
vasıta sürücüleri ile bir araya geline-

rek taşıt güvenliği ve trafikte dikkat 
edilmesi gereken önemli konular hak-
kında uzman eğitmenler tarafından 
eğitim verilmişti.

Projenin ikinci ayağı “Sorumlu Va-
tandaş Hareketi”ne de İstanbul’da 
start verildi. Bu hareket, daha geniş 
kitlelere ulaşarak trafikte sorumlu 
davranma adına davranış değişikliği 
sağlamayı amaçlıyor. 

Projedeki hedef gruplardan olan 
üniversite öğrencilerine yönelik 
eğitimler kampüslerde veriliyor. 
Üniversitelerin konferans salonla-
rında gerçekleştirilen seminerler, 
konusunda uzman akademisyenler 
tarafından veriliyor. Üniversite se-
minerleri, 1 Aralık tarihinde İstanbul 
Boğaziçi Üniversitesi’nde başladı. 10 
Aralık’ta Ankara Gazi Üniversitesi’nde, 
15 Aralık’ta da Samsun 19 Mayıs 
Üniversite’nde, 16 Aralık tarihinde 
Erzincan Üniversitesi’nde ve 27 Aralık 
İzmir Ege Üniversitesi’nde gerçekle-
şen seminerler, 29 Aralık tarihinde 

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Uğur Mumcu Salonu’nda 
öğrenciler ile buluştu.

Sorumlu Vatandaş Hareketi kapsa-
mında verilecek eğitimlerin ikinci 
hedef grubu ise Halk Eğitimi Merkez-
leri. Halk Eğitimi Merkezleri öğret-
menlerine yönelik gerçekleştirilen 
seminerler, Ulaştırma Bakanlığı Kara 
Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Milli 
Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın 
Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜVTURK 
Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Ya-
pım ve İşletim A.Ş. işbirliği protokolü 
çerçevesinde yürütülüyor. Bu semi-
nerlerde ilk etapta öğretmenlere ve 
usta öğreticilere, kazadan korunma, 
trafik işaretlerinin kazayı önlemedeki 
katkısı, araç muayenesi ve güvenliği, 
sorumluluğun bireye çekilmesi, trafik 
kurallarının günlük hayatta kullanımı 
gibi konularda eğitim veriliyor. 
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Genel Müdürü Abdurrahman Ay, Ge-
nel Müdür Yardımcısı Orhan Arasoğlu, 
vatandaşlar ve çok sayıda  basın men-
subu katıldı.

İmza gününde konuşma yapan Hal-
dızlar Otomotiv Genel Müdürü Ab-
durrahman Ay; Burcu Çetinkaya ve 
Çiçek Güney’in aralarında bulunma-
larından çok memnun olup, başarıla-
rının devamını diledi. Ay’ın ardından 

konuşma yapan Burcu Çetinkaya; Mi-
safir perverliğinizden çok memnun 
kaldık, Kıtalararası yarışta hedefimize 
ulaştık, 2011 yılında daha büyük ba-
şarılara ulaşmak için elimizden gele-
ni yapacağız dedi. Çiçek Güven; Ralli 
şampiyonasını kazanan ilk bayan eki-
biz, burada olmaktan çok mutlu oldu-
ğunu ve 2011 yılında da burada olma-
yı istediğini dile getirdi.

Maksimum hizmet kalitesini sunmak  
ve dünya standartlarının üzerinde bir 
müşteri memnuniyetini sağlamak Kia 
Motors’un uzun zamandır üzerinde 
çalıştığı ve yatırım yaptığı konuların 
başında geliyor.

Kia Platinum Dealer Programı kap-
samında Kia bayileri, satış, servis, 
yedek parça konularında personel, 
işleyiş, yönetim, performans, tesis 
gibi alanlarda, toplam 187 farklı kri-
tere göre değerlendiriliyorlar. Tüm bu 
değerlendirmelerin sonunda Kia’nın 
Türkiye’deki toplam 35 bayisi arasın-
da en yüksek dereceyi alan Tekkar 
Otomotiv, 2010 Kia Platinum Dealer 
ödülünün sahibi oldu. 1993 yılından 
beri Kia bayisi olan Tekkar Otomotiv, 
Kia’nın Türkiye’deki en eski bayisi ün-
vanının da sahibi.

Haldızlar Otomotiv’in şampiyon konukları 

Kia Platinum Dealer Ödülü Tekkar’ın oldu

Kocaeli Peugeot Bayi 
Haldızlar Otomotiv, 
Peugeot 207 S2000 
modeli ile Kıtalararası 
Ralli Şampiyonasına 
katılıp, puan alan ilk 
bayan ekip unvanını 
kazanan Burcu 
Çetinkaya ile Çiçek 
Güney’e İmza günü 
düzenleyip hayranlarıyla 
buluşturdu.

Tek-Kar Otomotiv, 
Kia Motors'un hizmet 
kalitesini yükseltmek 
için bayileri arasında 
uyguladığı bir program 
kapsamında, 2010 yılı 
Kia Platinum Dealer 
ödülünün sahibi oldu.

K ıtalararası Ralli Şampiyonası 
takviminde yer alan Sardunya, 

Ypres, Madeira, Barum, San Remo, 
İskoçya ve Güney Kıbrıs rallilerinde 
Ülkemizi başarıyla temsil ederek boy 
gösteren Burcu Çetinkaya ve Çiçek 
Güney’in Haldızlar Otomotiv tarafın-
dan düzenlenen imza gününe, Hal-
dızlar Otomotivin sahibi Macit Haldız, 
oğlu, Veli Haldız, Haldızlar Otomotiv 

K ia Motors, faaliyette olduğu 190 
ülkedeki 3500 bayisinin en yük-

sek standartlarda hizmet vermelerini 
sağlamak adına çalışmalarını durmak-
sızın sürdürüyor. Bundan hareketle 
Kia Motors, 2007 yılından beri “Kia Pla-
tinum Dealer Program” adını verdiği 
bir programı  uyguluyor. Türkiye’den 
de Tek-Kar Otomotiv 2010 yılı Kia Pla-
tinum Dealer ödülünün sahibi oldu.
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OYDER’İN TOYOTA ZİYARETİ
DİYALO

G

14 Aralık 2010 tarihinde OYDER icra 
komitesi Toyota CEO su Sayın Ali 
Haydar Bozkurt'u ziyaret etti. OYDER 
in sektörün birleştirici güç olduğu 
konusunda görüş birliği sağlanan 
2 saat süren toplantıda ayrıca 2011 
OYDER projeleri, süreklilik sağlamak 
için yapılması gerekenler ve Sektörün 
içinde bulunduğu problemler 
değerlendirildi.

Toplantının son bölümünde ise Toyota 
son yıllarda giderek daha çok önem 
verdiği sosyal sorumluluk projeleri 
hakkında Sayın Ali Haydar Bozkurt 
tarafından bilgi verildi. Özellikle işsizlik 
ve eğitim konularında önemli adımlar 
atan Toyota firmasının hayata geçirdiği 
projeler OYDER yönetimin beğenisini 
ve takdirini kazandı.
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BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR

OYDER DOĞUŞ OTOMOTİV ZİYARETİ

Sektörün 4 en önemli derneğinin 
Genel Sekreterleri OYDER in 
öncülüğünde bir araya geldi.
Otomotiv sektöründe OYDER 
tarafından başlatılan DİYALOG, 
paydaş derneklerinin Genel 
Sekreterlerinin başlattıkları 
periyodik toplantılarla hızlanıyor.
15 Aralık 2010 tarihindeki yemekli 
toplantıda OYDER Genel Sekreteri 
Tamer Atsan, OSD Genel sekreteri 
Ercan Tezer, TAYSAD Genel 
Sekreteri Özlem Gülşen Arkan ve 
ODD Genel Koordinatörü Hayri 
Erce Otomotiv sektörünün güncel 
problemleri ve geleceği hakkında 
görüş alışverişinde bulundular.
Her ay düzenli olarak toplanma 
kararı alan Genel Sekreterler bu 
toplantılar ile oluşacak sinerjinin 
dernekler kanalıyla tüm sektöre 
faydalı olacağı görüşünde 
birleştiler.

29 Aralık 2010 tarihinde OYDER 
Heyeti Doğuş Otomotiv CEO'su 
Sayın Aclan Acar'ı ziyaret etti. 
OYDER in sektörde çok önemli bir 
değer olduğu ve yol gösterici rol 
oynaması gerekliliği vurgulanan 
toplantıda ayrıca Doğuş otomotiv 
grubunun Yetkili Satıcılarına 
yaklaşımları, sosyal sorumluluk 
projelerinde OYDER&DOĞUŞ 
işbirliği, OYDER projeleri, DİYALOG 
yaklaşımı ve süreklilik sağlamak 
için yapılması gerekenler üzerinde 
duruldu.
Toplantıda özellikle Mesleki 
eğitimin önemi vurgulanarak, 
otomotiv sektörünün sağlıklı 
gelişimi için eğitim konusunda 
yapılması gerekenler detaylı 
olarak değerlendirildi.
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OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal:
"Ertelenmiş talepler, güven ortamının 
sağlanması ile birlikte alıma dönüştü"

O YDER Başkanı H. Şükrü Ilısal Pazar büyüdük-
çe risk ve karlarının azaldığının altını çizerek 
otomotiv sektörü kadar diğer sektörlerin 
de kayıt altına girmesi halinde Türkiye’nin 
2020 yılından önce dünyanın en büyük 10. 

ekonomisi olma hedefine ulaşabileceğini ileri sürdü.

Otomobil ve ticari araç satışlarının geçen yıla oranla yakla-
şık yüzde 30 arttığını vurgulayan Ilısal, satış rakamlarındaki 
artışın başlıca sebeplerini şöyle özetledi: “Öncelikle dünya-
yı etkisi altına alan ekonomik krizden çıkışla birlikte güven 
ortamının sağlanması satış rakamlarının artmasında önemli 
bir etken oldu.

Kriz ortamının sona ermesiyle birlikte tüketici kredilerinin 
cazip hale gelmesi de bu konuda etkili oldu. Avrupa’da üre-
tilmiş, ancak krizin ağır etkileri sebebiyle satılamamış oto-
mobiller, cazip fiyatlarla Türkiye’ye gönderildi. 2010 yılında 
avro paritesi çok cazip hale geldi.

automotivİST 2010 gerçekleştirildi!

AutomotivİST 3. Uluslararası İstanbul 
Otomotiv Kongresi’nde otomotiv 
endüstrisinin tüm bileşenleri biraraya 
gelerek sektörün geleceğini tartıştı. 
Düzenlenen panelde konuşmacı 
olan Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği (OYDER) Başkanı H. Şükrü 
Ilısal, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) Başkanı Celal 
Kaya, Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) Başkanı Kudret Önen ve 
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 
Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv 
endüstrisinin 2011’den beklentilerini 
dile getirdiler.
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Ayrıca, daha önceki yıllardan ertelenmiş talepler, güven 
ortamının sağlanması ile birlikte alıma dönüştü. Tüm bu et-
kenler sonucunda, otomobil ve ticari araç satışları hissedilir 
derecede arttı.”

Bu olumlu satış rakamları ile birlikte birçok firmanın 2010 
yılı stoklarını erittiğini, hatta bazı modeller için 2011 yılının 
bahar aylarına sıra verildiğini hatırlatan Ilısal, her markanın 
yeni yıla minimum stokla girmek istediğini, bu nedenle yıl 
sonu kampanyalarının stokların eritilmesi için önemli bir ak-
tivite olduğunu sözlerine ekledi.

Panelde otomotiv yan sanayi adına söz alan TAYSAD Başkanı 
Celal Kaya, küresel ekonomik krizden dolayı sıkıntılar yaşa-
dıklarını hatırlatarak, buna rağmen büyümek istediklerini 
aktardı. İç pazarda ana sanayicilerin bazı projelerdeki yerli 
tedarik oranının yüzde 35’lere gerilediğine vurgu yapan 
Kaya, bu seviyenin yukarıya taşınması gerektiğinin altını çi-
zerek bunu sağlayacak kapasiteye, kalite ve ürün çeşitliliği-
ne sahip olduklarını belirtti. Bu nedenle “Ar-Ge ile Küresele” 
sloganıyla yola çıktıklarını aktaran Kaya, Brezilya’dan Çin’e, 
İsveç’ten Güney Afrika’ya kadar gittiklerinin altını çizdi.

Panelin diğer konuşmacılarından OSD Başkanı Kudret Önen 
de otomotiv sektörü adına en umut dolu günleri yaşadıkla-
rının altını çizerek, “Otomotiv sanayi strateji belgesi çıktığın-
da herşey belli olacak. Strateji belgesinden sonra hepimiz 
yine biraraya gelip marka yaratabilir miyiz, sektörle ilgili ne-
ler yapabiliriz oturup konuşacağız” dedi.

ODD Başkanı Mustafa Bayraktar ise otomobil sahipliliğinin 
ucuzlatılması gerektiğinin üzerinde durarak vergilere ve 
dünyada en pahalı akaryakıt kullanımına dikkat çekti. 

automotivİST 2010’a video mesajı ile katılan Peugeot Başka-
nı Vincent Rambaud; “Kongrenin teması olan “Otomotivde 
Enerji Dönüşümü ve Emisyon”, Peugeot olarak bizim önce-
likli hedeflerimizden biriyle tam olarak örtüşüyor. Çevreye 
bıraktığımız izi ve fosil enerjilere bağımlılığımızı azaltmak 
amacıyla, sürüş keyfinden ödün vermeden ulaşım ihtiyaçla-
rını karşılamak için, çok sayıda teknolojiye yatırım yaparak 
sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz“ şeklinde konuştu.

Toyota Avrupa Dış İşler ve Çevre Başkan Yardımcısı Sayın 
Michel Gardel ise yaptığı konuşmada otomotiv sektöründe 
alternatif enerjilerin kullanımının hızlı bir gelişim içinde bu-
lunduğunu ve sürdürülebilir projelerle otomotiv endüstrisi-
nin yeni bir boyuta hızlı adımlarla geçtiğini belirtti. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün

Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa V. Koç
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“Yetkili satıcı bazında araç 
satışı bizim için önemli”
İlkim Sancaktaroğlu
Nissan Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı

“Bugüne kadarki profesyonel hayatım 
boyunca hep otomotiv ile uğraştım. 
Otomotiv, kendine has özellikleri ve 
uygulamaları olan bir sektör. Otomotivi 
seven, “damarlarında benzin akan” 
kişilerin zevkle çalışacağı ve başarılı 
olacağı bir sektör.”

2011 ve sonrasında otomotiv sektörünün geleceği-
ni nasıl değerlendiriyorsunuz?

S on iki yıldır otomotiv satışları tüketici güven en-
deksiyle paralel hareket ediyor. Ekonomik gelişi-
me tarihsel olarak baktığımızda da görüyoruz ki 
bir kriz anında önce otomotiv sektörü etkileni-
yor. Krizden çıkış süreci sonrası ilk olarak otomo-

tiv satışlarında bir artış gözlemliyoruz. 2009 da yaşadığımız 
küresel krizin yansımaları da böyle oldu, sektör etkilendi, 
krizin etkileri kırılmaya başladığı noktada da diğer farklı sek-
törler gibi otomotiv pazarı da genişlemeye başladı.

2011 ve sonrasında ekonomik ve siyasal hayatta ciddi bir so-
run yaşamazsak otomotiv pazarı aynı 2010’da olduğu gibi 
gerçek pazar rakamlarını yakalayabileceğini düşünüyorum. 
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Son günlerde dövizde dalgalanmalar yaşadık, ekonomik ha-
yatta hareket eden bir sıcak para var; 

bu paranın ülkemizden çıkışı gerçekleştiği takdirde, Türk Li-
rası devalüasyona uğruyor. Geçen yıl ODD yönetimi olarak 
bir “Yol Haritası” hazırlamıştık, burada dövizin inişi ve çıkışı 
konusunda öngörülerde bulunduk. Benzin fiyatlarına baktı-
ğımızda, ciddi bir artış görüyoruz. Bütün bunları birlikte de-
ğerlendirince bir takım sorular beliriyor. 1.000 kişiye düşen 
araç sayısı ve ülkemizdeki araç ihtiyacı çerçevesinde otomo-
tivdeki gelişime baktığımızda 2011’in de 2010 gibi gerçek-
leşmesi gerekiyor. 

Otomotivde vergi mevzuatında bir değişiklik olup olmaya-
cağı çok belli değil. Vergide bir indirim olması durumunda 
ODD olarak bizim öngörümüz zaten satışların bir milyonun 

üzerine çıkacağı yönündeydi. Her şey yolunda giderse, kı-
saca ekonomik ve siyasi hayatta bir tıkanıklık yaşanmadığı 
durumda ve gerekli düzenlemeler ile 2015-2016 gibi bir mil-
yon satış adetlerini geçeceğimizi ümit ediyorum.

1991-1992 yıllarında 2000’lere dair öngörülerimizi hazırlar-
ken bir milyon civarında bir satış gözüküyordu. Fakat 2000 
yılında 500 bin adetlik bir satış gerçekleşti. Hemen ardında 
da 200 binler seviyesine düştük. Sektörün uzun yıllar içinde 
çeşitli kademelerde yer aldık ve öyle krizler yaşadık ki işte bu 
yüzden her zaman temkinli ama bir o kadar da emin adım-
larla geleceğe bakmak gerekliliğine inanıyorum.

Otomotivin kendine has koşulları ve yön-
temleri var. Krizler ve iyi günler çok uç nok-
talarda yaşanıyor. Müşteri beklentileri çok 
farklı. Müşteri profili sürekli değişiyor. Su-
nulan ürünler birbirine çok benzemeye baş-
ladı, dolayısıyla sunulan hizmet paketinde 
farklılık yaratmak için farklı düşünce ve 
hareket tarzları gerekiyor. Hiçbir şey eski-
si gibi olmamakla birlikte eski deneyimler, 
yeni stratejilerin oluşturulmasında büyük 
önem taşıyor.

Diğer bir açıdan da baktığımızda da, aslında son birkaç yıldır 
ülkemizde ciddi krizler olmasına rağmen otomotiv pazarın-
da satışlar 400-450 bin adetlerin altına düşmediği de bir ger-
çek. Eğer ekonomik ve siyasi hayatta bir dalgalanma olaca-
ğını bile öngörsek, sektörün artık gerileyeceği noktanın bu 
adetler olacağına inanıyorum. Artık sektörde 400-450 bin 
satış adedinin altına düşülmesi çok mümkün gözükmüyor, 
zira ihtiyaç bu adetlerden fazla.

2012’ye küresel markaların başındaki yöneticilerin yorumla-
rını da baktığımızda görüyoruz ki, bu yılın daha zor geçeceği 
inancı yaygınlaşıyor. Türkiye 2009 krizini çok derin yaşama-
dı, özellikle otomotivdeki teşvik bir nebze olsun sektörü ra-
hatlatmıştı. Demek ki vergideki küçük ayarlar bile sektörün 
kriz karşısında daha sağlam durmasını sağlıyor. İkinci bir 
noktada ülkemize hep yatırım çekmeye çalışıyoruz. Yatırım-
cının gelmesi içinde iç pazarın büyümesi bir zorunluluk. Son 
yıllarda yatırım çeken ülkeler baktığımızda, bunun iç taleple 
direkt ilintili olduğunu görüyoruz.

Nissan’ın Türkiye’deki hedeflerinden söz edebilir 
misiniz?

Nissan Türkiye olarak otomotiv satış adetlerimizi 2010’da 
yaklaşık 12 bin seviyesinde gerçekleştirdik. Pazar payımız 
ise % 1,6-1,7 civarına geldi. 2009’da pazar payımız % 1,3 se-
viyesindeydi. Özellikle 2010 yılının ilk aylarında istediğimiz 
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kadar aracı Türkiye’ye getiremedik. Bunu yapabilseydik, 
satış adetlerimiz daha da yukarı çıkabilirdi. Ağustos-Eylül 
gibi satışlarımızda ciddi bir artış gözlendi. Bizim markamız 
açısından baktığımızda yaz ayları çok durgun geçerdi. Bu yıl 
ciddi bir hareket içerisinde çalıştık ve sonuçları da satış adet-
lerimize yansıdı.

Hedef olarak da 2011 yılında 12 bin adetlerinin üzerinde sa-
tış gerçekleştirmek istiyoruz. Pazar payımızı ise yüzde 2’ler 
seviyesinin üzerinde olmasını planladık. Son zamanlarda 
markamıza gelen yetkili satıcılık taleplerinden de gördü-
ğümüz gibi bu hedefleri tutturacağımıza inanıyorum. Bu 
benim için yazılı olmayan bir kuraldır. Yetkili satıcılık talep-
lerinin yoğunlaşması, bizim marka olarak giderek tüketici 
beğenisi yaratmamız gibi faktörler, satış adetlerimize ciddi 
oranda yansıyacak.

Geçtiğimiz yıllarda gelen yetkili satıcılık talepleriyle bugün 
gelen taleplere de baktığımızda niteliğin ve niceliğin değiş-
miş olduğunu görüyoruz. Bu da bize umut veriyor. Nissan 
Türkiye olarak 35 yetkili satıcımız var. Nissan, bayi teşkilatı-
nı koruyan ve kollayan bir marka. Kriz dönemi, kriz sonra-
sı çıkışta hiçbir bayimizi kaybetmedik. 2009 krizinde “bayi 
kaybetmeyeceğiz, işten eleman çıkartmayacağız” dedik. 
Çünkü her krizin bir çıkışı var, bu yüzden elimizdekileri kay-

betmememiz gerektiğinin bilincindeydik. Bayilerin ayakta 
kalabilmeleri ve işlerini sürdürülebilir kılabilmeleri için eli-
mizden geleni yapmaya gayret ettik. Şimdi ise baktığımızda 
ise yetkili satıcılarımızın 2010’da başarılı bir yıl geçirdiklerini 
görüyoruz. 

Yetkili satıcılarımızın ayakta kalması gerekiyor, markaya ya-
tırım ve hizmetlerini daha iyi yapabilmeleri için para kazan-
mak zorundalar, markalarında bu konuda yetkili satıcılarına 
olabildiğince destek olmaları gerekiyor. Kar çok izafi bir kav-
ram. Birisi için yıllık 500 bin TL yeterli olabilirken ötekisi için 
5 milyon TL yetersiz olabiliyor.

Nissan Türkiye olarak ürünlerimizi sadece fiyat rekabetiyle 
satmıyoruz. Ürünlerimizin rakiplerinden ayrıştığı bir takım 
özellikleri var, bu özelliklerini öne çıkartarak satmaya çalışı-
yoruz. Fiyatlarımızda rekabetçi pozisyonumuzu koruyarak 
dalgalanmaların olmamasına çabalıyoruz, bu açıdan ikinci 
el fiyatlarımız yükseliyor. İkinci el fiyatı yükselince takas daha 
rahat gerçekleşiyor. Bunlara odaklanınca yetkili satıcı rahat 
ediyor. Ürün özellikli olunca ve sadece fiyat bazlı bir satış 
stratejisine girilmeyince “otomotiv satıcılığını” gerçek değeri 
yerini buluyor. Nissan Türkiye olarak belli bir yerimiz var ve 
biz bu yerimizi koruyoruz. Nissan Türkiye olarak parekende 
satış fiyatına karışmıyoruz. Sadece yetkili satıcılarımıza araç-
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larını “kaliteli” satmalarını öneriyoruz.. Çünkü bizim sağlayıcı 
olarak rekabetimiz pazar ile gerçekleşiyor. Bayi sayımızı çok 
fazla artırarak büyümeyi öngörmüyoruz. Bayi bazında araç 
satışı bizim için önemli. Daha önce de söylediğim gibi, biz 
pazar ve rakipler ile rekabet halindeyiz.

Yetkili satıcıların geliştirmesi gereken yönleri size 
göre nelerdir?

Yetkili satıcıların geliştirmesi gereken iki önemli konu var. 
Bunlardan birincisi kaliteye yaptıkları yatırım. Kalitenin te-
peden aşağıya doğru inmesi gerekiyor. Yetkili satıcının kali-
teyi yaşaması ve yaşatması gerekiyor. Kalite, yetkili satıcılara 
baktığımız zaman satış ve servis müdürlerine havale edilmiş 
durumda. Aslında bunun en tepeden takip edilmesi gereki-

da yapmak gerekiyor. Kaynak ve zamanlarını “kalite” konu-
suna ayırmaları çok önemlidir.

İkincisi ise, yıllardır yetkili satıcılar ve sağlayıcılar arasında 
finansal sonuçların paylaşımı konusunda bir çatışma vardır. 
Bu ülkemizde tam anlamıyla oturmuş değildir. Finansal so-
nuçlar şeffaf olarak markalar ile paylaşılmıyor. Bayi karlılığı 
hepimizin konuştuğu, her zaman sıkıntı yaratan bir durum. 
OYDER’in iki yıl önce gerçekleştirdiği bir panelde de bu soru-
nu dile getirmiştim. Finansal sonuçlar tüm şeffaflığıyla mar-
kalar ile paylaşılırsa, sağlayıcılar yetkili satıcıların nerede ol-
duğunu görebilir ve ona göre çözümler yaratabilir. Örneğin, 
“ıskontolar yetmiyor”, “verdiğiniz teşvikler yetmiyor” denili-
yor. O zaman bunun finansal raporlarınızda bizlere göster-
meniz gerekiyor. Bu raporlar bizlerle paylaşılmadığı için çö-
zümler üretemiyoruz. Biz bu raporlar sayesinde, operasyonu 
daha verimli hale nasıl getirilebilirin yanıtlarını bulabiliriz.

İşimizi sürdürülebilir yönetmemiz gerekiyor. İnişler ve çıkış-
lar olmadan sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmemiz 
gerekiyor. Bayilerimiz işlerini bu şekilde düşünmeli ve ge-
liştirmeliler. Pazar bu yıl açıldı, 750 binler seviyesine ulaştı. 
Fakat önümüzdeki yılın nasıl gelişeceği belli değil. Otomotiv 
sektöründe biliyoruz ki, bir yıl para kazanılır, öteki iki yıl belki 
bu kazanılan paralar ile ayakta kalmaya çalışılır. Bu tür tablo-

Sosyal Medya ve Nissan Türkiye

Facebook’ta bir sayfamız var. Bu sayfamızın da 
inanılmaz rakamlarda da bir hayran kitlesi oluş-
muş durumda. Twiter’da da yer alıyoruz.  Facebo-
ok sayfamızı tüketicilerin özgürce iletişim kura-
bilecekleri bir ortam olarak tasarlamaya çalıştık. 
Bunun yanı sıra otomotivin teknik konularının 
dışında, kendileri ile özdeşleştirebilecekleri bir 
ortam olarak görüyoruz. Otomobil’den faklı ne-
ler hissettiklerini, yaşadıklarını, deneyimlerini 
paylaştıkları özgür bir platform olduğunu düşü-
nüyoruz.

lar ile karşılaşıyoruz. Bayiler başka alanlara yatırım yapacaksa 
bu alanların dikkatli seçilmesi gerekli. Bayiler kazandırdıkları 
paraları “taşa, toprağa” yatırdılar. Piyasa açıldığında ise bun-
ları geri çekmeye çalışıyorlar. Nissan Türkiye olarak bayilerin 
yapacağı büyük yatırımların önüne geçmeye çalıştık. Büyük 
ve gereksiz yatırım yaptırmıyoruz. Bayilerin her zaman oran-
tısız yatırımlardan kaçınması gerekiyorlar. Bir başka konu-
da işletme sermayesi, nakit akışının bayi tarafından çok iyi 
düzenlenmesi gerekiyor. Nakit akışını yönetemeyen yetkili 
satıcı uzun süre ayakta kalamaz..

Türkiye otomotiv pazarının büyümeye el-
verişli olduğunu belirten Sancaktaroğlu, 
`Türkiye`de bin kişiye düşen araç sayısına 
baktığımızda 100`ün altında. Çevre ülkeler-
de 200 civarında. Batı`da da 600`lerde. Biz, 
hep 1-15 milyonluk pazarın hayalini kura-
rız. Sanayi Strateji Belgesi ivedilikle hayata 
geçerse çok muhtelif yatırımlar yapılacak-
tır.

yor. Bu sürdürülebilirlik sağlıyor. Biz hayat boyu müşteri ya-
ratmak istiyoruz. Nissan Türkiye olarak bizim stratejilerimiz 
bunun üzerine kuruluyor. Bu yüzden biz bayi sahiplerine 
“kaliteyi siz kendiniz takip edeceksiniz” diyoruz. Biz bayile-
rimize yaptığımız ölçümlerle zaten danışmanlık ve rehberlik 
görevi yapıyoruz. Bayi sahibine düşen ise bunun sürdürüle-
bilir olması için takip etmesi ve içselleştirmesi gerekli. Kalite 
sonuçlarımıza baktığımızda bunun satışlarımıza ve mem-
nuniyete yansıdığını görüyoruz. Bu konuya sadece parasal 
yatırım yapmak yeterli değil, bunun yanında zihinsel yatırım 
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OYDER İç Anadolu Bölge 
Toplantısı 25 Kasım 
günü, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Sanayi Genel 
Müdür Yardımcısı Yusuf 
Demiröz, Koç Holding 
Otomotiv Grup Başkanı 
Cenk Çimen, OYDER 
Başkanı H. Şükrü Ilısal 
ve bölgede faaliyet 
yürüten yetkili satıcıların 
katılımıyla Ankara'da 
gerçekleşti.

sektör hakkında değerlendirmede bulundu. Toplantıda söz 
alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yar-
dımcısı Yusuf Demiröz, konuşmasında otomotiv sektörünün 
ülke ekonomisindeki öneminin altını çizdi. Demiröz, yaptığı 
konuşmada bugün ülkemizin otomotiv sanayinin Avrupa 
Birliği’nin 7’inci, dünyada ise 14’üncü sırasında yer aldığını 
söyledi. Sanayi Bakanlığı olarak ülkemizde vergilendirme 
konusunda iyileştirme faaliyetleri yürüttüklerini belirten 
Demiröz, özellikle elektrikli ve hibrit otomobilde tüketicileri 
teşvik edecek ve yaygınlığı artıracaklarını sözlerine ekledi.

Toplantının bir diğer konuşmacısı olan Koç Holding Otomo-
tiv Grup Başkanı Cenk Cimen ise global boyutlarda sektörü 
değerlendirirken gelişmekte olan ülkelerin otomotiv sek-
töründe önemli bir potansiyel oluşturduğunun altını çizdi. 
Türkiye’nin de gelişmekte olan pazarlar arasında önemli bir 
konumu olduğunu söyleyen Çimen, gelecek dönemde pa-
zardaki satışların hızlanacağını ve pazarın genişleyeceğini 
sözlerine ekledi. Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk 
Çimen, global çapta krizin etkilerinin en yoğun olarak his-

T üm Türkiye’deki Otomotiv yetkili satıcıları-
nı tek çatı altında toplamak üzere yola çıkan 
OYDER’in yetkili satıcılar arasındaki iletişimi ve 
dayanışmayı geliştirmeyi hedefleyen bölgesel 
toplantılarının ikincisi Ankara’da gerçekleşti-

rildi. Diyalog konsepti ile 23 Ekim 2010 tarihinde İzmir’de 
Ege Bölgesi’nde başlayan toplantıların ikincisi niteliğindeki 
toplantıda, Ankara ve çevre illerden, farklı markaların 100’e 
yakın yetkili satıcısı bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan OYDER Genel Sekre-
teri Tamer Atsan OYDER’in faaliyetleri, amaçları ve bölgesel 
toplantıları hakkında bilgi verdi. Yeniden yapılanarak bü-
yümeyi hedeflediklerini belirten Atsan, 20 yıllık bir dernek 
olarak 2011 yılında Türkiye’deki otomotiv yetkili satıcılarının 
yüzde 70’ini OYDER çatısı altında bir araya getirmeyi hedef-
lediklerini belirtti.

Sektörün sıkıntılarının tartışıldığı ve bu sıkıntılara çözüm 
arandığı toplantıda sektörün önde gelen yöneticileri de 

OYDER,
Ankara'da yetkili satıcıları 
biraraya getirdi

DİYALO
G
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sedildiği Avrupa’da otomotiv üretimnin stok fazlasının re-
kabeti artırdığını ve bundan dolaylı olarak Avrupa’da yetkili 
satıcıların büyük sorunlar yaşadığını belirtti.

OYDER Başkanı ve toplantının ev sahibi H. Şükrü Ilısal ise 
toplantıya katılan tüm yetkili satıcılara, OYDER ile birlikte tek 
bir çatı altında toplanma çağrısı yaptı. Sektörün sıkıntılarına 
çözüm üreten ve sektörün gelişimi adına çeşitli faaliyetler-
de bulunan OYDER, aynı zamanda başlattığı bu toplantılarla 
bugüne kadar eksikliği hissedilen “Bayiler arası iletişim ve iş 
birliğini” de geliştirmeyi hedefliyor.

Her ay Türkiye’nin farklı bir bölgesinde yapılacak Diyalog 
toplantıları ile tüm Türkiye’ye yayılmayı hedefleyen OYDER, 
Türkiye’deki 1300 civarındaki Otomotiv Yetkili Satıcısını tek 
bir çatı altında toplamayı hedefliyor.. 
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Krizi sektörümüz 
başarıyla yönetti

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı
Cenk Çimen:

mıyor. Bu işin kilit noktası otomobili ne kadar hızla sattığı-
nız, ne kadar stok tuttuğunuz ve ne kadar finansman yap-
tığınızla bağlantılıdır. Otomotiv ticaretine bütün ve büyük 
bir iş olarak bakabilmek gerekiyor. Ticaretimizde yüzümüzü 
yaptığımız işin toplamına çevirmemiz gerekiyor. İşin topla-
mından memnunsanız o zaman demek ki karlılıklar tatmin 
edici bir seviyedir.

Türkiye’de şu anda bayi karlılıkları bu yıl tatmin edici sevi-
yedidir. Araç satışındaki kar marjının bir miktar düştüğünü 
görüyoruz, ama adet olarak baktığımızda bir büyüme söz 
konusudur.

2 011 yılında otomotiv pazarını tahmin etmek ol-
dukça zor. Fakat bu yılki seviyede gideceğinizi 
düşünüyoruz. Bizler Koç Holding olarak bütün 
planlarımızı, çalışmalarımızı, imalatımızı, ithal 
siparişlerimizi bu seviye üzerine kurguladık. 

Yetkili satıcılar olarak sizlerinde aynı şekilde sisteminizi buna 
göre tasarlamanız gerekiyor. Fakat bir yandan bunun riskleri 
var mı? Evet, risksiz bir iş var mı? Biraz öngörülü davranıp 
buna göre teşkilatımızı şekillendirmemiz gerekiyor.

Otomotiv pazarında “yüzde 2.5 veya 3 kazandık”, “kar marj-
larımız çok düşük” gibi değerlendirmelerde bulunmak bize 
doğru gelmiyor. Otomotiv ticaretinin kilidi yüzdelerde yat-

DİYALO
G
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2010 yılı için 500 bin adetlik satış planı yaparken bu rakam yıl 
sonu 750 binler seviyesine ulaştı. Bu da yüzde 50 bir büyü-
meye işaret ediyor. Toplamda karlılıkta bir artış gözlemleni-
yor. Otomotiv ticaretinin bileşenleri olarak biz esasında ban-
kalara, faizlere çalışıyorduk. Şu anki borçlanma seviyesiyle 
bundan iki yıl, üç yıl, beş yıl önceki borçlanma seviyelerine 
baktığınız zaman, o zaman taşıdığınız yükle şu an taşıdığınız 
yüke baktığınız zaman ne kadar önemli bir avantajınız oldu-
ğunu göreceksiniz. Bu dönem artık iş yapmak daha kolay bir 
hale geldi.

Türkiye’deki yetkili satıcı teşkilatının seviyesi çok iyi bir nok-
tadadır. Yetkili satıcılar içinde girişimci, işini büyütmek ve 
geliştirmek isteyen arkadaşlarımız var. Otomotiv işine yatı-
rımlarını kanalize edip işlerini nasıl büyütebilirler, nasıl daha 
genişletebilirler diye bakmaları gerekiyor. Müşteri çok hızlı 
değişiyor. Müşterinin talepleri, ihtiyaçları değişiyor. Yepyeni 
yaptığınız müşteri bekleme alanı bir gün geliyor yetersiz ka-
labiliyor. Elinizdeki parayı size geri dönecek şekilde müşteri-
ye yatırmanın yollarını aramak gerekiyor.

Türkiye Otomotiv Pazarı

Avrupa’dan çok farklı bir tablo var Türkiye’de. Türkiye bu 
sene otomotivde en iyi dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. 
Daha 20 yıldan beri bugüne kadar yaptığımız tahminlerin 

tuttuğunu ben hatırlamıyorum. Ne dediysek farklısı çıktı. 
Bu yıl 500 bin seviyesinde bir pazar olacak dedik; pazar 750 
bini geçiyor. Bizim beklediğimizin oldukça üstünde bir pa-
zar var.  Türkiye’de imalat sanayi ilk on aylık dönemde yüzde 
28 seviyesinde artmış durumda. Pazar, geçen yıl teşviklerin 
de olmasına rağmen ilk on ayda yüzde 23 seviyesinde art-
tı. İhracata da baktığımız zaman yüzde 25 seviyesinde adet 
bazında arttığını görüyoruz. Pazara baktığımız zaman ilk on 
ayda, ağır ticari vasıta dahil toplam 560 bin adetlik satış ya-
pıldı.  Bu yılın sonunda da 750 bin seviyesinde pazarı kapa-
tıyoruz.

Krizler ve fırsatlar

Önümüzdeki fırsatları, hatta bu yaşadığımız ekonomik orta-
mı en maksimize edip önümüzdeki dönemlerde daha bü-
yük yatırımlar yapacak şekilde, işimizi geliştirecek şekilde 
bakmak gerekiyor. Benim gördüğüm şudur: Her zaman eli-
nizdeki fırsatları sonuna kadar kullanacaksınız. Türkiye gibi 
yerlerde tabi dikkatli olacaksınız, temkinli olacaksınız, adım 
atarken son derece dikkatli bir şekilde düşünerek bunu ya-
pacaksınız ama fırsatı da kaçırmayacaksınız. Bir kriz olduğu 
zaman Türkiye’deki iş dünyası, iş alemi bunu yönetmekte 
son derece başarılı ve tecrübeli. Ne yapacağımızı, nasıl ya-
pacağımızı, ne zaman yapacağımızı çok iyi biliyoruz. 
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Gelecek için teknolojiye
yatırım yapmak gerekiyor

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi 
Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Demiröz:

DİYALO
G

tirilmekte ve yatırım yapılan ülkelerde 433 milyar Euro’nun 
üzerinde vergi geliri sağlanmaktadır. Otomotiv sektörünün 
2 trilyon Euro civarında cirosu bulunmaktadır.  Bu veri dün-
yanın ilk sıralarda yer alan sayılı büyüklükteki ülkeler arasın-
da altıncı büyük ekonomiye karşılık gelmektedir. 

Benzer yapı ülkemiz otomotiv sanayi için de geçerlidir. Oto-
motiv sektörü, üretim içindeki payı ve ekonomik katkı oranı 
değerlendirildiğinde, imalat sanayi içinde önde gelen sek-
törler arasında yer almaktadır. Sektörün yurtiçinde yarat-
mış olduğu değerler (yurtiçi girdi kullanımı ve katma değer 
toplamı) ekonomide çok önemli bir yere sahiptir. Sektörün 
imalat sanayi toplam üretimi içindeki payı imalat sanayi sek-
törler ortalamasının üstündedir.

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu kapsamında otomo-

D ünya’da otomotiv sektörü, gün geçtikçe ge-
lişen ve ülke ekonomileri için önemi artan 
bir sektördür. Bu sektörde firmalar arası re-
kabet hızla yükselmekte ve buna bağlı ola-
rak verimlilik artışı, kaynakların etkin kulla-

nımı, idari ve teknik organizasyon gibi unsurlar büyük önem 
kazanmaktadır. Bu kapsamda; Ar-Ge’ye yatırım, kalite yöne-
timi, ana ve yan sanayi arasında işbirliğine dayanan ilişkiler, 
nitelikli iş gücü istihdamı, esnek üretim yöntemlerinin uy-
gulanması ve etkin pazarlama gibi özellikler rekabette öne 
çıkmayı belirleyen unsurlar olmaktadır.

Otomotiv sektörü, dünyanın en büyük yatırımlarının ger-
çekleştiği sektörlerden birisidir.  Sektörde, Ar-Ge ve üretim 
kapsamında 85 milyar Euro’luk yatırım harcaması gerçekleş-
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tiv sanayinin 2009 yılı üretimden satışlar değeri 27,6 milyar 
TL.’yi, net satış hâsılatı ise 32,7 milyar TL.’yi aşmıştır. TÜİK ta-
rafından açıklanan 2010 Eylül ayı resmi dış ticaret istatistik-
lerine göre de en büyük ihracat kalemimizi 1,12 milyar dolar 
ile motorlu kara taşıtları oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan, küreselleşme eğilimlerinin hızlandığı günü-
müzde gerek ulusal ekonomilerde, gerekse yoğun rekabetin 
yaşandığı uluslararası piyasalarda, ülkelerin yer edinebilme-
leri ve bunu rekabet gücü olarak taşıyabilmeleri; sektörlerin 
ülke koşulları ve sanayi yapısına en uygun ve ileri teknoloji-
leri kullanabilmelerine bağlanmaktadır. 

Sanayimizin gelişip dünyada söz sahibi olması için en önem-
li husus teknoloji etkinliğidir. Bu kapsamda, sanayi sektörle-
ri, bu hızlı ve yeni süreçte modern teknolojilerin üretilmesi 
ve benimsenmesine yönelik strateji ve politikalar üretmenin 
yanı sıra teknoloji geliştiren, kendi markası ve tasarımı ile 
üretim yapan bir konuma gelmek zorundadırlar.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu yeniden yapılanma sürecin-
de,  ülkemiz sanayi ve ticaret hayatını, dünyadaki yeni ge-
lişmelere hazırlama çabasında olup; bu kapsamda amacı, 
Türk Sanayi Sektörünü, uluslararası rekabet şartlarına uyum 
sağlamış, verimlilik düzeyi ve katma değeri yüksek, teknoloji 
yoğun, markaya sahip kaliteli üretimi esas alan bir duruma 
getirmektir.

Bu durum ülkemiz ekonomisinde son yıllarda ihracattaki 
birinciliğini koruyan otomotiv sektöründe de yeni bir plan-
lama yapma ve strateji belirleme zorunluluğunu ortaya çı-
karmaktadır

Bu kapsamda, belgelendirme hizmetlerinin daha iyi veril-
mesi, piyasa gözetim ve denetimlerinin sağlıklı yürütülmesi 
ve sektöre daha iyi hizmet verilmesi bakımından Bakanlığı-
mızda bir değişim sürecine gidilmiş ve otomotiv sanayine 
hizmet veren Sanayi Genel Müdürlüğü yeniden yapılandı-
rılmıştır.

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planın-
da da yer aldığı üzere otomotiv sanayinde kurumsal kapa-
sitenin güçlendirilmesini teminen Bakanlığımız bünyesinde 
Sanayi Genel Müdürlüğü çatısı altında daha önce Şube Mü-
dürlüğü seviyesinde yürütülen faaliyetler, Otomotiv Sanayi 
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Daire Başkanlığının kurulmasıyla Daire Başkanlığı seviyesin-
de yürütülecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. 

Sanayi Genel Müdürlüğünde otomotiv sektöründeki deği-
şimlerle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verecek biçimde 
oluşturulan Otomotiv Sanayi Daire Başkanlığı bünyesinde 
Otomotiv Sanayi Strateji Şubesi, Otomotiv Sanayi Belgelen-
dirme Şubesi ve Otomotiv Sanayi Mevzuat Şubesi adı altın-
da 3 Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur. 

Bu yeni yapılanma içerisinde Otomotiv Sanayi Belgelendir-
me Şubesi, Bakanlığımızın otomotiv konusunda asli vazife-
si olan onay kuruluşu olma gereğini yerine getirmek üzere 
yapılanmıştır. Bu çerçevede, araç ve aksam Tip Onay belge-
lendirme işlemlerinin yürütülmesi ve bu belgelendirmelere 
esas Üretimin Uygunluğu denetiminin yapılması, belgelerin 
elektronik ortamda düzenlenmesi ve uygulamaların elekt-
ronik ortamda ilgili paydaşlarla paylaşılması hizmetlerini 
içeren ve 2011 yılı içerisinde uygulamaya geçmesi planla-
nan Tip Onayı Yazılım Projesi ile ilgili çalışmaların sürdürül-
mesi, Avrupa otomotiv mevzuatın uyumlaştırılması ile ilgili  
Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonu (BM/AEK) nezdinde düzenlenen mevzuat ha-
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zırlama toplantılarının takip edilmesi ve Motorlu Araçlar 
Teknik Komitesi (MARTEK) bünyesinde yapılanan alt komite 
faaliyetlerinin yürütülmesi gibi görevler Otomotiv Sanayi 
Belgelendirme Şubesi uhdesindedir.

Diğer taraftan, sektörün sorunlarına hızlı cevap verebilmek 
için yapılanan Otomotiv Sanayi Strateji Şubesi ise, otomotiv 
sektörüne yönelik strateji belgeleri ve eylem planları hazırla-
mak ve bunların uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
MARTEK toplantılarını organize etmek, sektörde ürün gü-
venliğini sağlamak için yapılan Piyasa Gözetim ve Denetim 
(PGD) çalışmalarını yürütmek, sektör ile ilgili kongre, fuar ve 
çalışma grubu gibi organizasyonlara Bakanlık adına katılım 
sağlamak, üzere görev yapacaktır.

Otomotiv Sanayi Mevzuat Şubesi, otomotiv sanayi içerisin-
de yer alan ulusal mevzuatı hazırlamak ve AB ve BM/AEK 
otomotiv mevzuatının uyumlaştırılmasını sağlamaktan so-
rumlu olacaktır.

Sonuç olarak, söz konusu düzenleme;  gelişmeye açık, esnek 
ve daha nitelikli bir yapıda, otomotiv sektöründe strateji ve 
politikaların geliştirilmesi, sektörün sorunlarına yeterli çö-
züm sağlanması, yol gösterilmesi, yeniliklerin takip edilmesi 
yönünde çok önemli katkı sağlayacaktır.
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T üm dünyayı kapsayan ve ülkemizde de psikolojik 
etkisi daha çok h hissedilen sanal krizden hızlıçı-
kan Türkiye diğer dünya ülkelerine göre 2010 yı-
lında büyüme rekorları kırıyor. 

Sigorta Sektörü 2009 yılında yaşadığı reel küçülmeyi 2010 
yılında atlatarak % 12 civarında bir primsel büyüme gerçek-
leştirerek yılı kapacak. Otomotiv Sektörü ise bilindiği gibi yılı 
satış rekorları kırarak kapatıyor. Ancak her iki sektörde de te-
mel problem karlılık. Her iki sektörde de arz fazlası var. Her yıl 
rekabet biraz daha artıyor. Rekabettekarlılığı yok ediyor. Bu 
çerçeve içerisinde öncelikleSigorta Sektörünü yalnızca 2010 
yılı için değil, dünden yarına uzanan bir çizgide değerlendir-
menin yararlı olacağını düşünüyorum.

Enflasyon ve faizler

Türkiye özellikle 2000 krizinden sonra önemli bir yapısal de-
ğişim sürecine girdi. 1996-2003 yılları arasındaki ortalama % 
70 oranındaki enflasyon Sigorta şirketleri için yüksek faiz ve 
daha çok mali gelir demekti. 2003 sonrası inişe geçen enflas-
yon ve faiz oranları öncelikle Teknik Kar dan ziyade mali kura 
dayalı olan Türk Sigorta sektörünün karlılığını önemli ölçüde 
etkiledi.

Sigortacılık ve mevzuatındaki yasal değişiklikler

Türk Hazinesi Sigortacılık sektörünün, Avrupa Birliğine Uyum 
Sürecini hedefleyerek yasalmevzuat açısından son yıllarda 
çok önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirdi. Sigorta Şirket-

Otomotiv ve sigorta 
ortak gelecek

HDI Sigorta Genel Müdürü
Enis Talaşman:
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lerinin ileriye yönelik risklerini karşılayabilmesi amacıyla yeni 
Teknik Karşıtlıklar getirildi. Avrupa Birliği ne Uyum direktifleri 
için getirilen yeni karşılıklar, sadece Avrupa Birliğine Uyum 
için değil, faizlerin düşmesi sebebiyle sistemin güvenliği ve 
güvenilirliği için zorunlu olarak yapılması gereken düzenle-
melerdi. Bu düzenlemeler özellikle Trafik Sigortalarında Sek-
törün çok ciddi ölçülerde zarar üretmesine sebep oldu. Öte 
yandan Trafik Sigortalarında tarifelerin serbestleşmesi ve an-
laşmalı tutanakuygulamaları zararın artmasında önemli bir 
etken oluşturdu.

Yabancı şirket girişleri

Avrupa ülkelerinde nüfusun yaşlanması ve yüksek maliyet-
ler sebebiyle Endüstri yatırımlarının Asyaülkelerine kayması 
uluslar arası Sigorta Şirketlerini yeni pazarlar arayışına itti. 
Her yıl daha da yaşlanan Avrupa nüfusu OtomotivSektörün-
de olduğu gibi Sigortacılık sektöründe de gelecekte büyü-
meyi imkansız kılıyor. GSMH artan, büyüme rekorları kıran 
nüfus artış hızlı yüksek ve genç nüfusa sahip olan Türkiye 
Uluslararası Sigorta şirketleri açısından hedef Pazar haline 
geldi. Özellikle 2005 yılında başlayan Şirket satışları süresin-
ce 55 sigorta Şirketi içerisinde % 100 Türk sermayeli yalnızca 
17 Şirket kaldı. (Bu şirketlerin de 6-8 tanesi 2011 yılında satış 
sürecinedahil olacaklar) Bu yabancılaşma sürecinde rekabeti 
artıran önemli bir faktörü oluşturdu. 

Sigorta sektörünün 2010 yılı ve geleceği

Bu yapısal değişimlersebebiyle Türk Sigorta sektörü 2010 
yılının ilk 9 ayını özellikle Otomotiv Sigortalarından kaynak-
lanan etkiyle çok ciddi bir zararla kapattı. Hayat dışı Sigorta 
sektörü tüm Sigorta branşları toplamında Eylül sonu itibariy-
le -66.499.053 TL. tutarında teknik zarar yazdı. Aslında Sigor-
ta Şirketlerinin  zarar tutarı çok daha fazla. Çünkü Şirketler 
2010 yılında bugüne kadar oluşturdukları özkaynaklarından 

443.982.877 TL mali karı Teknik hesaplarına aktardılar. Bu tu-
tar da gözönüne alındığında Hayatdışı Sigorta sektörü 2010 
yılı Eylül ayı sonu itibariyle -510.481.930 TL tutarında Sigor-
tacılık faaliyetlerinden zarar etti. Trafik sigortalarında Eylül 
sonu zarar toplamı 427.200.385 TL. , Kasko sigortalarında ise 
396.272.864 TL olmak üzere OtomotivSigortalarında ulaşılan 
zarar toplamı 823.473.249 TL olarak gerçekleşti. Yani 100 TL 
ye yazılan her Trafik poliçesinde 25 TL, Kasko sigortalarında 
ise 17.6 TL zarar üretildi. Bir başka ifadeyle Otomotiv poliçe-
lerinde Sigorta sektörü ilk9 ayda 3.949.894.000 TL gelir elde 
ederken giderleri 4.773.367.000 TL olarak gerçekleşti. Top-
lam Hayatdışı prim üretiminin % 45’ini oluşturan Otomotiv 
primleri, bugün Türk Sigorta sektörünün en sorunlu alanı 
halinde.

Nasıl bir gelecek?

Hiçbir sektör ya da şirket sürekli olarak zararla yürüyemez. 
Şüphesiz ki yukarda izah etmeye çalıştığımız yapısal sektör-
ler dönemsel olarak bu zararların oluşmasına yol açtı. Tüm 
bu faktörlere rağmen gelecekterekabet yine olacak, ancak 
bugün tüm Sigorta Şirketleri Sermaye Yeterliliği ve karlılık 
baskısı altında. Sermayedarlar haklı olarak bugidişatın de-
ğişmesiyle ilgili olarak Şirket yöneticilerine baskı yapmaya 
devam edecekler. Bir tarafta Pazar payı diğertaraftan karlılık 
arasında piyasa yeni dengelerini bir şekilde oluşturacak. Bazı 
şirketler budönemi sağlıklı bir şekilde atlatıp konumlandırır-
ken, bazılar da bu dönemde Konsolidasyon, satış vb. süreçler 
içerisinde ya el değiştirecek ya da yok olacaklar. Ancak bir 
gerçek var. Artık Sigorta Şirketlerinin sermayedarları daha 
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güçlü olmak veŞirketlerine yatırım yapmak zorundadırlar. 
Çünkü Avrupa da sigortacılığın kuralları yeniden yazılıyor. 
Avrupa’daki Sigorta Şirketleri de 2010 yılında Risk BazlıSer-
maye (SOLVENCY II) geçiş hazırlığı içerisinde.Türkiye de bu 
yola istese de istemese de girmek zorunda. Artık küçük ser-
mayelerle Sigortacılık yapmanın olanaksız olduğu veSigorta-
cılığın Otomotiv gibi evrensel olduğu bir döneme giriyoruz.

Otomotiv ve sigorta: ortak gelecek

Şüphesiz ki benzer sorun ve problemler Otomotiv sektörün-
de de var. Bu iki sektör bir taraftan birbirini tamamlayan ve 
destekleyen sektörken diğer taraftan da birbirine rakip iki 
sektör görünümde. Şu anki verilere bakıldığında buişten 
Otomotiv Sektörü karlı çıkmış gibi görünüyor. Diğer yandan 
sorunlar ve problemler de büyüyor. Sigorta Şirketleri maliyet 
baskısı altında Parça tedarik, eşdeğer parça kullanımına yö-
nelme, maliyetin daha düşük olduğu anlaşmalı tamirhaneleri 
artırma, kendi servislerini kurma gibi yöntemlere her geçen 
gün daha çok başvurmak zorunda kalıyorlar. Blok muafiyeti, 
Rekabet Kurumu vb. düzenlemeler de Sigorta Şirketlerinin-
bu önlemleri alması için yasal altyapıyı oluşturuyor. Diğer 
taraftan alınan bu önlemlerin de etkileri görülüp, ölçülüyor 
(Son üç yılda hasar maliyetleri artmıyor) Otomotiv distribü-
törleri de haklı olarak geleceğe yönelik tedbirlerini almaya 
çalışarak, markalı Kasko ürünü yaratarak, blok muafiyetinin 
yaratacağı muhtemel tehlikeleri bertaraf etmeye çalışıyor. 
Diğer taraftan yeni rekabet ortamında parça ithalatçıları ar-
tıyor. Sigorta sektörüyle ilgili bir çok kurum, kuruluş ve Şirket 
eşdeğer parçanın sertifikasyonu ve belgelenmesi için ciddi 

girişimler içerisinde .Bu durum sadece iki sektörün (otomo-
tiv ve sigorta) birbirleriyle rekabetetmesi ve çıkar çatışması 
olarak değerlendirilebilecek ek bir olgu değil. Her iki sektö-
rün kendi içinde de kıyasıya bir rekabet var. Rekabet bugün 
öyle bir boyutta ki , bırakın markaları, Otomotiv Bayileri ve 
Sigorta Şirketlerinin Acentelerive Brokerleri arasında da kı-
ran kırana bir rekabet var. Bugün Sigorta sektöründe ortaya 
konulan hiçbir markalı proje başarılı olamıyor. Mevcut veriler 
dahilinde başarılı olması da çok olası görünmüyor. Peki çö-
züm nerede? Rekabetin olmadığı bir çözümün hiçbir şekilde 
çözüm olması gerçekten beklenemez. Karşımızda bilinçle-
nen veen iyiyi en ucuzu almayı bekleyen bir tüketici var ki 
bu noktada her birimizin önce kendimizin tüketici olarak 
tercihlerine bakmamız gerekiyor. Bizler de diğer sektörlere 
tıpkı bizim müşterilerimizin bize yaklaştığı gibi davranıyoruz. 
O zaman farklılaşmamız, ölçeklerimizi büyütmemiz gereki-
yor. Bu da gerçekten küçükhesaplar yapmaktan öte, vizyonu 
olan ve ayakları yere basan sağlam projelerüretmemizden 
geçiyor. Bunu yapabilen Sigorta Şirketleri, bunu yapabilen 
Otomotivciler büyüyerek kar edecekler. Dönüp geçmişeba-
kalım eskiden büyük olan bir çok firma bugün yok. Bugünün 
bir çok büyüğü de yarın olmayacak. Yeter ki kısa vadeli bak-
mayalım. Hem Otomotiv, hem de Sigortacılıkta parlak bir 
gelecek Türkiye’yi bekliyor. Bu durum Sigorta Şirketi, Üretici, 
Distribütör, Bayii, Sigorta  Acentesi, Broker herkes için geçer-
li. Yeni yılda rekabetin, otomotiv ve sigorta sektörü işbirliğiy-
le dar bir pazarda fiyat ve karlılık üzerinden değil, genişleyen 
bir pazarda iş hacmi üzerinden yapılması dileğiyle. 
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri memnuniyeti 
geleceğe yatırımdır

Aydoğan Toyota Plaza
Sadık Aydoğan:

Sizi tanıyabilir miyiz?

1 959 Çanakkale doğumluyum. Öğrenim haya-
tımı İstanbul’da tamamlayıp, Ticaret hayatıma 
yine İstanbul’da başladım. Evli ve 1 kız, 2 erkek 
3 çocuk babasıyım. Şirket bir aile şirketi olup 
Otomotiv dışında İnşaat, Beyaz Eşya, Akarya-

kıt İstasyonu ve Turizm alanlarında faaliyet göstermektedir. 
Otomotiv sektörüne 2000 yılında başlamıştır. Çanakkale Ti-
caret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, Çanakkale Müteahhitler 
Birliği Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Girişimci İş adamları 
Derneği Başkan Yardımcısıyım.

Müşteri memnuniyeti kavramını
nasıl tanımlıyorsunuz?

Müşteri memnuniyeti firmayı geleceğe taşıyacak bir yatı-
rımdır. Çalışan memnuniyeti ve müşteri memnuniyeti iç içe 
geçmiş iki kavramdır. İkisi birbirini desteklemektedir. Biri ol-
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madan diğeri olmaz ve ikisi aynı anda sağlanmalıdır. Eğer bir 
tarafın memnuniyetinde sorun varsa bu mutlaka diğer tarafı 
da etkileyecek ve oradaki memnuniyeti düşürecektir. Artık 
müşteriye sunulan ürünün çok üstün özelliklere sahip olması 
tek başına yeterli değil, ürünün müşteriye sunumunda, kali-
teli hizmet performansını geliştirme önem kazanıyor. Dolayı-
sıyla, bu performansı gösterecek kişiler çalışanlar olduğuna 
göre, eğitimi, motivasyonu, kendine değer verildiğinin his-
settirilmesi çok önemlidir.

Müşteri memnuniyetini sağlamak için diğer yetkili 
satıcılardan farklı uygulamalarınız neler?

Toyota markası olarak, kaliteli ve güvenli ürünler sunarak 

müşteri odaklılığımızı vurgularken, satış ve satış sonrası hiz-
metlerimizde de Mutlak Müşteri Memnuniyeti felsefesi ile 
hareket ediyoruz. Toyota Plaza Aydoğan olarak plazamızı zi-
yaret eden müşterilerimizin öncelikle ürün veya hizmetten 
beklentilerinin neler olduğunu tespit ediyoruz. Şirket olarak 
gelişime açığız, uzun vadede ihtiyaçlarımızı belirleyip onla-
ra odaklanıyoruz. Müşterimiz bizim için çok değerli, bunu 
kendisine hissettirmeye çalışıyoruz. Alternatif personel bu-
lunduruyoruz. Pazar içerisinde “Aydoğan” olarak güveni sim-
geliyoruz. Personel ile haftalık ve aylık olarak sürekli toplan-
tılar düzenleyip, gelişen ve gelişebilecek olayları sürekli canlı 
tutup aksiyon planlarını devreye sokuyoruz. Plazamızda tüm 
çalışanlar Mutlak Müşteri Memnuniyeti endeksli olarak prim 
sistemine dahildir. Her personelin kendine ait performans çi-
zelgesi vardır. Personel eğitimlerine çok önem veriyoruz. Bu 
konuda Toyota Türkiye’nin verdiği desteği de göz ardı etme-
meliyiz.

Çok zor müşteriler için özel yöntemleriniz nelerdir?

Bizim için her müşteri aynı derecede önemli, aynı derecede 
değerlidir. Tüm müşterilerimizi el üstünde tutuyoruz, kapı-
dan her giren kişiye önce insan, sonra müşteri gözüyle bakı-
lıp, karşılama görevlisi tarafından karşılanıp gerekli yönlen-
dirme yapılıyor. Eğer ortada gerçekten bir sorun veya eksik 
hizmet varsa, bölüm yöneticilerinin çözüm sağlayamadığı 
noktalarda genel müdür ile görüşme sağlanıyor. Müşterinin 
beklentileri doğrultusunda çözüm odaklı olmaya çalışıyoruz. 
Gerekirse müşterimizi kendi ortamında ziyarete giderek alın-
ması gereken tüm aksiyonları alıyoruz. 
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RÖPORTAJ

“Otomobili, otomobil gibi
kullanmanın keyfini 

yaşıyorum”

Ali Erkazan:

Sert baba rollerinin 
değişmez ismi. 
“Sıdıka”, “En son 
babalar duyar” ve “Aşk 
tutulması'nda hemen 
hemen aynı rollerin 
hakkını vermiş başarılı 
oyuncu Ali Erkazan ile 
Caddebostan sahilinde 
bahardan kalma bir 
İstanbul akşam üstü bir 
araya geldik.

Röportaj: Tamer Atsan
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1953 yılında doğdu. En Son Babalar 
Duyar dizisindeki “baba” rolüyle ün-
lenen, sanat hayatına Ankara Sanat 
Tiyatrosu’nda başlayan Ali Erkazan, 
bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kır-
ca tiyatrosunda da görev yaptı. Politik 
Tiyatro’da oyunculuğu öğrendi. Tiyat-
ro oyunculuğunun yanısıra, 1983 yılın-
da kamera karşısına da geçerek, sine-
ma ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, 
ÇASOD üyesidir.

Otomobil sizin için ne ifade ediyor?

H erkes gibi bende otomobil kullanmayı seviyo-
rum. Daha önce Golf kullanıyordum, o otomo-
bilide çok severek kullandım. Hatta Golf’ü kıvrak 
manevralarda kullanmak da çok hoşuma gidiyor-

du. Yolu güzel kavrıyordu, kullanırken keyif veriyordu. Şimdiki 
otomobilim ise seyri bana çok güzel geliyor. Yola çıktığım za-
man, otomobilim benimle sanki bir dostluk içinde gibi gidi-
yor. Birlikte bütünleştiğimi hissetiyor, hatta sohbet ediyoruz 
gibi geliyor. Özellikle emniyet donanımlarının tam ve eksik-
siz olması ayrıca bir güvende veriyor. Otomobilimle sohbet 
ediyoruz diyorum, hakikaten öyle, “benimle atraksiyon yap-
ma” diyor. Otomobilim benimle oyun oynama, ben sana bu 
izni vermem diyor. Güvenlik donanımlarıyla hakikaten bunu 
bana hissettiriyor. Otomobili, otomobil gibi kullanmanın key-
fini yaşatıyor.

Otomobil keyif olmanın yanında da İstanbul trafiğinde de 
büyük bir eziyete dönüştüğü de oluyor. Mümkün olduğunca 

otomobilimi karşı yakaya geçtiğim, trafiğin özellikle çok yo-
ğun olduğu saatlerde kullanmıyorum. Keyif yapılacak zaman-
larda, hafta sonları, trafiğin rahat olduğu zamanlarda otomo-
bilimi kullanıyorum.

Otomobilim otomotik vitesli, artık biliyorsunuz, debriyajlı 
otomobiller İstanbul’da kullanım zorluğunu beraberinde ge-
tiriyor. Otomotik vites de ayrıca bir sürüş keyfini de berabe-
rinde getiriyor.

Bir otomobil servisinden neler beklersiniz?

Otomobilimi Levent’teki Arkas Otomotiv’den aldım, servise 
bazen kendim gidiyorum, bazen de onlar benim adıma gelip 
alıp, gerekli bakımı yapabiliyorlar.

Bir oyuncu arkadaşım Arkas Otomotiv’i bana tavsiye etmiş-
ti. Arkas’ta, Satış Temsilcisi Pınar hanım çok kibar ve bilgili. 

"Ünlü olduğumuzdan mı olabilir 
diye düşündüğüm oluyor. 
Showroom'da ya da serviste çok iyi 
karşılanıyorum. Fakat gittiğimde 
görüyorum ki, bir müşteri ayrımının 
olmadığını hissediyorum. Tabi ki 
ünlü olmanın verdiği bir imtiyaz 
oluyor. Bu çay ve kahve ikram 
etmenin ötesine geçmiyor, ben 
ünlüyüm diye otomobilime bir başka 
müşteriden daha itinalı bakıldığını 
düşünmüyorum." 
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Otomobilimi alırken bana çok yardımcı oldu. Bilmiyorum 
ünlü olduğumuzdan mı olabilir diye düşündüğüm oluyor. 
Showroom’da ya da serviste çok iyi karşılanıyorum. Fakat git-
tiğimde görüyorum ki, bir müşteri ayrımının olmadığını his-
sediyorum. Tabi ki ünlü olmanın verdiği bir imtiyaz oluyor. Bu 
çay ve kahve ikram etmenin ötesine geçmiyor, ben ünlüyüm 
diye otomobilime bir başka müşteriden daha itinalı bakıldı-
ğını düşünmüyorum. Herkese aynı özenin gösterildiğini dü-
şünüyorum. Servise bir otomobil gelmişse, ayrımsız itinayla 
bakıldığını, sorunun çözülmeye çalışıldığını da biliyorum.

Bir servisten ne istersiniz diye sorarsanız, elbette ben de her-
kes gibi güleryüz ve iyi hizmet beklerim. Buna ben profesyo-
nellik diyorum. Herkes işini amatör ruhla profesyonelce ya-
parsa, memnun kalırsınız.

Ülkemizde otomotiv sektörünü 
nasıl değerlendiyorsunuz?

Son yıllarda otomotiv sektörü ülkemizde hızla gelişiyor, bir 

çok yerli marka gibi yabancı markalarda dünya ile aynı za-
manda ülkemize gelebiliyor. Fakat otomotivdeki bu gelişmiş-
liğe karşın, altyapı sorunlarımız devam ediyor. Örneğin yeterli 
yolların olmaması ciddi bir sorun.

Yolların planlanması hatta şehirlerin trafiğe göre planlanma-
sı gibi yeterli bir çalışma da göremiyorum. Otomotiv sektörü 
gelişecekse mutlaka altyapının da gelişmesi gerekiyor. Oto-
yollar gibi şehir içi otopark yerleşimleri de çok önemli.

Birde sektörün biraz başı boş olduğunu düşünüyorum, her 
önüne gelen otomobil satıyor, bu işi profesyonelce yapanlar 
bu karışıklık içinde itibarlarını zedeleyebiliyorlar. Bana göre 
otomobil yetkili satıcılığını her önüne gelen yapmamalı, mes-
leki standartlar ve denetimler getirilmeli. Hani komisyoncu-
larda, emlakçılarda olduğu gibi yetkili satıcıların da bir belgesi 
olmalı diye düşünüyorum. Bir motor bilgisinden, otomobilin 
teknik donanımlarından bir haber kişilerin ellerine otomobil 
satıcılık işi bırakılmamalı. 
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OYDER’İN YENİ ÜYELERİ

ERDEN MOT. ARC. LAST. OTOYEDEK PARÇ. İNŞ.PETRL. ÜRÜN LPG GAZ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

SEFER MOT. ARAC. NAK. TAŞ. SAN. TİC. A.Ş.

Hyundai Bayii - Kütahya

Mitsubishi Bayii - Konya

Farklı alanlarda hizmet verdiğimiz ticaret hayatında 2006 yılında 
başarıya doymayan Hyundai Erden Plaza’nın ilk sene heyecanı yaşa-
dık. Kardeşim Necdet Erden ile küçük bir showroomla başlayıp şuan  
Hyundai satış, servis,yedek parça 2A, brc Lpg Dönüşüm, Çevre ve 
Orman Bakanlığı Onaylı egsoz emisyon, Ak Sigorta ve Fiba Sigorta, 
Continental, Barum ve Sportiva Uniroyal Lastik Ana Bayilikleri ve Tu-
dor akü bayilikleriyle Kütahya’da, Afyon çevre yolu 3. km 3 bin m2 
açık 2 bin m2 kapalı  alan üzerinde  50 deneyimli çalışanı  ile  müşte-
rilerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan Hyundai Erden Plaza 
kurulduğu tarihten itibaren dört sene perakende satış birinciliğini 
ve bunun dışında birçok birinciliği kimseye kaptırmadan sektörün-
de en iyi şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Başarımızın 
sırrı inanmaktır bizi bugün olduğumuz yere getiren değerlere bağlı 
kalmaya bu başarıya katkı sağlayan çalışanlarımız ve müşterileri-
mizle birlikte devam etmek hedefimizdir.

Sefer A.Ş., Konya’da Mitsubishi Yetkili Satıcılığı’nın yanı sıra ikinci el 
otomotiv satıcılığı, araç-filo kiralama ve sigorta acentalığı ile müşte-
rilerine geniş bir yelpaze de hizmet veriyor.

1976 yılında kollektif şirket olarak ticaret hayatına başlayan firma, 
1984 yılına kadar Pilsa Plastik Boru Ana Bayisi olarak müşterilerine 
hizmet verdi. 1984 yılında Mitsubishi Yetkili Satıcısı olarak otomotiv 
sektörüne girdi. Otomotiv sektöründe, satış öncesi ve sonrası müş-
teri memnuniyetine önem veren Sefer A.Ş., 2002 yılında ise ikinci el 
oto alım-satım ve Ergo-Güneş Sigorta Acenteliği ile yoluna devam 
etti. 2010 yılının ikinci yarısından itibaren ise uzun ve kısa dönem 
araç kiralama hizmeti de vermeye başladı. Şu anda 75 adetlik kiralık 
araç filosu ile müşterilerine hizmet veriyor. 

Halen 900 metrekarelik sıfır araç plazası ve 3 bin 500 metrekarelik 
ikinci el araç parkı ile hizmet veriyor, müşterilerinin ikinci el araç alış 
ve satışını gönül rahatlığı ile yapmalarını da sağlıyor.

HİLAL OTO. İNŞ. PET. ÜR. TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

Citroen Bayii - Eskişehir
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Bölümü 

mezunu şirket yönetim kurulu başkanı Osman YÜKSEL’in ku-

rucusu olduğu Hilal Otomotiv 1994 yılından bugüne kadar 

otomotiv sektöründe hizmet vermektedir.1999 yılında Citro-

en bayiliğini alan Hilal Otomotiv Ankara çevreyolu üzerinde 

5000 m² arazi üzerinde 2000 m² kapalı alana sahiptir. Hilal 

Otomotiv Plazada satış,servis,yedek parça,kaporta,ikinci el 

ve sigortacılık hizmetlerinin tamamı konusunda uzman ve 

güvenli ekibi ile bu noktada yürütülmektedir.

Firma hedef ve politikasında müşteri memnuniyetini ön 

planda tutan ve herzaman başarıyı ilke edinen Hilal Otomo-

tiv aynı zamanda ISO 9001:2000  ile belgelidir.
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ÜYELERİMİZDEN

Maliyetler yükseliyor
karlılılık azalıyor

Kar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı
Kubilay Erdem:

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 

1 961 Muş doğumluyum. İlk ve ortaöğrenimi Muş’ta 
tamamladım. Yükseköğrenimime ise İzmir Dokuz 
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakülte-
sinde devam ettim. Fakültede devam mecburiyeti 

olmadığı için ticari hayata başlamamda aynı döneme denk 
gelmiştir. İnşaat malzemeleri ticaretiyle başlayan iş hayatıma 
1987 yılında Massey-Ferguson bayiliği ile birlikte motorlu 
araçlar sektörüne adım atmış oldum. 1990 yılında dönemin 
ilk ithal markalarından olan ve zamanına göre yüksek adetli 
satışlar gerçekleştiren Mazda bayiliğini de yürütmeye başla-
dım. Daha sonra 1991 yılında Muş’taki işlerimi tasfiye edip 
İstanbul’a taşındım. Sırasıyla Daewoo, Nissan bayiliklerini 

sürdürdüm. Halen Topkapı/Cevizlibağ da Daihatsu, Citroen 
ve Ford bayiliği faaliyetlerine devam etmekteyim.  

Sizce otomotiv sektörünün en önemli 
problemleri nelerdir?

23 yıldır sektörde faaliyet göstermekteyim. Bu süreçte ül-
kemiz gerek siyasi çalkantılar nedeniyle gerek global krizin 
etkileriyle bilindiği gibi birkaç kez ekonomik kriz yaşamıştır. 
Yaşanan her ekonomik kriz dönemine göre otomotiv sektö-
rüne ciddi kayıplar verdirdiği gibi satışlar anlamında da yıl-
lar bazında inişli çıkışlı bir grafikle istikrarsız bir görünüme 
sebep olmuştur. Her ekonomik krizde araç alışı ötelenebilir 
olduğu için ilk ve en çok etkilenen her defasında sektörü-
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müz olmuştur. 2008 yılında ki ekonomik kriz bunun en açık 
göstergesidir. 2009 ve özellikle 2010 yılında adetsel bazda 
toparlanan sektörümüz hepimizin bu anlamda yüzünü gül-
dürse de kemikleşmiş sorunumuz olan marka içi rekabet en 
keskin haliyle devam etmektedir. Yine önemli gelir kaynak-
larımızdan biri olan hasar departmanlarımız sigorta şirket-
lerinin de kendi aralarında yaşadığı derin rekabet nedeniyle 
bu bölümlerdeki kârlılıklarımızı önemli ölçüde azalttığı gibi, 
örneğin 10 yıl önceki parça başı boyama bedelinin bugünde 
hemen hemen aynı miktarlarda olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Yine rekabet nedeniyle sigorta şirketlerine 
verilen iskontolar üç beş yıl öncesiyle mukayese edilemeye-
cek kadar artmıştır. Sigorta şirketlerinin hasarlı araçları daha 
ucuza mal edebilmek amacıyla yetkili servisler yerine özel 
servisleri ve muadil parçaları terci etmeleri sektörümüzdeki 
en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Son olarak distri-
bütör firmaların birbirlerini takip eder şekilde standartlarını 
sürekli yükseltmeleri, hedef zorunlulukları stok maliyetleri 
son yılarda önemli ölçüde azalmasına rağmen Avrupa’ya 
göre hala yüksek bulduğum faiz oranları… Kısaca maliyet-
lerin sürekli artış gösterdiği sektörümüzde rekabet koşulları 
nedeniyle karlılıklarımız yukarda saydığım nedenlerle aksine 
her gün azalmaktadır. 

Türkiye de önümüzdeki 2 yılı otomotiv sektörü açı-
sından nasıl değerlendiriyorsunuz?

2010 yılına başlamadan önce sektörümüzün tecrübeli isim-
leri en iyimser haliyle bu yıl toplam Türkiye pazarını 500-550 
bin civarında tahminlerde bulunmuşlardı. Ancak tahminle-
rin ötesinde bir büyüme ile 700-750 bin gibi bir adetle yılı 
kapatacağımız kesinleşmiştir. 2010 yılındaki genel seçimler 
dolayısıyla seçim ekonomisini göz önünde bulundurursak ve 
Avrupa da devam eden krizden uzak durabilirsek ve tabi en 
önemlisi ekonomimizi derinden yaralayacak bir kriz yaşan-
maması durumunda 2011 yılının da benzer adetlerde kapa-
nacağını düşünmekteyim. Siyasi istikrarla birlikte hızla büyü-
yen ülkemiz hepimizin bildiği hayati önem taşıyan ve uzun 
yıllardır süren sıkıntılarımızdan da sıyrılabilirsek  bir milyon/
yıl adede ulaşmayı çok kısa bir zamanda gerçekleştirebiliriz 
diye düşünüyorum. Refah seviyesinin artması doğal olarak 
bu sonuca bizi götürecektir. Kısacası en azından önümüzde-
ki iki yıl için rutinde adetsel bazda herhangi bir sıkıntı olma-
yacağı kanaatindeyim. 

OYDER size ne ifade ediyor?

OYDER’in varlığını, çok önceden kurulmuş bir dernek oldu-
ğunu biliyorduk ancak, eski yönetimlerle de mutlaka sek-
törümüz için çaba sarf edip mücadele etmişlerdir. Ancak 
doğrusunu isterseniz iletişim eksikliğinden olacak ki sektör 
temsilcileri olan bizler OYDER faaliyetlerinden haberdar de-
ğildik. Geçen dönemin başkanının ve yönetimin çabalarıyla 
dernek faaliyetlerini takip eder hale geldik ve derneğe üye 
olup sorunlarımızı aktarmaya başladık. Düzenlenen toplantı-
larla sektörümüzü sorunlarının ilgili yerlerin muhataplarının 
da toplantılara katılımıyla aktarma fırsatı bulundu. Yani OY-
DER 1000’in üzerinde bayisi olan sektörümüz için hak ettiği 

yere gelmek için hızla ilerleyen bir sivil toplum örgütü olmayı 
başardı.  Bu sayede sektör mensupları olarak bizler bireysel 
bazda sonuç alamayacağımız konularla ilgili bir temsil gücü-
ne sahip olduk. Dağınık ve sahipsiz görünen yetkili satıcılar 
bir çatı altında toplanmaya başlayıp ülkemiz için istihdam 
ve ekonomiye katkı anlamında ciddi bir güç olduklarını dile 
getirebildiler. Şimdi yeni bir dönem başladı, her sektörde 
olduğu gibi beklentiler artıyor, Yeni Başkanımız liderliğinde 
sektör sorunları ile ilgili önemli çalışmalar ve görüşmeler 
yaptığını biliyorum ve basından izliyorum. Çok önceden ta-
nıdığım Sayın Tamer Atsan’ın sektörün fabrika, distribütör ve 
Yetkili Satıcı tarafında üst düzey yöneticilik yapması ve konu-
ları çok iyi bilmesi nedeniyle OYDER Genel Sekreteri olarak 
sektöre ve bizlere önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. 

Bizlerin sorunları için kurulmuş olan ve hiçbir menfaati olma-
dan karşılıksız çaba sarf edip zaman ayıran OYDER yönetimi-
ne teşekkür ederken derneğe üye olmayan sektör mensup-
larımızın üye olmalarının önemini vurgulamak isterim.

Bu vesile ile 2011 yılının hafızalarımızda kalacak kadar mutlu, 
başarılı ve sağlıklı geçmesi dileği ile.... 
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Bir Hayalim 
Daha Gerçekleşti:

NORDKAPP

Gerçekleştirmiş olduğumuz bu 
gezinin anıları, fotoğrafları birçok 
dergide, gazetede yayınlandı. Kendi 
ellerimle, zorlu yol koşullarında, 
onca uykusuzluğa, yorgunluğa 
aldırış etmeden, hemen her gece 
internette yazdığım gezi notları 
aytekindiscovery.blogspot.com 
adresinde günlük olarak yer aldı, 
hala okunmaya devam ediliyor. İşte 
bu nedenle yazacağım bu yazının 
farklı bir şey olmasını arzu ediyorum. 
Ne olabilir diye düşündüğümde, 
seyahat öncesinin de güzel bir 
hikâye olacağını fark ettim. Dergimiz 
OTOBAN için bir ayrıcalık olsun 
istedim. 

Yazı ve Fotoğraflar: Aytekin Yıldırıcı

İ nsanları mutlu eden faktörlerden biri de hiç şüphesiz 
ki hayallerini gerçekleştirebilmektir. Bu kavramı çok 
geniş alanlarda değerlendirmek mümkündür ama 
ben motosikletli bir hayata dair kurduğum hayallerimi 

gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşayanlardan birisiyim. 
Tam kırk yıldır motora biniyorum ve yüz binlerce kilometre 
yol yaptım. Şimdiye kadar çıktığım seyahatler için öyle çok 
teferruatlı planlar yapmadım, hep aklıma geldiği gibi, do-
ğaçlama çıktım bir birinden uzun, bir birinden zorlu yolla-
ra. Ülkemizi şehir-şehir, kasaba-kasaba, köy-köy, defalarca 
dolaştım, Avrupa’da, Asya’da birçok yere gittim. Nordkapp 
fikri ise internette okuduğum bir seyahat yazısından esin-
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lenmem neticesinde oluştu. Yanlış hatırlamıyorsam 2006 
veya 2007 yılında, Cem YILDIZ adında bir arkadaş, çok kısa 
bir motorculuk geçmişi olmasına rağmen atlıyor motoruna, 
bir başına bu yolculuğa çıkıyor. Tanımadığım bu arkadaşımı-
zın seyahati, yazdıkları, fotoğrafları bana o kadar ilginç geldi 
ki, işte o gün kafama koydum ve “Bu işi ben de yapacağım” 
dedim. Gideceğim ülkeleri inceleyebilmek adına kitaplar, 
haritalar aldım, muhtelif güzergâhlar üzerinden rotalar be-
lirledim. Aslında bu seyahati 2008 veya 2009 yılında yapmayı 
planlamıştım ama bu yıllarda yaşanan ekonomik krizin bana 
yüklemiş olduğu mesleki sorumlulukları dikkate alarak pla-
nımı ertelemiştim ama içimdeki “bir an evvel gitme isteği” 
git gide kabarıyordu. Bu sene Haziran ayında yola çıkmayı 
kafama koydum. Önceleri bu seyahate benimle birlikte gel-
mek isteyen çok arkadaşım oldu. Zorlu bir rota olması nede-
ni ile eşlerimizin bu geziye gelme ihtimali hiç dikkate alın-
mamıştı ve motor türümüzü Enduro Touring tarzı bir motor 
olarak planlanmıştı. Ancak seyahat tarihi yaklaştıkça hevesli 
arkadaşlarımın hemen hepsi, muhtelif nedenlerle birer, birer 
vazgeçti ve ben tek başıma kaldım. Kafama koymuştum, bir 
başıma da olsam bu yolculuğu yapacaktım. Aslına bakarsa-
nız bu rota hayal edildiği gibi zor, riskli, tehlikeli değil. Aksine 
nefis manzara eşliğinde, güvenle, huzurla motor süreceğiniz 
bir dünya sunuyor. Zor olan ve endişe yaratan bilmediğiniz 
hava koşulları. Bunun için de alınacak bir sürü önlem var, yani 
tahmin edildiği kadar zor değil. Ancak benim planlamamda 
zor olan farklı bir şey vardı, bir maraton koşusuna çıkmak is-

tiyordum, rota üzerinde yer alan birçok yeri önceden gezmiş, 
görmüş olduğum için amacım çok kısa zamanda en kuzey 
noktaya ulaşıp, aynı tempo ile geri dönmekti. Bunu becere-
bilmek için de hiç mola vermeden, hemen her gün ortalama 
600 kilometre civarında bir yol kat etmem gerekiyordu, işte 
zor olan buydu. Zira motor üzerinde bu tempoyu birkaç gün 
sürdürebilirsiniz ama en fazla dört,  beş günden sonra aşırı 
yorgunluk başlar. Bir de gidilen rotanın iklim koşullarını dik-
kate aldığınızda işiniz iyice zorlaşır, işte risk boyutu o zaman 
ortaya çıkar. Doğrusunu söylemek gerekirse ben kendime 
güveniyordum, daha önce de bu gibi yolculuklar yapmıştım, 
bunu da yapabilirdim. Ancak daha önce birlikte seyahat et-
mediğim muhtemel bir yol arkadaşımın ne yapacağını ön-
ceden kestiremezdim ve yalnız gitmek en doğru seçim gibi 
görünüyordu. İşte aklımın bu gibi karmaşalarla didiştiği bir 
akşam eşim dedi ki; “KTM 990 Adventure ile gidersen olmaz 
ama gel yola Gold Wing ile çık, ben de seninle geleyim.”Ne 
kadar mutlu olduğumu anlatamam, ama bütün planlar de-



48 OCAK 2011

GEZİ REHBERİ

ğişecekti. Çünkü gezinin gidiş istikametinin Avrupa etabında 
Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Belarus, Litvanya, Letonya, 
Estonya üzerinden bir rota belirlemiştim, bu durumda farklı 
bir güzergâha bakmam gerekecekti. Bu hızlı değişimin ya-
şandığı akşamlardan birinde, çok sevdiğim bir arkadaşım 
olan Dr. Emin PAÇACI aradı ve “Abi bu yaz motorla Avrupa’da 
bir yerlere gidecek misin? Ben de eşim Aslı ile birlikte gelmek 
isterim” dedi. Ben de kendisine yapmayı planladığım geziden 
bahsettim. Ertesi gün beni tekrar aradı ve “Biz de geliyoruz” 
dedi. Hiç hesapta olmayan değişimler arka arkaya yaşanıyor-
du. Tamam dedim ama ne yalan söyleyeyim O’nun da diğer 
arkadaşlarımızda olduğu gibi, bir neden göstererek gelme-
me ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyordum. Fakat za-
man ilerledikçe çok kararlı olduğunu gördüm. Hatta bu gezi 
için gitti yepyeni bir Gold Wing satın aldı, yani geri dönüşsüz 
kararlılık ayan beyan ortadaydı. Oturduk yeniden planlama 
yaptık, rotayı değiştirdik ve anlatamayacağım bir sabırsızlıkla 
seyahat tarihini beklemeye başladık. Karar verilmişti, seyaha-
timiz 16 Haziran 2010 günü, İtalya / Trieste’den başlayacaktı. 
13 Haziran günü motorlarımızı gemiye yükledikten sonra 
geçen üç günün bize üç ay gibi geldiğini söyleyebilirim, dü-
şünün ki yolculuğa ne kadar konsantre olmuşuz. Yukarıda 
da değindiğim gibi gezimiz etrafı gezelim, görelim, yerel 

lezzetleri tadalım, şehir merkezlerini dolaşalım, her yerde fo-
toğraf çekelim eksenine oturtulmamıştı. Her günün bir varış 
noktası, asgari yapılacak yol miktarı önceden planlanmıştı. 
Hastalanmaya bile müsamaha gösteremezdik. İçimden bir 
ses “Dr. Emin iyi ki geliyor, yolda bir aksilik olsa doğrudan 
müdahale edebiliriz” diyordu. Daha önceki gezilerde yaşadı-
ğımız aksilikleri ve gideceğimiz istikametin iklimsel risklerini 
dikkate alarak, özellikle soğuk algınlığı ve kas spazmlarına 
karşı ilaçlar, iğneler çantalarımızın başköşesinde yerlerini 
almıştı. Yol planımızın başlıkları özetle şu şekildeydi; Toplam 
süre 17 gün. Basit rota Slovenya, İtalya, Avusturya, Alman-

ya (Rostock’tan 28 saatlik bir gemi yolculuğu ile Helsinki’ye 
varış), Finlandiya, İsveç, Norveç (Oslo’dan 20 saatlik bir gemi 
yolculuğu ile Kiel’e varış), Almanya, Çek Cumhuriyeti, Ma-
caristan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’ye varış. Toplam 
kat edilecek yol 9 Bin kilometre. Bu plandan da anlaşılacağı 
üzere, toplam 48 saat süren gemi yolculuğu ve vardığımız 
noktalardaki gecelemeler dışında en ufak boş zaman yok ve 
karadan gideceğimiz gün sayısı sadece 15, günlük asgari sü-
rüş mesafesi 600 kilometre. Ne yalan söyleyeyim, kimsenin 
bu tempoya uzun süre dayanacağına pek fazla inanmıyor-
dum. En fazla Helsinki’de homurdanmalar, şikâyetler başlar 
diye düşünüyordum ve kendi kendime diyordum ki; “Caz ya-
pan olursa buradan uçakla geri yollarım, ben yoluma devam 
ederim.” Özellikle eşim Selcan ve Emin’in eşi Aslı’yı yürekten 
kutluyorum, bırakın homurdanmayı en ufak bir hoşnutsuz-
luk belirtisi bile vermediler. Keza Emin de hiç alışık olmadığı 
Gold Wing ile benim gözümde kahramanlaştı. Böylesi yo-
rucu bir yolculukta, en ufak bir uyum sorununun olmaması 
da geziye ayrı bir mana ve değer katıyordu tabii ki. Bu arada 
özellikle belirtmek isterim ki, muhteşem gezimizin çok bü-
yük bir kısmını durmak, dinmek bilmeyen sağanak yağmur-
lar altında tamamladık. Hiç gecenin olmadığı bir mevsimde, 
güneş yüzünü bize göstermemek adına elinden gelen her 
şeyi yaptı. Bunca emeğe karşılık hayalini kurduğumuz Mid 
Night Sun ışıklarını fotoğraflayamadık. Alta ile Nordkapp ara-
sında, tek yön yaklaşık 300 kilometrelik yolda hem giderken, 
hem de dönerken fırtınaya, tipiye yakalandık. Belki inanma-
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yacaksınız ama hava o kadar soğuktu 
ki, yağan yağmur kasklarımıza mini 
buz taneleri olarak çarpıyordu. Bir Bul-
garistan geçişimiz var ki, kelimelerle 
anlatamam. İnanın sadece o kısacık 
rotada yaşadıklarımızla bir anı–hikâye 
kitabı yazmak içten bile değil. Her ko-
şulda eğlendik, her koşulda gülmek-
ten kırıldık, her koşulda el eleydik.   

Evet, Sevgili Dostlarım, Çok Değerli 
Meslektaşlarım, 18 günde 12 ülkeye 
ayak basarak, 9 bin kilometre yol kat 
ederek, bir hayalimi daha sorunsuz 
neticelendirmiş olmanın müthiş key-
fini yaşıyorum. Çok sevdiğim bir deyiş 
vardır, şöyle der; “Büyük hayalleri ger-
çekleştirmek için, önce büyük bir hayal 
kurmanız gerekir.” Ben 54 yıllık haya-
tım boyunca hayal kurmaktan, kurdu-
ğum hayalleri gerçekleştirmek için 
çalışmaktan hiç ama hiç bıkmadım, sı-
kılmadım. Hayallerimi gerçekleştirmek 
adına yüksek bir özveri ile hareket et-

tim ama asla hırsa kapılmadım. İş hayatımda ve özel haya-
tımda başkalarına zarar verecek bir mantığı aklımın ucundan 
bile geçirmedim ve tanıdığım veya tanımadığım herkesin 
hayallerine, hedefleri ulaşabilmesi adına kalben duacı ol-
dum. Bundan sonrası için de iş hayatımda, özel hayatımda 
ve tutkularımla gerçekleştirmeyi planladığım daha bir sürü 
hayalim var. Mademki burada motorla yapmayı hayal etti-

ğim ve gerçekleştirdiğim bir gezimi anlattım, yazımı da yine 
motorla ve 2011 yılında gerçekleştirmeyi hayal ettiğim yeni 
bir gezinin ipucunu vererek noktalayayım; Hedef “Tianmen 
Dağları / ÇİN”. Sevgili Kardeşim, çok değerli yol arkadaşım, 
internet canavarı, şirketimizin Genel Müdürü İlkay ERSOY’a 
yeni hayalimden bahsettim, sağ olsun rotayı hemen çıkardı. 
Bu hayal gezinin basit rotası şu şekilde oluştu; İstanbul- Sarp 
1256 Km / Sarp-Pyatigorsk–Astraghan 800 km / Gürcistan / 
Rusya / Astragan-Aterau-Baykonur-Kızıl Orda-AlmaAta 2766 
km / Rusya-Kazakistan / AlmaAta-Korgas-Urumçi-Jiugan-
Xian-Zhangjiajie-Tianmen Dağları 4270 km / Kazakistan-
Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve en sonunda ÇİN. Tamamını 
motor üzerinde gideceğimiz bu rotanın toplam uzunluğu, 
dönüş rotası hariç 9.092 kilometre ve hedef süre 18 gün. Yani 
hedefe varabilmemiz için günde ortalama 500 kilometre yol 
almamız gerekiyor. İçim şimdiden kıpır, kıpır, düşündükçe 
adrenalinim yükseliyor. İş yaşantımın 2011 yılına dair hedef-
lerini mutlaka zamanında gerçekleştirmeliyim ki bu geziye 
içim rahat çıkabileyim. Bakın, görüyor musunuz, hobim uğ-
runa kurduğum hayalim, bir anlamda işimin başarı kriterini 
oluşturuyor. Evet, evet, kesinlikle eminim, hayal kurmak her 
şeyi farklılaştırıyor, kolaylaştırıyor, hızlandırıyor.

Bir sonraki gezide buluşmak üzere hepinize sağlıklı, başarılı, 
mutlu ve hayallerinizin gerçeğe dönüşeceği aydınlık yarınlar 
diliyorum. . 
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YAKIT TASARRUFU

Yakıt Tasarrufunda 
Yapılması Gerekenler
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L astik havalarınızın aracınızın lastik ebatlarına ve 
yük durumuna uygun olduğuna emin olun zira 
havası az olan lastikler asfalt üzerinde fazla sür-
tünme yaratarak yakıt tüketimini arttırır.

Gerekmedikçe aracınızın klimasını kullanmayın. Klima 
gücünü motordan aldığı için yakıt tüketiminizi % 5 artırır.

Aracınızın kaportasının dışında taşıdığınız herşey aracını-
zın havaya karşı olan direncini arttırdığından yakıt tüke-
timinizi arttırır.

Çok benzinle az kilometre yapmayı çoğumuz kolayca 
becerebildiği halde tersini nedense pek başaramıyoruz. 
Sonra da otomobilimizin neden çok tükettiğini merak 
edip yakınıyoruz.

Otomobil kullanma biçimi yakıt tüketimini et-
kiliyor

Otomobili kullanış biçimi yakıt tüketimini azımsanmaya-
cak ölçülerde düşürebiliyor. Bunun nasıl olacağını aşağı-
daki noktalara dikkat ederek görmek mümkün.

Motoru rölantide çalıştırmak motora verdiği zarar yanın-
da yakıt tüketimini de artıran önemli noktalardan biri. 
Motoru çalıştırıp yola çıktığınızda yaptığınız birinci kilo-
metre sonunda otomobilin yaktığı benzin üç dakika rö-
lantide çalışmış kadardır. Yani otomobili üç dakika kadar 
rolantide çalıştırmak için harcanan benzinle 1 km yol ya-
pabilirsiniz. Bu nedenle uzun süreli durmalarda motoru 
durdurmakta fayda var.

Kısa mesafeler için otomobil kullanmak lüks

Yapılan bir test sonucunda 0 derece santigrad hava sıcak-
lığında 1.6 litrelik orta sınıf bir otomobil motoru marşa ba-
sıldığı andan itibaren 100 km’de 40 litreye eş bir tüketim 
değeri veriyor. Ancak 4 kilometre yol katedildikten sonra 
otomobilin motoru normal ısısına kavuşuyor ve tüketim 
normalleşiyor. Bu nedenle kısa mesafeler için otomobili 
kullanmak yerine yürümek daha sağlıklı ve ucuz oluyor.

Doğru zamanda vites değiştirin,
ekonomik viteste sürün

Motor devri krank milinin bir dakikada yaptığı devir sa-
yısıdır. 6000 d/d’lik maksimum devir sayısı krank milinin 
saniyede 100 devir yaptığı anlamına gelir. Her motorun 
maksimum devir sayısı olduğu gibi en verimli çalıştığı bir 
devir de vardır. Bu devir otomobilden otomobile değişti-
ği için teknik verilerine bakıp ya da servislere danışılarak 
öğrenilebilir. Teknik verilerde maksimum tork adı altında 
görülen değer genellikle motorun en verimli çalıştığı ve 
az tükettiği devirdir. Bu devirde kalacak biçimde vitesler 
değiştirildiğinde gereksiz benzin savurganlığı önemli öl-
çüde azalacaktır.

Örneğin: Test edilen otomobilin birinde 100 km uzunlu-

ğundaki düz bir yolda 4’üncü vitesle 60 km/s sabit hızda 
gidildiğinde 5.8 litre/100 km tüketilmiş. Aynı koşullarda 
3’üncü viteste 9 litre/100 km tüketim saptanmış. Görül-
düğü gibi aynı uzunluktaki bir mesafeyi bir vites küçülte-
rek katetmek 3.2 litre, yani yüzde 55 daha fazla tüketime 
yol açabiliyor. Aynı otomobille 30 km/s sabit hızla 3’üncü 
viteste 7 lt/100 km, ikinci viteste aynı hızda ise yaklaşık 
10 litre tüketim saptanıyor. Görüldüğü gibi hangi hızda 
hangi viteste gidilmesi gerektiğini iyi bilmek gerekiyor.

Sakin, yol ve trafik koşullarına uyumlu kullanım

Ne kadar kararlı ve uyumlu otomobil kullanırsanız o denli 
az benzin tüketir o denli az sinirlenirsiniz ve otomobiliniz 
o denli az yıpranır. Akan trafiğin ritmine adapte olmak 
ve otomobilin hemen önüne değil daha ileriye bakarak 
gelişmeleri izlemek sakin ve trafiğe uygun sürüşün bir 
parçası.

Tabii bu arada dikiz aynalarına bakmayı da ihmal etme-
mek gerekiyor. Önünüzdeki araçla yeterli bir mesafe bı-
rakın. Sık sık hız değiştirmekten kaçının. Yavaşlamak ge-
rektiğinde ayağınızı gazdan zamanında çekin. Böylece 
hem balatalarınız hem de sinirlerinizin ömrü daha uzun 
olacaktır. Önünüzde akan trafiği izlemek bu açıdan size 
yardımcı olacak ve panik fren yapmak zorunda bırakma-
yacağı gibi yakıt tasarrufu da sağlayacaktır.

Öneriler

Başkalarının sizi sollamasına izin vermek sizin başkala-
rını sollamanızdan daha akıllıcadır. Otomobilinizin son 
süratinin yüzde 70-80’ini geçmemek tutumlu sürüş için 
en basit kuraldır. Yani gaz pedalının altında ne kadar fazla 
boşluk bırakılırsa o kadar çok para cebinizde kalır ve sinir 
sisteminiz daha uzunca bir süre otomobil kullanabilme-
nize olanak tanır. 
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Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’a Göre Verilecek 
Cezaların Alt Sınırının Artırılması

I- GİRİŞ

B ilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun’a aykırı hareket edenlere verile-
cek para cezaları, Kanun’un 16 ve 17. maddelerin-
de düzenlenmiştir. Kanun’un 16. maddesinin birin-

ci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde düzenlenmiş eylemleri 
gerçekleştiren teşebbüs, teşebbüs birlikleri ve üyelerine, ka-
rar tarihinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan cirolarının 
binde biri, (d) bendinde düzenlenmiş eylemleri gerçekleşti-
renlere ise cirolarının binde beşi oranında idari para cezası 
verilebileceğini düzenlemektedir. Yine aynı fıkra “bu esasa 
göre belirlenecek ceza 10.000 Türk Lirasından az olamaz” 
hükmünü içermektedir. Sözü edilen Kanun maddesinde dü-
zenlenmiş olan idari para cezasının alt sınırı olan 10.000 Türk 
Lirası, her yıl 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki usule tabi 
olarak ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 
yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılmaktadır.

Bu çerçevede; 2008 yılında uygulanacak idari para cezasının 
alt sınırı 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 23.01.2008 ta-
rih ve 5728 sayılı Kanun’un 472. maddesi ile belirlenmiştir. 
5728 sayılı Kanun’un 472. maddesi ile değişik, 4054 sayılı 
Kanun’un 16. maddesinde belirtilen para cezasının alt sınırı 
olan 10.000 Türk Lirası, 08.02.2008 tarihinden 31.12.2008 ta-
rihine kadar uygulanacaktır.

2009 yılı için bu miktar 11.200 TL olarak uygulanmış olup 
2010 yılı için ise 11.446.4 TL olarak uygulanmıştır. Aşağı-
da 2011 yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) 
bentlerine aykırı hareket edenlere verilecek para cezasının 
alt sınırına ilişkin açıklama yapılacaktır.

II- REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 
KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI-
NIN ALT SINIRI ARTIRILDI 

A- REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN DEĞİŞİK 
16. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI

23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun’un 472. maddesi ile de-
ğişik 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrası; “Ku-

rul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs 
birlikleri veya bu birliklerin üyelerine; 

a- Muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme ve dev-
ralmalar için izin başvurularında yanlış ya da yanıltıcı bilgi 
veya belge verilmesi, 

b- İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın 
gerçekleştirilmesi, 

c- Kanun’un 14 ve 15. maddelerinin uygulanmasında eksik, 
yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi 
veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi,

d- Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması

hallerinden (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenler için teşeb-
büsler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin 
karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun he-
saplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali 
yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan 
yıllık gayri safi gelirlerinin binde biri oranında, (d) bendinde 
belirtilenler için ise aynı şekilde saptanacak olan gayri safi 
gelirlerinin binde beşi oranında idarî para cezası verir. Ancak 
bu esasa göre belirlenecek ceza on bin Türk Lirası’ndan az 
olamaz. Bu fıkranın (b) bendine göre idarî para cezası birleş-

Tuncay Songör
Avukat, Ankara Barosu 
Rekabet Kurulu Eski Üyesi ve İkinci Başkanı
Başkent-Atılım-Ufuk Üniversiteleri Öğretim Görevlisi
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me işlemlerinde tarafların her birine, devralma işlemlerinde 
ise sadece devralana verilir.”  hükmünü içermektedir.

B- REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’A GÖRE 2011 
YILINDA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARININ ALT SINIRI AR-
TIRILDI

Kanun’un 16. maddesinde düzenlenmiş olan idari para ce-
zasının alt sınırı her yıl, Kabahatler Kanunu’ndaki usule tabi 
olarak ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 
yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılmaktadır.

Rekabet Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
meliğin 14. maddesinin (o) bendi, “Türk Ceza Kanunu’nun 
Ek 2. maddesi uyarınca Kanun’un 16 ve 17. maddelerinde 
belirtilen para cezalarının yeni miktarlarını Resmi Gazete 
ile duyurmak” görevini, Kurul’un görev ve yetkileri arasında 
saymıştır.

Daha önce Türk Ceza Kanunu’ndaki usule tabi olarak yapılan 
idari para cezalarındaki artırım bundan böyle 5326 sayılı Ka-
bahatler Kanunu’nun(1) usulüne tabi olarak yapılacaktır.

5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin yedinci 
bendi, “İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli ol-
mak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun olan Avukat Tun-
cay SONGÖR, Ankara Hakim Adayı olarak meslek hayatına başlamış 
ve sırasıyla; Erzincan Hakimi, Refahiye Hakimi, Pülümür Hakimi, Ilıç 
C. Savcısı, Zile Hakimi, Ankara Hakimi (Yetkili) ve Yargıtay 20. Hukuk 
Dairesi Tetkik Hakimi olarak görev yapmıştır. Daha sonra; Yargıtay 
Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış ve ayrıca Yargıtay Hizmetlerini 
Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürmüştür.

27 Mart 2003 tarihinde Rekabet Kurulu Üyeliğine, 07 Temmuz 2003 
tarihinde Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı’na seçilen Tuncay SON-
GÖR, 6 yıl olan kanuni görev süresinin dolması nedeniyle, bu görev-
lerinden ayrılmıştır.  

Kendi isteği ile emekli olan ve Ankara Barosu’ na kayıtlı olarak serbest 
Avukatlık yapan Tuncay SONGÖR kendi Hukuk Bürosunda çalışmak-
ta ve yanı sıra Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Ufuk Üniver-
sitesi Hukuk Fakültelerinde Öğretim Görevlisidir  

Tuncay SONGÖR’ ün bugüne kadar; 

4971 ve 5234 sayılı yasalarla yapılan değişiklikleri içeren, Rekabet 
Kurulu’nun örnek kararları ile bütün tebliğlerinin yer aldığı “4054 sa-
yılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun” 

“Rekabet Hukukunda Muafiyet Çerçevesinde Motorlu Taşıtlar Sektö-
ründe Grup Muafiyeti (2005/4)” 

“Motorlu Taşıtlar Sektöründe Grup Muafiyeti (Genişletilmiş-2.Baskı)” 

“Rekabet Hukuku Kapsamında Akaryakıt – LPG Sektöründe Bayilik 
Anlaşmaları” (Av. Ayla Songör ile birlikte kaleme alınan.)

isimli kitapları yayınlanmış bulunmaktadır.

Tuncay SONGÖR’ ün ayrıca, gerek mesleki konularda ve gerekse Re-
kabet Hukuku alanında makaleleri, tebliğleri ve çeşitli incelemeleri 
vardır.

Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tes-
pit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uy-
gulanır.” hükmünü amirdir.

Buna göre, 5326 sayılı Kanun’un 17. maddesinin yedinci ben-
dindeki usule göre, 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği’nde(2) tespit edilen yeniden değerleme oranı 2010 
yılı için % 7,7 olarak tespit edilmiş olduğundan 4054 sayılı 
Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasında yazılı miktarın, 
5326 sayılı Kanun uyarınca yeniden değerlendirme oranı ka-
dar artırılması gerekmektedir. Yeniden değerlendirme oranı 
uygulanmak suretiyle hesaplanan ve 01.01.2011 tarihinden 
31.12.2011 tarihine kadar geçerli olacak yeni para cezası mik-
tarını gösterir 2011/1 sayılı Tebliğ(3) aşağıda yer almaktadır.

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA 
KANUN’UN 16. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖ-
RÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31.12.2011 TA-
RİHİNE  KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA 
İLİŞKİN TEBLİĞ

(Tebliğ No: 2011 / 1)

Madde 1- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 
16. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para 
cezasının alt sınırı, 12.11.2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Ge-
nel Tebliği’nde tespit edilen 2010 yılı için yeniden değerlen-
dirme oranı olan % 7,7 (yedi virgül yedi) artış esas alınarak, 
01.01.2011’dan 31.12.2011 tarihine kadar geçerli olmak üzere 
aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir.
 01.01.2010-31.12.2010  01.01.2011-31.12.2011 
 tarihleri arasında tarihleri arasında
4054 sayılı Kanun’un 
16. maddesinin birinci  11.446,4 TL 12.327,00 TL
fıkrasında öngörülen 

ceza alt sınırı miktarı

Madde 2- Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yü-
rütür.

III- SONUÇ

4054 sayılı Kanun’a aykırı davranışta bulunanlara Rekabet 
Kurulu tarafından idari para cezası verilebilmektedir. İdari 
para cezaları ise 4054 sayılı Kanun’un 16 ve 17. maddelerinde 
düzenlenmiştir. Bu çerçevede 16. maddenin birinci fıkrasın-
da düzenlenen idari para cezasının alt sınırı olan ve 2010 yılı 
için uygulanan 11.446,4 Türk Lirasının 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu uyarınca yeniden değerlendirme oranı kadar artı-
rılması gerekmektedir. Para cezası miktarları artırılmayarak, 
sabit kaldığı takdirde, geçen zaman içinde paranın alım gücü 
azalacağından, cezanın etkinliği ve caydırıcılığı kalmayacak-
tır. Para cezalarının miktarı güncelleştirildiğinde, yasaya aykı-
rı davranan teşebbüsler üzerinde cezaların caydırıcı ve etkili 
olması sağlanabilecektir.

(1) 31.05.2005 tarih ve 25772 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanmıştır.

(2) 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 18.12.2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tuncay Songör
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YENİ TEKNOLOJİLER

AUDI

RS5 Coupe, yılın en iyi sporcusu

HYUNDAI

Aralarında Genesis, Sonata, 
Santa Fe ve ix35 gibi modellerin 

de bulunduğu Hyundai’nin 9 
aracı, IIHS’in (Insurance Institute 

for Highway Safety – Otoyol 
Güvenliği için Sigorta Enstitüsü) 

gerçekleştirdiği çarpışma 
testlerinden en yüksek 

sonucu alarak 
Hyundai’nin 
“En Güvenli 

Araçlara 
Sahip Marka” 

olmasını 
sağladı.

Bu yıl 12’ncisi 
düzenlenen 'Yılın en 

iyi spor otomobili' 
(SportsCar of the Year) 

anketinde, Alman 
otomobil severler, 

17 kategoride, 173 
model için oy kullandı.  

Ödüller “üretim” ve 
“tuning” olarak ikiye 

ayrıldı. Audi RS5 
Coupe, üretim coupe 

dalında 2010’un en iyi 
spor otomobili seçildi. 

Audi R8 GT, “üretim 
spor otomobil” dalında 
ve R8 Spyder 5.2 FSI da 

“üretim convertible” 
dalında ikinci sırada 

yer aldı. Audi S3 
Sportsback, “kompakt 

spor otomobil”, Audi 
RS 6 da “station wagon” 

sınıfında üçüncü oldu. 

Hyundai, Amerika’da en güvenli 
araçlara sahip marka seçildi
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HONDA

Honda, aralarında 
Honda CR-Z spor 

hibrit otomobilinin de 
olduğu birden fazla 

ürünüyle Good Design 
Award En İyi Tasarım 

ödülünü kazandı.

En İyi Tasarım 
Ödülleri, tasarımıyla 

insanların faaliyet 
içinde bulunduğu 
birçok alanda yeni 

yanıtlara götürdüğünü 
kanıtlamış olup 

kamuya, endüstriye 
ve topluma geleceğin 

yaşam biçiminin 
işaretlerini gösteren 

ürünlere verilmektedir.

Honda ürünlerine 
“2010 En İyi Dizayn” ödülleri

DACIA

Dacia Duster'e “AUTOBEST 2011” ödülü 
15 uzman gazeteciden oluşan  Autobest 

jurisi tarafından  2010 yılında pazara 
sunulan en iyi modele verilen “Autobest 

2011” ödülü bu yıl Dacia Duster'a 
verildi. Sağlam çizgileri, üstün off-road 

yetenekleri ve rakipsiz fiyat/konfor 
oranı sayesinde, Dacia Duster güçlü, 

güvenilir ve erişilebilir bir SUV 4x4 
modeli arayışında olan müşteri kitlesinin 

beğenisini hızla kazandı
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YENİ TEKNOLOJİLER

PEUGEOT
Peugeot 508, 2011 yılı başında Batı 

Avrupa’da ticarileştirilip satışa çıkarılacak. 
Peugeot 508, şirketin Fransa ve Çin’deki 
fabrikalarında üretilecek.  Peugeot 508, 

işlevsellik ve heyecanı markanın, yeni nesil 
teknolojileri e-HDi ve HYbrid4, pürüzsüz, 

statü kazandırıcı ve dinamik görünüşü, 
yüksek kalite hissi ve iç mekanda yaşam 

keyfi ile Marka’nın bilgi birikiminden 
gelen eşsiz sürüş deneyimi gibi temel 
üstünlükleriyle birleştiriyor. 508’in iki 

silueti Sedan ve SW, 2011 yılı başında Batı 
Avrupa’da ticarileştirilecek.

Peugeot, D segmentinde 
yer alacak yeni modeli

1953 yılından beri her yıl verilen iF ürün 
tasarım ödülü, dünyanın tasarımda 
üstün başarı için verilen en önemli 

ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. 
2011 yılı iF Tasarım Ödüllerinde Kia 
Motors, hem SUV modeli Sportage, 

hem de D segment modeli Magentis 
ile ödül sahibi oldu. Tasarım kalitesinin 

yanı sıra işçilik, yenilik ve çevreye 
duyarlılık gibi bazı ölçütleri de dikkate 

alan iF ürün tasarım ödülünün 
uluslararası uzmanlardan 

oluşan jürisi, Kia’nın 
her iki modelini de bu 

ödüle layık gördü. 

Kia’nın iki modeline 
dünya tasarım ödülü

KIA
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VOLKSWAGEN

Volkswagen’in Jetta, Golf, 
Tiguan ve Touareg modelleri 
başta olmak üzere, altı modeli 
birden Amerika Otoyol Güvenliği 
Sigorta Enstitüsü tarafından 
yapılan güvenlik ve çarpışma 
testlerinde, en güvenli araçlar 
seçilerek ‘Top Safety Pick 2010’ 
ödülüne layık görüldü.

Volkswagen'e
Güvenlik Oscarı

MERCEDES

Yenilenen Mercedes Vito ve Viano
Mercedes-Benz, hafif ticari araç 
pazarının gözde modelleri Vito 

ve Viano'yu yeniledi. Vito ve 
Viano'da yeni motorlar öne çıkıyor.

Ekonomikliği, çevre uyumu ve 
dinamizmi ile hafif ticari araç 

kategorisine yeni bir boyut 
getiren yeni Vito, yeni geliştirilen 

motorları ve şanzımanlarıyla dikkat 
çekiyor. Sürücü mahalli daha 

ergonomik hale getirilen Vito’nun 
yolcu taşımacığı için üretilen 

modellerinde araç içi de daha 
çekici hale getirildi.
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ANALİZ

Otomotiv Pazarı 
Ocak-Aralık 2010
Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı 
Ocak-Aralık dönemi otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı 760.913 adet olarak 
gerçekleşti. 557.126 adet olan 2009 yılı 12 
aylık otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar %36,58 oranında 
arttı. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi toplam 
pazar 760.913 adet ile en yüksek 2005 yılı 
Ocak-Aralık (723.854 adet) dönemi
pazarını geçti.

2010 yılı Aralık ayında, geçen yılın Aralık ayına göre otomobil satış-
ları %73,95 oranında artarak 99.461 adet olarak gerçekleşti. 2010 
yılı Ocak-Aralık döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın 
aynı dönemine oranla %37,85 artarak 509.784 adet oldu. 2010 yılı 
Ocak-Aralık dönemi otomobil pazarı 509.784 adet ile en yüksek 
2000 yılı Ocak-Aralık (466.748 adet) dönemi pazarını geçti.

2010 yılı Aralık ayında, hafif ticari araç pazarı geçen yılın Aralık ayı-
na göre %54,07 oranında artarak 48.908 adet oldu. 2010 yılı Ocak-
Aralık döneminde toplam hafif ticari araç satışları da aynı dönem 
için geçen yıla oranla %34,07 artarak 251.129 adet olarak gerçek-
leşti. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi hafif ticari araç pazarı 251.129 
adet ile 2005 yılından sonraki en yüksek 2. Pazar büyüklüğü oldu.

Otomobil pazarını motor hacmi bazında incelediğimizde, 2010 yılı 
12 aylık dönemde geçen yıla oranla %38 oranında artış görüldü. 
2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en yüksek paya

yine 1600cc altındaki otomobiller sahip oldu (%81 pay, 412.162 
adet). Geçen sene aynı döneme göre 1600cc altındaki otomobil 
satışlarında %35, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %54 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %25 
artış görüldü.

2010 yılı 12 aylık dönemde dizel otomobil satışları geçen yıla oran-
la %69 oranında artış gösterdi. 2010 yılı 509.784 adet olan 12 ay-
lık toplam otomobil satışının 272.755 (%54) adedini dizel araçlar 
oluşturdu. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil satış adetleri 
geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler için-
deki dizel payı %44’den %54’e yükseldi. Toplam otomobil paza-
rında 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle otomatik şanzımanlı 
satış adetleri 2009 yılının aynı dönemine oranla %48 arttı. 2010 
yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı 
dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik 
şanzımanlı otomobil satışlarının payı geçen seneye göre %29’den 
%31’e yükseldi.

ACEA tarafından açıklanan son veriler doğrultusunda; AB (27) ve 
EFTA ülkeleri toplamında, 2010 yılı Kasım ayında 2009 yılı Kasım 
ayına göre %12,1 artış yaşandı ve 137.685 adet hafif ticari araç pa-
zarı gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam Avrupa sa-
tışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artış 
ile 1.405.378 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı Kasım ayı hafif ticari 
araç pazar satışları ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç pazarı satış-
larında 2. sırada yer aldı. 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi hafif ticari 
araç satışları ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç satışları sıralama-
sında 3. sırada yer aldı.  

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

Otomobil + Hafif Ticari Araç Ocak-Aralık 2010 Pazarı
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Parekende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak - Aralık 2010

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 699 699 0 0 0 0 699 699

Audi 0 9.656 9.656 0 0 0 0 9.656 9.656

Bentley 0 14 14 0 0 0 0 14 14

BMC 0 0 0 615 0 615 615 0 596

BMW 0 12.034 12.034 0 0 0 0 12.034 12.034

Chery 0 2.320 2.320 0 330 330 0 2.650 2.650

Chevrolet 0 18.061 18.061 0 0 0 0 18.061 18.061

Chrysler 0 174 174 0 0 0 0 174 174

Citroen 0 11.462 11.462 8.620 8.780 17.400 8.620 20.242 28.862

Dacia 0 13.230 13.230 0 5.938 5.938 0 19.168 19.168

Daihatsu 0 619 619 0 0 0 0 619 619

DFM 0 0 0 0 2.505 2.505 0 2.505 2.505

Dodge 0 72 72 0 0 0 0 72 72

Ferrari 0 23 23 0 0 0 0 23 23

Fiat 34.005 11.215 45.220 60.577 4.141 64.718 94.582 15.356 109.938

Ford 0 55.212 55.212 62.032 1.889 63.921 62.032 57.101 119.133

Geely 0 1.995 1.995 0 0 0 0 1.995 1.995

Honda 10.754 5.505 16.259 0 0 0 10.754 5.505 16.259

Hyundai 31.154 16.418 47.572 163 2.153 2.316 31.317 18.571 49.888

Ikco 0 112 112 0 0 0 0 112 112

Infiniti 0 94 94 0 0 0 0 94 94

Isuzu 0 0 0 750 2.622 3.372 750 2.622 3.372

Iveco 0 0 0 0 1.130 1.130 0 1.130 1.130

Jaguar 0 213 213 0 0 0 0 213 213

Jeep 0 573 573 0 0 0 0 573 573

Karsan 0 0 0 2.963 0 2.963 2.963 0 2.963

Kia 0 8.934 8.934 0 718 718 0 9.652 9.652

Lada 0 101 101 0 0 0 0 101 101

Lamborghini 0 4 4 0 0 0 0 4 4

Lancia 0 307 307 0 0 0 0 307 307

Land Rover 0 2.315 2.315 0 0 0 0 2.315 2.315

Mahindra 0 0 0 0 33 33 0 33 33

Maserati 0 26 26 0 0 0 0 26 26

Mazda 0 2.253 2.253 0 300 300 0 2.553 2.553

Mercedes-Benz 0 12.300 12.300 0 5.262 5.262 0 17.562 17.562

Mini 0 708 708 0 0 0 0 708 708

Mitsubishi 0 2.144 2.144 708 3.647 4.355 708 5.791 6.499

Nissan 0 11.299 11.299 0 1.965 1.965 0 13.264 13.264

Opel 0 39.768 39.768 0 1.804 1.804 9 41.572 41.572

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 18.851 18.851 13.292 11.252 24.544 13.292 30.103 43.395

Porsche 0 390 390 0 0 0 0 390 390

Proton 0 1.134 1.134 0 35 35 0 1.169 1.169

Renault 70.543 5.291 75.834 0 19.109 19.109 70.543 24.400 94.943

Saab 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Seat 0 5.113 5.113 0 0 0 0 5.113 5.113

Skoda 0 6.332 6.332 0 0 0 0 6.332 6.332

Smart 0 50 50 0 0 0 0 50 50

Ssangyong 0 1.114 1.114 0 1.275 1.275 0 2.389 2.389

Subaru 0 1.134 1.134 0 0 0 0 1.134 1.134

Suzuki 0 1.662 1.662 0 0 0 0 1.662 1.662

Tata 0 778 778 0 964 964 0 1.742 1.742

Toyota 9.178 29.341 38.519 0 1.539 1.539 9.178 30.880 40.058

Volkswagen 0 39.822 39.822 0 24.018 24.018 0 63.840 63.840

Volvo 0 3.276 3.276 0 0 0 0 3.276 3.276

Toplam 155.634 354.150 509.784 149.720 101.409 251.129 305.354 455.559 760.913 Ka
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ANALİZ

Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Aralık 2010

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Aralık 2010

Otomotiv Pazarı Ocak - Aralık 2010

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

2009 13.173 14.492 40.622 36.202 44.188 41.019 16.637 22.537 52.162 13.828 17.781 57.178

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

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

2009 6.433 7.250 14.489 16.438 19.003 20.048 12.208 13.072 29.235 7.205 10.181 31.745

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
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2010 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %69,3 artarak 154.734 adete, üretim %19,2 artarak 111.792 adete, ithalat %98,7 
artarak 92.119 adete, ihracat ise %3,3 artarak 70.382 adete ulaşırken, ihracat değeri de %5,1 artarak 1 milyar 559 milyon dolar seviyesine ulaştı.  

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

Aralık 2009 91.386 93.770 46.365 68.158 1.483.317.035

Aralık 2010 154.734 111.792 92.119 70.382 1.559.446.303

 (%) 69,3 19,2 98,7 3,3 5,1

* 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-Aralık 2009 575.869 869.605 313.921 628.970 14.608.653.488

Ocak-Aralık 2010 793.172 1.094.557 465.408 754.469 15.905.756.475

 (%) 37,7 25,9 48,3 20,0 8,9

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

793.172 adete, üretim % 25,9 artarak 1.094.557 adete, ithalat % 48,3 artarak 465.408 adete, ihracat % 20  artarak 754.469 adete ve ihracat değeri de 
% 8,9 artarak 15 milyar 906 milyon dolara ulaştı. 2010 yılı Aralık ayında, geçen yılın Aralık ayına göre toplam pazar % 69,3 oranında artarak 154.734 
adet olarak gerçekleşti.

% -4,40
% 42,5

% -16,40 % 0,96 % -8,42 % 2,60
% 148,84 % 87,35 % -18,60

% 16,60 % 45,12

% 22,93 % 11,92 % -0,49 % -6,18 % 63,40 % 49,50

% -27

% 246,10 % 181,54

% 254,50 % 134,76

Kaynak: OSD

Kaynak: OSD

100.000

% 73,95

% 54,07
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2010 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Satışları

2010' Aralık Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini) 84 2.659 2.743 1 %

B (Entry) 79.792 108.840 4.265 4.458 3.373 96 816 201.640 40 %

C (Compact) 122.878 72.062 4.298 7.696 1.872 5.068 213.874 42 %

D (Medium) 41.361 799 905 1.742 22.573 67.380 13 %

E (Luxury) 6.975 2.173 169 392 10.444 20.153 4 %

F (Upper Luxury) 471 162 3.186 3.994 1 %

Toplam 151.736 184.360 11.641 12.323 3.373 4.264 42.087 509.784 100 %

Yüzde 49 % 36 % 2 % 2 % 1 % 1 % 8 % 100 %

2009 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Satışları

2009' Aralık Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini) 3.709 3.709 1%

B (Entry) 75.125 73.715 2.257 4.925 1.166 68 949 158.205 43 %

C (Compact) 90.870 45.544 1.605 5.092 1.138 1.292 145.541 39 %

D (Medium) 31.006 1.495 735 1.285 14.908 49.429 13 %

E (Luxury) 3.314 1 811 154 392 5.248 9.920 3 %

F (Upper Luxury) 509 155 2.351 3.015 1 %

Toplam 200.824 124.464 5.408 10.171 1.166 3.038 24.748 369.819 100 %

Yüzde 54 % 34 % 1 % 3 % 0 % 1 % 7 % 100 %  

Ocak - Aralık 2009/2010 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)   -28 %         -26 %

B (Entry) 6 % 48 % 89 % -9 % 189 % 41 % -14 % 27 %

C (Compact) 35 % 58 % 168 % 51 %   64 % 292 % 47 %

D (Medium) 33 % -47 % 23 %     36 % 51 % 36 %

E (Luxury) 110 % -100 % 168 % 10 %   0 % 99 % 103 %

F (Upper Luxury) 27 %         5 % 36 % 32 %

Toplam 25 % 48 % 115 % 21 % 189 % 40 % 70 % 38 %

2010 yılı Aralık sonu otomobil pazarının %82’ sini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C  segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu.   

 2010 yılı Aralık sonu otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış  adetine %42 pay alan C (213.874 adet) 
ve ardından yine %40 pay ile B (201.640 adet) segmentleri  ulaştı. Bu segmentlerin ardından %13 pay 67.380 adet ile D segmenti yer aldı. 
Geçen senenin aynı  dönemine kıyasla 2010 yılı Aralık ayı sonunda otomobil pazarında sadece A(%26) segmentinde  daralma görülürken 
en yüksek artışlar E (%103) ve C (%47) segmentlerinde görüldü.

2010 yılı Ocak-Aralık dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen  gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%49) oldu. Sedan otomobilleri %36 pay ile H/B ve %8 pay ile SUV otomobiller takip etti. Kasa tiplerine göre satışlarda daralma yaşanmaz-
ken, yine geçen senenin ilk 12 ayına göre % 189 ile CDV ve %115 ile SW otomobillerde gerçekleşti.

SD: Sedan, H/B: Hatcback, 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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ANALİZ

MOTOR HACMİ 2010'Aralık Sonu 2009' Aralık Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 412.162 81 % 304.785 82 % 35 % 37 % 18 %

1600cc-2000cc 
arası 87.246 17 % 56.766 15 % 54 % 60 % 18 %

2000cc üzeri 10.376 2 % 8.268 2 % 25 % 84 % 18 %

Toplam 509.784 100 % 369.819 100 % 38 % Vergi Oranları

DİZEL
2010'Aralık Sonu 2009' Aralık Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 138 5 % 124 3 % 11 %

B (Entry) 105.149 52 % 64.547 41 % 63 %

C (Compact) 115.874 54 % 65.492 45 % 77 %

D (Medium) 29.770 44 % 20.175 41 % 48 %

E (Luxury) 18.476 92 % 9.098 92 % 103 %

F (Upper Luxury) 3.348 84 % 2.368 79 % 41 %

Toplam 272.755 54 % 161.804 44 % 69 %

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2010'Aralık Sonu 2009' Aralık Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 1.693 62 % 2.125 57 % -20 %

B (Entry) 34.446 17 % 24.213 15 % 42 %

C (Compact) 61.454 29 % 42.565 29 % 44 %

D (Medium) 37.278 55 % 25.679 52 % 45 %

E (Luxury) 19.844 98 % 9.630 97 % 106 %

F (Upper Luxury) 3.987 100 % 3.012 100 % 32 %

Toplam 158.702 31 % 107.224 29 % 48 %

Otomobil pazarını motor hacmi bazında incelediğimizde, 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde en  yüksek paya %81 ile 1600cc altındaki oto-
mobiller 412.162 adetle sahip olurken, 1600-2000cc arası otomobiller de %17 pay ile 87.246 adet satıldı.   

2010 yılı 12 aylık dönemde dizel otomobil satışları geçen yıla oranla %69 oranında artış gösterdi. 2010  yılı 509.784 adet olan 12 aylık top-
lam otomobil satışının 272.755 (%54) adedini dizel araçlar oluşturdu.  2010 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı 
dönemi ile kıyaslandığında, tüm  segmentler içindeki dizel payı %44’den %54’e yükseldi.  

Toplam otomobil pazarında 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle otomatik şanzımanlı satış adetleri  2009 yılının aynı dönemine oranla 
%48 arttı. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil satış adetleri  geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki oto-
matik şanzımanlı otomobil  satışlarının payı geçen seneye göre %29’den %31’e yükseldi.   

AVRUPA OCAK – ARALIK 2010 DÖNEMİ OTOMOBİL PAZARI
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2010 yılı Aralık ayında 2009 yılı Aralık ayına  göre %2,7 daralma yaşandı ve 1.048.378 adet sevi-
yesinde otomobil pazarı gerçekleşti.  Aralık 2010’da en sert düşüş %61,9 ile Yunanistan’da gerçekleşirken, ardından %23,9  ile İspanya ve 
%21,7 ile İtalya’da görüldü. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre  satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla; Letonya %203,5, İzlanda 
%120,6 ve  Slovakya %81,5 oranıyla yer aldı. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın  aynı döne-
mine göre %4,9 azalışla 13.785.698 adet olarak gerçekleşti. 2009 ve 2010  yılları 12 aylık gerçekleşen kümülatif otomobil pazarı kıyaslan-
dığında en belirgin  düşüş %35,8 ile Yunanistan’da gerçekleşirken, hemen ardından %28,9 ile Bulgaristan  ve %25,1 ile Macaristan yer aldı. 
2010 yılı 12 aylık en yüksek artış sırasıyla; İrlanda (%54,7), İzlanda (%53,8) ve Portekiz (%38,8)’da gerçekleşti. 

AVRUPA OCAK – KASIM 2010 DÖNEMİ TİCARİ ARAÇ PAZARI
2010 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine  göre %9 artış ile 1.405.378 adet ola-
rak gerçekleşti. 2009 ve 2010 yılları 11 aylık gerçekleşen kümülatif  hafif ticari araç pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş %53,7 ile 
Romanya’da gerçekleşirken,  ardından %53,2 ile Slovakya’da ve %42,7 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü. 2010 yılı 11 aylık en  yüksek artış 
sırasıyla; İsveç (%37,7), Litvanya (%27,2) ve Norveç’de (%25,1) gerçekleşti. Ka
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Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Aralık 2010 (Kaynak: ACEA)
1 Almanya
2 Fransa
3 İngiltere
4 İtalya
5 İspanya
6 Belçika
7 Türkiye
8 Hollanda
9 Avusturya
10 Polonya
11 İsviçre
12 İsveç
13 Portekiz
14 Çek Cumhuriyeti
15 Yunanistan
16 Norveç
17 Finlandiya
18 Romanya
19 İrlanda
20 Slovakya
21 Slovenya
22 Lüksemburg
23 Macaristan
24 Bulgaristan
25 Estonya
26 Litvanya
27 Letonya
28 İzlanda

547.347
509.784

483.619
328.563

333.539
294.239
289.684

223.491
169.236
141.499

88.373

59.226

45.081
16.257
8.848

7.970
4.976
3.106

0 500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000

Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-Kasım 2010 (Kaynak: ACEA)
1 Fransa
2 İngiltere
3 Türkiye
4 Almanya
5 İtalya
6 İspanya
7 Belçika
8 Hollanda
9 Portekiz
10 Polonya
11 İsveç
12 Norveç
13 Avusturya
14 İsviçre
15 Danimarka
16 Çek
17 İrlanda
18 Yunanistan
19 Finlandiya
20 Slovakya
21 Romanya
22 Slovenya
23 Lüksemburg
24 Bulgaristan
25 Estonya
26 Litvanya
27 Letonya
28 İzlanda 186

206.140
202.221

177.963
169.367

105.789
49.547

48.183
39.906

35.923
33.795

26.211
25.596

22.336
14.025
10.439
10.420

10.180
9.922
7.918

6.321
5.828
4.868
2.939
2.330

972
463
198
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2.916.260
2.251.669

2.030.846
1.960.282

982.015

127.754
111.968

94.541

64.033

49.726

400.000

377.013




