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Değerli Otoban Dergisi okurları,

Yetkili satıcılık yapmayı bisiklete binmeye benzetiyorum, ortam şartları, zemin şartları ve 
süratiniz çok önemli.

Çok yavaş giderseniz dengesiz, çok hızlı giderseniz riskli, ıslak zeminde veya hava soğukken 
çok dikkatli olmak gerekiyor.

Dünya karışıyor, kontrolümüz dışımızdaki faktörlerden dolayı otomobil satışları hız kesebilir 
mi?

Tüm sektör paydaşlarımızdan yılbaşında olumlu sinyaller gelirken bir anda işler terse gider 
mi? Ve otomotiv sektörü ani bir fren yapabilir mi? Böyle bir durumda neler yapılmalıdır?

DİYALOG toplantılarında söylediğim önemli bir cümlenin bir kez daha altını çizmek istiyorum.
Türkiye de 1 milyon araç satışı için yetkili satıcılar fiziki şartlar ve personel yapısı olarak hazırdır.
Umuyoruz iç ve dış şartlar elverişli olur ve bu rakamları yakın zamanda görebiliriz.

Otomotiv sektörü Türkiye'de giderek parlayan bir yıldız, Sanayi Bakanlığı'nın yayınladığı 
strateji belgesi bunun önemli bir göstergesi, bu belgeye göre alınan kararları özet olarak 
bilgilerinize sunuyorum:

1. Ar-Ge Altyapısını İyileştirmek

2. Şirketlerin Tasarım, Üretim, Markalaşma Beceri ve Kapasitelerini Artırmak

3. Otomotiv Sektöründe İç ve Dış Pazarları Geliştirmek

4. Hukuki ve İdari Düzenlemeleri İyileştirmek

5. Fiziki Altyapıyı Geliştirmek

Bütün bu önemli gelişmelere ilave olarak Türkiye'de önemli markaların üretim hesapları 
yapılıyor,

Otomobil teknolojisinde çok önemli gelişmeler oluyor, alternatif güç kaynakları devreye 
giriyor,

Mevcut üreticilerin kapasite arttırma çalışmaları gündemde,

Tüm bu olumlu gelişmelere baktığımızda gördüğümüz net tablo şudur,her ne gelişme olursa 
olsun üretilen araçları müşteriler ile buluşturacak ve hizmet verecek olan Yetkili Satıcılardır.

Fakat dikkat edilmesi gereken husus, yetkili satıcılık, iş sahibinin otomotivin dışında yaptığı 
işlerden aktardıkları ile finanse edilerek yapılacak bir meslek boyutunu aşmıştır.

Sözün özü, sadece yetkili satıcılık yapan bir meslektaşımız, Yere daha sağlam basmalıdır.

İşte bu sebeple OYDER'in yeni vizyonu “BİRLİKTE, GÜÇLÜ VE DAHA İYİYE" olarak belirlenmiştir.

Her bir yetkili satıcı dostumuzun endişesi, gelecekte bu mesleğin nereye doğru gittiğidir.

Bu sorunun cevabını hep birlikte 27 Nisan 2011 tarihinde İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre 
Merkezi'nde devletimizin ilgili Bakanları, paydaş derneklerimizin Başkanları, sektörümüzün 
üst düzey yöneticileri ve sektördeki Bankacı ve Sigortacı iş ortaklarımız ile tartışacağız.

Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz “Otomotiv'in Geleceği” konferansımıza hepinizi 
bekliyoruz. 

Sevgi ve Saygılarımla...
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OYDER MESAJI

Mehmet Sağıroğlu
OYDER 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Bir olalım, 
diri olalım, iri olalım

Bu tehditleri;

Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan kargaşaların, Orta Doğu ülke-
lerine de sirayet etmesi ve ciddi çatışmalara dönüşmesi halinde 
Türkiye’yi de içine alabilecek ekonomik kriz ihtimali,

l Yukarıdaki nedenle sürekli artan petrol fiyatlarının otomobil 
kullanımını ve dolayısı ile talebini azalması,

l  2011 Haziranın da yapılacak genel seçimlerden sonra iş başı-
na gelecek hükümetin sıkı para politikası izleme ihtimali,

l  Merkez bankasının aldığı ve alması muhtemel ekonomiyi 
soğutmaya yönelik önlemler nedeni ile döviz kurlarının ve 
tüketici kredisi faiz oranlarının yükselmesi,

l  Sağlayıcılarca sürekli düzenlenen kampanyalarda zaten ye-
terli olmayan yetkili satıcı kar marjının daha da azalması ve 
stok baskısı nedeni ile oluşan yıkıcı rekabetin artması sonun-
da iyice karsız hale gelecek olan bayilerin sektörde isteksiz 
ve iddiasız oyuncu haline gelmesi veya oyundan düşmesi 
ihtimali, gibi sıralayabiliriz.

Satışlarla ilgili kaygılarıma ek olarak;

l  Sigorta şirketlerinin parça tedarikinde servislerimizden aşırı 
indirim talepleri ile hasar bedellerinin belirlenmesi ve öden-
mesi kıstaslarının iyileştirilememesi 

l  Kalifiye eleman istihdamındaki güçlük ve pahalılaşma

l  Yetkili satıcıların, her alanda kayıt içi çalışması karşısında 
büyük ölçüde kayıt dışı çalışan, orijinal veya eş değer yedek 
parça kullanmaktan imtina eden, adeta ‘merdiven altı’ diye 
tabir edeceğimiz, özel servisler ile rekabet gücünün azalma-
sı gibi nedenler ile bayilerimizin satış sonrası gelirleri ve kar-
lılığı da düşmektedir.

Sevgili Meslektaşlarım

Yukarı da sıraladığımız satış ile ilgili tehditler söz konusu olmaz 
ise 2011 yılında 1 milyon adetlik satış adetlerine yaklaşabilece-
ğimiz kanaatimi yineliyorum. Fakat böyle olsa bile, 2010 yılında 
olduğu gibi,2011 yılında da ‘HARMANI ÇOK, TANESİ AZ ÇİFTÇİ’ 
konumunda kalacağımız ihtimali beni korkutuyor.

Çok araç satmışız ama az para kazanmışız… 

Bu konum ticari amaçlarla yatırım yapmış biz bayileri yıpra-
tacak, kimimizi keyifsiz, isteksiz, iddiasız oyuncu haline getirir 
iken kimimizi de oyun dışına itecektir.

Öte yandan sağlayıcıların bazılarının Mart ayı itibari ile açıkla-
nan 2010 karlılık rakamlarını da gıpta ile izlediğimi söylemeden 
edemeyeceğim. Allah onlara da daha çok kazanç versin, darısı 
da biz bayilere olsun.

Demek ki karlılığımızı arttırmak için gerek kamu kuruluşları, ge-
rekse sağlayıcılar nezdinde daha çok uğraşı ve hak arayışı  için-
de olmak ihtiyacındayız. Bu uğraş münferit olarak verilemez. 
Bu nedenlegüç birliği içinde olmalıyız.  Bu birliğin tek adresi 
de OYDER’dir. OYDER çatısı altın da ‘Bir olalım, diri olalım, iri 
olalım’’.

Hayırlı, kazançlı iyi bir yıl dileği ile sevgi ve saygılar... 

Sevgili Meslektaşlarım değerli OTOBAN okuyucuları;

2010 yılındaki otomobil satış adetleriyle tarihi bir rekora 
imza attık. Bu tarihi rekorun elde edilmesinde yıl boyunca 
çok iyi planlama yapan sağlayıcıların katkılarının yanı sıra, 
çok değerli yetkili satıcı meslektaşlarımın da olağanüstü 
emek ve gayretlerini şükranla anmak istiyorum.

Bu yılın Ocak ve Şubat satış adetleri dikkate alındığında, 
2011 yılının 2010 yılını da aşan bir yıl olacağı hatta aşağı-
da sayacağım Türkiye ekonomisine ve sektörümüze yönelik 
tehditler bertaraf edilebilirse 1 milyon adetlik satış rakamla-
rına yaklaşabileceğimiz kanaatindeyim.
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Hyundai Assan Yurtiçi Satış'a 
yeni genel müdür

Mazda’da Yeni Atama

Hyundai Assan Otomotiv 
Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 
Kurthan Tarakçıoğlu'ndan 
boşalan Yurtiçi Satış, 
Pazarlama ve Satış Sonrası 
Genel Müdürlüğü'ne Ümit 
Karaarslan getirildi.

Mert Güçlüer, Şubat ayı 
itibariyle, Mazda’nın Türkiye 
Ulusal Satış Şirketi’ne Satış 
Direktörü olarak atandı.

H yundai Assan'dan yapılan 
açıklamada, Karaarslan'ın yeni 

görevine 17 Şubat 2011 itibariyle 
başladığı belirtilerek, Karaarslan'ın 
uzun yıllar otomotiv sektörünün 

Y eni atamayla ilgili bilgi veren 
Mazda Türkiye Ulusal Satış Şirketi 

Genel Müdürü Nurkan Yurdakul: 
“Mazda için Türkiye’de çok önemli 
bir atılım yılı olarak gördüğümüz 
bu süreçte Mert, ekibimize katıldığı 
için çok mutluyuz. Uzun yıllardır 
otomotiv sektörünün içinde 
edindiği deneyimlerini bizimle 
paylaşacağından ve birlikte daha 
büyük başarılara imza atacağımızdan 
eminim” diye konuştu.

önemli kuruluşlarında yöneticilik 
yaptığı, Honda Türkiye A.Ş'de 1997 
ile 2009 yılları arasında önce Satış ve 
Pazarlama Müdürü ve son olarak da 
Genel Müdür Yardımcısı görevlerini 
üstlendiği kaydedildi. Açıklamada, 
İstanbul'da 1958 yılında doğan 
ve Çukurova Üniversitesi İşletme 
Bölümünden mezun olan Ümit 
Karaarslan'ın 1980 yılında başladığı 
iş hayatında sırasıyla SASA, Temsa ve 
Toyotasa'da çalıştığı yer aldı. 

40 yaşındaki Güçlüer, otomotiv 
sektöründe 15 yıldan uzun bir 
süredir çalışan tecrübeli bir yönetici. 
Daewoo&Ssangyong, Kia Motors ve 
DAF&Tırsan gibi önemli markaların 
Pazarlama Müdürü ve Danışman 
pozisyonlarında görev aldı. 
Mazda’daki yeni görevine başlamadan 
önce Proton Cars ve AMG Pdt 
şirketlerinde Genel Müdür ve Proje 
Koordinatörü olarak görev almaktaydı.

Mert Güçlüer, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği 
eğitimi aldı. Master derecesini 
Boğaziçi Üniversitesi Makina 
Mühendiliği Fakültesinde tamamladı 
Evli olan Güçlüer, ileri seviyede 
İngilizce’nin yanı sıra İtalyanca, 
Fransızca ve Almanca biliyor. 

ALJ Grup'tan
"Güzel İş Kapısı"

Yasa değişti, kusur 
ortadan kalktı 

T oyota’nın dünyadaki en büyük 
distribütörü ALJ Grup, işsizlik 

sorununun çözümüne katkı için 
önemli adım attı. ALJ, ilkini İstanbul 
Sancaktepe’de açtığı BRJ (Güzel İş 
Kapısı) şubeleriyle 2015’e kadar 185 
bin kişiye iş bulacak, iş kuracak ve 
faizsiz kredi imkanı verecek. ALJ 
Grup Başkanı Mohammed Jameel’le 
görüşen Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, projeyi destekleyeceğini ve 
takip edeceğini bildirdi. Sosyal 
sorumluluk ve toplum yararına 
projelerin ALJ Grup için her zaman 
asıl işin bir parçası olduğunu belirten 
Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar 
Bozkurt, “ALJ, girdiği bir ülkede 
ticaretten ve para kazanmaktan önce 
bu ülkeye sosyal olarak nasıl katkı 
sağlayabileceğine bakıyor. Türkiye’ye 
de girdiğinde de Mohammed 
Jameel’in bize ilk sorduğu, ‘Bu ülke 
için ne yapabiliriz’ oldu” dedi. 

T rafik sigortasında yeni başlayacak 
uygulama ile artık alkollü ve 

ehliyetsiz sürücü kusurlu sayılmayacak. 
Sigortacıların tüm itirazlarına rağmen 
Torba Yasa’ya konan bir maddeyle 
kusurlu, kusursuz trafik kazası geçiren 
herkes kamu, özel ayrımı olmaksızın 
istediği hastanede tedavi görecek ve 
tedavi masraflarının tamamını Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak. 
Bunun için de trafik sigortası 
primlerinin yüzde 15’i sigorta şirketleri 
tarafından SGK’ya aktarılacak. 

Torba Yasa ile sigorta şirketleri 
devreden çıkacak, trafik 
kazasından artık kusurlu, 
kusursuz herkesin tedavi 
masraflarını SGK karşılayacak. 
Yeni düzenlemede kusur oranı 
kalktığından alkollü, ehliyetsiz, 
sigortasız araç kullananlar 
uygulanacak cezai yaptırımın 
ne olacağı belli değil. 
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Araç muayenesinde kusurlara yeni düzenleme

Mercedes-Benz Türk Bayi Yönetimi 
"Certified Manager" Eğitimleri Sertifika Töreni 

“2011-2012 Yıllarında Uygulanacak Kusurlar Tablosuna” göre araç-
ların muayenede “emniyetsiz”, “ağır kusurlu”, “hafif kusurlu” kabul 
edilmelerine gerekçe olan ölçütlerde değişikliğe gidildi. Araç mua-
yenesinde, Anti Blokaj Sistemli (ABS) üretilmiş araçların ABS’sinin ip-
tal edilmesi veya fabrika çıkışı ABS’siz olarak üretilmiş araçlara son-
radan teknik onay alınmadan ABS takılması “ağır kusur” sayılacak.

Mercedes-Benz Türk, kalite anlayışını ürünlerinin yanı sıra, satış ve 
satış sonrası hizmetlerde de geliştirebilmek için tüm kademelerdeki 
bayi çalışanlarına uyguladığı geniş kapsamlı eğitim ve sertifikas-
yon programlarına ilave olarak 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
işbirliğiyle başlattığı “Certified Manager - C-Manager” eğitimlerini 
2010 yılı sonunda, tamamladı. 

U laştırma Bakanlığınca yapılan 
düzenlemeyle bir önceki 

muayenesine göre kilometresi düşük 
olan araçlar ”hafif kusurlu”, arka 
amortisörleri olmayan, lastik sayısı 
eksik olan veya aynı aks üzerinde farklı 
ebatta lastik kullanılan, ön cam buğu 
giderme sistemi çalışmayan araçlar 
”ağır kusurlu” kabul edilecek.

Alınan bilgiye göre, yarından itibaren 
geçerli olacak ”2011-2012 Yıllarında 
Uygulanacak Kusurlar Tablosuna” göre 
araçların muayenede ”emniyetsiz”, 
”ağır kusurlu”, ”hafif kusurlu” kabul 
edilmelerine gerekçe olan ölçütlerde 
değişikliğe gidildi.

Buna göre, araçların ABS’lerinin 
çalışmaması veya arızalı olması, fabrika 
çıkışı ABS’li üretilmiş araçların ABS’sinin 

M ercedes-Benz Türk Bayi 
ağında görev yapan 172 bayi 

yöneticisi, katıldıkları C-Manager eğitim 
modüllerini başarıyla tamamlayarak, 
sertifikalı yönetici "Certified Manager" 
sertifikasını almaya hak kazandı.

iptal edilmesi veya fabrika çıkışı ABS’siz 
olarak üretilmiş araçlara sonradan 
teknik onay alınmadan ABS takılması, 
”ağır kusur” sayılacak.

Yeni kusur düzenlemesiyle ABS’li 
üretilen yolcu ve yük taşıyan M2, M3, 
N2, N3, O3 ve O4 sınıfı ticari araçların 
ABS’lerinin çalışır durumda olması 
ve iptal edilmemesi, ABS’li olmaları 
gerektiği halde teknik mevzuata 
aykırı şekilde ABS’siz üretilmiş/tadil 
edilmiş araçların ve özellikle M2 sınıfı 
minibüs, M3 sınıfı otobüs ve O4 sınıfı 
römorkların üzerine sonradan ve teknik 
onay olmadan takılmış ABS’lerin araç 
muayenesi sırasında tespit edilmesi ve 
bunların teknik onay almaları güvence 
altına alınmış olacak.

Düzenlemeyle bir önceki muayenesine 

Daimler A.G.'nin uluslararası eğitim 
birimi "Global Training" bünyesinde 
geliştirilen "Certified Manager - C 
Manager" eğitim programı, Türkiye'nin 
yanısıra Almanya, İtalya, Fransa, 
İngiltere ve İspanya başta olmak üzere 
toplam 27 farklı ülkede uygulamaya 
alındı.

Mercedes-Benz Türk diğer ülkelerden 
farklı olarak, "C-Manager" programını 
akademik alt yapıyı eksiksiz sağlayan 
bir çözüm ortağıyla, Boğaziçi 
Üniversitesi öğretim görevlileriyle 
birlikte gerçekleştirdi. Program 

göre kilometresi düşük olan araçların 
”hafif kusurlu” kabul edilmesi sağlandı. 
Yetkililer, bu durumdaki kilometre 
ibrelerinde geriye dönüş olmadığı için 
bu durumun ”ağır kusur” yerine ”hafif 
kusur” olarak kabul edildiğini belirtti.

ABD üretimi olan ve renkleri 
ruhsattakiyle uyuşmayan araçlar 
nedeniyle mağduriyetler yaşandığını 
ifade eden yetkililer, bu durumdaki 
araçların ”ağır kusurlu” yerine ”hafif 
kusurlu” kabul edileceğini bildirdi.

Araçlara mevzuata uygun şekilde 
dördüncü dingil ilave edilmemesi 
”emniyetsiz” olarak sayılırken, daha 
önceden ”hafif kusur” kabul edilen 
arka amortisörlere ilişkin madde 
”olması gerektiği halde arka amortisör 
yoksa ‘ağır kusur’ sayılacak” şeklinde 
düzenlendi.

Araçların lastik sayıları eksikse, aynı 
aks üzerinde farklı ebatta lastik 
kullanılmışsa ve ön cam buğu giderme 
sistemi çalışmıyorsa ”ağır kusurlu’ 
olarak kabul edilecek. 

dahilinde, Mercedes-Benz Türk A.Ş. bayi 
yöneticileri için hazırlanan, Mercedes-
Benz Türk ve Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşamboyu Eğitim Merkezi - BÜYEM 
koordinasyonunda yürütülen ve bir 
yüksek lisans programı benzeri eğitim, 
18 ayda tamamlandı.

C-Manager Eğitimi, "Müşteri İlişkileri", 
"Strateji Oluşturma ve Performans 
Yönetimi", "Pazar Yönetimi", "Süreç ve 
Değişim Yönetimi", "Mali Yönetim", 
"İnsan Kaynakları Yönetimi" ve "Liderlik" 
modüllerini kapsıyor. 
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85 model ve üstü 
araçlar ‘hurda’ oldu 

M odeli 1985 ve öncesi olan 
kamyonet ve minibüsler 

hurda araç kapsamına alındı. Buna 
göre 26 yaşından eski araç sahipleri 
isterlerse araçlarını hurdaya 
ayrırabilecek ve karşılığında hurda 
parası alacak, ayrıca tüm vergi 
borçları silinecek. “Bir Kısım Motorlu 
Karayolu Taşıtlarının Piyasadan 
Çekilmesine İlişkin  Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 
Resmi Gazete'nin 25 Şubat 2001 
günl sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Buna göre, modeli 

1985 ve öncesi yıllar olan kamyon, 
tanker ve çekici ile  otobüslere ek 
olarak kamyonet ve minibüsler de 
hurdaya ayrılabilecek.

Bu kararla ekonomik ömrünü 
tamamlamış araçların piyasadan 
çekilerek, büyük oranda yolcu ve 
yayalarla yüklerin de güvenliğinin 
sağlanması hedefleniyor. Hurda 
araçların yollardan çekilmesiyle 
enerji tasarrufunun yanı sıra çevre 
temizliğine de katkıda bulunulacak. 
Böylece, daha az hava ve gürültü 
kirliliği yaşanacak. 

Otokoç, yeni 
adresine taşındı
Satış ve satış sonrası hizmetlerini 
sunduğu Ford’un perakendecisi 
olan Otokoç, Ankara’daki yeni 
adresine taşındı.

O tokoç’un, Ankara’daki yeni 
adresine taşındığı bildirildi. 

Açıklamada, “Başkentte uzun 
yıllardır bulunduğu tesisten 
ayrılan Otokoç, artık Çankaya ilçesi 
Kızılırmak Mahallesi’ne bağlı Konya 
Devlet Karayolu üzerindeki 108/A 
numarada hizmet veriyor. 207 47 00 
nolu telefonla ulaşılan şirket, yeni 
adresinde de Ford’un satış ve satış 
sonrası hizmetlerini Otokoç kalitesi ile 
sunmaya devam edecek” denildi. 

Borusan Otomotiv Yönetim Değişiklikleri

2 4 Kasım 2008 tarihinden itibaren  
Borusan Otomotiv’de BMW 

Genel Müdürü ve Ali Vahabzadeh 
ile birlikte İcra Kurulu Eş Başkanlığı 
görevlerini yürüten Eşref Biryıldız 1 
Mart 2011 tarihinden itibaren yola 
İcra Kurulu Başkanı olarak devam 
ederek, BMW Genel Müdürü ünvanı 
altındaki görevini BMW Grup Satış 
ve Pazarlama Direktörü ünvanı 
altında Ayhan Ölçer’e devretmiş oldu. 
Önceki dönemde Land Rover Genel 
Müdürü olarak görev yapan Ayhan 
Ölçer yeni görevinde BMW, MINI, 
BMW Motosiklet Satış ve Pazarlama 
sorumluluğunu üstlendi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu 
yine aynı üyelerden oluşacak, İcra 
Kurulu Eş Başkanı Ali Vahabzadeh 
görevine İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak devam edecek ve 
Borusan Otomotiv’in temsil ettiği 
tüm markaların satış ve pazarlama 
faaliyetleri kendisine bağlı olacaktır. 
Geçen dönemdeki görevlerine 

Borusan Otomotiv 1 Mart 2011 
tarihinden itibaren yürürlüğe 
giren yeni yapılanması ile 
çeşitli görev değişikliklerini 
hayata geçirdi. 

devam edecek olan Borusan Otomotiv 
Satış Sonrası Direktörü Atilla Ermutlu, 
Borusan Otomotiv Mali ve İdari İşler 
Direktörü Kerim Kazgan ve Borusan 
Oto Perakende Operasyonları (ki 
bunlar  İstanbul Avcılar, İstanbul 
İstinye, İstanbul Dolmabahçe, Ankara 
Esenboğa, Ankara Çankaya, Ankara 
Birlik ve Adana’da yerleşik Borusan 
Otomotiv’in sahibi olduğu Yetkili 
Satış ve Yetkili Servisleridir) Direktörü 
(Borusan Oto Genel Müdürü) Tijen 
Çıdam da Borusan Otomotiv’in diğer 
İcra Kurulu üyeleridir.

BMW Satış Bölümü stratejik planları 
paralelinde, ürün segmentlerine 
odaklanabilmek ve satış 
operasyonlarında daha etkin süreçler 
yürütebilmek amacıyla üç bölüme 
ayrıldı. BMW Satış Ürün Yönetiminde 
Ayhan Ölçer’e bağlı olarak model 
sınıfları bazında üç ayrı müdürlük 
olacak. Bu üç görevdeki BMW Satış 
Müdürleri Can Mete Paker, Burak 
Boduroğlu ve Murat Radmard’tır. BMW 
Satış Müdürü görevini uzun yıllardır 
başarı ile yürüten Faik Akkök yeni tesis 
Borusan Oto Dolmabahçe’ye Şube 
Genel Müdürü olarak atanmıştır. Tijen 
Çıdam’a bağlı olan Faik Akkök, bu 
görevinin yanı sıra Ali Vahabzadeh’e 

bağlı olarak Aston Martin Genel 
Müdürü görevini de üstlenecektir. 
BMW Pazarlama Bölümü de bu 
organizasyon değişimi çerçevesinde 
ürün yönetimine geçilmesi ile yeniden 
yapılandırıldı.  Pazarlama Bölümü, 
diğer faaliyet alanlarına yönelik 
olarak yeniden düzenlenerek bundan 
böyle Pazarlama İletişimi Bölümü 
olarak konumlandırılmış, halen 
Borusan Oto Avcılar Land Rover Satış 
ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
olarak görev yapan Simay Alsan 
Pazarlama İletişimi Müdürü olarak 
görevlendirilmiştir. Simay Alsan’ın 
Pazarlama İletişimi görevi tüm BMW 
Otomobillerini kapsayacaktır. Simay 
Alsan bu görevini BMW Grup Satış ve 
Pazarlama Direktörü Ayhan Ölçer’e 
bağlı olarak sürdürecektir.Stratejik 
Planlama ve Bayi Geliştirme rolleri  
de bir bölüm çatısında birleştirilerek, 
Strateji ve Bayi Geliştirme Bölümü 
oluşturulmuştur. Direkt olarak İcra 
Kurulu Başkanı Eşref Biryıldız’a bağlı 
olacak bölümde, halen MINI Marka 
Müdürü olarak görev yapan Funda 
Ölçer, Strateji ve Bayi Geliştirme 
Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 
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OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, CNBC-e Finans Cafe programına katıldı.
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OYDER: Yeni rekora hazırız
Türkiye genelinde 327 otomotiv yetkili satıcısının 
oluşturduğu OYDER'in Başkanı H. Şükrü Ilısal, ilk 2
ayda gerçekleşen satışların yeni bir rekor göstergesi 
olabileceğini söyledi.

OYDER otomotiv basını ile bir araya geldi

25 milyon kişiye ulaşıyoruz
Türkiye çapında toplam 300 plazada 5 milyon metrekare
alanda araç satan yetkili satıcıların yatırım tutarı
5 milyar doların üzerinde. OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal,
yetkili satıcıya gelen her 10 kişiden birinin araç 
satın aldığını anlattı.
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Gökten taş düşmezse  
1 milyon olur
Mart ayını tahmin edemediğini kaydeden Ilısal "Çünkü
otomobiller daha zamlanmadı. Satılan otomobiller stoktan
gidiyor" diye konuştu. Ocak ayı satışlarını son 5 yıla
simüle edildiğinde 2011 yılı otomotiv pazarının 1 milyonu
 aşacağı sinyalini verdiğine dikkat çeken Ilısal "Gökten
 taş düşmezse bu rakama ulaşırız" dedi.

Otomobilleri artık
masterli
ikinci kuşak satıyor 

Hakan Özenen
HT Ekonomi

Otomotiv sektörü denince 

nedense biz profesyonellerin aklına

hep 15 üretici ve 52 markanın 

oluşturduğu Otomotiv Sanayi 

Derneği ile Otomotiv Distribütörleri 

Derneği geliyor. Oysa tüketici için 

otomobilini satın aldığı yetkili satıcı 

hem fabrikayı , hem distribütörü 

temsil ediyor. Otomobilin 

amortisöründen ses gelen kullanıcı 

için o parçanın bir yan sanayi ürünü 

olması tatmin edici bir açıklama 

değildir. Lastik de, cam da, koltuk da 

kimden alınırsa alınsın o markanın 

ürünüdür ve bu üründen fabrika, 

ithalatçı, yan sanayici değil doğan 

olarak yetkili satıcı sorumludur. 

Dolayısıyla bir otomobili satan 

yetkili satıcının hem mühendis, 

hem finansçı, hem psikolog, hem de

 çok sabırlı ve misafirperver olması 

gerekiyor. 
Geçen hafta bir araya geldiğimiz 

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 

Oyder’in Başkanı Şükrü Ilısal, 

tüketiciye dokunan tek dernek 

olduklarını söylerken işte bunu 

kastediyordu. 
OYDER Başkanı Şükrü llısal’ın dikkat 

çektiği bir başka konu ise, 

otomobil yetkili satıcılığının artı 

sadece bir malı alıp, üzerine kâr 

koyup satmak olmadığıydı. Şirketleri 

kuran babaların zorlu şartlarda 

sermaye biriktirdiğini, pek çok 

bilgiyi el yordamıyla ve tecrübe

ederek öğrendiğini anlatan Ilısal, 

bugünlerde yetkili satıcılarda görev 

almaya başlayan ikinci kuşağın 

ise çok ciddi eğitim almış, bu işi 

dünyanın her yerinde yapabilecek 

donanımda gençler olduğunu 

anlatıyordu. 
70 bin çalışanı bulunan yetkili

 satıcıların tüm yatırımlarını yılda 1

 milyon araç satmak üzere yaptıklarını 

söyleyen Ilısal, kâr edemediği için 

ağladığı söylenen yetkili satıcıların

pazarın bu büyüklüğe ulaşması 

halinde, yatırımlarının karşılığını 

da alacaklarını ifade ediyordu. llısal 

‘ın altını çizdiği bir başka konu 

ise fiyat artışlarına ilişkin. Başkan,

 geçen yılı 1.9 TL civarında kapatan

 Euro’nun birden 2.2 liralar seviyesine 

çıkmasının araç fiyatlarına hızla 

yansımayacağını söylüyordu. 

1 Euro = 2 . 2 TL’nin pek çok marka

tarafından aslında geçen yıldan 

beri beklendiğini, fiyatların bu kur

ortalamasından oluşturulduğunu,

ancak kur düşük kalınca 

“kampanyalar “ düzenlenerek fiyatın 

kur seviyesine çekildiğini anlattı. 

Yani bugünkü liste fiyatlarının tam 

da, güncel kuru yansıttığını ifade 

etti.
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OYDER, DEVLET BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN’I
ZİYARET ETTİ

OYDER’İN WEB SİTESİ YENİLENDİ

2 Mart 2011 tarihinde OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı H.Şükrü 
Ilısal, Genel Sekreter Tamer Atsan, 
Ankara’daki Yönetim Kurulu 
üyelerinden Tevfik Akbak ve 
Nizamettin Uğurlu, Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan'ı makamında 
ziyaret etti.
Geçmişten bu güne kadar 
Otomotiv sektörüne katkılarından 
dolayı teşekkür edilen Zafer 
Çağlayan ile sektör hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca 27 Nisan 2011 tarihinde 
İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 
OYDER Konferansı'na davet edilen 
Zafer Çağlayan yoğun programına 
rağmen böyle bir organizasyonda 
yer almaktan büyük mutluluk 
duyacağını ifade etti.

DİYALOG

SEKTÖRLE EL ELE
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Yetkili satıcılarımız ile bir 
ekibiz ve aynı gemideyiz
Hideto Yamasaki
Honda Türkiye A.Ş.
Genel Müdür

Türkiye deki otomotiv pazarını ve geleceği na-
sıl değerlendiriyorsunuz? Öngörüleriniz neler-
dir?

Ö ncelikle belirtmeliyim ki, Türk otomo-
tiv pazarı çok büyük bir potansiyel, 
Avrupa’da araç sahipliği oranına baktı-
ğımızda 1000 kişiden yaklaşık 500’ünün 
aracı var, Türkiye ye de ise bu oran 

1000’de 100. Bu da bize bu potansiyeli çok net bir şekil-
de işaret ediyor.

Buradaki önemli konu Türkiye’deki vergi oranlarının di-
ğer ülkelere göre çok yüksek olması, incelediğimizde gö-
rüyoruz ki Türkiye’de insanlar araç sahibi olmak için ne-
redeyse Yurt dışına göre 2 kat daha fazla vergi ödüyorlar.

Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50 - yüzde 
50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. 
adı altında kuruldu. 21 Eylül 1996'da Gebze 
Şekerpınar’da temeli atılan Honda Türkiye 
Fabrikası’nın inşaatı 14 ay gibi kısa bir sürede 
tamamlandı ve deneme üretimine geçildi. 
1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic 
modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 
2003 tarihinden itibaren Honda Türkiye A.Ş. 
olarak yüzde100 Honda Motor Co. sermayesi ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Biz Honda Türkiye ekibi olarak kendi içimizde yakın gelecek-
te vergi oranlarında müşterilerin lehine bir takım değişiklik-
lerin olma ihtimalini tartışıyoruz.

Bununla birlikte Türkiye de ki kişi başına düşen gelir miktarı 
ve dolayısıyla satın alma gücü giderek artıyor, bu çok sevin-
dirici, bu pozitif tablodan hareketle ben 2011 pazarının ge-
çen yılın yüzde10 üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. 
Tabi ki Yurt dışında herhangi bir anormallik olmazsa.

Yine başka bir önemli husus Türkiye de yaş ortalamasının 30 
yaşlar civarında olması, bu oran Avrupa’da 40 civarıdır. Bu da 
oldukça kritik ve dikkat edilmesi gereken bir konu.

Gördüğünüz gibi konuştuğumuz her konu Türkiye’de ki po-
tansiyelin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor.

Bu sebeple buna hazır olmamız ve Hükümetin alacağı karar-
ları dikkatle izlememiz lazım.

Türkiye’den bahsederken burada İstanbul’a da değinmek 
isterim, bu gün coğrafi konumu, nüfus yoğunluğu, stratejik 
önemi ve giderek artan trafiği ile İstanbul tek başına bir ülke 
gibi duruyor.

Tabi bu kadar yoğun nüfus ve artan trafik, İstanbul’da mo-
tosiklet kullanımın yakın gelecekte artacağının sinyalini ve-
riyor.

Honda Türkiye’nin hedefleri nelerdir?

Açıkçası geçen yıl kötü bir netice aldık ve 16.259 araç satışı 
ile yüzde 3,2 pazar payı elde ettik, geçtiğimiz senelerde pa-
zar payımız yüzde 6’ya kadar çıkmıştı.

Bu yıl toplam pazarın yüzde 10 gelişeceğini ve buna paralel 
olarak Honda’nın da satışlarını yüzde 10 geliştireceğini ön 
görüyorum. Buradaki kritik konu pazarın talep ettiği doğru 
ürünlerin sağlanmasıdır.

Türkiye’de Honda’nın yaşadığı problemin büyük bir kısmı di-
zel araçların ürün gamımızda yer almamasından kaynaklıdır. 
Ancak Honda merkezi Amerika pazarına konsantre oldu-
ğundan ve bu pazarda dizel araç çok az olduğundan dolayı 
Türkiye de önemli bir pazar kaybı yaşanmıştır. Honda Türki-
ye dizel araç satışı ile ilgili çalışmaları var, öncelikle bu yıl 2,2 
litre dizel CRV satmayı planlıyoruz.

Orta vade de ufak araçlarda dizel motor öngörümüz var, An-
cak Honda terminolojisinde orta vade 3 yıl, kısa vade 1 yıl 
demektir.

“Bu yıl toplam pazarın yüzde 10 gelişeceğini ve 
buna paralel olarak Honda’nın da satışlarını 
yüzde 10 geliştireceğini ön görüyorum.” 

Tamer Atsan, Hitedo Yamasaki, Murat Mutlu
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Honda Yetkili Satıcılarından beklentileriniz neler-
dir? 

Ben Amerika da, Meksika da ve Japonya da görev yaptım, 
dolayısıyla dünyada ki Honda Yetkili Satıcılar ile ilgili yeterli 
bilgiye sahibim. Türkiye’deki yetkili satıcılara baktığımda on-
ların genel olarak güçlü olduklarını görüyorum ve iş yapma 
şekillerine hayranlık duyuyorum.

Müşteri odaklı çalışıyorlar, işlerini çok ciddi yapıyorlar, elbet-
te bazı bölgelerde ki bazı yetkili satıcılarımızda geliştirme-
miz gereken konular vardır fakat Yurt dışındaki Honda Yet-
kili Satıcı şebekeleriyle mukayese ettiğimde çok güçlü bir 
Yetkili Satıcı ağına sahip olduğumuzu söyleyebilirim.

Yurtdışında otomobil işi ile ilgili yaşadığım ve gördüğüm 
konu Yetkili satıcıların Satış Sonrası, ikinci el ve sigorta işin-
den önemli miktarda para kazandıklarıdır, sıfır kilometre 
araç satışında karlar oldukça minimize olmuştur, bu sebeple 
Yetkili Satıcının ayakta kalabilmesi için diğer konulara çok 
iyi odaklanması ve bu konuları geliştirmesi gerekir. Tabi bu 
çalışmalar bugünden yarına bir anda gerçekleşecek kolay 
konular değildir. Bu sebeple biz yetkili satıcılarımız ile gele-
ceği konuşuyoruz, beraber neler yapabiliriz? İşimizi nasıl ge-
liştirebiliriz? müşteriyi daha fazla nasıl memnun edebiliriz? 
Müşteriyi Yetkili servislerde daha fazla nasıl tutar ve sadakat 
yaratırız?

Ben den önceki dönemde de benzer çalışmaların yapıldığı-
nı biliyorum, belki bunun iletişimi yeterince yapılmadı, fakat 
bu yeni dönemde biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı pay-
laşacağız.

Honda, pazar payının yüzde 6’dan yüzde 3.2’ye 
düşmesi neticesinde yetkili satıcılarınız önemli 
miktarda para kaybettiler, bu konuyla ilgili tepki 
alıyormusunuz?

Dürüst olmam gerekirse çok büyük tepki alıyorum.

Her hangi bir şey saklamaya gayret etmiyorum, gerçekçi ol-
mamız ve net konuşmamız gerekiyor.

Bu gün baktığımda her bir Yetkili Satıcı, para kazanmak ama-
cıyla yatırım yapmış ve kendi öz sermayesini ortaya koymuş 
iş adamlarıdır. Onlara büyük saygı duyuyorum.

Bugüne kadar yaşananlara bakıldığında onların Honda’ya 
kızgın olduğunu biliyorum ve onlara hak veriyorum.

Elimde sihirli bir değnek olmadığı için bir anda her şeyi mü-
kemmel hale getiremem, fakat ben dürüstçe elimden gelen 
her şeyi yapacağımın ve bunları her zaman yetkili satıcıla-
rım ile paylaşacağımın sözünü veriyorum. Gelişme hemen 
gerçekleşecek bir şey değildir, biraz vakit alacaktır, sabırlı ol-
mamız gerekiyor, ancak Türkiye de bahsettiğim potansiyeli 
de göz önüne alırsak parlak bir gelecek bizi bekliyor. Honda, 
Yetkili satıcılarının Türkiye’de yaptıkları yatırımların karşılık-
larını verecektir. Bugün değil, yarın da değil fakat çok yakın 
gelecektedir.

Şunu çok net söylüyorum, Biz Yetkili satıcılarımız ile bir eki-
biz ve aynı gemideyiz.

Bu sıcak sohbet için teşekkür ederim. 
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OYDER, yetkili satıcıları Samsun'da biraraya getirdi

OYDER “Diyalog” başlıklı seri 
toplantıların Karadeniz etabı 
Samsun’da gerçekleştirildi. 
Karadeniz’de faaliyet gösteren yetkili 
satıcıların buluştuğu toplantıda, 
sırasıyla Doğuş Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Aclan Acar, OYDER 
Genel Sekreteri Tamer Atsan, OYDER 
Başkanı H. Şükrü Ilısal, HDI Sigorta Özel 
Projeler Müdürü Emre Kolankaya, Legal 
Hukuk Bürosu temsilcisi Pınar Engisor 
Şahin birer konuşma yaptılar. Samsun 
Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği'nin 
önemli katkılarıyla gerçekleştiren 
toplantıya yoğun bir katılım sağlandı. 

T oplantıda söz alan ilk konuşmacı Doğuş Oto-
motiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar’dı.  
Konuşmasının başında toplantıda bulunmak-
tan duyduğu memnuniyeti: “Otomotiv değer 
zinciri içerisinde  üretimden dağıtıma, dağı-

tımdan nakliyeye, nakliyeden satışa, satıştan satış sonrası 
hizmetlere kadar çok ciddi bir emek var.  Burada yetkili satı-
cılarımızı da otomotiv sektörünü fiziken halkla buluşturan, 
halkla temas ettiren en önemli nokta olarak değerlendiriyo-
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rum.  Dolayısıyla böyle bir toplantıda sizlerle birlikte olmak, 
sizlere hitap etme şansını elde etmek, benim için gerçekten 
gurur verici” sözleriyle dile getiren Acar, konuşmasının deva-
mında, sektörün hem küresel ve hem de Türkiye boyutunda 
içinde bulunduğu durumu güncel örnekler ve rakamlarla 
anlattı. Konuşmasının ardından da katılıcımların çeşitli soru-
larını yanıtladı.  

Bankacı ve otomotivci kimliği ile bilinen konulara yeni bo-
yutlar katan, bilinmeyenleri aydınlatan Aclan Acar’ın bu ko-
nuşmasının geniş bir özetini ilerleyen sayfalarımızda bula-
caksınız.  

“Yetkili satıcı olmaktan mutlu musunuz?”

OYDER Genel Sekreteri Tamer Atsan konuşmasının ilk bö-
lümünde; sektörün küresel anlamda değerlendirilebilmesi-
ne olanak sağlayacak ekonomik göstergelerle ilgili bilgiler 
verdi. Konuşmanın bu bölümünde ayrıca geleceğe ilişkin 
eğilimleri yorumlamaya yarayacak ekonomik araştırmalara 
yer verildi. Tamer Atsan’ın konuşmasının en hareketli bö-

lümü de, salonda bulunanlarla yapılan canlı bir mini anket 
çalışmasıydı. OYDER’in merak ettiği birtakım sorulara cevap 
arama çalışması sırasında; “Yetkili satıcı olmaktan memnun 
musunuz?” sorusuna salondakilerin yaklaşık yüzde 30’u 
olumlu yönde cevap verirken, “Bugün aynı sermaye elinizde 
olsa yine bu işe girer misiniz?” sorusuna katılımcıların yal-
nızca yüzde 5’i “evet” cevabını verdi. Atsan yapılan anket so-

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal

OYDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Sağıroğlu

OYDER Genel Sekreteri
Tamer Atsan

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi Ruhan Özön
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nuçlarına rağmen bu işin sürdürülmek istenmesini “yapılan 
işe duyulan tutku” olarak değerlendirerek: “Bu tutkunun bir 
faydası var mı? Örneğin olası durgunluk dönemleri için risk-
lerinizi hesapladınız mı? Ve gerçek kar marjınızı biliyor mu-
sunuz?” yönlü soruların da üzerinde düşünülmesi gereken 
hayatiyette olduğunu belirtti. Bu noktada OYDER’in sektör 
için önemine işaret ederek: “Türkiye’de bütün yetkili satıcıla-
rın birleşmesi halinde ortaya nasıl bir güç çıkar?” sorusuyla 
konuşmasını bitirdi.

“Mutlu olmanın yollarından birisi OYDER”

Konuşmasında ağırlıklı olarak yetkili satıcıların içinde bu-
lunduğu sorun ve açmazlara dikkat çeken OYDER Yönetim 
Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal: “Cumhuriyet tarihinin en çok 
satış yapılan yılı dendiği zamanda dahi biz mutlu değilsek, 
mutlu olmanın yollarını bulmamız lazım. Bu yol OYDER’dir. 
Ben bu konuda iddialıyım” dedi. H. Şükrü Ilısal konuşması-

nın devamında “Gelin OYDER’e üye olun” çağrısında bulun-
du. “Şirketlerimizin yüzde 90’ının ünvanı ya soyadıdır ya da 
oğlunun adıdır. Demek ki ileriye matuf, oğlunun ve torunu-
nun geleceğini düşünmüştür. Bu kadar geniş düşünülen, bu 
kadar vizyoner  görülen bir işte beraber olmamayı ben içime 
sindiremiyorum” şeklinde konuştu. 

“Yapmamız gereken emek sarfederek işimize yoğunlaşmak-
tır” diyen Ilısal, konuşmasının son bölümünde şunları şöyle-
di: “Benim istirhamım; sektörün bu gerçekleri pazar büyüse 
de maalesef hep devam edecek. Bu sektör yoğun cirolu, mi-
nör karlı bir sektör haline gelecek. Sektöre yeni oyuncular 
girmeyecek. Bugün bir tekstilci, bir inşaatçı, bir akaryakıtçı, 
bir manifaturacı artık bu sektöre girmeyecek. Bu sektörün 
tek sahibi biziz. Ben bunu hissedelim istiyorum” dedi.
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OYDER’in, Karadeniz Bölgesi Yetkili Satıcılar Toplantısı organizasyonu, 
Samsun Yetkili Satıcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Okutgen 
ve ekibinin değerli katkılarıyla gerçekleştirildi.
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Murat Mutlu, Zeynep Fidan Soysal, Seyra Toprak

Otomotiv ve Sigorta Ortak Paydada

Ilısal konuşmasının bitiminde ise katılımcıların çeşitli sorula-
rına yanıt verdi. Soru-cevap bölümünün ardından söz alan 
HDI Sigorta Özel Projeler Müdürü Emre Kolankaya, otomo-
tiv sektörü ile sigorta sektörünün çok büyük ortak çıkarlara 
sahip olduğuna dikkat çekerek HDI Sigorta ile ilgili kısa bir 
bilgilendirme yaptı. Aynı zamanda OYDER’in sponsorluğunu 
üstlenen HDI Türkiye’nin vizyonunu anlatan Emre Kolanka-
ya: “Türkiye içinde yeni bir yapılanma, yeni işe bakış temel-
lerini göz önüne alarak otomotiv sektörü ile yakın ilişki içine 
girmek ve otomotiv sektörü ile ortak paydada buluşmak is-
tiyoruz. Sizinle işbirliğimizi kazan-kazan ilkesi çerçevesinde 
sürdürmek istiyoruz” dedi.  

Sigorta sektörünün herhangi bir satışın yapıldığı diğer sek-
törlerden farkına değinen Kolankaya: “Tamamen risk satın 
alan bir sektör. Dolayısıyla riski iyi yönetebilmek adına oto-
motiv distribütörleri ile çok iyi işbirliği yapmak bunun en bü-
yük çözümlerinden biridir” diyerek konuşmasını tamamladı. 

Legal Hukuk Bürosu temsilcisi Pınar Engisor Şahin rekabet 
hukukundaki güncel gelişmelerden bahsettiği konuşma-
sında, Avrupa hukukunda neler olduğuna ve bu çerçevede 
Türkiye’de neler olabileceğine yer verdi.
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Bankacı bir otomotivcinin gözüyle:

Otomotiv sektörü 
nereye gidiyor?

Aclan Acar
Doğuş Otomotiv 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Aclan Acar OYDER’in Karadeniz 
Buluşması’nda yaptığı konuşmada; 
katıldığı son DAVOS toplantılarındaki 
gündem maddelerinden, otomotiv 
sektörünün gidişatından ve bunun 
ülkemize yansımalarının boyutlarından 
söz etti. Çevremizde yaşadığımız 
ekonomik, sosyal, politik olayların, 
önümüzdeki dönemde Türkiye 
ekonomisine ve otomotiv sektörüne 
etkilerinin neler olabileceğini anlattı. 
Aclan Acar’ın dünyada yaşanan 
ekonomik-politik-sosyal süreçlere 
getirdiği özgün yorumların dikkatinizi 
çekeceğini umuyoruz.

Gelecekteki Refahı Öne Çekmenin Bedeli 

B ildiğiniz gibi 2007 senesinde dünyada çok cid-
di bir ekonomik daralma dönemi başladı. Bu 
ekonomik daralma döneminin başlayışı  aslın-
da,  bizim yıllardır halk dilinde bildiğimiz gibi, 
ürettiğinden fazla tüketen bir dünya ekonomi-

siyle karşı karşıya kalmanın sonucu olarak ortaya çıktı.  Çün-
kü özellikle 1980’li yıllarda başlayan, 1990’larda globalleşme 
adı altında son derece yaygın bir şekilde tüketime doğru 
ağırlık veren ve sürekli banka kredileri ile gelecekteki refa-
hı öne çekerek büyüyen bir dünya ekonomisi ile karşı kar-
şıya kaldık.  Özellikle 20 yılı aşkın bir süre ABD, İngiltere gibi 
ekonomilerde bireyler kredi kullanarak aslında gelecekteki 
refahlarını öne çekip daha fazla tükettiler. Bu durum tabii 
hükümetlerin çok işine geldi. Çünkü hızlı büyüyen ekono-
mik yapılara sahip oldular. Bu durum bireylerin de işine 
geldi, refah düzeylerini öne çekip yükselttiler. Finans siste-
minin de hoşuna gitti. Herşey gayet güzel yürürken günün 
birinde,  Tanrı verdiği nimetleri sınırlı verdiği için, burada arz 
yönlü, kaynak yönlü birtakım sıkıntılar başladı. Hızlı büyü-
menin sonucunda kauçuk yetmemeye, petrol yetmemeye, 
hava yetmemeye başladı. Akabinde de  üretim hızı aynı hız-
la devam etmediği için gelecekteki refahı öne çekmiş olan 
bireyler, öne çektikleri o refahı ödeyemez duruma geldiler. 
İşte 2007 senesinde ABD’de konut kredileri ile başlayan so-
run daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılmaya başladı. 
Çok doğaldı, zaten beklemek lazımdı. 2008 ABD seçimleriy-
le beraber iş, dünyada ciddi bir durgunluk dönemine doğru 
girdi. Nasıl bir yangına su sıkarsanız, ülkeler de ekonomileri 
kurtarmak için para basmaya başladılar. Bu da önümüzdeki 
dönemde, özellikle ABD ve İngiltere ekonomisinde, ciddi bir 
enflasyon riskini beraberinde getirdi. Avrupa’nın farklı böl-
gelerinde, güney tarafında, özellikle bu hızlı büyüyen eko-
nomilerde, problem bireylerden bankalara, bankalardan 
devletlere doğru yansımaya başladı. Hepinizin çok yakından 
takip ettiği gibi örneğin Yunanistan’da devlet artık borçları 
ödeyemez duruma geldi, bireyler sokağa dökülmeye başla-
dılar. Benzeri durum Portekiz gibi, İspanya gibi Avrupa eko-
nomilerinde kendini göstermeye başladı. Burada işi bir tek, 
daha sağlıklı yürüten Kuzey Avrupa ülkeleri ki Almanya bun-
lardan bir tanesidir. Orada da gerekçe çok basit, onlar refahı 
çok fazla öne çekmediler yani tasarruf ederek büyüdüler. 
Dolayısıyla problem orada daha minimal düzeyde.

DİYALOG
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Tasarruf Şart

Şimdi bu iş nasıl düzelir? Gayet basit... Bizim esnaf usulü yani 
işimizi nasıl yürütüyorsak bu da böyle düzelir. Bu adamlar 
biraz daha az harcayacaklar, biraz tasarruf edecekler, biraz 
yediğinden içtiğinden kesecekler, biraz bütçelerine dikkat 
edecekler, para biriktirecekler. Geçmişte öne çekmiş olduk-
ları refahı ödeyecekler. Bunun başka yolu yok. Tabii bunu 
yaparken de birtakım sıkıntılar oluyor çünkü siyasi yapılar 
hızlı büyürken insanlar nasıl çok memnun oluyorlarsa, küçü-
lürken de rahatsız oluyor, sokağa dökülüyorlar. Genel olarak 
dünyaya bakarsak resim bu ve devam ediyor. Bu çok çabuk 
bitmez.  Türkiye niye bunun dışında kaldı? Çok basit; 2001 
senesinde biz buna benzer bir krizi atlattık. Bu dönem içe-
risinde uygulamakta olduğumuz maliye ve para politikaları, 
yani açığa para basan bir ekonomi politikası uygulamadığı 
için, böyle bir türbülansın önemli ölçüde dışında kalındı.  

“Tek Bir Doğru Yok”

Şimdi önümüzdeki döneme baktığımızda, dünya ekono-
milerinin hızlı büyümesini bu anlamda beklemiyoruz. Bu 
iyileşmeler biraz daha zaman alacak. Ve dikkat edilirse artık 
ayrışmalar başladı. Çin farklı, Amerika farklı, Avrupa farklı... 
Yani tek bir doğru yok. Bu da dünyada globalleşmenin ge-
çirdiği ilk kriz. Özellikle 1990 sonrası, Sovyetlerin yıkılması 

ile beraber,  ortaya çıkan yapının dünya çapında yaşadığı 
ilk kriz. Dolayısıyla bu da herkese tecrübe oluyor. Biliyorsu-
nuz tecrübe dediğiniz şey, kaybettiğiniz zaman ve paranın 
toplamından oluşurmuş. Dünya da böyle bir tecrübeyi elde 
ediyor.

Otomobil Pazarı İnanılmaz Bir Hızla Büyüyor

Otomotiv sektörü hakikaten lokomotif sektör olma özelli-
ği taşıdığını, bu kriz döneminde de, bir kez daha gösterdi. 
Çünkü dünyada devletler iki sektöre destek verdiler. Bunlar-
dan bir tanesi finans sektörü. Biliyorlar ki finans sektöründe 
büyük çaplı bir problem olursa o, ister istemez kendilerine 
yansıyacak. İkinci destek verdikleri sektör de otomotiv sek-
törü. Orada da biliyorlar ki;  eğer otomotiv sektörüne des-
tek vermezlerse sinai üretimleri ciddi biçimde etkilenecek, 
GSMH da etkilenecek. Örneğin, dikkat ederseniz Amerika’da 
General Motors firması bu sıkıntılı dönemde üretimde ciddi 
biçimde parasal destek aldı. Avrupa’da, Almanya başta ol-
mak üzere, hemen hemen bütün ülkeler hurda indirimleri 
vermek suretiyle 2008-2009 senelerinde üretimi belirli bir 
seviyede tutmaya çalıştılar. Hatta Türkiye’de, bu düzeyde 
bir problem yaşanmamasına rağmen, 2009 senesinde ÖTV 
uygulamalarında geçici indirim yapılarak aslında o dönemin 
çok dip noktaya inmesini önleyici bir şekilde sistemin geç-
mesi sağlandı. Sonra da zaten normal mecraına girdi. Baktı-

ğınızda bugün itibariyle dünyada 74 milyon adet otomobil 
satılıyor.  Bu hakikaten çok ciddi bir rakam, iki sene önce bu 
rakam 66 milyondu. Otomobil pazarı inanılmaz büyük bir 
hızla büyüyor. Tabii belli bir noktaya kadar. Çok büyük nü-
fusun birarada yaşadığı Çin gibi, Hindistan gibi çekici güç 
konumuna giren pazarlar, özellikle orta, orta-alt gelir grubu-
na hitap eden markalarla birlikte hızlı bir büyümeyi yaşıyor. 
Bu, bir miktar daha büyüme şansı olan bir pazar. Özellikle 
Uzakdoğu pazarlarında önümüzdeki dönemde de ciddi bü-
yümeler bekleniyor.  Otomotiv sektörünü segmentlere ayır-
dığınızda, dünya çapında öncü konumda olan bir iki tane 
firma var. Amerika’da GM Firması hala önde, Toyota bu sene 
birinci sırada. Volkswagen grup olarak geçtiğimiz yıl 7.4 mil-
yon adet otomobil üretti. Dolayısıyla bu kadar da satışları 
var. Onun arkasından da ikinci grup olarak PSA gibi, Renault 
gibi farklı farklı markalar geliyor. Ama Uzakdoğu markaları 
da burada rekabeti giderek arttırarak hızlı bir büyüme içe-
risindeler. Zaman zaman “Çin markaları nereye gider” tarzı 
tartışmalar oluyor. Bence iyi bir yere gider. 1960’larda Japon 

Bu dünyada globalleşmenin geçirdiği ilk kriz. 
Özellikle 1990 sonrası, Sovyetlerin yıkılması ile 
beraber ortaya çıkan yapının, dünya çapında 
yaşadığı ilk kriz. Dolayısıyla bu herkese tecrübe 
oluyor. Biliyorsunuz tecrübe dediğiniz şey, kay-
bettiğiniz zaman ve paranın toplamından oluşur-
muş. Dünya da böyle bir tecrübeyi elde ediyor. 
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malları hakkında da benzer yargılar vardı, bugün dünyanın 
en önemli üreticisi oldular. Aradan geçen 45-50 sene... Öyle 
çok fazla bir zaman değil. Aynı şekilde 1950’lerde ciddi kriz-
ler yaşayan, savaş geçiren G.Kore, bugün dünyanın önemli 
üreticilerinden bir tanesidir. Benzeri bir şekilde Çin ekono-
misinin de önümüzdeki 40-50 yıllık dönemde, hızla büyüye-
ceğine ve pazardaki yerini alacağına dair hiçbir şüphem yok.

Türkiye Pazarındaki Gelişmeler

Bir parça da Türkiye pazarında nasıl bir gelişme var ona ba-
kalım. Aslında Türkiye’de birey başına düşen otomobil sayı-
sı maalesef Avrupa’nın eskiden Doğu Bloku tabir ettiğimiz 
kontrollü ve merkezi ekonomilerle yönetilen ülkelerinden 
bile aşağıda. Yani bugün Macaristan’da 1000 kişiye düşen 
otomobil sayısının ciddi biçimde gerisindeyiz.  Polonya’nın 
gerisindeyiz. Bulgaristan’dan gerideyiz. Fert başına bakıyo-
rum, toplam otomobil sayısında fazlayız tabii.. Almanya’da 
bu sayısı 1000 kişiye 600 otomobiller seviyesinde, Türkiye’de 
130 seviyesindedir. Amerika’da 800’ler seviyesindedir. Yani 
aslında Türkiye’nin önünde ben dünyanın 16. büyük eko-
nomisiyim diye  yola çıkmış bir ülkeye yakışmayacak bir 
otomobil sayısı ile karşı karşıyayız. Şimdi bunun muhtelif 
nedenleri var.  Türkiye enerji ithal ediyor, işte yollar yeterli 
değil falan. Ama bugün baktığınız zaman gelişmiş ve sana-
yileşmiş bir ülke konumuna hızla giden Türkiye, ki G20 ara-
sında da bulunuyor, otomobil endeksinde maalesef buralar-
da değil. Bu hızla kapanacaktır, benim bu noktada endişem 
yok. Dolayısıyla orta vadeli hesap-kitaplarınızı yaparken 
Türkiye’de otomobil pazarının hızla büyüyeceğinden emin 

olabilirsiniz.  Şu anda 14 milyon araç var, bu araçların yarısın-
dan fazlası 11-12 yaşın üzerinde, eskimiş araçlar. Bunlar de-
ğişecek. Türkiye’de çevre faktörleri en plana gelecek. Daha 
az yakıt tüketen, daha verimli araçlar olacak. Trafik güven-
liğini sağlamak açısından içinde emniyet kemeri olan, hava 
yastığı olan araçlar pazara girecek, o eski araçlar pazardan 
çıkacak. Bunlara daha fazla servis vermek lazım, bunlara Tür-
kiye çapında hizmet verebilmek lazım. Bu araçlara hizmeti 
verecek ekip de büyük çoğunlukla burada oturuyor. Dola-
yısıyla pazara baktığımız zaman, milyon adet araç toplam 
pazar Türkiye için hiç de hayal bir rakam değil. Çok çabuk 
ulaşılabilecek bir rakam.

Daha Fazla Otomobil Satmak mı, 
İstikrarlı Bir Ekonomi mi?

Tabii sıkıntılar var. Nedir? Türkiye’de devletin gelir ve gider 
dengesinin birbirine uyumlu olmamasından kaynaklanan 
gelir kaybına yol açma ihtimali olan işleri yapmak isteme-
yişi.  Dolayısıyla Türkiye’de otomotiv sektörü maallesef hem 
KDV, hem ÖTV bakımından en yüksek vergilendirilen sek-
tör.  Peki kısa vadede bir çözüm var mı derseniz, çok da faz-
la bir çözüm yok. Çünkü devlet: “Ben bu geliri almayayım. 
Vergiyi biraz indireyim” dediği zaman bunun yerine ikame 
edebileceği başka bir gelire ihtiyacı var. Bu da uzun vadeli 
bir konu. Türkiye’de verginin harcama üzerinden değil, gelir 
üzerinden alınması, kayıt dışı sistemin kayıt içine girmesi ile 
beraber emin olunuz ki otomotivdeki vergiler daha makul 

2 011 senesinin ikinci yarısında, yeni bir hükümet 
oluşumu olacağı için, mutlaka daha sıkı para ve 
maliye politikalarıyla başlayacaklar. Türkiye’nin 

önünde ve gündeminde Anayasa değişikliği gibi birtakım 
siyasi konular var. Ben iktisadi konular açısından baktığım-
da, Türkiye’nin doğru bir yönde gideceğini düşünüyorum. 
Bu konuda gerek Babacan’ın gerekse ilgili diğer bakanların 
hakikaten Cumhuriyet tarihinin en ciddi çalışan ekono-
mi yönetimi olduğuna inanıyorum. Merkez Bankası dahil. 
Buralarda da büyük bir değişiklik beklemiyorum. Seçim-
den sonra da, büyük bir olasılıkla, benzeri bir yapı devam 
edecek diye tahmin ediyorum.  2012 çok hızlı bir büyüme 
senesi olmayacaktır. 2011’de yüzde 5,5’luk bir büyüme he-
defi var. 2012’in de muhtemelen yüzde 5-5,5’luk bir büyüme 
oranı ile geçeceğini tahmin ediyorum. Böyle baktığımızda 
da pazarın yine bu yıla ya da geçen yıla benzer bir seviye-

de olması gerekir. Bizim hane halkı başına düşen otomo-
bil sayısı hesabımıza göre de, Türkiye’de 600 bin ila 750 bin 
adet arası bir otomobil satışının makul bir seviye olduğunu 
düşünüyoruz. 2005 ve 2006 senesinde satılan, sırasıyla 730, 
680 binli pazarlar büyük bir ihtimalle 5. yıllarını doldurdu-
ğu için  2011 sonu, 2012 başında da hala belli bir  baz ta-
lebin oluştuğunu düşünüyorum. Yani Türkiye’de otomobil 
satış adetleri 10 sene önce 200 binli adetlerden 400 binlere, 
400 binlerden 600’ler seviyesine oturdu. Bundan sonraki 
aşaması da milyonu görmek olacak ama bu sanıyorum bir 
kaç sene daha zaman alacak. Bir de muhtemelen elektrikli 
araçlar gibi farklı bir takım ürünlerin de pazara girmesiyle, 
Hükümet’in ‘Sanayii Belgesi’nde de yer aldığı gibi, yerli bir 
üretimin de desteklenmesiyle belki pazar bir miktar daha 
büyüyebilir. Ama bunlar 5-6 senelik bir zaman dilimi içinde 
kendisini gösterecektir. 

Aclan Acar, 2012’yi nasıl görüyor?
“Otomobil satışlarında milyonu görmek 
için birkaç yıl daha var”
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düzeylere gelecektir. Ama dediğim gibi bu zaman alacak 
bir konu.  Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Hiç bir zaman 
unutmayalım ki; devletiniz güçlü olduğu kadar güçlüsünüz-
dür, merkez bankanız güçlü olduğu kadar güçlüsünüzdür. 
Bugün dünyada kriz yaşayan ülkelerin tamamı fertlerden 
dolayı değil, devletlerin mali yönetimlerinden dolayı krize 
girmişlerdir. “Daha fazla otomobil satmayı mı, istikrarlı bir 
ekonomiyi mi istersiniz?” derseniz emin olun ki istikrarlı bir 
ekonomiyi tercih etmenizde büyük fayda olur.  İstikrarlı bir 
ekonomide biz her zaman daha iyi iş yapma imkanına sahip 
oluruz. O istikrarı kaybedersek bir gün fazla, iki gün eksik sa-
tarız ve ortalık birbirine girer. Onun için Türkiye ekonomisin-
de bugün sattığımız rakamlar geçtiğimiz yıl ağır vasıta dahil 
798 bin bir pazar oldu ki bu aslında yine rekor bir sayı. Yani 
2005’lerde buna benzer 760 binlerle toplam pazar yapmış-
tık. Geçtiğimiz yıl iyi bir seneydi, ben bu senenin de geçti-
ğimiz yıla benzer bir seviyede olacağını tahmin ediyorum. 
Tabii bu konuda rivayet muhtelif. Bazı sektör temcilerinin 
beklentileri çok daha fazla ama bu sene 1 milyonu aşama-
yız, mümkün değil. Nedeni basit; Türkiye ekonomisi seçime 
gidiyor. Seçime giderken Türkiye’nin önünde çok  ciddi bir 
cari işlemler dengesi problemi var. Geçtiğimiz yıl cari iş-
lemler açığımız  48,5 milyar dolardır. Bu rakam Türkiye’nin 
GSMH’nın yüzde 6,5’una geliyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye 
kazandığından fazlasını harcamıştır, bunu da tüketmiştir. Ta-
bii bunda petrol fiyatlarının, iç tüketimin ve birçok faktörün 
payı vardır. Neticede bilançoya baktığınızda dış dengede 
48,5 milyar dolar açık vermiş. Bu açık eğer bir-iki sene daha 
böyle devam ederse  Türkiye’de büyük bir kriz, maalesef, 
kaçınılmaz hale gelir. Bunu önleminin bir yöntemi bu açık 
rakamını yönetilebilir bir seviyede tutmaktır. İşte bunu sağ-
lamak da bu yıl Hükümet’in aldığı kararla yüzde 5,5’luk bir 

büyüme hızı ve aşağı yukarı 30-35 milyar dolara varan bir 
cari açık planlanmıştır. Bunun üzerine çıkıldığı takdirde Tür-
kiye sıkıntıya girer. Biliyorsunuz yılbaşından sonra  Merkez 
Bankası’nın ve BDDK’nın aldığı kararlarla kredi büyümesine, 
parasal büyümeye birtakım sınırlamalar getirildi. Bu neden-
ledir ki kurlar bir miktar yukarı gitti. Dolayısıyla ekonomiyi 
daraltıcı bazı önlemler uygulamaya geldi. Ocak’ta, Şubat’ta 
bunları hissetmedik. Normaldir, böyle birden bire hissede-
ceğiniz şeyler değil ama göreceksiniz Mart’tan, Nisan’dan 
itibaren ekonomide yavaş yavaş, bizim soğuma diye tabir 
ettiğimiz o aşırı ısınmış ortam, soğuyarak gidecek. Seçim 
sonrası oluşucak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de yüzde 
100, 99 demiyorum, sıkı para ve maliye politikalarına devam 
edecektir. Kim iktidar olursa olsun. Yani iktidara bağlı bir 
olay değil, iktisadi olaydır. Yılın ikinci yarısında mutlaka daha 
sıkı para ve maliye politikaları uygulanacakır. 2012 ile bera-
ber farklı bir ortam olur.  Bütün bu göstergeler Türkiye’de bu 
yılın sonunda 750-800 bin rakamı, binek ve hafif ticari için, 
makul bir rakam gözüküyor. Bu anlamda hesapları biraz re-
alistik yapmak lazım.     

K. Afrika, Orta Doğu’daki Yeni Akım 
Türkiye’yi Nasıl Etkiler?

İçinde bulunduğumuz bölge özellikle Afrika’nın kuzeyi, Orta 
Doğu bölgesinde çok uzun yıllardır devam etmekte olan tek 
adam rejimi ve sistemi ile yönetilen ülkelerde yine global-
leşmenin getirdiği bir trend olarak yeni bir akım başladı. Bu 
ülkelerde tek tek iktidarlar, yapılar değişiyor. Bölgemizdeki 
bu çalkantılar ister istemez Türkiye’yi etkileyecektir. En azın-
dan ticari anlamda etkileyecektir. O bölgelerdeki oluşum 
anlamında etkileyecektir. Onun için önümüzdeki dönem, 
global piyasalarda ve bölgemizde iniş-çıkışların daha yoğun 
olduğu bir dönem olacak. Ama böyle dönemlerde tavsiyem 
yine biraz emtiada kalınmalı, spekülatif işlerden kaçmaktır. 
“Döviz yükseldi satayım, düştü alayım” Aman ha! Çünkü ne 
tarafa doğru gideceğini kestiremezsiniz. Çok hızlı iner, çok 
hızlı çıkar. Onun için biz işimizi yapalım. İşimizi de iyi yapar-
sak gayet başarılı oluruz. Ben aslında bankacıyım ama uzun 
zamandır otomotiv sektörünün içerisindeyim. Otomotiv 
sektöründe, otomotiv alım-satımı yaparak batan bir tane fir-
ma yoktur. Bu firmaların tamamı otomotiv dışı işlerinden do-
layı probleme girmişlerdir. Dolayısıyla işinize konsantre olur, 
ticaret yaparsanız fazla bir probleminiz olmaz, stoğunuzu 
yönetirsiniz. Servisinizi doğru verirsiniz, işinizi doğru yapar-
sanız problem olmaz. Ama spekülasyon yapmaya kalktığınız 
zaman problem olabiliyor. Çünkü bazen dünyadaki trendler 
sizin beklentilerinizden ya da geçmişte yaşandığından farklı 
olabiliyor. 21. Yüzyılın trendleri de geçmiş yüzyılın trend-
lerinden farklı. İşte Arap dünyası diyorsunuz; Mısır liderini 
farklı değiştiriyor, Libya farklı değiştiriyor. Bahreyn’deki farklı 
oluyor, Ürdün’deki farklı oluyor. Hepsi aynı değil. Dolayısıyla 
çoğaltılamaz bir örnekleme yöntemi var. 

Özetle; ayağımızı yorganımıza göre uzatıp, işimize gücümü-
ze bakıp, fazla spekülatif işlerle uğraşmayıp, işimizi daha ile-
riye doğru taşımamız gerektiğini düşünüyorum. 

H esabınızı iyi yapın, eğitime önem verin.  Perso-
nelinizi, çalışanlarınızı iyi yetiştirin, aile fertleri-
nizi işin başında tutun. Parayı çarçur etmeyin. 

Musluk akarken küpünüzü doldurun. Sonra o musluk 
tıkandığı zaman “keşke şu paraları bir köşeye koysay-
dım” demeyin. Keşkesiz bir yaşantı için hesabı-kitabı 
önceden yapmak lazım. Tasarrufa mutlaka riayet edin. 
Çünkü kıt kaynağın yönetimi söz konusu. Harcamaları-
nızı belli bir seviyede tutun, aslında yaptığınız bir kay-
nak tüketimidir. Dolayısıyla kaynakları daha rasyonel 
kullanmamız lazım. Teknolojiye mutlaka önem verin. 
Teknoloji yatırımlarınızdan kaçınmayın. Çalışmalarınızı 
teknolojinin nimetlerini daha fazla kullanarak yapmayı 
şiddetle tavsiye ediyorum. Satılan bir yeni araca karşılık 
iki adet ikinci el aracın el değiştirmesi söz konusu. İkin-
ci elde doğru bir ticaret yapıldığı takdirde kar marjı da 
olan bir sektör.

Yetkili satıcılar için:
“Şiddetle tavsiye ediyorum!”



OTOKOÇ İLAN
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NEDEN OYDER?

OYDER Türkiyedeki  bütün yetkili satıcıları temsil eden çok 
önemli bir dernektir.

OYDER’e bütün yetkili satıcıların sahip çıkması ve mutlaka üye 
olması gerekli ve zaruridir.

OYDER bizlerden aldığı güçle sektörümüzle ilgili problemleri 
ve çözüm önerilerini Bakanlık seviyesinde Hükümet-
lere taşıyarak sonuçlar almamızı sağlamaktadır.

 Örneğin: ÖTV indirimi, Hurda indirimi, ASBİS (Elekt-
ronik Araç Tescil Sistemi)

OYDER Bölgesel Toplantılar yaparak bayiler arasında dost-
luk ve arkadaşlığın gelişimine katkıda bulunuyor.

OYDER Sektörün duayenlerini toplantılara konuşmacı olarak 
getirip bizlerin ufkunu genişletiyor.

OYDER Blok Muafiyeti ve Rekabet Hukuku konularında bayi-
leri bilgilendiriyor

OYDER’in 2 yılda bir yapılan genel kuruluna katılıp yönetim 
kurumlarında görev almalıyız. 

OYDER in yönetim kurulunun daha iyi çalışması için biz yetkili 
satıcılar onlara müşterek problemlerimizi, dilekleri-
mizi, çözüm önerilerimizi sürekli bildirmeliyiz.

OYDER’e sahip çıkmalıyız. Bizler 1.300 yetkili satıcıyız. 70 bin 
kişi istihdam ediyoruz, 5 milyarı doları aşan plaza 
yatırımlarımız mevcut, müşteriyle biz muhatabız.

Bu gücümüzü hissettirmek için OYDER de birlik olmalıyız.

Samsun Otomotiv Yetkili 
Satıcılar Derneği gözüyle OYDER

Samsun Otomotiv 
Yetkili Satıcıları Derneği

S amsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, 15 yetkili 
satıcının 2003 yılında başlayan çalışmaları sonucun-
da 5 Mayıs 2004 tarihinde kuruldu. Bugün 28 markayı 
temsil eden 20 üye ile çalışmalarını sürdürmektedir. 1 
Başkan ve 4 üyeden oluşan yönetim kurulu 2 yılda bir 

değişmektedir.

Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin amacı sektördeki 
gelişmeleri marka bazında takip ederek, bilgi paylaşımını sağla-
mak, müşterek sorunları yetkili mercilere dernek aracılığıyla götür-
mek, sektörde çalışan personele yönelik olarak eğitim ve seminer 
çalışmaları düzenlemek, servislerin ihtiyacı olan elemanları yetişti-
ren Endüstri Meslek Liseleri’ne destek vererek, sosyal sorumluluk 
projelerine katkıda bulunmak olarak belirlemiştir.

SOYS üyeleri 1000 kişilik çalışanıyla Samsun şehrinin istihdamına 
önemli bir katkı sağlamaktadır. 2010 yı-
lında Samsun’da satılan araç sayısı 11.221 
adetdir. Bu sayının 5.891 adedini binek 
araç, 3.543 adedini hafif ticari araç, 1.303 
adedini orta ticari araç, 484 adedini ise ağır 
ticari araç oluşturmaktadır.

SOYS, 13-19 Eylül 2004 tarihleri arasında 
otomobil, ticari araç ve yan sanayi firmala-
rının katıldığı, SOYS tarafından Samsun’da 
gerçekleştirilen ilk otomotiv fuarını dü-
zenlemiştir. 6 bin m2 kapalı 2 bin m2 açık 

alanda gerçekleştirilen fuara  45 bin kişi ziyaretçi olarak katılmıştır.

İlki 2004 yılında SOYS tarafından gerçekleştirilen Otomobil, Ticari 
Araç ve Yan Sanayi Otomotiv Fuarı’nın ikincisi 2005 yılında, üçün-
cüsü ise 2006 yılında başarıyla tekrarlandı.

2008 Yılında Kızılay Kan Merkezi’ne SOYS öncülüğünde tüm pla-
zaların katılımıyla kan bağış kampanyası gerçekleştirildi. Şubat 
2009 tarihinde AKM’ye sponsor olarak sanata ve sanatçıya destek 
verildi. Haziran 2009 tarihinde SOYS futbol takımı kuruldu. Kasım 
2009 tarihinde Haber Gazetesi ile birlikte SOYS Otomobil dergisi 
çıkarıldı. Üyelerimiz servis müdürlerine seminer odamızda çeşitli 
konularda eğitim verildi. Çarşamba Teknik ve Endüstri Meslek Li-
sesinin “Genç İstihdamını Destekleme Hibe Programına” yapmış 
olduğu Yeni Otomotiv Teknolojileri ve Mesleki Alt Yapı Eğitimi adlı 
projeye  SOYS ortak olarak katılmıştır. Derneğimizin kuruluş yıldö-
nümü olan 05 Mayıs 2010’da SOYS üyeleriyle birlikte Batum gezisi 
düzenlendi.

Her yıl geleneksel olan; üyelerimizin aileleri ile birlikte iftar yeme-
ğimiz 2010’da da gerçekleştirilmiştir.

SOYS çalışmalarına otomotiv sektörü ve Samsun için ilk günkü hırs 
ve azmiyle devam etmektedir. 

İsmail Okutgen
SOYS Yönetim Kurulu Başkanı
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GÜNDEM

Otomotiv sektörünün 
temsilcileri biraraya geldiler
TAYSAD'ın 33. Genel Kurulu'nda 
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Celal Kaya ile birlikte OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
Ilısal, ODD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Bayraktar, OİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu 
ve OSD Yönetim Kurulu Başkanı 
Kudret Önen bir araya geldiler.
Genel Kurula katılan Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan'a, dernek başkanları 
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi'nin 
bir an önce uygulamaya geçirilmesi 
yönündeki taleplerini dile getirdiler.

T AYSAD 33. Genel Kurul toplantısında, sektörün 
tüm paydaşlarını bir araya gelerek otomotivin tek 
ses, tek yürek olarak Türkiye’nin lokomotif sektörü 
olduğunu bir kez daha gösterdi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya’nın açılış konuş-
ması ile başlayan toplantıda Kaya, herkes için zor geçen kü-
resel ekonomik kriz döneminin geride kaldığını ifade ederek 
‘2008’de ABD’de başlayan 2009’da Avrupa’da devam eden 
küresel kriz, hükümetimizce alınan tedbirler sonucunda 
2009 yılı az hasarla, 2010 yılı beklenti ve öngörülerin üzerin-
de olumlu kapatıldı’ dedi.

“ÖTV orta vadede AB seviyesine getirilmeli”

OYDER Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı H. Şükrü Ilısal konuşmasında, Ocak ayının heyecan-
lı geçtiğini belirterek ‘Ocak ayının heyecanlı rakamlarından 
sonra bugün açıklanan rakamlar bizi daha çok heyecanlan-
dırdı. Ocak ayını yüzde 123, Şubatı yüzde 90 büyüme ile ka-
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pattık. Bu küçülme doğaldır’ dedi. Ortadoğu’da demokratik-
leşme arayışının olduğunu ifade eden Ilısal, şunları kaydetti: 
‘Avrupa’da sıkıntı devam ediyor ama ülkemizde elbirliğiyle 
çalışıldığında her şey iyi gidiyor. 1 milyon adetlik satış bek-
liyoruz ama bu yıl 500-600 binlerde bir pazar gerçekleşirse 
niye böyle diye ağlamayacağız. Şubat ayı rakamlarından he-
yecanlıyız, Mart ve Nisan daha iyi olacak. Seçime kadar hiçbir 
şey olmayacak. Ortadoğu da düzelecek, iyi düşünmek zo-
rundayız. Sanayisiyle, yan sanayisiyle, satıcısıyla hepimiz iyi 
düşünmeliyiz. Sektör büyürken karlar küçülüyor. Satışlar çok 
olursa vergiler artar mı diye bir endişe var. Torba Yasa bana 
göre bulunmaz bir fırsat. Kayıtlı ekonomiye geçmenin en 
tedbirli yolu. Muhakkak yararlanalım ama Avrupa ortalama-
sının çok üstünde olan ÖTV’nin orta vadede AB seviyesine 
getirilmesini bekliyoruz. Devlet sürümden kazansın, biz de 
sürümden kazanıyoruz. Böyle olursa 1 milyonu aşarız, bunu 
aşacak genç var. Müşteri varsa hepimiz varız. Araç vergi yükü 
üzerinde hassasiyet bekliyoruz..

“İç pazar büyümeden ve güçlenmeden Türk oto-
motiv sektörü için hayal ettiğimiz başarı mümkün 
olmaz’

ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sanayisinin oyuncuları 
olarak ortak hedeflerinin sektörü büyütmek ve dünya orta-
lamasının üstünde iç pazara araç satmak olduğunu söyleye-
rek, bu başarının ancak zincirleme bir süreç ile ve sektörün 
tüm oyuncularının aynı anda hareket etmesiyle mümkün 

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan

İnci Akü Genel Müdürü Göksel Paker ve OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal

olacağını ifade etti. ‘1 milyonluk pazar hedefine 800 bin adet 
ile geçen yıl oldukça yaklaştık. İç pazar büyümeden ve güç-
lenmeden Türk otomotiv sektörü için hayal ettiğimiz başarı 
mümkün olmaz’ diyen ODD Başkanı Bayraktar,  Türk otomo-
tivinde yan sanayinin gelişiminin büyük önem kazandığını 
dile getirerek ‘Güçlü bir yan sanayi, yüksek bir Ar-Ge altyapı-
sından besleniyor. Sağlam bir Ar-Ge oluşturmadan rekabetçi 
olmamız mümkün değil, başarımız da kalıcı olmaz. Son yıl-
larda sağlanan teşvikler sektöre ivme kazandırdı ancak he-
nüz yeterli değil. Daha da güçlendirilmelidir.’ dedi.

“Otomotiv Sektörü Gözbebeğimiz”

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, otomotiv sektörüne olan ilgi-
si ve sevgisini dile getirdi. ‘’Otomotiv sektörüne inanıyorum’’ 
diyen Bakan Çağlayan, konuşmasına şöyle devam etti; ‘’Sek-
törün daha büyük başarı, istihdam, üretim ve ihracata ula-
şacağına inanıyorum. Sektördeki birlik ve beraberlik örnek 
olacak nitelikte. 8 yıllık iktidarımızda Türkiye, siyasi ve ekono-
mik istikrarı yakaladı. Türkiye, kalkınan, büyüyen ve gündem 
oluşturan bir ülke oldu.’’

“Bugün Türkiye ana sanayisiyle yan sanayisiyle tüm kuruluş-
larıyla beraber artık kendisi ciddi manada her türlü üretimi 
yapabilecek güce, zekaya ve kabiliyete gelmiştir” diyen Çağ-
layan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a da atıfta bulunarak, 
“Yerli malı bir otomobil isteyen, böylesi önemli bir hedef ko-
yan ve Türk sanayisi ile sektörüne güvenerek bunu dile ge-
tiren bir hükümet ve Başbakan var. Bununla ilgili de gerek 
yatırım teşvik sistemi gerek Ar-Ge teşvik sistemi sırf size bu 
destekleri sağlamak noktasında önemli gelişmeler kaydedi-
liyor” şeklinde konuştu. Özel sektör- kamu diyaloğunun en 
yüksek olduğu bu dönemde, çalışmaların meyvelerinin alın-
maya başladığını sözlerine ekleyen Bakan Çağlayan,  ‘’Yerli 
malı otomobili hedefi koyan hükümetimiz, gerekli destekleri 
sağlamak için adımları atıyor. Sektör kendini aşmıştır ve Baş-
bakanımızın haklı talebini yerine getirecek güçtedir. Türkiye, 
2013’te kendi helikopterini, 2020’de kendi uçağını yapacak-
tır, 2023’e kadar kendi otomobilini de yapmalıdır. Bunu el ele 
başaracağımıza inanıyorum’’ dedi. 
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Verimli işletmeler, verimli 
sonuçlar doğurur
Müfit Metin
Grup Şirketleri
Yönetim Kurulu Başkanı

Kısaca sizi tanıyabilirmiyiz?

O toban Dergisi sayfalarınızda bana yer ayır-
dığınız için teşekkür etmek isterim. Önce 
kişisel özgeçmişimi sonrada sektörle ilgili 
geçmişimi size aktarmak isterim.

1957 Eskişehir doğumluyum. 1960 ihtilali 
sonrası babamın Anayasa Mahkemesi’nde göreve başlama-
sı ile Ankara’ya geldik. Ortaokul ve lise eğitimimi İstanbul 
Erkek Lisesi’nde yaptıktan sonra, 1980 yılında ODTÜ Mimar-
lık Fakültesi’nden mezun oldum. Daha sonra yine mimarlık 
üzerine yurt içi ve yurtdışında eğitimimi sürdürerek, 1983 

yılında master derecesini tamamladım. Sırasıyla TOBB ve İş 
Bankası’nda uzman mimar, İzocam’da  üst düzey yönetici 
olarak çalıştıktan sonra, 1990 yılında Oyak İnşaat’taki Genel 
Koordinatörlük görevimden ayrılarak ilk şirketimi kurdum. 
O tarihten bu yana serbest çalışıyorum. Halen otomotiv, 
inşaat, LPG, sigorta, ahşap imalatı gibi sektörlerde faaliyet 
gösteren 5 şirket ve yaklaşık 200 çalışanımız ile iş hayatına 
devam ediyorum.

Otomotiv ile ilgili geçmişim ise, 1990 yılında Volvo otomo-
billerinin Türkiye’deki ilk yetkili satıcısı olarak başlamıştır. 
Halen bu işim Ankara ve İstanbul’da devam ediyor. 1993 
yılından 2001 yılına kadar Renault-MAİS yetkili satıcılığı 
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yaptım. Bugün için Volvo ile birlikte Subaru markasının da  
yetkili satıcısıyız. Ancak sektörle esas ilgim, yetkili satıcılığın 
yanısıra, fikren gerekliliğine çok inandığım sektörel sivil top-
lum kuruluşlarında oldukça uzun sürelerle görev almamdır.

Derneğimiz OYDER’in 2’nci ve 3. dönem yönetim kurulu 
başkanı olarak, MAİS’te kurulan bayi konseyinin 2 dönem 
yönetim kurulu  başkanı olarak, Tüm Oto Kiralama Şirketle-
ri Derneği “TOKKDER”de de 2 dönem yönetim kurulu üyesi 
olarak aktif görev aldım. 2010 yılında verdiğim bir kararla, 
hem biraz dinlenmek, hem de genç meslektaşlarımızın, bu 
tür meslek derneklerinde yer almalarını sağlamak amacıy-
la, otomotiv sektörü dahil, neredeyse tüm sivil toplum ku-
ruluşlarındaki yönetim kurulu ve başkanlığı görevlerimden 
ayrıldım. Ama ihtiyaç duyulan her anda sektör için gönüllü 
olarak katılımcı olabiliyorum.

Çok uzun süredir sektörde bulunan bir yetkili sa-
tıcı olarak yetkili satıcılık müessesinin bu günkü 
problemleri nelerdir?

Çok uzun süre bir sektörde olmak deneyim açısından iyi olsa 
da, bazı şeyleri alışkanlık olarak kabul etmek açısından kötü 
olabilir. Sektörümüzle ilgili problemleri samimiyetle saymak 
gerekirse üç ana başlıkta toplamak mümkün. Bunlardan bi-
rincisi piyasa koşulları, diğeri yetkili satıcı- distribütör  iliş-
kileri ve sonuncusu da yetkili satıcıların kendi aralarındaki 
ilişkiler ve rekabet.

a. Piyasa Koşulları: Hepimizin bildiği gibi otomotiv sektö-
rü ekonomik gelişmelerden hem olumlu, hem de olumsuz 
yönden en çabuk etkilenen iş kolu. Yani piyasa koşuları kö-
tüleştiğinde hemen frene basamıyor, yada düzeldiğinde he-
men start edip, araç bulamıyor. Bizim için önemli olan arz-
talep dengesinin kontrollü bir çizgide devam etmesidir. Ne 
yazık ki  1994’ten başlayarak bugüne kadar ortalama her 5 
yılda bir çok ciddi ekonomik zikzaklar oldu. Birim maliyeti 
bu kadar yüksek bir sektörde dengede kalmak, yatırımları 
gerçekleştirmek ve işletme hesaplarını tutturmak çok zor 
oluyor. Ya benim gibi korkak olup, işler iyi gittiğinde bile 
mevcut birikiminizi başka yerde kullanmaktan geri duru-
yorsunuz ve yeterince büyüyemiyorsunuz, ya da cesur olup 
otomotivden kazandığınızı başka iş koluna yatırıp, işler kötü 
gittiğinde sıkışıyorsunuz. Bugün için gelinen durum, yüksek 
risk, ağır vergisel mükellefiyetler, maksimum ihtiyaca göre 
sürdürülen personel istihdamı ve mekansal büyüklükler, an-
cak  bunlara karşın sağlanan  çok düşük kar marjlarıdır.

b. Yetkili Satıcılar ve Distribütör Arasındaki  İlişki:  Bu ko-
nuda sıkıntı, sürdürülen ilişkinin taraflar arasında karşılıklı 
bir ticari alışveriş olduğunun zaman zaman unutulmasıdır. 
Distribütör, her koşulda maximum kazanç, minimum risk ta-
şımak istemektedir. Bu yüzden işler kötü gitse de, ben pek 
zarar eden distribütör görmedim, duymadım. Ama yetkili 
satıcılık koşullarını sağlamak uğruna varını yoğunu kaybe-
den çok yetkili satıcı biliyorum. Distribütörler, markanın mü-
kemmel temsili için nerdeyse her şeyi yetkili satıcılarından 
bekliyorlar. En iyi showroom, en büyük servis, en nitelikli 

yetkili satıcılarına hiçbir tolerans göstermiyor.  Hatta bazen 
bu ilişki, fırsatını bulursa, distribütör veya yetkilendirdiği 
şahıslar tarafından amir – memur ilişkisine taşınmak isteni-
yor. Oysa nitelikli yetkili satıcılar olmadan, otomobilin nihai 
kullanıcıya ulaşması ve bu rakamsal büyüklüğü yakalama-
sı imkansız. Tüm bu gerçekler doğrultusunda bakıldığında, 
sektörel dernekçiliğin önemi çok açık bir şekilde ortaya çıkı-
yor.  Yani kişisel ve/veya markasal kaygılardan uzak, ilişkile-
rin tariflenebilir bir şablona oturtulmasında derneğin gücü 
ve etkisi muhakkak devreye girmeli. Derneğe de bu gücü ve 
yine kendisi için  kullanma yetkisini de ancak yetkili satıcıla-
rımız verebilir.  

personel, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti, azami stok 
seviyesi, en çok 2. el takası ve benzerleri gibi. Hem de bü-
tün bunların hepsini ortalama yüzde 1 kar marjı ile çalışan 
yetkili satıcısından istiyorlar. Artık personele verilen mec-
buri  eğitimler paralı, marka için dağıtılan broşürler paralı, 
teşhir ürünleri paralı. Ayrıca en ufak bir ticari toleransa fırsat 
vermemek için bütün her şey bankalar üzerinden doğrudan 
borçlanma sistemi ile gidiyor. Siz istediğiniz kadar müşteri 
memnuniyeti adına, müşterinize gereken esneklikleri gös-
terin, ama distribütörler, en büyük müşterisi olarak kendi 
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Sektörde gelecek beş yılı nasıl görüyorsunuz?

Yukarıda söylediklerim okunacak olursa, birileri madem öyle 
hala bu sektörde niye varsın diye sorabilir. Cevap son derece 
basit. Yılların getirdiği bir yatırım birikimi ile bugün vasat bir 
yetkili satıcılık işletmesinin ederi bile 10 milyon USD civa-
rındadır. Hadi deyince içinden çıkılma imkanı yoktur. Yani 
devam için bir mecburiyet vardır. Bu yüzden de sektör tem-
silcileri olarak önümüzdeki yılları artık daha akıllı değerlen-
dirmeliyiz. Türkiye’de kişi başına düşen araç ortalaması hala  
Avrupa ortalamasın onda biridir. Yani yapacak çok işimiz, 
otomobil satın alacak çok müşterimiz olduğunu bilmeliyiz. 
Rekabeti, hizmette ve güvenilir kurumsal işletmeler olmakta 
sürdürmeliyiz. Otomotiv sektörünün bugünkü haliyle, hızlı 
sirkülasyonu gerektiren, ağır rekabet altında düşük kar marjı 
ile çalışan bir iş kolu olduğunu bilip, işimizde karlılığı artı-
racak başka cazibe merkezleri yaratmalıyız. İçerisinde oto-
mobil sözcüğü geçen her işin sektörümüzü ilgilendiren bir 
yan iş olduğunu bilmeliyiz.  Ben her işte olduğu gibi, doğru 
yapılması halinde otomotiv sektörünün önümüzdeki yıllar 
için geçerliliğini koruyacak temel sektörlerden bir olduğu-
na inanıyorum. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, artık daha kar 
amacına odaklı, daha verimli işletmeler haline geleceğimizi, 
tek markalı temsilcilikler yerine, bu işi iyi bilen işletmelerin 
birkaç markayı aynı anda temsil edeceği bir düzene kayaca-
ğımızı düşünüyorum. Artık gösterişli, toprak maliyeti yüksek 
alanlar yerine, biraz daha şehir merkezinden uzak, ama ko-
lay ulaşılan, açık alanları daha geniş, hizmetin kalite ve çeşit 
olarak öne çıktığı alanlarda işimizi sürdürmemiz gerektiğine  
inanıyorum.

Türkiye’deki tüm yetkili satıcılara mesajınız nedir?

Benim herkesi kapsayacak bir mesaj vermem söz konusu 
olamaz. Bu işi benden çok daha iyi ve geniş zeminlerde ya-
pan pek çok dostum var. Ama bunca yılın tecrübesi ile pay-
laşmak istediğim, sizin aracılığınız ile aktarabileceğim  bir iki 
konuyu söyleyebilirim. Şöyle ki;

l Otomotiv işi artık yeterli sermaye yapısına sahip değilse-
niz sürdürülebilecek bir iş değildir. Bu yüzden, gerekiyorsa 
kendiniz için doğru tercihi yapmakta gecikmemelisiniz.

l	Faaliyet karını artırmak için gereksiz gösterişten, haddin-
den fazla stoktan, hiçbir işe yaramayan aferin almak peşinde 
koşmaktan vazgeçmeliyiz. Unutulmamalıdır ki, ancak  ve-
rimli işletmeler, verimli sonuçlar doğurur.

l	Bir markanın yetkili satıcıları birbirine karşı samimi ve 
dürüst olmalı, aralarında muhakkak güven tesis etmelidir. 
İçerisinde karşılıklı güven barındırmayan hiçbir ilişki uzun 
süreli devam edemez ve ortak yararlar sağlayamaz. Bunu 
sağlamak için ilk adımı atan siz olmaktan çekinmeyiniz.

l	Her birimiz bu ülkenin takdir edilmesi gereken önemli gi-
rişimcileri ve yatırımcılarıyız. Sektörel büyüklüğümüz, ticari 
hayatın her aşamasında söz söyleme hakkını bize vermekte-
dir. Bu gücü örgütlü ve akıllı olarak kullanmasını bilmeliyiz.

l	Sektör temsilcilerimiz, her tür sivil toplum organizasyo-
nunda, özel, yarı resmi ve resmi temsil noktalarında yeterli 
sayıda bulunmalıdır. Bunun için sektör adaylar çıkarmalı ve  
kendi mensupları tarafından desteklenmelidir.

l	Yaptığımız iş saygın bir ticari faaliyettir. Bunun gereğini 
müşterilerimize sunmalı, aynı zamanda gereken saygı ve 
özeni bizimle iş yapanlardan beklemeliyiz. Bizim, işbirliği 
içerisinde olduklarımıza gösterdiğimiz samimi ve gelenek-
sel saygımız, hak ettiğimiz karşı davranışı da gerekli kılar.

l	Üzerinde durulması gereken ortak konu başlıkları, yapa-
cağımız arama konferanslarında belirlenmeli, derneğimiz 
OYDER vasıtasıyla hayata geçirmek için, yönetimdeki dost-
larımıza cesaret, destek ve şevk vermeliyiz.

Umarım ifade etmeye çalıştıklarımla, sorularınıza belirli 
oranda cevap verebilmişimdir. Bu söyleşi ve yarattığınız fır-
sat için  sizlere tekrar teşekkür ederim.. 
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KULLANILMIŞ OTOMOBİL

Kullanılmış Otomobil 
Pazarının Önemi Hızla Artıyor
Çınar Noyan

2 010 yılı Türk otomobil sektörü için oldukça ba-
şarılı ve rekorları kırıldığı bir yıl olarak kayıtlara 
geçti. Bugüne kadar elde edilmiş en yüksek sa-
tış adetine ulaşıldığı bu yılda, sektörümün ha-
yali olan 1 Milyonluk pazara da bir adım daha 

yaklaşılmış oldu. Üstelik 2011 yılının ilk 2 ayında gelen satış 
rakamları, bu yılın geçen yıldan bile daha iyi olabileceğinin 
sinyallerini vermeye başladı.

Aslında otomobil satışları bu denli iyi giderken hep gözden 
kaçırılan bir başka pazar daha var sektörümüzde: kullanılmış 
otomobil pazarı. Daha çok ikinci el adıyla anmaya alışık ol-
duğumuz bu pazarda, yeni getirilen düzenlemelerle işlem-
lerin kolaylaşmasının da etkisiyle çok büyük bir hareketlilik 
yaşanmaya başladı.

Bu pazarın detaylarına inmeden önce dünyadan bazı ra-
kamlar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İstatistiki ola-
rak gelişmiş Avrupa ülkelerinde satılan her yeni araç başına 
2,5 adet kullanılmış otomobil satılmaktadır. Bu oran ABD 
gibi daha büyük pazarlara 4 adete kadar ulaşmaktadır. Bizde 
ise bu oranın yaklaşık 3 olduğu tahmin edilmektedir.

Geçen sene yaklaşık 750.000 yeni otomobil ve hafif ticari 
araç satıldığı düşünülürse, kullanılmış otomobil pazarında 
da yaklaşık 2,25 Milyon araç el değiştirmiş demektir. Oto-
motiv sektöründe faaliyet gösteren hiçbir firmanın göz ardı 
edemeyeceği bu ekonomik büyüklük, vergisel anlamda 
%100 kontrol edilirken ne yazık ki kayıt ve istatistik olarak 
denetleme altına alınamamaktadır.

Kullanılmış otomobilde yaşanan sorunlar

Neredeyse 4,5 milyon kişiyi otomobil alır veya satarken ilgi-
lendiren, mutlu veya mutsuz eden kullanılmış otomobil alım 

satım işlemleri, bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Biraz 
beklentiler ve yaşananlar üzerine yoğunlaşmakta fayda var:

Kullanılmış otomobil satın alan kişilerde en sık rastlanan 
şüphe, aracın kilometresinin orijinal olup olmadığı üzerine 
yaşanıyor. Ne yazık ki ülkemizde araçların servis kayıtlarına 
ulaşabilmek çok mümkün değil. Bu nedenle de ikinci elde 
satışa sunulan aracın geçmişte hangi kilometrelerde ne gibi 
işlemlerden geçtiği bilgisine sahip olunamıyor. Şeffaf olma-
yan bilgilerin olduğu ortamlarda da kötü niyetli satıcıların 
kilometreler ile oynaması çok daha kolaylaşmış oluyor. Bu 
nedenle de alıcılar arasında derin bir gerçeklik şüphesi ya-
şanıyor.

Otomotiv sektöründe ardı ardına 
kırılan satış rekorları, aslında 
“0 km” otomobil satışından  daha hızlı 
büyüyen kullanılmış otomobil pazarını 
gölgede bıraktı. Yetkili Satıcılar için 
en az yeni araç satışı kadar değerli 
olan bu iş kolundaki gelişmelere 
yakından göz atmak istedik.
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Yine en çok çekinilen konuların başında aracın kaza ve 
boya/değişen parça raporu geliyor. Özellikle büyük şehirler-
den Anadolu’ya giden araçlarda gizlenmeye çalışılan önemli 
darbe ve hasarların olduğu inanışı yaygın. Araç seçen tüke-
ticiler bu yaygın inanışla da tercihlerini belirliyorlar bir an-
lamda.

Özellikle lüks segment araçlarda satın alım yapılırken çeki-
nilen önemli konulardan biri de aracın yurt içine nasıl gir-
diğinin tespit edilememesi. Yıllar önce kaçak bir Mercedes 
yüzünden aylarca hapis yatan Avrupa Gol Kralımız Tanju Ço-
lak hafızalarda derin yer etmişe benziyor. Bu nedenle genel 
olarak temkinli davranıldığını söylemek yanlış olmaz.

Kullanılmış otomobilde aranan özellikler

Kullanılmış otomobil arayan tüketicilerin aradığı en tipik ve 
ortak özellik aracın “temiz” olması. Temiz kavramına aslında 
pek çok özellik dahil. Örneğin temiz, bazen düşük kilomet-
reli bazen kazasız bazen de iyi bakılmış anlamlarına gelebi-
liyor.

Her ne olursa olsun kendine kullanılmış araç arayan müşte-
rinin kilometre psikolojik sınırı 40.000 km. gibi anlaşılıyor. 
Eğer araç bu kilometrenin altındaysa temiz, üstündeyse 
şüpheli anlamına geliyor. Aslında bu kilometre sınırının bir 
de rasyonel açıklaması var.

İstatistiklere göre Türk otomobil kullanıcıları yılda ortalama 
15.000 km yol yapıyorlar. Bu ortalama İstanbul gibi büyük 
şehirlerde yaşayanlar için 20.000 km’ye kadar çıkabiliyor. 
Kullanılmış otomobil alma niyeti taşıyan kişiler de genelde 
3-4 yaş aralığındaki araçlar ile ilgileniyorlar. 

Küçük bir matematik hesapla, 3 yaşında bir ortalama aracın 
45.000 km’de olması kabul edilebilir, eğer bu rakamın altın-
daysa da “temiz” olarak algılanması mantıklıdır. 

Son dönemde yeni araçlar da en çok aranan özellik olan di-
zel ve otomatik vites kombinasyonu elbette kullanılmış oto-
mobil pazarında da rağbette. Ancak bu pazardaki müşteri 
otomatik olmazsa da dizel olması için daha ısrarlı. Yani bura-
da yakıt tüketimi daha kıymetli çünkü kullanılmış otomobil 
pazarı kişisel kullanıma yönelik.

Kişisel kullanım demişken son yıllarda pazarda çok sık rast-
lanan filo kiralamadan gelen araçların da önemli bir pazar 
yarattığından bahsetmemiz gerek. Son yıllarda yaygınlaşan 
operasyonel kiralama firmaları sayesinde firmalar, araç satın 
almak yerine belli süreyle kiralamayı ve dönem sonunda 
değiştirmeyi tercih ediyorlar. O firmaların dönem sonunda 
ikinci ele gönderdikleri otomobiller de yine kullanım şekli 
ve toplam kilometresine göre tercih edilenler arasında yer 
alıyor.

Karlılık yeni araç satışından yüksek

Kullanılmış otomobil satışı hem adet olarak hem de karlılık 
olarak yeni araç satışından daha avantajlı. Kurumsal olarak 
kullanılmış otomobil alım satımı yapan şirketlerin kayıt ve 
istatistiklerini dikkate alarak yorum yaparsak, yeni araç satı-
şına göre karlılık neredeyse 2 misline ulaşabiliyor.

Yeni araç satışında yoğun rekabet nedeniyle neredeyse %1 
seviyesine gerileyen karlılık ikinci elde %7 ile %10 arasında 
seyrediyor. Üstelik iş hacmi potansiyeli de yeni araç satışının 
3 misli düzeyinde. Bu nedenle yetkili satıcıların göz ardı et-
memesi gereken çok değerli bir pazar olduğu söylenebilir.

Bu güzel tablonun içinde elbette bazı zorluklar da yok değil. 
Örneğin kullanılmış otomobilde yukarıda bahsettiğim karlı-
lıklara ulaşılabilmesi için doğru aracı bulmak ve doğru ma-
liyetlendirmek en kritik faktör. Müşteri beklentilerini karşıla-
yacak “temiz” otomobillerin sahibinden bulunması ve satışa 
sunulması işin en zor kısmı.

Bu noktada elbette yeni araç satışı yapan Yetkili Satıcıların 
ciddi bir avantajı bulunuyor. İstatistiki verilere göre yeni araç 
satışlarının %65’i araç takası yoluyla gerçekleşiyor. Yani tüke-
ticiler yeni araç alırken eski araçlarını yetkili satıcılara teslim 
ediyorlar. 

Doğru planlama ve nakit akışı koordinasyonu ile hem yeni 
araç satışından kar elde edilmesi hem de takastan gelen 
aracın kullanılmış otomobil pazarında değerlendirilmesi ile 
plaza yatırımlarının karlılık sorunu giderilebilir.

Kullanılmış otomobil pazarı yetkili satıcılar için hem çok ca-
zip hem de çok yüksek cirolu bir işkolu olma yolunda hızla 
ilerliyor. Ancak bu noktada bazı konulara dikkat etmek ge-
rekiyor. 

Müşteri kazanırken dikkat edilmesi gerekenler

Yazının en başından itibaren tüketiciler için kullanılmış oto-
mobil pazarında en önemli kriterin “güven” olduğunu belir-
tiyorum. Tüketiciler, hiçbir şekilde kandırılmadıkları, objektif 
ve tutarlı bilgi alabildikleri, kısaca güven duyabilecekleri 
alışverişler yapmak istiyor.

Bu nedenle kullanılmış otomobil pazarında söz sahibi ol-
mak isteyen yetkili satıcılar, müşterilerine en doğru bilgiyi, 
hiç saklamadan ve bütün açıklığıyla müşterilerine iletmek 
durumundalar. Kandırmak fiilinin sözlüklerinden tamamen 
kaldırılmış olması gerekiyor.

Bununla birlikte tüketicilere çeşit sunulması, her marka ve 
modelden alternatiflerin önlerine serilmesi oldukça büyük 
önem taşıyor. Tek markalı veya bir gruba yönelik satış yapan 
firmalar, tüketicilerde ciddi bir mesafe ile karşılanıyor.

Sonuç olarak kullanılmış otomobil pazarı en az yeni otomo-
bil pazarı kadar değerli ve dikkat dilmesi gereken bir pazar. 
Burada henüz kurallar yeni otomobil satışındaki kadar net 
ve belirgin olmadığından hizmet ve kalite ile fark yaratabil-
mek çok daha kolay.

Profesyonelliğe yatırım yapan, müşteri beklentilerini iyi an-
layan, mali ve idari olarak bu pazarı önemseyen her yetkili 
satıcının bu pazardan önemli bir pay alması hiç şaşırtıcı ol-
mayacaktır. Bu nedenle yetkili satıcıların bu alana yatırım 
yapmasının faydalı olacağı söylenebilir.

Kim bilir belki de karlılık sorunu yaşayan yetkili satıcılar için 
ciddi bir ferahlama bu yolla sağlanmış olur. 
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OYDER'e 
yeni katılan üyelerimiz

EREL OTOMOTİV İNŞ.SAN. VE TİC.A.Ş.

ÖÇDAĞ BİLİŞİM VE MOT. ARAÇ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Audi Bayii - İstanbul

Citroen Bayii - İzmit

Erel Otomotiv, AUDI ve VW markalarını bünyesinde barındı-

ran, koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiş hizmet an-

layışı, konusunda deneyimli uzman kadrosu ile faaliyet gös-

teren bir Doğuş Otomotiv yetkili satıcısı ve yetkili servisidir.

VW Yetkili Servis hizmetleri ile 1997 senesinde kurulmuştur. 

VW Yetkili Satıcı hizmetlerine 1999 senesinde, AUDI Yetkili 

Satıcı ve Servis hizmetlerine ise 2005 senesinde başlamıştır.

VW Satış Showroom; Maltepe merkezimizde ve Fenerbahçe 

Şükrü Saracoğlu Stadı altındaki showroomumuzda, VW Ser-

vis; Maltepe’ deki merkezimizde, AUDI Satış Showroom; Fe-

nerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı altındaki showroomumuz-

da, AUDI Servis; Maltepe merkezimizde bulunmaktadır.

2006 yılında Kocaeli Citroen yetkili satıcısı olarak Murat Öz-
dağ tarafından kurulan firma; kuruluşundan sonraki yıllarında 
önemli atılımlar yapıp 2009 yılında  Kocaeli Skoda yetkili satıcı-
lığını da alarak yoluna devam etti. Kocaeli’de 3 bin m2’lik kapalı 
alanda ve modern ekipmanlara sahip tesislerinde yılda ortala-
ma  9 bin araca servis hizmeti vermektedir. Dünya standartların-
da üretilen Citroen ve Skoda araçlarının satış, servis, yedek parça 
ve sigorta hizmetlerini sunarken temel olarak kaliteyi ve müşteri 
memnuniyetini amaçlamak, her zaman güler yüzle, güvenilir 
hizmet vermek, sistemli olarak verimliliği ve kaliteyi sürekli ar-
tırmaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak, Özdağ aile-
sine uzun süre hizmet verebilmek için güçlü mali yapıya sahip 
kurumsallaşmayı devam ettirmek ve “Mutlu müşteriler, Mutlu 
çalışanlar, Mutlu özdağ ailesi “ misyonunu benimseyerek çalış-
malarını sürdürmek şirketin temel politikasıdır. 
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LENA OTOMOTİV SAN VE TİC A.Ş.

ENRİKO ALİBERTİ OTOMOBİLCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş.

Volkswagen Bayii - Aydın

Fiat Bayii - İzmir

Farklı alanlarda faaliyet gösteren LENA şirketler grubu 2001 
yılında Volkswagen yetkili satıcısı olarak Aydın’da otomotiv 
sektörüne girdi. Satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri 
memnuniyetini ilke edinen şirket 2006 yılında Kuşadası’na, 
2010 yılında Bodrum’a hizmetlerini taşıdı.

Aydın’da 30 dönüm üzerine kurulu 3 bin m2, Kuşadası’nda 8 
dönüm üzerine kurulu 2 bin m2 ve Bodrum’da 10 dönüm üze-
rine kurulu 2500 m2 kapalı alanları ile yatırımlarını yaparak 
100 deneyimli çalışanlarıyla Aydın, Kuşadası ve Bodrum’daki 
çok değerli müşterilerine hizmet vermektedir.

İkinci el DOD bayiliği, Araç kiralama ve sigortacılık alanların-
da da faaliyet gösteren şirket, Hedefini sektörde kalıcı ve ba-
şarılı olmak olarak belirlemiştir.

1935 yılında Enrico Aliberti tarafından, uluslararası ticaretin önemli 
merkezlerinden biri olan İzmir’de kuruldu. 1940’lı yıllarda İtalyan FIAT 
otomobil fabrikası ile yapılan görüşmeler sonucunda faaliyet alanını  
otomotiv sektörüne kaydırarak Ege ve Akdeniz bölgeleri bayiliğini 
aldı. 1966 yılında Otoyol ve 1971 yılında Tofaş fabrikalarının üretime 
geçmesi ile Tofaş’ın çatısı altına girdi.  Tofaş’ın prestij markası olan Alfa 
Romeo ve Lancia otomobillerinin de ülkemiz pazarına girmesiyle bu 
markaların da satışına başlayan Enriko Aliberti Otomobilcilik, 10.000 
m2 arazi üzerine kurulu 8.000 m2’lik kapalı tesisi ve 100’ü aşkın çalı-
şanı ile Türkiye’de ilk 3S bayi olmanın gururu ile satış, servis ve toptan 
yedek parça hizmetlerini vermektedir. 2008 yılında İzmir Karşıyaka’da 
2. satış ve satış sonrası noktasında hizmet vermeye başladı.  Şirketin 
76 yıllık deneyimi, tecrübeli ve eğitimli kadrosu ile şirket kalite poli-
tikasını oluşturan en önemli unsur kayıtsız şartsız müşteri memnuni-
yetidir.  Enriko Aliberti Otomobilcilik, 2010 yılında Aliberti Ailesinin 
3. kuşak temsilcisi Andrea Aliberti’nin  görev almasıyla;  geçmişe kök 
salmaya, geleceğe güvenle yol almaya devam ediyor. 

MIÇILAR MOTORLU ARAÇLAR TİC SAN LTD ŞTİ

Fiat Bayii - Adana
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HALİÇ OTO TİC. VE SAN. A.Ş.

REKOR OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.

Fiat Bayii - Tekirdağ

Volswagen Bayii - İstanbul

Haliç Oto, Tofaş ailesine1988 yılında İstanbul/Eyüp’te Tofaş 
Yetkili Servis olarak katıldı.1992 yılında ise İstanbul/Bakırköy 
deki 5.000 m2 lik tesisine taşınarak faaliyetlerine devam et-
mektedir. 2005 yılında, Haliç Oto’yu Tofaş, ana bayii olarak 
yetkilendirdi ve satış sonrasında başlayan iş hayatını araç sa-
tışıyla birlikte gelişti. Çorlu’da 3 bin m2 kapalı, 2 bin m2 açık 
alanıyla, ana bayii olarak, 2006 yılından itibaren de Tekirdağ 
da 3 bin m2 açık, 2 bin m2 kapalı alanıyla uydu bayii ve servis 
olarak satış, servis, yedek parça, ikinci el, sigorta departman-
larıyla marka hedeflerine ve koşulsuz müşteri memnuniyeti-
ne yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgede 3 yıldır tüm 
markalarda pazar lideri olmanın verdiği güçle yönetim kuru-
lu başkanıMesut Kırat ve 135 çalışma arkadaşıyla daha büyük 
başarılara imza atmayı hedefliyor.

Otomotiv sektörüne ve Volkswagen’e hizmette 15. yılını kut-
lama gururunu yaşayan Rekor Otomotiv Yönetim Kurulu, Ti-
caret hayatındaki 55 yıllık tecrübeyi, otomotiv sektörüne ve 
Volkswagen’e hizmet verebilmek amacıyla, 1996 yılında İstanbul 
Altunizade’ de  Satış ve Servis bayilik anlaşması yapan Şirketin 
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bostan,  Üye Emine 
Bostan ve Üye Yasemin Bostan Akalın tarafından oluşmaktadır. 
Rekor Otomotiv,1998 yılında yeniden yatırım kararları alarak, 
İstanbul/Ümraniye’de Volkswagen Konsept yapı inşa ederek fa-
aliyetlerine  devam etmektedir. Konsept yapı 10 bin metre kare 
büyüklüğünde olup; shoowroom,  servis  ve  genel alanlardan 
oluşmaktadır. Ortalama 120 kişilik personeli ile Volkswagen 
markası altında Volkswagen Binek – Ticari Araç Satış, Satış Son-
rası Hizmetler, Rekor Sigorta Aracılık Hizmetleri, DOD, VDF ve 
diğer  işbirlikleri ile  hizmet vermektedir. 

GÜLPAR MOTORLU ARAÇ.EV GEREÇLERİ SAN TİC A.Ş.

Renault Bayii - Kayseri
Gülpar Motorlu Araçlar Ev Gereçleri San.ve Tic. A.Ş. bir Gülsoy 
Şirketler Grubu kuruluşudur. Çeşitli iş kollarına sahip grubu-
muzda Gülpar Renault  19 yıldır hizmet vermektedir. 

İSO 9001 belgesine sahip modern dizaynlı plazalarımız 7500 
m2 ve 16000 m2 kapalı alan olmak üzere Renault, Dacia , 2.el 
satış, filo kiralama, sigorta, satış sonrası ve aksesuar hizmet-
lerini teknolojik ekipmanlar  ve eğitimli personelleriyle yü-
rütmektedir.

Güçlü ve güvenilir kadromuzla, ileri görüşlü ve dinamik yapı-
mızla markamızı doğruluktan ve etik ahlaktan sapmadan en 
iyi şekilde temsil ederek, satış ve satış sonrası hizmetlerimizi 
müşterilerimize sunarak, gerek %100 müşteri memnuniyeti 
gerekse Türkiye ekonomisi için etkin ve ekonomik çözümler 
sunmak başlıca vizyonumuzdur.





46 MART 2011

RÖPORTAJ

“Otomobilleri seviyorum”
Özlem Conker:

Röportaj: Aylin Gökçe
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Özlem Conker 
1 Temmuz 1973’te Ankara’da dünyaya 
geldi. Yüksek öğrenimini Hollanda’nın 
Tilburg kentinde Opleidingscentrum 
Speciale Onderwijszorg’ta yaptı. 1996 
yılında başrolünü Cüneyt Arkın ve Şo-
ray Uzun’un paylaştığı Bizim Ev dizisin-
de rol aldı. Kendisini asıl tanıtma şansı 
bulduğu işi ise 2001 yılında oynadığı 
Aynalı Tahir dizisiydi. Oyunculuk çalış-
malarına ara vermeden devam ederek 
çok sayıda dizide rol alan Conker, ha-
len Aşk ve Ceza dizisinde oynuyor. 

Otomobil sizin için ne kadar önemli?

O tomobil benim için o kadar önemli bir şey ki; 
evimde geçirdiğim vakit kadar otomobilimde 
vakit geçiriyorum. Çok koşturmacası olan bir 
insanım. Ve çok araba değiştiriyorum. Arabayı 

seven biriyim.

Bu kullandığınız kaçıncı arabanız?

İlk arabam Tempra’ydı, sonra sırasıyla Polo,  Golf, Land Rover,  
Kia Sport ve en son kullandığım araba Opel Antara... Çok da 
hoşuma gidiyor çünkü Opel’in jipi çok bilinen, öyle herkesin 
kullandığı bir araba değil. Özellikle trafikte çok fazla görmedi-
ğim arabaları seviyorum, ilgimi çekiyor.  Antara’yı da öyle me-
rak ettim. Bir test sürüşü yaptım ve ben Antara’ya bayıldım. 
Öyle güzel bir araba ki; direksiyonu pamuk gibi, iç dizaynı çok 
iyi, arabanın içinde birçok şey elektronik, müzik sistemi çok 
güzel ve bunların hepsi benim için çok önemli.  Koltuklarının 
rahatlığı bile o kadar önemli ki benim için.  Çok severek kulla-
nıyorum arabamı...

Anlıyorum ki otomobil sizin için mühim  birşey... 
İçine binmek, bir yere gitmek... Çok uzun vakit ge-
çiriyoruz içinde ve ondan keyif almak lazım...

Aslında olay bir yerden bir yere gitmek ise, normal bir sedan 
arabaya binersiniz ve bu ihtiyacınızı karşılarsınız. Ama belli 
bir standartın üstüne çıktıktan sonra insan özellikler aramaya 
başlıyor.  Bu o zaman artık tamamen bir konfor ve göz zev-
kine giriyor. Ondan sonra koltuğunun renginden, iç döşeme 
renklerinden ve benzeri insan herşeyini aramaya başlıyor.

Arabamın rengi illa siyah olacak, ben başka ara-
baya binmem diyen tanıdıklarımız vardır mesela. 
Sizin bu konuda belirli tutkularınız var mı?

Benim son arabamın rengi inci beyaz, bu beyazlar çok moda 
son zamanlarda. Yani ben biraz ciddi duran renkleri beğe-
niyorum. Ama şuna da inanıyorum ki her arabanın kendine 
yakışan bir rengi vardır. Bence bu arabaya beyaz yakışmıştı.

İçi ne renk?

Siyah ama ben içini tobacco istedim, maalesef gelemedi. 

Otomobil alırken veya arıza, periyodik bakımda 
servise kendiniz mi götürüyorsunuz?

Kendim giderim. Opel’in servisi genel olarak çok iyi. Yine ara-
bayı aldığım yetkili satıcıya, Odak’a götürüyorum. Arabam 

Özlem Conker’le ilk kez 1996 yılında rol
aldığı Bizim Ev dizisinde tanıştık. Ardından
Aynalı Tahir, Kınalı Kar, Bahar Dalları, Aşk
ve Ceza gibi çok sayıda dizide oynadığı
rollerle artık yığınların tanıdığı bir isim 
oldu. Ancak biz Conker’i bu kez, kimsenin
bilmediği bir yönden, otomoblle ilişkisi
açısından tanıma olanağı bulduk.
Otomobillere olan merakı, marka
seçimindeki kriterleri, yetkili servisler
hakkındaki  değerlendirmeleri ve trafik
konusundaki tutumuyla bir araba sevdalısı: 
Özlem Conker.
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henüz 10 bin kilometrede. Servise, küçük bir kaza için tek kez 
girdim. 

Servise girdikten sonra güzel bir bekleme odasına aldılar. 
Geliyorlar ve sırasıyla herkesi çağırıyorlar. Yaklaşımları son 
derece kibardı. Çok fazla bekletmeden,  geciktirmeden ve “şu 
anda şunu yapıyoruz, şu anda bunu yapıyoruz” diyerek sü-
rekli bilgilendirdiler. Şu kadar zamanda biter dediler ve öyle 
oldu. Güzel bir sistemleri olduğu farkediliyor. Ben çok mem-
nun kaldım. 

Bu arada son arabamı alırken oradaki satış elemanları, sağol-
sunlar çok ilgilendiler. Benim için zamanından önce getirdi-
ler arabayı, bir de beni düşünürek özel bir plaka yaptırmışlar; 
‘CON’ plakalı şimdi arabam. CON’u bulabilmişler ve onu bana 
bir sürpriz olarak hazırlamışlar. Şimdiye kadar hiç özel plaka 
kullanmamıştım, çok taraftarı değilim, ama bu sefer öyle özel 
birşey oldu.

Bir sıkıntınız olduğunda servisi arayıp “benim vak-
tim yok, gelip alır mısınız” dediğiniz oluyor mu?

Böyle bir hizmetleri var mı bilmiyorum. Eğer varsa isterim. 
Çok da işe yarar birşey bu...

2010 yılında Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en 
büyük satışı yapıldı. 760 bin otomobil satıldı.  Dola-
yısıyla otomobil Türkiye’de ihtiyaçtan çıktı, herkes 
otomobil kullanmaya başladı. Tabii bu durum be-
raberinde belli riskleri de taşıyor...

İstanbul trafiği zaten çok tehlikeli çünkü bir kere  insanlar ku-
ralına uygun araba kullanmıyorlar.  Maalesef biz kural tanıyan 
bir toplum değiliz. Kuralları benimsetmeye çalışan yaptırım-
lar da yok. Tehlikeli kullanıyorlar ve bir de iyi korunaklı, dona-
nımlı bir arabada değillerse sonuç faica, her gün okuduğu-
muz, duyduğumuz  facia....

Fakat son çıkan yasalar, artan trafik cezaları  ciddi 
oranda azalma sağladı. 

Çok doğru. Hatta bir röportajda söylemek doğru mu bilmiyo-
rum ama benim için çok iyi bir ders olduğu için anlatmak is-
terim. Bir akşam yemeğinden sonra iki kadeh içki içtim. 50.04 
promille beni affetmediler, ehliyetimi aldılar.  Ve ben mem-
nun oldum. Artık bunların olması lazım, bu açıdan güzeldi. 
Bundan böyle de bu konudaki kuralların istisna tanımayan, 
en katı uygulayıcısıyım. 

Çok güzel şeyler söylediniz, biz bu röportaj için çok 
teşekkür ediyoruz.

Ben ki röportaja biraz ümitsiz gelmiştim... Şimdiye kadar hep 
erkeklerle röportaj yapmışlar, erkekler kimbilir anlatacak ne 
çok şey bulmuşlardır, ben ne anlatacağım diye düşünmüş-
tüm. Ama görüyorum ki herkesin otomobil ile ilgili söyleye-
cek çok sözü var.   
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Gelişen 
Karadeniz'in incisi

Samsun

Samsun Arkeoloji ve Etnografya 
Müzesini, Amisos Hazinelerini 
görmeden, Ladik Hamamayağı 
Kaplıcalarına gitmeden,
Onur Anıtı; 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün 
Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere 
Samsun'a çıkışını sembolize eden 
bronz heykeli görmeden, Kurupelit 
mevkiindeki lokantalarda Samsun 
pidesi ile turşu kavurması yemeden, 
Kaymaklı Bafra Lokumunu tatmadan,
Ladik Gölü'nde bulunan tahta balığını 
ve turna balığını yemeden dönmeyin...

S amsun, Karadeniz sahil şeridi bölgesinde, Yeşilır-
mak ve Kızılırmak nehirlerinin Karadeniz’e dökül-
dükleri deltalar arasındadır. Bu delta alanı: yurdu-
muzun tarımsal potansiyeli en yüksek bölgelerini 

oluşturan: Bafra ve Çarşamba ovalarını bulundurur.

Samsun: genellikle, ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, şahil 
şeridi ve iç kesimlerde, iki farklı iklim görülür. Sahil şeridin-
de: yazlar sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. İç kesimlerde ise: 
dağların yükseklikleri, iklimi de etkiler. Kışlar soğuk , yağmur 
ve kar yağışlı, yazlar ise serin geçer. Burada size ilginç bir not 
iletmek istiyorum. Samsun, gerçekten iklim özellikleri bakı-
mından, benzersizdir. Aynı gün içinde, havanın birkaç değiş-
tiği görülebilir. Bazı dönemlerde, kış ortasında yazdan kalma 
günler yaşanabilir. Sahil şeridinde, karla kaplı gün sayısı: yıl 
içinde, 2-3 günü geçmez. İç kesimlerde ise, kar yağışı o ka-
dar yoğundur ki, çoğu kez ulaşımı bile olumsuz etkilediği 
görülür. Samsun’un ekonomik alt yapısını sanayi, hayvancılık 
ve turizm oluşturur. Öne çıkan tarımsal ürünler ise buğday, 
tütün, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, fındık, çeltik ve sebze-
dir. İstihdam gücünün büyük çoğunluğu tarım sektöründe 
çalışmaktadır.

Turizm olarak düşünüldüğünde ise ekonomik yapılaşmada 
her ne kadar turizmin önemi nisbeten az ise de; il merkezin-
de ve çevre yerleşim yerlerinde, gezip görülmeye değer tari-
hi ve turistik tesisler bulunuyor. Yaz aylarında özellikle deniz 
turizmi öne çıkıyor ve kış aylarında ise av turizmi değerlen-
diriliyor.
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Samsun’da ne satın alınır?

Samsun el sanatları denilince akla şunlar gelir; halı, kilim, bez 
dokumacılığı, taş işçiliği, oya, kunduracılık, bakır işlemeciliği, 
hasır dokumacılığı, zembil örücülüğü, çorap, kuşak dokuma-
cılığı, ağaç oymacılığı. Günümüzde, bazı köylerde, üretim 
yapılmaktadır.

Samsun’da gezilecek yerler:

Atatürk Anıtı: Samsun il merkezinde, Hükümet Konağı ya-
nındaki şehir parkı içindedir.

Samsun ilinin simgesidir. Dünya’da ikinci konumdadır. Şaha 
kalkmış at üzerinde, asker giysileriyle, Büyük Önder Atatürk 
canlandırılmıştır.

Avusturyalı heykeltıraş Heinz Kreppel tarafından 1928-1931 
yılları arasında yapılmıştır. Bu sanatçının diğer eserleri; İstan-
bul Sarayburnu Atatürk Heykeli, Ankara Atatürk Heykeli, Af-
yonkarahisar Zafer Anıtı, Ankara Sümerbank içindeki Oturan 
Atatürk Anıtı. Kaidesinin dört bir tarafında ulusal kurtuluş 
mücadelesini vurgulayan figürler bulunmaktadır.

İlk Adım Anıtı: Atatürk Bulvarı üzerinde bulunuyor. Heykelt-
raş Hakkı Atamalı tarafından, 1981-1982 yılları arasında ya-
pılmıştır. Atamızın doğumunun 100.yılı anısına yapılmıştır.

Taş blok kaide üzerindeki ilkadım anıtı, dayanışmayı simge-
lemektedir. Burada, resmi üniforması ile Atatürk ve diğer as-
keri şahıslar görülüyor. Ayrıca, anıtın iki ucunda da gençliği 
simgeleyen heykeller var. Anıtın üzerinde ise: “ 1919 senesi, 
Mayıs’ının 19’ncu günü Samsun’a çıktım.Gazi M.Kemal” yazılı. 

Samsun Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi: Fuar alanında 19 
Mayıs 1981 günü ziyarete açılmıştır. Müze binası orta salon 
ve iki yan salondan oluşuyor. Orta salonda: Amisos kentin-
de ortaya çıkarılan mozaikler sergileniyor. Buradaki en göz 
alıcı eser olan mozaik taban üzerinde: çeşitli mitolojik sah-
neler simetrik olarak işlenmiş. Bu mozaik Roma İmparatoru 
Alexander Severus (MS.222-235) zamanında yaptırılmış ve 
MS.5.yüzyıl sonlarında, Bizans döneminde tamir edilmiştir. 
Mozaik üzerinde: merkezde Akhilleus ve Thetis’in katıldığı 

Troya savaşı ile ilgili bir sahne, bu sahnenin dört köşesine 
yerleştirilmiş panellerde, mevsimleri simgeleyen portreler ve 
mevsimlerin arasındaki dikdörtgen panellerde Nereidlerv e 
deniz yaratıkları tasvir edilmiştir. Bu figürlü sahnelerden ayrı 
olarak, dikdörtgen bir panel de kurban kesme sahnesi işlen-
miştir. Söz konusu mozaiğin kalan kısımları, çeşitli geometrik 
ve bitkisel motiflerle süslenmiştir.

Gazi Müzesi: Kale mahallesinde, Mecidiye caddesi üzerinde 
bulunuyor. Bina: 2 katlı. Atatürk, Samsun’a ilk geldiği zaman: 
Mantıka Palas olarak bilinen, bu binada kalmış. Daha sonra, 
Samsun’a gelişinde, 20 Eylül 1924 tarihinde, eşi Latife hanım 
ile, tatürk, yine bu binada kalmıştır.

Bandırma Gemi Müzesi: 19 Mayıs 1919 tarihinde, Atatürk’ün 
Samsun’a geldiği, Bandırma Vapurunun, özgün ölçülerine 
uyularak yapılan örneği: 2000-2001 yılları arasında, Müze 
olarak kullanılmak üzere, Taşkınlar Tersanesi tarafından yap-
tırılarak, Doğu Park sahiline yerleştirilmiştir.

Amisos Tepesi: Amisos kenti günümüzde, Samsun’un 3 km. 
batısında, Toraman Tepe  ve doğu yamaçlarındadır. Antik 
dönem yazarlarına göre: MÖ.6.yüzyılda kurulduğu ve MS.12.
yüzyıla kadar varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. 

Büyük Cami: Samsun ilinin en büyük camisidir. İl merkezin-
de, Fuar alanının karşısındadır. Ulu cami, Hamidiye Camisi 
olarak da bilinir. 1884 yılında, Batumlu Hacı Ali tarafından 
yaptırılmıştır. Bu kişi Batum’na Çarşambaya göç etmiş bir 
tüccardır.

İsa Baba (Ese Baba) Camisi: Cedit Mahallesindedir. 15. yüz-
yılda yapılan yapı; günümüze kadar orijinal halini koruyarak 
gelmiştir. Bu yüzden görülmeye değer bir yapı. Ancak kita-
besi olmadığından, kim tarafından ve ne zaman yapıldığı 
net olarak bilinmiyor. 1895 yılında, aslına uygun olarak ona-
rılmıştır.

Taşhan: Sivil Osmanlı mimarisinin Samsun’da bulunan tek ve 
güzel örneklerinden biridir. Zamanında binek hayvanlarının 
barındığı ve sahiplerinin gecelediği bir tarzda inşa edilmiştir. 
Çevresinde de, kervanları ağırlayacak tarzda, ibadethane ve 
ticarethaneler yapılmıştır. 

Samsun’da neler yenir?

Samsun ve çevresinde çeşitli deniz ve tatlı su balığı 
avcılığı yapılıyor. Mevsimine göre hamsi, barbunya, is-
tavrit, kefal, mezgit, çinekop, palamut ve kalkan yeme 
imkânı bulunan Samsun’da ayrıca sazan, yayın, levrek, 
alabalık ve turna gibi tatlı su balıkları da her dönemde 
restoranlarda servis edilebilmektedir. Yer pancarı, mısır, 
kara lahana ve hamsi katkılı çeşitli çorba ve yemekler de 
Samsun yöresinin özgün yemekleri olarak bilinmekte-
dir. Bununla birlikte “Karadeniz” adıyla bilinen Samsun 
pidesi özellikle Bafra ve Termeli girişimcilerin İstanbul 
başta olmak üzere büyük kentlerde açtığı fırınlarda Türk 
halkının beğenisini kazanmıştır. Ayrıca Ladik ve Kavak 
ilçelerinde kaz (aynı zamanda hindi,ördek ve tavukla da 
yapılır) ile yapılan ve “yoka”(tirit) adı verilen bir yemek 
çok meşhurdur. Önemli ot çeşitleri Lorgon, Kırçan, Kal-
dırayak (Galdırık), Madımak, Nünük gibi bitkilerden ka-
vurma ya da çorba yapılır.
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Bu yıl 77 bin 894 metrekare alanda 30 
ülkeden 250 firmanın yeni modellerini 
sergilediği fuarda, yeni modellerle 
birlikte sıra dışı konsept tasarımlar da 
yer aldı. Cenevre Otomobil Fuarında bu 
yıl, 85 modelin dünya ve Avrupa tanıtımı 
yapılırken, toplam 120 yenilik de fuarda 
ilk kez sergilendi.

Fuarın bu yılki odak noktası çevre olarak 
belirlenirken, özel olarak hazırlanan ‘’yeşil 
salonda’’ ekonomik ve ekolojik araçlar 
ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
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OTOMOBİL FUARI

C enevre Otomobil Fuarı, 2011 yılının Avrupa’da düzen-
lenen ilk önemli fuarı oldu. Fuarda, 170 yeni modelin 
dünya tanıtımı yapıldı. 80 bin metrekare alanda 31 farklı 
ülkeden gelen 700 markanın katılımıyla gerçekleşti.

Bugüne kadar en çok çevreci otomobilin tanıtıldığı otomobil fuarı 
olan Cenevre’yi 10 bin basın mensubu takip etti. Bu yıl 700 bin zi-
yaretçinin katıldığı fuar 11 gün boyunca otomobilseverlerin akınına 
uğradı. Dünyanın en iyi 5 otomobil fuarından biri olarak gösterilen 
Cenevre Fuarı’nın bu yılki teması ‘yeşil’ otomobillerden oluştu. Elekt-
rikli ve alternatif yakıt sistemleri ile donatılmış otomobillerin yanı 



54 MART 2011

FUAR

sıra, tamamen geri dönüştürülebilir materyallerden üretilen 
otomobiller de dikkat çekti.

Cenevre’nin Gözde Otomobilleri

Audi A3 Sedan: Audi’nin kompakt sınıftaki başarılı modeli 
A3’ün önümüzdeki dönemde üretilmesi planlanan sedan versi-
yonu, fuarda sergilenen bir konsept ile yüzünü gösterdi.

Chevrolet Aveo: Chevrolet fuarda sergilediği yeni Aveo Sedan 
ve Cruze Hatchback modelini yaz aylarında Türkiye’de satışa su-
nulacak. Aveo Sedan’da 75 ve 95 beygirlik 1.3 litre hacminde 
dizel motor seçenekleri görev yapacak.

Ferrari FF: Ferrari’nin tarihindeki ilk dört tekerlekten çekişli sü-
per spor modeli Ferrari FF, 660 beygirlik V12 motoru ile 0-100 
km/s hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlıyor. Dört kişilik tasarla-
nan araç yaz aylarında Türkiye’de satışa sunulacak.

Ford B-Max: Ford, Detroit’te gösterdiği Vertek konseptini ve 
tamamen yeni Ranger pick-up’ını sergiledi. Sürpriz olarak 
Fusion’ın yerini alacak B-Max’in konsept halinde sergilemesi 
gerçekleşti. Ford ayrıca Focus’un elektrikli versiyonunu da fuar-
da görücüye çıkan otomobiller arasındaydı.

Honda Accord: Honda, yenilediği Accord ve Civic HB’i ilk kez 
tanıttı. Bununla birlikte Jazz’ın hibrid versiyonunu ve yine bu 
araçtan türetilen yeni elektrikli konseptini de sergilendi.

Infiniti: Infiniti’nin Etherea konsepti, coupe, sedan, hatchback 
ve crossover araçlarının birleşiminden oluşan bir tasarıma sa-
hip.

Kia Rio: Türkiye’de de satılan B segmentindeki Rio da tamamen 
yenilendi. 3 ve 5 kapının yanı sıra sedan versiyonu da buluna-
cak yeni Rio, eskisinden daha dinamik ve sportif hale geldi.

Lamborghini: Lamborghini’nin amiral gemisi Murcielago’nun 
yerini alacak olan model, markanın fuardaki en büyük sürprizi 
olacak. 700 beygir güç üreten yeni modelin dışında Gallardo 
LP560-4 Bicolore isimli özel bir seri de fuarda sergilendi.

Mercedes SLK: Mercedes roadster sınıfındaki temsilcisi yeni 
nesil SLK’yı tanıtıldı. Araçta 1.8 litre 201 beygir turbo ve 3.5 litre 
302 beygir benzinli motorlar görev yaptı.

Mercedes C Serisi Coupe: Türkiye’de başarılı satış rakamlarına 
ulaşan yeni C Serisi’nin Coupe versiyonu da ilk kez Cenevre’de 
beğeniye sunuldu.

Mitsubishi Concept Global Small: Colt’un yerini alması bek-
lenen Concept Global Small, üretilmesi muhtemel yeni model 
hakkında ipucu veriyor. Araçta 1.0 litre ve 1.2 litrelik motorlar 
bulunuyor.
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Renault: Markanın yeni tasarım stratejisini yansıtan konsept 
aracı Captur, Nissan Juke’un Renault versiyonu olarak yorum-
lanabilir. Kaslı yapıya sahip bir minik crossover olan Captur’da 
hardtop tavan çıkarılabiliyor ve araç cabrio otomobile dönüşü-
yor.

Subaru Impreza: Japon üreticinin en önemli modeli olan Imp-
reza yeni neslinin haberciliğini bir konsept ile yapacak. Marka-
nın küçük sınıftaki temsilcisi Trezia da sergilendi.

Suzuki S-Concept: Yeni nesil Swift hakkında ipuçları veren 
S-Concept önümüzdeki yıl seri üretim versiyonu ile yollara çı-
kacak.

VW Tiguan: En önemli kozu, yenilenen ve hatta ön satışına baş-
lanan Tiguan, ağabeyi Touran’a benzer far ve tampon tasarımı 
ile dikkat çekiyor.

Fiat Freemont: Fiat’ın Chrysler ve Dodge markalarını satın al-
masının ardından geliştirilen Freemont, markanın 4x4 segmen-
tindeki ilk temsilcisi olacak.

Peugeot 308: Fransız üreticinin kompakt sınıftaki temsilcisi 308 
de 508 ile başlayan yeni tasarım anlayışı çerçevesinde makyaj-
lanarak fuarın ardından kısa bir süre sonra satışa sunulacak.

Volvo S60: Yeni Volvo S60 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez 
görücüye çıktı. İlk üretim yılının ilerleyen dönemlerinde yeni 
S60’ın 240 beygir güç ve 320 Nm tork üreten 2.0 GTDi versiyonu 
da satışa sunulacak. Ayrıca 1.6 litrelik GTDi motorunun da 180 
ve 150 beygirlik iki versiyonu üretilecek. 
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GÜVENLİ SÜRÜŞ

Yağışlı havada 
otomobil kullanma teknikleri
Yağışlı havada araba kullanıyorsanız,
önce hızınızı düşürün  ve araç takip
mesafesini birazdaha açın. Yağmurlu
havalarda görüş mesafesinin düştüğü
için, göz yorgunluğu ve yolun kaygan
olması nedeniyle kaza yapma riskinin 
artması sözkonusu oluyor. Bu altın
kurallara uyarsanız bu riskleri
en aza indirebilirsiniz.

l Eğer aracınıza ilk bindiğinizde ön camınız buğulanmışsa 
klimanızı soğuk konumda çalıştırıp fan ayarını ön cama 
verin. Bu işlem sırasında klimanızın dışarıdaki havayı ön 
cama üflediğinden emin olun.

l	Yolculuk sırasında ön camınızın buğulanmaması için ka-
lorifer veya klimanızı ön cama hafifçe üfleyecek şekilde 
ayarlayın. Böylece camınız buğulanmayacak ve net bir 
görüşe sahip olacaksınız.

l	Arka görüşünüzün kısıtlanmaması için rezizstansınızı sık 
sık kullanın. Aynalarınızın buğu yapmaması için eğer ara-
cınızda ısıtmalı ayna techizatı varsa kullanın, kış aylarında 
buğu önleyici kullanın veya son çare olarak temiz bir bez 
veya kağıt mendil ile buğuyu silin.

l	Yağmurlu havalarda sizin dışınızdaki araçların camların-
daki buğu veya havanın kararması sebebiyle farkedilme-
niz zorlaşacağından kısa hüzmeli farlarınızı açık tutun.

l	Sollamaya çıkacaksanız sileceklerinizi en yüksek hızda 
çalıştırın ve mutlaka ışıklı sinyalizasyon kullanmayı unut-
mayın.

l	Yol kenarlarındaki su birikintilerine girmekten kaçının. Su 
birikintilerine girdiğinizde aracınızın direksiyon hakimi-
yeti azalacak veya tamamen kaybolacaktır.

l	Gaza veya frene gereğinden fazla basmak veya ani direk-
siyon hareketleri yapmaktan kaçının.

l	Sürücüler için en tehlikeli anlardan birisi yağmurun ilk 
yağmaya başladığı zamanlardır. Yoldaki toz birikintileri 
yağmur suyuyla birleştiğinde çok kaygan hale gelir. Bu 
zamanlarda ani direksiyon hareketlerinden kaçının ve hı-
zınızı azaltarak seyir edin.

l	Lastiklerinizin aşınmasını düzenli olarak kontrol edin ve 
ekonomik ömrünü tamamlamış lastiklerle trafiğe çıkma-
yın.
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ANALİZ

Otomotiv Pazarı 
Şubat 2011
Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı 
Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif 
ticari araç toplam pazarı 103.383 adet 
olarak gerçekleşti. 51.267 adet olan 2010 
yılı Ocak-Şubat dönemi otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
%101,66 oranında arttı.

2011 yılı Ocak-Şubat dönemi otomobil ve hafif ticari araç pa-
zarı en yüksek satış değerine ulaştı. 2011 yılı Ocak-Şubat döne-
minde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%107,16 artarak 68.872 adete ulaştı. 2011 yılı ilk 2 aylık toplam 
hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı 2 aylık toplamına göre 
%91,49 artarak 34.511 adet seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılı 
Ocak-Şubat döneminde hem otomobil hem de hafif ticari araç 
pazar satışlarında en yüksek satış değerine ulaşıldı.

2011 yılı Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pa-
zarı 58.594 adet olarak gerçekleşti. 31.172 adet olan 2010 yılı 
Şubat ayı otomobil ve hafifi ticari araç pazarına göre satışlar 
%87,97 oranında arttı. 2011 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ti-
cari araç pazar satışları en yüksek satış değerine ulaştı.

2011 yılı Şubat ayında, geçen yılın Şubat ayına göre otomobil 
satışları %88,87 oranında artarak 39.004 adet olarak gerçekleş-

ti. 2011 yılı Şubat ayında, hafif ticari araç pazarı geçen yılın Şu-
bat ayına göre %86,2 oranında artarak 19.590 adet oldu. 2011 
yılı Şubat ayında hem otomobil hem de hafif ticari araç pazar 
satışlarında en yüksek satış değerine ulaşıldı.

Otomobil pazarını motor hacmi bazında incelediğimizde, 2011 
yılı Ocak-Şubat döneminde en yüksek paya yine 1600cc altın-
daki otomobiller sahip oldu. Geçen sene aynı döneme göre 
1600cc altındaki otomobil satışlarında %108, 1600-2000cc ara-
lığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %114 ve 
2000cc üstü otomobillerde ise %53 artış görüldü.

2011 yılı Ocak-Şubat döneminde dizel otomobil satışları geçen 
yıla oranla %152 oranında artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-Şubat 
döneminde 68.872 adet olan toplam otomobil satışının 42.138 
(%61) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Şubat dö-
neminde otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemine ile 
kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı %50’den 
%61’e yükseldi.

2011 yılı Ocak-Şubat döneminde otomatik şanzımanlı otomo-
bil satış adetleri 2010 yılının aynı ayına oranla %104 arttı. 2011 
yılı Ocak-Şubat döneminde 68.872 adet olan toplam otomo-
bil satışının 22.487 (%33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar 
oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Şubat dönemi otomobil satış adetleri 
geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler 
içindeki otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı geçen 
sene seviyesinde kaldı. (%33) 

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği
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Parekende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Toplam 2011

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 90 90 0 0 0 0 90 90

Audi 0 1.332 1.332 0 0 0 0 1.332 1.332

Bentley 0 1 1 0 0 0 0 1 1

BMC 0 0 0 615 0 615 615 0 596

BMW 0 1.443 1.443 0 0 0 0 1.443 1.443

Chery 0 472 472 0 39 39 0 511 511

Chevrolet 0 2.588 2.588 0 0 0 0 2.588 2.588

Chrysler 0 23 23 0 0 0 0 23 23

Citroen 0 1.594 1.594 1.265 842 2.107 1.265 2.436 3.701

Dacia 0 2.141 2.141 0 415 415 0 2.556 2.556

Daihatsu 0 83 83 0 0 0 0 83 83

DFM 0 0 0 0 504 504 0 504 504

Dodge 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Ferrari 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Fiat 4.032 1.370 5.402 8.447 681 9.128 12.479 2.051 14.530

Ford 0 7.310 7.310 7.752 346 8.089 7.752 7.656 15.408

Geely 0 85 85 0 0 0 0 85 85

Honda 759 880 1.639 0 0 0 759 880 1.639

Hyundai 4.501 1.130 5.631 163 451 451 4.501 1.581 6.082

Ikco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infiniti 0 15 15 0 0 0 0 15 15

Isuzu 0 0 0 144 414 558 144 414 558

Iveco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaguar 0 19 19 0 0 0 0 19 19

Jeep 0 71 71 0 0 0 0 71 71

Karsan 0 0 0 454 0 454 454 0 454

Kia 0 1.201 1.201 0 47 47 0 1.248 1.248

Lada 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Lamborghini 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lancia 0 12 12 0 0 0 0 12 12

Land Rover 0 174 174 0 0 0 0 174 174

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Mazda 0 228 228 0 24 24 0 252 252

Mercedes-Benz 0 1.273 1.273 0 1.020 1.020 0 2.293 2.293

Mini 0 120 120 0 0 0 0 120 120

Mitsubishi 0 333 333 88 538 726 88 971 1.059

Nissan 0 1.702 1.702 0 317 317 0 2.019 2.019

Opel 0 4.727 4.727 0 182 182 9 4.889 4.889

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 1.857 1.857 1.230 1.151 2.381 1.230 3008 4.238

Porsche 0 52 52 0 0 0 0 52 52

Proton 0 113 113 0 0 0 0 113 113

Renault 10.683 780 11.463 0 3.455 3455 10.683 4.235 14.918

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 854 854 0 0 0 0 854 854

Skoda 0 1.159 1.159 0 0 0 0 1.159 1.159

Smart 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ssangyong 0 171 171 0 145 145 0 316 316

Subaru 0 185 185 0 0 0 0 185 185

Suzuki 0 253 253 0 0 0 0 253 253

Tata 0 200 200 0 150 150 0 350 350

Toyota 1.128 4.078 5.200 0 243 243 1.128 4.321 5.449

Volkswagen 0 7.014 7.014 0 4.087 4.087 0 11.101 11.101

Volvo 0 615 615 0 0 0 0 615 615

Toplam 21.103 47.769 68.872 19.380 15.131 34.511 40.483 62.900 103.383 Ka
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Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi 2011

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi 2011

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

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

2011 29.868 39.004

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

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

2011 14.921 19.590
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120.000

Otomotiv Pazarı Ocak - Aralık 2010

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

Ocak 2010 21.050 76.565 12.264 59.999 1.276.754.132

Ocak 2011 47.343 90.974 27.797 63.230 1.350.464.446

 (%) 124,9 18,8 126,7 5,4 5,8

* 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. 

2011 yılı Ocak ayında, geçen yılın Ocak ayına göre toplam pazar %124,91 oranında artarak  47.343 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ocak ayında 
toplam otomotiv pazarında en yüksek  satışa ulaşıldı. 

Kaynak: OSD

Kaynak: OSD

2011 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %124,9 artarak 47.343 adete,  üretim %18,8 artarak 90,974 adete, ithalat %126,7 
artarak 27.797 adete, ihracat ise %5,4  artarak 63.230 adete ulaşırken, ihracat değeri de %5,8 artarak 1 milyar 350 milyon dolar seviyesine ulaştı. 
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2010/2011 Yılı Ocak-Şubat Dönemi Satışları

2010 Şubat Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini) 108 268 376 1 %

B (Entry) 11.037 14.150 531 694 461 13 103 26.989 39 %

C (Compact) 15.710 9.995 591 943 180 1.447 28.826 42 %

D (Medium) 5.387 11 127 259 2.799 8.583 12 %

E (Luxury) 1.186 482 24 33 1.933 3.658 5 %

F (Upper Luxury) 103 13 324 440 1 %

Toplam 33.531 24.384 1.731 1.661 461 498 6.606 68.872 100 %

Yüzde 49 % 35 % 3 % 2 % 1 % 1 % 10 % 100 %

2010/2011 Yılı Ocak-Şubat Dönemi Satışları

2010 Şubat Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini) 141 141 0 %

B (Entry) 5.622 6.066 213 318 97 10 70 12.396 37 %

C (Compact) 9.164 3.678 281 510 190 188 14.011 42 %

D (Medium) 3.086 46 82 138 1.827 5.179 16 %

E (Luxury) 413 118 19 36 586 1.172 4 %

F (Upper Luxury) 51 23 272 346 1 %

Toplam 18.336 9.931 694 847 97 397 2.943 33.245 100 %

Yüzde 55 % 30 % 2 % 3 % 0 % 1 % 9 % 100 %  

2010/2011 Yılı Ocak-Şubat Dönemi Satışları

Değişim 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   90 %         167 %

B (Entry) 96 % 133 % 149 % 118 % 375 % 30 % 47 % 118 %

C (Compact) 71 % 171 % 110 % 85 %   -5 % 670 % 106 %

D (Medium) 75 % -76 % 55 %     88 % 53 % 66 %

E (Luxury) 187 % 308 % 26 %   -8 % 230 % 212 %

F (Upper Luxury) 102 %         -43 % 19 % 27 %

Toplam 83 % 48 % 149 % 96 % 375 % 25 % 124 % 107 %

2011 yılı Ocak-Şubat dönemi otomobil satışlarının 2010 yılı Ocak-Şubat dönemine göre segmentler itibari ile değişimi aşağıdaki tabloda 
yer almakta; 2011 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil pazarının %82’sini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlardan oluştu. 2011 yılı ilk 2 aylık toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %42 
pay alan C (28.826 adet) segmenti ve hemen ardından yine %39 pay ile B (26.989 adet) segmenti ulaştı. Bu segmentlerin ardından %12 
pay, 8.583 adet ile D segmenti yer aldı.

2011 yılı Ocak-Şubat dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%49) oldu. Sedan otomobilleri %35 pay ile H/B ve %10 pay ile SUV otomobiller takip etti.

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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MOTOR HACMİ 2011 Şubat Sonu 2010 Şubat Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 57.875 84 % 27.871 84 % 108 % 37 % 18 %

1600cc-2000cc 
arası 9.709 14 % 4.534 14 % 114 % 60 % 18 %

2000cc üzeri 1.288 2 % 840 3 % 53 % 84 % 18 %

Toplam 68.872 100 % 33.245 100 % 107 % Vergi Oranları

DİZEL
2011 Şubat Sonu 2010 Şubat Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 21 6 % 0 0 % 0 %

B (Entry) 16.351 61 % 6.464 52 % 153 %

C (Compact) 17.703 61 % 6.858 49 % 158 %

D (Medium) 4.289 50 % 2.145 41 % 100 %

E (Luxury) 3.404 93 % 995 85 % 242 %

F (Upper Luxury) 370 84 % 264 76 % 40 %

Toplam 42.138 61 % 16.726 50 % 152 %

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2011 Şubat Sonu 2010 Şubat Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 267 71 % 37 26 % 622 %

B (Entry) 3.774 14 % 2.112 17 % 79 %

C (Compact) 9.552 33 % 4.683 33 % 104 %

D (Medium) 4.832 56 % 2.676 52 % 81 %

E (Luxury) 3.622 99 % 1.145 98 % 216 %

F (Upper Luxury) 440 100 % 346 100 % 27 %

Toplam 22.487 33 % 10.999 33 % 104 %

Geçen sene aynı döneme göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %108, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satış-
larında %114 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %53 artış görüldü.

2011 yılı Ocak-Şubat döneminde dizel otomobil satışları geçen yıla oranla %152 oranında artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-Şubat döneminde 
68.872 adet olan toplam otomobil satışının 42.138 (%61) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil satış 
adetleri geçen yılın aynı dönemine ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı %50’den %61’e yükseldi.

2011 yılı Ocak-Şubat döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılının aynı ayına oranla %104 arttı. 2011 yılı Ocak-Şubat 
döneminde 68.872 adet olan toplam otomobil satışının 22.487 (%33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Şubat 
dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı otomobil satış-
larının payı geçen sene seviyesinde kaldı. (%33)

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI TOPARLANIYOR
Avrupa Otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak ayında toplam otomotiv pazarı 1.226.376 adet olarak gerçekleşti. 1.211.893 adet olan 2010 yılı 
Ocak ayına göre satışlar %1,2 oranında arttı. Türkiye Otomotiv pazarı satışları 2011 yılı Ocak ayında, geçen yılın Ocak ayına göre %124,91 
oranında artarak 47.343 adet olarak gerçeklesti. 2011 yılı Ocak ayında toplam otomotiv pazarında en yüksek satışa ulaşıldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2011 yılı Ocak ayında 2010 yılı Ocak ayına göre %1,1 daralma yaşandı ve 
1.072.548 adet otomobil pazarı gerçekleşti. Türkiye otomobil pazarı satışları 2011 yılı Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre %137,16 
oranında artarak 29.868 adet olarak gerçekleşti. 35.929 adet olan 1994 yılı Ocak ayı satıslarından sonra 2011 yılı Ocak ayında 29.868 adet ile 
en yüksek 2. satış değerine ulaşıldı. Türkiye otomobil pazarı 2011 yılı Ocak ayı satışları ile Avrupa ülkelerinden farklı olarak pozitif yönlü bir 
gelişme gösterdi. 2011 yılı Ocak ayı otomobil satısları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında 8. sırada yer aldı. Avrupa (AB (27) ve EFTA) 
hafif ticari araç pazarında 2011 yılı Ocak ayında 2010 yılı Ocak ayına göre %16,6 artış yaşandı ve 126.640 adet hafif ticari araç pazarı ger-
çekleşti. Türkiye hafif ticari araç pazar satışları 2011 yılı Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre %98,92 oranında artarak 14.921 adet oldu. 
2011 yılı Ocak ayı hafif ticari araç pazarı en yüksek satıs degerine ulastı. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi hafif ticari araç satışları ile Türkiye, 
Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. sırada yer aldı. Ka
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Avrupa Otomobil Pazarı Ocak 2011 (Kaynak: ACEA)
1 Almanya
2 Fransa
3 İtalya
4 İngiltere
5 Hollanda
6 İspanya
7 Belçika
8 Türkiye
9 Avusturya
10 İrlanda
11 İsviçre
12 Polonya
13 İsveç
14 Finlandiya
15 Portekiz
16 Danimarka
17 Çek Cumhuriyeti
18 Norveç
19 Yunanistan
20 Slovenya
21 Slovakya
22 Macaristan
23 Lüksemburg
24 Romanya
25 Bulgaristan
26 Estonya
27 Litvanya
28 Letonya

53.632
53.236

29.868
25.584

21.078
20.329
19.966

19.244
13.784
13.223

9.747

4.414

3.353
2.648
1.287

1.161
846
609

0 50.000 100.000 200.000 250.000

Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak 2011 (Kaynak: ACEA)
1 Fransa
2 İngiltere
3 İtalya
4 Almanya
5 Türkiye
6 Hollanda
7 İspanya
8 Belçika
9 İsveç
10 Norveç
11 Portekiz
12 Polonya
13 Avusturya
14 İsviçre
15 İrlanda
16 Danimarka
17 Finlandiya
18 Çek
19 Yunanistan
20 Macaristan
21 Slovenya
22 Slovakya
23 Romanya
24 Lüksemburg
25 Bulgaristan
26 Estonya
27 Litvanya
28 Letonya 186
29 İzlanda

17.154
16.207

15.771
14.921

7.782
7.052

5.787
2.770

2.590
2.454

2.434
2.161

2.084
1.955
1.611
1.202

785
757
727

510
358
322
247
177

162
106
42

0 5000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
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211.056
185.521

164.356
128.811

75.174

12.349
11.678

10.372

5.427

3.466

40.000

33.412

21
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DERGİ OKUR ANKETİ

Kuruluş Adı : ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

İlgili Kişi : ......................................................................................................................................................................

Telefon  : ......................................................................................................................................................................

E-posta  : ......................................................................................................................................................................

Cevaplarınızı 0216 355 7269 numaralı faksa, Ebru Şenel dikkatine göndermenizi rica ederiz.

1. OTOBAN Dergi’sini ne kadar süredir takip ediyorsunuz?

o	Bir yıldan az o	Bir yıldan fazla o	Üç yıldan fazla

2. OTOBAN Dergi’sini okumaya ne kadar zaman 
 ayırıyorsunuz?

o	15 dakika o	15-30 dakika o	30-60 dakika o	1 saat

3. OTOBAN Dergi’sini okuduktan sonra ne yapıyorsunuz?

o	Arşivliyorum o	Okuması için başka kişilere 
 veriyorum

o	Bazı bölümleri
 saklıyorum

o	Showroom’a bırakıyorum

4. OTOBAN Dergi’sini içeriği ile ilgili 
 değerlendirir misiniz?

	 	 Çok iyi İyi Vasat Kötü Çok Kötü

	 Sektör Haberleri	 o o o o o

	 OYDER Haberleri	 o o o o o

 Sektör Öngörüleri	 o o o o o

 Görüşler	 o o o o o

 Röportajlar	 o o o o o

	 Üyelerimizden	 o o o o o

	 Üyelerimizden 

 Haberler	 o o o o o

	 Gezi Rehberi	 o o o o o

 Yeni Teknolojiler	 o o o o o

	 Otomotiv Pazarı	 o o o o o

o	Diğer: .......................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

5. OTOBAN Dergi’sini görsel olarak değerlendirir misiniz?

	 	 Çok iyi İyi Vasat Kötü Çok Kötü

	 Kağıt kalitesi	 o o o o o

	 Dergi boyutu	 o o o o o

 Fotoğraf kalitesi	 o o o o o

	 Sayfa düzenlemesi	 o o o o o

 Yazı puntosu	 o o o o o

	 Baskı yeterliliği	 o o o o o

6. OTOBAN Dergi’sinin önümüzdeki dönemde, görünüm  
 ve içerik olarak hangi doğrultuda gelişmesini   
 istersiniz?

o	Mevcut halini iyi buluyorum o	Değişmeli (Belirtiniz)

Zaman ayırdığınız ve dergimizin gelişimine katkıda 
bulunduğunuz için teşekkür ederiz.






