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Değerli Meslektaşlarım,
Sektörümüzü temsil eden tüm paydaş derneklerde ve doğal olarak da OYDER’de
Mart ayı, Genel Kurulların yapıldığı, sektör temsilcilerinin belirlendiği ay olarak
dikkat çeker.
Bu yıl da Mart ayı içerisinde sırasıyla Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği
(TOKKDER), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD) ve son olarak Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Genel
Kurullarını gerçekleştirerek Yönetimlerini yeniledi.
OSD ve ODD Genel Kurullarından Başkanlarını yenileyerek çıkarken TOKKDER
ve TAYSAD aynı Başkanlarla yola devam kararı aldılar. OSD Başkanlığına seçilen
TOFAŞ CEO’su Sn. Cengiz Eroldu’ya ve ODD Başkanlığına seçilen Toyota Türkiye
CEO’su Sn. Ali Haydar Bozkurt’a bir kez daha başarılar diliyorum.
Biz de diğer paydaş dernekler gibi Genel Kurulumuzu bu ay içerisinde
gerçekleştireceğiz. İlk duyurusu 31 Mart olarak yapılan Genel Kurul, yeterli
çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 21 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
Derneğimizin bu Olağan Genel Kurulunda Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi
de yapılacak. Yüksek katılım ile demokrasi şenliği halinde gerçekleşmesini
beklediğimiz Genel Kurula tüm üyelerimizin itibar göstereceğine inancımız da tam
Genel Kurula katılacak tüm üyelerimizin tüzük gereği yerine getirmeleri gereken
bazı önemli hususları hatırlamak istiyorum.
Tüzüğümüz gereği oy kullanmak için şirket temsilcisinin asaleten Genel Kurula
katılması ve oyunu bizzat kullanması gerekmektedir. Vekalet, sadece üye firmanın
imza sirkülerinde ismi geçen bir temsilciye verilebilmekte ve yetkili kişinin
imzasıyla verilmiş bir yetkilendirme yazısı ve imza sirküleri ile geçerli olmaktadır.
Başka bir üyeye veya imza sirkülerinde ismi olmayan bir kişiye vekalet vererek
oy kullandırmak mümkün olmamaktadır. Ayrıca yine tüzük gereği Dernek
yıllık aidatlarının eksiksiz tamamlanmış olması ve başka bir borç ilişkisinin de
bulunmaması gerekmektedir.
Oy kullanmak için Genel Kurula teşrif edecek üyelerimizin herhangi bir mağduriyet
yaşamaması için yukarıdaki mecburiyetleri göz önünde bulundurmalarında fayda
vardır.
OYDER olarak her geçen gün geliştirdiğimiz temsil yeteneğimiz ile sektörümüzün
ve mesleğimizin sorunlarına çözümler yaratacak adımları takip etmeye,
üyelerimize vizyon açacak toplantılarla geleceğimizi şekillendirmeye ve birlik
beraberlik içerisinde gücümüzün etkisini sürekli kılmaya devam edeceğimiz bir
dönem olmasını diliyorum.
Bu dönemden önceki tüm Başkanlara, Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel
Sekreterlere ve emeği geçen herkese OYDER’e verdikleri katkılardan dolayı
teşekkür eder, bayrağı devralacak herkese bugünden başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Çınar Noyan
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“Geleceğin Sektörlerinde
Kadın İstihdamı ve İşYaşam Dengesi” Zirvesi
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Hyundai Assan Genel Müdürü
Murat Berkel
“2025 Stratejisi ile tüketicilere
gelecekte çevre dostu mobilite
araçları ve hizmetlerisunacağız.”
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21. Olağan TOKKDER Genel Kurul Toplantısı
Gerçekleştirildi!
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Yeniden İnan Ekici Seçildi!
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TAYSAD, 43. Olağan Genel
Kurul Toplantısı Düzenlendi!

Oyder YouTube kanalı yayın
hayatına hızlı giriş yaptı!
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36. Olağan Genel Kurul ile
Otomotiv Distribütörleri
Derneği’nin Yeni Yönetimi
Belli Oldu
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OSD, 47’nci Olağan
Genel Kurulu Gerçekleşti
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Yazar, Oyuncu, Yönetmen,
Prodüktör
İbrahİm BÜYÜKAK
Benim mottom şu: Olan
mükemmeldir! Elimden geleni
yapıyorsam sonuç benim için
mükemmeldir çünkü kusursuz bir
iş olmaz.
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Yeni Üyelerimizle Gücümüze
Güç Katıyoruz

OYDER

OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI ÇAĞRISI
31 Mart 2022 tarihinde yapılan ilk çağrıda yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle
OYDER– Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı
21 Nisan 2022 Perşembe günü, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.
Olağan Genel Kurulumuz, saat 14:00 ile 16:30 arasında TOBB İstanbul Hizmet Binası
Konferans Salonunda (TOBB Plaza, Harman 1 Sok. No:10 Esentepe – Şişli, İstanbul) adresinde
aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI PROGRAMI VE GÜNDEMİ
14:00-14:15
Açılış ve Konuşma
14:15-16:30
Genel Kurul Toplantısı
1. Açılış Yoklama,
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
3. Genel Kurul Divan Heyeti Seçimi,
4. Gündemin Okunması,
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,
6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması,
7. Yönetim Kurulunun İbrası,
8. Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Oylanması,
a. Madde 2.13’ün Değişimi
b. Madde 5.3’e Ekleme
c. Madde 7.5’e Ekleme
d. Madde 9.5’te Düzenleme
e. Madde 10’da Değişiklik
f. Madde 15.6 ve 15.7 Değişiklik
g. Madde 16’da Değişiklik
h. Madde 17’de Değişiklik
i. Madde 17’de Düzenleme
j. Madde 20’de Değişiklik
k. Madde 23’de Ekleme
l. Madde 24’de Düzenleme
9. Gayrimenkul Satışı veya Kiralanması ile İlgili Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi,
10. Organ Seçimleri, (Yönetim ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin)
11. Dilek ve temenniler, kapanış.

Saygılarımızla,
OYDER-Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu
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YENI

RENAULT
TALIANT
hayattan istediğini al

8” dokunmatik ekran
kablosuz apple carplay
x-tronic vites
eller serbest Renault kart sistemi
yeni taliant’ın karma co₂ salımı 116-139 g/km, yakıt tüketimi 5,6-7,5 lt/100 km aralığındadır. model üzerinde gösterilen ekipman ve özellikler,
versiyonlara göre farklılık gösterebilir. ayrıntılı bilgi Renault yetkili satıcılarında ve renault.com.tr’de.

Renault’nun tercihi
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Otomotivin Başkanları OSD
Buluşmasında Konuştular
OSD’nin 47. Genel Kurulu sonrasında düzenlenen panelde sektörün önemli sivil toplum
kuruluşlarının başkanları bir araya geldiler.
Otomotiv sektörünün, paydaş sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katıldığı OSD Buluşmaları
Söyleşisi İstanbul’da düzenlendi. Buluşmada Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) başkanlığını Cengiz
Eroldu’ya bırakan Haydar Yenigün moderatörlük yaptı.
Otomotivdeki dönüşümün Türkiye’ye
yansımaları, karşılaşılan güncel riskler ve
fırsatlar ile sanayinin gelecek vizyonuna
ilişkin görüşlerin paylaşıldığı panelde
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)
Başkanı Turgay Mersin, Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı
Ali Bilaloğlu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran
Çelik, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri
Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam
ve Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği
(TOKKDER) Başkanı İnan Ekici görüşlerini
aktardılar.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
(OYDER) Başkanı Turgay Mersin:
Son 2 yıldır bir sıkıntı yaşanıyor. Kur ve faiz
atakları ciddi bir tehdit olmaya başladı.
Buna bir de çip krizi eklendi. Yetkili satıcılar
olarak araç satış adetleriyle besleniyoruz.
Satış adetleri çok olunca servislerimiz de
bu şekilde hayat buluyor.
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Yaşanan sorunların dışında son dönemde
iki farklı bakanlık tarafından da inceleme
görüyoruz. Ekonomiyle ve sıkıntılarla
uğraşırken kesilen cezalarla da karşı
karşıya kalabiliyoruz. Otomotivciler
üretirken biz de bunları sattığımız için
karşılıklı besleniyoruz. Bizim Türkiye’deki
yatırımlarımız yıllık 1,5 milyon adet satışları
karşılayabilecek kapasitede.
Eskiden bir kasa bir masa ile araba
satılıyordu. Daha sonra servisler yapıldı,
daha sonra plazalar girdi gündemimize ve
bugünlere geldik. Şimdi otomotiv dijital
dünyanın bir parçası oldu. Yetkili satıcıların
burada kafası biraz karışık ama bu konuda
üreticilerin yol göstermesi ve eğitim
desteğine ihtiyacımız var. Elektrikli araçlarla
ilgili arzın nasıl şekilleneceğini merak
ediyoruz. Bu süreçte önceliğimiz insan
kaynakları ve sermaye yapımızı korumak
olacaktır.
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği
(TOKKDER) Başkanı İnan Ekici:
Pandemi bireysel ulaşımı daha etkin hale
getirdi. Günlük kiralamada uçuşların
azalması, uzun vadeli kiralamada da
yaşanan sorunlardan sektörde daralma
yaşandı. Kapasite 360,000’den 240.000
adetlere düştü. Ancak pandemiden
bağımsız olarak da bir düşüş yaşandı.
Ticari araç kiralamasında bir yükselme
yaşandığını görüyoruz. Burada STK’ların
birlikte çalışmasının etkisini gördük
diyebiliriz.
Salgın temassız kalma ihtiyacıyla
dijitalleşmeyi geliştirdi ve magatrendlerin
hayata geçmesiyle ilgili zorlayıcı bir
gelişim oldu. Araç kiralamayı biz gelecekte
değişecek ekosistemin güçlü bir paydaşı
olarak görüyoruz. İş modelleri değişirken
paylaşım ekonomisi hızlı büyüyecek. Yeni

nesil ve sahipliliğin azaldığı esnek çözümler
gelişecek. Ancak bu bütün piyasaya
uygulanacak bir durum olmayabilir.
Türkiye’de 10.000 adetleri bulan bir araç
paylaşım parkı var. Pandemiyle paylaşım
biraz düşse de her sene artan bir trend
yaşanıyor.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
Başkanı Ali Bilaloğlu:
Otomotivde talebin artması ekonomik
büyüme, finansal koşullar ve güven
endeksine bağlıdır. Aslında son
dönemlerde bu unsurlar negatif olmasına
rağmen araçların yatırım aracı olarak
görülmesiyle birlikte pazar olumlu olarak
gelişti.
Otomotivde planlama bir yıl önceden
yapılır ancak yaşanan gelişmelerle;
planlamalar aydan aya hatta haftadan
haftaya yapılır hale geldi. Şu an Ukrayna
savaşıyla birlikte yaşanan kablo sorunu
Avrupa’da fabrikaların haftalarca
kapanmasına sebep oluyor. Bunun bir
süre daha devam edeceğini düşünüyoruz.
Pazardaki arz, talebi bir süre daha
belirleyecek gibi görünüyor.
2053 yılında sadece otomotiv değil
her şeyde 0 emisyon uygulanmaya

başlanacak. Petrol şirketleri İçten yanmalı
motorda da 0 emisyon için sentetik
yakıtların geliştirilmesi için çalışıyorlar.
Türkiye’de şarj istasyonu yönetmeliği
yeni çıktı. Bataryalı araçlarda yangına
müdahale başka bir konu, buna yönelik
hızlı bir eğitim verilmesi gerekiyor.
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri
Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert
Saydam:
Yan sanayiciler olarak son 2 yıldır ihracatta
olumlu bir tablo yaşadık ama tablo pozitif
değilse olumlu bir tablo çizmek zor.
Dünyada salgından dolayı 6 milyon insan
ülkemizde ise 100.000 insan hayatını
kaybetti. Bugün yaşanan Ukrayna savaşı
da aynı şekilde olumsuz bir tablo çiziyor.
Türk otomotiv yan sanayisi küresel
tedarik arenasına çıktığı zaman şüpheli
bir bakış vardı. Ancak son yıllarda güçlü
konumumuz küresel olarak kabul edildi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik:
Türk otomotiv endüstrisi 2006 yılından
beri ülkenin ihracat şampiyonu. Ancak
bu yılın ilk 3 ayında ikinciliğe düştüğünü
görüyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında 32,5
milyar dolar ihracat yapıldı ama pandemi
etkisiyle rakamlar düştü.
Özellikle binek araç üreten üyelerimizde
sorunlar var. İhracatın önündeki en
büyük engel tedarik zincirinin güvenli
bir şekilde yürümemesi. Şu an teslim
alınamayan ürünün ne kalitesini ne de
fiyatını konuşabiliyoruz. Dünya otomotiv
endüstrinde 90 milyonları gören üretim
pandemiyle düştü ama bir daha bu
adetlerin üzerine çıkması da beklenmiyor.
Ancak yine de bizim ihracatımızda 33
milyar dolar seviyesini aşarak bir artış
olması bekleniyor. Bu artışın otomotivde
artan maliyet etkisiyle olacağını
söyleyebilirim.
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Hyundai Assan Genel Müdürü
Murat Berkel:

“2025 Stratejisi ile
tüketicilere gelecekte
çevre dostu mobilite
araçları ve hizmetleri
sunacağız.”
Hyundai olarak 2021 yılını nasıl
tamamladınız ve 2022 yılından
beklentileriniz nelerdir?
Türkiye otomotiv sektörü, çip krizi ile beraber
yaşanan enerji ve hammadde sorunları nedeniyle
2021 yılında üretimde kısmen kesintiler yaşadı. Bu
nedenle, özellikle yılın son döneminde satışlarda
yaşanan kayıplar beklenenin çok üzerinde
gerçekleşti. 2022 yılına da benzer sıkıntılarla
başladık. Yılın ilk iki ayında hem ülkemizde hem
dünya çapındaki fabrikalarda yaşanan üretim
kesintilerinden dolayı bulunurluk problemi satışları
olumsuz etkileyerek pazarın bir önceki yıla göre
daralmasına sebep oldu.
Biz Hyundai olarak yerli üretimin avantajını
kullanarak 2021 yılında bulunurlukta kısmen sorun
yaşadık diyebiliriz. Bu sayede bir önceki yıla göre
satışlarımızı yüzde 35 oranında artırarak yılı 38 bin
530 adetlik satışla kapadık. Pazar payımızı da yüzde
3,7’den yüzde 5,2 seviyesine çıkardık.
Bu hızımızı kaybetmeden 2022’ye başladık ve
ilk 3 aylık süreçte hedeflerimizin üstünde satış
rakamlarına ulaştık. Böylece yılın ilk çeyreğinde
pazar payımızı da yüzde 7,5 seviyelerinin üstüne
taşımayı başardık. Yıl boyunca bu başarımızı da
sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 2022 yılında
üretimimizi 2021’e göre yüzde 18 civarında artırarak
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Hyundai olarak ilk kurulduğumuz
1967 yılından bu yana tüketicilere
en kaliteli ürün ve hizmetleri
sunmak için çaba gösteriyoruz.
İnsanoğlu, sürdürülebilir yaşam
için çevre duyarlılığını her gün
artırırken kurumsal sosyal yönetim
doğrultusunda müşterilerin talepleri
de şekilleniyor.

Ar&Ge, üretim, satış ve müşteri
hizmetleri alanındaki çalışmalarını
elektriklenme yönündeki değişime
öncülük etmek üzere kullanacak.
Bu yıl Türkiye’de de tanıtacağımız
IONIQ 5 modelimiz ve yılın ilerleyen
zamanlarında tüm dünya sahnesine
çıkacak olan IONIQ 6 bu alanda önemli
bir rol oynuyor.

Tüketicilerde ve otomotiv
endüstrisinde yaşanan değişime cevap
vermek amacıyla Hyundai olarak
globalde 2025 Stratejisi’ni oluşturduk.
Bugün tüketicilerin satın alma
alışkanlıkları bireysel tercihlere göre
şekilleniyor ve sürdürülebilir yönetim
sergileyen güvendikleri markalardan
alışveriş yapıyorlar.

Bizim de 2025 Stratejisi’ndeki
amacımız; geleneksel araç üreticisi
olmaktan çıkıp “Akıllı Mobilite
Çözümleri Sağlayıcısı” olmak. Bu
doğrultuda Ar-Ge çalışmalarına 51
milyar USD yatırım yapıp, müşteri
verilerini baz alarak en uygun
araç ve hizmetleri sunmak için
değer zincirlerinin, ürünlerin ve iş
modellerinin dijital dönüşümünü
hızlandırmayı amaçlıyoruz.

Bu yıl marka olarak otonom sürüş,
robotikler ve şehiriçi hava mobilitesi
gibi gelecek stratejimizin odak
noktasında yatan akıllı çözümleri
tanıtmayı ve müşterilerimizin
beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz.
Robotikler, yakın gelecekte tüm iş
kolları arasında yatay bağlantıyı
sağlayacak ve “nesnelerin sınırsız
mobilitesi” olarak adlandırdığımız
yepyeni bir ekosistemi yaratacak.

Hyundai olarak “Akıllı Ulaşım
Deneyimi”ni müşteri değeri olarak
benimseyip tüketici güvenimizin
odak noktasındaki “kalite”den taviz
vermeyeceğiz. Bu sayede dijital olarak
kişiselleştirilmiş sürdürülebilir ulaşım
deneyimi yaratacağız. Sonuç olarak
globalde belirlediğimiz 2025 Stratejisi
dahilinde tüketicilere gelecekte çevre
dostu mobilite araçları ve hizmetleri
sunacağız, hidrojenle çalışan yakıt
hücresi sistemimizi daha çok
kullanacağız.

Gelecek beş yıl içerisindeki odak
noktamız, insan hayatını her alanda
daha da kolaylaştırmak üzerine
olacak. Hyundai grubunun ana hedefi
lider bir çevre dostu kuruluş olarak
adının anılması ve müşterilerin
güvenip desteklemesi. Grup, bu
doğrultuda müşterilerin değişen
hayat tarzlarına cevap verebilen
ürün ve hizmetleri sağlayacak, aynı
zamanda motorlar, piller ve gelişmiş
materyaller gibi temiz mobilite
alanındaki yeteneklerini artıracak.

Hyundai, mobilite kavramını
yeniden oluşturarak yaşadığımız ve
gezdiğimiz dünyada insanoğluna
daha farklı fırsatlar yaratmak için
çalışıyor. Bu nedenle geçtiğimiz
yıl Boston Dynamics’in önemli bir
hissesini satın aldık. Hyundai, 2028'e
kadar mobilite yatırımlarının yanı
sıra tüm modellerinde cesur bir
strateji izleyerek, sektörü yeniden
şekillendirmeye ve sürdürülebilir temiz
bir geleceği gerçekleştirmeye yardımcı
olacak. Bu doğrultuda hidrojenin

200 bin adedin üstüne çıkarmayı,
ihracatımızı da geçtiğimiz yıla göre
yüzde 8 ile 10 arasında artırmayı
hedefliyoruz.

Hyundai’nin özellikle yeni
teknoloji otomobillere
geçiş konusunda öncü rolü
var. Türkiye’de bu rolü
hissedeceğimiz yeni model
tanıtımları planlıyor musunuz?
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Röportaj

kullanımı ve yaygınlaştırmasında
Hyundai önemli bir rol oynayacak.

sektörlerin öncüsü konumuna gelmeyi
hedefliyoruz.

Türkiye’de biz de markamızın global
stratejisi dahilinde çalışmalarımızı
hızlandıracağız. Elektrikli ve yakıt
hücreli araçlarımızın Türkiye yollarında
da dolaşabilmesi için gerekli altyapı
çalışmalarını hızlandıracağız.
Dijitalleşmeye daha fazla önem
vererek bağlanabilir teknolojilerin
sadece araçlarımızda değil,
evlerimizde ve işyerlerimizde de etkin
olarak kullanılabilmesi için çalışacağız.

Hyundai’nin bu vizyonu, hidrojen
enerjisini evler, işyerleri ve fabrikalar
gibi yaşamın ve endüstrinin her
alanında uygulanacak. Ana hedef,
hidrojeni herkes, her şey ve her
yerde kolayca kullanılabilir hale
getirmek. Grup ayrıca, 2030 yılına
kadar bataryalı elektrikli araç (BEV)
ile yakıt hücreli elektrikli araçların
(FCEV) arasındaki fiyat farkını da en
aza indirgemeyi planlıyor. Amacımız
2030 itibariyle küresel elektrikli araç
satışımızı 1,87 milyon adede yükseltip
global elektrikli araç pazarından yüzde
7 pay almak. Bunun için marka olarak
globalde 16 milyar dolar seviyesinde
yatırım yapacağız.

Amacımız, insanlığın erişebilirliğini
sınırların ötesinde genişletmek ve
yepyeni bir gerçekliğe ulaştırmak.
“İnsanlık İçin İlerleme” vizyonuyla inşa
ettiğimiz bu yolda insanoğluna daha iyi
bir gelecek ve çok yönlü erişim fırsatı
yaratmak için çalışıyoruz.
Hyundai Assan olarak Türkiye’de
de elektrifikasyona ve mobiliteye
fazlasıyla önem veriyoruz. Bu
doğrultuda geçtiğimiz yıl KONA
Elektrik modelimizi satışa sunduk.
305 ve 484 km’lik iki farklı menzile ve
iki farklı elektrikli motor tipine göre
müşterilerimize seçenek sunuyoruz.
Ayrıca, Haziran ayının sonuna doğru
da 460 km’lik menzile sahip olan
IONIQ 5 SUV modelimizi ülkemizde
satışa sunarak elektrikli modellerde
sektörüe öncülük etmek istiyoruz.

Otomotivde büyük değişimin
kaç yıl içinde tamamlanmasını
planlıyorsunuz?
Her türlü taşımacılık alanında bir
dönüşüm şart. Sadece otomotiv değil,
denizyolu, havayolu ve demiryolu
taşımacılığında da bu dönüşümün
yapılması mutlaka gerekiyor. Çünkü
bu taşıtlar da yollarda dolaşan araçlar
kadar kirletiyor çevreyi.
Ayrıca hidrojen de geleceğin çözümleri
arasında. Bu konuda Hyundai
sektörün öncülüğünü yapıyor. Biz
son 10 yıldır hidrojenle çalışan
yakıt hücreli elektrikli araçların seri
üretimini yapıyoruz ve dünyada
bunu ilk yapan markayız. Hyundai,
2028'e kadar mobilite yatırımlarının
yanı sıra tüm modellerinde cesur bir
strateji izleyerek, sektörü yeniden
şekillendirmeye ve sürdürülebilir
temiz bir geleceği gerçekleştirmeye
yardımcı olacak. Özellikle alternatif
yakıt türüne sahip modelleriyle tüm
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Türkiye özelinde değerlendirirsek
tüketici potansiyelini ve
sektörün gelişimini nasıl ön
görüyorsunuz?
Tüm dünyada ve Avrupa’da emisyon
salımlarını azaltmak için yaşanan
dönüşüm doğrultusunda Türkiye’de
de şu an dizelden çok benzinli
modellere karşı bir yönelim söz
konusu. Böylelikle tüketici potansiyeli
de daha çok benzinli SUV’lara yönelmiş
durumda. Elbette dizelin payı her
geçen gün azalıyor ve doğrusunu
söylemek gerekirse geleceğin
teknolojisi olan elektrikli modeller de
yeni trend olma yolunda hızla ilerliyor.
Geçtiğimiz Şubat ayı içinde elektrikli
araçlara gösterilen ilginin hangi
seviyede olduğunu gösteren bir rapor
yayınlandı. Dünyada pazarda en
çok elektrikli araç payına sahip olan
Norveç birinci sırada. Bu gayet doğal
bir sonuç çünkü İskandinav ülkeleri
bu konuda yıllardır öncülük ediyor.
Hatta araç pazarlarının yüzde 80’i
elektrikli araç olan ülkeler bile mevcut.
Peki ikinci sıradaki ülke hangisi biliyor
musunuz? Türkiye. Bu konuda Çin,
ABD ve birçok Avrupa ülkesinden daha
fazla ilgi gösteriliyor.
Bunda en büyük etken yerli araç
projesi. Dünyanın bu kadar çevre
hassasiyeti göstermeye başlamasından
önce yerli otomobilimizin elektrikli
olacağı açıklandı. Oldukça doğru
bir hamleydi çünkü istikametin bu
yönde olduğu bilinen bir gerçekti.
Özellikle pandemiyle birlikte çevre
bilincinin artması, global seminerlerde

bu vurguların fazlasıyla artması,
hükümetlerin programlarını
açıklamasıyla birlikte otomotiv
endüstrisi de elektrikli araç devrimine
öncülük etmek için hızla harekete
geçti. Türkiye pazarında son birkaç
yıl içinde sürekli ikiye katlanarak
artan elektrikli araç satışları da
algıyı olumlu yönde etkiliyor. Gerçi
bizim satışlarımız dünya çapındaki
rakamların hala çok gerisinde.
EPDK’nin 2021 yılı sonundaki raporuna
göre, Türkiye’de yollarda dolaşan
toplam elektrikli araç adedi 6 bin
adet seviyelerinde. Şarj ünitesi sayısı
ise 3,457 adet. Bu rakamın içine özel
üniteler dahil ancak yine de her 2
araca bir ünite düşüyor. Bu oran,
aslında şu anki mevcut araçların şarj
ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek
bir oran. Fakat satışlar arttıkça, bu
ünitelerin ve yollarda araçlarımızı
şarj edebileceğimiz istasyonların da
artması hızla gerçekleşecek.
Türkiye’de elektrikli araçlara
ilginin arttığını biliyoruz. Bizde
de bu araçların satın alınmasına
yönelik teşvik edilmesi çok önemli.
Vergilendirme sistemimiz, mevcuttaki
tüm araçlara uygulanan sisteme
yakın olduğu için elektrikli araçların
fiyatları ulaşılabilir seviyelerin üstünde
seyrediyor. Sonuçta elektrikli araçların
maliyeti henüz konvansiyonel araçlar
seviyesine gerilemedi ve halen yüksek.
Son dönemde yaşadığımız ekonomik
gelişmeleri dikkate alacak olursak
araç almak isteyen tüketicinin hali
hazırda küçük segmentlerdeki içten
yanmalı motora sahip ulaşılabilir
fiyatlı araçlara yönelmek durumunda
kaldığını görebiliriz. Bu nedenle vergi
oranlarının tüm sektör için yeniden
düzenlenmesini, hatta elektrikli
araçlara özel uygulama yapılmasının
en doğru yol olacağını düşünüyoruz.
Bu sayede fiyatların dengelenerek
yakın seviyelere getirilmesi, toplumun
da elektrikli araçlara yönelmesini
beraberinde getirecektir.

Yetkili satıcılar açısından
bakıldığında yeni bir düzen
geleceğine inanıyor musunuz?
İnanıyorsanız sizce nasıl bir
değişim olacak?
Hayatın her alanında olduğu gibi
dijitalleşme ve sanal gerçeklik satış
dünyasında önemli bir rol oynayacak.
Artık tüketiciler çok fazla bilgiye
erişebiliyor ve satın almak istedikleri

bir ürün için detaylı araştırma yaparak
yetkili satıcılara gidiyor. Yakın bir
gelecekte bayi showroomlarına bile
gitmeden bilgisayar veya telefon
üzerinden araç tanıtımları, bilgi akışı
ve online satış gerçekleştirilebilecek.
Bu söylediklerimiz aslında bugün bile
sunulan hizmetler ama gelecekte
daha fazla teknoloji kullanımı
olacak. Başta metaverse olmak
üzere, sanal showroomlar, özel araç
oluşturabileceğiniz uygulamalar ve
anlık fiyatlandırma gibi 360 derece
satış işlemleri yetkili satıcıların
geleceğine yön tutacak. Özetle
dijitalleşme hayatımızın içinde daha
fazla yer alacak. Yetkili satıcılar da
buna paralel olarak iş süreçlerini
yeniden değerlendirecek.

Sizce Kuzeyimizde yaşanan savaş
tedarik sorunlarını etkiler mi?
Global bir dünyada yaşıyoruz. Bu
yaşanan gelişmelerin mutlaka etksi
olacaktır. Genel olarak çip ve kablo
tedariğindeki sıkıntıların artacağı,
bunun yanı sıra enerji ve hammadde
fiyatlarındaki rekor fiyat artışlarının da

Otomotiv üreticileri de artan üretim
maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya
başladı. Bir süredir çip krizi ve çeşitli
tedarik problemleri ile uğraşan
otomotiv endüstrisi için nikeldeki
sıkıntı yeni bir aşılması gereken
sorun anlamına geliyor. Nikeldeki bu
hareketliliğin dünyada 3 milyon aracın
üretimini etkileyeceği öngörülüyor. Bu
sebeple savaşın etkileri şimdilik orta
ölçekte ama ilerleyen dönemlerde
kendisini çok daha fazla hissettirebilir.
Bu da Türkiye gibi birçok ülkedeki
üretimlerin aksamasına neden olabilir.

sektörü zorlayacağını söyleyebiliriz.
Hemen hemen her ülkede üretilen
bir parça veya temin edilen bir
hammadde var. Bir ülkede veya
bölgede yaşanan olumsuz gelişmeler,
başta otomotiv olmak üzere dolaylı
yoldan tüm sektörleri etkiliyor.
Tedarik zincirindeki aksamalar,
üretimin her alanında kendisini
hissettiriyor. Cep telefonları, su
armatürleri, bataryalar, mutfak
eşyaları, kalp damar hastalıklarının
tedavisinde kullanılan stentler ve
daha fazla birçok alanda sorunlar
yaşanıyor. Her biri farklı bir alana ait
olan bu ürünlerin bir ortak noktası
var; üretimlerinde kullanılan nikel.

Savaşın etkileri ne kadar sürer?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle
nikel dışında paladyum ve çelik
gibi bazı hammaddelerde de rekor
fiyat artışları oldu. Bununla birlikte
lojistik maliyetleri de arttı. Birçok
ürünün fiyatını etkileyecek olan nikel
arzı sıkıntısından belki de en fazla
otomotiv sektörü etkilenecek çünkü
elektrikli araçların bataryalarında
ve çeşitli parçalarında da nikel
kullanılıyor.

İki ülke arasındaki gerginlik yaklaşık 10
yıldır sürüyor. Son 2 aydır yaşanılan
savaş ise ciddi ekonomik sorunlara
yol açıyor. Sadece Rusya ve Ukrayna
değil, aynı zamanda Türkiye ve tüm
Avrupa da bu sıcak gelişmelerden
etkileniyor ve etkilenmeye de uzunca
bir süre devam edecek gibi görünüyor.
Tam olarak bir tarih vermek zor ama
yaşanan bu sürecin bir an önce sona
ermesini diliyoruz.
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21. Olağan TOKKDER Genel
Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi!
TOKKDER Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na Yeniden
İnan Ekici Seçildi!
Türkiye’de araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu olan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları
Derneği (TOKKDER), 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. TOKKDER
Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek
güven tazeledi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ise Ayşegül Gülgör ve Özarslan
Tangün oldu. Genel kurul toplantısında konuşan İnan Ekici, “TOKKDER olarak
çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de hız kesmeden, özveri ile
sürdürmeye devam edeceğiz. Kısa dönem ve operasyonel araç kiralama sektörlerini
daha da iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği
21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı
düzenlendi. Toplantıda iki yıl sürecek
olan yeni dönemde görev alacak
yönetim, denetim ve disiplin kurulları
belirlendi. Bu kapsamda TOKKDER
Yönetim Kurulu; Otokoç Otomotiv
Genel Müdürü İnan Ekici, Garanti BBVA
Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör,
Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan
Tangün, ALD Automotive Türkiye
Genel Müdürü Timur Kaçar, TEB Arval
Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Petorak,
LeasePlan Türkiye Genel Müdürü
Türkay Oktay, Hedef Filo Yönetici
Direktörü Önder Erdem, Trio Car Rental
Genel Müdürü İlhan Yılmaz ve Oto Plan
Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat’tan
oluştu. Genel kurul toplantısının
ardından gerçekleştirilen ilk TOKKDER
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na İnan Ekici yeniden
seçildi. TOKKDER Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları ise Ayşegül Gülgör
ve Özarslan Tangün oldu.
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TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı
İNAN EKİCİ

“Yasal düzenlemelerle ilgili olumlu
gelişmeler bizleri mutlu ediyor”
Genel kurul toplantısında konuşan İnan
Ekici, “TOKKDER olarak; pandeminin
gölgesinde geçen iki yılda sektörümüzü
ilgilendiren birçok konuda ilgili devlet
kurumları nezdinde girişimlerimizi
sürdürdük. Sektörümüzün çatı örgütü
olarak; araç kiralama sektörüne
etki edeceğini düşündüğümüz her
yasal düzenleme hususunda görüş
ve önerilerimizi diğer sivil toplum
kuruluşları ile iş birliği yaparak ilgili tüm
mercilerle paylaştık. Düzenlemelerin
sektörümüze fayda sağlayacak şekilde
hayata geçmesi için çaba sarf ettik. Bu
girişimlerimizin bazılarında ilerleme
kaydederken, bazılarından da olumlu
sonuç almış olmanın mutluluğunu yaşadık.
Başarılarımızı örneklendirmek gerekirse;
sektörümüzün öncelikli konularından
olan ‘trafik cezalarının aracı kiralayan kişi
ve kurumlara kesilmesi’ çok önemli bir
kanuni düzenleme oldu. Araç kiralama
kuruluşlarını yakından ilgilendiren K2
yetki belgesi başvurularında artık finansal
kiralama ve uzun süreli kiralama sözleşmesi
yoluyla temin edilen taşıtlar da dikkate
alınmaya başlandı. Motorlu karavanlarda
uygulanan ÖTV’nin yüzde 220’den yüzde
45’e indirilmesiyle ilgili girişimlerimiz olumlu
sonuçlandı” diye konuştu. “TOKKDER olarak
çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün
ve gelecekte de hız kesmeden, özveri ile
sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini
kullanan Ekici, “Kısa dönem ve operasyonel
araç kiralama sektörlerini daha da iyi
noktalara taşımayı amaçlıyoruz” dedi.
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TAYSAD, 43. Olağan Genel Kurul
Toplantısı Düzenlendi!
Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri
Derneği’nin (TAYSAD) 43. Olagan Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış
konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Türkiye’nin
tasarım, tedarik ve teknoloji ile 2030 senesinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına
girmesini hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için de akıllı, çevreci ve sürdürülebilir
çözümler sunmayı amaçlıyoruz” dedi. Elektrikleşme konusuna da değinen Saydam,
“Elektrikleşmenin faz farkından dolayı, bunu yapamayacak coğrafyaların olacağını kabul
etmeliyiz. Bir taraftan ülkemizde yeni teknolojilerde üretim yaparken, bir taraftan faz
farkıyla elektrikleşmenin daha sonra olacağı ülkelerde gerçekleşecek konvansiyonel
araçların üretim fırsatlarını kovalamalıyız. Bu koridoru iyi kullanmamız lazım” diye
konuştu.

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin
çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik
Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD)
43. Olagan Genel Kurul toplantısı,
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert
Saydam’ın ev sahipliğinde; üyeler ile
paydaş kurumlarının temsilcilerinin
katılımıyla düzenlendi. Derneğin
genel merkezinde gerçekleştirilen
ve pandemi kuralları gereği yoğun
önlemlerin alındığı etkinlik, dijital
olarak toplantıyı takip etmek isteyenler
için canlı olarak da yayımlandı.
Toplantının açılış konuşmasını
yapan TAYSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Albert Saydam, “2021’de
dünyada araç üretimi artarken,
Avrupa’da araç üretimi azaldı.
Avrupa, 2022’de bu açığı kapatacak
ve dünyanın büyümesinden daha
büyük bir büyüme gerçekleştirecek
gibi görünüyor. 2023’te ise dünyaya
paralel yüzde 8’lik bir büyüme
var. Uluslararası kurumların bu
raporlarına baktığımızda, gelecek
dönem için olumsuz tahminler üzerine
hazırlandığını görüyoruz. Bu olumsuz
tablolara; bu salondaki kişiler ve
kanun koyucunun ortak çalışmasıyla
önüne geçilebileceğinin altını çizmek
istiyoruz. Çünkü bu tahminlerde;
Türkiye’nin 13. sıradan 15. sıraya
gerilemesi, üretimde aldığı payın
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TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
ALBERT SAYDAM

düşmesi öngörülmekte. Bunu nasıl
aşabiliriz? En büyük silahımız; güçlü iç
pazar. İç pazarın hareketlendirilmesi,
satışlarının artırılması ile gerilemenin
önüne geçebiliriz. Gerileyen bir
tempoda gidersek, bu bir duraklama
dönemini işaret edecek. Bunun için
önemli adımlar atmalıyız, attırmalıyız”
açıklamasını yaptı.
“Yüzde 50 oranını yakalamayı
hedefliyoruz”
Otomotiv tedarik sanayisinin hem toplam
ihracattan hem de otomotivden aldığı
payın her geçen gün artışa geçtiğini
vurgulayan Saydam, “Bu oran 2010’ların
ortasında yüzde 34’lerdeyken, geçen sene
yüzde 41 oldu. İlk iki aya baktığımızda ise
yüzde 44’e çıktı.
Otomotiv tedarik sanayi olarak yüzde 50
oranını yakalamayı hedefliyoruz. Tabii ki
bu oranı araç ihracatının artışa geçtiği bir
trendde yakalamak istiyoruz. Ortak bir
gayemiz var; otomotiv sanayi ihracatının
artması, Türkiye’nin ihracatının artması”
dedi.
5 milyon adetlik kayıp!
Ukrayna-Rusya savaşına değinen
Saydam, “‘Savaş’ kelimesinin bulunduğu
bir cümlede ‘fırsat’ kelimesini kullanmak
istemiyoruz. Fakat bir koridor olduğu
ortada. Amacımız fırsatçılık değil. Dünya
barışı için, dünya ekonomisinin ilerlemesi
adına; ülke olarak, sektör olarak ve
dernek olarak hazırız. Ukrayna savaşı bize
bilmediğimiz şeyler de öğretti. Araçlarda
kullanılan çiplerin ne kadar önemli
olduğunu pandemide öğrenmiştik.
Arkasından kullandığımız hammaddelerin
de ne kadar mühim olduğunu öğrendik.
Şimdi de sarf malzemelerinin süreci
ne kadar etkilediğini görüyoruz.
Ukrayna ve Rusya’nın dünyada yüzde
87’sini gerçekleştirdikleri, sadece
çip malzemelerinde kullanılan sarf
malzemesi neon, kripton olan gazların
temininde herhangi bir sorun yaşanması
araç üretimini olumsuz etkileyecek.
Asıl önceliğimiz ise bir can kaybını daha
engelleyecek adımların atılması ve barış
ortamının tesis edilmesi” diye konuştu.
“Bu koridoru iyi kullanmamız lazım”
Elektrikleşme konusunda da önemli
açıklamalarda bulunan Saydam,

“Elektrikleşmenin faz farkından dolayı,
bunu yapamayacak coğrafyaların da
olacağını kabul etmeliyiz. Bir taraftan
ülkemizde yeni teknolojilerde üretim
yaparken, bir taraftan faz farkıyla
elektrikleşmenin daha sonra olacağı
ülkelerde gerçekleşecek konvansiyonel
araçların üretim fırsatlarını kovalamalıyız.
Bu koridoru iyi kullanmamız lazım. Bu
adımı atmak için de büyük bir ihtimal
Türkiye’den değil, orada yerel üretim
yapmaya hazır olmalıyız” dedi. “Bir aracın
yüzde 80’ini üretme yetkinliğimiz var.
2030’da bunun yüzde 15’e düşme riski
vardı fakat bu konuda anons edilen
yatırımlar 2030’a olumlu bakmamızı
temin ediyor” diye konuştu.
2030’da hedef ilk 10!
TAYSAD’ın stratejik planını açıklayan
Saydam, “Türkiye’nin tasarım, tedarik
ve teknoloji ile 2030 senesinde
dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmesini
hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek
için de akıllı, çevreci ve sürdürülebilir
çözümler sunmayı amaçlıyoruz”
dedi. “Elektrikleşme konusunda artık
farkındalık yaratmanın önüne geçmemiz
gerekiyor” ifadelerini kullanan Saydam,
bu kapsamda derneğin faaliyetleri
hakkında bilgiler verdi.
Bakan Varank toplantıya video
konferans aracılığıyla katıldı!
Toplantıya video konferans aracılığıyla
katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank ise sektördeki
gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Varank, “Dünya zorlu bir
süreçten geçiyor. Bu dönemde
hammadde ve ara malın tedarikindeki
problemler ile artan petrol fiyatları
küresel bir soruna dönüşmüş durumda.
Jeopolitik sorunların ne kadarlık bir
zaman dilimine yayılacağını bilmiyoruz.
Dolayısıyla arz yönlü küresel şokların
süresi ve beraberinde getirebileceği
hasarlara karşı dirençli olabilmek önem
kazanıyor. Bu gibi dönemeler Ar-Ge’ye,
tasarıma ve vizyoner işlere odaklanmak
için çok önemli fırsat pencereleri
barındırıyor” diye konuştu. Çayırova
Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de hem
istihdama hem kalkınmaya katkı sağlayan
belediye-sanayi iş birliğine yönelik
çalışmalarının önümüzdeki dönemde
de devam etmesini temenni ettiklerini
belirtti.
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36. Olağan Genel Kurul ile
Otomotiv Distribütörleri
Derneği’nin
Yeni Yönetimi Belli Oldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı
gerçekleştirildi. 2021 yılının detaylı otomotiv sektörü değerlendirmesinin ve 2022 yılı
beklentilerinin paylaşıldığı Genel Kurul’da yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin
seçimi de gerçekleşti.

ODD’nin kurulduğu 1987 yılından bu
yana her yıl düzenlediği Genel Kurul
toplantılarında iki yılda bir seçim
yapılarak yeni Yönetim ve Denetleme
Kurulu üyeleri belirleniyor.
29 Mart Salı günü Polat Renaissance
Bosphorus’da gerçekleştirilen, Otomotiv
Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 36.
Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri
seçildi.
Açılış konuşması sonrası ekonomik ve
sektörel değerlendirmelerin yer aldığı
kapsamlı bir sunum yapan ODD Genel
Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ODD’nin
2021 faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Dr. Hayri Erce sunumunda ‘2020 ilk
çeyreğinde başlayan pandeminin
zorlukları ve belirsizliklerinin 2021
yılında devam etmesi ile yaşanan
tedarik sorunları ve çip krizinin olumsuz
etkileri sebebiyle, otomotiv iç pazarı
sekiz yüz bin adet seviyesinin de altında
kapandı. Otomotiv sektörü iç pazar
adetleri, sektörümüzde 2015 yılında
yakalanan bir milyon adetlik iç pazar
seviyesinin altında kalmaya devam
ediyor. 2022 yılı iç pazar tahminlerine
göre ise, geçen seneki iç pazar adetlerini
yakalamak büyük başarı olacaktır.’
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ODD Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ BİLALOĞLU

ODD Yeni Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ HAYDAR BOZKURT

Dünya Otomotiv ve Avrupa Otomotiv Pazar
Verilerine de sunumunda yer veren ODD
Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ODD’nin
aylık olarak yayınladığı raporları aktardı.
Derneğin kamu ile ilişkileri, gündemindeki
sektörel çalışmalar, sektör paydaşları ile
işbirlikleri, iletişim faaliyetleri, satış ve
iletişim ödül töreni gibi çalışmaların yanı
sıra, sektörel veri kaynağı haline gelen ODD
Magma Data hakkında da güncel bilgileri
paylaştı.
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Bilaloğlu iki dönem Başkanlık yaptığı
Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında
değerlendirmelerde bulundu, bir sonraki
Yönetim Kurulu’na başarılar diledi ve
gelecek dönem için temennilerini paylaştı.
Ali Bilaloğlu ‘Türkiye’deki tüm otomotiv
markalarını buluşturan, Türkiye’nin en
büyük STK’larından biri olan ve on iki yıldır
yönetiminde aktif olarak görev aldığım
Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanlık
görevim, iki dönemin ardından bu ay
sona eriyor. Bu dönemde, derneğimizin
kurumsallaşması, sektörümüze desteğin
sistematik ve bilimsel hale getirilmesi için
yoğun emek isteyen çalışmalarda bulunduk.
Bu kapsamda yeni kurumsal kimlik
çalışmamızı gerçekleştirdik. Türkiye’nin en
önde gelen araştırma şirketleriyle ülkemizde
otomotivin geleceğiyle ilgili birçok rapor
hazırladık. Türkiye’nin ve dünyanın ilk dijital
otomotiv fuarını gerçekleştirdik. Yönetimimiz
için en önem verdiğimiz kavram; “Ölçmeden
iyileştiremezsin” oldu. ODD’nin en önemli
sorumluluklarından birinin gerek üyelerine
gerekse otomotiv sektöründeki paydaşlara,
bilgiyi zamanında ve en doğru haliyle
sunmak olduğunu düşündük. Böylesi
dinamik ve sürekli gelişen bir sektörde,
bilgiyi güncel ve değerlendirilebilir kılmak
adına Magma Data ismini verdiğimiz ODD
Veri Tabanıyla daha kapsamlı bir yapıya
geçtik. Ayrıca Kurumsal yönetim ilkelerini
benimsemiş olmamızdan dolayı tüzüğümüzü
güncelledik.
Bu noktada, Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görevimi devrederken bana verdikleri
destek için başta Genel Koordinatör
Dr. Hayri Erce ve ekibine, birlikte görev
yaptığımız yönetim kuruluna ve dernek
üyelerimize içten teşekkürlerimi sunarım.
Yeni yönetim kurulumuzun da bu vizyonla,
sektörümüzün değişim ve dönüşümünü en
iyi şekilde yöneteceklerine canı gönülden
inanıyorum. Yeni başkanımızın liderliğinde
ODD’nin başarılarına nicelerini ekleyeceğine
eminim. Yeni Yönetim Kurulu üyesi
arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ederim.’
sözleri ile konuşmasını tamamladı.

19

Paydaş Dernekler

OSD, 47’nci Olağan
Genel Kurulu Gerçekleşti
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 47’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel
Kurul’da 2018 yılından bu yana derneğin yönetim kurulu başkanlığını başarı ile yürüten
Haydar Yenigün görevini Cengiz Eroldu’ya devretti. Yenigün, “Üreterek ve geliştirerek
büyümeye inanan biri olarak; görevi devraldığım tarihten bu yana sanayimizin
küresel rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla ihtiyaçları belirlemek ve çözüm önerileri
geliştirmek, ekosistemin topyekun gelişimini sağlamak, küresel otomotivin içinden
geçtiği dönüşümün önemli bir parçası olmak en önemli hedeflerimiz oldu. Bu bir bayrak
yarışı. Derneğimizin Cengiz Eroldu başkanlığında yenilenen vizyonumuz doğrultusunda
güzel çalışmalara imza atacağına inanıyorum” dedi.
OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gelen Cengiz Eroldu ise “Bu görevi büyük bir
sorumluluk bilinciyle yürüten Haydar Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. OSD’deki yeni
görevimde, tüm OSD üyelerimizin katkılarıyla süregelen çalışmaların başarı ile devam
etmesinin yanı sıra yeni yaklaşımlar ile Türk otomotiv sanayisini daha iyi noktalara
taşımak hedefi ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye otomotiv sanayiine yön
veren 13 büyük üyesiyle sektörün
en köklü kuruluşu olan Otomotiv
Sanayii Derneği (OSD), 47’nci Olağan
Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
Başkan Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin
Ali Dönmez, kamu temsilcileri
ile sektörün paydaş sivil toplum
kuruluşlarının başkanlarının da
katıldığı Genel Kurulda; otomotivdeki
dönüşümün Türkiye’ye yansımaları,
bu yansımaların sonucunda meydana
gelen riskler ve fırsatlar ile sanayinin
gelecek vizyonuna ilişkin önemli
mesajlar paylaşıldı. 2022 Olağan Genel
Kurul toplantısında Haydar Yenigün
OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
Cengiz Eroldu’ya devretti. OSD’nin yeni
döneminde Başkan Vekili Süer Sülün,
Başkan Yardımcıları Münür Yavuz,
Erdoğan Şahin ve Aykut Özüner oldu.
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“Türkiye otomotiv sanayiini başarılarla
dolu bir yolculuk bekliyor”
Genel kurulda konuşan Haydar Yenigün,
“Derneğimiz, 48 yıldır otomotiv sanayiinin
gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla
sürdürüyor. Göreve geldiğim tarihten
bu yana son derece kıymetli çalışmalara
imza attık. Sektörümüzün diğer değerli
sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket
ederek birçok konuda, devletimizin de
ciddi destekleriyle önemli sonuçlar aldık.
2019 yılının sonu ne yazık ki tüm dünya
için yeni bir dönemin başlamasına sebep
oldu. Hayatımıza giren Covid-19 pandemisi
sosyal hayattan iş yaşamına, eğitimden
sağlık konusuna kadar pek çok alanı
etkisi altına aldı. Otomotiv sektöründe de
ezberler bozuldu. Devamında yaşanan
tedarik sorunları, maliyet artışları, küresel
ekonomik gelişmeler, iklim politikaları gibi
tüm konuları yakından takip ettik. OSD
olarak tüm bu kritik konularda alınması
gereken önlemleri, izlenmesi gereken
politikaları her zaman, her platformda dile
getirdik. Dünya genelinde yaşanılan tüm
sorunlara karşın sanayimizin geldiği noktayı
son derece kıymetli buluyorum. Türkiye
otomotiv sektörünü başarılarla dolu bir
yolculuk bekliyor” ifadelerini kullandı.
OSD’nin sektörün yaşadığı köklü değişimi
yakından takip ederek, bu gelişmeler
üzerinden bir yol haritası oluşturmak için
çalıştığını vurgulayan Yenigün, “Göreve
geldiğim 2018 yılından bu yana sanayimizin
küresel rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla
ihtiyaç ve beklentilerimizi ifade edip çözüm
önerileri geliştirmek, ekosistemimizin
topyekun gelişmesi için çalışmak, küresel
otomotivin içinden geçtiği dönüşümün
önemli bir parçası olmak en önemli
hedeflerimiz oldu. Sadece kısa vadeli
konular odağında değil, sanayimizi
gelecekte daha da kuvvetli bir küresel
oyuncu haline getirmek adına uzun
vadeli planlara da odaklandık. Bu amaçla
2021 yılında OSD olarak vizyonumuzu
yeniledik ve yol haritamızı belirledik. Bu bir
bayrak yarışı. Derneğimizin Cengiz Eroldu
başkanlığında, yenilenen vizyonumuz
doğrultusunda güzel çalışmalara imza
atacağına inanıyorum” dedi.

büyük bir özveri ve başarı ile yürüttüğü
başkanlık görevi nedeniyle huzurlarınızda
teşekkürlerimi sunuyorum. Haydar Bey,
bugüne kadar bu görevi üstlenen tüm
başkanlarımız gibi, bayrağı her zaman
bir üst seviyeye çıkarmak üzere çalıştı.
Otomotiv sektörü, küresel platformda
kendini kanıtlamış nitelikli oyunculardan
oluşuyor. 16 yıldır ülkemizin ihracat lideri
ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak
ciddi katkılarda bulunuyor. OSD, sektörün
rekabetçiliğini korumak ve geliştirmek için
öncülük görevini yaklaşık yarım asırdır
başarı ile sürdürüyor. Bu değerli derneğe
başkanlık yapmak hem bir ayrıcalık hem de
önemli bir sorumluluk. Kıymetli üyelerimizin
bana verdiği görevin ağırlığının farkındayım
ve bana olan güvenleri için teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
“Zorluklara rağmen sanayiimizin gelişimini
sürdüreceğiz!”
Cengiz Eroldu, “Yeni teknolojiler, yeni
enerji ve jeopolitik dengeler, pandemi
sonrası bozulan tedarik zinciri, yetenekli
insan darboğazı ve iklim değişikliği
çağında, sanayiimizin önündeki meydan
okumalar artmış ve çeşitlenmiş durumda.
AB ile bütünleşik olarak gelişmiş olan
Türk otomotiv sanayii de önemli meydan
okumalarla karşı karşıya. Değişen teknoloji
nedeniyle, yerlilik oranlarında azalma
riski yaşıyoruz. Enerji fiyatları artarken,
yeni ürünler, orta ve düşük gelirli insanlar
için aşırı pahalı hale geliyor. Korumacı
ekonomik politikalar kuvvetleniyor. Bu
zorluklara rağmen sanayiimizin gelişimini/
büyümesini sürdürmek istiyoruz” ifadelerini
kullandı.

“Haydar Bey bayrağı en üst seviyede
devretti”
OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
gelen Cengiz Eroldu ise “Değerli başkanımız
Haydar Yenigün’e 2018 yılından bugüne
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OYDER

Oyder YouTube kanalı yayın
hayatına hızlı giriş yaptı!

Oyder olarak yaklaşık 2 senedir
iletişimimizi arttırmak adına yaptığımız
çalışmalara bir yenisini ekledik. İçinde
bulunduğumuz dönemde en hızlı
ve etkili iletişim yollarından biri olan
YouTube kanalımızı sizin için aktif
hale getirerek gerek gündemdeki
olaylar ile ilgili gerekse değerlendirme
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videolarımızla size en doğru adresten
bilgiler veriyoruz. Bunun yanı sıra aylık
satış değerlendirmelerini yine sektörün
içindeki kişilerden doğru bilgileri, doğru
zamanda alıyoruz. Şubat ayının ilk
haftası kanalı aktifleştirme çalışmalarını
başlattığımız YouTube kanalımızda,
ilk videoyu yayınladığımız tarihten

bugüne dek video görüntülenme
sayımız yaklaşık 30 bin, abone sayımız
ise yaklaşık 650 abone artış göstererek
sizlerden de büyük ilgi görmüştür. Bu
kapsamda YouTube kanalımızda sektör
ile ilgili tüm bilgileri bulmaya devam
etmek için kanalımızı takip etmenizi
özellikle rica ediyoruz.

YENİ
DACIA DUSTER
EDC OTOMATİK VİTES

Yeni Duster’ın karma CO2 salımı 128-155 g/km, yakıt tüketimi 4,9-7,4 lt/100 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen ekipman ve özellikler versiyonlara göre farklılık
gösterebilir. Ayrıntılı bilgi Dacia Yetkili Satıcılarında ve dacia.com.tr’de.
DACIA.COM.TR
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Röportaj

Benim mottom şu: Olan
mükemmeldir! Elimden
geleni yapıyorsam sonuç
benim için mükemmeldir
çünkü kusursuz bir iş
olmaz.

Yazar, Oyuncu, Yönetmen, Prodüktör
İBRAHİM BÜYÜKAK

Yazar, oyuncu, yönetmen, prodüktör İbrahim Büyükak, OYDER Genel Sekreteri ve Otoban
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Çınar NOYAN’ın sorularını yanıtladı. Büyükak hem özel hayatıyla
ilgili sorulara cevap verdi hem de projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İbrahim Büyükak kimdir, bize biraz
kendinizi anlatabilir misiniz?
Aslen Bursalıyım. Uludağ Üniversitesi’nde
İktisat bölümünü okudum fakat 14
yıldır profesyonel, 3-4 yıl kadar da
yarı profesyonel olarak oyunculuk
alanındayım. Lise yıllarından itibaren
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yazarlığa merak sardım, üniversite
yıllarında ise Leman’da çeşitli yazılar
yazdım. Bursa’da Olay adlı yerel bir
gazetede de yazılarım oldu. 2008 yılında
askere gittim, askerden döndükten sonra
Eser ve Oğuzhan’ın da desteği ile BKM
Mutfak ile yolum kesişti ve Çok Güzel
Hareketler’e 7. bölümden itibaren yazar

ve oyuncu olarak dâhil oldum. Yaklaşık
3 yıl yazar ve oyuncu olarak görev aldım,
neredeyse skeçlerin dörtte üçünde imzam
oldu. Daha sonra Eser ve Oğuzhan ile 3
Adam adlı talk show projesini yaptık o da
4 yıl sürdü. 2016 yılında ilk filmim Küçük
Esnaf fena bir gişe yapmadı daha sonra
Yol Arkadaşım ilk ve ikinci filmi oldukça

iyi sonuçlar verdi. En son filmim olan
Bayi Toplantısı maalesef pandemiden
3 hafta önce vizyona girdi ama ona
rağmen 1.5 milyona yakın bir gişe yaptı.
Zaman olarak bu şekilde denk gelmese
çok daha iyi sonuçlar verebilirdi. Yine
de başarılı bir süreç yaşadık. Son iki
yıldır pandeminin de etkisiyle dijital
platformlara rağbet arttı bunun bir
sonucu olarak Exxen’de alternatif hayat
hikâyemi anlattığım, hem yazıp hem
oynadığım 2 sezonluk bir dizi yaptım.
Bunların dışında çok uzun yıllardır
birlikte olduğum hayat arkadaşım
Nurdan ile evliyim ve bir oğlumuz var.
Daha 9 aylık ve baba olmanın şaşkınlığı,
zorluğu ve mutluluğu içerisindeyim.

Yazarlık benim için bir aşk gibi.
Hem çok zor hem sancılı fakat ne
olursa olsun çok keyifli…
Sizde hem yazarlık, hem
oyunculuk, hem yönetmenlik, hem
prodüktörlük var birçok farklı
alana hâkimsiniz. Bu alanların en
çok hangisini seviyorsunuz?

için onların öncesinde aldığı 3 aylık
eğitimi göremedim ne yazık ki ama
ben de süreç boyunca hem Yılmaz
Erdoğan’dan hem arkadaşlarımdan
görerek kendimi geliştirmeye çalıştım.

Olay Gazetesi’ndeki köşe yazınızın
konusu neydi?
Pazar günleri yarım sayfalık bir köşem
vardı. Yine mizah ile alakalı bir bölümdü.
Köşemin adı “Harakiri” idi. Doğrusu
çeşitli yerlerde çok fazla köşe yazım
oldu. Cinayet tutanakları ile ilgili bile bir
köşem bile olmuştu.

Bursalıyım dediniz, hayatınızın
ilk bölümü Bursa’da geçti. Bursa
ile İstanbul farkı nasıl sizce, orayı
özlüyor musunuz?
Bursa’yı tabii ki çok seviyorum, doğup
büyüdüğüm, bana hayatı öğreten bir
yer. Ama nerede yaşıyor olursan ol
sevdiklerin yanında olduktan sonra,
güzel bir hayatın olduktan sonra

bunu da sırf maddi anlamda da
söylemiyorum. Maddiyat tabii önemli
ama manevi anlamda seni doyuracak
olan insanları çevreyi, dostluğu, aileyi
bir arada tutabiliyorsanız dünyanın her
yeri bir cennete dönüşebilir. Bu yüzden
İstanbul Bursa farkını söyleyemiyorum
çünkü ben Bursa’dayken de çevremden
dolayı çok mutluydum. İstanbul’a geldim
burada başka bir çevre edindim burada
da çok mutluyum.

Uzun yol yolculuklarını çok
severim. Hep derim: Ben tatil
yapmayı değil tatile giden yolu
seviyorum.
Otomobil kullanıyor musunuz,
kullanıyorsanız aracınız hangi
model?
Tabii kullanıyorum. Benim BMW X5
model bir aracım var fakat onda bazı
sorunlar çıktı o yüzden şu an geçici

Tartışılmaz şekilde yazarlık. Çünkü beni
bu işe başlatan asıl tutku bu oldu. Diğer
yaptığım her iş bunun bir promosyonu
gibi geliyor bana. En çok yazarlıktan zevk
alıyorum kesinlikle.

BKM Mutfak benim için hem
program hem de okuldu.
BKM Mutfak’ta yazılanların 4’te
3’ünü ben yazdım dediniz. Bu da
sizi BKM Mutfak’ın başarısının
altındaki görünmeyen sır mı
yapıyor?
Hayır, bu sürecin başarısını tamamen
kendimle ilişkilendirmek istemem
kesinlikle. Bunun en büyük başarısı
Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar’ındır
tabii ki. Benim oraya yazar olarak
girmem ve Eser ile Oğuzhan’ın bana kefil
olması, dolayısıyla onların bana karşı
mahcup olmamaları gerektiği düşüncesi
beni daha azimli olmaya itti. Daha önce
dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştım
fakat sahne sanatlarına bir şeyler yazıyor
olmayı orada pratik ettim ve öğrendim.
Orası benim için hem program hem
okuldu. Ben sonradan dâhil olduğum
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Röportaj

olarak başka bir araç kullanıyorum
ama değiştireceğim aracımı. Otomobil
kullanmayı çok severim fakat bu
tam olarak tutkunluk derecesinde
bir sevgi değil, en son model şu
özellik, şu segment gibi konuşmalara
yabancı kalırım. Ama özellikle uzun
yol yolculuklarını çok severim. Hatta
hep şunu derim ben tatile gitmeyi
seviyorum, tatile varıp tatil yapmayı
değil. Yolculuktaki heves, heyecan ve
coşku beni çok mutlu ediyor.Yolculuk
sırasında saçma sapan şeyler yemek,
hiç aklına gelmeyen lezzetler tatmak çok
heyecan verici. Ben yolculuk sırasında bu
yemek yeme, özellikle abur cubur yeme
ihtiyacını da şuna bağlıyorum; insanlar
yüz binlerce yıldır göç yolunda buldukları
yiyeceği yeme zorundaydılar çünkü bir
adım sonra neyle karşılaşacaklarını
bilmiyorlardı. Dolayısıyla bence biz
beynimize seyahat sinyali verdiğimizde
vücudumuz otomatik olarak önüne gelen
her şeyi yemek istiyor.

Peki ilk otomobiliniz neydi, ilk ne
zaman otomobil aldınız?
İlk otomobilime 18 yaşında sahip
oldum, modeli Renault Twingo’ydu.
Çok da severek kullandığım bir araçtı.
Daha sonra Peugeot arabam oldu, Ford
arabam oldu. Üniversite zamanımda orta
ve ortanın altı segment pek çok araca
bindim.

Sinemada yaptıklarımın aksine
burada bir dram komedisi ele
alıyoruz, oldukça trajik anlar da
var.
Kendi hayatınızı anlattığınız diziniz
nasıl gidiyor?
Aslında direkt kendi hayatımı
anlatmıyorum, bu dizi pandemi
döneminde evlere kapandığımız zaman
ortaya çıkan bir fikir oldu. Şöyle ki ben
hep hayatımdaki kırılma noktalarını
düşünürüm. O toplantıya gitmesem ne
olurdu gibi. O kırılma anlarını düşündüm.
Örneğin babam eğer ben İstanbul’a
gitmeyip Bursa’da kalmış olsaydım bana
bir şirket açacaktı, kendisi bir yatak
firmasının Genel Müdürüydü ki hâlâ daha
çalışmaya devam eder. Dolayısıyla ben de
bunu düşünerek bu diziyi kaleme aldım.
Bu şekilde kendi alternatif istemediğim
bir geleceği kurdum ve kendimin o
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versiyonunu yazmaya başladım. Aslında
tek sezonluk bir iş olarak düşünmüştüm
ama hem kanal hem oyuncu
arkadaşlarım ikinci bir sezon için ısrar
ettiler ve böylece ikinci sezon ortaya çıktı.
Çok güzel izleniyor oldukça mutluyuz,
güzel geri dönüşler alıyoruz. Sinemada
yaptıklarımın aksine burada bir dram
komedisi ele alıyoruz, oldukça trajik anlar
da var. Bir taraftan da bana yönetmenlik
yapabilme cesareti verdi o yüzden benim
için de özel bir iş. Hem ilk yönetmenlik
deneyimim hem de kendimi anlattığım
bir iş oldu. Bunun dışında reklamında yer
aldığım firma ile YouTube için kısa bir dizi
projem var Mayıs ayında, 12 bölümlük

olacak. Yine hem yazıp hem yönetip hem
de rol alacağım bir iş olacak. Yazın da bir
tane film yapmayı umuyorum, o film de
2022 sonu 2023 başı gibi vizyona girecek.

Yönetmenlik hayatı oldukça zor,
yorucu ve dahiyane gibi geliyor.
Sizin düşünceniz nedir?
Benim bundan evvel yaptığım tüm
işlerde yönetmenimiz Bedran Güzel
oldu. Tüm süreçte ben aslında yönetmen
yardımcısı gibiydim. Tüm montaj ve
set süreçlerine dâhil oldum dolayısıyla
benim için çok uzak bir şey değildi. Fakat
hâlâ öğrenmem gereken pek çok şey

var özellikle teknik kısımlarla ilgili. Kendi
yazdığım hikâyeyi artı ve eksileriyle
ortaya koymak bana çok keyifli geldi.
Kesinlikle daha zor, çok meşakkatli ama
kusurlarıyla da olsa bana ait olması beni
çok keyiflendiriyor.

Benim mottom şu: Olan
mükemmeldir! Elimden geleni
yapıyorsam sonuç benim için
mükemmeldir çünkü kusursuz bir
iş olmaz.

sonra bir işi hayali olarak yüzde yüz
bitiriyorsunuz fakat bu reji döneminde,
oyuncularla belirli seviyeye geliyor.
Eğer bu seviye yüzde ellinin altına
düşmezse bir başarı kazanılıyor ama
yüzde ellinin altı başarısızlığa gidebilir.
Ama ben hep motto olarak şunu baz
alıyorum: Olan mükemmeldir. Ben
örneğin 24 Mart 2022 saat 09:00'da
ne yaptıysam yaptım oldu ve elimden
gelenin en iyisi buydu. Sete çıktığımda
da böyle düşünüyorum elimden geleni
yapıyorsam mükemmeldir tabii ki eksiği
olabilir ama hiçbir şey kusursuz olamaz.

Yönetmen kafasında bir
senaryoyu kuruyor ve bir şekilde
resmediyor. Çıkan sonuçla
hayaldeki yüzde yüz uyuşuyor mu?

Yönetmen olarak oyuncuyla
anlaşamadığınız, oyuncu olarak
da yönetmen ile fikir ayrılığı
yaşadığınız durumlar var mı?

Kesinlikle uyuşmuyor. Örneğin ben
geçen gün bir sahne yazıyordum ve o
sahnede 3 kişi var. Üçünün arasında
bir diyalog var ve kendi kafamda onu
oynarken çok hoşuma gitti ama sonra
şunu düşünüyorsunuz o yazdığınız
şey, düşündüğünüz mekân hiçbiri tam
istediğiniz gibi olmuyor. Yazdıktan

Ben normalde coşkulu bir karakterim
ama sette olabildiğince sakin kalmaya
çalışıyorum ve problemleri diyalogla
çözmeye gayret ediyorum. Çünkü
orada bir topluluk var ve yönetmenlik
tüm bu birimleri yönetmek olduğuna
göre benim daha sabırlı ve anlayışlı
olmam gerekiyor. Ben hazırlık sürecinde

oldukça titiz davranıyorum, oyuncu
seçiminde de role ve sete uyum
sağlayabilecek kişilerle çalışmaya özen
gösteriyorum. Çünkü böylece çekim
süreci daha da keyifli hale geliyor.
Sette ses yükselmesi ve gerginlik
benim oldukça kaçınmaya çalıştığım
durumlar.

Sette her şeyi kontrol altında
tutabilen yönetmen ev hayatında
neler yaşıyor?
Evde durumlar oldukça değişti, oğlum
bana her şeyi yaptırıyor âdeta onun
bir avatarı gibiyim. İşaret ettiği her
yere beni götürüyor. Patron bebek
gibi şu an evde. Önceden çocuğunu
anlatanlara içimden laf ederdim, şimdi
hem sürekli çocuğunu anlatan hem
de sürekli çocuğunun fotoğraflarını
gösteren bir babaya dönüştüm. Bu
yüzden önceden laf ettiğim herkesten
özür diliyorum. İnsan çocuğu
olunca deliriyormuş bunu anladım.
Konuşurken bile özlüyorum şu an çok
tuhaf bir durum cidden.
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Yeni
Üyelerimizle
Gücümüze
Güç Katıyoruz
Oyder olarak, 2021 yılı başından beri
yetkili satıcılarımız ile iletişimimizi
güçlendirmek adına yeni çalışmalar ve
altyapı değişiklikleri yaptık. Ocak ayından
itibaren başlattığımız online toplantılar,
Oyder Aplikasyonu ve Temmuz ayında
başlattığımız Bölge Diyalog ziyaretleri
ile birlikte yetkili satıcılarımız ile bizzat
temas ederek çalışmalarımızı ilk ağızdan
anlatıyor ve yetkili satıcılarımızın kendi
plazalarına gidip onlarla istişarede
bulunuyoruz. Kurduğumuz bu güçlü
iletişim sonucunda OYDER çatısı
altında birlik ve beraberlik içinde olan
ve yaptığımız çalışmalara verdikleri
destekleri gönülden hissettiğimiz
meslektaşlarımıza bir kez daha
teşekkürlerimizi sunuyor, bu süreçte
aramıza katılan tüm yetkili satıcılarımıza
hoş geldiniz diyoruz.
Gücünüzü yanımızda hissettiğimiz
sürece güçlüyüz!
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ALJ OTOMOTİV (Toyota)
İsmini kurucusu Sheikh Abdul Latif Jameel’den alan ALJ,
günümüzde Toyota Grubu’nun dünya üzerindeki en büyük
bağımsız distribütörü konumundadır.
ALJ, 1955 yılında Toyota marka araçların Suudi Arabistan
distribütörlüğünü alarak Toyota ile işbirliğini 60 yıldır
sürdürmektedir. 70’lerin başında iş alanını genişletme
kararı alarak, ilerleyen dönemlerde faaliyetlerine
gayrimenkul, reklam ve medya sektörlerini de eklemiştir.
ALJ, 80’lerin başından itibaren de otomotiv yedek parça
ve aksesuar, tüketici finansmanı ve enerji alanlarına giriş
yapmıştır. ALJ’nin hedefleri ve hedefleriyle aynı çizgide
dünya genelindeki yatırımları her geçen gün artarak devam
etmektedir. ALJ Dünya üzerinde Türkiye dahil 17 ülkede
faaliyetlerini sürdürmektedir.
ALJ, 60 yılı aşkın Toyota tecrübesi ve müşteri odaklı hizmet
anlayışını benimseyen, eğitimli ve deneyimli çalışanları
ile dünya standartlarındaki modern donanımlı İstanbul
Çekmeköy şubesini Aralık 2010, Ankara Yenimahalle
şubesini Şubat 2013 tarihinde hizmete açmıştır.

BAŞARAN OTOMOTİV (Volkswagen)
Volkswagen Yetkili Satıcısı Başaran Otomotiv Otelcilik
Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., üstün hizmet
anlayışını hedef edinerek, müşterilerine satış ve servis
alanlarında 1996 yılında beri Antalya merkezli olarak
faaliyet göstermektedir. Antalya bölgesinde hizmet ağını
geliştirmeye yönelik olarak 2002 yılında Başaran Alanya’nın
kapılarını açmasının ardından, 2008 yılında Muğla
bölgesinde Başaran Fethiye de bu ağa katılmıştır. Başaran
Isparta ise 2010 yılından beri Isparta'da tek Volkswagen
Yetkili Servisi olarak hizmet vermektedir.
Başaran Otomotiv, toplam 22.000 adetlik araç parkı,
45.000 m² kapalı alanı ve 330 kişilik uzman kadrosuyla
müşterilerine mükemmel hizmeti sunmak için çalışmalarına
devam etmektedir. Merkez ve şubelerinde aynı anda 80
araca hizmet verebilen Yetkili Satıcımız, tüm müşterilerinin
otomotiv ihtiyaçlarına satıştan kredi ve kasko hizmetlerine
kadar hızlı çözümler sunmaktadır.

DOĞU OTOMOTİV (Opel)
Doğu Otomotiv, 1996 yılında Zahir Kandaşoğlu tarafından Van'da kuruldu. İlk olarak otomotiv sektöründe ticari faaliyetine
başlamıştır ve halen aynı unvanla ticari faaliyetlerine devam etmektedir.
Doğu Şirketler Grubu, akaryakıt, otomotiv, inşaat, hazır beton, sigorta hizmetleriyle faaliyet göstermektedir. Müşteri coşkusu
ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalıştığı firmalarla birçok başarılara imza atmıştır. Doğu Şirketler Grubu Van'da bir adet Petrol Ofisi
istasyonu, Opel & Chevrolet bölge bayiliği, Doğu İnşaat, Doğu Beton ile ekonomik faaliyetlerine devam etmektedir.
Hızlı ve sağlıklı büyüyen Doğu Şirketler Grubu 200 kişilik kadroyla çalışmaktadır.
Hizmette kalite, müşteri coşkusu ve güveni esas alan Doğu Şirketler Grubu, başarıya muhtaç ve onun peşinde koşan insanlar olma
çalışma felsefesini bütün çalışanları ile ve iş ortaklarıyla her gün yeniden hayata geçirmektedir.

EFE OTOMOTİV (Honda)
Otomotiv sektöründe 42 yıllık deneyimiyle Efe Motorlu Araçlar Tic. A.Ş. Ankara'da, 24.000 m2`lik kapalı alanıyla Türkiye`nin en
büyük Honda, ve Honda Motor markalarının satış, servis ve yedek parça hizmetini sunmaktadır. Efe Grubu`nun profesyonel ve
konusunda uzman kadrosuyla gerçekleştirdiği satış öncesi ve sonrası kusursuz hizmet anlayışı tüm müşterilerimizce ödüllendiriliyor.
Bayiliğini yaptığı markalarda tüm zamanların Türkiye birincisi olan Efe Motorlu Araçlar Tic. A.Ş. bu zirvedeki yerini sürdürmekte
kararlıdır.

BORA OTOMOTİV (Honda)
1990 yılında Honda ailesiyle birlikte yola çıkan Bora Otomotiv, müşterilerinin memnuniyetiyle 30 yılı aşkın süredir üçüncü
nesile ulaşmanın keyfini yaşıyor. Hep ileriye götürecek temel ilkelerini belirleyip, onlardan hiç taviz vermemeye söz vermiş ve
bu sözüne hep sadık kalmıştır. Bu rotayı çizerken hareket noktası Honda’nın özü olan ‘önce insan, sonra makine’ anlayışından
hiç sapmamak, ilk günkü şevk ve heyecanını, dinamizmini hiç kaybetmemek, sektörde yenilikleri yaratan olmak, müşterilerine
daima güler yüz ve anlayış gösterirken, doğrulardan ödün vermeden Bora ailesi olabilmek...
Bugünkü sağlıklı yapısı müşterilerinin tam güveniyle oluştu.1990’da başlayan ilişkiler bugün üçüncü nesile taşındı. Hizmet
verdiğimiz müşterinizin yüzünde gülümsemeyi görebilmek, yaptığınız işin içinize sinmesi açısından o kadar önemli, o kadar
gurur verici ve o kadar güzel bir şey ki… Artan iş hacmi ve müşterilerinin ilgisiyle büyüyen Honda Bora, güler yüzlü ve deneyimli
personeli ile hizmetinizde…
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EYSA - ESAY OTOMOTİV (Honda, Isuzu)
Eysa Otomotiv; bugün, dünyanın en prestijli ve kaliteli otomobillerini ve otomotiv ürünlerini Türkiye ile tanıştırmaya devam ediyor.
Antalya-Kepez'de yer alan Honda Plaza Eysa'da Honda marka araçların satış, servis, yedek parça, ikinci el ve sigorta hizmetlerinin
verildiği müşteri memnuniyeti ve kaliteyi her zaman ilk planda yer vermektedir. Müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmeti ilke
edinmiş modern düşünce anlayışıyla Honda Plaza Eysa, devamlı değişen teknolojiye kendini sürekli yenileyerek cevap vermektedir.
Antalya ilinin Kepez ilçesinde bulunan Eysa Otomotiv, güler yüzlü personeli ve ferah showroomu ile hizmet vermeye devam
etmektedir.

METELER OTOMOTİV (Hyundai)
Hyundai Meteler Plaza, otomotiv sektörünün önde markası olan Hyundai yetkili bayisi olarak 1998 yılından bu yana hizmet
vermektedir. Hyundai Meteler Plaza, uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde sürdürdüğü bu hizmet anlayışıyla Rize Merkez
ilçesinde Hyundai’nin en çok ziyaret edilen yetkili bayilerinden biri olmuştur. Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş bayisi
Meteler Plaza’nın vizyonu, beklentilerin üzerine çıkan bir anlayışla hizmet sunarak, üstün müşteri memnuniyeti sağlamak ve içinde
bulunduğu sektörün güçlü bir halkası olan Hyundai'yi, Hyundai Meteler Plaza tecrübesiyle, marka değerine yakışır biçimde temsil
ederek ilerlemektir. Hizmet verdiği otomobil sektörünün rekabet dolu bir pazar olduğunun bilinciyle; faaliyet alanı dahilinde
hizmet verdiği tüm konularda, müşteri ihtiyacına yönelik olan tüm ürün ve hizmetleri, benimsenen koşulsuz müşteri memnuniyeti
ilkelerince, mümkün olan en kısa sürede ve en etkin biçimde sunmayı kalite politikası olarak benimsemektedir.
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AYYILDIZ - ADNAN OTOMOTİV (Toyota, Mazda, Mitsubishi)
Trabzon ilinin Merkez ilçesinde, kurulduğu tarihten bu güne kadar müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan Toyota Ayyıldız, güler
yüzlü personeli ve ferah showroom ile hizmet vermeye devam etmektedir.
1982 yılında ilk firması olan Adnan Pazarlama ile beyaz eşya ve zücaciye sektöründe faaliyete başlayan Aygroup; 1999 yılından
itibaren otomotiv satış, servis ve yedek parça,2009 yılından itibaren restoran ve düğün salonu,2013 yılından itibaren ise inşaatgayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 1982 yılından beri güven, dürüstlük, emniyet gerektiren bir sektör olan
otomotiv alanında yaklaşık 5000’nin üzerinde araç satışı gerçekleştiren firmamız, 2014 yılı sonunda Toyota bayiliğini de bünyesine
katmıştır. 1982 yılında ticari hayatına başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yıldız’ın piyasalarda sağladığı güvenirlik, samimiyet,
yenilikçilik çizgisi ile otomotiv sektöründe emin ve sağlam adımlarla daha ileriye gitmeyi misyon olarak benimseyerek çalışma
hayatına yön veriyor.

BAKIRCILAR OTOMOTİV (Toyota, Opel, Peugeot)
Antalya ilinin Merkez ilçesinde, kurulduğu tarihten bu güne kadar müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan Toyota Bakırcılar,
güler yüzlü personeli ve ferah showroom ile hizmet vermeye devam etmektedir.
2000 yılında Antalya Kepez’de faaliyetine başlayan Toyota Plaza Bakırcılar, 2.200 m2 kapalı servis alanı, 1050 m2 showroom alanı,
4.750 m2 otopark alanı ile Toyota müşterilerimize birinci el satışın yanısıra, servis, yedek parça, sigorta ve 2. el satış birimi ile
hizmet vermektedir.
Toyota'nın tüm dünyadaki temsilciliklerinde uyguladığı kusursuz kalite kriterlerine uygunluğunu ve başarısını belgeleyen Bakırcılar
Antalya Plaza, müşteri memnuniyetini de ön planda tutuyor.2012 yılında Toyota’nın en prestijli Müşteri Memnuniyeti Ödülü olan
ICHİBAN (Japonca “Birinci” anlamına geliyor) Ödülünün sahibi olmuştur.
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VOSKAR OTOMOTİV (Volkswagen)
Volkswagen Yetkili Satıcısı Voskar Otomotiv İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. üstün hizmet anlayışını hedef edinerek; müşterilerine satış
alanında hizmet verdiği Rize ilindeki 1.000 m2'lik showroomunda 2015 yılından beri faaliyet göstermektedir. Satıştan, kredi ve kasko
hizmetlerine kadar otomotiv ihtiyaçlarına hızlı bir çözüm getiren Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Voskar Otomotiv İnş. San ve Tic. Ltd.
Şti. tesislerinde üstün hizmet anlayışı ve 33 kişiden oluşan eğitimli uzman kadrosuyla Volkswagen müşterilerini buluşturuyor.
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GÜMÜŞ OTOMOTİV (Volkswagen, Skoda)
Volkswagen Yetkili Satıcısı Gümüş Otomotiv, 1999 yılında Hatay’ın Merkez ilçesinde, Volkswagen markasını temsilen Yetkili Satış ve
Yetkili Servisi olarak faaliyete başlamış, 2006 yılında da Hatay’ın İskenderun ilçesinde Volkswagen Plazasını kurmuştur.
Volkswagen markasıyla kazandığı başarı ve müşteri güvenini 2021 yılında Skoda markasını bünyesine katarak güçlendirmiştir.
Skoda Gümüş Otomotiv; Hatay’ın Belen ilçesinde Showroom 1.000 m2, Mekanik Atölye 4.000 m2 ve Hasar Atölyesi 4.000 m2’lık
kapasitesi ile otomotiv sektöründe istikrarlı bir şekilde büyüme göstermektedir.
Satış, Servis, Yedek Parça ve 2. el DOD markası, Sigorta Aracılık ve Hasar birimlerinde uzman kadrosuyla müşterilerine hizmet
sunmaktadır. 23 yıllık deneyim ve tecrübe ile müşteri memnuniyetini gözeterek, sektörde sağlam bir şekilde yer edinerek, faaliyet
göstermeye devam etmektedir.
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Geleceğin bugüne
hediyesi.
Yeni KONA Elektrik ile hep daha iyiye.
Geleceği yaşamak için bir adım attığında, uzak görünen yarınların aslında
senin için hazır olduğunu göreceksin. 484 km’lik sürüş menzili, elektronik
vites paneli, 10,25” dokunmatik bilgi eğlence sistemi, KRELL Premium
ses sistemi ve daha birçok son teknoloji özelliğe sahip Yeni KONA Elektrik
ile geleceği şimdiden yaşamaya başlayabilirsin.

100.000 km
Üretici Onarım Güvencesi

160.000 km

Batarya Garantisi

KONA Elektrik modellerinin WLTP ölçüm standartlarına göre ortalama menzili 305-484 km, ortalama enerji tüketimi ise 14,3-14,7 kWh/100 km
arasındadır. Hyundai modelleri 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti kapsamındadır. Ayrıca yasal garantinin dolmasından sonra, araçların ilk
tüketiciye teslim tarihinden itibaren 5 yıl ya da 100.000 km’ye kadar üretim kaynaklı arızaların onarımları Hyundai Üretici Onarım Güvencesi
kapsamındadır. Bataryalar ise 8 yıl ya da 160.000 km’ye kadar garanti kapsamındadır. Ayrıca lansmana özel ilk 5 bakım ve wallbox şarj cihazı
hediye olarak verilmektedir. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr’de bulunmaktadır. İlanda yer alan aracın donanımları
Türkiye’de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir.

Haber

“Geleceğin Sektörlerinde Kadın
İstihdamı ve İş-Yaşam Dengesi”
Zirvesi Gerçekleştirildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Marmara
Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ESKAR) işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen
“Geleceğin Sektörlerinde Kadın İstihdamı ve İş-Yaşam Dengesi Zirvesi” Marmara
Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Zirvede siyaset
ve iş dünyasından isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Derneğimizden Mali ve İdari İşler
Sorumlusu Yağmur Hilaloğlu’nun
da katılım gösterdiği zirvenin açılış
konuşması ESKAR Müdürü Prof. Dr.
Fatma Ayanoğlu tarafından yapıldı.
Bu panelin kadın istihdamında iş ve
yaşam dengesi raporuna bir zemin
hazırladığını söyleyen Ayanoğlu, “Kadın
istihdamını artırmak için güçlü kadın,
güçlü aile, güçlü toplum misyonuyla
araştırma ve çalışmalarımıza yön
veriyoruz” dedi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kurt
konuşmasında “Günümüzde
üniversitelerimiz çalışanlar ve
öğrenciler bakımından kadın-erkek
eşitliğinin belki de en rahat sağlandığı
ve eşit işe eşit ücret gibi hayati
konuların çözüldüğü kurumlardır.
Yapılan akademik çalışmalar,
sürdürülebilir kalkınmanın kadınların
iş hayatına katılımlarıyla doğru orantılı
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ilerlediğini göstermektedir. Kadınların
istihdamı, bunun sonucunda, elde
edilen refah seviyesinden daha fazla
pay almaları ve bu kalkınmanın
çıktılarından eşit derecede
faydalanmaları anlamına geliyor.”
dedi.

Kadınların ekonomik konumlarının
güçlendirilmesi ve kadına şiddetin
sonlandırılmasının öncelikli çalışma
konuları olduğunu söyleyen KEFEK
Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Av. Belgin
Uygur, “Kadınlarımızı güçlendirmenin
en kestirme yolu onları hayatın her
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alanında özellikle de ekonomi ve
üretim sürecine dahil etmekle
birlikte kadın istihdamının ve
girişimciliğinin sürdürülebilir kılınması
gerekmektedir.” dedi.
Sektör temsilcilerinin yer aldığı ilk
panelde konuşan Şenpiliç Yönetim
Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, dijital
dönüşümün sektörlerde meydana
getirdiği değişimlerden bahsederek
“kadın istihdamının artırılmasıyla
birlikte iş ve aile yaşamının birbirine
uyumlaştırılması gerekmektedir”
dedi. İstanbul Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİP)
Başkanı Mustafa Gültepe, Hazır
Giyim ve Konfeksiyon sektöründe
kadın istihdamı üzerine bir sunum
gerçekleştirdi. Çalışanlarının yüzde
52’sinin kadın olduğunu vurgulayan
Gültepe, hazır giyim sektöründe
kadınları egemen olduklarını ancak
orta ve üst düzeyde kadın yöneticilerin
artırılması gerektiğini söyledi. Gültepe
sözlerine kadın istihdamını artırmak
için lise ve üniversite düzeyinde eğitim
ve projelere sağladıkları katkılardan
bahsederek devam etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Canan Sarı
ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği
(YKDD) Yönetim Kurulu Üyesi Özge
Bulut Maraşlı’nın konuşmacı olarak yer
aldığı panelde kadın istihdamındaki
maddi ve sosyal eşitsizlikler ele alındı.
Zirve Rektör Prof. Dr. Mustafa Kurt ve
Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu tarafından
konuşmacılara plaket takdim
edilmesiyle sona erdi.

Makina İmalat Sanayii Dernekleri
Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan
Dalgakıran, yakın gelecekte üretimin
robotlar tarafından yapılacağını
söyleyerek hem kadınların hem de
erkeklerin teknolojik gelişmeler
ışığında nitelikli eğitimler alması
gerektiğine değindi. Dalgakıran,
girişim anlamında siyasal ve sosyal
alandaki eksiklerden bahsederek “birey
alanında hak ve özgürlükleri koruyacak
mekanizmalar inşa edilmeli” dedi.
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreter
Yardımcısı Deniz Karakaş ilk panelin
son konuşmacısı olarak yer aldı.
Karakaş, kadın istihdamını uluslararası
düzeyde ele alan veriler paylaşarak
yenilik ve inovasyon anlamında
kadınların temsilciliğinin yüksek olduğu
şirketlerin önde olduğunu söyledi.
Zirvenin ikinci panelinde ise Kadın
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri
konuşmacı olarak yer aldı. Ekoteks
Yönetim Kurulu Başkanı ve İHKİB
TİM Delegesi Nilgün Özdemir, Kadın
Girişimcileri Derneği (KAGİDER)
Yönetim Kurulu Üyesi Esra Bezircioğlu,
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Sektörel

Togg Üst Yöneticisi
Karakaş: 12 ay içinde
1000 şarj istasyonu
kurmak için yola çıktık
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu
(TOGG) Üst Yöneticisi (CEO)
GÜRCAN KARAKAŞ

Karakaş, “global iletişim ortağı” olduğu,
iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim
değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza
indirmek amacıyla düzenlenen EKO İKLİM
Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve
Fuarı’nda Togg Projesi’nde gelinen son
noktayı ve yürütülen çalışmaları anlattı.
Dünyada otomotiv sektöründe oyunun
kurallarının değiştiğine dikkati çeken
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Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Togg olarak
akıllı ve hızlı şarj hizmetlerini oluşturabilmek için bir
şirket kurduk ve önümüzdeki 12 ay içinde toplam
1000 tane şarj istasyonumuzu kurmak için yola
çıktık." dedi.

Karakaş, kullanıcı beklentileri ve
alışkanlıklarının değişmesi ve teknolojiyle
akıllı cihazların bütünleşmesinin buna
neden olduğunu söyledi.

teşviklerle ülkelerindeki dönüşümü
hızlandırıyor. Biz Togg olarak yolun
başından itibaren hikayemizi bu
çerçevede yazdık.” diye konuştu.

Karakaş, böyle değişim ve dönüşümlerin
olduğu dönemlerde gerçek anlamda
sıçramalar yapmak gerektiğini ifade
ederek, “Bunun farkında olan ülkeler de

Togg’un kullanıcı odaklı yaklaşımına
değinen Karakaş, bağlantılı, otonom
ve paylaşımlı elektrikli araçların
son 7-8 senedir konuşulduğunu

ancak Togg’un farkının teknolojisinin kullanıcı
merkezli olmasının yanı sıra akıllı ve empatik
bir şekilde tasarlanması olduğunu bildirdi.
Karakaş, “startup”larla çalışmanın önemine
işaret ederek, şöyle konuştu:
“Günümüzün inovasyonlarının yüzde 70’i
kurumsal şirketlerden geliyor. 2030’lardan
sonra bütünleşen ekosistemler dünyasında
inovasyonların yüzde 75’ten fazlası
‘startup’lardan gelecek. Çünkü startup
dünyasının yaratıcılığı ve hızı kurumsal
şirketlerde yok. O yüzden bu konuyu çok
önemsiyoruz.”
“DNA’mızda insan ve teknoloji var”
Aracın kaç beygir olduğunun değil,
mikroişlemcisinin hızının sorulmasını tercih
ettiklerini dile getiren Karakaş, “Çünkü
gelecekte farkı yaratacak o. Bizim odağımız
farklı bir yaklaşım ve farklı bir organizasyon
gerektiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Marka olarak DNA’larında insan ve teknoloji
olduğunu vurgulayan Karakaş, şunları
kaydetti:
“En hızlı, en verimli noktayı da şu şekilde
gözlemledik, Doğu kültürünün yaratıcı,
esnek, duygusal boyutunu, Batı kültürünün
organizasyon planlama yeteneği ve
rasyonel dünyasıyla birleştiği sürece
teknoloji o zaman akıllı, empatik bir cihaza
çok daha hızlı bir şekilde dönüşebiliyor. O
nedenle kullanıcılarımıza hizmet edecek
akıllı cihazların tasarımını bu boyutta ve
sürdürülebilir bir iyileştirme sağlayacak
boyutta tasarlıyoruz.”
Bu konuda hızlı hareket etmenin de
önemli olduğunu söyleyen Karakaş, bir
fırsat penceresi olarak bakıldığında yeni
nesil araçların, akıllı cihazların ve mobilize
ekosisteminin kurulumunun 2023’ten itibaren
yavaşlayacağını o nedenle hızla hareket
edilmesi gerektiğini anlattı.
“Avrupa’nın en temiz boyahanesi”
Karakaş, Togg’un navigasyon, oyun sistemi
ve dış dünyaya bağlantılarını organize edecek
bilgisayarını kendilerinin tasarladıklarını ifade
etti.
Togg’un fabrikasına da değinen Karakaş,
tesiste karbon ayak izinin düşürülmesini de
ön planda tuttuklarını dile getirdi.
Karakaş, fabrikadaki boyahanenin Avrupa’nın
en temiz boyahanesi olduğuna dikkati
çekerek, “Uçucu organik bileşenlerin

seviyesine baktığımızda Avrupa
normlarının 7’de, Türkiye normlarının
9’da birindeyiz. Bunu gerçek anlamda
sürdürülebilirliğe inandığımız
ve gelecekte kazanacağı öneme
inandığımız içine yapıyoruz.” dedi.
Ortak girişim kurdukları batarya
ortaklarının dünyada karbon nötr
hücreye sahip olduğuna dikkati çeken
Karakaş, EKO İKLİM gibi zirvelerle
toplumun elektrikli araçları kullanmaya
özendirilmesi gerektiğini bildirdi.
Karakaş, şöyle devam etti:
“Şarj altyapısının uygun olması da
bunu özendirecek bir konu. Bu
kapsamda ülkemizde de ciddi adımlar
atılıyor. Biz de Togg olarak akıllı ve
hızlı şarj hizmetlerini oluşturabilmek
için bir şirket kurduk ve önümüzdeki
12 ay içinde toplam 1000 tane şarj
istasyonumuzu kurmak için yola çıktık.”
Şarj istasyonlarına yönelik hesaplar
yapıldı
Konuşmasının ardından dinleyicilerin
sorularını da yanıtlayan Karakaş, şarj
altyapısına yönelik soru üzerine şunları
söyledi:
“Bu konuda 20’den fazla ülkeyi
kıyasladık. Yaptığımız hesaplarda

elektrikli araçların ülkenin elektrik
tüketimindeki yeri yüzde 5’lerin
altında. Herkes aynı anda benzin
doldurmak istediğinde olacak
sıkıntılar gibi, herkes aynı anda
şarj etmek istediğinde de sıkıntı
olabilir. Bunun yayılımını planlamak,
rezervasyon sistemleriyle belirli
saatlerde şarjı özendirerek yaymak
mümkün.”
Karataş, şarj istasyonlarına ilişkin
planlamalara da değinerek, şu
ifadeleri kullandı:
“Nerelerde şarj istasyonu olabilir?
Ülkemizin bir ucundan bir ucuna
ulaşmak istesek kendimizi ne zaman
rahat hissederiz? Geldiğimiz noktada
trafiği yoğun olan bölgelerde her 25
kilometrekarede hızlı şarj istasyonu
olursa daha az yoğun olan bölgelerde
de 50 kilometrekarede bir olursa.
Hesabımızı yaptığımız zaman ortaya
çıkan rakam devasa büyük rakamlar
değil. Oradan da cesareti alarak
kendimiz akıllı şarj sistemleri şirketini
kurduk.”
Togg’un yerlilik oranına yönelik soru
üzerine de Karakaş, yüzde 51 ile
başlanacağını, bir sonraki modelde
de yüzde 68’e çıkmayı hedeflediklerini
kaydetti.
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Atatürk’ün
Kullandığı
Otomobiller

Hepimiz için Atatürk’e dair yeni bir bilgi
öğrenmek veya daha önce görmediğimiz
bir fotoğrafını görmek oldukça heyecan
vericidir. Onun hakkında çok merak edilen
ayrıntılardan biri de Atatürk’ün hangi
arabaları kullandığı ve belki de nasıl bir
otomobil zevki olduğudur. Atatürk’ün sahip
olduğu arabalar üzerine yazılan bu değerli
yazıyı siz Otoban okuyucularımızın bilgisine
sunuyoruz.

Atatürk’ün makam aracı: Cadillac 80 Serisi
Bugün Ata’mızın kullanmış olduğu biri Cadillac diğer ikisi
Lincoln markalı üç otomobil, Cumhuriyet tarihine tanıklık
etmenin gururu ile Anıtkabir’de ziyaretçilerini karşılıyor.
Ata’mızın bir de çok bilinmeyen Mercedes marka otomobili
daha bulunuyor.
Atatürk’ün makam aracı olarak kullandığı otomobil 23 Nisan
Kulesi’nde ziyaretçilere selam veriyor. 1936 model olan
bu otomobil, Atatürk’ün ölümüne kadar kendisine hizmet
etmeyi sürdürmüş, vefatının ardından da kullanılmaya
devam etmiştir. 1959 yılına gelindiğinde ise araç Anıtkabir’e
bağışlanmıştır.
Aracın kaputunun altında 150 beygir güç üretebilen 6.8
litrelik 12 silindirli bir motor yatmaktadır. Döneminin en güçlü
modelleri arasında gösterilen bu Cadillac markalı otomobil,
devasa ön ızgarası ve geniş çamurlukları ile dikkat çekiyor.
Aracın konsolunda bulunan küçük saat ise 09.05’e ayarlanmış
durumda. Otomobil, Ankara Hususi 0645 (A.H.0645) plakaya
sahip.
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Atatürk’ün tören otomobili: Lincoln Cabriolet K Serisi

1934 model olan bu otomobil, Lincoln’ün K serisinin tek
üstü açık versiyonu olma özelliği taşıyor. 1935 ile 1938 yılları
arasında Atatürk’e hizmet etmiş olan araç daha sonra Celal
Bayar dönemine kadar kullanılmış.
Genelde devlet başkanlarını karşılamak için kullanılan model
12 silindirli bir motora sahip. 6.4 litrelik bu motor yine 150
beygir güç üretiyor. Siyah renkli bu üstü açık otomobilin bez
tavanı ise arkada toplanıyor.

Atatürk’ün zırhlı otomobili: Lincoln

1935-1938 yılları arasında Ata’mıza hizmet eden otomobil,
7 kişilik bir oturma düzenine sahip. Ortadan menteşeli dört
kapıya ev sahipliği yapan aracın en önemli özelliği ise zırhlı
olması. Camları da kurşun geçirmez olan otomobil dönemin
ilk zırhlı araçları arasında gösteriliyor.
Kumaş kaplı tavanı, halı kaplı yer döşemesi ile dönemine göre
son derece konforlu olarak kabul edilebilecek olan araç yakın
zamanda restorasyon da gördü. 6.8 litrelik 150 beygir gücüyle
de öne çıkan otomobil 3 ileri manuel vitese sahip.

Atatürk’ün ilk arabası: Mercedes Sindelfingen
1924 ile 1929 yılları arasında üretilen bu araç
Atatürk’ün ilk otomobili olma özelliği taşıyor.
100 beygirlik dört silindirli bir motora ev
sahipliği yapan araç 9 Temmuz 1925 tarihinde
sipariş edilmiş ve 10 Nisan 1926’da bizzat
Atatürk’ün kendi imzasıyla teslim alınmış.
Daimler’in eski yönetim kurulu başkanı
Dieter Zetsche bu bilgileri Mercedes-Benz’in
Aksaray’daki kamyon fabrikası ziyaretinde
paylaşmıştı. Ön koltuklarının deri, arka
koltuklarının kumaş olduğu belirtilen araç, ikisi
yedek olmak üzere 6 adet Peter Union marka
lastiğe sahip.

Kaynak: https://dogankabak.com.tr/2020/11/ataturkun-kullandigi-otomobiller/

Başöğretmenimize özlem, saygı ve minnetle…

Atatürk’ün askeri ve bilimsel dehasının yanı
sıra giyim kuşamına verdiği özeni, Türk Sanat
Müziği’ne verdiği önemi biliyoruz ancak O’nun
otomobillere olan ilgisine dair bir şeyler
söylemek oldukça zor. Bahsi geçen otomobiller
döneminin başarılı modelleri arasında
gösteriliyor olsalar da bizim için bu otomobilleri
asıl özel kılan, onları kullanan kişi.
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OYDER

Oyder Bölge Diyalog
Ziyaretleri Kaldığı
Yerden Devam Ediyor!
2020 yılı Mart ayından beri devam eden Covid-19 salgını nedeniyle sizlerle olan iletişimimizi
Webinar ve Online toplantılar ile sürdürmeye gayret gösterdik. Vakaların azalmasının
ardından bölge bölge dolaşıp Otomotiv Yetkili Satıcılarımızı ziyaret ederek iletişimimizi
tekrar güçlendirmek adına çalışmalara başladık. "Bölge Diyalog Ziyaretleri" adını verdiğimiz
görüşmelerde ilk ziyaretlerimizi Oyder Genel Sekreteri Çınar Noyan ve Oyder Üye
İlişkileri Sorumlusu Büşra Şimşek sağlarken; Ankara, Antalya, Trabzon ve Rize’deki yetkili
satıcılarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Yapılan görüşmelerde yetkili satıcılarımızın
karşılaştığı sektörel sıkıntıları çalışmalarımız için not alırken, dernek projeleri ve gelecek
toplantılarımız ile ilgili bilgilendirmede bulunduk.
Ziyaret ettiğimiz;
• Ankara Hyundai, Renault, Dacia Otomotiv’den Beşir Akbak'a
• Ankara Opel, Kia Opal Otomotiv’den Yücel Köksal’a
• Ankara Fiat Kartaş Otomotiv’den Muharrem Yazıcı’ya
• Ankara Mitsubishi Şeref Otomotiv’den Erdem Aktaş’a
• Ankara Suzuki Tecimeroğlu Otomotiv’den Müslüm Kaymak’a
• Ankara Toyota Efe Otomotiv’den Efkan Efe ve Kemal Efe’ye
• Ankara Toyota ALJ Otomotiv’den Aytekin Aydoğdu’ya
• Ankara Honda Bora Otomotiv’den Bora Erelmalı’ya
• Ankara Peugeot Göral Otomotiv’den Nezih Allıoğlu’ya
• Ankara Fiat Ali Uğurlu Otomotiv’den Nizametdin Uğurlu ve Ali Uğurhan Uğurlu’ya
• Ankara Hyundai Şinasi Altınsoy Otomotiv’den Sinan Altınsoy’a
• Antalya Volkswagen, Audi, Seat, Porsche Başaran Otomotiv’den İbrahim Başaran, Makbule
Başaran, Zehra Başaran, Dilek Başaran ve Aydoğan Bayraktar’a
• Antalya Mazda Mepaz Otomotiv’den Mehmet Pazıoğlu’na
• Antalya Nissan, Citroen, Kia, Peugeot Haşim Balaban Otomotiv’den Mustafa Balaban’a
• Antalya Suzuki, MG, Mitsubishi Özkurlar Otomotiv’den Mustafa Özkur’a
• Antalya Honda, Isuzu Eysa Otomotiv’den Esat Göyük, Emre Göyük ve Yusuf Göyük’e
• Antalya Skoda Çağ Otomotiv’den İzzet Şıkır’a
• Antalya Hyundai Cangarlar Otomotiv’den Serdar Cangar’a
• Antalya Toyota, Opel, Peugeot Bakırcılar Otomotiv’den Mehmet Tevfik Özkan’a
• Antalya Renault, Dacia Zamanlar Otomotiv’den Ahmet Zaman’a
• Antalya Ford Otokoç Otomotiv’den Volkan Arıkan’a
• Antalya Fiat Bilaller Otomotiv’den İsmail Ömer Bilal’e
• Antalya Ford Bilaller Otomotiv’den Ömer Bilal’e
• Trabzon Kia Hasanbaşoğlu Otomotiv’den Yunus Emre Hasanbaşoğlu’na
• Trabzon Peugeot Bayram Otomotiv’den Adnan Bayram ve Metin Çolak'a
• Trabzon Nissan, Honda Beyazlı Otomotiv’den Mustafa Beyazlı ve Ali Beyazlı’ya
• Trabzon Toyota Ayyıldız Otomotiv’den Adnan Yıldız ve Mustafa Yıldız’a
• Trabzon Opel Vardallar Otomotiv’den Kırhan Vardaloğlu, Fatih Vardaloğlu, Eyüp Sabri
Vardaloğlu ve Coşkun Kılıç’a
• Trabzon Fiat, Ford, Alfa Romeo, Jeep Tunalar Otomotiv’den Erol Tuna ve ekibine
• Trabzon Volkswagen Bahadır Otomotiv’den Melahat Bahadır’a
• Rize Volkswagen Voskar Otomotiv’den Zafer Kart’a
• Rize Hyundai Meteler Otomotiv’den Serkan Mete ve Ömer Mete’ye
nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ederiz. Yetkili satıcılarımız ile birlikte çok daha güçlüyüz!
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Otomotiv Perakende Sektörüne
Yön Veren İki Dev Marka Birleşiyor
Güçlerini tek bir marka altında birleştiren Otokoç ve Birmot, tüm faaliyetlerini
Otokoç olarak devam ettirecek. Söz konusu yeni yapılanmayla birlikte tüm araç
markaları ve hizmetler Otokoç adı altında toplanıyor.
dikkat çeken Otokoç Otomotiv
Perakende Genel Müdür Yardımcısı
Uğur Güven konuyla ilgili olarak
şunları söyledi:
“Yaptığımız araştırmaların da
ortaya koyduğu gibi Otokoç ve
Birmot gibi aynı hedefe sahip iki
ayrı hizmet markasının tek bir isim
altında birleşmesinin çok sayıda
avantajı bulunuyor. Koç Holding
çatısının yarattığı güven ve bilinirlikle
geçmişi 94 yıl öncesine kadar
uzanan Otokoç’un işinin uzmanı,
köklü ve saygın bir marka olarak
konumlanması, hizmet verdiği diğer
faaliyet alanlarından kaynaklanan
güç ve çeşitlilik, yurt dışında da
faaliyet göstermesi ve sektör sözcüsü
olarak konumlanması ise söz konusu
uygulamada karar kılınmasının diğer
önemli rasyonelleri arasında yer
alıyor.
Otokoç Otomotiv Perakende
Genel Müdür Yardımcısı
UĞUR GÜVEN

Otokoç ve Birmot’un güçleri, “Otokoç” adı altında
birleşiyor. Otokoç Otomotiv tarafından yapılan
açıklamaya göre söz konusu yeni yapılanmayla
birlikte daha önce Otokoç ve Birmot altında yer alan
tüm araç markaları ve hizmetler Otokoç markası
altında toplanıyor.
Birleşmeyle Otokoç Daha da Büyüyor
Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi Otokoç
Otomotiv çatısı altındaki Otokoç ve Birmot’un tek
bir isim altında birleşmesinin getirdiği avantajlara
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‘Türkiye’nin en önemli ve en
inovatif’ şirketlerinden biri olarak
konumlanan, tüketici bilinirliği yüzde
90’ları aşan, sektörel sivil toplum
kuruluşlarında aktif rol alarak
otomotiv sektörünün büyümesine
ilave katma değer yaratmaya devam
eden Otokoç Otomotiv, bu birleşme
ile şimdi daha da büyüyecek.
‘Yenilikçi mobilite çözümleri
geliştiren, küresel ve lider referans
noktası olma vizyonu’ doğrultusunda
hayata geçirilen bu yeni güç
birliği ile kurum olarak büyümeye
devam ederken, Türkiye mobilite
sektöründeki liderliğimizi daha
da pekiştireceğimize ve otomotiv

perakende sektörünün daha da
güçleneceğine yürekten inanıyorum.”
Türkiye ve Dünyanın Önde Gelen
Markaları Tek Çatı Altında
Otokoç Otomotiv çatısı altında
hizmet veren Birmot ve Otokoç’un
tek bir isim altında birleşmesiyle
birlikte Ford, Ford Trucks, Volvo,
Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati
markaları Otokoç bünyesinde
toplandı. Türkiye otomotiv
pazarından yüzde 8’in üzerinde pay
alan şirket, araç kiralama ve araç
paylaşımı alanlarında da hizmet
veriyor. Bugün dokuz ülkede 400’e
yakın noktaya ulaşan ve Türkiye
dışında Yunanistan, Macaristan,
Ukrayna, Kuzey Kıbrıs, Kuzey
Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve
Gürcistan’da araç kiralama hizmeti
veren Otokoç Otomotiv, Avis Budget
Group'un Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük
lisans ve yatırım ortaklarından.
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Otokoç 2. El’in İlk Bayisi Denizli’de
Hizmete Girdi
Giderek büyüyen ikinci el otomotiv pazarındaki ihtiyaçlara cevap vermek için
satış kanallarını çeşitlendiren Otokoç 2. El, tedarik kanallarını geliştirerek
bayilik ağı oluşturmaya başladı. Otokoç 2. El’in ilk bayisi Denizli’de açıldı.

İkinci el araç satışında Türkiye’nin
lideri konumunda bulunan Otokoç
2. El, giderek büyüyen ikinci el
pazarındaki ihtiyaçlara cevap verme
ve tedarik kanallarını geliştirme
stratejisi doğrultusunda satış
kanallarını çeşitlendirerek bayilik ağı
oluşturmaya başladı. Otokoç 2. El’in
ilk bayi açılışı, 1 Nisan 2022 tarihinde
Denizli’de gerçekleşti. Bayi açılışı
vesilesiyle düzenlenen törene Denizli
Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Zolan, Koç
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali Y. Koç, Bayi Sahibi ve Turkuaz
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Nihat Zeybekci, Otokoç Otomotiv
Genel Müdürü İnan Ekici, Denizli yerel
yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla
gerçekleşti.

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
ALİ Y. KOÇ
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Koç Topluluğu’nun neredeyse bir
asır önce başlayan yolculuğuna,
uzun vadeli değer yaratma hedefi
ve küresel büyüme vizyonu
çerçevesinde devam ettiğinin altını
çizen Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Ali Y. Koç, Otokoç 2.
El’in ilk bayi açılış töreninde yaptığı
konuşmada, “Kuruluşumuzdan bu
yana Topluluğumuzun en önemli
iş kollarından biri olan otomotivi
bu güçlü yatırım ve büyüme
perspektifiyle ele alıyoruz. Otomotiv
öyle bir sektör ki; üretimden satışa
ve satış sonrasına uzanan, çok büyük
bir değer zincirini, dev bir ekosistemi
kapsıyor. Bu değer zincirinin nihai
müşteriye doğrudan temas eden
halkalarındaki yatırımlarımızı ve
yeniliklerimizi de sürdürüyoruz.

Otokoç Otomotiv’in bugün bir araya
gelmemize vesile olan adımı da
bunun bir örneği. Bayilik sistemini de
devreye aldığımız ikinci el pazarında
önemli hedeflerimiz var. Bu iddiamızı,
Otokoç 2. El markamızla sağlam bir
kurumsal temele oturtuyor ve ne
mutlu ki, bugün ilk bayimizi Denizli’de
açıyoruz. Topluluğumuzun diğer tüm
faaliyetlerinde olduğu gibi, Otokoç 2.
El markamızın büyüme hikâyesinin
de sektöründe referans kaynağı
olmasını temenni ediyoruz. Otokoç
2. El, teknolojiyle desteklenmiş, her
koşulda müşteri memnuniyetini
esas alan ve çevik bir yönetim
anlayışıyla faaliyetlerini sürdürecek.
Bu yıl içerisinde Türkiye’nin dört bir
yanında bayi teşkilatı yapılanmamızı
tamamlamayı hedefliyoruz.”
Bayi Sahibi ve Turkuaz Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat
Zeybekci, “Turkuaz Otomotiv
bünyesinde Otokoç 2. El’in açılışını
yapmaktan ötürü çok heyecanlı ve
gururluyuz. Her ne yaparsak yapalım
bugüne kadar en iyisini yapmaya
çalıştık. Denizli, Türkiye’nin parlayan
yüzü olacak diyerek, pek çok güzel
işler yaptık. Denizli’nin ikinci el
otomotiv pazar yeri olmasında da
bu yatırımın önemli yeri olacak.
Denizli’deki ikinci el otomotiv pazarını
2-3 katına çıkaracağımıza olan
inancımız tam. Otokoç markasının
şehrimize gelişi büyük bir fırsat.
Otokoç, Türkiye'nin en büyük ve
itibarlı markalarından. Otokoç’un
güvencesi, Turkuaz’ın itibarı ile
istiyoruz ki ikinci el dendiğinde
Denizli akla gelsin istiyoruz. Otokoç

2. El’in Denizli’ye çok önemli kazanımlar
sağlayacağına inanıyor, bu açılışın
hepimiz için hayırlı olmasını temenni
ederim.” diye konuştu.

el araç pazarında liderlik konumumuzu
ve dünyada bölgesel bir oyuncu
olma hedefine yönelik yatırımlarımızı
sürdürüyoruz.

İkinci el araç pazarının lideri, hedef
2026 sonuna kadar 30 bayi

Gelinen noktada, Otokoç Otomotiv’i
daha da üst düzey bir büyüklüğe
taşıyacak yeni bir atılımla karşınızdayız.
Giderek büyüyen ikinci el sektöründeki
ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik
kanallarını geliştirme stratejimiz
doğrultusunda, satış kanallarını
çeşitlendirmenin ve bayilik ağı
oluşturmanın ilk adımını bugün itibarıyla
kıymetli şehrimiz Denizli’de atıyoruz. Bu
adım Otokoç 2. El çalışanları için olduğu
kadar, Denizli kentine ve halkına da
katkı sağlayacak bir sürecin başlangıcı
olma özelliği taşıyor. Otokoç 2. El’in
bu yeni döneminin ilk durağı olan
Denizli bayimiz, ortaya koyacağı hizmet
kalitesi, müşteri memnuniyeti ve yüksek
performans ile gelecekte yurt genelinde
açılacak yeni bayilerimiz için son derece
ilham ve cesaret verici bir örnek teşkil
edecek. Bu çerçevede, Otokoç 2. el satış
kanallarını 2022 sonuna kadar 10, 2026
yılı sonuna kadar ise kademeli olarak
toplamda 30 civarında bayiye ulaşarak
büyütmeyi hedefliyoruz.”

İkinci el otomobil sektörü uzun süredir
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de tutarlı bir şekilde büyümeye devam
ettiğini, öncülük ve güven vizyonu
doğrultusunda attığı adımlarla 94 yıldır
sektörde standartları belirleyen Otokoç
Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan
Otokoç 2. El’in de sektöründe ilk akla
gelen marka olarak konumlandığını
belirten Otokoç Otomotiv Genel Müdürü
İnan Ekici, konuyla ilgili görüşlerini şu
sözlerle dile getirdi:
“Sektöre kurumsal bir yaklaşım getirerek
araç satışı, aynı gün nakit ile araç alımı,
profesyonel ekspertiz hizmetleri, yaygın
hizmet ağı, temassız teslimat ve online
satın alma gibi yenilikçi seçenekleriyle
2. el araç konusunda güven noktası
olarak faaliyet gösteren Otokoç 2.
El markamızla, Türkiye çapında 25
lokasyonda hizmet veriyoruz. Otokoç 2.
el olarak araç satın alırken veya satarken
tüm süreçlerin en kolay, hızlı ve şeffaf
şekilde gerçekleşmesini sağlıyor, katma
değerli hizmetlerimizle müşterilerimize
her zaman yanlarında olduğumuzu
hissettiriyoruz. Bunun yanı sıra
Türkiye’de 2021 yılında toplam 24.000
adet satışın gerçekleştiği kurumsal ikinci

İkinci el pazarında yakaladığı yüksek
satış hacmi ile bugüne kadar sayısız
ikinci el aracı sahipleri ile buluşturan
Otokoç 2. El, özenle seçilmiş bayileriyle
birlikte satış hacmini ve müşterileri için
değer yaratan hizmet kalitesini daha da
ileri seviyeye taşımaya devam edecek.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü
İNAN EKİCİ
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Otomotiv sektörü martta 2,7
milyar dolarlık ihracat yaptı
Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin Mart ayı ihracatı 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre,
Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider
sektörü olan otomotiv endüstrisinin mart
ayı ihracatı yüzde 6,7 düşüş ile 2,7 milyar
dolar oldu. Ülke ihracatında ikinci sırada
yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 12
olarak gerçekleşti.
Mart ayında en büyük ürün grubunu
oluşturan “tedarik endüstrisi”nin ihracatı
yüzde 11 artışla 1 milyar 162 milyon dolar
olurken binek otomobil ihracatı yüzde 34
azalarak 685 milyon dolar, eşya taşımaya
mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde
3 azalarak 534 milyon dolar, otobüsminibüs-midibüs ihracatı yüzde 27 artarak
124 milyon dolar oldu.
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat
yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta
yüzde 9 oranında artış olurken, önemli
pazarlardan Fransa’ya yüzde 16, Amerika
Birleşik Devletleri’ne yüzde 25, Birleşik
Krallık’a yüzde 17, İspanya’ya yüzde 51,
Polonya’ya yüzde 21, Romanya’ya yüzde
22 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 65,
Slovenya’ya yüzde 28, Mısır’a yüzde 40
ihracat düşüşü yaşandı.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan
Fransa’ya yüzde 70, İtalya’ya yüzde 24,
İspanya’ya yüzde 22, Almanya’ya yüzde
44, Birleşik Krallık’a yüzde 33, Polonya’ya
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yüzde 20, Belçika’ya yüzde 38 ihracat
düşüşü görülürken, İsrail’e yüzde 10,
Bulgaristan’a yüzde 84 ihracat artışı oldu.
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda
İtalya’ya yüzde 18, Amerika Birleşik
Devletleri’ne yüzde 24, İspanya’ya yüzde
15 ihracat artışı, Fransa’ya yüzde 17,
Romanya’ya yüzde 40, İsveç’e yüzde 37
ihracat düşüşü oldu.
Otobüs-minibüs-midibüs ürün
grubunda ise en fazla ihracat yapılan
ülke olan Fransa’ya yüzde 168, yine
önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 30,
Azerbaycan ve Çekya’ya çok yüksek oranlı
ihracat artışı, Almanya’ya yüzde 39 ihracat
düşüşü oldu. Diğer ürün grupları arasında
yer alan çekiciler ihracatı ise martta
yüzde 16 artarak 142 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Almanya’ya ihracatta yüzde 5 azalış
Ülke bazında en büyük pazar olan
Almanya’ya yüzde 5 azalışla 411 milyon
dolar ihracat yapıldı. Geçen ay Birleşik
Krallık’a da yüzde 4 azalışla 269 milyon
dolarlık ihracat yapıldı. Martta İtalya’ya
ihracat da yüzde 2 azalarak 241 milyon
dolar olurken, Fransa’ya yüzde 30,
Belçika’ya yüzde 14, Polonya’ya yüzde 67,
Mısır’a yüzde 31, Fas’a yüzde 21, Rusya’ya
yüzde 68 ihracat düşüşü, İsrail’e yüzde 13,

Çekya’ya yüzde 133, Danimarka’ya yüzde
27 ihracat artışı kaydedildi.
Ülke grubu bazında en büyük pazar olan
Avrupa Birliği ülkelerine martta ihracat
yüzde 6 azalarak 1 milyar 807 milyon
dolar oldu. Martta Avrupa Birliği ülkeleri
ihracattan yüzde 67 pay aldı. Geçen ay
ayrıca Afrika ülkelerine yüzde 16, Bağımsız
Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 50
ihracat düşüşü, Orta Doğu ülkelerine ise
yüzde 16 ihracat artışı görüldü.
“Çip krizinin etkisi de halen devam
ediyor”
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran
Çelik, ilk çeyrek rakamlarına yönelik
değerlendirmesinde sektörde ihracat
kaybı yaşandığını belirtti.
İlk üç ayda 2,5 milyar dolarlık ortalama
ihracat rakamı olduğunu kaydeden Çelik,
“Henüz geride bıraktığımız bu yılın ilk
çeyreğinde otomotivde avro-dolar paritesi
kaynaklı 500 milyon dolarlık ihracat kaybı
söz konusu. Çip krizinin etkisi de halen
devam ediyor. Buna paralel yılın ilk üç
ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız
yaklaşık yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolar
oldu. İlk üç aydaki ortalama aylık otomotiv
ihracatımız ise 2,5 milyar dolar.” ifadesini
kullandı.

GELECEK
GERÇEK
GERÇEK GELECEK
TEKNOLOJİLERİ BURADA
GELECEĞİ
BUGÜNDEN YAŞA.
Kuga’nın CO2 salımı 109-132 g/km, yakıt tüketimleri l/100 km: Şehir içi 4,7-6,8, şehir dışı 3,8-6,9, ortalama 4,2- 5,6’dır. Puma’nın CO2 salımı* 129-145 g/km, yakıt tüketimi* l/100km:
5,7-6,4’dir. İlanda gösterilen Mach-E ve E-Transit modelleri henüz Türkiye’de satışa sunulmamaktadır. Pazara sunulan araçlarda donanım farklılıkları olabilir. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr’de.
*Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş WLTP verileridir.
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Otomotivin merkezi Bursa’daki
meslek lisesi sektöre nitelikli
eleman yetiştiriyor
Otomotiv sektörünün merkezi Bursa'daki Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde, Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim gören öğrenciler hem içten yanmalı
motorlu hem de elektrikli araçlar konusunda donanımlı yetiştiriliyor.

Uluslararası otomotiv firmalarının
destekleriyle kurulan atölye ve
laboratuvarların bulunduğu Osmangazi
ilçesindeki okulda öğrenciler, teorik
derslerinin yanında atölyelerde
uygulamalı eğitim görüyor, firmalarda
staj yapıyor.
İçten yanmalı motorlu araçlarla ilgili
geniş imkanlara sahip lise, son yıllarda
üretim ve kullanımı artan elektrikli
araçlarda da deneyimini artırdı. Alanda
kız ve erkek 440 öğrenci, üst düzey
araçların bakımlarını da gerçekleştiriyor.
Okul müdürü Mahmut Mermer, lisede
dünyaca ünlü firmaların laboratuvar
açtığını ve mülakatla seçilen öğrencilerin
buralarda eğitim gördüğünü söyledi.
Döner sermaye kapsamında MercedesBenz’in son model araçlarının periyodik
bakımlarını da yaptıklarını anlatan
Mermer, şöyle konuştu:
“Karsan firmasının elektrikli araçlar
laboratuvarı var. Karsan’da da yine
9’uncu sınıftan seçilen öğrencilerimiz
eğitim bursu alıyorlar, 10 ve 11’inci
sınıfta işletmede elektrikli araçlar
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üzerine eğitimlerini gerçekleştirip yine
firmamızda mezuniyetin ardından
istihdam garantili olarak istihdam
ediliyorlar. Bir başka protokolümüz de
Mapar firmasıyla, Man ile eğitimlerini
devam ettiriyorlar.”
Her yıl sektöre yaklaşık 150 mezun
kazandırdıklarını dile getiren Mermer,
“Hepsi de istihdam ediliyor, sistem
dışına çıkan öğrencimiz, motorlu
araçlarda yok denilecek kadar az.
Nitelikli öğretmenlerimiz, projelerimiz
ve protokollerle bu öğrencilerimiz
inanıyorum ki Togg’un vazgeçilmez
elemanları arasında yer alacaklar.” dedi.
11’inci sınıfta işletmelerde staja
başlıyorlar
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi
Umut Kocakavuk da Otomotiv Boya ile
Otomotiv Elektromekanik olmak üzere
iki alt bölümlerinin bulunduğu bilgisini
verdi.
Öğrencilerin okula sınavla seçilerek kabul
edildiğini anlatan Kocakavuk, “11’inci
sınıfta işletmeye giderek, elektrikli araçlar
dalında eğitimlerini fabrikada görerek,

kaliteli bir istihdam sağlayarak, Togg’a,
elektrikli araçlar piyasasına yeni çıkacak
modellere kaliteli öğrencileri burada
yetiştiriyoruz.” ifadesini kullandı.
Lisenin öğrencilerinden Zeynep Başlı ise
burada okumaya başladığında önceleri
zorluk yaşadığını belirtti.
“Sen yapamazsın, sen bir kadınsın, nasıl
uğraşacaksın bu işlerle” gibi olumsuz
sözler duyduğunu ifade eden Başlı,
“Bu tepkilerden sonra korkmuştum,
‘yapamam’ demiştim. Buraya geldikten
sonra öyle olmadı, tüm öğretmenlerim
yardımcı oldular, inandım ve başardım.
İlk geldiğimde hocamız sökmem için
büyük bir motor vermişti. Tekniğini
öğrendikten sonra yapabiliyorsunuz.”
diye konuştu.
Semih Alaca, üst model araçların
bakımlarını yaptıklarını ve ileride bu
alanda ilerlemek istediğini kaydetti.
Ahmet Arı da modern ve zengin
imkanlara sahip olan okulda iyi bir eğitim
aldıklarını, haftada iki gün işletmede staj
yaptıklarını aktardı.

Yeni ŠKODA KODIAQ
Hayat merak edince başlar.

.

Yenilenen tasarımı, konforlu ve geniş iç hacmiyle
Yeni ŠKODA KODIAQ yepyeni rotalar keşfetmeye hazır.

Daha iyi bir fikri olan?
GÜMÜŞ
İssume Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad. No: 19/A Belen/HATAY
TEL: (0326) 618 95 56

ŠKODA KODIAQ için ortalama
yakıt tüketimi 5,4-7,4 l/100 km arasında olup
CO2 salımı 135-170 g/km arasındadır.

www.skoda.com.tr
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İthal satışlarda aslan payı
Volkswagen‘nin
Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk çeyreğinde toplam satışlarda ithal araçların payı yüzde
58,30, yerli üretim araçların payı ise yüzde 41,69 oldu.
Otomotiv Distribütörleri Derneğinin
(ODD) raporlarından derlediği verilere
göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç
toplam satışları, Ocak-Mart 2022’de geçen
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5
azalarak 152 bin 50 olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde otomobil satışları
yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 ve hafif
ticari araç satışları da yüzde 16,5 azalarak
35 bin 216 seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Mart 2021’de 198 bin 660 adetlik
toplam pazarda, Türkiye’de üretilen
araçların satışı 83 bin 231, ithal araç satışı
da 115 bin 429 olarak kayıtlara geçmişti.
Yerli araçların payı yüzde 41,69
Bu yılın ilk çeyreğinde toplam 152
bin 50 adetlik pazarda, Fiat, Renault,
Toyota, Hyundai, Ford, Karsan ve Isuzu
markalarının öncülüğünde yerli üretim
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araç satışı 63 bin 402, ithal araç satışı da
88 bin 648 olarak belirlendi.

satışla Peugeot ve 6 bin 660 satışla
Renault izledi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı
2021’in ilk 6 ayında yüzde 41,89 iken, bu
oran bu yılın aynı döneminde hafif azalışla
yüzde 41,69 oldu.

Yerlide Fiat, Renault ve Ford ilk 3’te

Söz konusu dönemde ithal otomobillerin
toplam satıştaki payı ise yüzde 58,10’dan
yüzde 58,30’a yükseldi.
İthal satışlarda aslan payı Volkswagen’in
Alman otomobil üreticisi Volkswagen,
Türkiye otomobil pazarında ocak-mart
döneminde gerçekleştirdiği 10 bin
581 adetlik satışla ithal otomobil satışı
listesinin ilk sırasında yer aldı.
Volkswagen’i, 9 bin 30 adetlik satışla
Dacia, 7 bin 823 satışla Opel, 7 bin 612

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında
bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği
22 bin 427 adetlik satışın 22 bin 86’sının
Türkiye’de üretilen araçların oluşturduğu
Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında
ilk sırada yer aldı.
Fiat’ı, gerçekleştirdiği 20 bin 618’lik toplam
satışın 13 bin 958’i yerli üretim olan
Renault ve 14 bin 185’lik toplam satışın 12
bin 25’i yerli üretim olan Ford takip etti.
Toyota 7 bin 730 adetlik yerli satışla
dördüncü ve Hyundai 7 bin 451 adetlik
satışla beşinci sırada yer aldı.
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Türkiye’de üretilen her dört araçtan
üçü ihraç edildi
Türkiye'de yılın ilk iki ayında 85 bin 682 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin
yüzde 75’ini oluşturan 146 bin 627 adet taşıt ihraç edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)
verilerine göre, ocak-şubat döneminde
toplam üretim bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 12 azalarak 196
bin 194 adet, otomobil üretimi yüzde
20 azalarak 109 bin 322 adet olarak
gerçekleşti.
OSD yaptığı yazılı açıklamada ocak-şubat
dönemine ilişkin verileri açıkladı.
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Buna göre, bu yılın ilk iki ayında toplam
üretim 2021’in aynı dönemine kıyasla
yüzde 12, otomobil üretimi de yüzde 20
azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 196
bin 194 adet, otomobil üretimi ise 109
bin 322 adet düzeyinde gerçekleşti.
Aynı dönemde toplam pazar geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 91
bin 839 adet düzeyinde gerçekleşirken,

otomobil pazarı ise yüzde 17 azaldı
ve 66 bin 661 adet olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, yılın ilk iki
ayında üretim yüzde 2, ağır ticari
araç grubunda yüzde 4, hafif ticari
araç grubunda yüzde 2 arttı. Aynı
dönemde ticari araç pazarı yüzde
5, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 ve
ağır ticari araç pazarı yüzde 8 azaldı.

Yılın ilk iki ayında toplam otomotiv ihracatı
adet bazında geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 11, otomobil ihracatı da yüzde
13 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 146
bin 627 adet, otomobil ihracatı ise 85 bin
682 adet düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı
4,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken,
otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 1,4
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Toplam üretimin yüzde 75’i ihraç edildi
Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2022 yılı
ocak-şubat döneminde 85 bin 682 adedi
otomobil olmak üzere, toplam üretimin
yüzde 75’ini oluşturan 146 bin 627 adet
taşıt ihraç edildi.
Yılın ilk iki ayında gerçekleşen taşıt aracı
ihracatı, 2021’nin aynı dönemine göre
yüzde 11 azaldı. Bu dönemde otomobil
ihracatı yüzde 13, ticari araç ihracatı yüzde
9 geriledi. Traktör ihracatı ise yüzde 35
artarak 3 bin 112 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre,
toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı
ocak-şubat döneminde yüzde 13 pay ile
ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Toplam üretim 204 bini aştı

Toplam satışlar 92 bine yaklaştı
Yılın ilk iki ayında toplam satışlar,
2021 yılı aynı dönemine göre
yüzde 14 azalarak 91 bin 839 adet
seviyesinde gerçekleşti. Otomobil
satışları da aynı dönemde yüzde 17
azalışla 66 bin 661 adet oldu.
Otomobil pazarında ithalatın payı
yüzde 63 olarak gerçekleşti. Hafif
ticari araç (minibüs kamyonet)
pazarında ithalatın payı yüzde 36
oldu.
Bu yılın ocak-şubat döneminde geçen
yılın aynı dönemine göre toplam hafif
ticari araç satışları yüzde 5, yerli hafif
ticari araç yüzde 7 artarken, ithal hafif
ticari araç satışları yüzde 21 azaldı.
Yılın ilk iki ayında ağır ticari araç
pazarı 4 bin 56 oldu. Aynı dönemde
kamyon pazarı 3 bin 708, otobüs
pazarı 134 ve midibüs pazarı 214
düzeyinde gerçekleşti.
Son 10 yıllık ortalamalara göre 2022
yılı ocak-şubat döneminde, toplam
pazar yüzde 12, otomobil pazarı
yüzde 14, hafif ticari araç pazarı
yüzde 10 ve ağır ticari araç pazarı
yüzde 4 arttı.

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde
toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak
196 bin 194 adet, otomobil üretimi de
yüzde 20 azalarak 109 bin 322 adet olarak
gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte
toplam üretim ise 204 bin 72 adedi buldu.
Aynı dönemde yük ve yolcu taşıyan ticari
araçlar üretimi yüzde 2, otobüs üretimi
yüzde 14, minibüs üretimi yüzde 4, midibüs
üretimi yüzde 54, kamyonet üretimi yüzde
1 ve kamyon üretimi yüzde 1 arttı.
Traktör üretimi bu yılın ocak-şubat
döneminde geçen yılın aynı dönemine
kıyasla yüzde 15 düşüşle 7 bin 908 adet
olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde kapasite kullanım oranları,
hafif araçlarda (otomobil hafif ticari
araçlar) yüzde 61, kamyon grubunda yüzde
66, otobüs-midibüs grubunda yüzde 20
ve traktörde yüzde 63 olarak gerçekleşti.
Ocak-Şubat döneminde Otomotiv
Sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı
yüzde 61 oldu.
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Anadol’un yollardaki hikayesi
55 yıldır devam ediyor
Türkiye'nin seri üretilen ilk yerli otomobil markası Anadol, müşterileriyle buluşmasının 55.
yılında, sokak ve caddelerde boy gösteren farklı modelleriyle, mazide bıraktığı anıları canlı
tutuyor.
Merhum Vehbi Koç ve Rahmi Koç’un
girişimleriyle İngiltere’den getirilen prototip
üzerinden başlayan Anadol’un üretim
serüveni, kamuoyunda büyük heyecan
yarattı.

Anadol’un üzerindeki Ford üretimi
parçalar, motor, şanzıman ve diferansiyel
oldu. Bu parçalar da ilk üretimden
kısa bir süre sonra Otosan tarafından
Türkiye’de üretilmeye başlandı.

Yerli otomobil üretimi için ilk fikir 1963
yılında Rahmi Koç ve Bernar Nahum’un
İzmir Fuarı’ndan alınmış ve “fiberglas”tan
yapılma bir pick-up’ı görmesiyle başladı.
Yapılan görüşmeler sonucu 19 Aralık
1966’da seri üretime geçen Anadol, Ford
iş birliğinin sonucu olarak Otosan’ın
İstanbul’daki fabrikasında üretilmeye
başlandı.

Üretimin sona erdirildiği 1984 yılına
kadar 62 bin 923 adedi otomobil ve
30 bin 265 adedi pick-up olmak üzere
toplam 93 bin 188 adet Anadol üretildi.
Üretilen modeller arasında “A1, A2 A4
STC-16, A5 SV 1600, A6 Böcek, A8-16 / 16
SL ve P2 Pikap Otosan 500 ve 600D” yer
alıyor.

Motor ve aktarma organları da kısa süre
sonra Türkiye’de üretildi
Tasarımı İngiliz Relliant’a ait olan Anadol’un
şasisi ve fiberglas kasası ilk günden
itibaren Türkiye’de üretildi.
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Anadol’un üretimi 1966’da başlamış
olsa da satış ve trafik tescili için gerekli
belgeler ve ilgili yönetmelik onayı Makina
Mühendisleri Odası’ndan 28 Şubat
1967’de alındı. Anadol satışları da bu
tarihten sonra 26 bin 800 liradan yapıldı.

Anadolu uygarlıklarının sembolü olan
Hitit geyiği, Anadol’un simgesi oldu
Otomobilin ismini belirleme sürecinde
de ilginç gelişmeler yaşandı. Nihai olarak
otomobilin isminin halk tarafından
belirlenmesi uygun görüldü. Marka ismi
için anket başvurusu 150 bine ulaşırken,
en çok tercih edilen isimler “Anadol”,
“Anadolu” ve “Koç” oldu. Kurulan komite
“Anadol”u seçti ve ödülü bir öğretmen
kazandı.
Anadolu uygarlıklarının sembolü olan
Hitit geyiği, Anadol’un da simgesi oldu.
Anadol’un yarışacağı Nisan ayındaki
Pekin-Paris Rallisi ertelendi
Anadol’un yurt içi ve yurt dışı ralli
serüveni de başarılı geçti. 4-5 Mayıs
1968’de Türkiye’de düzenlenen ilk resmi

müsabaka olan Türkiye Rallisi’nde Renç
Koçibey, Anadol otomobille birinci oldu.
2010 yılında Türk motor sporlarının
duayen isimlerinden Serdar Bostancı’nın
liderliğinde Moğolistan ve Gobi Çölü gibi
zorlu bölümler de dahil olmak üzere
14 bin kilometreyi geride bırakarak
Paris’e ulaşan Anadol, 104 adet
klasik otomobilin katıldığı Pekin-Paris
Klasik Otomobil Rallisi’ni ikinci sırada
tamamladı.
Ayrıca, Bostancı’nın garajında hazırlanan
1973 model bir Anadol STC’nin
yarışacağı ve daha önce bu yılın nisan
ayında gerçekleşeceği duyurulan
Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi’nin,
Kovid-19 salgını nedeniyle 2023 yılının
nisan ayına ertelendiği öğrenildi.

de üretilemeyecekti. Anadol, bu cesareti
Türk milletine veren ilk seri üretim
araçtır ve gerçekten hakkı ödenmez.”
dedi
Bostancı, Anadol’un Türkiye’de yapılan
ilk resmi ralliyi kazanan otomobil olarak
da Türk ralli sporunun önünü açan ve
bugünlere gelmesini sağlayan en önemli
etkenlerden biri olduğunu vurguladı.
Yerli otomobil rüyası Togg ile gerçeğe
dönüşüyor
Bu arada, aradan geçen yıllara
rağmen Türkiye’nin ve Türk insanının
yerli otomobil arzusu hiç dinmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın önderliğinde kurulan
Togg’un çalışmalarıyla bugün yeniden

Türkiye’nin yerli otomobil hayali gerçeğe
dönüştürülüyor.
Gemlik tesisindeki çalışmalar, planlar
doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor.
Togg’un boya binasının yüzde 88’i,
gövde binasının yüzde 76’sı ve montaj
binasının da yüzde 79’u bitirildi.
Gelinen süreçte Türkiye’nin otomobili
Togg için son 12 aya girildi. Tesiste
üretimi devam eden, C-SUV
segmentinteki yüzde 100 elektrikli ve
otonom sürüş özellikli otomobilin bu
yıl sonunda banttan inmesi ve 2023’ün
ilk çeyreğinde satışla sunulması
planlanıyor.

“Anadol’un hakkı ödenmez”
Anadol denilince akla gelen ilk
isimlerden olan Serdar Bostancı,
AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Anadol’un Türkiye otomotiv tarihinin
ilk ve tek yerli seri üretim otomobili
olduğunu belirtti.
Anadol’un seri üretimi yapılmış ve
üretimi onlarca yıl sürmüş bir otomobil
olduğuna işaret eden Bostancı,
“Türkiye’deki otomotiv sanayinin bu hale
gelmesinin en büyük lokomotiflerinden
biridir. O gün merhum Vehbi Koç ve
Sayın Rahmi Koç, bu cesareti gösterip
Otosan fabrikasını kurup Anadol
üretmeye başlamasaydı belki de
arkasından Murat 124’ler, Renault 12’ler
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Kütahya’daki
höyükten
çıkarılan binlerce
eser Anadolu
arkeolojisine
kazandırıldı
Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde
yapılan kazılarda çıkarılan eserler
Kütahya Müzesi’nde sergileniyor. Eserler,
6 farklı dönem ve 15 evre kazılarak
Anadolu arkeolojisine kazandırıldı.
Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yaklaşık 33 yıldan beri
belirli dönemlerde yapılan kurtarma kazılarında yaklaşık 14
bin 500 eser gün ışığına çıkarıldı.
Höyüğün altındaki 12 milyon tonluk linyit rezervinin
ekonomiye kazandırılması amacıyla ilk olarak 1989’da
başlatılan kazı çalışmaları, son 3 yılda Kütahya Müze
Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi.
Roma ve Helenistik dönemleri ile Demir Çağı, Orta Tunç
Çağı, Erken Tunç Çağı’nın 3. ve 2. devirleri olmak üzere
6 farklı dönem ve bunlara ait 15 evre kazılarak çıkarılan
eserler, Anadolu arkeolojisine kazandırıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, geçmişi beş bin yıl
öncesine uzanan Seyitömer Höyüğü’nde yürütülen kazılarda
önemli buluntulara ulaşıldığını söyledi.
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Beyazperdenin
127 yıllık tarihi
sergileniyor
İzmir’de yaşayan koleksiyoner Şerif Antepli,
Türk ve dünya sinemasına ilişkin pulları
bir araya getirerek sergi açtı. Unutulmaz
isimlerin objelerinin yer aldığı koleksiyon,
ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.
Marilyn Monroe'den Belgin Doruk'a, Red Kit'ten Shrek'e sinema
tutkunlarının hayranı olduğu yıldızlardan bugüne kalan anılar, Türk
koleksiyoner Şerif Antepli'nin derlemesiyle 21'inci yüzyıla taşınıyor.
İzmir’de yaşayan Şerif Antepli’nin küçük yaşlarda başlayan pul
merakı, ilerleyen yıllarda sinema, futbol gibi alanların yanında
topladığı minyatür şişe ve yüksüklerle koleksiyonerliğe dönüştü.
Türk ve dünya sinemasına ilişkin pulları biriktiren Antepli,
zamanla beyaz perdeyi, popüler filmleri, ünlü aktör ve aktrisleri
simgeleyen objeleri de satın almaya başladı.
Koleksiyon parçası bulmak için yurt dışı seyahatleri yapan,
müzayedelere katılan, bit pazarlarını gezen Antepli, afişten
kartpostala, oyuncaktan dondurma kağıdına kadar yüzlerce çeşit
sinema objesini koleksiyonuna kattı.
Dünya sinemasından Marilyn Monroe, Marlon Brando, Frank
Sinatra, Elizabeth Taylor gibi yıldızları, Türk sinemasından Türkan
Şoray, Belgin Doruk, Kadir İnanır, Tarık Akan gibi usta isimleri,
animasyon dünyasından Red Kit, Shrek gibi karakterleri anlatan
objelerin yer aldığı koleksiyon, özel sergilerle sinemaseverlerle
buluşuyor.

Şanlıurfa
Karahantepe’ye
Göbeklitepe etkisi
Şanlıurfa'da neolitik dönemin önemli
yerleşimleri arasında yer alan
Karahantepe Ören Yeri'ne uluslararası
ilgi artıyor.

Erbil’de Osmanlı
döneminden
kalan 160 yıllık
kervansaray
onarılmayı bekliyor
Çanakkale'de farklı disiplin dallarından 11
sanatçı, Küçük Sanayi Sitesi’nde kurdukları
atölyede Güney Kore’ye ihraç edecekleri,
dev büst ve heykeller yapıyor. Yunan
mitolojisinde yer alan Poseidon, Athena ve
Medusa’nın dev heykelleri, Zeus, Herakles,
Perseus, Afrodit ve Ares büstleri ile 5
deniz kızı heykeli Güney Kore’deki bir dev
akvaryumda sergilenecek.

Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi
Karul, 3 yıl önce kazı çalışmalarına başladıkları
Karahantepe'nin kısa sürede hem ulusal hem de
uluslararası kamuoyunun dikkatini çektiğini söyledi.
Ören Yeri’nde gün yüzüne çıkarılan 28 önemli eserin
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sergilendiğini hatırlatan
Karul, Karahantepe’ye ilginin artmasında sergilenen
eserlerin de katkı sunduğunu dile getirdi.

Irak'ın Erbil kentinde, zamanında çevre kentler arasında ticaret
merkezi olarak hizmet veren Osmanlı döneminden kalan 160 yıllık
kervansaray, bazı kısımlarının yıkılmasına rağmen ayakta kalan
yapısıyla onarılarak müze haline getirilmeyi bekliyor.

Karul, neolitik döneme ilişkin 11 bin yıllık olduğu belirtilen
insan ve hayvan başlıklı mühendislik harikası heykellerin
dünyadaki arkeolog ve tarihçilerin dikkatini çektiğini
vurguladı.

Erbil’in kent merkezinden yaklaşık bir saat mesafedeki
Koysancak ilçesinde, pazar yerinin dar sokaklarından
ilerlediğinizde, girişinde duvarları işlemeli ahşap bir kapının
bulunduğu tarihi bir kervansaraya rastlıyorsunuz.

Karul, iki yıldır gelen talepler doğrultusunda
Almanya, İtalya ve Fransa gibi farklı ülkelere giderek
Karahantepe’deki keşifleri anlattığını söyledi.

‘Mahmut Ağa Hanı’ olarak da bilinen ve geçmişte ilçenin konumu
itibarıyla kervanların uğradığı ve ticari ürünlerin depolandığı bu
yapının, kervansaray olarak hizmet verdiği belirtiliyor.

Karul, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan
Göbeklitepe’nin artık tarih ve arkeoloji meraklısı herkes
tarafından bilindiğini söyledi.

İki katlı ve 60’a yakın odası bulunan kervansaray, geçmişte birkaç
restorasyondan geçse de yıkılan duvarlarına ait taşlarının avluda
ve odalarda toplandığı görülüyor.
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2022 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil
ve hafif ticari araç pazarı %23,5 oranında
azaldı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç

Otomobil ve Hafif Ticari Pazar Gelişimi
(Ocak - Mart)

toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mart
döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %23,5 oranında

-%25,3

azalarak 152.050 adet olarak

+%23,5

gerçekleşti.

198.660

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-

156.464

Mart döneminde geçen yıla göre

116.834

%25,3 oranında azalarak 116.834 adet
olurken, hafif ticari araç pazarı ise
%16,5 azalarak 35.216 adede ulaştı.

+%16,5
42.196

35.216

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2022 Mart ayında %33,4, otomobil

Otomobil

pazarı %34,3 ve hafif ticari araç pazarı
%29,8 oranında azaldı.
• 2022 yılı Mart ayı otomobil ve hafif

HTA
2021

Adet

152.050

Toplam
2022

ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına
göre %33,4 azalarak 64.267 adet oldu.

10 Yıllık Ortalamalara Göre Değişim
(Mart)
-%7,3
-%5,8

• 2022 Mart ayında otomobil satışları
bir önceki yılın aynı ayına göre %34,3
azalarak 50.173 adet olurken, hafif ticari
araç pazarı %29,8 azalarak 14.094 adet

69.329

oldu.
53.280
• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10

50.173

yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre

-%12,2
16.049

%7,3 azaldı.

64.267

14.094

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı
ortalama satışlara göre %5,8 azalış
gösterdi.

Otomobil

HTA

Toplam

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı
ortalama satışlara göre %12,2 azaldı.

Adet

10 Yıllık Ortalama

2022
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
96.428

79.819

61.488

58.504
43.728

54.734

58.454

64.267

57.141

Adet

49.652

47.849

38.131

60.216

62.243

56.746

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

10 Yıl. Ort.

32.084

45.728

69.329

63.235

66.406

71.120

62.438

59.064

61.987

64.566

79.614

116.117

2021

43.728

58.504

96.428

61.488

54.734

79.819

47.849

58.454

57.141

56.746

60.216

62.293

2022

38.131

49.652

64.267

22/2

-12%

-15,1%

-33,4%

22/10 Yıllık Ortalama

18,8%

8,6%

-7,3%

43.408

40.512

42.982

43.559

47.101

49.709

61.159

87.021

Otomobil Pazarı
62.348

76.357

44.749
35.358

Adet

29.020

50.173

48.375

43.138

37.641

55.812

36.311

44.756

48.217

44.625

23.979

34.682

53.280

48.896

51.430

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

10 Yıl. Ort.

23.979

34.682

53.280

48.896

51.430

55.812

48.217

44.625

47.101

49.709

61.159

87.021

2021

35.358

44.749

76.357

48.375

43.138

62.348

36.311

44.756

43.408

40.512

42.982

43.559

2022

29.020

37.641

50.173

22/21

-17,9%

-15,9%

-34,3%

22/10 Yıllık Ortalama

21,0%

8,5%

-5,8%

Hafif Ticari Araç Pazarı
20.071
13.755
8.370

14.094

17.471
13.113

17.234
11.538

11.596

18.684

16.234
13.698

13.733

14.439

14.887

14.857

18.455

29.097

12.011

Adet

9.111
8.105

11.047

16.049

14.338

14.977

15.308

14.221

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

10 Yıl. Ort.

8.105

11.047

16.049

14.338

14.977

15.308

14.221

14.439

14.887

14.857

18.455

29.097

2021

8.370

13.755

20.071

13.113

11.596

17.471

11.538

13.698

13.733

16.234

17.234

18.684

2022

9.111

12.011

14.094

21/22

8,9%

-12,7%

-29,8%

22/10 Yıllık Ortalama

12,4%

8,7%

-12,2%

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

2010

20.095

31.172

51.769

54.946

59.377

60.896

61.345

61.764

63.814

73.404

73.962 148.369 760.913

2011

44.892

58.663

78.403

77.695

80.646

81.573

63.044

58.406

60.129

69.421

63.657 127.910 864.439

2012
2013
2014
2015
2016

29.545
35.523
32.670
34.615
32.713

41.324
48.307
35.021
55.331
52.825

64.884
68.774
47.581
83.302
82.948

62.949
73.575
53.305
91.602
84.887

70.863
81.468
58.121
81.542
93.904

71.067
74.096
60.163
86.158
91.540

62.304
71.596
59.907
83.836
58.533

58.148
65.043
60.199
82.577
71.556

69.629
67.963
66.531
64.025
67.593

59.938 71.710
58.014 79.301
66.573 80.621
64.255 84.601
83.000 122.309

2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 3:
YıllıkHafif
Ort.
Ek
%

35.323
46.965
73.802
75.988 85.422 83.658 82.297 72.536 71.352 91.752
35.076
47.009
76.345
71.126 72.755 51.037 52.734 34.346 23.028 21.571
14.373
24.875
49.221
30.971 33.016 42.688 17.927 26.246 41.992 49.075
27.273
47.122
50.008
26.457 32.235 70.973 87.401 61.533 90.619 94.733
43.728
58.504
96.428
61.488 54.734 79.819 47.849 58.454 57.141 56.746
38.131
49.652
64.267
32.084 Araç
45.728Pazarı,
69.329
63.235
66.406 71.120
62.438Göre
59.064
61.987 Grafiği
64.566
Ticari
10 Yıllık
Ortalama
ile Yıllara
Gelişim
18,8%
8,6%
-7,3%
-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

Aralık

Toplam

777.761
853.378
767.681
968.017
983.720

115.400
129.718
146.989
156.173
141.912

100.859 136.240 956.194
58.204 77.706 620.937
58.176 90.500 479.060
80.141 104.293 772.788
60.216 62.243 737.350
152.050
79.614
116.117 804.398
ve
Tablosu
-100,0% -100,0%

Otomobil Pazarı
YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

2010

12.594

20.651

33.958

36.549

40.467

42.086

41.399

42.222

42.477

47.859

50.061

99.461

509.784

2011

29.868

39.004

54.023

53.835

56.302

56.714

43.518

38.875

39.964

47.508

44.951

88.957

593.519

2012

21.077

29.189

47.270

45.645

50.460

50.849

44.531

41.236

49.360

43.440

52.297

2013

25.835

36.814

51.785

56.999

62.383

58.290

55.712

51.611

52.925

46.985

80.9267 556.280

64.117 101.199 664.655

2014

24.368

27.167

37.812

42.769

46.379

47.278

46.602

45.131

49.262

50.814

59.695 110.054 587.331

2015
24.498
2016
23.358
2017
25.689
2018
26.611
2019
10.979
2020
22.016
2021
35.358
2022
29.020
10 Yıllık Ort. 23.979

40.817
40.588
34.658
35.901
19.205
37.727
44.749
37.641
34.682

61.676
63.975
55.616
59.798
38.628
39.887
76.357
50.173
53.280

70.211
65.618
57.998
55.108
24.416
21.825
48.375

62.878
73.832
65.799
57.227
27.126
25.073
43.138

67.766
71.111
66.164
41.225
36.024
57.067
62.348

64.218
45.566
62.384
42.024
15.398
69.427
36.311

61.753
53.977
54.890
26.976
21.544
44.372
44.756

47.088
51.340
53.423
17.595
35.308
71.296
43.408

47.954
63.746
70.488
16.809
39.996
76.341
40.512

48.896

51.430

55.812

48.217

44.625

47.101

49.709

62.397 114.340 725.596
95.783 108.044 756.938
75.956 99.694 722.759
46.204 60.843 486.321
47.803 70.829 387.256
64.357 80.721 610.109
42.982 43.559 561.853
116.834
61.159 87.021 609.076

8,5%

-5,8%

-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

%

21,0%

Hafif Ticari Araç Pazarı
YIL

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2010

7.501

10.521

17.811

18.397

18.910

Haziran Temmuz Ağustos
18.810

19.946

19.542

21.337

25.545

23.901

48.908

Toplam
251.129

2011

15.024

19.659

24.380

23.860

24.344

24.859

19.526

19.531

20.165

21.913

18.706

38.953

270.920

2012

8.468

12.135

17.614

17.304

20.403

20.218

17.773

16.912

20.269

16.498

19.413

34.474

221.481

2013

9.688

11.493

16.989

16.576

19.085

15.806

15.884

13.432

15.038

11.029

15.184

28.519

188.723

2014

8.302

7.854

9.769

10.536

11.742

12.885

13.305

15.068

17.269

15.759

20.926

36.935

2015
2016
2017
2018
2019
2020

10.117
9.355
9.634
8.465
3.394
5.257

14.514
12.237
12.307
11.108
5.670
9.395

21.626
18.973
18.186
16.547
10.593
10.121

21.391
19.269
17.990
16.018
6.555
4.632

18.664
20.072
19.623
15.528
5.890
7.162

18.392
20.429
17.494
9.812
6.664
13.906

19.618
12.967
19.913
10.710
2.529
17.974

20.824
17.579
17.646
7.370
4.702
17.161

16.937
16.253
17.929
5.433
6.684
19.323

16.301
19.254
21.264
4.762
9.079
18.392

22.204
26.526
24.903
12.000
10.373
15.784

41.833
33.868
36.546
16.863
19.671
23.572

180.350 8

242.421
226.782
233.435
134.616
91.804
162.679

2021
2022
10 Yıllık Ort.
%

8.370
9.111
8.105
12,4%

13.755
12.011
11.047
8,7%

20.071
14.094
16.049
-12,2%

13.113

11.596

17.471

11.538

13.698

13.733

16.234

17.234

18.684

14.338
-100,0%

14.977
-100,0%

15.308
-100,0%

14.221
-100,0%

14.439
-100,0%

14.887
-100,0%

14.857
-100,0%

18.455
-100,0%

29.097
-100,0%

175.497
35.216
195.321
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: MART- 2022

4

4

0

0

1

1

0

0

1

1

1.810

1.810

0

0

1.810

1.810

2

2

0

0

2

2

BMW

1.166

1.166

CITROEN

2.132

2.132

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
BENTLEY

4

0

0

1.166

1.166

455

0

2.587

2.587

0

0

197

197

0

0

3.385

3.385

CUPRA

197

197

DACIA

3.385

3.385

DFSK

56

56

0

0

56

56

DS

84

84

0

0

84

84

FERRARI

2

2

0

0

2

2

0

FIAT

4.919

53

4.972

3.649

123

3.772

8.568

176

8.744

FORD

404

511

915

4.095

58

4.153

4.499

569

5.068

HONDA

0

2.708

2.708

0

0

2.708

2.708

HYUNDAI

1.899

1.651

3.550

53

53

1.899

1.704

3.603

110

159

49

110

159

262

262

0

262

262

ISUZU

0

IVECO

0

49

JAGUAR

2

2

0

0

2

2

JEEP

417

417

0

0

417

417

25

25

0

25

0

KARSAN

583

KIA
LAMBORGHINI

25

583

333

0

916

916

0

333

0

0

0

0

LAND ROVER

90

90

0

0

90

90

LEXUS

13

13

0

0

13

13

MASERATI

18

18

0

0

18

18

MAZDA

14

14

MERCEDESBENZ

1.296

1.296

555

0

0

14

14

555

0

1.851

1.851

0

0

119

119

MG

119

119

MINI

139

139

0

0

139

139

MITSUBISHI

99

99

230

230

0

329

329

NISSAN

460

460

108

108

0

568

568

OPEL

2.753

2.753

433

433

0

3.186

3.186

PEUGEOT

1.900

1.900

727

727

0

2.627

2.627

0

0

88

88

757

757

7.259

2.520

9.779

PORSCHE
RENAULT

7.259

88

88

1.763

9.022

SEAT

901

901

0

0

901

901

SKODA

2.108

2.108

0

0

2.108

2.108

0

0

0

0

0

28

0

67

67

0

0

70

70

SMART
SSANGYONG

39

39

SUBARU

70

70

28

209

209

0

0

209

209

219

3.111

941

941

2.892

1.160

4.052

VOLKSWAGEN

5.162

5.162

1.103

1.103

0

6.265

6.265

VOLVO

576

576

0

0

576

576

32.800

50.173

14.094

25.191

39.076

64.267

SUZUKI
TOYOTA

TOPLAM:

64

455

4

2.892

17.373

7.818

6.276

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK - MART 2022

ALFA ROMEO

0

ASTON MARTIN

0

AUDI

0

BENTLEY

0

9

9

0

0

0

0

9

9

6

6

0

0

0

0

6

6

3.680

3.680

0

0

0

0

3.680

3.680

5

5

0

0

0

0

5

5

BMW

0

3.029

3.029

0

0

0

0

3.029

3.029

CITROEN

0

5.115

5.115

0

1.204

1.204

0

6.319

6.319

CUPRA

0

270

270

0

0

0

0

270

270

DACIA

0

9.030

9.030

0

0

0

0

9.030

9.030

DFSK

0

67

67

0

0

0

0

67

67

DS

0

179

179

0

0

0

0

179

179

FERRARI

0

5

5

0

0

0

0

5

5

FIAT

12.803

83

12.886

9.283

258

9.541

22.086

341

22.427

FORD

419

1.967

2.386

11.606

193

11.799

12.025

2.160

14.185

HONDA

0

5.827

5.827

0

0

0

0

5.827

5.827

HYUNDAI

7.451

3.951

11.402

0

214

214

7.451

4.165

11.616

ISUZU

0

0

0

84

164

248

84

164

248

IVECO

0

0

0

0

602

602

0

602

602

JAGUAR

0

4

4

0

0

0

0

4

4

JEEP

0

737

737

0

0

0

0

737

737

KARSAN

0

0

0

68

0

68

68

0

68

KIA

0

2.064

2.064

0

475

475

0

2.539

2.539

LAMBORGHINI

0

2

2

0

0

0

0

2

2

LAND ROVER

0

229

229

0

0

0

0

229

229

LEXUS

0

35

35

0

0

0

0

35

35

MASERATI

0

31

31

0

0

0

0

31

31

MAZDA

0

29

29

0

0

0

0

29

29

MERCEDESBENZ

0

2.449

2.449

0

919

919

0

3.368

3.368

MG

0

183

183

0

0

0

0

183

183

MINI

0

252

252

0

0

0

0

252

252

MITSUBISHI

0

135

135

0

412

412

0

547

547

NISSAN

0

1.098

1.098

0

224

224

0

1.322

1.322

OPEL

0

6.585

6.585

0

1.238

1.238

0

7.823

7.823

PEUGEOT

0

5.574

5.574

0

2.038

2.038

0

7.612

7.612

PORSCHE

0

166

166

0

0

0

0

166

166

RENAULT

13.958

4.506

18.464

0

2.154

2.154

13.958

6.660

20.618

SEAT

0

1.656

1.656

0

0

0

0

1.656

1.656

SKODA

0

4.714

4.714

0

0

0

0

4.714

4.714

SMART

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSANGYONG

0

187

187

0

36

36

0

223

223

SUBARU

0

133

133

0

0

0

0

133

133

SUZUKI

0

297

297

0

0

0

0

297

297

TOYOTA

7.730

372

8.102

0

1.974

1.974

7.730

2.346

10.076

VOLKSWAGEN

0

8.511

8.511

0

2.070

2.070

0

10.581

10.581

VOLVO

0

1.301

1.301

0

0

0

0

1.301

1.301

TOPLAM:

42.361

74.473

116.834

21.041

14.175

35.216

63.402

88.648

152.050
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Ek 4: Segment ve Gövde Tipine Göre Dağılım Tablosu
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Mart 2022 Verileri

Mart 2022
1
2
3
4
5
6
7
Segment
ve
Gövde
Tipine
Göre
Dağılım
Tablosu
Ek
4:
Segment
ve
Gövde
Tipine
Göre
Dağılım
Tablosu
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Toplam
A (Mini)
0
117
0
0
0
17
0
134
Mart 2022
1
2
3
4
5
6
7
BSegment
(Entry)
1.970 H/B
10.201 S/W 0 MPV 13 CDV 404Spor 11SUV 8.732
21.331Pay
S/D
Toplam
C
(Compact)
10.726
1.774 0 20 0 219 0
0 17 137 0 10.217
A (Mini)
0
117
134 23.0930,3%
D
(Medium)
2.101 10.201
105
B (Entry)
1.970
0 57 13 0 404 0 11 1268.732 963
21.331 3.35242,5%
EC (Luxury)
1.243 1.7740
0 137 100
(Compact)
10.726
20 1 219 0 0
10.217 446
23.093 1.79046,0%
(Medium)
105 0
57 0
0 0 0
3.352 473 6,7%
FD (Upper
Luxury) 2.101
125
0 126
7 963 341
E (Luxury)
1.243
0
1 78
0 232 0 404 100 398446 20.699
1.790 50.1733,6%
Toplam
16.165 12.197
F (Upper Luxury)
125
024,3% 0 0,2% 0 0,5% 0 0,8% 7 0,8%341 41,3%
473 100,000,9%
Pay
32,2%
Toplam
16.165 12.197
78
232
404
398
20.699 50.173
Pay
32,2%
24,3%
0,2%
0,5%
0,8%
0,8%
41,3% 100,00
Mart 2021
1
2
3
4
5
6
7
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Toplam
Mart 2021
1
2
3
4
5
6
7
A (Mini)
0
242
0
0
0
6
0
248
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Toplam
Pay
BA (Entry)
522
14.283
0
164
338
8
7.172
22.487
(Mini)
0
242
0
0
0
6
0
248
0,3%
C
(Compact)
22.735 14.283
3.730 0 99 164 138 338 60 8
2787.172 15.515
B (Entry)
522
22.487 42.555
29,4%
D
(Medium)
5.263 3.73024
0 278 126
C (Compact)
22.735
99 97 138 0 60
15.515 2.853
42.555 8.36355,7%
ED (Luxury)
1.333 24 0
0 126 412.853 764
(Medium)
5.263
97 55
0 1 0
8.363 2.19411,0%
EF (Upper
(Luxury) Luxury) 1.333
0
55
1
0
41
764
2.194 510 2,9%
167
0
0
0
0
41
302
F (Upper Luxury)
167
0
0 251 0 303 0 398 41 500302 26.606
510 76.3570,7%
Toplam
30.020 18.279
Toplam
30.020
26.606 34,8%
76.357 100,00
Pay
39,3% 18.279
23,9% 2510,3% 303 0,4% 398 0,5%500 0,7%
Pay
39,3%
23,9%
0,3%
0,4%
0,5%
0,7%
34,8% 100,00

Pay
0,3%
42,5%
46,0%
6,7%
3,6%
0,9%

Pay
0,3%
29,4%
55,7%
11,0%
2,9%
0,7%

Değişim
1 Adetler,Paylar
2
3 ve Değişimler
4
5
6
7
Ek
5: Motor Tipine Göre
Değişim
1
2
3
4
5 Tablosu
6
7
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Toplam
Segment
S/D
H/B
S/W
MPV
CDV
Spor
SUV
Toplam
A
(Mini)
-51,7%
Mart 2021
Mart 2022
A (Mini)
-51,7%
183,3%183,3%
-46,0% -46,0%
MOTOR TİPİ
Değişim
Adet
Pay
Adet
Pay
BB (Entry)
(Entry)
277,4% -28,6%
-28,6%#DIV/0!
#DIV/0!
-92,1%19,5%19,5%
277,4%
-92,1%
37,5% 37,5%
21,8% 21,8%
-5,1% -5,1%
Benzin
51.036
66,8%
35.001
69,8%
-31,4%
C
(Compact)
-52,8% -52,4%
-52,4% -79,8%
-79,8%58,7%58,7%
-100,0%
C (Compact)
-52,8%
-100,0%
-50,7% -50,7%
-34,1% -34,1%
-45,7% -45,7%
Dizel
15.780
20,7%
7.023
14,0%
-55,5%
D (Medium)
(Medium)
-60,1% 337,5%
337,5%
-41,2%
#DIV/0!
-60,1%
#DIV/0!
-66,2% -66,2%
-59,9% -59,9%
Otogaz
3.131
4,1% -41,2%
1.487
3,0%
-52,5% 0,0% 0,0%
-6,8%
-41,6% -41,6%
-18,4% -18,4%
E (Luxury)
(Luxury)
-6,8%
-98,2%-100,0%
-100,0% -3,4%143,9%143,9%
Hibrit
6.236
8,2% -98,2%
6.024
12,0%
FF (Upper
Luxury)
-25,1%
-82,9%
12,9%
-7,3% -7,3%
Elektrik
174
0,2%
638
1,3%
266,7%
(Upper Luxury)
-25,1%
-82,9%
12,9%
Toplam
76.357 -33,3%
50.173 -23,4%
-34,3%
Toplam
-46,2%
-20,4%-20,4%
-22,2% -22,2%
-34,3% -34,3%
Toplam
-46,2% 100,00%
-33,3%-68,9%
-68,9% 100,00%
-23,4%1,5%
1,5%
Ek
6: Sedan,
Motor Hacmine
GöreS/W:
Adetler,Paylar
ve Değişimler
Tablosu
S/D:
H/B: Hatcback,
Station
MPV: Multi
Purpose Tablosu
Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar,
Motor
Hacmine
GöreWagon,
Adetler,Paylar
ve Değişimler
S/D: Sedan, H/B: Hatcback,
S/W: Station
Wagon, MPV:
Multi Purpose
Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar,
CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar
CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar
MOTOR HACMİ

MOTOR
CİNSİ

≤ 1600cc
1601cc - ≤ 2000cc
≥ 2001cc
B/D Ara Toplam

B/D
B/D
B/D

<=1600cc
1601cc - <=1800cc (<=50KW)
1601cc - <=1800cc (>50KW)
1801cc - <=2000cc
2001cc - <=2500cc (<=100KW)
2001cc - <=2500cc (>100KW)
>2500cc
Hibrit Ara Toplam

HİBRİT

≤ 85 kW
86kW - ≤ 120kW
≥ 121kW
Elektirik Ara Toplam

ELEKTRİK

Toplam

HİBRİT
HİBRİT
HİBRİT
HİBRİT
HİBRİT
HİBRİT

ELEKTRİK
ELEKTRİK

Mart 2021
Adet
Pay
68.906
90,2%
830
1,1%
211
0,3%
69.947 91,6%

Mart 2022
Adet
Pay
43.022
85,7%
408
0,8%
81
0,2%
43.511 86,7%

3.074
0
2.567
546
36
1
12
6.236

4,0%
0,0%
3,4%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
8,2%

3.456
0
1.670
850
13
5
30
6.024

6,9%
0,0%
3,3%
1,7%
0,0%
0,0%
0,1%
12,0%

32
0
142
174

0,0%
0,0%
0,2%
0,2%

157
157
324
638

0,3%
0,3%
0,6%
1,3%

128,2%
266,7%

76.357

100,0%

50.173

100,0%

-34,3%

Değişim

ÖTV
%

-37,6% 45, 50, 60,70, 80
-50,8%
130, 150
-61,6%
220
-37,8%
12,4%
-34,9%
55,7%
-63,9%

-3,4%
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Ek 7: Emisyon Değerlerine Göre Adetler,Paylar ve Değişimler Tablosu

45, 50, 80
130, 150
45, 50, 80
130
220
130, 150
220
10
25
60

KDV
%

18
18
18
18
18
18
18
18 10
18
18
18
18
18

10

