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Değerli Meslektaşlarım,

2014’ün ilk çeyreğini geride bıraktığımız bu dönemde 2008 yılında başlayan ve tüm dünyada bü-
yük sarsıntılara neden olan ekonomik krizin sonlanmaya başladığına dair kuvvetli sinyalleri al-
maya başladık. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki dönüşüm güçlü yaşanırken, bizim gibi gelişmekte 
olan ülkelerde zor bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz.

Dünyadaki likidite bolluğunun sonuna geldiğimizden dolayı gelişmekte olan ülkeler para bul-
makta sorunlar yaşamaya başladı bile. Faizlerin yukarı yönlü hareketi, döviz kurlarındaki artış-
lar ve cari dengenin tutturulabilmesi için önlem alınma zorunluluğu 2014 yılının bizler için zor 
bir dönemi işaret ettiğini söyleyebiliriz. Mart ayında, ABD’nin piyasalara 85 milyar dolar olarak 
vermeye başladığı rakam 55 milyar dolara düşürüldü ve yakın bir zamanda bu desteğin tama-
men kalkması beklenmekte. Burada ülkemizin cari açığı finanse edebilecek yeni argümanları 
devreye alma çabaları öncelikle otomotiv sektörünü temelden etkilemeye sebep oluyor.

Dünyadaki gelişmeler ile beraber ülkemizin içinde bulunduğu seçim ortamı da özellikle tüketi-
ci güven endeksine hemen yansıyarak 2014 yılının hepimiz için kolay bir yıl olmayacağını gös-
terdi. AB ülkelerinde geçen yılın son çeyreğinde başlayan yükseliş trendi bu yılın ilk üç ayında da 
devam etti. Bu sinyaller artık AB’de işlerin düzelme yönünde istikrar kurduğunu işaret ediyor. El-
bette sanayimiz için son derece kritik öneme sahip bu düzelme sinyali yeni sanayi yatırımları ile 
pekişir. Keza otomotiv strateji belgesinde 2015 yılı için biçilen üretim hedefi 2 milyon adet idi. Şu 
anda kurulu kapasitenin 1.7 milyon adet olduğu ve üretimin 1.2 milyona yakın olarak gerçekleş-
tiği bir sanayinin ihracata çok ihtiyacı var. 

İç pazardaki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz, keza ilk çeyrek sonuçlarına göre %25 ora-
nında daralan sektörde en büyük sıkıntı otomotiv perakendecilerini etkilemiş durumda. 1000 
adede yakın işletmenin bu daralmanın yıl ortasına kadar devam etmesi durumunda ayakta kal-
makta çokça zorlanacağını görmek zor değil. İşletmelerde yaşanabilecek işten ayrılmalar ile 
özellikle 70 bin kişilik istihdam ordusunda da ne yazıkki kayıplar yaşanmasına neden olabile-
cektir. Gerek işletmeler tarafında gerekse istihdam tarafında yetişmiş gücü kaybetmenin fatura-
sı hem ülkemize hem de sektörümüze önemli darbe vurabilir, dikkat!!!

Yetkili satıcıların iş ortakları ile bu konuda rahatlama sağlayacak bazı tedbirleri acilen ortaya 
koyacak çalışmalara başlaması gerektiği aşikârdır. Araçların satışlarını kolaylaştırmaktan baş-
layarak, yatırımlar, prim sistemleri, marka standartları uygulamaları ve satış sonrası hizmetler-
de destekler vermek gibi konularda yeni bir mutabakata ihtiyaç olduğu tüm üyelerimiz tarafın-
dan yoğunlukla dillendirilmektedir.

Hükümet ve kamu tarafından ise en hızlı ve etkili olacak metot olarak uygun şartlarda hazırlan-
mış bir “Hurda Teşvik Sistemi” nin en kısa sürede devreye alınmasını beklediğimizi tekrar belirt-
mek isterim. Bu yönde bizlerinde içinde olduğu uzun zamandır yapılan çalışmaları hayata geçir-
mek için sadece bir düğmeye basılması kadar süreye ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. 

Saygılarımla,

İç pazardaki 
gelişmeleri 
yakından takip 
ediyoruz
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1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca maddi 
hasar ile sonuçlanan kaza bilgileri, Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi bünyesinde tutulmaktadır. Merkez 
bünyesindeki verilere göre ülkemizde 2012 yılında 
962 bin kaza gerçekleşmiş iken, 2013 yılında bu sayı 
854 bine düştü. 2013 yılı kaza sayıları 2012 verilerine 
göre değerlendirildiğinde yüzde 11,3 lük bir düşüş 
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Yöneticileri Araştırması”nı açıkladı. Sektör temsilcileri 
için önemli mesajlar içeren araştırmanın bu yılki 
teması, otomotiv sektörünün ana hedefi olan uzun 
vadeli ve sağlıklı büyümenin yollarını araştırmak 
amacıyla “Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilir 
Büyüme” olarak seçildi. Araştırmadan çıkan en çarpıcı 
sonuçlardan bir tanesi ise yöneticilerin, sektörün 
geleceğine hem pazar hem de sanayi açısından 
olumlu bakması oldu. 
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Bölgenin ve dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var

1 990'lı yılların sonlarında dünya ekonomisi ve 
siyasetinin yeniden şekillendirildiği süreçte, 

Türkiye ile ilgili çok farklı bir konumlandırma söz 
konusu oldu. Ekonomik büyüklüğümüz itibariyle 
çok hak etmediğimiz bir grubun içerisinde 
kendimizi bulduk. Yani G20 Kulübü içerisine 
alınmamız, başlı başına 21'inci yüzyılda uluslararası 
siyasette, ülkemizin coğrafi konumu itibariyle nasıl 
bir ağırlığı olacağına dair önemli bir ipucuydu. 
Dönüp dolaşıp her defasında öne çıkmamıza sebep 
olabilen olaylar yaşandığına da şahit oluyoruz.

İran'ın nükleer silah sahibi olma eğilimi 
gösterdiğinde, Türkiye'siz hiçbir şey yapmak 
mümkün olmuyor. Nitekim, İran'la yapılan 
müzakere sürecinin belli aşamalarında Türkiye 
sıklıkla bu sürecin içerisine dahil oldu. Hatta 
Breziyla devlet başkanı De Silva ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, dönemin İran Cumhurbaşkanı'nı 
bir mutabakat mektubu imzalamaya ikna ettiler. 
Gün geldi Suriye konusunda, Türkiye olmadan bu 
sorunun çözümünün mümkün olunmadığı görüldü. 
Gün geldi Irak sorununda Türkiye'nin rolü öne 
çıktı. Irak'ın kuzeyinde oluşan otonom bölgenin 
dünya ile entegre olabilmesi için yine Türkiye'ye 
ihtiyacı var. Yine gün geliyor Kafkaslar yeniden 
şekilleniyor. Azerbeycan ve Gürcistan dünyaya 
açılmak için Türkiye'ye ihtiyacı olduğu gerçeği 
ortaya çıkıyor.

Gün geliyor Marmaray Projesi bitiriliyor ve bir 
gerçek ortaya çıkıyor. Çin'den İngiltere'ye kadar 
büyük bir kıtasal alan, demiryolu ağları boyutunda 
birleşmiş oluyor. Marmaray'ın sadece İstanbul 
trafiğine çözüm olmasının ötesinde demiryolları 
ağı itibariyle üç kıtayı birbirine bağlayan bir proje 
olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Yine Afrika kıtasının 
bir ülkesinden kalkan tren, Avrupa'ya kadar 
gelebilecek bir imkana kavuşmuş oluyor. Türkiye 
bu yönüyle bakıldığında kıtaları birleştiriyor. 
Ekonomik ve demokratik standartlarıyla zaman 
zaman bocalasak da yine bu bölgede örnek 
olabilecek bir konuma doğru yükseliyor.

Dünya siyaseti Türkiye'nin ekonomik dar 
boğazlar içinde yaşamasına izin vermez

Bütün bunların sonuçlarına baktığımızda, 
Türkiye'nin çok ciddi ekonomik dar boğazlarla 
boğuşması suretiyle uluslararası siyasi gelişmelerden 
uzaklaşmasına artık dünyanın tahamül 
gösterebilecek durumda olmadığını görürüz. Yani, 
Türkiye'nin çok büyük ekonomik problemlerle 
boğuşma noktasına gelmesi demek dünyadan 
da çekilmesi anlamına geliyor. Dünyadaki sıcak 
gelişmelerden kopalım, kendi içimize dönelim ve 
Türkiye'nin üzerine bir karanlık tablo çöksün. Artık 
bu durum dünya ve siyasi dengeler açısından ciddi 
bedel ödenmesine neden olabilir.

Türkiye'nin ciddi boyutta ekonomik bir kriz 
yaşamasına dünyanın kaldıracak durumu yoktur. 
Bunun maliyeti artık dünyaya çok daha fazla 
olacaktır. Türkiye'nin bölgesinde sorunlardan 
uzaklaşmak suretiyle, kendi dertleriyle boğuşması 
ve giderek içine kapanması artık mümkün 
görünmüyor. Bu nedenle Türkiye'yi belli bir süreçte 
yüzdürmeniz gerekmektedir. Ekonomik açıdan da 
biraz ferahlaması önemlidir. 

Moodys yine muzurluğunu yaptı

Özellikle Ukrayna'daki gelişmelerden sonra 
Ficth'in Türkiye'nin ne notunu ne de görünümünü 
değiştirmesinin ihtimal dahilinde olmadığını 
söylemiştim. Buna Fitch gibi çok doğru kurgularla 
yaklaşanlar olduğu gibi Moodys gibi kurumların 
yaklaşımlarıyla ele alanlar da var. Moodys'in 
Türkiye'nin görünümünü negatife değiştirmesi bana 
göre çok aceleci bir davranıştır.

Görünümün negatife çevrilmesi, Moodys'in şu anda 
analiz ettiğini iddia ettiği olumsuz gelişmelerin 
devam etmesi halinde yani bir altı aylık dönem 
sonunda yine aynı negatifliğin devam etmesi 
koşuluyla notumuzu indirebileceğinin sinyalidir. 
Moodys'in takip ettiği kriterlerin arasında iç 
siyasi belirsizlikler yer alıyor. Fakat yerel seçimler, 
Moodys'in bu konudaki iddiasını ortadan 
kaldıracak sonuçları beraberinde getirdi. Ellerindeki 
anket sonuçlarına rağmen, Ak Parti içerisinde son 
dakikada bile seçmenin nasıl davranacağını tam 
kestiremedikleri bir tablo vardı. Ak Parti, kendi 
içerisinde belli bir oy kaybına ilişkin bir analize 
sahipti. Çıkan sonuç onları şaşırttı, Başbakan 
Erdoğan'a ise bir cesaret getirdi. Bu nedenle de 
siyasi tansiyon çok hızla düştü.

Seçim sonuçları sonuç itibariyle bir mesaj verdi. 
Halk, ortaya çıkan ses kayıtları ve yolsuzluk 
iddialarında bir gerçeklik payı olabileceğini, fakat 
bu tür yöntemler ile hükümetin değişmesinin 
taraftarı olmadığını gösterdi. Halk ayrıca seçmen 
olarak başka türlü ikna edilmesinin de mesajını 

30 Mart'ta yerel seçimler aşıldıktan sonra, 4 Nisan'da Fitch'in, 11 Nisan'da ise Moody's 
in Türkiye derecelendirme değerlendirmeleri, ilginç bir döneme rast gelmiş durumda. 
Her iki kuruluşun verdiği mesajlar, ortada Türkiye'nin uluslararası derecelendirme 
notunun düşürülmesi yönünde bir risk olduğuna işaret ediyor. Böyle bir durumun 
gerçekleşmesi halinde, ekonomisini istikrarlı tutabilmek için küresel dünyadan kaynak 
bulması gereken Türkiye'nin kaynak bulmakta zorlanması ve iç ekonomik meselelerine 
yoğunlaşması, bu meselelerle uğraşır hale gelmesi, küresel siyasi konulara 
odaklanmaktan uzaklaşması anlamına gelecektir. Bu nedenle, Ukrayna ve Kırım krizleri 
sonrasında, küresel siyaset alanında hızla değişen dengeler ve yeni bir 'Soğuk Savaş' 
konseptinin hemen başında, ABD yönetiminin ve küresel ekonomi çevrelerinin Fitch ve 
Moody's e bazı hatırlatmalarda bulunmaları yararlı olabilir.

Türkiye'nin çok 
büyük ekonomik 
problemlerle 
boğuşma noktasına 
gelmesi demek 
dünyadan da 
çekilmesi anlamına 
geliyor. Dünyadaki 
sıcak gelişmelerden 
kopalım, kendi 
içimize dönelim ve 
Türkiye'nin üzerine bir 
karanlık tablo çöksün. 
Artık bu durum dünya 
ve siyasi dengeler 
açısından ciddi bedel 
ödenmesine neden 
olabilir.
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Başbakan; Ak Parti'nin seçim 
zaferinin getirmiş olduğu 
rahatlıkla, siyaset çevreleri, 
kamuoyu ve medyayla bir 
satranç oyunu oynadıktan 
sonra, danışmanlarıyla 
birlikte derinlemesine 
bir analiz yaparak karar 
verecek. Önümüzdeki 
küresel ve uluslararası 
konjoktür eğer kendisinin 
Başbakan olarak Türkiye'de 
görevine devam etmesinin 
daha etkili olacağına işaret 
ediyorsa, kararını bu yönde 
verecektir. Benim zihnimde 
bu kararı değerlendirme 
ihtimali canlanıyor. Bana 
göre, sayın Başbakan yüzde 
60 oranında Başbakan 
kalmak, yüzde 40 oranında 
ise Cumhurbaşkanı olmak 
yönünde bir kararla karşı 
karşıyadır. 

vermiş oldu. Bunun yanı sıra Türkiye olarak çok 
canlarının yandığını düşünen halk, güçlü bir lider 
ve bir alternatif ortaya çıkana kadar kendi ekmeğiyle 
oynamayacağını dair verileri de ortaya koydu.

Moodys erken karar verdi

Seçimin hemen ertesinde kredi notunu negatife 
çevirerek Moodys erken davranmış oldu. Gerçekte, 
seçim sonuçları alındıktan sonra iki hafta Türkiye'yi 
anlamak gerekiyordu. Bana göre Moodys'in not 
görünümüyle ilgili değerlendirmesini seçimden 
önce tamamlamak suretiyle o andaki tabloya 
bakarak açıkladığını düşünüyorum. Fitch ise 
ondan bir hafta önce açıklamasına rağmen, normal 
şartlarda belkide seçimlerden önce analizini 
tamamlamış olmasına rağmen, sonuçların netleştiği 
tabloyu görerek adım attı.

Okurlarımızın bilmesi açısından söylemek 
istiyorum. AB'nin son küresel krizde 
derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri 
sonucunda, Avrupa'da yaşanan kriz nedeniyle 
ortaya çıkan sorunları bertaraf etmek amacıyla 
bazı düzenlemeler getirdi. Aslında AB'nin 
derecelendirme kuruluşlarına karşı bir kırgınlığı 
da oluştu. Yeni düzenleme ve kurallara göre, 
bir derecelendirme kuruluşu, bir ülke ile ilgili 
değerlendirmesini açıklamadan 48 saat önce o 
ülkenin hazinesine raporu teslim etmek zorundadır. 
Bu rapor ülkenin ekonomi yönetimi tarafından 
analiz edilip bir nevi bir mutabakat söz konusu 
olduktan sonra açıklanır. 

Örnek olarak, bu raporların içeriği Cuma günü 
açıklandıysa en geç Çarşamba günü Türk hazinesine 

ve ekonomi yönetimine bildirilmiştir. Bu yüzden 
not ve değerlendirme ile ilgili bilgiyi 48 saat önce 
öğrenilmiş oluyor. Biz de AB'ye aday bir ülke 
olduğumuz için, bu kural bizim içinde geçerlidir. 
Bu şartlar altında Fitch'nin seçimlerden üç gün 
sonra Çarşamba günü verdiğini dikkate aldığımızda 
ortaya çıkan fikrin daha oturaklı ve dirayetli bir 
analiz olduğunu görebiliriz. Moodys'in ise Fitch'e 
göre 10 günlük bir avantajının olmasına rağmen çok 
daha öngörüsüz davrandı.

Moodys'in tavrında hep bu davranış biçimi vardır. 
17 Mayıs'ta Başbakan Erdoğan'ın Başkan Obama 
ile bir araya geldi. Bu belkide Türk Amerikan 
siyaset ilişkileri açısından en kritik toplantılarından 
biriydi. Moodys bu kritik günde Türkiye'nin notunu 
artırdığını açıklamıştı. Benim biraz önce sözünü 
etmeye çalıştığım ekonomi politik düzlemede bir 
mesaj vermiş oldu. Oysa Moodys bu notu çok 
rahatlıkla söyleyebilirim ki bundan bir ya da iki gün 
önce açıklayabilirdi.

Fitch ve Moodys'in arasındaki fark basit bir 
analiz farkı mıdır?

ABD ve Türkiye arasında ekonomi politik düzlemde 
bazı konularda anlaşmazlıklar vardır. Özellikle 
bu anlaşmazlık Suriye sorununda kendini iyice 
hissettirmiştir. Bir yandan bu konularda görüş 
ayrılıkları yaşanırken öte yandan Ukrayna gibi 
örnekler dikkate alındığında Türkiye ile ilişkileri 
tamamen sonlandıracak bir yaklaşım da ihtimal 
dahilinde değildir. Derecelendirme kuruluşları 
uyarıcı bir araç olduklarını kabul etmeseler bile 
bana göre kendi analizcileri dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki başkentlerdeki siyasetçilerle, 
bürokratlarla ve ekonomi politik analiz yapan 
çevrelerle oluşturdukları ilişkilerden büyük oranda 
etkileniyorlar.

Fitch'in ülkemizde bir ofisi olması ve Türkiye'yi 
analiz ederken muhatap aldığı kişilerin doğru 
insanlar olması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar 
daha dirayetli oluyor. Moodys ise bu yönüyle 
bakıldığında doğru analiz yapabilmesine imkan 
sağlayacak bir ilişkiler mekanizması, bir ekosistem 
oluşturmuş durumda değildir. Türkiye'ye daha 
muhalif bakan çevrelerle ilişkisi kuvvetli gözüküyor. 
Bu nedenle de değerlendirmelerinde bunun 
yansıması söz konusu oluyor.

Türkiye'nin önündeki seçim süreci

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal 
medya üzerinden yürütülen propaganda 
bombardımana rağmen elde etmiş olduğu siyasi 
sonuçtan memnun oldu. Çünkü tek başına lider 
olarak vatandaş nezdinde vazgeçilmez olduğu 
noktasında bir sonuç elde etti. Bu sonuçların 
getirmiş olduğu cesaret ve güce hiç şüphesiz erişmiş 

Prof. Dr. Kerem Alkin, OYDER 
Genel Sekreteri Özgür Tezer 
ve OYDER Yönetim Kurulu 
Danışmanı Çınar Noyan'ın 

sorularını yanıtladı.
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Öte yandan Ekonomiden 
sorumla Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan ve 
Maliye Bakanımız Mehmet 
Şimşek'in ekonomi yönetimi 
ile aldıkları kararların 
çoğunu destekliyorum. 
Çünkü çok doğru işler 
yaptılar. Fakat sektörleri 
etkileyecek kararlarda, 
önleyici önlemleri almadan 
çok çabuk hayata geçirildiği 
kanaatini taşıyorum. 
Doğru dürüst çevre ve 
ekosistem etki analizi 
yapılmadan karar verildiğini 
düşünüyorum. Bu yüzden 
burada bir stratejik hata 
oluşuyor.

oldu. Fakat burada AK Parti kritik bazı endişelere 
sahip. Ak Parti bundan önceki Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde yaşanan sonuçlarla karşılamak 
istemiyor. Geçmiş dönemde Anavatan Partisi lideri 
rahmetli Turgut Özal ve Doğru Yol Partisi'nin lideri 
Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı makamına 
geçtiklerinde partileri ciddi oy kaybettiler. Ve bir 
daha toparlanamadığı herkesce malumdur. Geçmiş 
dönemin iki partisinde esas ilgiyi çeken güçlü 
liderlerinin Cumhurbaşkanlığı makamına çıkması 
sonrası yaşanan oy kayıplarını herkes biliyor. 
Buradan hareketle aynı durumun Ak Parti'de 
tekrarlanmaması konusunda bir endişe yaşanıyor. 
Fakat bununla birlikte parti içerisinde Başbakan çok 
taze bir seçim başarısı yakaladı. 

Başbakan Erdoğan görevini bir dönem daha 
sürdürebilir

Şu durumda Başbakan henüz Cumhurbaşkanlığı 
konusunda net bir açıklama yapmadı. Başbakanın 
gerçekten köşke çıkmak mı istediğini yoksa 
seçim başarısının getirdiği memnuniyetle farklı 

kararlar mı alacağını henüz bilemiyoruz. Belki de 
Başbakan'ın hiç Cumhurbaşkanı adayı olmama 
kararı var. Şu anda belki gerek kendi partisinin 
milletvekilleriyle gerekse muhafeletle belki de bir 
santraç oyunu oynuyor. Bizde köşke aday olacağını 
düşünüyoruz. Bana göre, ortaya enterans bir sonuç 
çıkacak. Ak Parti'nin çok sayıdaki milletvekilinin 
talepleri doğrultusunda parti tüzüğü değişecek. 
Ak Parti'nin üç dönem kuralı yani üç dönem 
görev almayı engelleyen madde değiştikten sonra 
ortaya çıkan siyasi parametreler çerçevesinde sayın 
Erdoğan, Başbakan olarak kalmayı tercih etmek 
durumunda kalabilir.

Başbakan Erdoğan dünya siyaseti ve 
ekonomisinde aktif rol üstlenecek

Sayın Başbakan'ın görevine devam etme 
ihtimalini, Cumhurbaşkanı olabilme ihtimalinden 
hala daha kuvvetli olduğunu düşünmekteyim. 
Dünya, siyasi ve ekonomik açıdan çok ilginç bir 
konjoktüre giriyor. Bu çerçevede de Başbakan'ın 
çok daha aktif bir siyasi rolde olmayı tercih 
edeceğini tahmin edebiliyorum. 82 Anayasası 
Cumhurbaşkanı'na önemli yetkiler verse de, bugüne 
kadar Cumhurbaşkanları çeşitli gerekçelerle, 
Başbakanlarla bir gerginlik yaşanmaması adına bu 
yetkileri kullanmadılar. Bu makamın bazı hak ve 
hükümlerini uygulamaktan bilhassa imtina ettiler.

Sayın Başbakan eğer Cumhurbaşkanı olursa, 
anayasadaki bazı yetkileri kullanacak. Örneğin, 
bakanlar kuruluna toplantıya çağırmak ya da kurula 
başkanlık etmek gibi maddeleri devreye alabilir. 
Yani, bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanı'nın 
yapmadığı ölçüde, çok sıklıkla yürütme ile bir araya 
gelebilir.

Başbakan; Ak Parti'nin seçim zaferinin getirmiş 
olduğu rahatlıkla, siyaset çevreleri, kamuoyu ve 
medyayla bir satranç oyunu oynadıktan sonra, 
danışmanlarıyla birlikte derinlemesine bir analiz 
yaparak karar verecek. Önümüzdeki küresel ve 
uluslararası konjoktür eğer kendisinin Başbakan 
olarak Türkiye'de görevine devam etmesinin 
daha etkili olacağına işaret ediyorsa, kararını 
bu yönde verecektir. Benim zihnimde bu kararı 
değerlendirme ihtimali canlanıyor. Bana göre, sayın 
Başbakan yüzde 60 oranında Başbakan kalmak, 
yüzde 40 oranında ise Cumhurbaşkanı olmak 
yönünde bir kararla karşı karşıyadır. Sayın Abdullah 
Gül, ise bu durumda Cumhurbaşkanlığı görevini bir 
dönem daha sürdürebilir.

Türkiye'nin büyümesi beklenenden iyi 
seyrediyor

Büyüme ile ilgili beklentiler beklenenden iyi 
seyrediyor. Ocak ayının üzerine Şubat'ta da sanayi 
üretim verileri de olumlu sinyaller verdi. Mart ayı 
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itibariyle de sanayi üretimi beklenenden iyi bir 
tablo gösterirse, o zaman bizi ilginç bir durum 
bekliyor demektir. Moodys giderek zayıflayacak 
bir performans iddiasıyla bizim görümümüzü 
negatife çevirdi. Birinci altı aylık dönemin sonunda 
yerel seçim sonuçlarının da ekonomiye etkisinin 
büyük ölçüde sınırlı kaldığını varsayarsak ihracatçı 
da büyük çaba sarfediyor. O zaman uluslararası 
çevrelerde Türkiye'nin ekonomik büyümesinin 
zayıflayacağına dair argümanlar ortadan kalkıyor.

Bizim ekonomi yönetimimiz, tüketici kredilerinin 
artış oranını önemli ölçüde sınırlayan tedbirler aldı. 
Kredi kartı taksitlendirme sayılarının azaltılması, 
otomotiv ticaretindeki peşin şartı ve vergi artırımı 
gibi uygulamaları hayata geçirdi. Bu tedbirler 
neticesinde en büyük darbeyi otomotiv endüstrisi 
aldı. Siyasi belirsizliklerin arttığı konjoktürde 
gayrimenkul ve otomotivdeki daralma çok ciddi 
boyutlarda gerçekleşir. Tüketici büyük montanlı 
alışverişlerini ertelemeyi ve bir miktar dövizde 
tasarruf yapmayı tercih ederler.

Otomotiv ticaretindeki peşin kuralının faturası 
da ağır oldu 

Şimdiki durumda siyayi belirsizliğin belli oranda 
ortadan kalkmasıyla belki gayrimenkul ve otomotiv 
sektöründe bir hareketlenme olabilir. Fakat bir 
taraftan da yeni getirilen kurallara, tüketicilerin 
alışması süreciyle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle 
otomotivde getirilen peşin kuralı sektöre ağır bir 
fatura çıkartmıştır. 100 bin TL'si olan Anadolu'lu 
bir tüketici için, 100 bin TL'ye konut almak, 100 bin 
TL'ye otomobil almaktan daha avantajlıdır. Çünkü 
100 bin TL'ye ev alındığında ödenen peşinat 25 
bin TL iken, aynı şekilde otomobil alırken ödenen 
peşinat 40 bin TL düzeyindedir.

Tüketici araç yerine konut almayı tercih edecek

Tüketici 100 bin TL'ye satılan evleri Anadolu'nun 
bir çok yerinde bulabilir. Bu şartlar altında tüketici 
tercihleri gayrimenkule yönelecektir. Öte yandan 
tüketici kredileri ile ilgili alınmış ek tedbirler söz 
konusu. Yeni alınan tedbirlere yönelik tüketicinin 

otomotiv sektörünün gösterdiği talep bir daralmayı 
beraberinde getirecektir. Bu eğilimin tüketici 
açısından olağan bir hale gelmesi ise en az bir yıla 
yakın bir zamana yayılacaktır.

2015 yılından önce otomotiv pazarında büyük bir 
hareketlenmeyi beklemek bir ihtimal dahilinde 
gözükmüyor. Tüketicinin bir otomobil sahibi 
olabilmeleri için eskisine oranla çok daha nakite 
hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Sektörleri etkileyecek kararlar için 
temsilcilerine danışmak gerekiyor

Ekonomi yönetimi ya da farklı bir bakanlık, 
Türkiye ekonomisindeki bir sektörü derinlemesine 
etkileyecek bir düzenlemeyi yaparken bu durumun 
etki analizini yapmıyor. Yani kararlar sektörlerin 
temsilcilerine çok da danışılmadan alınıyor. Sektöre 
olan etkilerinden bağımsız olarak BDDK, Merkez 
Bankası ve ekonomi yönetiminin cari açıkla 
mücadele etmek adına almış olduğu tedbirleri kendi 
mecrasında doğru bulabiliriz.

Sadece makro perspektiften bakarak bu analizleri 
yapıyorsak doğru bulabiliriz. Mikro alanda 
etkilerini yeterince analiz etmeden bir karar 
alınıyorsa öte taraftan ekonominin orta vadesi 
için başka sorunlar ortaya çıkacaktır. Vergi 
yükünden tutun da peşinat zorunluluğuna kadar 
alınan kararları dünyanın gelişmiş ekonomisinde 
göremeyiz. Biz bir yandan otomotiv endüstrisi 
için uluslararası yatırımcıları ülkemize gelmesini 
arzu ediyoruz. Öte yandan büyük otomotiv 
yatırımcılarının Türkiye gelme planlarını olumsuz 
yönde etkileyecek kararlar alıyoruz.

Cari açığı kısa ve orta vadede sakin tutabilmek 
adına tedbirlerin mutlaka uzun vadede Türkiye'ye 
bir etkisi ve riski olacaktır. Ekonomi yönetiminin 
Türkiye'de kaç tane yetkili satıcı olduğunu, bu 
işletmelerde kaç bin kişi çalıştığına dair yeterli 
bilgisinin olmadığını düşünüyorum. Ayrıca 
970 otomobil yetkili satıcısının yüzde kaçının 
bu kararlar sonrasında kapanma riskiyle karşı 
karşıya kalma riskini taşıdığını görmediklerini 
hissediyorum. Yine ayrıca bu işletmelerde çalışan 
kaç personelin işsiz kalacağına ilişkin bir etki analizi 
de yapılmıyor.

Yetkili satıcılar dünyada da geleceğe yönelik 
endişeler taşıyor

Dünyadaki farklı örneklerle karşılaştırmak suretiyle 
bir analiz yapmak gerekiyor. Otomobil yetkili 
satıcıları bir yandan geleceğe yönelik dünyada da 
bazı endişeler taşıyor. Kimi sorunlar da sadece 
bize özgü değildir. Şu anda elektrikli araç üretme 
işi içinde olan Tesla firması bu otomobilleri 
müşterilerine internet üzerinden satacak bir 
mekanizma oluşturmaya çalıştı. ABD Federal 

Cari açığı kısa ve orta vadede 
sakin tutabilmek adına 
tedbirlerin mutlaka uzun 
vadede Türkiye'ye bir etkisi 
ve riski olacaktır. Ekonomi 
yönetiminin Türkiye'de 
kaç tane yetkili satıcı 
olduğunu, bu işletmelerde 
kaç bin kişi çalıştığına dair 
yeterli bilgisinin olmadığını 
düşünüyorum. Ayrıca 970 
otomobil yetkili satıcısının 
yüzde kaçının bu kararlar 
sonrasında kapanma riskiyle 
karşı karşıya kalma riskini 
taşıdığını görmediklerini 
hissediyorum. Yine ayrıca 
bu işletmelerde çalışan kaç 
personelin işsiz kalacağına 
ilişkin bir etki analizi de 
yapılmıyor.

PROF. DR. KEREM ALKİN, Doçentlik unvanını Kasım 1998, Profesörlük unvanını ise 
Nisan 2004’te aldı. 11 Mart 2014 tarihinde Nişantaşı Üniversitesi Rektörü olan Alkin, 
Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği’nin (MOBİLSİAD) de Başkanlığını yürütüyor. 
Harp Akademileri ve Deniz Harp Okulu bünyesinde dersler veren, Genelkurmay 
Başkanlığı ATASE Komutanlığı SAREM biriminde Planlama ve Değerlendirme 
Kurulu Üyesi olan Alkin’in ekonomi basınında çok sayıda dergi ve gazetede yazıları 
yayımlanmaktadır. Ayrıca CNBC-e ve SKY Türk kanallarının kuruluşunda yer aldı, NTV’de 
program yaptı, Bloomberg HT’de Ekonomi Direktörlüğü görevini başarıyla yürüttü. 
Referans ve Habertürk gazetelerinde yazıları yayınlandı, Kanal 24’te, Strateji 24 adlı 
programı hazırlayıp sunan Alkin uzun süre İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölüm 
Başkanı olarak görev yaptı.
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Şimdiki durumda siyayi 
belirsizliğin belli oranda 
ortadan kalkmasıyla 
belki gayrimenkul ve 
otomotiv sektöründe bir 
hareketlenme olabilir. Fakat 
bir taraftan da yeni getirilen 
kurallara, tüketicilerin 
alışması süreciyle karşı 
karşıya kalabiliriz. Özellikle 
otomotivde getirilen peşin 
kuralı sektöre ağır bir fatura 
çıkartmıştır. 

Hükümeti ise bu duruma karşı çıkarak, ülkede 
otomobillerin sadece yetkili satıcılar üzerinden 
satılacağı konusunda düzenlemeler getirdi. Yetkili 
satıcıların devre dışı bırakılarak bir satış yöntemini 
onaylamadı.

Normal şartlarda altında serbest piyasa düzeninin 
en iddalı ülkelerinden biri ABD'dir. Ama demekki 
otomobil yetkili satıcıları yapısı ABD'de çok çok 
önemli bir  fonksiyona işaret ediyor. Dolayısıyla 
Tesla firması internet üzerinden doğrudan 
müşteriye satış yapmaya kalktığında bile ABD 
yönetimi bu duruma karşı çıkıyor. Bu da ABD'de 
ticaret hayatının ne kadar gelişmiş olduğunu 
gösteriyor.

Öte yandan Ekonomiden sorumla Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanımız 
Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimi ile aldıkları 
kararların çoğunu destekliyorum. Çünkü çok doğru 
işler yaptılar. Sektörleri etkileyecek kararlarda, 
önleyici önlemleri almadan çok çabuk hayata 
geçirildiği kanaatini taşıyorum. Doğru dürüst 
çevre ve ekosistem etki analizi yapılmadan karar 
verildiğini düşünüyorum. Bu yüzden burada bir 
stratejik hata oluşuyor.

Görev aldığımız sivil toplum kuruluşlarında 
başbakan ve ekonomi yönetimine bu tedbirlerin 
kademeli olarak alınması konusunda görüşlerimizi 
iletmeye çalıştık. Örneğin, kredi kartı 
taksitlendirme sayısı bu yıl 9'a değil önce 12'ye 
indirilsin önerisinde bulunduk. 2015 yılında 10, 
2016 yılında ise 9'a indirilmesinin daha doğru 
olabileceğini söyledik. Yani toplumun yavaş yavaş 
alıştırılması gerektiğini belirttik.

Otomotiv gibi yatırımların çok büyük boyutta 
olduğu bir sektörde alınan kararlar iş planlarını 
ciddi şekilde etkiledi. 2013 yılı sonu ve 2014 yılında 
kaç adet otomobil üretilip ve satılacağını planlayan 
sektöre Kasım-Aralık ayı içerisinde arka arkaya bazı 
uygulamalar getirildi. Ekonomi yönetiminin biraz 
daha çok dersini çalışması gerekiyor. Bir sektöre 
bir uygulama getirmeden önce en geç 2013'ün yaz 
ortasında hayata geçirmesi lazımdı. Buna göre 
bütçeler, üretim ve satış hedefleri revize edilebilirdi.

Ekonomi yönetimi Türk özel sektörünün bir yandan 
çok önemli bir mesafe katettiğine dair övünüyor. Ki 
bunda çok büyük katkıları olduğu kaçınılmaz bir 
gerçektir. Ekonomi yönetimi Türk özel sektörünün 
daha planlı ve organize süreç yönetmesine çok 
büyük bir katkı sağladı. Ama öte yandan aynı 
ekonomi yönetimi, özel sektörün kendisini doğru 
bir şekilde planlayabilmesi için, hayati önemde 
sektörleri etkileyecek olan kararları Kasım-Aralık 
aylarında açıklamaması gerekiyordu. Bu yüzden 
karar almadan önce etkileri iyi analiz edilmelidir.

Ayağını yorganına göre uzatmak

Türkiye haddinden fazla otomobil ithal ediyor, 
iddiası için önce sektörün rakamlarına bakmak 
gerekiyor. Son dönemde ekonomi yönetiminin 
sektörlerle olan diyalog eksikliğine dikkat çekmek 
istiyorum. Bir sektör derdini anlatmak üzere 
ekonomi yönetimi ile bir araya geldiği zaman, 
ekonomi yönetiminin hep o sektörün hakketmediği 
taleplerle geldiği izlenimi aldığını düşünüyorum. 
Sektörler bu duruma çok üzülüyorlar. Konut 
endüstrisi bir derdini anlatmak için gittiğinde, 
ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalabiliyor. Kısaca 
hangi sektör, ekonomi yönetimine gitse, “ayağını 
yorganınıza göre uzatsaydınız” yaklaşımını 
görebiliyor. Hakikaten bir sektör belki afaki 
taleplerde bulunabilir. Fakat alınan kararlarda 
mutlaka sektör görüşü alınmalıdır.

Türkiye kendi mecrasında makro reformları büyük 
bir başarıyla tamamladı. Şu anda mikro reformlar 
boyutunda çok net bir tıkanma yaşandığını 
görüyorum. Türkiye'de sektörlerin daha rekabetçi 
bir ortam içerisinde olması gerekir. İhracatçılar 
ürün ve pazar çeşitlendirmesi anlamında biraz 
tıkanma yaşıyor. Bunun orta vadede Türkiye 
ekonomisine de belli yansımaları olabilir. 
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Türkiye otomotiv pazarının geçirdiğimiz 3 aylık 
periyodunu kısaca değerlendirirsek;  2014 

yılı Ocak – Mart döneminde 121 bin adet satış 
gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine 
göre % 24 daralmayı ifade etmektedir. Özellikle 
geçen yılın son aylarında meydan gelen gelişmeler 
otomotiv pazarında bir daralma yaşanacağını 
açıkça göstermekteydi. Bu gelişmeler sırasıyla: 
ÖTV oranlarındaki artış,  Kredili satışlara yönelik 
getirilen sınırlamalar,  Türk lirasının değer 
kaybetmesi, Kredi Faiz oranlarındaki artışlar.

Yukarıda sayılan ekonomik değişkenlere ek olarak 
ve belki de en önemlisi seçim sürecinin oluşturduğu 

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir:

Tüm olumsuzluklara
rağmen otomotiv pazarı 

gelişimini sürdürecek

Otomotiv pazarındaki 
oyuncuların da neredeyse 

üzerinde mutabakat 
sağladıkları şekilde 2014 yılı 

otomotiv pazarının geçen 
seneye geçen yıla oranla yüzde 

25-30 gibi bir daralma ile 
630-680 bin adet seviyesinde 

gerçekleşeceğini öngörüyorum.
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atmosfer ve buna bağlı tüketicilerin güveninin 
azalmasıdır.

İlk 3 aydaki daralmaya sırayla bakacak olursak; 
Ocak ayında aralık ayından sarkan 2013 model 
stokların satılması ve kur artışlarının fiyatlara tam 
yansıtılamamasının etkisiyle 34 bin adetlik satış 
ile daralma %8 oldu. Şubat ayında ise kısmen 2014 
modellerinin devreye girmesi ve kur artışının 
fiyatlara daha fazla yansıması neticesinde daralma 
%26 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında ise; genel 
seçim havasına dönüşen yerel seçimler nedeniyle 
tüketicilerin seçimlerin sonuçlarını görmeye 
odaklanmaları sonucu, 50 bin adetlik bir pazar ile 
daralma %30 seviyesine yükseldi.

Yukarıda saydığım dinamiklerin perakende satışları 
daha çok etkilediğini; pazarı, filo ve ticaretine 
devam eden kiralama firmaların domine ettiğini 
söylemek çok yanlış olmayacaktır. Bunun yanında 
geçen yıldan beri devam eden ticari araçlardaki 
daralmanın daha fazla devam ettiği görüldü. 
Otomobil satışları ise nisbi olarak daha az ve fakat 
önemli oranda daraldı. Ticari araç pazarı yüzde 32 
daralma gösterirken, otomobil satışları yüzde 22 
geriledi. 

İlk 3 aylık satışları son 10 yıllık ortalamalar ile 
mukayese ettiğimizde otomobil satışlarının % 7 
daha iyi gerçekleşmesine rağmen, hafif ticari araçta 
gerilemenin % 31 oranında olduğunu görüyoruz. 

Hafif ticari araç pazarında yaşanan bu önemli 
orandaki daralma piyasadaki kısmi ekonomik 
dalgalanmaya ek olarak, ticari araçlar üzerindeki 
belge ve işletim maliyet ve regülasyonlardan 
kaynaklanmaktadır. Bunların arasında trafik 
sigortası, ticari araçların kiralanamaması,  taşıma 
belgeleri, kış lastiği, yıllık muayene, hız sınırı gibi 
faktörleri sıralayabiliriz.

Öte yandan yılın ilk çeyreğinde ÖTV zammıyla 
sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışının, tüketicileri 
ikinci el otomobillere yönlendirdiğini gördük. Yeni 
yılla birlikte gelen ÖTV düzenlemesinin, ikinci el 
satışlarına daha geç yansıması ve sıfır araçların 2013 
stoklarının bitmiş olması, otomotiv sektöründe 2. el 
satışlarına olumlu yansıdı. Sadece Ocak ayında 410 
bin araç el değiştirdi. Bu, geçen yıl aylık ortalama 
satışa göre yüzde 46 artışı ifade etmektedir. 

Yılın geri kalanında ise otomotiv pazarı 
yılın genelini etkileyen ÖTV artışları, kredi 
işlemlerindeki sınırlamalar, tüketici güven 
endekslerindeki azalma, ekonomik aktivitenin ve 
iç tüketimin yavaşlaması, düşük büyüme süreci, 
sıkı para politikası ve finansman imkânlarındaki 
zorluklar pazarı olumsuz yönde etkilemeye devam 
edecektir. 

Tüm bunların yanı sıra, yerel seçimler sonrası 
ekonomideki nisbi rahatlamaya rağmen; ABD 
ekonomisinden gelen olumlu göstergeler sonucu 
Amerika Merkez Bankası’nın tahvil alımlarını 
azaltmak gibi ekonomiyi sıkılaştırıcı tedbirleri, 
ülke ekonomimize ilişkin son günlerde yabancı 
değerlendirme kuruluşlarında gelen olumsuz 
sinyaller, Mart ayında yaşadığımız seçimler 
kadar olmasa da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
bize pazardaki daralmanın devam edeceğini 
söylemektedir.

Tüm bunları değerlendirdiğimde ve otomotiv 
pazarındaki oyuncuların da neredeyse üzerinde 
mutabakat sağladıkları şekilde 2014 yılı otomotiv 
pazarının geçen seneye geçen yıla oranla yüzde 25-
30 gibi bir daralma ile 630-680 bin adet seviyesinde 
gerçekleşeceğini öngörüyorum. 

Yılın geri kalanında 
ise Otomotiv Pazarı 
yılın genelini etkileyen 
ÖTV artışları, kredi 
işlemlerindeki 
sınırlamalar, tüketici güven 
endekslerindeki azalma, 
ekonomik aktivitenin ve 
iç tüketimin yavaşlaması, 
düşük büyüme süreci, 
sıkı para politikası ve 
finansman imkânlarındaki 
zorluklar pazarı olumsuz 
yönde etkilemeye devam 
edecektir. 
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Otomotiv sektörünü
nasıl bir gelecek bekliyor?
KPMG, gelenekselleşen “KPMG 
Türkiye 2014 Otomotiv Yöneticileri 
Araştırması”nı açıkladı. Sektör 
temsilcileri için önemli mesajlar 
içeren araştırmanın bu yılki 
teması, otomotiv sektörünün ana 
hedefi olan uzun vadeli ve sağlıklı 
büyümenin yollarını araştırmak 
amacıyla “Türkiye Otomotiv 
Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme” 
olarak seçildi. Araştırmadan çıkan 
en çarpıcı sonuçlardan bir tanesi ise 
yöneticilerin, sektörün geleceğine 
hem pazar hem de sanayi açısından 
olumlu bakması oldu. 

KPMG Türkiye, “KPMG Türkiye 2014 Otomotiv 
Yöneticileri Araştırması”nı kamuoyuyla 

paylaştı. KPMG Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri 
ve Denetim Bölümü Şirket Ortağı Ergün Kış 
yönetiminde hazırlanan araştırma, ODD, OSD, 
TAYSAD ve OYDER ile bu derneklerin üyelerinin 
destekleriyle gerçekleştirildi. Küresel ölçekte 15’inci 
kez, Türkiye’de ise ikinci kez yapılan araştırma, 
bir yandan 2013-2014 yılları arasındaki gelişme 
ve trendleri değerlendirme olanağı sağlarken 
diğer yandan Türkiye otomotiv sektöründeki 
yöneticilerin, 2018 yılına yönelik beklentilerini ve 
görüşlerini yansıtıyor. 

Araştırmanın bu yılki teması, otomotiv sektörünün 
ana hedefi olan uzun vadeli ve sağlıklı büyümenin 
yollarını araştırmak amacıyla “Türkiye Otomotiv 
Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme” olarak seçildi.
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Araştırma nasıl yapıldı?

KPMG Türkiye 2014 Otomotiv Yöneticileri 
Araştırması kapsamında 4 derneğin üyelerine ortak 
yöneltilen genel soruların yanı sıra her derneğin 
kendi üyelerine yönelik özel sorulara da yer verildi. 
İlki 2012 yılında gerçekleştirilen çalışmanın, 
her iki dönemdeki ortak soruları karşılaştırmalı 

olarak raporlandırıldı. Online anket yöntemi 
kullanılan araştırmada, soru formu KPMG Türkiye 
liderliğinde hazırlandı ve tüm derneklerin desteğiyle 
değerlendirildi. 14 Kasım-16 Aralık 2013 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen araştırmaya toplam 4 
derneğin üyesi Türkiye otomotiv sektörünün lider 
şirketlerinin yaklaşık 200 üst düzey yöneticisi 
katıldı. Sonuçlar, tüm dernek üyeleri genelinde 
toplamda raporlandırılırken her derneğin örneklemi 
eşit paya sahip olacak biçimde ağırlıklandırma 
uygulandı.

Sonuçlar ne diyor?

Araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında 
ise yöneticilerin, sektörün geleceğine hem pazar 
hem de sanayi açısından olumlu baktığı görülüyor. 
Ancak yöneticiler, bir önceki yıla göre büyümenin 
yavaşlayacağı yönünde bir beklentiye sahip.  

KPMG Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri ve 
Denetim Bölümü Şirket Ortağı Ergün Kış, otomotiv 
pazarı tarafında önümüzdeki 5 yıllık dönemin 
öncelikli konuları arasında geçen yıl da en önemli 
konu olarak belirtilen otomotiv satış vergilerinin 
yeniden düzenlenmesinin bu yıl daha da önem 
kazanarak yine ilk sırada yer aldığını söylüyor. Kış, 
anketin sonuçlarını değerlendirmeye şöyle devam 
ediyor: 

“Kişi başına düşen milli gelir artışının hızı da 
bir diğer önemli konu olarak ortaya çıkıyor. İç 
pazarın büyümesi için satış vergilerinin yeniden 
düzenlenmesinin yanı sıra öncelikle kişi başına 
düşen milli gelirin yükselmesi gerekiyor. Sadece 

Otomotiv pazarında gelecek beş yıllık dönemde öncelikli olacak konular

Türkiye otomotiv pazarında önümüzdeki beş 
yıllık dönemde, hangi konular/gelişmeler ön-
celikli olacaktır?

Geçen sene en önemli konu olarak belirtilen oto-
motiv satış vergilerinin yeniden düzenlenmesi bu 
sene yine ilk sırada yer alıyor. Bu konunun önemi 
geçen seneye göre daha da arttı.

Yüksek vergilerin satışlarda yarattığı olumsuz etki-
yi karşılamak için hurda araç programı gibi satış des-
tekleri daha çok gündeme geliyor. Geçen sene al-
tıncı sırada yer alan bu konu bu sene zaten yaşlı 
olan araç parkının bir sene daha yaşlanmasının et-
kisiyle ikinci sıraya yükseldi.

Avrupa krizi geçen sene otomotiv sektörünü ciddi 
oranda düşündürürken bu sene büyük bir farkla be-
şinci sıraya düştü. Sektör Avrupa’nın krizi kontrol al-
tına aldığını düşünüyor.

Aşırı fiyat rekabetinin geçen seneye göre büyük 
oranda önem kaybetmesi ise fiyatların yeterince 
düşük olduğunu ve oyuncuların hareket alanının 
çok daraldığını gösteriyor.

Önümüzdeki beş yıllık 
dönemde öncelikli konu 
olarak büyük fark ve önemli 
bir artışla satış vergilerinin 
yeniden düzenlenmesi 
geliyor.

Türkiye otomotiv sektörü 
yöneticilerinin yüzde 
92'lik bir kısmı pazarın 
büyümesini bekliyor. 
Ancak beklenti büyümenin 
yavaşlayacağı yönünde.

Katılımcıların yüzde 67'si 
BRIC otomotiv üreticilerinin 
Avrupa pazarına girmesini, 
bunların yüzde 50’den 
fazlası ise bu yatırımların 
4 yıl içinde yapılmasını 
bekliyor.
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Beş yıllık dönemde büyüme beklentileriihracata odaklanıp iç pazarı dar tutarak Türkiye 
otomotiv sektörünün sürdürülebilir büyümesi 
mümkün gözükmüyor. Özel Tüketim Vergisi’nin 
sıklıkla artırılması, pazar ve satış tarafında yeni 
araçlara olan talebi daraltıyor. Yerli ve yabancı 
otomotiv sektörü yatırımcılarının yatırım 
kararlarını olumsuz yönde etkiliyor, tüketici 
tercihlerini nispeten düşük ÖTV’li araçlara ve ikinci 
el araçlara yönlendiriyor ve sektörün geleceğe dair 
planlama yapabilmesini zorlaştırıyor."

Vergiler hep gündemde

Yüksek vergilerin satışlarda yarattığı olumsuz etkiyi 
karşılamak için hurda araç programı gibi satış 
desteklerinin sektörde daha çok gündeme geldiğini 
aktaran Kış, Türkiye’nin ortalama 16 yaşındaki 
araçlara bindiğine dikkat çekiyor. Bu durum 
karşısında araştırmaya katılan otomotiv yöneticileri, 
sektörün gelişmesi için hurda araçların trafikten 
mutlaka çekilmesi gerektiğine inanıyor. Kış, “Hurda 

Gelecek olumlu, ancak "yavaş"

Yöneticiler Türkiye otomotiv sektörüne pazar ve sanayi tarafından 
olumlu bakıyor, ancak bir önceki seneye göre beklentiler büyümenin 
yavaşlayacağı yönünde. Araştırmanın sonuçları; 1. Türkiye otomotiv 
pazarının daha cazip kılınması, 2. Yatırım ortamının daha etkin hale 
getirilmesi, 3. Yatırımcılar için öngörülebilirliğin artırılmasına işaret ediyor.

SORUN VERGİ,
UMUT HURDA DESTEĞİNDE





20 MART 2014

OTOMOTİVİN GELECEĞİ

5 yıllık dönemde pazarın büyümesine etki edecek faktörler

Beş yıllık dönemde sektörün büyümesine etki edecek faktörleraraç programı dönemsel değil, uzun vadeli bir 
devlet politikası haline geldiğinde sürdürülebilir 
büyümenin bir etkeni olacaktır” diyor.

Yetkili satıcılar tarafında ise Ergun Kış, pazar 
koşullarına ve dünyadaki gelişmelere baktığımızda 
konsolidasyon ve yeniden yapılanma ihtiyacının 
öne çıktığını söylüyor. Birleşme sürecinin yerel 
bayilikleri büyüteceğine ve onlara tedarikçilere karşı 
artan pazarlık gücü, daha ucuz işletme ve personel 
maliyeti, kalifiye eleman imkanı ve alternatif satış 
kanalları sağlayacağına dikkat çekiyor.

Ergun Kış, sanayi tarafına ilişkin sonuçları ise şöyle 
aktarıyor: “Türkiye’de satılan otomobillerin yüzde 
78’inin ithal araç olduğu bir gerçek. Ancak burada 
Türkiye’nin esas sorunu, yerli üretimde model 
sayısının çok az olması ve iç pazarı doyuramaması. 
Bu gerçek tüketiciyi ithal modellere yöneltirken 
yüksek vergiler de sektörü tam tersine teşvik ediyor 
ve yeni yatırımların önünde bir engel oluşturuyor. 
Türkiye’de satılan model çeşitliliği artırıldığında 
ithal araç satışları da bir dengeye oturacak ve iç 
pazarın da büyüyebilmesini sağlayacaktır.”

Yatırımların yönü

Türkiye, otomotiv sektörünün sürdürülebilir 
büyümesi ve yeni yatırımcı çekmek açısından kritik 
bir dönemden geçiyor. Araştırmaya göre, BRIC 
(Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) üreticilerinin, 
Avrupa’ya yatırım yapmalarını bekleyenlerin sayısı 
bu yıl artış gösterdi. Araştırmaya katılan yöneticiler, 
BRIC otomobil üreticilerinin, Avrupa pazarına 
girmesine kesin gözüyle bakıyor ve bunun kısa süre 
içinde gerçekleşmesini bekliyorlar. “Son gelişmelere 
baktığımızda bu sürecin başlamış olabileceğini 
söylemek mümkün” diyen Ergun Kış, Çinli 
otomobil üreticilerinin Avrupa pazarına girmeye 
çalıştığına dikkat çekiyor. Bu yılın başında Çinli 

Vergi yükleri bu sene de 
sektör üzerinde etki yaratan 
en önemli faktör olarak 
değerlendiriliyor.

Otomotiv Pazarında Başarı

Önümüzdeki beş yıllık süreçte, Türkiye oto-
motiv pazarında başarılı olmak için hangi 
konular önem kazanacaktır?

Otomotiv pazarı vergi yüklerinin yanı sıra döviz 
kurlarının artışı ve kredi sınırlamaları ile de zorlanı-
yor. 2014 yılının başında gerçekleştirilen ÖTV artı-
şı ile birlikte pazar koşulları iyice zorlaştı. Son ge-
lişmelerden sonra 2014 yılında pazarın küçülme-
si de olası görünüyor. Bu zor şartlar tüm oyuncu-
lar için geçerli. Ancak zorluklar rekabet ortamında 
her zaman fırsatları da içerir, bu nedenle başarılı 
olabilmenin yollarını araştırdık.

Geçen sene ile uyumlu olarak bu sene de fiyatlan-
dırma ve satış teşvikleri ilk sırada yer alıyor. Finan-
sal hizmetler %19 ile üçüncü sırada. Ancak bu iki 
konu birlikte de değerlendirilebilir. Finansal hiz-
metleri de dikkate aldığımızda bu oran %47’ye çı-
kıyor.

Fiyat ve satış teşvikinin dışına çıkabilmek için yeni 
ürün geliştirmek önemli bir araç. Bunun da öne-
mi geçen seneye göre %12’den %20’ye çıktı. Bu 
artışın nereden sağlandığına baktığımızda özel-
likle bayi ağının genişliği/kalitesi ve ürün kalite-
sinin iyileştirilmesinin değer kaybederek bu yön-
de bir kayma yarattığını söyleyebiliriz. Bu durumu, 
bu iki konunun halihazırda yüksek seviyelerde ol-
ması nedeniyle rakiplere göre bir farklılık yarata-
bilmek için daha fazla etkili olmayacağı şeklinde 
yorumlayabiliriz.
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AVRUPA KRİZİ GÜNDEMDEN DÜŞTÜ

2013 anketinde sektör 
derneklerinin gündemi 
pazar ve üretici tarafında 
farklıydı. Pazar tarafı (ODD 
ve OYDER) vergi konusunu 
gündeme alırken, sanayici 
(OSD ve TAYSAD) Avrupa 
krizinin önemli olduğunu 
düşünüyordu.

2014'te ise gündem tüm 
gündem dernekler için 
neredeyse aynı. Vergi 
konusu gelecek 5 yılın 
gündeminde en önemli 
madde olarak yerini alıyor. 
Vergi artışlarına alternatif 
çözüm, hurda desteği olarak 
öne çıkıyor. Avrupa krizi ise 
artık gündemin gerilerinde 
yer alıyor.

Dongfeng Motor Co.’nun PSA Peugeot Citroen’e 
ortak olması da önemli bir gelişme olarak görülüyor. 
Ayrıca Volvo da 2010 yılında Çinli Geely tarafından 
satın alınmıştı. Diğer yandan Qoros Avrupa’da 
üretime başladı ve Slovakya’da ilk araçlarını üretti.  
Ergun Kış, değerlendirmesine şöyle devam ediyor:

“Türkiye, otomotiv sektörünün tüm artılarına 
rağmen katılımcıların BRIC yatırımları için 
Doğu Avrupa’yı avantajlı görmesi ve geçen yılla 
karşılaştırdığımızda Türkiye’nin rakip ülkelere 
göre puan kaybetmesi, Türkiye otomotiv sektörü 
için bir uyarı olarak da algılanabilir. Bu sonuçların, 
özellikle 3 ihtiyaca işaret ettiğini düşünebiliriz. 
Birincisi, Türkiye otomotiv pazarının daha cazip 
kılınması, ikincisi yatırım ortamının daha etkin 
hale getirilmesi ve üçüncüsü de yatırımcılar için 
öngörülebilirliğin artırılması.”

Strateji Belgesi yenilenmeli

“Yeni dünya düzeninde, yeni konjonktürde üretim 
Batı’dan Doğu’ya kayarken Türkiye’nin nasıl bir 
strateji izleyeceğini ve rekabet içinde kendisini nasıl 
konumlandıracağını net olarak belirlemesi lazım” 
diyen Ergun Kış, gelişmiş pazarların 2035 planlarını 
tamamladığına dikkat çekiyor. 

KPMG Türkiye 2014 Otomotiv Yöneticileri 
Araştırması’nın, Türkiye otomotiv sektörünün 2018 
öngörülerini yansıttığına dikkat çeken Ergun Kış, 

“Üretim tarafından baktığımızda katılımcıların 
büyük çoğunluğu üretim rakamlarının en fazla 1,5 
milyona çıkabileceğini düşünüyor” diyor ve ekliyor: 

“2023 hedeflerinde yer alan üretim rakamı ise 4 
milyon. Rakamlar beklendiği gibi gerçekleşirse 
2018-2023 arasındaki 5 yıllık dönemde üretimin 
1,5 milyondan 4 milyona nasıl çıkacağı sorusu ise 
düşündürücü.”

Yan sanayi için planlama vakti

Araştırmanın sonuçlarına göre yan sanayi için 
Ar-Ge, yine büyük bir farkla en önemli konu 
olarak dikkat çekiyor. Diğer yandan stratejik 
planlamanın da önemli bir artış gösterdiği göz 
önünde bulundurulursa katılımcıların, daha geniş 
bir bakış açısıyla pozisyonlarını ve atacakları 
adımları değerlendirmek istedikleri ortaya çıkıyor. 
“Teknolojinin büyük bir değişim içinde olduğu bu 
dönemde stratejik yaklaşım çok önemli. Gerçekten 
popüler olan yeni bir teknoloji, endüstriyi gözle 
görülür şekilde değiştirebilir” diyen Ergun Kış, 
hibrit araçlar, elektrikli araçlar gibi endüstri 
üzerinde büyük bir etki yaratacak trendlere göre 
konumlandırma yapılmazsa rekabet savaşının 
kaybedilebileceğine dikkat çekiyor ve ekliyor: 
“Stratejik planlama bu işin olmazsa olmazıdır. 
Dünyada tedarik sanayisinin odaklandığı alan 
inovasyon. Türkiye’nin de stratejisi, bu yetkinliğe 

KPMG Türkiye Otomotiv 
Sektörü Lideri ve Denetim 
Bölümü Şirket Ortağı Ergün 
Kış: “Türkiye, otomotiv 
sektörünün tüm artılarına 
rağmen katılımcıların 
BRIC yatırımları için 
Doğu Avrupa’yı avantajlı 
görmesi ve geçen yılla 
karşılaştırdığımızda 
Türkiye’nin rakip ülkelere 
göre puan kaybetmesi, 
Türkiye otomotiv sektörü 
için bir uyarı olarak da 
algılanabilir. Bu sonuçların, 
özellikle 3 ihtiyaca işaret 
ettiğini düşünebiliriz. 
Birincisi, Türkiye 
otomotiv pazarının daha 
cazip kılınması, ikincisi 
yatırım ortamının daha 
etkin hale getirilmesi ve 
üçüncüsü de yatırımcılar 
için öngörülebilirliğin 
artırılması.”
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Otomotiv sektöründe kârlılık trendleri

ulaşabilmek için inovasyona daha çok odaklanıp 
katma değeri artırarak daha bağımsız bir otomotiv 
üssü haline gelmek olmalı. Otomotiv oldukça 
sermaye yoğun bir endüstri. Böyle bir ortamda 
yalnızca kısa vadeli stratejiniz olamaz. Kesinlikle 
orta ve uzun vadede bir stratejiniz olmalı. Bu 
nedenle trendler, teknoloji, markalar arası 
gelişmeler ve farklı orijinal ekipman üreticilerinin 
faaliyetleri bağlamında pazarda neler olduğunu 
çok iyi anlamanız ve stratejinizi bunun üzerine 
kurmanız gerekir. Dolayısıyla stratejinizi 
geliştirmeden önce atmanız gereken birçok adım 
vardır."

Otomotiv Sektörü ve Dolaylı Vergiler

Fikret Çetinkaya
KPMG Türkiye Vergi Bölümü, Şirket Ortağı

Otomotiv sektöründe satışlar üzerinden alınan Özel 
Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi 
(KDV) gibi dolaylı vergilerin yüksekliği doğal 
olarak yıllardır sektör yöneticilerinin gündemindeki 
en önemli konuların başında yer alıyor. Nitekim 
OECD tarafından hazırlanan “Consumption 
Tax Trends 2012” raporu da Türkiye ile birlikte 
Norveç, Finlandiya ve Danimarka’nın oluşturduğu 
grubun, binek otomobillerinin satışı ve tescili 
üzerinden alınan vergilerde diğer ülkelere göre 
açık ara farkla yüksek olduklarını ve bu kapsamda 
ödenen vergilerin, söz konusu otomobillerin 
üretim fiyatlarından daha fazla olabildiğini ortaya 
koymuştu. Yeni yılla birlikte gelen ÖTV artışlarını 
da dikkate aldığımızda sektörün dolaylı vergiler 
sorununun giderek ağırlaştığı bir gerçek.

Hatırlanacağı üzere 2002 yılında ihdas edilen ÖTV 
Kanunu gerekçesinde, ÖTV kapsamına alınan 
mallar için yürürlükten kaldırılan vergi, harç, fon 
ve payların oluşturduğu yükün muhafazasının 

amaçlandığı, ilave bir vergi yükü doğurmayacak 
oranlar tespit edilmesine özen gösterildiği 
belirtilmişti. Oysa 2002 yılından günümüze 
gelindiğinde ÖTV oranlarında ciddi artışların 
olduğunu görüyoruz.

Söz konusu vergilerin artan fiyatlara bağlı olarak 
kendiliğinden zaten arttığı ve artan ÖTV’nin 
KDV artışını da gerektirdiği düşünüldüğünde, 
oranlardaki artışın ciddiyeti ve bu artışın sektöre 
olan olumsuz etkisi daha da artmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi’nin sıklıkla artırılması, 
pazar ve satış tarafında yeni araçlara olan talebi 

Otomotiv Sektörü Kâr Merkezleri

Önümüzdeki 5 yıl içinde otomotiv sektörün-
deki kâr merkezleri olan satışta, serviste, 
yedek parçada, satış ve satış sonrası iş ge-
liştirme hizmetlerinde (kasko, sigorta, ak-
sesuar, lastik) kârlılık trendleri ne yönde 
olacaktır?

Son yıllarda kâr merkezleri satıştan satış sonra-
sı hizmetlere doğru kaydı. Ancak bu bölümlerde-
ki kârlılıklar da azalıyor. Bu trendlerle ilgili bek-
lentilerin ne olduğu ilgi çeken bir nokta. Katılım-
cıların büyük bir kısmı (%41) kâr merkezlerindeki 
kârlılıklarda bir değişiklik beklemiyor. Büyük bir kı-
sım da kârlılıklarda azalma bekliyor (%38).

Kârlılıkların olumlu yönde değişeceğini bekleyen-
ler ise azınlıkta kalıyor.
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daraltmakta, yerli ve yabancı otomotiv sektörü 
yatırımcılarının yatırım kararlarını olumsuz yönde 
etkilemekte, tüketici tercihlerini nispeten düşük 
ÖTV’li araçlara ve ikinci el araçlara yönlendirmekte 
ve sektörü geleceğe dair planlama yapamaz hale 
getirmektedir.

Büyük daha iyidir 
Otomotiv bayiliğinde birleşme

Lars Meyer
KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü, Direktör

Gökhan Parmaksız
KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü, Müdür

Türkiye 2013 yılında birleşme ve satın alma 
işlemleri açısından 2012’ye kıyasla daha durgun bir 
yıl geçirdi. Toplam işlem sayısı yüzde 16 azalarak 
217’ye (2012: 253 adet) ve toplam işlem hacmi ise 
17.5 milyar dolara geriledi (2012: 22 milyar dolar). 
Otomotiv sektöründe 2013 yılında iki, 2012’de ise 
bir işlem gerçekleşti.

Geçmiş dönemlerde, Türkiye’deki düşük maliyet ve 
yüksek büyüme potansiyelinden dolayı otomotiv 
sektöründe ağırlıklı olarak yabancı üretim şirketleri 
ve özel sermaye fonu yönetim şirketlerinin 
yatırımları yer almaktaydı. Uzun dönemde ise, 
birleşme ve satın alma faaliyetlerinde otomotiv 
bayilerinin de yer almasını beklemekteyiz.

Türkiye’deki bölünmüş otomotiv bayiliği yapısı, 
Amerika ve Almanya gibi gelişmiş piyasalarda; 
hatta Çin gibi gelişmekte olan piyasalarda da yaygın 
olarak yer alan bir trend olan bayilerin birleşmesi ve 
çok markalı bayilik sistemine geçiş sürecine paralel 
olarak bir konsolidasyon fırsatı olarak görünebilir. 
Amerika ve Almanya’nın en büyük 20 bayiliği 
ülkelerindeki toplam otomotiv pazarının yüzde 
10’una; Çin’in ilk 25 bayiliği ise kendi pazarının 
yüzde 14’üne sahiptir.

Almanya’daki bağımsız bayilerin sayısı 2000 ile 
2012 yılları arasında, yüzde 50 azalarak 18 bin’den 
8 bin seviyelerine geriledi. Aynı dönemde, ikinci el 
ve yedek parça servis istasyonları da dâhil ülkedeki 
bayilerin toplam sayısı yüzde 20 düştü. Sadece bir 

YETKİLİ 
SATICILAR 
İÇİN KARAR 
VAKTİ

Hasar Atölyelerinde Beklenen Değişim

Satış sonrasında bayilerdeki hasar atölyele-
rinde gerçekleştirilen kaporta-boya işlem-
lerinin önümüzdeki beş yılda nasıl değişim 
göstereceğini düşünüyorsunuz?

Satış sonrasında bayilerdeki hasar atölyelerinde 
gerçekleştirilen kaporta-boya işlemleri önemli bir 
sorun haline geldi.

Yetkili Satıcılar büyük bir çoğunluğu distribütörle-
rin müşteri memnuniyeti için “Marka Kasko” uy-
gulamasına geçmeleri gerekeceğini düşünüyor.

Yetkili Satıcıların %22’si hasar atölyelerindeki iş 
kapasitesinin sigorta şirketlerinin kontrolünde ha-
reket edeceğini düşünüyor.

Satılan Araç Türlerinde Otomobil Adetleri

Türkiye’de satılan araç türlerinde otomobil 
adetlerinin 5 yıl içinde nereye kadar yükse-
leceğini düşünüyorsunuz?

Otomobil satışları Türkiye’de son dönemlerde cid-
di engellerle karşı karşıya kaldı. Bir yandan döviz 
kurlarının artışı diğer yandan kredi sınırlamaları 
(ve en yakın zamanda, ancak araştırmanın kapatıl-
masından sonra gerçekleşen ÖTV oranlarının artı-
şı). Bu engelleri dikkate alarak tüketicilere en ya-
kın olan kişiler, yani Yetkili Satıcılar tarafından oto-
mobil satışlarının nasıl öngörüldüğü önemli bir 
gösterge.

Sonuçlara baktığımızda olumlu bir tablo ile karşı-
laşıyoruz. Döviz ve kredi koşullarının satışları en-
gellemesine rağmen satışların artması bekleniyor. 
Araştırmanın yapıldığı dönemde 2013 yılı otomo-
bil satışlarının yaklaşık 650 bin civarında olacağı-
nın tahmin edildiğini göz önünde bulundurursak 
artış bekleyenlerin oranı %88 ediyor. Artışın daha 
yüksek olup 1 milyon adede ulaşabileceğini veya 
bu sınırı geçebileceğini (yani %50’nin üzerinde ar-
tış) bekleyenlerin oranı ise %20.

Yetkili Satıcılara göre 
Distribütörler “marka 
kasko” uygulamalarını 
yaygınlaştırmak durumunda 
kalacak.

Yetkili satıcıların yüzde 
88’i otomobil satışlarının 
artmaya devam edeceğini 
bekliyor. Artışın 5 yıl 
içinde yüzde 23’e kadar 
yükselebileceği bekleniyor.

30 yaş altındakilerin araç 
satın alma iştahlarının 
kalmayacağı ve kiralamaya 
yönelecekleri bekleniyor.
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Eşdeğer yedek parça kullanımının etkileri

markaya ait yetkili satıcı ve servis bayii sayısının 
toplam otomotiv bayileri sayısına oranı yüzde 4 
azalarak yüzde 46’ya geriledi. 2012 yılında Almanya 
otomotiv pazarındaki ilk 10 bayide en az beş farklı 
markanın satışına yer verilirken, bu sayı birinci ve 
ikinci sıradaki bayiiler için sırasıyla 18 ve 13 marka 
idi. Amerika’da ise, aşağıdaki grafikte de görüleceği 
üzere,

1992 – 2000 yılları arasında otomotiv bayilerinin 
sayısı yüzde 25 düştü ve aynı zamanda bayii başına 
düşen ortalama satışlar yüzde 86 arttı. Benzer 
şekilde, 2011 yılında Çin’deki büyük bayilerin 
satış ve karlılığında, küçük bayilerdekine kıyasla 
daha fazla büyüme gerçekleşti. Satış gelirleri 10 
milyar Yuan (1.6 milyar dolar) üzerinde olan yerel 
otomotiv bayilerinin 2011 yılındaki toplam satışları 
2010 yılına göre yüzde 30 ve toplam net karları 
yüzde 61 ile sektör ortalamasının oldukça üzerinde 
büyüdü.

1 Ocak 2014’ten itibaren uygulanmaya başlayan 
motorlu taşıtlar üzerindeki özel tüketim vergisi 

artışı gibi piyasa üzerinde karlılık baskısı oluşturan 
gelişmeler neticesinde Türkiye otomotiv sektöründe 
de benzer yönlü gelişmelerin görülmesi oldukça 
muhtemel. Birleşme süreci yerel bayilikleri 
büyütecek ve onlara tedarikçilere karşı artan 
pazarlık gücü, daha ucuz işletme ve personel 
maliyetleri, kalifiye eleman imkânı ve alternatif 
satış kanalları sağlayacaktır. Büyük bayilikler ayrıca 
kredi ve sigorta temini gibi yeni ürünlerle servis 
çeşitliliğini ve dolayısıyla da satış ve karlılıklarını 
artırabilirler. Otomotiv bayiliği sektöründeki 
birleşme süreci, birleşme ve satın alma işlemlerinde 
de artışa sebep olacaktır. 

Eşdeğer Yedek Parça Kullanımının Etkileri

Satış Sonrası Hizmetlerde, Yetkili Servisler-
de orijinalin yanında eşdeğer yedek parça 
kullanımının yaygınlaşması rekabetçiliği-
mize etki edebilir mi?

Kârlılığın sürekli düştüğü bir ortamda ve rekabetin 
bunu olumsuz etkilediği bir dönemde alternatifle-
ri artırmak faydalı oluyor.

Satış sonrası hizmetler arasında yedek parça satışı 
önemli bir kâr merkezi. Buradaki kârların da baskı 
altında olduğunu dikkate alınca rekabeti artırmak 
Yetkili Satıcılara yeni fırsatlar tanıyacaktır. Eşde-
ğer parçaların kullanımı Yetkili Satıcılar için böyle 
bir fırsat olabilir. Yetkili Satıcıların %80’i uluslara-
rası önemli akredite kuruluşların onayladığı veya 
Distribütör firmaların tescil ettiği eşdeğer parçala-
rın satışını bekliyor.

Sigorta ve Otomotiv Şirketlerinin Tutumu

Sigorta şirketleri ile otomotiv şirketlerinin 
ortak bir noktada buluşabileceklerini düşü-
nüyor musunuz?

Türkiye ortamında 70.000 kişiye doğrudan istih-
dam sağlayan Yetkili Satıcıların önümüzdeki yıl-
larda da başarılı olup büyümesini sağlayacak ko-
nuların neler olduğunu araştırdık.

Bulgulara göre, pazar artışını karşılayabilmek için 
özellikle sigorta şirketleri ile koordinasyonun art-
ması gerektiği görülüyor.

Yetkili Satıcılar özellikle 
uluslararası kuruluşlar 
veya Distribütörler 
tarafından onaylanmış 
eşdeğer parçaların 
kullanılmasını bekliyor.

Yetkili Satıcılar 
sigorta şirketleri 
ile koordinasyonun 
artacağını bekliyor.

Yetkili Satıcıların 
birçok alanda karar 
alması gerekiyor: insan 
kaynakları, maliyet, 
müşteri ilişkileri, 
finansal kaynaklar ve 
satış kanalları.

Otomotiv Şirketlerindeki
Yönetim Sorunları

Gelecek yıllarda otomotiv şirketlerinde 
yaşanacak en önemli yönetim sorunları 
olarak neyi görüyorsunuz?

Yetkili Satıcılar zor bir dönemden geçiyor. Gün-
cel pazar şartlarını da göz önünde bulundurdu-
ğumuzda kısa vadede bir düzelme beklenme-
meli, tam tersine 2014 yılı daha da zor geçebi-
lir. Yetkili Satıcıların kendilerini geleceğe hazır-
lamaları gerekiyor.

Yetkili Satıcıların birçok dalda almaları gereken 
önemli kararlar var: insan kaynakları, maliyet, 
müşteri ilişkileri, finansal kaynaklar ve satış ka-
nalları. Burada belirtilen tüm konular katılımcı-
lar için önem arz ediyor. İnsan kaynakları konu-
su 4 kişiden biri tarafından belirtilmesi ile diğer-
lerinin biraz önüne çıksa da tüm konular %16 
ile %25 arası oranlarla birbirlerine çok yakın gö-
rünüyor.
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Tüketici trendlerinin 
şifresini çözdük mü?
Yoksa hala geleneklerimiz mi  
işimizi yönetiyor? 
“Trendlerin Esiri Olmuş Tüketicileri 
Doğru Anlayan,  Şifresini Çözen ve 
Onların Dili ile Konuşabilen Markalar 
Gelecekte de Kazançlı çıkacaklardır.”

Yasemin Atatüre

Türkiye’de özellikle son 10 yılda perakende 
sektöründeki büyüme oldukça dikkat çekicidir.  

Söz konusu büyüme ile birlikte yeni dönemde 
tüketici davranışlarını anlamak  her geçen gün daha 
da zorlaşmaktadır. Geleneksel tüketim anlayışının 
hızla değer kaybettiği günümüz toplumunda 
insanı kültürel, sosyolojik ve psişik bir varlık 
olarak tanımlarsak, bu çok yönlü özelliklerine 
rağmen tüketim toplumunun yeni değerleri ile 
davranışlarını şekillendirmesi oldukça dikkat çekici 
bir değişimdir.

Diğer taraftan kitle toplumu, popüler kültür 
olgusu günümüzün tabiri ile trendi yakalamak 

ve çağın arkasında kalmamak korkusu ile sürekli 
yeni satın alma yöntemleri icat eden bir toplumun 
varlığından söz etmek mümkün görünmektedir. 
Öyle ki markaların tüketici ile kurdukları iletişimin 
modeli;  her zaman ve her yerde gerek yazılı, gerek 
görsel medyada sürekli olarak pompalanan “tüket” 
mesajlarından oluşmaktadır.  Dolayısıyla kitlelerin 
satın alma eğilimini yönlendiren en temel uyarıcılar, 
markaların “tüket, ne olursa olsun tüket” mesajlarını 
tüketicilerin diliyle onlara iletmesinde gizlidir.  
Popüler kültür söyleminin ardında yatan en temel 
nokta da söz konusu uyarıcıların kitlesel eyleme 
dönüşmesinde gizlidir. 

Tüketicinin satın alma mecraları genişlerken 
özellikle perakende  markalar arasında da kıyasıya 
bir rekabet ve (fiyat avantajı sunarak tüketiciyi 
satın almaya teşvik eden bir pazarlama anlayışını 
benimseyen markalar nedeni ile) karsızlık 
konuları gündemi oluşturan tartışmaların başında 
gelmektedir. Oysa ki, markasını tercih eden 
tüketicinin demografik (yaş, meslek, eğitim, sosyo-
ekonomik statü) yapısını,  satın alma trendini 
anlamak, bir markayı tercih ederken ya da terk 
ederken neye göre karar verdiğini ve hangi iletişim 

Oyder – Aztek 
işbirliği ile en 
uygun ve güvenilir 
SMS kampanyası 
hayata geçirildi.

1 ay içinde 72 üye 
5.950.000 adet 
SMS satın alarak 
kampanyamızdan 
faydalandı.
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mecraları ile o marka hakkında fikir edindiğini 
bilerek doğru iletişim ve pazarlama stratejisi 
geliştirmek çok daha akılcı ve verimliliği arttıran bir 
yöntemdir.

Dolayısıyla; trendlerin Esiri Olmuş Tüketicileri 
Doğru Anlayan,  Şifresini Çözen ve o dille 
Konuşabilen markalar günümüzde  olduğu gibi 
gelecekte de kazançlı olacaklardır. 

Trend takibinde esas mesele ise uygulamaktır. 
Tüketici trendlerini yeni ve kârlı inovasyonlar 
için ilham kaynağı olarak kullanmayanlar sadece 
“bildiğim iyi oldu”yla kalmaktadırlar. Öğrendiğiniz 
trendin aşağıdakileri sıralanan temel konuları  
yapıp yapamayacağını ve eğer yapabilirse nasıl 
yapabileceğini sormak gerekiyor.

1- Şirket vizyonunu etkilemek veya yön vermek.

2- Yeni bir iş fikri, yepyeni bir girişim veya yeni bir 
marka için ilham kaynağı olmak.

3- Portföyünüze belirli bir müşteri segmentine 
yönelik yeni bir ürün, hizmet ya da deneyim 
eklemeniz için ilham kaynağı olmak.

4- Kampanyalarınıza ve pazarlama faaliyetlerinize 
girdi sağlayarak, söz konusu trendin ‘etkisi altındaki’ 
müşterilerinizin dilinden konuşmanıza yardımcı 
olmak.

Bu belirlemelerden de anlaşılacağı gibi; zaman, 
mekan, ulaşılabilirlik  kavramlarının da bu 
bağlamda yeniden tanımlanması  gereklilik arz 
etmekle birlikte insanın tüketim boyutunun 
evrimini de yeniden adlandırmak yerinde olacaktır..

Günümüzde insanlar, özellikle de gençler arasında 
bir sarmal gibi yaşamın her alanını kapsayan 
dijital dünya, popüler kültür, tüketime adeta bir 
pusula gibi yön vererek  hızla yükselen bir ivme 
kazanmıştır.  Çünkü artık dijital dünya sayesinde 
ülkeler arası sınırlar kalkmış, zaman kavramı 
anlamını yitirmiş ve her an her yerde ulaşılabilir 
olan anlam kazanmıştır. İşte tam da bu zamanda 
trendin dijital pazarlamada hızla büyümesi oldukça 
dikkat çekici düzeyde satın alma eğilimlerine yön 
vermeye başlamıştır.

Nedir Dijital Pazarlama diye soracak  olursanız;  
Dijital pazarlama TV, radyo, dergi gibi geleneksel 
medyadan uzak yöntemlerle, markanızı ve işinizi 
desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, mobil 
sms  ve diğer interaktif platformları kullanmaktır. 

Dijital dünya, hızlı bir şekilde evrim geçiriyor ve 
yeni teknolojilerin katılımıyla eskiler eleniyor. 
Bu durumda tüketici davranışları da değişmeye 
başlıyor. Son yıllarda  tüketiciyi ve tüketimi 
şekillendiren en temel kavram dijital pazarlama 
kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun en temel 
sebebi, hem doğrudan tüketiciye ulaşması ve hem 
de sonuçlarının hızlıca aksiyona dönüşmesidir. 

Dijital Pazarlama, temelde 4 adımdan oluşuyor: 
Elde et(Acquire), Kazan(Convert), Ölç-Optimize 
et (Measure&Optimize) ve Sahip Çik, Büyüt 
(Retain&Grow).

Dijital pazarlamada sıklıkla tercih edilen, gün 
geçtikçe gelişen, büyüyen ve kullanıcılara çeşitli 
fırsatlar sunan mobil iletişim,işletmeciler için 
tutundurma faaliyetleri açısından önemli bir mecra 
haline gelmiştir.Tüketiciler, mobil iletişim kanalı 
ile yapılan pazarlama faaliyetlerine farklı tepkiler 
vermektedirler. İşletmelerin de bu tepkileri dikkate 
alarak, müşterilerini sıkmadan ve ilişkilerini sıcak 
tutacak şekilde iletişim kurmaları gerekmektedir. Bu 
bağlamda tüketicilerin mobil iletişim faaliyetlerine 
yaklaşımını iyi analiz etmek gerekmektedir.

Sadakati yüksek ve bilinçli müşterilerin, işletmelerin 
uzun dönemde rekabet üstünlüğü yaratmalarına 
katkıları olacaktır. Ayrıca mobil pazarlama 
işletmelerin tutundurma faaliyetlerinde en yüksek 
bütçeye sahip olan reklam maliyetlerini de hatrı 
sayılır miktarda azaltmaktadır.

Tüketicinin satın alma mecraları genişlerken özellikle perakende  markalar arasında 

da kıyasıya bir rekabet ve (fiyat avantajı sunarak tüketiciyi satın almaya teşvik eden 

bir pazarlama anlayışını benimseyen markalar nedeni ile) karsızlık konuları gündemi 

oluşturan tartışmaların başında gelmektedir. Oysa ki, markasını tercih eden tüketicinin 

demografik (yaş, meslek, eğitim, sosyo-ekonomik statü) yapısını,  satın alma trendini 

anlamak, bir markayı tercih ederken ya da terk ederken neye göre karar verdiğini ve 

hangi iletişim mecraları ile o marka hakkında fikir edindiğini bilerek doğru iletişim ve 

pazarlama stratejisi geliştirmek çok daha akılcı ve verimliliği arttıran bir yöntemdir.  

Günümüzde insanlar, 
özellikle de gençler arasında 
bir sarmal gibi yaşamın 
her alanını kapsayan 
dijital dünya, popüler 
kültür, tüketime adeta bir 
pusula gibi yön vererek  
hızla yükselen bir ivme 
kazanmıştır.  Çünkü artık 
dijital dünya sayesinde 
ülkeler arası sınırlar 
kalkmış, zaman kavramı 
anlamını yitirmiş ve her an 
her yerde ulaşılabilir olan 
anlam kazanmıştır. İşte 
tam da bu zamanda trendin 
dijital pazarlamada hızla 
büyümesi oldukça dikkat 
çekici düzeyde satın alma 
eğilimlerine yön vermeye 
başlamıştır. 
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Oyder -Aztek  işbirliği 
ile başlayan toplu SMS 
kampanyasında 72 Oyder  
üyesi  şirket  kampanya 
avantajından yararlanmış ve 
5.950.000 SMS  göndererek, 
beklentilerin aksine daralan 
piyasada , satış ve servis 
gelirlerini arttırmada 
bir adım öne geçmiş ve  
Oyder’in yarattığı bu 
değerden faydalanmıştır.

Perakende sektöründe markaların sıklıkla tercih 
ettiği toplu sms gönderimi en etkili ve hızlı 
olduğundan doğrudan pazarlama aracı olarak 
ilk sırada yer almaktadır.  Tüketicilerin sms 
aldıklarında markaya ve markanın pazarlama 
temasına ilişkin yarattığı satın alma  isteği de diğer 
reklam mecralarına göre oldukça yüksek orandadır. 

Bu süreçlerde asıl merak edilen nokta ise; mobil 
iletişim kampanyaları ve sms reklamlarının ne 
kadar başarılı olduğunun araştırılmasıdır. SMS 
reklamlarının başarısı tüketicinin mesajın kendisine 
iletilmesi ve bu iletilerin inançları ile şekillendirmesi 
sonucunda gösterdiği ilgi, yönelim ve davranış ile 
ölçümlenebilmektedir.  Mobil pazarlamanın diğer 
pazarlama tekniklerine göre bir çok avantajı 
vardır; ürüne ve reklama olan tepki daha kolay 
ölçülebilmektedir. Segmentasyon ve hedef 
kitleye ulaşım daha kolay olacaktır. Geri dönüş 
oranı daha yüksektir. Diğer yöntemlere göre 
maliyeti düşüktür. Müşteri ile etkileşim daha 
yüksektir. Iletişim kitlesel değil bireyseldir. 

Dolayısıyla işletmeler, gelişen teknoloji ile birlikte 
sürekli değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarını 
önceden tahmin edip karşılamak ve sonrasında 

tüketici ile uzun süreli ilişkiler kurabilmek için 
mobil pazarlamayı doğru bir şekilde kullandığı 
takdirde en iyi sonuçları verebilmektedir.  

Günümüzde perakende sektöründe, özellikle 
de otomotiv perakendecileri arasında  sıklıkla 
kullanılan pazarlama yöntemi olarak karşımıza 
çıkan  sms gönderimleri sektöre önemli kazanımlar 
sağlamakta ve geri dönüşümü ölçümlendiğinde 
takibi kolay bir yöntem olarak görülmektedir. 

Genç ve genç-yetişkin tüketicilerin farklı mobil 
uygulamalara yönelik kullanım niyetleri araştırılmış, 
Mobil uygulamaların kullanım kolaylığı, maddi 
avantaj sağlama, eğlenceli olma, kişiselleştirilebilme, 
vs. gibi çeşitli özelliklerinin mobil kullanıcılar 
için ne derece önemli olduğu belirlenmiştir. (sms 
reklamlarına ilişkin tüketici tutumları, N, Bilge 
İspir, H.Kemal Suher, 2009, Selçuk İletişim)

Bu belirlemelerden de anlaşılacağı üzere mobil 
iletişim yapan markalar müşteriye marka 
değerlerini doğru aktarabilmeli, yenilikçi 
fırsatlar ortaya çıkarmalıdır. 

Oyder’in mobil pazarlamaya verdiği önem bu anlamda 
geleceği önceden gören yöneticilerinin varlığının bir 
göstergesidir.  Otomotiv perakendecilerinin 2014 de 
en önemli gündemi,  konjonktürel etkilerle daraltılan 
pazarda,  tüm pazarlama imkanlarını kullanarak 
pazarın büyütülmesi,  satış adetlerinin ve servis 
gelirlerinin artırılması olacaktır. Bu bağlamda Oyder 
üzerine düşen sorumluluk gereği üyelerine  ve pazara 
değer katan projeler geliştirmektedir. 

17  Mart 2014'te  bu projelerden ilki gerçekleşmiş 
ve Oyder -Aztek  işbirliği ile başlayan toplu sms 
kampanyasında 72 Oyder  üyesi  şirket  kampanya 
avantajından yararlanmış ve 5.950.000 sms  
göndererek, beklentilerin aksine daralan piyasada, 
satış ve servis gelirlerini arttırmada bir adım 
öne geçmiş ve  Oyder’in yarattığı bu değerden 
faydalanmıstır.

Otomotiv sektöründeki rekabet ve giderek artan 
karsızlıklara karşı sms gönderimlerinden elde edilen 
kazançların ölçümlenmesi ve bu sonuçlara uygun 
aksiyon planlarının hazırlanması Aztek tarafından 
gerçekleştirilmesi mümkün diğer bir alandır. 
Oyder’in verdiği bu destek, aslında otomotiv 
sektörüne verilen destektir. Aztek firması “İşini 

Perakende sektöründe markaların sıklıkla tercih ettiği toplu sms 
gönderimi en etkili ve hızlı olduğundan doğrudan pazarlama aracı 
olarak ilk sırada yer almaktadır. Tüketicilerin SMS aldıklarında 
markaya ve markanın pazarlama temasına ilişkin yarattığı satın alma  
isteği de diğer reklam mecralarına göre oldukça yüksek orandadır.
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iyi yapmak, sürekli geliştirmek ve bunu yaparken 
müşterilerinin işlerine katkı sağlamak.” temel 
misyonunu benimsemiştir.

Aztek Türkiye’nin önde gelen farklı sektörlerdeki 
lider markaları ile yapmış olduğu projeler ve 
işbirliği ile müşteri eğilimlerini ve en uygun 
pazarlama faaliyetlerini 2008 yılından bu yana 
yürüten , perakende sektöründe uzmanlaşmış bir 
çalışan profili ile müşterilerine hizmet veren eğitim , 
araştırma ve danışmanlık şirketidir.

Aztek Ekibi, perakende  yapısının 4 bileşenden 
olduğuna inanmaktadır. Müşteri, çalışanlar, pazar 
ve iş ortakları. Çalışma alanları olan araştırma, 
eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de bu 4 bileşen 
üzerinden yürütülmektedir. 

Otomotiv perakendesin de de durum farklı 
görünmemektedir. Yani otomotiv perakende 
sektörü bileşenleri de müşterilerimiz, çalışanlarımız, 
pazar ve iş ortaklarımızdan oluşmaktadır. 

Verilen araştırma hizmetleri ise 4 ana kategoride 
toplanmaktadır; 

1. Marka Araştırmaları

Marka Bilinirlik Araştırmaları, Marka İmaj, 
Algı Araştırmaları, Reklam, pre-test, Post Test 
Araştırmaları, Marka Değeri Araştırmaları

2. Müşteri Araştırmaları

Müşteri Segmentasyonu, Gizli Müşteri 
Araştırmaları, Tüketici Tutum ve Beklenti 
Araştırmaları

3. Pazar Araştırmaları

Mevcut ve Hedef Kitle Pazar Araştırmaları, Pazar 
Payı ve Sektör Analizi Araştırmaları, Yeni Pazar 
Tutundurma Araştırmaları

4. Memnuniyet Araştırmaları

Mevcut ve  Potansiyel Müşteri Memnuniyeti 
Araştırmaları, Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Tüm araştırmalar da Aztek sahada kendi 
personeli ile çalışmakta olup hiçbir taşeron şirket 
kullanmamaktadır. 

Aztek firmasının diğer bir faaliyet konusu ise 
danışmanlık ve  eğitimdir. Bu anlamda perakende 
sektörü ile nitelikli eğitim modellemeleri geliştirip, 
kuruma özel gelişim sistemlerini uygulamayı 
başaran bir eğitim ve danışmanlık şirketidir.  Aztek 
bu anlamda aşağıdaki başlıklar dahilinde eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerini perakende firmalarına 
sunmaktadır.

Sonuç olarak, OYDER ve AZTEK işbirliğinin 
otomotiv perakendecilerinin  müşterilerini 
anlamada, yeni memnuniyeti sağlamada,  ve  dijital 

pazarlama faaliyetlerinde kaliteyi uygun fiyat 
avantajı ile sunmada oldukça önemli ayrıcalıklar 
elde edeceğine inanıyoruz.  

Kaynakça; 

Figen İstanbul, güncel yayıncılık. 
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Perakende ve Satış Eğitimleri

• Satış Teknikleri ve İknada 
Yaratıcılık

• Müşteri Odaklı Hizmet

• Perakende ve Mağazacılık

• Müşteri ilişkileri ve Şikayet 
Yönetimi

İK ve Eğitim Danışmanlığı

• İşe Alma ve Tutundurma 
Süreçleri

• Eğitim Sisteminin Kurulması

• Organizasyonel Planlama

Operasyonel Süreç 
Danışmanlığı

• Müşteri Memnuniyeti

• Satış Süreçleri

• Tutarlılık ve Karlılık

• Denetim Süreçleri

İK Eğitimleri

• İK Planlaması

• Seçme ve Yerleştirme

• Tutundurma (Performans, 
Ücret, Ödüllendirme, Kariyer 
Yönetimi)

Pazarlama Eğitimleri

• CRM Yönetimi

• Pazarlama Yönetimi

• Görsel Mağazacılık

• Kategori ve Alan Yönetimi

Pazarlama Danışmanlığı

•  Pazarlama karmasının 
Yönetimi

• Yıllık Stratejinin Oluşturulması

• 360 Derece Pazarlama 
Faaliyetleri

• Konkur Yönetimi

Franchise  ve Bayi Yönetim 
Danışmanlığı

• Franchise Yapısının 
Oluşturulması

• Franchse Performansı 
Ölçümlemesi ve Yönetimi

• Büyüme Stratejileri

Yönetim Eğitimleri

• Stratejik Yönetim

• Etkin Liderlik

• Değişim Yönetimi

• Yaratıcılık ve İnovasyon

Kişisel Gelişim Eğitimleri

• İletişim Teknikleri 

• Zaman Yönetimi

• Takım Çalışması ve Grup 
Dinamiği

• Duygusal Zeka ve Stres 
Yönetimi

Kurumsallaşma ve Stratejik 
Yönetim Danışmanlığı

• Değişim ve Re-Organizasyon 
Süreç Yönetimi

• Yetki ve İnsiyatif Şemaları

• Süreç İyileştirme (yeniden 
yapılanma)

• Kurumsal Performans Yönetimi

EĞİTİMLER

DANIŞMANLIK

Aztek Türkiye’nin önde 
gelen farklı sektörlerdeki 
lider markaları ile yapmış 
olduğu projeler ve işbirliği 
ile müşteri eğilimlerini 
ve en uygun pazarlama 
faaliyetlerini 2008 yılından 
bu yana yürüten , perakende 
sektöründe uzmanlaşmış 
bir çalışan profili ile 
müşterilerine hizmet 
veren eğitim, araştırma ve 
danışmanlık şirketidir.

www.aztekarastirma.com
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CENEVRE OTOMOBİL FUARI

OYDER Yönetim Kurulu
Cenevre'ye çıkartma yaptı
Bu yıl 84'üncü kez kapılarını açan 6-16 Mart 2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen Cenevre Otomobil Fuarı'na OYDER 
yönetim kurulu katıldı. Cenevre'de gerçekleştirilen yönetim 
kurulu toplantısıyla  Avrupa otomotiv sektörünün nabzını 
tutulmaya çalışıldı.

A vrupa’nın her yıl düzenlenen tek uluslararası 
fuarı olan Cenevre Otomobil Fuarı, bu yıl 

84. kez yapıldı. Aynı zamanda “Avrupa otomotiv 
endüstrisinin nabzını tutan fuar” olarak da 
kabul edilen 6-16 Mart 2014 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 84. Cenevre Otomobil Fuarı, bu yıl 
yaklaşık 146 modelin dünya ve Avrupa lansmanına 
ev sahipliği yaparken, aynı zamanda yan sanayide 
de 36 ürünün ilk kez sergilendiği yer oldu. 
Basın gününde tüm dünyadan 10 bin civarında 
gazetecinin fuarı gezdi. Firmalar 65 basın toplantısı 

düzenlediler. Klasik otomobiller, yarış araçları ve 
yeni otomobiller derken, fuarın tamamında 900 araç 
yer aldı ve bu yıl fuara 700 bin kişilik ziyaretçi gezdi.

Bu yılki Cenevre fuarında yine Avrupalı markaların 
ağırlığı hissedilirken, yeni markaların da yarışa 
giriş yaptığı gözlendi. Danimarkalı yeni spor 
otomobil üreticisi Zenvo Automotive ve İtalyan 
Ermini Automobili, bu yıl ilk kez fuara katıldılar. 
Ayrıca Helsinki Metroplia Üniversitesi ve teknoloji 
firması AKKA da, birer konsept sergiledi. Fuarda 
lüks spor otomobiller, SUV’ların yanı sıra minik 
şehir otomobillerinin de ağırlığı hissedildi. Fuarda 
özellikle Fransız firmalarının “minik” otomobil 
atağını görmek mümkün oldu. Almanların ise daha 
çok yeniledikleri popüler modeller konusunda 
yoğunlaştıkları gözlendi. Teknolojik yeniliklerin bir 
hayli fazla olduğu fuarda, çevreci konseptler, daha 
küçük motor seçenekleri gibi yenilikler de yaygın 
oldu.
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Bu yılın başlarında Detroit7te sergilenen ve büyük 
ilgi toplayan Kia’nın GT4 Stinger konsepti, bu 
kez de Avrupalıların gönlünü fethetmeye geldi. 
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de satışa sunulan 
yeni Peugeot 308’in stationwagon versiyonu da, 
Cenevre’de kendisini gösterdi. Baştan sona yeniden 
tasarlanan ve selefinden sadece ismini devralan yeni 
308 SW, hacim, iç mekan genişliği, modülerlik ve 
pratiklik açısından oldukça iddialı.

Fransız üretici Citroen, “kreatif teknoloji” sloganına 
yakışan bir araçla bu yıl fuara geldi. Eylül ayındaki 
Frankfurt Fuarı’nda konsept olarak tanıttığı hayali 
“C-Cactus”, Cenevre’de “gerçek olmuş” haliyle 
sergilendi. İtalyan efsanesi Ferrari’nin yenilenen 
modeli California T, Cenevre Uluslararası Otomobil 
Fuarı’nda görücüye çıkan bir başka araç oldu. Ön 
görünümünde küçük kozmetik değişiklikler yapılan 
California’da, aracı 14 saniyede “coupe”den “spider”a 

dönüştüren katlanabilir metal tavan bulunuyor. 
Aracın en önemli yeniliklerinden biri de, 3.9 litrelik 
V8 motordaki turbo takviyesi. 7.500 devirde 560 HP 
güç sağlayan motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 
3.6 sn’de tamamlamasını sağlıyor. 

Süper spor otomobil üreticisi Lamborghini’nin 
tamamen yeni modeli olan Huracan’ın dünya 
tanıtımı, Cenevre’de gerçekleştirildi. Opel, yeni 
nesil 1.6 CDTI dizel motora sahip Astra ailesini, 
Cenevre’de tanıttı. 136 hp’lik motor, fabrika 
verilerine göre 100 km’de 3.9 lt yakıt tüketiyor. 
Hatchback, Sedan ve Sports Tourer versiyonlarında 
kullanılacak bu motor seçeneğinin, bu yıl içinde 
Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

Skoda, Cenevre Fuarı’nda kalıplarını aşmaya devam 
etti. Bu kez coupe tasarımlı ve 5 kapılı bir sedan 
konsepti olan “VisionC”yi sergileyen Skoda, aynı 
zamanda tasarım felsefesinin bundan sonraki 
aşaması hakkında da ipuçları verdi. Skoda’dan 
beklendiği üzere oldukça ferah bir iç mekana, 
mükemmel aerodinamik yapıya sahip VisionC, aynı 
zamanda doğal gazla çalışıyor. Marka açısından 
bir ilk olan beş kapılı coupe tasarımını görücüye 
çıkartan Skoda, böylece yeni araç konseptlerine 
uzak olmadığını da ortaya koyuyor. Türk tasarımcı 
Murat Günak’ın tasarladığı, hatta kızının adını 
verdiği elektrikli Mia, gelecek yıldan itibaren 
Kore’de de satılmaya başlanıyor. Fransız üretici, ilk 
etapta aracın minibüs versiyonunu burada piyasaya 
sunmaya hazırlanırken, bunun için Kore’de bir de 
şirket kurdu.

Koreli Hyundai’nin uzun soluklu modellerinden 
Elantra, geçirdiği küçük makyaj operasyonuyla 
birlikte hem dizele hem de dizel-otomatik 
seçeneğine kavuştu. Fuarda sergilenen Elentra 
büyük bir ilgi gördü. 
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Kaza Sayısı Azalıyor! 

1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca maddi hasar ile so-
nuçlanan kaza bilgileri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bün-
yesinde tutulmaktadır. Merkez bünyesindeki verilere göre 
ülkemizde 2012 yılında 962 bin kaza gerçekleşmiş iken, 2013 
yılında bu sayı 854 bine düştü. 2013 yılı kaza sayıları 2012 
verilerine göre değerlendirildiğinde yüzde 11,3 lük bir düşüş 
olduğu gözlemleniyor. 

Trafikteki araç sayıları dikkate alındığında kaza yoğunlu-
ğu en yüksek il %9,15’lik oranıyla İstanbul’u geçen Kocae-
li oldu. Kocaeli’ni %9,14 oranla İstanbul, %6,43’lük oran-
la Bursa, %6,22’lik oranla Ankara izledi. Hasar yoğunluğu 
en düşük il ise yalnızca %0,73’lük hasar sıklığına sahip Kilis 
oldu. Kilis’in ardından hasar yoğunluğu en düşük iller ise sı-
rasıyla Burdur, Şanlıurfa, Ardahan ve Niğde oldu
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HASAR YOĞUNLUĞU

TÜRKİYE KAZA YOĞUNLUK HARİTASI 2013

M erkez bünyesindeki verilere göre ülkemizde 2012 
yılında 962 bin kaza gerçekleşmiş iken, 2013 

yılında bu sayı 854 bine düştü. 2013 yılı kaza sayıları 
2012 verilerine göre değerlendirildiğinde %11,3 lük bir 
düşüş olduğu gözlemleniyor. 

2013 yılında en çok kazanın gerçekleştiği il, önceki 
yıllarda olduğu gibi yine İstanbul oldu. 2013 yılında 
gerçekleşen 854 bin kazanın %34’ü İstanbul il sınırları 
içerisinde gerçekleşirken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, 
İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli izledi. 2013 yılında en 
az kaza ise Ardahan’da gerçekleşti. Ardahan’da geçen 
sene yalnızca 221 kaza gerçekleşirken, en az kazanın 
gerçekleştiği diğer iller sırasıyla Tunceli, Hakkari, Kilis 
ve Bayburt oldu.

Ümraniye yüksek kaza oranıyla 1. sırada

2013 yılında en çok kazanın gerçekleştiği İstanbul’da 

ilçe detayına inildiğinde en çok kazanın %6’lık oran 
ile Ümraniye ilçesinde gerçekleştiğini görmekteyiz. 
Bağcılar, Kadıköy, Küçükçekmece, Bahçelievler ve 
Ataşehir de kazaların sık yaşandığı diğer ilçeler 
olarak göze çarpıyor. 

Trafikteki araç sayıları dikkate alındığında ise kaza 
yoğunluğu en yüksek il %9,15’lik oranıyla İstanbul’u 
geçen Kocaeli oldu. Kocaeli’ni %9,14 oranla 
İstanbul, %6,43’lük oranla Bursa, %6,22’lik oranla 
Ankara izledi. Hasar yoğunluğu en düşük il ise 
yalnızca %0,73’lük hasar sıklığına sahip Kilis oldu. 
Kilis’in ardından hasar yoğunluğu en düşük iller ise 
sırasıyla Burdur, Şanlıurfa, Ardahan ve Niğde oldu.

En çok kaza Pazartesi günleri 12:00 – 12:59 
saatlerinde gerçekleşiyor!

SBM verilerine göre en çok maddi hasarlı kaza, 
Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Pazartesi gününden 
sonra en çok kazanın gerçekleştiği gün ise Cuma 
olarak görüldü.

En çok kazanın gerçekleştiği saat dilimi ise 12:00 – 
12:59 olarak göze çarpıyor. Yine 14:00 – 14:59 saat 
aralığı da yoğun kazaların yaşandığı saat dilimi 
olarak dikkat çekti.

2013 verilerine göre İstanbul’da en çok kaza 12:00 
– 12:59 saatleri arasında gerçekleşmekte. Bu saat 
dilimi dışında en çok kaza sırasıyla 14:00 – 14:59 
ve 15:00 – 15:59 arasında yaşanmakta. İstanbul’ da 
en az kaza ise gece yarısı gerçekleşmekte. Her bin 
kazanın yalnızca 7 si 03:00 – 05:59 saat aralığında 
yaşanmakta.
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01.01.2013 - 31.12.2013 KARAYOLLARI TRAFİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İSTATİSTİKLERİ (Otomobiller)

ŞİRKET ADI ŞİRKET KODU POLİÇE ADET ALINAN PRIM ÖDENEN TAZMİNAT KÂR/ZARAR

Ak 1  553.956     139.991.975     123.390.584     16.601.391    

Allianz 2  622.499     202.065.770     129.892.908     72.172.863    

Anadolu 3  998.225     263.060.122     205.162.877     57.897.245    

Ankara 4  99.302     21.663.264     38.739.864    -17.076.601    

Aviva 5  250.363     38.056.851     44.870.398    -6.813.548    

Axa 6  2.507.985     682.900.467     611.120.685     71.779.782    

Halk 7  170.253     49.339.574     57.234.266    -7.894.692    

Aig 8 -166    -2.562     392.930    -395.492    

Demir 9  2.643     5.753.211     5.753.211     -      

Dubai Starr 10  28    -203.194     19.288.920    -19.492.114    

Ergo 11  176.931     38.691.697     157.322.951    -118.631.254    

Eureko 12  20.952     11.075.937     24.380.788    -13.304.851    

Euro 13  218.925     55.712.349     81.585.776    -25.873.427    

Sompo Japan 14  265.744     69.860.597     70.859.450    -998.853    

Generali 15  27.999     7.915.768     13.379.716    -5.463.949    

Groupama 16  447.686     81.050.952     139.252.699    -58.201.747    

Gunes 17  468.070     91.564.821     130.145.451    -38.580.629    

Hdi 18  60.169     15.807.233     70.736.041    -54.928.807    

Hur 19  55.712     14.666.329     40.047.088    -25.380.758    

Inter 20  -       -       -       -      

Isık 21  98.624     16.453.752     3.055.711     13.398.042    

Liberty 22  126.381     32.601.738     46.326.861    -13.725.124    

Magdeburger 23  -       -       -       -      

Mapfre Genel 24  986.675     291.764.876     191.581.778     100.183.098    

Neova 25  131.933     21.884.670     15.525.852     6.358.818    

Ray 26  160.548     30.274.726     44.293.380    -14.018.654    

Rumeli 27  -       -       -       -      

SBN 28  2.348     866.414     16.566.968    -15.700.554    

T.Nippon 29  3.001     1.013.226     4.766.910    -3.753.684    

Yapı Kredi 30  100.656     30.907.728     50.381.951    -19.474.223    

Zurıch 31  14.430     4.460.839     11.311.555    -6.850.716    

Ziraat 32  6.946     1.784.150     1.002.740     781.410    

Koru 33  42.404     12.172.688     15.040.310    -2.867.622    

 TOPLAM  8.621.222     2.233.155.968     2.363.410.618    -130.254.650    

31-35 yaş grubu daha çok kaza yapıyor!

2013 yılı KTT istatistiklerine göre 31-35 yaş arasındaki 
sürücülerin, diğer yaş gruplarına göre daha çok kazaya karıştığı 
görülüyor. 26-30 ve 36-40 yaş aralığındaki sürücüler ise kaza 
sayısında 31-35 yaş aralığındaki sürücüleri takip etmekte. En az 
kazayı ise 56 ve üstü sürücüler yapmakta.

Park edemiyoruz!

Kaza Tespit Tutanağı verilerine göre en çok karşılaşılan kaza 
senaryosu park halindeki araçlarla yapılmakta. İstatistikler her 
100 kazadan 21’inin park halinde gerçekleştiğini göstermekte. 
Önündeki araca arkadan çarpma ise %15’lik bir oran ile en sık 
karşılaşan ikinci kaza senaryosu. Tali yoldan ana yola çıkan 
araçların neden olduğu kazalar da %9’luk oran ile en çok 
yapılan kaza senaryosu olarak dikkat çekiyor. 

Şirketler kusur oranı belirlemede mutabık!

Bilindiği üzere kazaya karışan kusur oranları taraf sigorta 
şirketleri tarafından belirlenmekte; anlaşmazlık durumunda 
ise komisyon tarafından sonuçlanmaktadır. 2013 kaza 
yılı istatistiklerine göre tutanakların komisyon tarafından 
sonuçlanma oranı %11,89 olarak gerçekleşirken, kazaların 
%88,11’inde sigorta şirketleri mutabık kalmıştır. 2012’de bu 
oran %88,85 olarak gerçekleşti.

İş günleri daha çok kaza gerçekleşiyor !

İş günlerinde tatil günlerine oranla daha fazla kaza 
gerçekleşmekte. 2013 verilerine göre iş günlerinde günlük 
ortalama 2.468 kaza meydana gelirken, tatil günlerinde 
ortalamada 2.039 kaza gerçekleşti. 
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MOTOR SPORLARI

Rallici Volkan Işık:

Otomobil, uzmanlık
ve sevgi ister
Motorsporları denince akla ilk gelen isimlerden biri olan 
Volkan Işık ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Işık, otomobil 
tutkusundan Volkicar’a kadar bizlerle her şeyi paylaştı.

yıllardaki projelerimiz ile bu daha da belirginleşti. 
İşe ve üretmeye yönelik olan merakım, sevdiğim 
bir dalla uğraşırken pekişti. İlklere imza atarken 
normalden fazla çaba sarf edersiniz. Sadece ilkleri 
yapmaya değil onları sürdürmeye önem verince de 
iş tempom iyice arttı ve aynada bir işkolik olarak 
buldum kendimi. Bence işkolik olmak biraz da 
karakter meselesi. Hayattaki önem sıranız ile çok 
ilgili. Benim önceliklerim üretmek sürdürülebilirlik 
ve güven. 

Türk otomotiv sektöründeki ilkleriniz neler?

Otomotiv sektörüne ne geniş çapta baktığımıza 
bağlı olmakla beraber sportif mücadeleyi de içinde 
düşünürsek benim kariyerimde Türkiye adına 
birçok ilk var. Avrupa ve dünyada kazandığım ilk 
başarılar maalesef hala tek başarılar statüsünde 
duruyor. 

İlklerimizden biri yarış lastikleri geliştirme ve 
bunun dünya pazarlarına satışıdır. Sıfırdan doğmuş 
önemli bir projedir. 

Otomobilde spor kullanım üzerine eğitimleri 
de ilk biz Volkan Işık Akademi bünyesinde 
gerçekleştirdik.  Konsept ve özgün olan ilk yarış 
otomobili VOLKICAR’ı Türk Malı ve Türk ismi 
ile ürettik. Türkiye’nin uluslararası olma çabası 
ile yapılan ilk şampiyonası olan V1 Challenge’ı 
gerçekleştirdik.  Metin Şentürk görme engelliler 
dünya rekoru projemiz de ilkler arasındadır.

Ağırlıklı olarak hangi projelere ve konulara 
odaklandınız? Bugüne kadar yaptığınız 
projelerle arzuladığınız hedeflere ulaştınız mı?

Otomobil ve spor aşığı biri olarak projelerim hep 
bu çerçevede oldu tabii ki. Ben bütün hedeflerimde 
önce Türkiye sonra Dünya’yı düşünerek adım 
atmışımdır. Dünya arenasında başarılı olmak adına 
da hedeflerimi sürdürmekteyim. Geldiğim noktayı 
hiçbir zaman yeterli görmeyip her zaman daha da 
ileriye gitmeyi hedefliyorum. Bu yüzden tek bir 
hedef, tek bir başarı söz konusu değildir benim için. 

Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? İş ve yaşam 
dengesine dikkat ediyor musunuz?

H aftada 7 gün çalışma temposuna erişmiş 
durumdayım. İş ve yaşam dengesine dikkat 

etmeye çalışsam da şu andaki sporumun bir 
hayat tarzı olması itibari ile ikisini birleştirerek 
yaşıyorum. Aynı zamanda sporun ve otomobilin 
etrafındaki işlerimizin birbirini desteklemesi de 
gerekiyor. Bu yoğunluğu ancak işime olan sevgimle 
sürdürebiliyorum. 2008 öncesi öncesinde de çok 
çalışıyorduk ama 2008 krizi sonrası tempomuz daha 
da arttı haftada 7 güne eriştik. 

İş yaşamınızın herhangi bir döneminde 
kendinizi “işkolik” olarak niteleyecek kadar 
çok çalıştığınız oldu mu? O dönemden kısaca 
bahseder misiniz?

Kendimi işkolik olarak tarif edebilirim evet ama 
dönemsel değil tüm iş yaşamım böyle geçti. Son 
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Türk otomotiv sektörünün bugünkü konumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Avantajlı ve 
dezavantajlı noktaları özetler misiniz?

Otomotivin Türkiye’de her zaman Avrupa’ya 
nazaran belli yönlerden dezavantajı olmuştur 
ama bazı yönden de fırsatların ülkesidir. Gelişmiş 
ülkeleri örnek aldığımızda bizim otomobil 
konusunda daha gidecek çok yolumuz var. Bu 
gidilecek yol ve fırsatlar krizlerden etkilenerek 
değişse de asla bitmiyor. Avantajlı olduğumuz nokta 
da işte budur. 

Dünyada birçok otomobil yarışları 
organizasyonu yapılıyor. Sizce Türkiye’de de 
yapılma olasılığı nedir? 

Çok yakın zamana kadar Türkiye’de her türlü 
yarışın yapılabileceğini gördük. Formula 
1’den Dünya Ralli Şampiyonası’na, Dünya 
Binek otomobiller Şampiyonası’ndan DTM’e 
kadar birçok dünya çapında organizasyon 
ülkemizde gerçekleşti. Ancak yapmaktan 
daha önemlisi sürdürülebilirliğini 
sağlamak... Bu tecrübelerle bundan 
sonraki fırsatlara daha dikkatlice bakarak 
sürekliliği yakalamalıyız. Sürekli 
olmayınca sektöre fayda değil tam tersi 
zarar verilebiliyor. 

Otomobil yarışları Türk halkına 
yakın bir organizasyon mu?

Türk halklı otomobili çok seviyor 
ve önemsiyor. Bence doğru 
kurgular ve sürdürülebilir 
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Türkiye’deki yetkili satıcıların hizmetleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinize 
araç satın alırken yetkili satıcılardan hangi 
hizmetleri beraberinde almak istersiniz?

Özellikle otomobili tanırken otomobilin 
özelliklerinin abartısız ve doğru bilgilendirme ile 
tanıtılmasını bekliyorum. Test sürüşü ise benim 
için çok önemli. Test yapmadan otomobil almak 
istemiyorum. Test aracı filoları ne kadar yük olsa da 
yetkili satıcılar için mutlaka eksiksiz olmalı. 

Yetkili satıcıların teknolojiye ayak 
uydurduğunu düşünüyor musunuz? 

Yetkili satıcılarımız teknolojiyi yakından takip 
ediyor elbette bence, ancak teknolojinin hızına 
yetişmek pek mümkün değil bu yüzyılda. İleride 
yetkili satıcı showroomlarında çok farklı teknolojik 
hizmet bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum; 
simülasyon araçları, hologram satış personelleri gibi 
teknolojilerle her an karşılaşabiliriz. 

organizasyonlarla herkesin sandığından büyük 
bir potansiyel yakalanabilir. VOLKICAR 
otomobillerimizin şampiyonası V1 Challenge ile 
şehir içinde küçük alanlarda 10binli seyircileri 
yakalayabildik. Ve otomobil sporunu ben de 
yapmak istiyorum diyenlerin sayısının arttığını 
sevinerek görmekteyiz. Otomobil seven ve kullanan 
herkes bunu denemek isteyecektir ve istiyor. 

Elektrikli/Hybrid otomobillerde ki satış 
performansı ve vergi teşviği konusundaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

Elektrikli otomobilde devletin daha fazla destek 
vermesi sektörün gelişimi için elbette önemlidir. 
Mevcut hali ile dengeler istense de elektrikli 
otomobilden yana değil. Elektrikli otomobil 
teknolojisi çok ilerlese de hala istenen seviyede 
değil. Bu da satış performansını etkiliyor. Ama hem 
daha temiz bir dünya, hem de sektörün devamlılığı 
için bu alandaki gelişmeleri hızlandırmak önemli 
diye düşünüyorum. Sadece devlet değil üreticilerde 
ellerinden gelen çabayı ve fedakarlığı ortaya 
koymalı. 

Türkiye’deki yetkili satıcıları hiç ziyaret ettiniz 
mi? Kendilerine tüketici gözü ile tavsiyeleriniz 
var mıdır?

Otomobil tüm sektörlerden farklı olarak daha 
büyük bir uzmanlık ve sevgi ister. Otomobil 
ne iş olsa yaparım diyenlerin değil, otomobil 
sevdalılarının ve tutku ile işini yapanların 
mesleğidir bana kalırsa. Bunu otomobil almaya 
gittiğim her yetkili satıcıda görmek ve hissetmek 
isterim tüketici olarak. Açıkçası bu benim için 
önemli bir faktördür. 
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KİRALAMA SEKTÖRÜ

Yeni bir finansman modeli:
Sat & Geri Kirala 

S at & Geri Kirala” tanım olarak; şirketlerin 
aktiflerindeki menkul / gayrimenkulleri leasing 

şirketine satılıp tekrar kiralaması işlemidir.

Sat & Geri Kirala yönteminde işletme sermayesi 
açığı olan şirketler, satış bedelini leasing şirketinden 
peşin olarak tahsil etmek suretiyle bilançolarını 
likit hale getirip, ortaya çıkan fonu işlerine kanalize 
edebilmekte, leasing şirketine geri ödemeler 
ise uzun vadeye yayılmış finansal kira bedelleri 
şeklinde olmakta ve firmaya bir çeşit orta / uzun 
vadeli bir yabancı kaynak girişi sağlanmaktadır. 

Finansal Kiralama kanunu başta olmak üzere ilgili 
kanun ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler ile 
birlikte özellikle gayrimenkuller (Ofis / plaza / 
arsa / depo vb.) Sat & Geri kirala işlemine konu 
olmaktadır. 

Gayrimenkuller için Sat & Geri Kirala yönteminin 
özelliklerini ve sağladığı avantajları, aktifinde defter 
değeri 500.000 TL, piyasa değeri ise 5.000.000 TL 
tutarında bir plaza bulunduran, 6.000.000 TL kısa 
vadeli banka borcu olan, 12.000.000 TL özkaynağa 
sahip bir Otomotiv Bayii üzerinden verecek olursak; 

•	Leasing	şirketi	ile	bayii	arasında	ilk	önce	Sat	&	
Geri Kirala Sözleşmesi imzalanır, 

•	Bu	sözleşme	kapsamında	bayii	sözkonusu	g.	
menkulünü 5.000.000 TL ye leasing şirketine satar,

•	Leasing	şirketi	ile	imzalanan	Sat	&	Geri	Kirala	
sözleşmesi tapuda devir sırasında tapu kütüğüne 
şerh edilir,  

•	Bayii,	defter	değeri	ile	satış	tutarı	arasındaki	
fark olan 4.500.000 TL lık kazancını sermayeye 

Yatırım Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel Müdürü Gülay Güner

Sat ve Geri Kirala” olarak 
adlandırılan yöntemde finansal 
kiralama şirketleri bizzat 
kiracılardan satın aldıkları taşınır 
ve taşınmaz malları aynı kiracılara 
finansal kiralama sözleşmesi ile 
kiralayabilmektedirler. 
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de sermayeye eklensin plaza satışından doğan 
4.500.000 TL lık kâr nedeniyle bayiinin 
özkaynakları 12.000.000 TL den 16.500.000 TL ye 
çıkacak ve bu durum da bayiinin bilanço rasyolarını 
güçlendirecektir. 

Kurumlar Vergisi (KV) İstisnası

Gayrimenkullerin Finansal kiralama şirketlerine Sat 
&  Geri Kirala Yöntemi ile satışı sırasında satıştan 
doğan kazançların tamamı (% 100), bu taşınmazlar 
için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı 
aranmaksızın Kurumlar Vergisinden istisnadır.

İşlemin % 100 Kurumlar Vergisinden istisna 
olabilmesi için;

1.6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu 
çerçevesinde yapılmış bir finansal kiralama 
sözleşmesi olması,

2.Aynı kanun kapsamında işlemin, geri kiralama 
amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, 
finansal kiralama şirketlerine satışının yapılması,

3.Sözleşme konusu ekipmanın gayrimenkul olması,

4.Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci 
takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi,

5.Satış kazancının, satışın yapıldığı yılı izleyen 5 
yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında 
tutulması,

6.Satış kazancının, 5 yıl içinde sermayeye ilave 
olarak kullanılması gerekmektedir.

7.Menkul kıymet, taşınmaz ticareti ve 
kiralanmasıyla uğraşan kurumlar bu istisna 
kapsamında değildir.

Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası

Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan 
satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara 
uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın 
mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya 
devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu 
taşınmazların

1.Kiralayana satılması,

2.Satan kişilere kiralanması,

3.Devri, Katma Değer Vergisinden istisnadır.

Tapu Harcı 

Gayrimenkul işlemlerinde işlem başında 
gayrimenkulun leasing şirketi tarafından satın 
alınması sırasında alınacak tapu harcı binde 4.55 
olarak belirlenmiştir. (Normal şartlar altında 
gayrimenkul devir işlemleri alan ve satan açısından 
% 2 oranında tapu harcına tabiidir.)  Diğer yandan 
Sat & Geri kirala yönteminde gayrimenkulün süre 
sonunda kiracıya devri sırasında ise tapu harcı 
ödenmemektedir. 

ekleyecek olursa ya da 5 yıl boyunca pasifte özel 
bir fon hesabında tutacak olursa (yani kârı 5 yıl 
boyunca dağıtmaz ise) Kurumlar Vergisi ödemez,

•	Plazanın	leasing	şirketine	satış	işlemi	KDV’den	
istisna tutulur, yani bayiinin g. menkulün satışı ile 
ilgili keseceği fatura da KDV sıfırdır, 

•	Tapu	da	ki	devir	işlemlerinde	sadece	leasing	
şirketine satış sırasında binde 4.55 tapu harcı 
ödenir, kira süresi sonunda bayiye tekrar devir 
sırasında ise tapu harcı ödenmez. 

•	Bayii	leasing	sözleşmesi	kapsamında	ödediği	
faizleri defterine masraf yazar, 

•	Kira	ödemesi	ve	plazanın	geri	alımı	da	KDV’den	
istisnadır.

Özellikle finansman ihtiyacı olan ya da 
gayrimenkulü “düşük değerle kayıtlı” olan ve bunu 
“güncel değerine” yükseltemeyen şirketler için son 
derece avantajlı bir finansman modeli olan Sat & 
Geri Kirala Yönteminin vergi ve muhasebe boyutu 
sağladığı avantajlar aşağıda daha detaylı olarak 
değerlendirilmiştir. 

Kısa Vadeli Borçları Uzun Vadeye Yayma 

Bayii, leasing şirketinden tahsil ettiği 5.000.000 
TL’sını, 6.000.000 TL tutarındaki kısa vadeli banka 
borçlarını ödemede kullandığı takdirde kısa vadeli 
borçları 1.000.000 TL sına inecek ve nakit akışı 
rahatlarken aynı zamanda şirketin bilanço rasyoları 
da toparlanacaktır.   

Özkaynakları Güçlendirme 

İster pasifte özel fon hesabında dursun, isterse 

Gayrimenkullerin Finansal 
kiralama şirketlerine Sat &  
Geri Kirala Yöntemi ile satışı 
sırasında satıştan doğan 
kazançların tamamı (% 100), 
bu taşınmazlar için en az 
iki tam yıl süreyle aktifte 
bulunma şartı aranmaksızın 
Kurumlar Vergisinden 
istisnadır.
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AVRUPA OTOMOBİL PAZARI

BATI AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI (MART 2014)

SATIŞLAR (ADET) YILLIK GELİŞİM

Mart 2014 Mart 2013 Değişim Ock-Mrt 2014 Ock-Mrt 2013 Değişim Mart 2014 Ock-Mrt 2014 2013 Değ.

BATI AVRUPA  1.411.216  1.283.184 10,0%  3.131.346  2.914.782 7,4%  11.825.037  11.831.794  11.545.053 2,5%

İNGİLTERE  464.824  394.806 17,7%  688.122  605.198 13,7%  2.499.540  2.342.343  2.264.737 3,4%

ALMANYA  296.408  281.184 5,4%  711.753  673.957 5,6%  2.900.059  3.059.581  2.952.431 3,6%

FRANSA  179.871  165.162 8,9%  446.648  433.215 3,1%  1.802.954  1.753.236  1.789.554 -2,0%

İTALYA  139.337  132.753 5,0%  375.467  355.818 5,5%  1.350.199  1.309.465  1.302.902 0,5%

İSPANYA  79.929  72.680 10,0%  202.128  180.729 11,8%  782.484  780.112  722.703 7,9%

BELÇİKA  52.808  53.076 -0,5%  148.532  149.160 -0,4%  471.933  482.149  486.065 -0,8%

AVUSTURYA  33.678  31.067 8,4%  85.257  80.024 6,5%  328.776  353.864  319.035 10,9%

HOLLANDA  29.530  35.562 -17,0%  107.723  115.421 -6,7%  312.798  353.569  417.097 -15,2%

İSVİÇRE  28.057  28.554 -1,7%  70.202  71.751 -2,2%  302.381  303.526  307.885 -1,4%

İSVEÇ  27.605  22.530 22,5%  67.803  56.107 20,8%  303.635  306.293  269.303 13,7%

DANİMARKA  15.300  14.960 2,3%  46.328  41.953 10,4%  177.896  200.162  182.198 9,9%

İRLANDA  14.358  11.650 23,2%  50.024  39.488 26,7%  92.731  94.489  74.311 27,2%

PORTEKİZ  14.149  9.624 47,0%  33.945  24.164 40,5%  139.608  137.068  105.913 29,4%

NORVEÇ  13.861  10.735 29,1%  36.492  33.696 8,3%  157.304  150.478  142.151 5,9%

FİNLANDİYA  9.626  9.498 1,3%  30.501  27.644 10,3%  90.130  99.027  103.448 -4,3%

LÜKSEMBURG  6.673  4.850 37,6%  14.478  12.315 17,6%  50.924  47.302  46.624 1,5%

YUNANİSTAN  5.201  4.493 15,8%  15.942  14.142 12,7%  61.683  59.131  58.696 0,7%

Batı Avrupa'da otomobil satışları
Mart ayında yüzde 10 oranında büyüdü
Türk otomotiv üreticisinin ana 
pazarı olan Avrupa’da otomotiv 
satışlarındaki artış devam ediyor. 
2014 yılının ilk üç ayında artış oranı 
yüzde 10'a ulaştı. Bir önceki yılın ilk 
üç ayı ile kıyaslandığında yüzde 7,4 
büyüdü.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2014 yılı Ocak-Mart 

döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre yüzde 8,1 
büyüdü ve toplam 3 milyon 353 bin 180 adet satış 
oldu. 2013 yılı aynı dönemde ise 3 milyon 101 bin 
196 satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2014 
yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre sırasıyla en fazla düşüş yüzde 6,7 
ile Hollanda'da, ardından yüzde 4,7 ile İsviçre'de ve 
yüzde 0,4 ile Belçika'da görüldü.

2014 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar 
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ise sırasıyla; Portekiz yüzde 40,5, Bulgaristan yüzde 
30,4 ve Polonya yüzde 28,9 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil 
pazarı 2014 yılı mart ayında 2013 yılı aynı ayına 
göre yüzde 10,4 arttı ve toplam 1 milyon 489 bin 
796 seviyesinde pazar gerçekleşti.

2013 yılı mart ayında ise 1 milyon 349 bin 660 adet 
satış gerçekleşmişti. 2013 yılı eylül ayından beri 
aylar itibari ile yaşanan artış, 2014 yılında da devam 
etti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2014 yılı 
mart ayında geçen yılın aynı ayına göre Hollanda'da 
yüzde 17 daralma görüldü Bu ülkeyi yüzde 8,1 ile 
İsviçre ve yüzde 4,4 ile Avusturya takip etti.

2014 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; 
Portekiz yüzde 47, Polonya yüzde 41,3 ve Romanya 
yüzde 37,7 oranıyla yer aldı.

2014 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye yüzde 
21,9 daralma oranıyla Avrupa otomobil satışları 
sıralamasında 9. oldu. 

BÜYÜYEN AVRUPA PAZARLARI

Avrupa ülkelerinde krizden çıkış trendininen çok  
hissedildiği ilk pazarlar Portekiz, Bulgaristan ve 
Polonya oldu. 

2014 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar 
ise sırasıyla; Portekiz %40,5, Bulgaristan %30,4 ve 
Polonya %28,9 oranıyla yer aldı.

CENEVRE YARAMADI

Bu arada Avrupa'nın küçülen pazarlarından biri 
de İsviçre. Marta yında 15 gün otomobilin moda 
merkezi olarak yüzbinlerce konuğu ağırlayan 
Cenevre'ye rağmen satışlar yüzde 4.7 oranında 
düşüş gösterdi İsviçre'de. Yani yeni dönemin 
habercisi otomobilleri görmelerine rağmen almayı 
tercih etmedi İsviçreliler. Tasarrufa devam dediler.
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KİRALAMA SEKTÖRÜ

Türkiye Operasyonel Kiralama Sektörü
2013 yılında % 21,9 büyüdü

TOKKDER’in, bağımsız araştırma 
şirketi TNS Global işbirliği 
ile yürütmekte olduğu pazar 
araştırmasının sonucunda 
yayınlanan “Operasyonel Kiralama 
Sektör Raporu” sektörün 2013 
yılında hız kesmeden büyümeye 
devam ettiğini bir kez daha ortaya 
koydu.

Operasyonel kiralama sektörünün, 2013 yılında 
yapmış olduğu araç yatırımı yaklaşık 5 milyar 
TL, 2013 yılı sonu itibarı ile aktif büyüklüğü ise 
yaklaşık 10 milyar TL seviyesine ulaştı. Tüm bu 
çarpıcı veriler operasyonel kiralama sektörünün 
ülke ekonomisi ve beraberinde otomotiv sektörü 
için ne denli önemli olduğunun bir kez daha altını 
çizmektedir.

TOKKDER üyelerini ve kamuoyunu sektör 
eğilimleri konusunda bilgilendiren “Operasyonel 
Kiralama Sektör Raporu” sektörün güncel 
durumunu analiz ederken, büyüme potansiyelini 
de ortaya koyarak sektör müşterilerinin yanı sıra; 
otomotiv ve finans sektörü için de önemli bir 
referans kaynağı olarak değer taşımaktadır.l. 

2013 yılında Türkiye ekonomisinin yaklaşık % 
3.8 büyüme kaydetmesi beklenirken operasyonel 
kiralama sektörü % 21,9’luk bir büyüme oranı 
yakalayarak ekonomiye pozitif katkı verdi. 

2013 yılı sonuçlarının açıklandığı rapora göre, 
Türkiye operasyonel kiralama sektörünün adetsel 
büyüklüğü yaklaşık 207 bin adede ulaştı. Bu 
da yaklaşık 170 bin aracın operasyonel olarak 
kiralandığı 2012 yılına göre % 21,9 gibi önemli 
bir oranda artış yaşandığını gösterdi. Sektör, 
2013 yılında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin 
%13,5’ini, yani yaklaşık 90 bin adet yeni araç satın 
alımı yaparak hem araç parkını genişletti hem de 
gençleştirdi. 
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Operasyonel kiralama sektörünün, 2013 
yılında yapmış olduğu araç yatırımı yaklaşık 

5 milyar TL, 2013 yılı sonu itibarı ile aktif 
büyüklüğü ise yaklaşık 10 milyar TL 

seviyesine ulaştı. 
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ARAÇ PARKININ MARKA DAĞILIMI 2010 2011 2012 2013

2013 yılı sonuçlarının açıklandığı rapora göre, Türkiye operasyonel kiralama sektörünün adetsel 
büyüklüğü yaklaşık 207 bin adede ulaştı.

Kiralama sektörü, 2013 yılında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin %13,5’ini, yani yaklaşık 90 bin adet 
yeni araç satın alımı yaparak hem araç parkını genişletti hem de gençleştirdi.
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SEKTÖRDEN HABERLER

2014 yılına girerken 
geçtiğimiz yıl yürürlüğe 
giren yeni Teşvik Rejimi 
ile otomotiv sanayinde 
yatırımların önemli oranda 
arttığını vurgulayan OSD 
Başkanı Kudret Önen, 
toplam üretim kapasitesinin 
bu yıl 1 milyon 700 bin adede 
yükseldiğini vurgulayarak 
sürdürülebilir bir büyüme 
için iç pazarın da büyümesi 
gerektiğine dikkat çekti.

OSD, 40. yılında
Genel Kurulu'nu yaptı
40. yılını kutlayan Otomotiv Sanayii 
Derneği, 40. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda Kudret 
Önen, 2014-2015 yeni dönem için 
yine OSD Yönetim Kurulu Başkanı 
seçildi.

4 0. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen 

“Otomotiv sanayii olarak başarılı bir 2013 yılını 
geride bıraktık. Ancak kurlardaki ve ÖTV’deki 
artışın yanı sıra kredi kullanımını sınırlandıran 
önlemler sebebiyle 2014 yılı ilk çeyreğinde pazarda, 
talepte bir daralma olduğunu görüyoruz. İç pazarın 
üretim üzerindeki bu olumsuz etkisini ihracat artışı 
kapatmamız gerekiyor” dedi.

"Hizmet anlayışı, ülke ekonomisine daha fazla 
katma değer sağlamak"

Türk Otomotiv Sanayi’nin gelişimini ve ülke 
ekonomisine daha fazla katma değer sağlamasını 
desteklemek üzere hizmet eden Otomotiv Sanayii 
Derneği’nin “40. Olağan Genel Kurulu Toplantısı” 
ve “Yan Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri Töreni” 
21 Mart Cuma günü İstanbul Sanayi Odası’nda 
gerçekleştirildi. Otomotiv sanayinin önde gelen 
temsilcilerinin ve sektör dernek başkanlarının 
katılımı gerçekleşen Genel Kurul’da Kudret Önen 
tekrar Başkan seçilirken, Yönetim Kurulu Kudret 
Önen, Ales Bratoz, Orhan Özer, Münür Yavuz, 
Habip Aşı, İzzet Kalaycı, Yusuf Tuğrul Arıkan, 
Haydar Yenigün, İsmail Sümer, Murat Selek, Süer 
Sülün, Serdar Görgüç, Kamil Dinçer Çelik ve Kamil 
Başaran’dan oluştu.

"Sanayimiz son 7 yıldır ihracatta lider"

40. Yılı geride bırakmanın vermiş olduğu 
memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan 
Önen, derneğin 40. yılında otomotiv sanayi ile ilgili 
rakamsal verilere de dikkat çekti. Önen “40. Olağan 
Genel Kurul toplantımız ile derneğimizin de 40. 
Yılını kutluyoruz. Bu sebeple bu toplantımızın bizim 
için ayrı bir önemi var. Burada bizlerle olduğunuz 
için öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Otomotiv 
sanayi, Türkiye ihracatına ve ekonomisine katma 

değer sağlayan sektörler sıralamasında ilk sırada 
yer alıyor. Sanayimizin 40 yıllık serüvenine 
baktığımızda, 5 adet yerli sermayeli, 3 adet tüm 
yerli sermayeli ve 7 adet çok ortaklı sermayeye sahip 
firmamız olduğunu görüyoruz. Sanayimiz son 7 
yıldır ihracatta 1. sırada yer alırken aynı zamanda 
Ar-Ge merkezlerinde de ilk sırada bulunuyor” dedi.

"Sanayi, 1,7 milyonluk üretim kapasitesi ile 
büyümeye devam ediyor"

Otomotiv sanayi toplam 400 bin adet nitelikli insan 
gücüne istihdam sağlamakta. Bugün sanayinin 
değer zincirinde tasarımdan küresel pazarlamaya, 
ürün ve üretimdeki nitelikli mühendislik yapısına ve 
1,7 milyonluk üretim kapasitesi ile sürdürülebilir bir 
büyüme ile yoluna devam etmekte.

"ÖTV’nin artışı ve kredi kullanımını 
sınırlandıran etkenler pazarda daralmaya yol 
açtı"

2013 yılını değerlendirmesini yaparak, 2014 
yılına dair görüş ve beklentilerini paylaşan Önen, 
“Otomotiv sanayii olarak başarılı bir 2013 yılını 

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, Otomotiv 
Sanayii Derneği'nin (OSD) 
40. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı'nda yaptığı 
konuşmada, OSD'nin, sadece 
15 firmayı temsil etse de 
etkisi ve sanayi içindeki 
ağırlığı çok önemli olan 
bir Sivil Toplum Kuruluşu 
olduğunu belirterek, 
Türkiye'de otomotiv 
sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların böyle 
ortak bir çatı altında 
buluşmalarını ve birlikte 
hareket etmelerini çok 
önemsediklerini kaydetti. 

geride bıraktık. 2013 yılında Avrupa Birliği’nde 
devam eden krize bağlı olarak oluşan AB 
pazarındaki daralmayı Ar-Ge ile desteklenen yeni 
ürünlerle aşarak, yeni modellerle de ihracatımızı 
artırmıştık. Ancak kurlardaki ve ÖTV’deki artışın 
yanı sıra kredi kullanımını sınırlandıran önlemler 
sebebiyle 2014 yılı ilk çeyreğinde pazarda talepte 
bir daralma olduğunu görüyoruz. İç pazarın üretim 
üzerindeki bu olumsuz etkisini ihracat artışı ile 
kapatmamız gerekiyor” dedi.

"Teşvik rejimi otomotiv sanayisini canlandırdı"

2014 yılına girerken geçtiğimiz yıl yürürlüğe 
giren yeni Teşvik Rejimi ile otomotiv sanayinde 
yatırımların önemli oranda artmakta. Ar-Ge 
mevzuatı kapsamında uygulamaların rekabet 
gücüne sahip yeni ürün projeleri için çok 
önemli hale gelmiş durumda. Test alt yapısının 
tamamlanması sanayinin rekabet gücünün 
sürdürülmesinde önemli rol oynayadı.

Pazarda hafif ticari araç satışlarının azalması ve ithal 
araç satışlarının artması da dikkat çeken bir diğer 
nokta. İhracatın yüzde 40’nı oluşturan bu araçlarda 
iç pazara dayalı rekabet gücünün de korunması 
oldukça önem arz etmekte.

‘OSD Yan Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri’ 
sahiplerini buldu

OSD 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası 
gerçekleştirilen ve 2013 yılı yan sanayide ve 
ihracatta başarılı olan firmalara verilen “OSD Yan 
Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.

Yan Sanayi Başarı Ödülleri

2013 yılı kalite ve teslimat güvenilirliği, teknoloji 
geliştirmedeki işbirliği ile uygun fiyat yönünden 
başarılı olan Yan Sanayi Firmalarına "OSD Yan 
Sanayi Başarı Ödülü" verildi. Bu ödülü almaya hak 
kazanan firmalar; Brisa Bridgestone Sabancı Lastik 
San. ve Tic. A.Ş., Hayes Lammerz Jantas Jant Sanayi 
ve Tic. A.Ş. ve MARTUR Sünger ve Koltuk Tes. San. 
Tic. A.Ş. oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 40. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 
OSD'nin, sadece 15 firmayı temsil etse de etkisi ve 
sanayi içindeki ağırlığı çok önemli olan bir Sivil 
Toplum Kuruluşu olduğunu belirterek, Türkiye'de 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
böyle ortak bir çatı altında buluşmalarını ve birlikte 
hareket etmelerini çok önemsediklerini kaydetti.

Bakan Fikri Işık, otomotiv sektörünün dünyanın 
en büyük yatırımlarının gerçekleştiği sektörlerden 
biri olduğunu anlatarak, "Sektörde, Ar-Ge ve üretim 
kapsamında 85 milyar Euro yatırım harcaması 
gerçekleşiyor ve yatırım yapılan ülkelerde 433 

milyar Euro'nun üzerinde vergi geliri sağlanıyor. 
Eğer tüm otomotiv imalatçıları bir ülke olarak 
değerlendirilseydi bu ülke dünyanın en büyük 6. 
ekonomisi olacaktı" diye konuştu.

OSD'nin Bakanlığın önemli çalışma partnerlerinden 
biri olduğunu ifade eden Işık, şunları söyledi: 
"OSD, MARTEK bünyesinde de birlikte çalıştığımız 
önemli bir partnerimizdir. Otomotiv sektörü, 
demir-çelik, petro-kimya, lastik, yazılım, elektronik 
gibi sektörlerle doğrudan ilişkili olan bir sektördür. 
Otomotiv Strateji Belgesini başarıyla uyguluyoruz. 
Bu yıl süresi bitecek belgenin revizyonuyla ilgili 
çalışmalara da başlayacağız. İhracatımız da 
ithalatımız da 17 milyar dolar civarında gerçekleşti. 
Biz 2023 yılında, toplam 500 milyar dolar ihracat 
hedefimiz içinde otomotiv sektörünün de 75 milyar 
dolar ihracat rakamına ulaşmasını hedefliyoruz."

Geçen yıl Türkiye'nin toplam 1 milyon 166 bin 
motorlu karayolu taşıt üretimi ile dünyada 15'inci, 
Avrupa'da 5'inci sırada yer aldığını aktaran Işık, 
"Otomotiv sektörü, dünyada da ülkemizde en çok 
Ar-Ge harcaması yapan sektörlerin başında geliyor. 
Türkiye'de 154 Ar-Ge merkezimiz var ve 60 tanesi 
otomotiv sektöründen. Geçtiğimiz günlerde, Ar-Ge 
merkezleriyle ilgili önemli bir zirve yaptık, Ar-Ge 
merkezleri performans endeksinin 2012 sonuçlarını 
açıkladık. Endeks puanları kabul edilebilir düzeyde, 
ancak daha da iyileştirmemiz gerektiği de çok 
açık bir gerçek. Bu Ar-Ge merkezlerini daha fazla 
çıktı odaklı bir yapıya büründürmemiz gerekiyor" 
şeklinde konuştu. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı Ziya Altunyaldız 
Genel Kurul’da yaptığı 
konuşmada, “Otomobil, 
insanlar için zenginlik ve 
refahın bir aracı olduğu 
kadar ekonomilerin 
gelişmişlik seviyelerinin 
de önemli bir göstergesi. 
Otomotiv, insanların 
zihninde çok güçlü bir 
şekilde marka-ülke ilişkisini 
kurabilen sektörlerin 
başında geliyor” dedi. 

ODD yeni yönetimiyle, otomotiv 
sektöründe değer yaratmaya devam ediyor

ODD 28. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı Ziya 
Altunyaldız’ın da katılımıyla 
gerçekleştirildi. 2013’ün 
detaylı otomotiv sektörü 
değerlendirmesinin ve 2014 
beklentilerinin paylaşıldığı Genel 
Kurul’da, yeni Yönetim ve Denetleme 
Kurulu Üyelerinin seçimi de 
gerçekleştirildi.

2 5 Mart’ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Levent binasında gerçekleştirilen Genel 

Kurul’da, ODD’nin yeni Yönetim Kurulu seçildi. 
Genel Kurula katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı Ziya Altunyaldız’ın konuşmacı olarak 
katıldığı Genel Kurul, sektör temsilcilerini de bir 
araya getirdi.

Ülkemizde ortalama 8-9 kişiye bir araba 
düşüyor

Genel Kurul’da konuşan Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, otomobilin, 
“insanlık tarihi boyunca yapılmış en güzel oyuncak” 
olduğunu söyledi. Hepimizin hayatında otomobilin 
büyük bir yeri olduğunu söyleyen, “Bu tutku 
çocuklukta başlar. Oyuncak arabalarla oynayarak 
büyürüz. Oda duvarlarını süsleyen araba posterleri 
ise gençlik döneminin habercisidir. İşe girip elimiz 
ekmek tutmaya başladığında yine güzel bir arabaya 
sahip olmanın hayalini kurarız. Bugün, şöyle yoldan 
geçen on kişiyi çevirip ‘Bu hayatta sahip olmak 
istediğiniz üç şey nedir’ diye sorsanız ‘Çok değil, 
bir evim bir de arabam olsun…’ diye devam eden 
cevapları mutlaka duyarız. Bu yüzden otomobilin 
hayatımızın her döneminde önemli bir yeri var. 
Modern yaşam, kaliteli yaşam deyince akla gelen 
birkaç şeyden biri” dedi.

Konuşmasında otomobillerle ilgili istatistikleri de 
paylaşan Altunyaldız, şunları kaydetti: “Bir internet 
sitesinde ‘arabalarla ilgili 25 ilginç istatistik’ diye 
bir şey okudum. Amerika’da yollarda yaklaşık 
300 milyon araba varmış. Bu rakam, neredeyse 

Amerika’nın nüfusu kadar… Amerika’nın 2012’deki 
nüfusu yaklaşık 314 milyon. Bu da demektir 
ki, kundaktaki bebeğe bile bir araba düşüyor. 
Türkiye’de yollarda ne kadar otomobil var sizce?  
TÜİK, verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı, 
bugün 18 milyonun üzerinde. Bunların yarısından 
biraz fazlasını otomobil oluşturuyor. Yani kabaca 
ülkemizde 9-10 milyon otomobil var trafiğe 
kayıtlı. Bu rakamı, 77 milyonluk nüfusumuza 
oranladığımızda, ülkemizde ortalama 8-9 kişiye 
bir araba düşüyor. Bu da, gelir seviyesi ile araba 
sahibi olma arasındaki korelasyona işaret ediyor. 
Otomobil, insanlar için zenginlik ve refahın bir 
aracı olduğu kadar ekonomilerin gelişmişlik 
seviyelerinin de önemli bir göstergesi. Bugün, 
kendi otomobil markasına sahip ülkelerin, aynı 
zamanda dünyanın en büyük ekonomileri içerisinde 
yer almaları tesadüf değil. Otomotiv, insanların 
zihninde çok güçlü bir şekilde marka-ülke ilişkisini 
kurabilen sektörlerin başında geliyor. Otomobil 
markası, ülke markasına da çok büyük bir katkı 
sağlıyor.”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız
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400 bin kişiye istihdam sağlıyor

Türkiye’deki toplam Ar-Ge harcamalarının son 
yıllarda bir artış trendi içerisinde olduğunu belirten 
Altunyaldız, bu harcamaların arzu edilen düzeyde 
olmadığını vurguladı. Altunyaldız, “TÜİK verilerine 
göre Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2012’de yaklaşık 
13,1 milyar TL olarak gerçekleşmiş. Bir önceki yıla 
göre yüzde 17’lik bir artış söz konusu. Özel sektörün 
payı ise yaklaşık 6 milyar TL. Yani toplam harcama 
miktarının yüzde 45’i. Gelişmiş ülkelerde bu oran 
yüzde 70’ler düzeyinde” dedi.

Otomotiv pazarında, yüzde 20-30 aralığında 
daralma bekleniyor

ODD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devam 
ettirecek olan ODD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Bayraktar konuşmasında, 2013’ü şöyle 
değerlendirdi: “Yılın ilk yarısındaki olumlu 
havayla toplam pazar yüzde 9,2 büyüyerek 893 
bin 124 adede ulaştı. Yılın son döneminde kur ve 
faiz artışlarının sektörümüzde yarattığı olumsuz 
etkiye ilave olarak, BDDK, açıkladığı makro 
ihtiyati tedbirlerle Şubat 2014‘ten itibaren otomobil 
kredilerine ve vadelerine sınırlamalar getirdi. Yılın 
son dönemindeki bu gelişmeler ışığında, 2014 için 
zaten olumsuz bir senaryo beklentisi içerisindeyken, 
yılbaşında beklenmedik bir şekilde yükselen 
ÖTV, otomotiv pazarı için öngörülerimizin iyice 
küçülmesine yol açtı. Yılın ilk iki ayında sektörümüz 
yüzde 18 civarında daraldı. Şu an için net bir 
tahmin yapmak zor ancak otomotiv pazarında bu 
yıl yüzde 20 ile yüzde 30 aralığında bir daralma 
olması sürpriz olmaz. Sizlerle geçtiğimiz yıllarda 
paylaştığımız Otomotiv Ticareti Yol Haritası 
çalışmamızda, 1 milyon adetlik otomotiv pazarına 
2014 itibarıyla varabileceğimizi öngörmüşken, 
bugün maalesef içinde bulunduğumuz yıl için halen 
600-700 bin adetlik pazar tahminlerini konuşur 

durumdayız. Biz, bu çalışmamıza dayanarak, 
otomotiv pazarında talebi oluşturan en önemli 
etkenlerin gelir seviyesi, kredi hacmi ve fiyat 
olduğunu da biliyoruz.” dedi.

Bayraktar, "Ülkemizde de vergilendirme sisteminin, 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi araçların karbon 
emisyonları nedeniyle yarattıkları çevresel etki de 
dikkate alınarak, aracın yaşına göre değil, Avrupa 
ülkelerindekine benzer kriterlerle uygulanması 
gerekir. Parkımızı gençleştirmeye ve yenileştirmeye 
hizmet edecek politikaların geliştirilmesi artık 
gerçekten çok büyük bir ihtiyaç" diye konuştu.

OVP, yüzde 4 büyüme öngörüyor

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, 
konuşmasında ekonomik gelişmelere, otomotiv 
sektörünün Dünya’daki ve Avrupa’daki yerine ve 
2013 içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlere 
değindi. Erce, “2013’e dönüp baktığımızda, 2008’den 
beri gelen düşük faiz, yüksek likidite, finansal 
imkanlara kolay erişim gibi imkanları sağlayan bir 
dönemin kapandığını görüyoruz. 2013, 22 Mayıs’ta 
FED’in almış olduğu kararlarla, trend değişikliğinin 
meydana geldiği yıl olarak hafızalarımızda kalacak. 
Avrupa’da resesyon sonrasında, 2013’ün son 
çeyreğinden başlayarak bir toparlanma görmeye 
başladık. Avrupa 2014’te de büyümesine devam 
edecek gibi gözüküyor. Ülkemizde ise geçtiğimiz 
yılı, tam belli olmamakla birlikte yüzde 3.5 
civarında bir büyüme ile kapadık.

2014’le ilgili Orta Vadeli Plan’da (OVP) yüzde 4,0 
büyüme öngörülüyor. Ama bu rakamın biraz altında 
kalacağız gibi gözüküyor. Yapılan tahminler, yüzde 2 
civarında. Enflasyon açısından ise dünyada şu anda 
herhangi bir tehdit gözükmüyor” dedi.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar
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TOKKDER Olağan Genel Kurul
Toplantısı Gerçekleştirildi

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) seçimli 
Genel Kurul’u gerçekleştirildi. İki yıl için görev yapacak olan 
yeni yönetim kurulu, DRD Filo Kiralama Genel Müdürü İlkay 
ERSOY, Hedef Filo Genel Müdürü Önder ERDEM, Avis Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı İnan EKİCİ, Trio Car Rental Genel Müdürü 
İlhan YILMAZ, Fleet Corp Genel Müdürü Dominique CARDINEAU, 
TEB Arval Genel Müdürü Luc SORIAU, Central Car Rental Genel 
Müdürü Nora KARAKAŞ, Leaseplan Genel Müdürü Türkay OKTAY 
ve Zeplin Car Rental Genel Müdürü Hakan SEVİM’den oluştu.

1 3 Mart 2014 günü Point Otel Barbaros’da 
gerçekleştirilen TOKKDER Genel Kurulu’nda 

dernek kurul seçimleri yapıldı. Geçmiş dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı İlkay ERSOY, Genel 
Kurul’da yaptığı konuşmada göreve geldiklerinde 
günlük ve operasyonel kiralama sektörünün hızlı 
ve güvenli gelişimine önemli katkılar sağlayabilmek 
üzere birçok projeye imza atmayı yönetim 
kurulu olarak akıllarına koyduklarını dile getirdi. 
ERSOY, “İki yıllık zaman dilimini sektörümüzün 
tüm paydaşları için verimli kullanmış ve hayal 
ettiklerimizi hayata geçirebilmişiz. Öncelikle, 
sektörümüzün sorunlarına çözüm üretebilmek 
adına birçok platformda derneğimiz adına önemli 

iletişim faaliyetleri yürüttük ve yürütmeye devam 
ediyoruz” dedi.

İlkay ERSOY, sektörün işleyişine yönelik; BDDK’nın 
“BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI” ile ilgili, 
TOKKDER olarak değerlendirmelerini saatler 
içinde tamamlayarak BDDK ve Başbakanlık 
nezdinde sektör adına büyük önem taşıyan 
girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Şoförlü ve lüks araç kiralama konusunda 
UKOME’lerin aldığı kararlar karşısında hızla 
komitelerini kurarak sektörün görüşlerini 
TOKKDER kurumsal kimliği altında ilgili 
mercilere gerçekleştirdikleri görüşmelerde 
ilettiklerini ve bu konunun yönetim kurulu olarak 
takipçisi olduklarını dile getirdi.  İlkay ERSOY, 
“Sektörümüzü uzun zamandır olumsuz yönde 
etkilemekte olan hafif ticari araçların operasyonel 
olarak kiralanmasının önündeki engellerin 
kaldırılabilmesi için 2013 yılında kapsamlı bir proje 
yürütmeye başladık ve son aşamaya geldik.” dedi.

Yönetim kurulunun faaliyet dönemi içinde 
gerçekleştirdiği çalışmalarda, TOKKDER’in 
Türkiye günlük ve operasyonel kiralama 
sektörleri konusunda tek referans noktası 
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geçirdiğimiz operasyonel kiralama sektörü ile ilgili 
kantitatif pazar araştırması ile önemli yol kat ederek 
amacımıza ulaştık. Araştırmayı gerçekleştirmek 
için gerekli izni Rekabet Kurumu’ndan aldık ve 
Mayıs 2013’de araştırmanın ilk sonuçlarını içeren 
raporu yayınladık. Söz konusu araştırma periyodik 
olarak tekrarlanmaya devam ediyor ve sonuçları 
kamuoyu ile paylaşılıyor. Önümüzdeki dönemde 
günlük kiralama sektörü ile ilgili de kantitatif bir 
pazar araştırmasını hayata geçirerek sonuçlarını 
kamuoyu ile paylaşmayı arzu ediyor ve bu konudaki 
değerlendirmelerimizi yapmaya devam ediyoruz” 
diye sürdürdü.

Küresel alanda TOKKDER’in gelişim ve temsiline 
yönelik olarak, dünyada ve Avrupa’daki gelişmeleri 
yakından takip ettiklerini söyleyen İlkay ERSOY, 
“Sektörümüzü düzenli olarak gelişmelerden 
haberdar ediyoruz. Amacımız önümüzdeki 
dönemde de TOKKDER çatısı altındaki 
çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettirerek 
günlük ve operasyonel kiralama sektörlerini daha da 
ileriye taşımaktır” diye konuştu. 

konumuna getirmeyi amaçladıklarını belirterek, 
“Gerçekleştirdiğimiz sistemli ve yoğun çalışmalar 
sonuçlarını verdi. Bugün dünyadan ve Türkiye’den 
kiralama sektörü ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen 
kişi ve kuruluşlar, öncelikle derneğimize ulaşıyorlar 
ve sorularına tatmin edici net yanıtlar alabiliyorlar” 
diye konuştu.

Sektörün insan kaynağı anlamında gelişimine 
yönelik; TOKKDER şemsiyesi altında PDR 
işbirliği ile birçok eğitim organize ederek sektörün 
büyümesini sağlıklı ve sürdürülebilir kılmayı 
amaçladıklarından bahsetti.

İlkay ERSOY konuşmasını; “Yine sektörümüzün 
gelişimi için önemli bir eksiklik olan kiralama 
sektörü ile ilgili sağlıklı veri ve raporların 
oluşturulmasına yönelik; 2013 yılında hayata 

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Ersoy

TOKKDER Genel Koordinatörü Tolga Özgül
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Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği MÜSİAD 
Otomotiv Sektör Kurulu 
Başkanı Cengiz Arslan, 
otomotiv sektöründe 
yaşanan daralma riskine 
vurgu yaparak en azından 
bazı adımlar atılması 
gerektiğini söyledi.

'Otomotivde verginin 
vergisini almayın'
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Otomotiv Sektör 
Kurulu Başkanı Cengiz Arslan, 
sıfır araç satışlarında çıplak fiyata 
uygulanan ÖTV ve bu ÖTV'li rakama 
uygulanan yüzde 18'lik KDV'nin 
neden olduğu vergi piramitleşmesi 
probleminin giderilmesi için yasal 
düzenleme adımı atılması gerektiğini 
ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı 

Cengiz Arslan, otomotiv sektöründe yaşanan 
daralma riskine vurgu yaparak en azından bazı 
adımlar atılması gerektiğini ve bu adımların da 
ekonomik yapıya zarar vermeden gerçekleştirilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 

Arslan "Yaşanan ekonomik olaylar göstermiştir ki, 
sadece Türkiye ekonomisi değil dünya ekonomisi 
artık kırılgan ve hassastır. Özellikle 1980 sonrası 
süreçte küreselleşme olgusu birçok yeni ekonomik 
enstrümanla birlikte aynı anda birçok makro ülke 
verisini etkileyebilmektedir. Türkiye ekonomisinin 
de zaman zaman bu tür normal küresel ekonomik 
gelişmelerden etkilenme olasılığı gayet doğaldır. 
Fakat 2001 Şubat krizi sonrası izlenen para 
ve maliye politikalarıyla hiç olmadığı kadar 
mukavemetli hale gelen sağlam ekonomik yapımız, 
normal olmayan suni ekonomik hareketliliklerle 
dalgalandırılabilmektedir. Gezi olayları ve 17 Aralık 
sonrası yaşanan süreç kur artışına neden olmuş 
açıklanan ÖTV oranları da zaten daralma riski 
taşıyan sektörü biraz daha zorlamıştır. 

PİRAMİTLEŞME PROBLEMİ GİDERİLMELİ 

Fakat, temennimiz odur ki, seçim sonrası 
yaşanacak pozitif ivme ile, kurlarda meydana 
gelecek düşmeler neticesinde artışların Bakanlar 

Kurulumuz tarafından yeniden gözden geçirilerek 
revize edileceğine umutla bakıyoruz. İfade edilmesi 
gereken bir diğer teknik husus ise; sıfır araç 
satışlarında çıplak fiyata uygulanan önce ÖTV ve 
bu ÖTV li rakama uygulanan  %18 lik KDV nin 
neden olduğu vergi piramitleşmesi probleminin 
giderilmesi için yasal düzenleme adımı atılması 
gerekliliğidir. Burada, vergili fiyat üzerinden vergi 
hesaplanması sözkonusu olmaktadır ki, sözkonusu 
durum vergi yükünü bir hayli artırmaktadır." 
diyerek görüşlerini ifade etti. 
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İç pazardaki daralmanın 
önüne geçmek için 
gerekli tedbirlerin vakit 
geçirilmeden alınmasını 
isteyen Erkoç, seçim 
sonuçlarına paralel olarak 
döviz kurlarındaki gerileme 
ve faizlerin düşüş eğilimine 
girmesinin gelecek için 
umut verici olduğunu 
sözlerine ekledi.

'Otomotiv iç pazarda dip, 
ihracatta zirve yaptı'
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu 
(MASFED) Genel Başkan Yardımcısı 
ve Başkent Otomotivcileri Derneği 
Başkanı Aydın Erkoç, 2014 yılının 
ilk 3 ayında yaşanan gelişmelerin, 
otomotiv sektörü için adeta güç 
testi niteliği taşıdığını ve sektörün 
bu testten alnının akıyla çıktığını 
söyledi.

Y ılın ilk çeyreğinde iç pazarda sıkıntılı günler 
yaşayan otomotiv sektörü, istikrarı ihracat 

şampiyonluğu ile yakaladı. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD)  
verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
2014 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre  yüzde 24,46 daralarak 115 
bin 272 adete geriledi. Bu rakam 2013 yılının ilk üç 
ayında 152 bin 604 adet olarak gerçekleşmişti.

İç pazardaki daralma 2014 Mart’ında en yüksek 
seviyeye ulaştı, otomobil ve hafif ticari araç 
pazarında satışlar yüzde 30,82 oranında azaldı.

Döviz kurlarındaki yükseliş, ÖTV oranlarının 
artırılması, BDDK’nın kredi işlemlerine yönelik 
getirdiği sınırlamalar ve seçim sürecinin gerekçe 
gösterildiği daralma ile sıkıntılı günler yaşayan 
otomotiv sektörü, çıkış yolunu ihracatta buldu.  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 
2014 Ocak-Mart döneminde otomotiv sektörünün 
ihracatı yüzde 8,1 artışla 5 milyar 132 milyon 
dolardan 5 milyar 546 milyon dolara  yükseldi.  

İç pazarda satışların dip yaptığı mart ayı, ihracatta 
ise tam tersi performansla rekor getirdi. Otomotiv 
ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
14,2 artış gösterdi ve 2 milyar 127 milyon dolar 
ile en yüksek ihracatı gerçekleştiren sektör oldu. 
Otomotivi,  1 milyar 604 milyon dolarla hazır 
giyim ve konfeksiyon sektörü, 1 milyar 468 milyon 
dolarlık ihracatla da kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektörü takip etti.

Sektör için güç testi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Başkent Otomotivcileri 
Derneği Başkanı Aydın Erkoç, 2014 yılının ilk 3 
ayında yaşanan gelişmelerin, otomotiv sektörü için 
adeta güç testi niteliği taşıdığını ve sektörün bu 
testten alnının akıyla çıktığını söyledi

Otomotivin, Türkiye'nin en rekabetçi ve hızla 
büyüyen sektörü olarak dikkati çektiğini kaydeden 
Erkoç, ‘’2014 Ocak ayında başlayan ve seçim 
döneminde had safhaya ulaşan sıkıntılı sürece 
rağmen, kayıpların ihracatla dengelenmesi , hem 
sektör hem de ülke ekonomisi için sevindiricidir. 
İç pazardaki sancılı süreçte ihracatta elde edilen  
başarı, sektörün kriz yaşamasını engelledi. 
Otomotiv sektörü, yakaladığı ivmeyi sürdürmek 
zorunda olduğundan, yatırımlara ve istihdama uzun 
vadede devam edecektir’’ diye konuştu.

MASFED Genel Başkan 
Yardımcısı Erkoç: “İç 
pazardaki sancılı süreçte 
ihracatta elde edilen  başarı, 
sektörün kriz yaşamasını 
engelledi”
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Automechanika İstanbul 2014
Otomotiv Sektörünü buluşturdu

Bu yıl 10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen Automechanika Istanbul kapılarını büyük 
bir başarıyla kapadı. 1.475 katılımcı 31.791 m2 net alanda yepyeni 
ürünlerini sergileme fırsatı buldular.

2 013 yılına kadar iki yılda bir organize 
edilen fuar, yoğun ilgi nedeniyle bu yıl 

ilk defa yıllık olarak düzenlendi, 2001 yılında 
302 katılımcısıyla başlayan etkinlik 2014 
yılında bu sayıyı ulusal 739 ve uluslararası 
736'ya çıkararak çıtayı yükseltti. Otomotiv 
yedek parça sektörünün Avrasya'daki lider 
fuarı, bu yıl Arjantin'e partner ülke olarak ev 
sahipliği yaptı.

Arjantin Başkonsolosu Ernesto Pfirter, 
onurlandırdığı fuar açılışında fuar 
hakkındaki yorumlarını şu şekilde dile 
getirdi: "Öncelikle böyle bir etkinliğe 
Arjantin'i partner ülke olarak davet ettikleri 
için Türk hükümetine ve Messe Frankfurt'a 
teşekkür ederim. Otomotiv sanayinde ve 
yedek parçadabu fuar en büyük ve en önemli 
fuarlardan biridir. Bu gibi etkinliklerArjantin 
gibi ülkeler için müthiş bir fırsattır. Çünkü 
Arjantin'de bu sektör etkin ve dinamiktir. 
Arjantin Türkiye'nin performansını büyüme 
ve gelişmesini izlemektedir. Türkiye'nin 
bilindiği gibi Avrupa'yı Asya'ya bağlama 
konusunda eşsiz bir yeri ve çok büyük bir 
pazarı vardır. Bu nedenle ülkemiz Türkiye 
ile ilişkileri konsolide etmek istemektedir... 
Umut ediyorum ki Automechanika'ya 
Arjantin'in katılması güzel bir başlangıç 
olacaktır. Bu sayede otomotiv sanayinde iki 
ülke ve partnerler arasında yakın bir iş birliği 
başlayacaktır."

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü Alexander Kühnel fuar 
ile ilgili şunları paylaştı: "Böyle lider 
bir etkinliği organize etmek için güçlü 
partnerlere ihtiyaç var. UIB (Uludağ 
Anadolu İhracatçılar Birliği), Kosgeb 
(Küçük Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanı), Taysad 

(Taşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneği), 
YPG (Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği), 
TOBB'ye (Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği) ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi 
Bakanlığı'na teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. İlk Automechanika Istanbul 
2001 yılında 5.500 m2 alanda katılımcılara 
ve ziyaretçilere ev sahipliği yapmıştı, 
2014 yılında bu rakam 34.791m2'ye çıktı. 
Ulusal ve uluslararası katılımın yükselmesi 
Istanbul'un Automechanika fuarı için 
odak noktası oluşturduğunu gösteriyor. 
Katılımcılarımızdan verimli işbirlikleri 
yaptıklarına dair olumlu geribildirimler aldık 
ve memnuniyet derecesi yüksekti, standlar 
dört gün boyunca oldukça kalabalıktı, 
bu partnerlerimizle birlikte doğru yolda 
olduğumuzun işaretidir."

Bölgenin en dinamik şovu 
Automechanika Istanbul yepyeni ürünler 
tanıttı

Türk motor sporlarının en başarılı ralli 
pilotlarından Volkan IŞIK, Türkiye'nin 
ilk özgün yarış otomobili, VOLKICAR 
adını taşıyan konsept yarış otomobilini 
ziyaretçilere tanıttı.  42 mm ve 32 mm çelik 
çekme borudan imal edilen güvenlik kafesi, 
sürücünün güvenliğini en üst düzeyde 
tutuyor. Alt ve üst gövdesi kompozit 
plastikten üretilen VOLKICAR'da küçük 
yapısına karşın yüksek performansı sağlayan 
115 HP gücündeki Yamaha motosiklet 
motoru tercih edilmiştir.

Üniversite öğrencileri de fuarda inovatif 
ürün sergileme fırsatı buldular. Boğaziçi 
üniversitesi,hidrojenle çalışan arabayı 
ziyaretçilere ve katılımcılara sergileme şansını 
yakaladı.

Katılımcılardan Yansımalar

Katılımcılar dört gün boyunca çoğunlukla 
Avrasya, Afrika ve Ortadoğu'dan gelen 
sektör profesyonelleriyle tek çatı altında 
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buluşup yeni işbirliklerine imza atarak ticari 
hacimlerini yükseltme imkanı buldular.

Philips, Ticari Pazarlama Departmanından 
(Fransa) Mathieu Romet fuar 
hakkında şunları paylaştı: "...Genellikle 
Dubai, Frankfurt veya İstanbul'daki 
Automechanika Fuarlarında Alman veya 
Fransız Pavilyonlarında sergi açıyorduk. 
Automechanika Fuar organizasyonlarından 
son derece memnunuz. İstanbul'daki 
fuarda Arap Ülkeleri, Libya ve Ürdün'den 
ziyaretçilerimiz oldu!"

LEMA, Kamyon ve Otobüs Yedek Parçaları 
(Almanya) İhracat Müdürü Gianna 
Malaguti fuar hakkında şunları paylaştı: 
"Automechanika İstanbul'a dördüncü 
kez katılıyoruz ve fuarın her yıl giderek 
büyüdüğünü görüyorum. Avrupa piyasası 
için Frankfurt'un ardından en önemli ikinci 
fuardır. Buradaki müşteriler tam anlamıyla 
beklediğimiz gibidir. Standımıza Orta 
Doğu, Rusya, Romanya, Kırgızistan ve hatta 
Brezilya'dan ziyaretçiler ilgi gösterdi..!"

YPG (Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği) 
Başkanı Mesut Urgancılar fuar ile ilgili 
düşüncelerini şu sekilde bildirdi: "Yenileme 
Pazarı Geliştirme Derneği (YPG) olarak bu 
yıl başlayan ve önümüzdeki yıllarda da devam 
edecek olan işbirliğimizden çok memnunuz. 
Bu başarılı organizasyon için Hannover Fairs 
Turkey ve Messe Frankfurt'a çok teşekkür 
ederiz."

Api Torino Dış Ticaret Tanıtım Sorumlusu 
(İtalya) Patrizia Mariotto görüşlerini şu 

şekilde paylaştı: "Api Torino uzun yıllardır 
küçük ve orta boyutlu işletme gruplarını 
farklı ülkelerinden çeşitli temsilciler ile 
tanışma imkanı buldukları uluslararası bu 
merkeze yönlendirmektedir. Automechanika 
İstanbul, otomotiv şirketlerinin ticaretleri 
açısından önemli bir etkinlik noktasını temsil 
etmektedir."

Bankosan otomotiv şirketinden Yağmur 
Kines Automechanika fuarı ile ilgili şu şekilde 
yorumlarına dile getirdi: "Bankosan otomotiv 
olarak bu sene ikinci kez katılmış olduğumuz 
bu fuardan memnun kaldık. Gelişmekte olan 

otomotiv yedek parça sektöründe fuarların 
önemi her zaman büyük olmuştur. Bu fuarlar 
sayesinde Yurtdışından gelen ziyaretçilere 
kendimizi en iyi şekilde tanıtabilme fırsatı 
bulabiliyoruz...Herkes için yeni iş kapıların 
açılmış olacağı bir Automechanika Istanbul 
2014 dilerim."

Ziyaretçi ve katılımcılar verimli 
işbirliklerine imza attılar!

AASA (Satış Sonrası Otomotiv Tedarikçileri 
Derneği), APRA (Araç Parçaları Yeniden 
İmalatçıları Derneği), ASA (Federal 
Otomotiv Servis Ekipmanı Üreticileri ve 
İthalatçıları Derneği, Almanya), EGEA 
(Avrupa Garaj Ekipmanları Derneği, 
Belçika), HDMA (Ağır Araç Üreticileri 
Birliği), MEMA (Motor Ekipmanları 
Üreticileri Derneği), OAC (Yurtdışı 
Otomotiv Konseyi), TAYSAD (Taşıt Araçları 
Yan Sanayicileri Derneği, Türkiye) YPG 
(Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği ) ve 
ZDK (Alman Motorlu Araçlar Ticaret ve 
Tamirat Federasyonu) gibi tanınmış çok 
sayıda sektör kuruluşunun verdiği destek, bu 
organizasyonun saygınlığını teyit etmektedir.

Türkiye dışında toplam 40 farklı ülkeden 
gelen katılımcılar; Parçalar ve Bileşenler, 
Elektronik Sistemler, Aksesuarlar ve 
Ayar Ürünleri, Onarım & Bakım, Bilgi 
Teknolojileri & Yönetim ve Servis İstasyonları 
& Araç Yıkama gibi altı farklı ana kategoriden 
oluşan alanlarda ürünlerini ziyaretçilerin 
beğenisine sundular. 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Özutku
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2014 yılı ilk 3 ayında % 24,5 azaldı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2014 yılı Ocak-
Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,46 
azalarak 115.272 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2014 
yılı İlk 3 ayında %24,5 azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı 2014 yılı Ocak-Mart 

döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %24,46 azalarak 115.272 adet olarak 
gerçekleşti. 2013 yılı ilk üç ayında 152.604 
adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları 2014 yılı Ocak-Mart 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %21,92 azalarak 89.347 adete geriledi. 
2013 yılı ilk üç ayında 114.434 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı ilk üç ayında 
geçen yıla göre %32,08 oranında azalarak 
25.925 adete geriledi. Geçen yıl 38.170 adet 
satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2014 
yılı Mart ayında %31 azaldı.

Otomobil pazarı %27, hafif ticari araç pazarı 
%42,5 küçüldü. 2014 yılı Mart ayı otomobil ve 
hafif ticari araç pazarı 47.581 adete geriledi. 
68.774 adet olan 2013 yılı Mart ayı otomobil 
ve hafif ticari araç pazar toplamına göre 
satışlar %30,82 oranında azaldı.

2014 yılı Mart ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %26,98 azalarak 
37.812 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı Mart 
ayında hafif ticari araç pazarı 2013 yılının 
Mart ayına göre %42,5 azalarak 9.769 adet 
seviyesine geriledi.

2014 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil 
satışlarında %21, 1600-2000cc aralığında 
motor hacmine sahip otomobil satışlarında 

%40 ve 2000cc üstü otomobillerde %5,7 
daralma görüldü.

2014 yılı ilk üç ayında otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerlerine göre en 
yüksek paya %38,6 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 34.480 adet ile sahip 
oldu. 2014 yılı ilk üç ayında dizel otomobil 
satışlarının payı %63’e, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı ise 45’e yükseldi.

2014 yılı ilk üç ayında otomobil pazarı 
segmentinin %83,6’sını, vergi oranları düşük 
olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar 
oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satış 
adetine %50,9 pay ile C segmenti (45.477 
adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih 
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%44,2 pay, 39.460 adet) oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında, 
2013 yılının ilk çeyreğinde %12,41, ikinci 
çeyreğinde %11,84, üçüncü çeyreğinde %7,64 
ve son çeyreğinde %8,09 artış yaşandı. 2014 
yılı ilk çeyreğinde ise, otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı %24,46 daraldı. 
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2014/2013 (%)

2013/2012 (%)

-8,03 -27,50

20,23 16,90 6,00 16,88 14,97 4,26 14,91 11,86 -2,39 -3,21 10,59 12,41
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı 
2014 yılı Ocak-
Mart döneminde 
geçen yılın aynı 
döneme göre 
%32,08 oranında 
azalarak 25.925 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
38.170 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç 
pazarı 2014 yılı 
Mart ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
%42,50 oranında 
azalarak 9.769 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene Mart ayında 
16.989 adet satış 
gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Mart ayı ortalama 
satışlara göre 
%50,22 düşüş 
gösterdi.
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2013 Mart Sonu 2014 Mart Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 106.804 % 93,3 84.410 % 94,5 % -21,0 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 6.532 % 5,7 3.916 % 4,4 % -40,0 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 1.082 % 0,9 1.020 % 1,1 % -5,7 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 16 % 0,0 0 % 0,0 % -93,8 % 3 % 18

86 kW ≤ 120 kW Elektrikli 0 % 0,0 0 % 0,0 - % 7 % 18

≥ 121 kW Elektrikli 0 % 0,0 0 % 0,0 - % 15 % 18

Toplam 114.434 % 100,0 89.347 % 100,0 % -21,9 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2013 Mart Sonu 2014 Mart Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 8.793 % 7,7 10.385 % 11,6 % 18,1

≥ 100 - < 120 gr/km 39.466 % 34,5 34.480 % 38,6 % -12,6

≥ 120 - < 140 gr/km 39.029 % 34,1 25.834 % 28,9 % -33,8

≥ 140 - < 160 gr/km 19.882 % 17,4 13.652 % 15,3 % -31,3

≥ 160 gr/km 7.264 % 6,3 4.996 % 5,6 % -31,2

Toplam 114.434 % 100,0 89.347 % 100,0 % -21,9

Dizel
2013 Mart Sonu 2014 Mart Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 31 % 9,3 7 % 0,7 % -77,4

B (Entry) 22.325 % 54,9 17.347 % 61,4 % -22,3

C (Compact) 34.341 % 60,7 28.721 % 63,2 % -16,4

D (Medium) 7.302 % 53,8 7.412 % 67,6 % 1,5

E (Luxury) 2.058 % 77,9 2.224 % 70,0 % 8,1

F (Upper Luxury) 522 % 89,1 478 % 90,4 % -8,4

Toplam 66.579 % 58,2 56.189 % 62,9 % -15,6

Otomatik Şanzıman
2013 Mart Sonu 2014 Mart Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 123 % 36,7 580 % 61,1 % 371,5

B (Entry) 7.599 % 18,7 7.823 % 27,7 % 2,9

C (Compact) 21.757 % 38,4 19.978 % 43,9 % -8,2

D (Medium) 10.709 % 78,8 8.332 % 76,0 % -22,2

E (Luxury) 2.638 % 99,9 3.151 % 99,2 % 19,4

F (Upper Luxury) 586 % 100,0 494 % 93,4 % -15,7

Toplam 43.412 % 37,9 40.358 % 45,2 % -7,0

2014 yılı Ocak-Mart dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %94,5 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 
84.410 adet ile sahip oldu. Ardından %4,4 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %1,1 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2013 yılı aynı 
dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %21,0, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %40,0 ve 2000cc 
üstü otomobillerde %5,7 azalma görüldü.

2014 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paylara %38,6 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller (34.480 adet) ve ardından yine %28,9 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (25.834 adet ) sahip oldu.

2014 yılı Ocak-Mart döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %15,6 oranında azaldı. 2014 yılı ilk çeyrek otomobil satış 
adetleri, 2013 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %58,2’den %62,9’a (56.189 adet) yükseldi.

2014 yılı Ocak-Mart döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2013 yılı aynı dönemine göre %7,0 azaldı. 2014 yılı 3 aylık otomobil satış 
adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %37,9’dan %45,2’ye (40.358 adet) yükseldi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI MART 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 32 32 0 0 32 32

AUDI 1.175 1.175 0 0 1.175 1.175

BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 1.875 1.875 0 0 1.875 1.875

CHERY 34 34 0 0 0 34 34

CHEVROLET 134 134 0 0 134 134

CITROEN 790 790 117 318 435 117 1.108 1.225

DACIA 1.854 1.854 315 315 0 2.169 2.169

FERRARI 2 2 0 0 2 2

FIAT 1.634 306 1.940 2.541 414 2.955 4.175 720 4.895

FORD 1.621 1.621 1.926 12 1.938 1.926 1.633 3.559

GEELY 9 9 0 0 9 9

HONDA 1.152 285 1.437 0 1.152 285 1.437

HYUNDAI 1.668 1.362 3.030 73 73 1.668 1.435 3.103

INFINITI 1 1 0 0 1 1

ISUZU 0 37 174 211 37 174 211

IVECO 0 212 212 0 212 212

JAGUAR 3 3 0 0 3 3

JEEP 64 64 0 0 64 64

KARSAN 0 41 41 41 0 41

KIA 694 967 62 62 0 756 756

LADA 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 44 44 0 0 44 44

LAND ROVER 142 142 0 0 142 142

MASERATI 9 9 0 0 9 9

MAZDA 69 69 0 0 0 69 69

MERCEDES-BENZ 1.783 1.783 712 712 0 2.495 2.495

MINI 150 150 0 0 150 150

MITSUBISHI 53 53 4 201 205 4 254 258

NISSAN 2.355 2.355 20 20 0 2.375 2.375

OPEL 2.316 2.316 0 0 0 0 2.316 2.316

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.258 1.258 44 249 293 44 1.507 1.551

PORSCHE 27 27 0 0 27 27

PROTON 24 24 0 0 0 24 24

RENAULT 3.148 2.101 5.249 556 556 3.148 2.657 5.805

SEAT 524 524 0 0 524 524

SKODA 747 747 0 0 0 747 747

SMART 8 8 0 0 8 8

SSANGYONG 38 38 11 11 55 0 49 49

SUBARU 116 116 0 0 116 116

SUZUKI 98 98 0 0 98 98

TATA 0 0 16 16 0 16 16

TOYOTA 935 512 1.447 349 349 935 861 1.796

VOLKSWAGEN 6.247 6.247 1.365 1.365 0 7.612 7.612

VOLVO 412 412 0 0 412 412

Toplam 8.537 29.275 37.812 4.710 5.059 9.769 13.247 34.334 47.581 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-MART 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 118 118 0 0 118 118

AUDI 2.380 2.380 0 0 2.380 2.380

BENTLEY 3 3 0 0 3 3

BMW 2.826 2.826 0 0 2.826 2.826

CHERY 67 67 0 0 0 67 67

CHEVROLET 501 501 0 0 501 501

CITROEN 2.162 2.162 207 655 862 207 2.817 3.024

DACIA 4.241 4.241 1.225 1.225 0 5.466 5.466

FERRARI 5 5 0 0 5 5

FIAT 3.953 1.206 5.159 6.618 1.266 7.884 10.571 2.472 13.043

FORD 4.254 4.254 5.531 36 5.567 5.531 4.290 9.821

GEELY 26 26 0 0 26 26

HONDA 2.059 684 2.743 0 2.059 684 2.743

HYUNDAI 3.600 3.369 6.969 276 276 3.600 3.645 7.245

INFINITI 2 2 0 0 2 2

ISUZU 0 57 540 597 57 540 597

IVECO 0 416 416 0 416 416

JAGUAR 11 11 0 0 11 11

JEEP 161 161 0 0 161 161

KARSAN 0 158 158 158 0 158

KIA 1.639 1.639 153 153 0 1.792 1.792

LADA 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1

LANCIA 83 83 0 0 83 83

LAND ROVER 220 220 0 0 220 220

MASERATI 23 23 0 0 23 23

MAZDA 139 139 0 0 0 139 139

MERCEDES-BENZ 3.265 3.265 1.591 1.591 0 4.856 4.856

MINI 252 252 0 0 252 252

MITSUBISHI 217 217 25 610 635 25 829 852

NISSAN 4.699 4.699 31 31 0 4.730 4.730

OPEL 5.362 5.362 0 0 0 0 5.362 5.362

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 2.751 2.751 88 432 520 88 3.183 3.271

PORSCHE 103 103 0 0 103 103

PROTON 156 156 0 0 0 156 156

RENAULT 9.113 5.436 14.549 1.552 1.552 9.113 6.988 16.101

SEAT 1.412 1.412 0 0 1.412 1.412

SKODA 1.837 1.837 0 0 0 1.837 1.837

SMART 17 17 0 0 17 17

SSANGYONG 98 98 0 129 129 0 227 227

SUBARU 306 306 0 0 306 306

SUZUKI 242 242 0 0 242 242

TATA 1 1 70 70 0 71 71

TOYOTA 2.617 1.241 3.858 593 593 2.617 1.834 4.451

VOLKSWAGEN 15.569 15.569 3.661 3.661 0 19.230 19.230

VOLVO 920 920 0 0 920 920

Toplam 21.342 68.005 89.347 12.684 13.241 25.925 34.026 81.246 115.272 K
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Avrupa otomotiv pazarı
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde %6,5 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde 
%6,5 arttı ve 2.130.556 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 
2013 yılı aynı dönemde 
toplam 1.999.876 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde en fazla 

düşüş %4,7 ile Norveç’te, ardından %3,5 ile 
Hollanda’da görüldü. Daralma yaşayan diğer 
ülkeler arasında İsviçre ve Fransa yer aldı. 
Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç 
pazar sırasıyla; Portekiz %38,5, İrlanda %28,2 
ve İzlanda %27,6 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2014 yılı Şubat ayında 2013 
yılı aynı ayına göre %8,3 büyüdü ve toplam 
1.025.318 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2013 yılı aynı ayında ise 946.915 adet satış 
gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre 2014 yılı Şubat ayında geçen 
yılın aynı ayına göre en fazla düşüş %1,96 
ile Norveç’te, %0,7 ile İsviçre’de ve %0,6 ile 
İsviçre’de görüldü. 2014 yılı Şubat ayında 
geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok 
arttıran ilk üç pazar sırasıyla; Portekiz %44,5, 
İzlanda %34,4 ve Polonya %33,2 oranıyla yer 
aldı.

2014 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye 
%18,5 daralma ile Avrupa otomotiv 
satışları sıralamasında 8. oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2014 yılı Ocak-Şubat 
döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre %6,3 
arttı ve toplam 1.862.597 adet seviyesinde 
pazara ulaşıldı. 2013 yılı aynı dönemde ise 
1.751.821 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2014 
yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre sırasıyla en fazla düşüş %2,4 
ile İsviçre’de, ardından %2,1 ile Hollanda’da ve 
%1,4 ile Norveç’te görüldü. Daralma yaşayan 
diğer ülkeler; Fransa ve Belçika olarak yer 
aldı. 2014 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen 

yılın aynı dönemine göre satışlarını en çok 
artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; Portekiz 
%36,2, Litvanya %27,6 ve İrlanda %26,7 
oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2014 yılı Şubat ayında 2013 
yılı aynı ayına göre %7,6 arttı ve toplam 
894.730 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2013 yılı Şubat ayında ise 831.371 adet satış 
gerçekleşmişti. 2013 yılı Eylül ayından beri 
aylar itibari ile yaşanan artış, 2014 yılında da 
devam etti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2014 
yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 
Fransa’da %1,4 daralma görülürken, ardından 
%1,1 ile İsviçre’de ve %0,7 ile Norveç’te 
küçülme yaşandı. 2014 yılı Şubat ayında geçen 
yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran 
ilk üç pazar sırasıyla; Portekiz %40,2, Litvanya 
%40,1 ve Polonya %35,2 oranıyla yer aldı.

2014 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye 
%17,7 daralma ile Avrupa otomobil satışları 
sıralamasında 10. oldu.

AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI (ŞUBAT 2014/2013)

ŞUBAT 2014 ŞUBAT 2013 Değ.% OCK-ŞBT 2014 OCK-ŞBT 2013 Değ.%

ALMANYA 209.349 200.683 4,3 ALMANYA 415.345 392.773 5,7

FRANSA 141.290 143.255 -1,4 FRANSA 266.744 268.053 -0,5

İTALYA 118.328 108.963 8,6 İTALYA 236.500 223.067 6,0

İNGİLTERE 68.736 66.749 3,0 İNGİLTERE 223.298 210.392 6,1

İSPANYA 68.763 58.372 17,8 İSPANYA 122.199 108.047 13,1

BELÇİKA 46.140 45.400 1,6 BELÇİKA 95.724 96.084 -0,4

İSVİÇRE 21.931 22.175 -1,1 AVUSTURYA 51.579 48.957 5,4

AVUSTURYA 27.589 21.196 30,2 İSVİÇRE 42.145 43.197 -2,4

İSVEÇ 21.525 17.860 20,5 İSVEÇ 40.198 33.581 19,7

DANİMARKA 14.759 12.245 20,5 İRLANDA 35.646 28.126 26,7

NORVEÇ 11.246 11.322 -0,7 DANİMARKA 31.028 29.993 14,9

İRLANDA 12.753 10.579 20,6 ÇEK CUM. 26.417 22.633 16,7

ÇEK CUM. 12.779 10.562 21,0 NORVEÇ 22.631 22.961 -1,4

FİNLANDİYA 8.179 7.891 3,6 FİNLANDİYA 20.879 18.149 15,0

PORTEKİZ 10.541 7.517 40,2 PORTEKİZ 19.801 14.538 36,2

SLOVAKYA 5.385 4.401 22,4 SLOVAKYA 10.840 8.772 23,6

YUNANİSTAN 4.356 4.116 5,8 YUNANİSTAN 10.742 9.649 11,3

LÜKSEMBURG 4.123 4.090 0,8 MACARİSTAN 9.330 7.493 24,5

MACARİSTAN 4.957 3.839 29,1 ROMANYA 8.768 7.909 10,9

LOVENYA 4.047 3.807 6,3 SLOVENYA 8.693 8.190 6,1

ROMANYA 3.650 3.473 5,1 LÜKSEMBURG 7.538 7.465 1,0

HIRVATİSTAN 2.049 1.787 17,7 HIRVATİSTAN 4.129 3.601 14,7

ESTONYA 1.389 1.354 25,1 ESTONYA 3.027 3.066 19,5

BULGARİSTAN 1.520 1.147 32,5 BULGARİSTAN 2.883 2.279 26,5

LİTVANYA 1.094 781 40,1 LİTVANYA 2.270 1.779 27,6

LETONYA 903 773 16,8 LETONYA 1.871 1.549 20,8

KIBRIS 636 643 -1,1 KIBRIS 1.374 1.464 -6,1

İZLANDA 495 380 30,3 İZLANDA 1.034 840 23,1

TOPLAM 894.730 831.371 7,6 TOPLAM 1.862.597 1.751.821 6,3

TÜRKİYE 27.167 36.814 -26,2 TÜRKİYE 51.535 62.649 -17,7








