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Yetkili satıcılar geleceğe 
umutla bakıyor

Değerli Otoban Dergisi okurları,

2011 yılının son dönemecine geldik, bu yıl geçmiş yıllara göre otomotiv açısın-
dan çok daha hareketli geçiyor, Eylül sonu itibariyle 602.228 binek ve hafif ticari 
araç satıldı, buna göre 2010 yılının Ocak-Eylül toplam satışlarının yüzde 29,5 
üzerinde seyretmekteyiz.

Türkiye’de bu yıl pazar son küresel ekonomik gelişmelere rağmen yeni bir reko-
ra koşarken, yerli marka tartışmaları ve OSD tarafından açıklanan rapor günde-
min ilk sırasında yer alıyor.

500 milyon Euro’luk harcama ile kapılarını açan Frankfurt Fuarı’nda sergilenen 
teknoloji ile donatılmış araçlar ileride, otomobil satış ve servis hizmetlerini ve-
ren yetkili satıcıların işinin ne kadar daha zor olacağının sinyallerini veriyor.

Yetkili satıcılar, bir yandan yaptıkları yatırımların gereğinden fazla olması ihti-
mali ile endişelenirken, diğer yandan, marka standartlarına uyum çalışmaları, 
hedef tutturma gayretleri, müşteri memnuniyeti çalışmaları, finans problemle-
ri, insan kaynakları ve teknolojiye uyum çalışmaları ile iç içe geçmiş durumdalar.

Bugün için otomotiv sektörünün genelini ilgilendiren ve bir arada gelişen bir-
çok olay var. 

Bölgesel rekabet (Rusya ve Doğu Avrupa), gelişmiş teknoloji ve üstün verim-
lilik sayesinde büyüme, AB Krizi ile birlikte düşen alım gücü, iç ve dış satışları 
artırmaya yönelik 2023 hedefleri ve stratejileri,  yeni yatırımlar (mevcut ve yeni 
üreticiler) ve teşvikler, elektrikli araç yatırımları, yerli marka çalışmaları ve bu 
konuda ki adaylar, çari açık ve otomotiv sektörü.

Avrupa’da yaşanan krizden dolayı en az 2-3 yıl sürecek bir kemer sıkma dönemi 
yaşanması bekleniyor. Türk otomotiv sanayi, Avrupa için üretim yaptığından bu 
durum bazı sıkıntılar doğurabilir, kısa vadede çok dikkatli olunması gerekir.

Ancak her ne olursa olsun otomotiv sektörünün barındırdığı yüksek potansiyel 
ve ülkemizin ekonomik ve siyasal istikrarı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor, 
bu nedenle çoğu zaman büyük riskler altında çalışan yetkili satıcılar bu işten 
kopamıyor.

Hiçbir zaman bitmeyen heyecanımız ve tükenmeyen umudumuzla geleceğe 
yelken açtık.

Sevgi ve Saygılarımla...
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

Zeynep Fidan SOYSAL
Faz Otomotiv, Burç Sigorta
Genel Müdürü
OYDER YÖnetim Kurulu Üyesi

Yetkisiz servisler ciddi 
bir tehlike arz ediyor

Sizin ve ailenizin otomotiv sektöründeki 
geçmişinizden söz edebilir misiniz?

Y önetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Fidan ta-
rafından 1989 yılında Küçükyalı’da ASF Oto-
motiv olarak, otomotiv sektörüne adım at-
tık. 2001 yılından itibaren İstanbul Kartal’da 
Renault Yetkili Satıcısı olarak ASF Otomotiv, 

Burç Sigorta, FT Tuning; 2008 yılında ise Gebze’de Renault 
Yetkili Satıcısı olarak Faz Otomotiv’i kurduk. Faz Otomotiv ve 
Burç Sigorta şirketlerinin genel müdürü olarak görev yapı-
yorum. Aile şirketimizin diğer ferdi olan, ağabeyim Fırat Fi-
dan ise, Kartal’da Fiat markasının Yetkili Satıcısı olan Medos 
Otomotiv’in Genel Müdürü olarak çalışmaktadır.

Faz Otomotiv ve Burç Sigorta Genel 
Müdürü Zeynep Fidan SOYSAL, 
Otoban okurları için Türk otomotiv 
pazarını ve sektördeki gelişmeleri 
değerlendirdi.
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Şirketimiz, aynı zamanda Kiralama Sektöründe, Avrupa’da 
birinci olan Europcar Rent A Car markasının Türkiye ana 
temsilciliğini yürütmektedir. Ailemizin bir diğer ferdi olan 
en büyük ağabeyim Serdar Fidan ise bu markamızı temsilen 
Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

2011 yılında ise otomotiv dışında madencilik alanında da bir 
girişimde bulunarak Denizli’de Arıkrom madencilik olarak 
çalışmalarımızı sürdürmeye başladık.

Yönetim Kurulu Başkanı’mızın temel görüşünden yolumuza 
devam ederken, her ne kadar aile şirketi olsak dahi aramızda 
yer alan profesyonel çalışanlar, profesyonel genel müdürler-
den oluşan yönetim kurulumuzda yeni ticaret kanununun 
gerekliliklerini bir adım önden yerine getirerek, şeffaf ve 
kurumsal yapımızla otomotiv sektöründe yer almaktayız. 
Sanırım sektördeki liderliğimizin temelinde de bu yatmakta, 
işi bilen profesyonel kadro ile çalışmak, sürekli gelişime açık 
olmak ve değişimi ilk defa gerçekleştiren öncü firma, öncü 
yetkili satıcı olabilmek.

Sizce otomotiv sektörünün en önemli 
problemleri nelerdir?

Otomotiv sektörünün en önemli sorunlarından biri arz talep 
dengesinin doğru kurulmayışıdır. Bazı dönemlerde müşteri 
talebine uygun araç bulunamazken, bazı dönemlerde ise 
araca uygun müşteri bulamamaktayız.

Bir diğer sorunumuz ise yetkisiz servislerin çoğalmasından 
kaynaklanmaktadır. Kriz ortamlarında giderlerini en aza 
indirmek isteyen insanların, günü kurtarmak adına başvur-
dukları yetkisiz servisler otomotiv sektörü için ciddi bir teh-
like arz etmektedir.

Vaktiyle yapılmış gösterişli dev plazaların varlığı ise otomo-
tiv sektörü için sorun oluşturmaktadır. Gider yönetiminde 
zorlanan yetkili satıcı, yatırımın karşılığını alamamaktadır. 
Karsızlığı ya da en az karlılığı konuştuğumuz ortamda sabit 
giderler oldukça yük getirmektedir. Distribütör firmalar yeni 
bir araç lansmanında fiyat belirlerken, yetkili satıcı kar mar-
jını da feragat ederek, oluşan fiyatı baz alıp piyasa sundu-
ğundan dolayı, karlılık konusunda oldukça sıkıntı yaşayan 
otomotiv sektörü oyuncularına bir de sabit giderlerin yüklü 
olması hepimizi kara kara düşündürmektedir.

Bir diğer sorun ise müşteri memnuniyeti anketleridir. Hiçbir 
sektörde bir emtia alınırken yaptırımı yüksek bu denli anket-
ler bulunmamaktadır. Genellikle eleştirici yapıya sahip olan 
Türk halkını düşünecek olursak, “tamamen memnunum” ce-
vabını almanın ne kadar zor olduğunu anlayabiliriz.

Türkiye'de önümüzdeki 2 yılı otomotiv sektörü 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genellikle geleceğe pozitif bakan biri olduğumdan otomo-
tiv sektörünün iki yıl içerisinde ulaşması gereken pazara 
yaklaşacağına inanıyorum. İkinci el pazarının büyüyeceği-
nin, firmaların kiralama araç taleplerinin artacağının ve tra-
fikte kaskosuz araç sayısının azalacağını düşünmekteyim.  

Genel olarak değerlendirmek gerekirse, Avrupa ile arasın-
daki açığı kapatmayı başaran Türkiye’nin iki yıl sonunda  en 
hızlı büyüyen örnek pazarı teşkil edeceğine inanmaktayım.

Yerli üretimin de çok yakında pazara duyurulacağına inan-
dığımdan, devlet teşviği sayesinde sadece Türkiye için değil, 
ihracatı da düşünülerek üretilecek olan yerli araçlarımızın 
Türkiye için büyük bir başarı olacağına şüphem yok. Ayrıca 
çevre dostu otomobillerin konuşulduğu ve yeni lansmanla-
rın başlatıldığı günümüzde iyi bir eğitim ve tüketici bilinç-
lendirme sonucunda yeşil dostu araçlar da pazarda yer ala-
caktır.

OYDER size ne ifade ediyor?

Otomotiv sektöründeki sorunları birlikte çözebileceğimiz; 
piyasadaki gelişmeleri yakından takip edebileceğimiz;  si-
gorta, finans, akaryakıt gibi otomotive bağlı yan kuruluşlara 
birlikte seslenebileceğimiz ve tüm bunları keyifle yapabile-
ceğimiz bir platform OYDER benim için.

Yaklaşık 900’e yakın yetkili satıcımızın ortak sesi olan 
OYDER’in sadece 400 üyesi olmasının sektörümüzdeki 
oyuncularımızın yansımasıdır bir bakıma. Yani maalesef ki 
çoğumuz şikayet edip çözüm üretmekten kaçınan; fikir üre-
tip harekete geçmekten sakınan ve her şeyden önemlisi hala 
şeffaflık ilkesini benimsemeyen yetkili satıcılardan oluşmak-
tayız. Eminim ki ikinci ve üçüncü kuşakla beraber bu anlayış 
zaman içerisinde kaybolacak ve önümüzdeki yıllarda yetkili 
satıcılarımız OYDER içerisinde yerini alacaktır. 

Eyüboğlu Lisesi’ni ikincilikle bitirdikten son-
ra Koç Üniversitesi’nin Kimya Bölümü’nden 
mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında hem 
Boğaziçi Üniversitesi’nde Mühendislik Yöneti-
mi Master’ı yaptı hem de aile şirketi olan ASF 
Otomotiv’de Pazarlama Sorumlusu olarak 
görev yaptı. 2005-2008 yılları arasında ASF 
Otomotiv’de farklı departmanlarda çalıştık-
tan sonra, 2008 yılında ikinci Yetkili Satıcılık 
faaliyeti yaptıkları Faz Otomotiv’de Genel 
Müdür olarak göreve başladı. Ayrı zamanda 
Burç Sigorta şirketinin de Genel Müdürlüğü-
nü yürüten Zeynep Fidan Soysal aile şirket-
leri olan ve Fiat yetkili satıcılık faaliyeti yürü-
ten Medos Otomotiv’de, Europcar Kiralama 
Firması’nda da yönetim kurulunda yer al-
maktadır. OYDER’in yönetim kurulunun yanı 
sıra TÜGİAD’da komisyon başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

Zeynep Fidan SOYSAL
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OYDER'in Doğuş Otomotiv ziyareti
23 Eylül 2011 tarihinde OYDER Yönetimi 
Doğuş Oto CEO'su Sayın Ali BİLALOĞLU'nu 
ziyaret etti. OYDER'in faaliyetleri hakkında 
bilgi aktarılan toplantıda ayrıca 2011-2012 
OYDER projeleri, süreklilik sağlamak için 
yapılması gerekenler ve sektörün yaşadığı 
sorunlar değerlendirildi.

D oğuş Otomotiv, kurumsal stratejisini “oto-
motiv değer zincirinin her alanında var 
olma” hedefi üzerine inşa etmektedir. Doğuş 
Otomotiv, sektöründe Türkiye’nin en geniş 
marka ve hizmet ağına sahip şirketidir.

2011 yılında 17’inci kuruluş yılını kutlayan Doğuş Otomotiv, 
Türkiye’nin lider otomotiv ithalatçısı ve en büyük otomo-

tiv distribütörlerinden biridir. Şirket: Binek araç, Hafif ticari 
araç, Ağır vasıta, Endüstriyel ve deniz motorları, Soğutma 
sistemleri alanlarında, 14 uluslararası markanın temsilcisi dir. 
Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine Volk-
swagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Porsche, 
Bentley, Lamborghini, Bugatti, SEAT, Skoda, Scania, Krone 
ve Meiller markalarından ve bu markaların 80’i aşkın mode-
linden oluşan geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. Şirket 
ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları pazarında Scania En-
gines markasıyla ve soğutma sistemleri pazarında Thermo 
King markasıyla rekabet etmektedir.

Müşteri memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak ele alan 
Doğuş Otomotiv, Türkiye’nin en geniş yetkili satıcı ve servis 
ağların dan birine sahiptir. Tüm ükeye yayılmış olan 500’ü aş-
kın buluşma noktası, Doğuş Otomotiv’in müşterilerine satış, 
servis ve yedek par ça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz bir şe-
kilde sunmasını sağlamaktadır. 
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KARADENİZ BÖLGESİ YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay
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toplantısı Trabzon'da yapıldı

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal

900'den fazla Otomotiv Yetkili Satıcısı'nı 
temsil eden OYDER'in 7. Bölge Diyalog 
Toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi. 
Toplantıya Trabzon Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal, 
Ford Otomotiv Genel Müdürü Nuri Otay ve 
farklı illerden gelen yetkili satıcılar katıldı. 

T rabzon Belediye Başkanı’nın yanı sıra Trabzon 
ve çevre illerden yaklaşık 70 bayii ve çalışan-
larının iştirak ettiği toplantının şeref konuğu 
ise Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay oldu. 
OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal ve OYDER Yöne-

tim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı 7. OYDER Bölge 
Diyalog Toplantısı’nda bir konuşma yapan Ilısal, “Türkiye’nin 
otomotiv geleceği daha parlak olacak, yetkili satıcılık mesle-
ği hak ettiği değeri bulacak” açıklamasını yaptı.

7 milyar Dolarlık yatırımla 100 bin kişiye istihdam sağlayan 
çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak ön plana çıkan 
OYDER’in 7. Bölge Diyalog toplantısı Trabzon’da gerçekleş-

tirildi. Bölgesel anlamda 70’den fazla yetkili satıcının katılı-
mıyla gerçekleşen toplantı kapsamında Türkiye’nin otomo-
tiv geleceğinin çok daha parlak olduğunu vurgulayan ve 
OYDER çatısı altında gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili 
bilgiler veren OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal; “2008-2009’dan 
beri devam eden ve tüm dünyayı saran inişli çıkışlı süreç ha-
len devam ediyor. Türkiye’nin aldığı istikrarlı kararlar ve eko-
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OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, Trabzon Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu

Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu

HDI Sigorta Genel Müdürü Orhan Arıkçı

Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu, "Yaptığınız ürünler ülkemizin 
kara yollarını kullanıyor. Trabzon engebeli 
bir kent. Karayollarında yatırımlar diğer 
bölgelere oranla daha zor gerçekleşiyor ama 
buna rağmen son dönemde karayollarında 
büyük yatırım gerçekleştirildi. Kentimizde 
113 bin otomobil var. Hemen hemen her evde 
bir otomobil bulunuyor. Bu nedenle ulaşım 
yatırımlarına önem veriyoruz ve ulaşımda 
tıkanıklık yaşanmaması için elimizden geleni 
yapıyoruz" dedi. 

nomik politikalar doğrultusunda bugün cari açığı bir kenara 
koyarsak büyüme rakamları, artan istihdam, düşen işsizlik 
oranı, yükselen kişi başına gayri safi milli hasıla gibi verile-
rin ışığında Türkiye’miz dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri 
olma yolunda ilerliyor. Özellikle Avrupa ülkeleri borç stoğu 
ve bütçe açığıyla boğuşuyor.

Mukayese edildiğinde Türkiye ekonomisinin daha güçlü ol-
duğunu görmek umut verici ve sevindiricidir. Elbette dünya-
da adım adım değişen hatta evrim geçiren sıkıntılı bir süreç 
var. ABD ve Avrupa ekonomilerinin içinde bulunduğu ne ya-
pacağını, nereye gideceğini bilemez halini de analiz etme-
den, bunun ülkemize olabilecek kısa ve orta vadeli etkileri 
üzerine de düşünmeden, planlama yapmayı ihmal etmiyo-
ruz. Velakin bildiğimiz ve inandığımız tek şey var ki, o da çok 
daha fazla iş ve aş sağlayacak atılımlar yapmak için fırsat-

ları değerlendirmek, çalışmak ve katma değer üretmektir. 
Türkiye’nin hızlı ve istikrarlı bir çıkış içinde olduğu böylesi bir 
dönemde ayaklarımızın yere biraz daha sağlam bastıracak, 
binalarımızı da bizleri de ekonomik sarsıntıların etkilerine 
karşı sağlamlaştıracak verimli yolları arıyoruz” dedi.
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OYDER: Türkiye’nin Otomotiv Geleceği 
Artık Daha Parlak!

“Türkiye’de otomotiv sektörünün geleceğine dair çok umut-
lu olduğunu vurgulayan OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, 
“Otomotiv sektörünü daha da güçlendirecek strateji belgesi 
ve hükümetin topyekûn otomotiv sektörüne olan uzun so-
luklu ilgisi, bizleri kısa ve orta vade için bile sevindiren ge-
lişmelerdir. OYDER olarak yaptığımız fayda sağlama odaklı 
faaliyetler de sektör tarafından ilgiyle ve takdirle algılanı-
yor. Hükümet nezdinde yaptığımız işlerin görünürlüğü ve 
dile getirilmesi doğru yolda olduğumuzun işaretleridir, bu 
hepimizin başarısıdır. Türkiye genelinde 1300 tesisle 100 
bini aşkın kişiye ekmek kapısı yaratan otomotiv yetkili sa-
tıcıları olarak ise üstümüze düşen görevleri layıkıyla yerine 
getirmekten gurur duyuyoruz. Yeni oyuncunun girmediği 

bu sistemde, mevcut bayiler halen yeni yatırımlar yapmak 
için fırsatları da kolluyorlar. OYDER Başkanı olarak değil bu 
yapının bir parçası olarak şunu söyleyebilirim ki her türlü 
negatif durum karşısında bile moralimizi bozmadan yolu-
muzdan şaşmadan ilerliyor olmanın haklı gururunu da ya-

OYDER Genel Sektereti Tamer Atsan

Petrol Ofisi Akaryakıt Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü
Altuğ Teközgen

Pınar Engisor Şahin, Legal Hukuk Bürosu
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BASF, Müşteri Hizmetleri Sorumlusu, Alphan Altın

şıyorum” açıklamasını yaptı. Yetkili satıcılık kavramının bir 
meslek olarak algılanmamasının yarattığı sektörel sıkıntıları 
dile getiren OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, “Yetkili satıcılık 
kavramının Türkiye’de tanımının tam olarak yapılmama-
sı nedeniyle yetkili satıcılık bir meslek olarak algılanmıyor. 
Bu noktada sırasıyla Sayın Bakanlarımız Sn. Nihat Ergün, 
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Yunus Emre, H. Şükrü Ilısal, Ali Bayram

Sn.Hayati Yazıcı ve Sn. Zafer Çağlayan’ı ziyaret ettik. Konuyla 
ilgili dert yakınmadan proaktif davranıp ve reformist duruş 
sergileyerek OYDER olarak yeni dönemde hükümetten yet-
kili satıcıların korunma altına alınmasını sağlayacak adımlar 
atmasını beklediğimizi arz ettik. Ayrıca ortalama 70-80 kişi-
nin istihdam edildiği bayilerimizin KOBİ olarak değerlendi-
rilmesini de arzu ettiğimizi beyan ettik. Böylelikle yetkili sa-
tıcıların da KOBİ’lerin sahip oldukları ucuz kredi imkanı dahil 
birçok avantaja sahip olarak düşen karlılık gibi çok önemli 
bir hayati engeli aşarak sürekliliklerini sağlayabileceklerine, 
binalarını, yapılarını kuvvetlendirebileceklerine inanıyoruz. 
Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizin altını da 
önemle çizmek isterim. Burada önemli olan kendi içimizde 
de bu reformist duruş ve fikri takibi yapabilmemizdir. Zira 
OYDER’e üye olsa da olmasa da tüm otomotiv yetkili satıcı-
larının bu konuda yapılanları içselleştirmesi, destek vermesi 
gerekmektedir. Niyetimiz kimseye liderlik etmek değil, fay-
da sağlamaktır. HDI Sigorta’dan Petrol Ofisi’ne kadar farklı ve 
değerli kuruluşlarla yapılan işbirlikleri de benzer bir şekilde 
hedeflediğimiz fayda sağlama niyetimizin birer değerli adı-
mıdır” diyerek sözlerini noktaladı. 

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay da otomotivin her-
kesin tahminlerinin aksine büyük bir hızla atılım gerçekleş-
tirdiğini ve uzun yıllardır Türk ekonomisinin çevrilmesinde 
ve ihracatta en önemli rolü üstlendiğini belirterek şunları 
söyledi: “Türkiye’nin cari açığında veya döviz açığında eksi 
verdiği sektörlerin içinde otomotiv yok. Son günlerdeki tar-
tışmaların temeli, geçmişte cari açık çok fazla artı verirken 
şimdi az artı vermesidir. ‘Otomobil yerli olsun, ithali az olsun’ 
tartışmalarını bir yıldır okuyanlar, otomotiv sektörünü ithale 
dayalı sektör zannediyorlar. Bu yanlıştır.” diye konuştu. 

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında otomotivde yavaşlamış 
olan temponun devam edeceğini dile getiren Otay, “Ön bil-
giler bu durumu gösteriyor. Şunu da vurgulamak lazım, baz 
etkisi var. Geçen yılın ilk 6 ayı çok düşük, ikinci 6 ayı sonunda 
milyona koşan bir endüstri oluştuğu için, bu yıl baz etkisini 
de düşünerek ileriki ayların geçen yılın benzer aylarından 
düşük çıktığında sakin olmak lazım, panik olmamak lazım. 
Nasıl ki yüzde 55 artışı sükunetle karşılamak lazımdı, bu yıl 
da belki geçen yıla göre daha kötü geçen aylar yaşayacağız. 
En son revize ettiğimiz tahminimiz, nispeten ağır vasıta da-
hil 850 bin diyoruz. Hafif ticari araçlarda da yavaşlama olabi-
lir. Ama bunlar panik yaratacak, durma olarak adlandırılacak 
yavaşlamalar da olmayacak. Sonuçta yılı tamamladığımızda 
bir rekor yıl tamamlamış olacağız. Buna hala inanıyoruz. Bu-
nun böyle olacağını planlıyoruz” diye konuştu. 

Otay, önümüzdeki 10 yılda Türkiye pazarının Avrupa 
Birliği’nin önünde koşacağı, Rusya ile birlikte AB’yi çeken 
lokomotif pazar olacağı beklentisinin mevcut olduğunu an-
latarak, “Dünya otomotiv pazarlarındaki büyümeyi iyi analiz 
etmek lazım. Dünyadaki büyüme Asya merkezli” dedi. Nuri 
Otay, Türkiye ekonomisinin birçok Avrupa ülkesi tarafından 
kıskanılacak bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu da 
sözlerine ekledi. 
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O YDER Karadeniz Bölgesi Yetkili Satıcılar 
Toplantısı’nda konuşan Ford Otosan Genel 
Müdürü Nuri Otay, gelenekselleşen “Diya-
log Toplantıları”nın otomotiv sektörüne 
büyük fayda sağladığını belirterek, “Müş-

teri nezdinde marka imajımız olan yetkili satıcılarımızın bir 
araya gelerek fikir üretmesini çok önemli buluyorum. Oto-
motivde dört temel unsurdan biri olan ve müşteriye en ya-
kın olan yetkili satıcıların strateji geliştirmeleri, birlikte karar 
vermeleri, kendi gelişme alanlarını tespit etmeleri gibi faa-
liyetlere sadece kendi mali yapılarının gelişimi ya da başa-
rılarının artması açısından değil tüm otomotiv sektörünün 
gelişimi açısından önemli bir katma değer ortaya çıktığını 

ifade etmek isterim.” dedi. Nuri Otay, Koç Holding’in kuru-
luş felsefesinde de, sadece otomotiv sektöründe değil, faa-
liyet gösterdiği tüm alanlarda bayilerine verdiği önemi ifade 
ederek, Koç Holding kurucusu rahmetli Vehbi Koç’tan bugü-
ne Koç Holding’in gelişimindeki bayilerin rolünü vurguladı. 
Türkiye’de otomotiv sektörünün gelişiminin Cumhuriyet 
tarihiyle başladığını ifade eden Nuri Otay, sektörün yetkili 
satıcılar ile birlikte gelişerek büyüdüğünü söyledi. Rahmetli 
Vehbi Koç’un bundan tam 83 yıl önce, otomotiv sektörüne, 
Ford markasının yetkili satıcısı olarak adım attığına değindi. 
Vehbi Koç’un Ankara’da Ford bayisi olarak başladığı birlik-
teliğin, sonrasında distrübütörlüğünü üstlenerek bugünle-
re geldiğini aktaran Nuri Otay, “Bu çaba, 1959 yılında Ford 

"Yaptığımız işin gururunu ve 
önemini yaşamamız gerekiyor"

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay:
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Otosan’ın o günkü adıyla ‘Otosan Fabrikası’nın İstanbul’da 
kurulmasıyla, ülkemiz ve sektör adına önemli bir gelişmeye 
vesile olmuştur. O güne kadar iğneden, ipliğe değin her şe-
yin ithal edildiği bir dönemde, hatta yolların olmadığı gün-
lerde ülkemizde otomotiv sanayinin yolu ‘Otosan’ fabrikasıy-
la açılmış oldu. Ülkemizde sivil sanayinin gelişimi rahmetli 
Vehbi Koç’un girişimleriyle başladı.” dedi. 

Bugünlerde sektörde çok tartışılan “yerli marka otomobil” 
konusuna da değinen Nuri Otay, sektörün markasını yarata-
rak geliştiğini ifade ederek, geçmişte üretilen Anadol, Murat 
ve Kartal otomobillerinden örnek vererek konuşmasını sür-
dürdü. Geçmiş yıllarda, kapalı bir ekonomisi olan ülkemizde 
sadece iç pazarına yönelik otomotiv sektörü, 1980 yılından 
itibaren gelişimini sürdürdüğünü aktararak, “1996 yılında 
Gümrük Birliği’ne dahil olan Türkiye’de sektör ciddi bir bü-
yüklüğe ulaştı. Günümüzde ise sadece pazar olarak değil 
üretimiyle de sektör Avrupa ülkeleri arasında üst sıralara 
yerleşerek, gelişim ivmesini hızlandırmaktadır. Türkiye’nin 
1996 yılında Gümrük Birliği’ne girdiği dönemde yine Ford 
Otosan’da İthalattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı gö-
revini yürütüyordum. O günlerin gazetelerinde büyük man-
şetler yer alıyordu. Bu manşetlerde, ülkemiz otomotiv sek-
törünün AB içinde ilk batacak sektör olduğu yer alıyordu. Bu 
gelişmeleri şirket içinde mühendis arkadaşlarımızla değer-
lendirdiğimizde, basında yer alan bu manşetlerin bize bü-
yük bir hırs ve şevk verdiğini anımsıyorum. O günlerde hep 
tepelerde gezen ve geleceğin sektörü olarak ifade edilen 
sektörler tekstil ve turizm sektörleriydi. Otomotiv, herkesin 
tahminlerinin aksine, büyük bir hırs ve atılımla Türkiye’nin 
uzun yıllardır göz bebeği haline geldi. Gerek ihracatta, ge-
rek Türk ekonomisindeki yeri itibariyle lokomotif bir sektör 
olarak gerçek yerini ve değerini bulmaya başladı. Bu sayede 
sektör ülke ekonomisinde en önemli rolü üstlendi.” dedi. 

Otomotiv sektörünün bugünkü yapısını da değerlendiren 
Nuri Otay, “Otomotiv sektörünü merkeze koyduğumuzda, 
bağlantılı bir çok sektör de ortaya çıkıyor. Ana ve tedarik sa-
nayinin yanında demir, çelik, plastik, elektrik, elektronik gibi 
bir çok yan sektör giderek gelişiyor. Bununla beraber tekstil, 
petro kimya ve hatta finans sektörleri giderek otomotiv sek-
törünün bir parçası haline geliyor. Savunma, tarım sektörleri 
gibi servis ve pazarlama sektörleri de paralelinde gelişiyor. 
Bu gelişim turizm, ulaşım ve inşaat gibi sektörleri de etkili-
yor. Kısaca, otomotivde işler yürüdüğünde, diğer sektörler-
de bu ivme ile birlikte bir hız kazanıyor.” dedi. 

Nuri Otay, bu gelişmelerin, sektörümüzün öneminin giderek 
artmasının yetkili satıcıların mutluluğu üzerinde de ifadesini 
bulmasını temenni ettiğini ifade etti.

Otomotiv yetkili satıcılığını hep birlikte sektör bileşenle-
ri olarak cazip hale getirmek gerekliliğine işaret eden Nuri 
Otay, “Otomotiv sektörünü bugün değerlendirdiğimizde 
bazı konu başlıkları önem arz ediyor. Bunlardan en önemlisi 
‘ihracat’ konusudur. Cari açıkta eksi bakiye verdiğimiz sek-
törler içinde otomotiv yer almıyor. Bu, sektörün ihracattaki 
başarısını gösteriyor. Yerli marka araç tartışmalarına baktı-

ğımızda otomotivin ithale bağlı bir sektör olduğu izlenimi 
ortaya çıkıyor. Bu yanlış bir algıdır, otomotiv sektörünün son 
on yılına baktığımızda her zaman ihracat fazlası verdiğini 
görürüz. AB’deki daralma ve bizim pazarımızın küçülmesi, 
şu anda sektörümüze geçici bir daralma yaşatmaktadır. An-
cak, ileriye yönelik büyüme planlarına baktığımızda en fazla 
artı verecek sektör yine otomotivdir. 2023 planında baş rolü 
oynayacak olan sektör, bizim sektörümüzdür. Bu yüzden bir 
kere daha, yaptığımız işin gururunu ve önemini yaşamamız 
gerekiyor.” dedi.

Otomotiv sektörünün 1996 yılında başlayan Gümrük Birliği 
süreciyle beraber yükselen ihracatının, ülkemizde Avrupa 
için üretim yaparak otomotiv sektörünü geliştirdiğini ifa-
de etti. Yıllar içinde özellikle hafif ticari araç ile ağır vasıta 
üretimi ve bunların sağladığı ihracat sayesinde son derece 

güçlü ortaklıkları, yabancı sermaye yapısını, kalite yöne-
timini, marka değeri oluşmaya başlayan tedarik sanayini 
ve etkin pazarlamayı geliştirdiğini ifade eden Nuri Otay, 
sektörün 2010-2012 yılları arasını Ar-Ge dönemi olarak ta-
nımladı. Otay:, “Ar-Ge yasası sonrası, Ford Otosan olarak sa-
dece Türkiye’deki üretimlerimiz için değil, Ford markasının 
küresel bir Ar-Ge merkezi olmayı başardık. Detroit’te ya da 
Almanya’da üretilen tüm araçların motorları da dahil olmak 
üzere, birçok teknolojik yenilik Gebze’deki Geliştirme Mer-
kezimiz tarafından yürütülmektedir. Bu merkezimizde Ar-Ge 
yapan bine yakın mühendisimiz çalışmaktadır.” dedi. 
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GÜNDEM

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN

Yerli marka otomobile 
adım adım...

OSD tarafından hazırlanan 
yerli otomobil raporu,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün'e 

sunuldu. 

B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün 
OSD tarafından hazırlanan yerli otomobil ra-
poruyla ilgili düzenlediği basın toplantısında 
Türkiye’nin otomobil sektöründeki 50 yıllık 
deneyimi sonucunda yerli bir marka ve model 

oluşturma çalışmalarının başlatılmasını istediklerini söyledi.

Türkiye’nin hem iç pazarının hem de dış şartlarda Türkiye’nin 
yükselen konumunun bu sektörde adım atmayı gerekli kıl-
dığını anlatan Ergün, ‘’Bunun için ilk biraya geleceğimiz kişi-
ler Türk otomotiv sektöründe sanayici olan arkadaşlarımızdı. 
OSD ile biraraya geldik, bu 50 yıllık birikimin bize ne fırsatlar 
sunduğunu, böyle bir şey yapabilmek için nasıl bir çalışma-
ya ihtiyaç olduğunu, kendilerinin ortak bir görüş oluşturup 
oluşturamayacağı konusunda bir değerlendirme yaptık’’ 
dedi.

OSD’nin bunun için kendilerinden bir süre istediğini kayde-
den Ergün, çünkü bir sivil toplum örgütü çatısı altında top-
lanan bu kişilerin aynı zamanda birbirine rakip ve başka ya-

bancı ortakları olan firmalar olduğunu kaydetti. OSD’nin de 
bir ‘’rekabet öncesi işbirliği çalışması’’ gerçekleştirdiğini ifade 
eden Ergün, şöyle konuştu: ‘’8 aya yakın bir zamandır bu ça-
lışmayı arkadaşlar sürdürdüler. Ayrıntılı bir çalışma yaptılar. 
Sonuç itibariyle teknik, yani tasarımdan üretim safhalarına 
varana kadar, A’dan Z’ye her şeyinin Türkiye’de üretileceği 
bir modelin veya onun biraz daha farklı modellerini edüt et-
tiler. Nasıl bizim yan sanayimiz başka ülkelerin markalarına 
parça satıyorsa, bizim ortaya koyacağımız modele, markaya 
da başka ülkenin yan sanayisinden parçalar alabiliriz. Bunun 
ortaya çıkaracağı maliyetleri arkadaşlarımız çalıştılar.’

SATIŞ VE PAZARLAMA BOYUTU

Konunun ikinci boyutunun pazarlama ve satış boyutu ol-
duğunu anlatan Ergün, iç pazar, yakın pazarlar ve Avrupa 
pazarlarında bu otomobilin yer bulabilmesi için nasıl bir ça-
lışma yapmak gerektiğini ve bunun maliyetlerinin de çalış-
mada yer aldığını söyledi.

Üretilmesi planlanan otomobilin, pazarda en geniş kitlelere 
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Yerli marka otomobil sektörü güçlendirecek

‘’Bu, Türkiye’de diğer marka ve modelleri üretim 
yapmaya sevk edecek bir odak projedir. Amacımız 
burada sadece yerli marka ve model otomobil ürete-
lim değil, sektörü Türkiye’de güçlendirecek bir adım 
olarak, öteki markaları teşvik edecek yatırım yapma-
ya yöneltecek ve kendilerini yeni marka ve modeller 
oluşturmak için teşvik edecek bir unsur olarak gördü-
ğümüz için bunun öncülüğünü yapıyoruz. Burada da 
bir teşvik modeli oluşturulduğunda, yatırımcı o teşvik 
modeline göre bakacak ve ‘ben bunu yapabilirim, 
şöyle bir teşvik olursa ben bunu daha iyi yapabilirim’ 
diye öneriler de getirecek. Biz bu önerileri de değer-
lendireceğiz.’’

hitap eden bir otomobil olması üzerinde çalıştığını belirten 
Bakan Ergün, ‘’Yaklaşık 20-25 bin TL’lik maliyeti olan bir oto-
mobilin üretimi, tasarımı, pazarlanması iç pazar açısından 
ortalama hesaba katıldı ve üretimle ilgili çalışmalar bu çer-
çevede yapıldı’’ diye konuştu.

Bu çalışmanın bir fizibilite raporu olmadığına vurgu yapan 
Ergün, OSD başkanıyla ‘’bu iş neden yapılamaz’’ konusunda 
değil, ‘’bu çalışma nasıl yapılabilir’’ üzerinde konuştuklarını 
ve çalışmanın da bu çerçevede yapıldığını bildirdi. Ergün, 
‘’’Arkadaşlarımız nasıl yapılabileceğine dair bir yol haritasını 
önümüze koymuş olacak, yaptıkları çalışmadan dolayı ken-
dilerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR BİR PROJE

Bakan Ergün OSD tarafından hazırlanan rapordan, yerli oto-
mobil projesinin ‘’gerçekleştirilebilir bir proje olarak’’ algıla-
dıklarını söyledi.

OSD’nin çalışmasının çok iyi değerlendirileceğini ve hükü-
met olarak bundan sonraki adımlarını OSD’nin önlerine koy-
muş olduğu fırsatları ve riskleri görerek değerlendirecekle-
rini kaydeden Ergün, ‘’Her şeyi güllük gülistanlık gösteren 
bir çalışma istemedik. Zorluklarını da görelim istedik. Çünkü 
güçlükler elbette olacaktır. Yani bazı konularda yüksek yatı-
rım maliyetleri belki ortaya çıkacaktır. Çok ciddi bir küresel 
rekabet var, eğer küresel pazarlara çok agresif bir açılma dü-
şünülüyorsa ona göre bir maliyeti ortaya çıkacak’’ dedi.

Küresel rakiplerin tutumlarının da süreçte dikkate alınması 
gerektiğini kaydeden Bakan Ergün, bugün Japonya’nın veya 
Çin’in ürettiği gibi 8-10 milyon veya 3-5 milyon adet otomo-
bil, bir marka üretme noktasında olmadıklarını, bugün itiba-
riyle ilk 4 yılda 200 bin aracın üretildiği ve satıldığı bir modeli 
esas alacaklarını bildirdi. Ergün, B ve C segmentinde olacak 
yerli otomobilin 4 yıl içerisinde 200 bin adet üretilmesinin 
planlandığını vurguladı.

Ölçek ekonomisinin sağladığı avantajlar olduğu gibi, bir ta-
kım risklerin de bulunduğuna vurgu yapan Ergün, bugün 
sektörde çok hızlı bir teknoloji değişimi bulunduğunu, bu 
teknoloji değişiminin de takip edilmesi gereken önemli bir 
zorluk alanı olduğunu kaydetti.’

ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK

Bakanlık veya hükümet olarak bir çalışma grubu oluştura-
rak, bundan sonraki süreci çalışma grubu ile götüreceklerini 
kaydeden Ergün, şöyle konuştu:

‘’Bu safhadan sonra OSD değil, OSD bünyesindeki firmala-
rın yapacağı şeyler olacaktır. Yani bir babayiğit bu firmaların 
içinden çıkıp ‘evet ben bu işte varım, ben de OSD’nin rapo-
runu okudum, ama ben şu yönlerden kendimi daha avan-
tajlı görüyorum, benim yaptığım hesaplamalar çok daha 
avantajlı hususları ortaya koymaktadır’ diyenler olacaktır. 
Firmalarla belki tek tek görüşmelerimiz olacak. O firmalar-
dan alınacak geri dönüşler bizim nasıl bir teşvik sistemini, 
bu konuyla ilgili nasıl bir teşvik sistemi geliştirmemiz gerek-
tiğini önümüze koyacaktır.

Yani bundan sonraki çalışma; bir çalışma grubu oluşturma, 
firmaların veya başka yapıların bize tekliflerini, bu konuda 
görüşlerini iletmelerini sağlamak ve buna dayalı bir teşvik 
mekanizması oluşturmaktır. Bu teşvik mekanizmalarıyla 
ilgili de zaten şu anda teşvik sisteminin revizyonuyla ilgili 
çalışmalar yürütülüyor. Bu revizyon içerisinde bu tür proje-
lerle ilgili nasıl teşvik mekanizmaları ve argümanları ortaya 
koyacağımızı, ayrıca orada belirlemiş olacağız. Bu çalışma 
grubu bizim Türkiye’de yerli bir marka otomobil üretilmesi 
konusundaki adımlarımızı daha da olgunlaştırmamızı sağ-
layacaktır.’’

Projede hem teknik hem de pazarlama boyutunda ayrıntıya 
inilmesi gereken bazı konular olduğunu ifade eden Ergün, 
bu konuların da oluşturulacak çalışma grubu tarafından yü-
rütüleceğini bildirdi.

Yerli otomobil konusunun, hükümet programında yer alan, 
seçimler sırasında da topluma taahhüt edilen önümüzdeki 
4 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi düşündükleri hedeflerden 
biri olduğuna işaret eden Ergün, ‘’Bunu Türk özel sektörü 
gerçekleştirecektir, biz onu teşvik edeceğiz’’ dedi. Yerli oto-
mobil üretimi içerisinde hükümetin teşvik edici bir unsur 
olarak yer alacağını yineleyen Ergün, Türk halkının bu konu-
da bir beklentisi olduğunu söyledi. OSD raporunun 200 say-
fa olduğunu ve basına dağıtılmayacağını kaydeden Ergün, 
‘’Ayrıntılarını daha çok irdeleyeceğiz’’ diye konuştu..
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Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN

Yerli marka otomobile 
"Babayiğit" aranıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan yerli 
otomobil üretimiyle ilgili ilginç bir çıkış 
geldi. Erdoğan, “Bu ülkede elbet bu işe 
soyunacak bir yiğit, bir babayiğit vardır 
diye düşünüyorum.” dedi.

T ürk Traktör’ün 600 bininci traktörün banttan 
indirilmesi törenine katılan Başbakan Tayyip 
Erdoğan, Türk malı otomobil üretimiyle ilgili 
çağrısını yineledi. Erdoğan, yerli bir otomobil 
markası işine soyunacak bir ‘babayiğit’ olduğu-

na inandığını söyledi. 

Türk malı otomobil konusunu da yeniden gündeme getiren 
Erdoğan, şöyle konuştu: “Artık kendimize özgü bir model 
oluşturmanın zamanı gelmiştir. Ben bunu TÜSİAD’ın toplan-
tısında özellikle söylemiştim. Bunu başaracağız bu olacak. 
Türkiye yüzde 100 kendi yerli otomobilini üretecek. Türkiye 
otomobil üretimi için gerekli bilgi teknolojiye zaten sahiptir. 
Ben ülkemizi ve dünyayı iyi okuyan geleceği doğru tahmin 
eden iş adamlarımızın bu işe gönül vereceğini düşünüyo-
rum. Hem siyasiler hem de iş adamları için yerli bir otomo-

bil markası oluşturmanın topluma karşı da borç olduğuna 
inanıyorum. Bu ülkede bu işe soyunacak bir babayiğit vardır 
diye düşünüyorum. Hükümet olarak bu konuda gerekli her 
türlü desteği sağlayacağız.”

Koç: Avrupa’nın en büyük fabrikaları 
arasına girdik

Türk Traktör’ün sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en 
büyük traktör fabrikalarından biri haline geldiğini belirten 
Koç Holding Başkanı Mustafa Koç, yüzde 90 yerlilik oranıyla 
gerçek yerli traktör üretildiğini vurguladı.

25 yaş üzeri traktörler hurdaya çıkacak
Başbakan Tayyip Erdoğan, 25 yaş ve üzeri traktörlerin hur-
daya çıkarılmasını sağlayacaklarını, böylece sektörde verim-
liliği artırmayı planladıklarını söyledi. Erdoğan, “Her kapıda 
çalışmayan bir traktör olması israftır. Aslolan traktörün mak-
simum verimle kullanılmasıdır. Kredi ile traktör alıp onu da 
kapının önüne bağlamak doğru değildir” dedi.

Son dönemde Amerikan Chrysler’i bünyesine katarak dünya 
otomotivine damgasını vuran Fiat CEO’su Sergio Marchion-
ne, Türk Traktör’ün töreni için Ankara’daydı. Türk Traktör’ün 
ortağı olan İtalyan CNH’nin de Başkanı olan Marchionne, 4 yıl 
önceki töreni hatırlatarak, kısa sürede 100 bin traktör daha 
üretilmesinin önemine vurgu yaptı. “Bu ortaklıkta Türk kim-
liğinin kıymetini bilerek çalışmalarımızı yürütüyoruz” diyen 
Marchionne, tüm dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen 
Türkiye’nin Çin ile birlikte en fazla büyüyen ülke olduğuna 
dikkati çekti. Marchionne, “Türkiye’nin bu başarılarında bi-
zim küçük de olsa payımız olduğu için mutluyuz” dedi.

Erdoğan Fiat CEO’suna çağrıda bulunarak, “Türkiye’nin özel-
likle bölgemizde sürekli artan itibarı da bu fırsatı çeşitlen-
dirmektedir. Sadece yerli otomobile değil, yabancı firmala-
rın ülkemizde yeni modeller üretmelerine de büyük önem 
veriyoruz. Bu vesileyle, FIAT yöneticilerine de bir çağrı yap-
mak istiyorum. FIAT, şu an Türkiye’de binek otomobil olarak 
sadece Linea’yı üretiyor. Ben FIAT’ın Türkiye’de daha başka 
modeller de üretmesinin hem FIAT için hem de Türkiye için 
çok doğru bir adım olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan, törende bir çiftçiye traktör hediye 
edilmesinin yeterli olmadığını belirterek Koç Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ile de üretilen her 100 bin 
traktör için bir çiftçiye bedava traktör verilmesi için pazarlık 
yaptı. “En az 6” traktör hediye edilmesi gerektiğini söyleyen 
Erdoğan, Tarım Bakanı Mehdi Eker’in “her bölgeye bir tane” 
önerisini de kabul ederek rakamı 7’ye çıkardı. 
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OYDER Başkan Yardımcısı 
Murat MUTLU

Otomotiv mesleğinin mutfağı: 
Satış sonrası hizmetler
Bu güne kadar Otoban dergimizde gerçekleştirdiğimiz "Yu-
varlak Masa" toplantılarında Türkiye'de otomobil satışları-
nı değerlendirdik. Bu ayki toplantımızda yetkili satıcılar ve 
distribütörler için otomobil mesleğinin mutfak kısmı yani 
"satış sonrası hizmetler" konusunu ele aldık.

Toplantımızın konukları: Honda Mutluhan Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda OYDER 
Başkan Yardımcısı Murat MUTLU, Renault MAİS Satış Sonra-
sı Direktörü Hüseyin YUSUFOĞLU, Citroen Baylas Satış Son-
rası Direktörü Ali MEYVECİ ve DRD Derindere Filo Kiralama 
Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürü Aşkın ALTINCI.

Renault MAİS Satış Sonrası Direktörü 
Hüseyin YUSUFOĞLU

Citroen Baylas Satış Sonrası Direktörü 
Ali MEYVECİ

TAMER ATSAN: Son üç yıldır 
SSH'daki gelişmeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

HÜSEYİN YUSUFOĞLU: Blok 
muafiyetinin gündeme gelmesi , 
rekabet ortamını artırdı. Tüketici 
değişik özellikteki tüm yedek 
parçaları çok farklı fiyat seviyesinde 
bulabiliyor. 

Ürün kalitesinde son üç yılda önemli 
gelişmeler var. Garanti ve bakım 

süreleri uzuyor.   Bu da iş hacminin 
azalmasında önemli bir faktör. 

Markalar seviyesinde artan pazarlama 
faaliyetleri SSH'daki hareketliliği 
arttırmaya yönelik. Yetkili satıcılar 
kendi bünyelerinde pazarlama 
sorumlusu istihdam etmeye 
başladılar

Belirli bir yaş üzeri araçları servislerde 
tutmak, servislerin hareketliliği 
açısından da faydalı olacaktır. 

Önümüzdeki dönemde sadakati 
sağlamak en önemli başarı olacak.

Renault olarak geçen seneki üst 
düzey araç satışlarından servis 
olarak yararlanmaya başladık. Araç 
girişlerinde yüzde  5 artış gözlendi. 
Fakat işi bu şekilde bırakmamak 
gerekiyor, pazar çok zorlu, ben bu işi 
bir satranç oyununa benzetiyorum. 
Değişik hamlelerle pazarı sürekli canlı 
tutmamız lazım.

TAMER ATSAN: Sektördeki 
büyük bir Yetkili satıcı olarak 
SSH'daki gelişmeleri siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

MURAT MUTLU: Araçlar 
maliyetlerden dolayı yetkisiz servise 
gidiyorlar.  Kaza yapan hasarlı 
araçların ancak yüzde 10’u yetkili 
servise geliyor. Yüzde 90’ı kaporta ve 
boya için yetkisiz servisleri kullanıyor.

Distribütörlerin, sigorta şirketleri 
ile ve yedek parçaların fiyatlarının 
indirilmesi konusunda görüşmeler 
yapmaları lazım. Boya fiyatları yüzde 
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DRD Derindere Filo Kiralama Satış 
Sonrası Hizmetler Grup Müdürü 
Aşkın ALTINCI

OYDER Genel Sekreteri
Tamer ATSAN

100 zamlanırken, işçilik zamlanmıyor. 
Yetkili servisler boya işinden zarar 
ediyorlar.

Sigorta şirketi aracın nasıl yapıldığı ile 
ilgili, yani işin kalitesi ile ilgilenmiyor. 
Bu da ikinci el otomobilin 
güvenirliliğini azaltıyor.

TAMER ATSAN: Giderek 
pazar payını ve parktaki araç 
sayısını artıran bir markanın 
yöneticisi olarak siz nasıl 
görüyorsunuz?

ALİ MEYVECİ: Yükselen araç 
satışlarımızla orantılı olarak servis 
girişlerimizde de yaklaşık  %15 artış 
oldu.  Yani yeni satılan araçların 
servislerimize geri geldiklerini 
görüyoruz. Elimize son ulaşan 
anket verilerine göre müşterilerin 
yüzde 75’ten fazlası aracını aldığı 
bayinin servisine götürüyor. Bunun 
dışında kalanlar ise diğer yetkili 
bayi ve servisleri tercih ediyorlar. 
Ancak; özellikle ticari araçlarda araç 
garanti dışına çıktığında yetkili servis 
kullanımı hızlı olarak azalıyor.

İşin hasar tarafında ise araç 
girişlerinde bir miktar azalma söz 
konusu. 

Aslında burada sevindirici bir 
durum da söz konusu. Bölünmüş 
yolların ve ışıklandırma sistemlerinin 
artması, araçların ve güvenlik 
sistemlerinin gelişmesi, araç yol 

kameraları, radarlar, cezalar ve 
araç kullanıcılarının bilinçlenmesi 
büyük kazaların azalmasında önemli 
rol oynuyor.  Dolayısıyla büyük 
hasarlı onarımlarda da azalma 
yaşanmaktadır.

Yetkili servis hasar onarımlarındaki 
azalmanın diğer bir nedeni ise sigorta 
şirketlerinin hasarlı araçları kolayca 
pert yapması, ihale yöntemiyle 
satması veya maliyeti düşürmek için 
bağımsız onarıcılarda onartmasından 
kaynaklanıyor. 

Bazı sigorta şirketlerinde aracın pert 
yapılma oranı yüzde 20’lere düşmüş 
durumda.  Pert yapılmış hasarlı 
araçlar ihale yöntemleri ile bu işin 
ticaretini yapan pert araç satıcılarına 
veya pert araç onarıcılarına satılıyor, 

daha sonra bu araçlar onarılıp ikinci 
el olarak kullanıcılara satılıyor.

Burada sorulması gereken ve 
irdelenmesi gereken birçok soru ve 
konu bulunuyor. 

1. Bu araçlar nerede ve nasıl 
onarılıyor?

2. Onarımı yapan kişi veya kurumun 
bu aracın onarımı ile ilgili eğitimi 
var mı? Örnek; Şasi kolunun nasıl 
onarılacağına veya nereden 
kesileceğine dair bilgisi var mı?

3. Onarım esnasında kullanılması 
gereken kesim, çekim ve kaynak 
makineleri mi kullanıldı? Ya da 
başka bir yöntemle mi onarım 
gerçekleştirildi?

4. Yapılan bu onarımların trafik ve 
yaya güvenliğine etkisi ne olacak?

Sonuçta hepimiz birer otomobil 
kullanıcısıyız ve temelde sormamız 
gereken soru şu: “Alırken beş yıldız, ya 
onarımdan sonra?”

Çünkü maliyeti düşürmek ve daha 
fazla para kazanmak adına yapılan bu 
uygulamalar sonucunda bu araçlar 
ehil olmayan ellerde onarılıyor ve 
araçlar, onarım şekli ile ilgili herhangi 
bir testten geçmeden tekrar trafikte 
dolaşmaya başlıyor.

Daha önce ilgili kurumlarla 
yaptığımız görüşmelerde, genel 
olarak hasar uygulamaları ile ilgili 
sıkıntıları dile getirip, pert olan 
araçların trafiğe çıkmadan önce 
yetkilendirilmiş bir test firması 
tarafından mukavemetinin ölçülmesi 
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ve onarımın nerede yapıldığına 
dair belge verilmesi gerektiğini 
dile getirmiştik. Bu konunun trafik 
güvenliği açısından önemli olduğunu 
düşünüyoruz.

Sürekli konuştuğumuz rekabetin 
hizmet kalitesini artıracağı yönündeki 
söylemler sanırım burada biraz farklı 
işliyor. Daha sağlıklı bir rekabetin 
olması ve bu rekabet sonucunda 
müşterilere sunulan hizmet 

kalitesinin artması için seçim hakkının 
Avrupa’da birçok ülkede olduğu 
gibi müşteride olması gerekiyor. 
Müşterinin aracını kendi istediği 
yerde, yani kendi beklentilerini en 
iyi karşılayan serviste veya onarım 
merkezinde yaptırma hakkı olmalıdır. 
Bizde sanırım bu kural biraz farklı 
çalışıyor, aracın nerede onarılacağına 
sigorta şirketleri karar veriyor. Bu 
durum da kaliteden ziyade daha çok 
maliyet odaklı bir yaklaşım getiriyor.
Rekabet konusuna başlamışken 
diğer bir konuyu da dile getirmek 
isterim. Bizler, yani ana firmalar kendi 
yetkili servislerini çevre konusunda 
bilinçlendiriyoruz ve atık yönetimi 
konusunu da takip ediyoruz. 
Yetkili servislerimizde üretilen 
atıklar mevcut kanunlar gereğince 
depolanıyor ve yetkilendirilmiş 
kuruluşlar tarafından bertaraf edilmek 
üzere toplanıyor. Takdir edersiniz 
ki bu da ilave maliyet anlamına 
geliyor. Ayrıca, Yetkili servislerimiz 
Çevre İl Müdürlükleri tarafından bu 
kapsamda denetleniyor. Ancak, fiyat 
ve maliyet açısından rekabet etmekte 
olduğumuz bağımsız servisler 
ve onarıcıların bu konularda ne 
yaptıkları veya yapmadıkları da takip 
edilmesi gerekiyor. 

TAMER ATSAN: Türkiye'deki en 
büyük kiralama firmalarından 
biri olan Derindere filo 
kiralamanın SSH yöneticisi 
olarak değerlendirmeleriniz 
nelerdir?

AŞKIN ALTINCI: 2009 yılından 
beri bu işin içindeyim. Filodaki 
araçlarımızda hasar oranında düşüş 
yaşandı. Yılda 1,5 olan hasar oranı bu 
yıl 1’e düştü. Kontroller arttı, insanlar 

Renault MAİS Satış Sonrası Direktörü 
Hüseyin YUSUFOĞLU

DRD Derindere Filo Kiralama Satış 
Sonrası Hizmetler Grup Müdürü 
Aşkın ALTINCI
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daha dikkatli araç kullanıyorlar. 
Müşterilerimizin ileri sürüş eğitimi 
almalarını ve daha güvenli araç 
kullanmalarını sağlıyoruz.

Mekanik (periyodik bakım) ve 
hasar olarak iki uygulamamız 
var. Periyodik bakım tarafında 
araçlarımızı alındıkları günden 
satıldıkları güne kadar, garanti 
kapsamı dışında kalsalar bile, yetkili 
servislerde yaptırıyoruz. Hasar 
tarafında ise çoğunlukla Birmot ve 
Otokoç gibi anlaşmalı olduğumuz 
yetkili servisler ile yine anlaşmalı 
olduğumuz bazı özel servislerden 
de hizmet alıyoruz. Özellikle hasar 
onarımı tarafında aracınızı yetkili 
servise yönlendirdiğimizde direkt 
olarak parça değişimine gidiliyor. 
Tabi ki çok önemli parçalarda örneğin 
emniyet kemeri, airbag gibi güvenlik 
parçalarının orijinali ile değiştirilmesi 
çok doğaldır.  Ancak, tampon, 
çamurluk veya kapı gibi kaporta 

hasarlarında değişim yerine onarıma 
gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. 
Yetkili servislerin işçilik kar marjı 
yedek parça kar marjlarına göre daha 
yüksek. Bu nedenle direkt değişim 
yerine onarımın tercih edilmesi hem 
servisler hem de müşteriler (sigorta 
şirketleri ya da bizim gibi operasyonel 
kiralama firmaları) açısından daha 
avantajlı olacaktır. Diğer taraftan 

üretici ya da distribütör firmalar 
orijinal yedek parça fiyatlarını, 
eşdeğer - muadil parça fiyatlarına 
yaklaştırmalılar, çünkü eşdeğer parça 
çoğu zaman orijinal parça ile aynı 
yerde ve aynı kalitede üretilip sadece 
üzerine marka basılmadığı için 
diğerinden çok daha ucuz olabiliyor. 
Aradaki fiyat farkı azaltılabilirse yetkili 
servisler tercih edilebilir.

TAMER ATSAN: Sizlerden 
Türkiye’de satış sonrasını 

neler bekliyor konusunu 
değerlendirmenizi istiyorum.

HÜSEYİN YUSUFOĞLU: Satış 
sonrası denilince aklıma üç evre 
geliyor. 

1.Evre:  Yetkili satıcıların servislere ilgi 
göstermediği dönem.

2.Evre:  Krizlerle beraber satış 
sonrasının öneminin kavrandığı 
ve müşteri memnuniyetinin önem 
kazandığı, yatırım yapılan dönem.

3. Evre: İçinde bulunduğumuz 
dönem. Satış sonrasının olmazsa 
olmaz olduğu bir dönem. Yetkili 
Satıcılar konuyla çok daha fazla 
ilgililer.

Profesyonelleşme adına satış sonrası 
alanında kat edilmesi gereken 
çok yol var. Ayrıca araçlar ile ilgili 
tüm hizmetleri vermek adına da. 
Örneğin yetkili servislerde Türkiye’de 
hala lastik satışları Avrupa’ya göre 
çok düşük. Bakım periyodlarının 
uzamasını bu gibi ek satışlarla telafi 
edebiliriz.

İleriye doğru baktığımızda yenilikçi 
ve farklı sistemleri devreye sokan 
markaların ve yetkili satıcıların ön 
plana çıkacağını düşünüyorum. 
Burada anahtar faktör insana yatırım. 
Bu konunun da sorumlusu veya 
müdürü olmalı ve insan kaynağını 
yönetmeli.  Müşteri memnuniyeti 
konusu uzun dönemde garanti altına 
alınarak bir fayda sağlanacaktır.

Son olarak şunları söylemek 
istiyorum. Biz Renault olarak Yetkili 
Servislerimizin müşteri gözünde 
değerli kılınması ve hak ettiği yeri 
alması için çalışıyoruz. Yapılan 
çalışmaların ve hizmetlerin farklılığı 
müşteriye anlatılmalı. Marka olarak 
çok yakında elektrikli araç satışlarımız 
başlayacak. Bu konuyla birlikte SSH 
daha farklı bir boyut kazanacak.

MURAT MUTLU: Yetkili satıcı gözü 
ile baktığımda Türkiye’de özellikle 
geçmiş dönemde yapılan tesisler 
gereğinden çok daha büyük ve lüks. 
Avrupa ve Amerika’dan çok farklı. 
Bununla birlikte Türkiye olması 
gereken noktadan çok uzak bir 
noktada. Bu sebeple daha verimli 

Citroen Baylas Satış Sonrası Direktörü 
Ali MEYVECİ

MURAT MUTLU: Yetkili Satıcı gözü ile baktığımda Türkiye’de 
özellikle geçmiş dönemde yapılan tesisler gereğinden çok 
daha büyük ve lüks. Avrupa ve Amerika’dan çok farklı. Bu-
nunla birlikte Türkiye olması gereken noktadan çok uzak bir 
noktada. Bu sebeple daha verimli çalışmamız ve tek çatı al-
tında farklı araçların servisini vermemiz lazım. Ayrıca teknik 
ekipmanların doğru kullanımları da çok önemli bir konu.

HÜSEYİN YUSUFOĞLU: 
İleriye doğru 
baktığımızda yenilikçi ve 
farklı sistemleri devreye 
sokan markaların 
ve yetkili satıcıların 
ön plana çıkacağını 
düşünüyorum. Burada 
anahtar faktör insana 
yatırım. Bu konunun da 
sorumlusu veya müdürü 
olmalı ve insan kaynağını 
yönetmeli.  Müşteri 
memnuniyeti konusu 
uzun dönemde garanti 
altına alınarak bir fayda 
sağlanacaktır.
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çalışmamız ve tek çatı altında farklı 
araçların servisini vermemiz lazım. 
Ayrıca teknik ekipmanların doğru 
kullanımları da çok önemli bir konu.

Bir markada yetkili satıcı müşteriye ne 
yaparsa yapsın, distribütör kampanya 
yapmazsa müşteriyi yetkili servis 
çekemiyor. Yetkili satıcının araç 
parkından servise yüzde 80’i geri 
gelebilmeli.

Son dönemlerde dizel araca eğilimin 
artması, Honda markasında dizel 
olmamasından ve ayrıca ticari 
aracımızın olmamasından dolayı 
pazar kaybı yaşandı. Bu boşluğu 
doldurabilmek için Servis girişlerimizi 
artırmak adına, servis hizmetlerimizin 
kalitesini en üst düzeye çıkartmış 
durumdayız. 

ALİ MEYVECİ: Her türlü rekabetin 
artmış olduğu günümüzde marka 
ve yetkili servisler olarak kendimizi 
ve yaptığımız işi müşterimize her 
anlamda iyi anlatmalıyız 

Hizmetlerimizi çoğaltmalı, 
farklılaştırmalı, teknolojiyi daha 
çok kullanmalı ve servis hizmetini 
emtialaşmaktan kurtararak farklı 
bakış açısıyla müşterilerimize 
sunmalıyız.

CitroënArtı Garanti,  Citroen Destek, 
Citroën Kasko, SÖZ, Hasar Danışma 
Merkezi, Servis Kampanyaları gibi 
uygulamaların sayılarını artırarak 
hizmet seçeneklerimizi artırmaya 
çalışıyoruz.

Özellikle 2009 başında uygulamaya 
koyduğumuz SÖZ projesi (Sorunsuz 
Özenli Zamanında) servis hizmet 
süre ve kalitemizin bir göstergesi 
olmuştur. “Citroën  Söz” uygulaması,  
servise başvuru saati itibari ile 3 
iş günü içerisinde Yedek parça ve 
teknik nedenlerden dolayı onarımını 
tamamlayamadığımız ve kullanımına 
engel olduğumuz araç sahiplerine 
tazminat  ödenmesi projesidir. 

Ana firmalar tarafından yılda 
iki kez organize edilen servis 
kampanyaları döneminde servislere 
giren araç sayısında artış olmakla 
birlikte istenilen oranda sadakat 
sağlanamıyor.  Yetkili servislerimize 
gelmeyen veya sadece kampanya 
dönemlerinde gelen araçlar için, 
sürekliliği sağlamak adına neler 
yapabiliriz konusunda araştırmasını 
yapıyoruz.

Genel olarak bizler hizmet 
binalarımızı Avrupa’dan farklı olarak, 
büyük ve lüks inşa ediyor fakat 
yeterince oto park alanı yapmıyorduk. 
Bu da gereksiz maliyetler ve 
verimsizliklerin oluşmasına neden 
oluyordu. Artık yapılarımızı biraz 
daha maliyet, hizmete yönelik ve 
verimlilik odaklı olarak planlamalıyız.

Çevreye daha duyarlı olmalıyız. Bu 
kapsamda geçmişte yaptığımız 
çalışmaları devam ettireceğiz. 
Örneğin iki yıl önce bir kampanya 
yaptık, servise gelen araç sayısınca 
ağaç diktik ve bir orman oluşturduk, 
bundan mutluluk duyuyoruz.

AŞKIN ALTINCI: Ben SSH’ın 
geleceğinden öte özellikle 
Operasyonel Kiralama Sektörü 
açısından gelecek SSH’ta diyorum. 
Bizim sektörümüzde satış yapıldıktan 
sonra asıl işimiz başlıyor. Biz ikinci 
kontratı yapabilmek için kontrat 
süresince müşteriyi beklentilerinin de 
üzerinde memnun etmek zorundayız. 
Bence sadece satış sonrası 
hizmetlerde farklılık yaratabilen 
firmalar daha da ileriye gidecekler.

Periyodik bakım, mekanik, hasar, cam, 
lastik, sigorta hepsini 47 kişilik bir 
ekip ile gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun yolda kalan 
müşteriye iki saat içinde ulaşabilme, 
gidecekleri yere ulaştırma veya 
konaklama vs. işlerini üstleniyoruz. 
Ekim 2011 itibarıyla yapılan anlaşma 
doğrultusunda bu hizmetleri 
TUR ASSİST aracılığı ile sunmaya 
başlıyoruz. Bu sayede yolda kalan 
araca ulaşma süresi kısalacak ve daha 
eğitimli bir personel ile müşterinin 
ayağına gideceğiz. Türkiye çapında 
yaygın 35 adet hasar servisimiz ile on-
line bağlantımız var, tüm işlemlerimiz 
on-line real time gerçekleştiriliyor. Bu 
yılın planlamasında da tüm periyodik 
bakım işlemlerinin anlaşmalı yetkili 
servislerimiz ile web tabanlı bir 
sistem üzerinden on-line olarak 
gerçekleştirilmesi var.

Ben SSH’ın üç önemli sacayağından 
oluştuğuna inanıyorum: Kalite-Sürat-
Ekonomi.

Biz operasyonel kiralama şirketleri 
birçok markayı bünyemizde 
bulundurduğumuz için, bizim 
araçlarımızda yaşanan sorunlar 
o markalara örnek teşkil etmeli. 
Ayrıca Markaların filo araçları için 
uzatılmış garanti, uygun maliyetli 
bakım paketleri gibi özel hizmet 
paketleri sunulması konusunda 
özel anlaşmalar yapabileceğini 
düşünüyorum. 

AŞKIN ALTINCI: SSH’ın geleceğinden öte özellikle Operasyonel 
Kiralama Sektörü açısından gelecek SSH’ta diyorum. Bizim sek-
törümüzde satış yapıldıktan sonra asıl işimiz başlıyor. Biz ikinci 
kontratı yapabilmek için kontrat süresince müşteriyi beklenti-
lerinin de üzerinde memnun etmek zorundayız. Bence sadece 
satış sonrası hizmetlerde farklılık yaratabilen firmalar daha da 
ileriye gidecekler.

ALİ MEYVECİ: Her türlü 
rekabetin artmış olduğu 
günümüzde marka ve 
yetkili servisler olarak 
kendimizi ve yaptığımız 
işi müşterimize her 
anlamda iyi anlatmalıyız 

Hizmetlerimizi çoğaltmalı, 
farklılaştırmalı, teknolojiyi 
daha çok kullanmalı 
ve servis hizmetini 
emtialaşmaktan 
kurtararak farklı bakış 
açısıyla müşterilerimize 
sunmalıyız.
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Ufuk SANDIK
Sabah Gazetesi 
Otomotiv Editörü

Anadolu 
otomobil 
satışında 
İstanbul’u 
yakalayacak

T ürkiye’de otomotiv satışlarının yüzde 78,4’ü, 
otomobil satışlarının ise yüzde 80’i 12 ilde ger-
çekleşiyor. Satışların yüzde 20,6 gibi oldukça 
küçük bir kısmı ise geri kalan 69 ilde yapılıyor. 

En çok otomobil satılan illerin başında İstan-
bul, Ankara ve İzmir geliyor. Bu üç ilin en büyük özelliği güç-
lü bir ekonomiye ve yüksek nüfusa sahip olmaları. Otomobil 
satışlarında bu üçlüyü Bursa, Antalya, Adana, Konya, Mersin, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Hatay izliyor. 

Dünyanın en büyük Büyüme Danışmanlığı ve Araştırma 
(Growth Consultancy & Research) gruplarından biri olan 
Frost & Sullivan tarafından yapılan araştırmaya göre bu tab-
lo değişecek. Araştırma sonuçları, Gayri Safi Yurt içi Hasıla, 
bugünkü nüfus, araç sayısı ve 2023 yılı tahmini nüfus göz 
önüne alındığında  gelişmeye en açık iller arasında Antalya, 
Bursa, Kocaeli, Gaziantep ve Şanlıurfa’nın olduğunu gösteri-
yor. Adana, Konya ve Mersin ise diğer illere göre çok büyük 
bir potansiyele sahip değil. 

İstanbul, Ankara ve İzmir ise bugün sahip oldukları potansi-
yeli geleceğe de taşıyor. Sonuç olarak, gelecek yıllarda nü-
fusu artan, ekonomisi gelişen Anadolu’da otomobil talebi 
artacak. Böylece otomobilin direksiyonu batıdan, doğuya 
dönecek. Anadolu illeri, İstanbul’la yarışacak.

Frost & Sullivan’ın raporunda trafiğe kayıtlı toplam araç sayı-
sının yüzde 26.4’ünün bulunduğu İstanbul’da bin kişiye dü-
şen araç sayısının daha da yükseleceği yer alıyor. Buna göre, 
2010’da 138 adet olan İstanbul’da bin kişiye düşen araç sayı-
sı, 2025 yılında 150 adete çıkacak. 

İstanbul’da bin kişiye düşen araç sayısı diğer illere göre ol-
dukça yüksek, ama bazı ilçelerdeki araç sayısı İstanbul orta-
lamasının da çok üstünde.

İstanbul Avrupa yakasında bin kişiye düşen araç sayısına 
bakıldığında Bakırköy ve Beşiktaş’ın öne çıktığı görülüyor. 
Bakırköy’de bin kişiye düşen araç sayısı 244 adetken, bu sayı 
Beşiktaş’ta 240 adet. Anadolu yakasında bin kişiye düşen 
araç sayısının en yüksek olduğu ilçe Kadıköy. Kadıköy’de 
bin kişiye düşen araç sayısı Avrupa yakasındaki ilçelere göre 
daha az. Bu sayı 216 adet.

İstanbul’da bin kişiye düşen araç sayısının düşük olduğu il-
çelere baktığımızda ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Avrupa 
yakasında bin kişiye düşen araç sayısı en düşük olan ilçeler 
53 adetle Eminönü, 66 adetle Bağcılar, 68 adetle ise Esenler. 
Anadolu yakasında bin kişiye düşen araç sayısının en düşük 
olduğu ilçe 60 adetle Sultanbeyli.

Bir başka veri de otomobil sahipliğiyle ilgili. Bugün 100 kişi-
den sadece 35’inin otomobil var. Bu sayı 2023’de yüzde 35 
artarak 60’a çıkacak. 

Otomobil sahibi olanların yüzde 31’inin tek bir aracı var. Yüz-
de 3’ünün 2 aracı varken, 3 ve daha üstü araç sahibi olanla-
rın oranı yüzde 1. 

Bütün bu rakamlar, Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip 
olduğunu gösteriyor. Zaten bu yüzden Türkiye, otomotiv fir-
malarının gözbebeği.  
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OYDER Yönetim Kurulu Frankfurt Auto Show'u ziyaret etti

Frankfurt Otomobil Fuarı'nın ardından...

"Gelecek standart olacak"

13 Eylül 2011 tarihinde basın açılışı 
ile başlayan ve dünyanın en büyük 
otomobil fuarı olarak bilinen Frankfurt 
Auto Show birçok markanın arenası 
oldu. Özellikle Alman markaların 
gövde gösterisi yaptığı fuarda tüm 
markalar yeni modelleriyle yarıştılar. 
OYDER olarak gazete ve dergilere 
destek vermek amacıyla profesyonel bir 
fotoğrafçı tarafından tüm markaların 
stantları ve buradaki öne çıkan yeni 
modellerin fotoğrafları çekildi ve medya 
mensupları ile paylaşıldı. OYDER 
yönetim kurulu üyelerinin de ziyaret 
ettiği fuarda dikkat çeken modelleri 
sizlerle paylaşıyoruz.

İ ki yılda bir Paris Otomobil Fuarı ile dönüşümlü ola-
rak düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı 15-25 Ey-
lül arasında 10 gün boyunca yüz binlerce otomobil-
severi ağırladı.

ABD ve Avrupa ekonomilerinin küçüldüğü bir dö-
nemde şirketlerin pazar paylarını koruma açısından fuar çok 
önem taşıyordu. 64. kez düzenlenen ve hayli geniş bir alan-
da kurulan Frankfurt Fuarı’nın bu yılki sloganı ise “Gelecek 
standart olacak” şeklinde belirlenmişti.

Özellikle fuar bu yıl ev sahibi Alman markalarının “elektrikli 
otomobil” gösterilerine sahne oldu Bir çok Avrupa ülkesinde 
yaşanan ekonomik krizin gölgesinde yapılan fuarda 100’e 
yakın yeni model görücüye çıktı.

Fuar, 17 Eylül’de Alman Şansölyesi Angela Merkel tarafından 
yapılan açılışın ardından, 27 Eylül’e kadar ziyaretçi kabul 
etti. Otomotiv endüstrisinin en prestijli fuarlarından sayılan 
Frankfurt Otomobil Fuarı’na bu yıl toplam 753 firma katıldı. 
62 otomobil üreticisi firma, fuarda 82 yeni aracın dünya prö-
miyerini gerçekleştirdi.
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OYDER Genel Sektereti Tamer ATSAN, Hürriyet Gazetesi Otomobil Editörü Emre 
ÖZPEYNİRCİ, OYDER Başkanı H. Şükrü ILISAL, Sabah Gazetesi Otomobil Editörü 
Ufuk SANDIK, Milliyet Gazetesi Otomotiv Editörü Levent KÖPRÜLÜ

AUDI

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO: İtalyan üreticinin ilk kez Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda sergilediği 4C Competizione konsepti, Frankfurt’la 
beraber yeni rengiyle sahne aldı. Kendisini tanıdığımız kla-
sik Alfa kırmızısından farklı olarak bu kez Fluid Metal (akış-
kan metal) adlı özel rengiyle tanıtan 4C’nin, ilk etapta 2012 
sonu olarak duyurulan piyasaya çıkış tarihi de 2013 yılına 
kaydırılmış. Kült olmaya aday ortadan motorlu sporcu 4C 
dışında markanın güncel ve aklı başında modellerinden Gi-
ulietta ve MiTo’da yeni motor ve şanzıman alternatifleri de 
Frankfurt’ta tanıtıldı.

AUDI: Dünyanın en büyük ve önemli otomobil fuarların-
dan Frankfurt Autoshow’da ev sahibi olan Audi, misafirlerini 
en dikkat çeken modelleriyle karşıladı. Urban Concept ve A2 

konsept araçlarının ilk tanıtıldığı fuarda, ayrıca Audi’nin ami-
ral gemisi A8’in Hibrit versiyonu ile yeni yüksek performans-
lı S modelleri, S6, S7 Sportback ve S8’in dünya prömiyerini 
gerçekleştirdi.

BMW: Otomobil endüstrisinde büyük bir devrim olması 
beklenen BMW i3 ve i8 modelleri, markanın Frankfurt’taki 
en önemli teknolojik yenilikleri olarak ön plana çıktı.

BUGATTI: Frankfurt Otomobil Fuarı’na bu yıl çevre duyarlı-
lığı, tek ve çift kişilik modeller ve Bugatti Veyron’un porselen 
kasalı modeli damga vurdu.

CHEVROLET: Chevrolet, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Mi-
ray konseptinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi. Miray, bir 
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BMW

BUGATTI

CHEVROLET

CITROEN

FERRARI

jetten esinlenilmiş dış mekanı gelişmiş hibrit güç aktarma 
organları ile birleştiriyor. Korece kelime anlamı ‘gelecek’ olan 
Miray, modern jet uçaklarını andıran aerodinamik bir göv-
deye sahip. Ön ve arka çamurluklar, geçmişteki Chevrolet 
Corvette’leri andırıyor ve spor otomobil ruhunu vurguluyor.

CITROEN: Citroen DS serisinin üçüncü ve en büyük üyesi 
olan yeni DS5 modelini Avrupa’da ilk kez Frankfurt Motor 
Show’da objektiflerin karşısına geçirdi.

FERRARI: 2011 Frankfurt Otomobil Fuarı’nın en havalı 
yıldızları arasında yer alan 458 Spider’da, 458 Italia’dan 
tanıdığımız 570 HP gücündeki 4.5 lt’lik atmosferik V8 görev 
yapıyor. 9000 devir çevirebilen motor 458 Spider’a 3.5 
saniyelik 0-100 km/s hızlanması kazandırırken, maksimum 
hız için 320 km/s’nin üzerinde açıklaması yapılıyor. Son 
dönemde farklı modellerinde sürekli ilklere imza atan Ferra-
ri, 458 Spider’la birlikte de ilk kez 2 kişilik seri üretim üstsüz 
bir modelinde katlanır bir metal tavan kullanıyor.

FIAT: Fiat, bu yıl 64. kez kapılarını açan Uluslararası Frank-
furt Otomobil Fuarı’nda, üretimine başlandığı 1980 yılından 
beri 6.5 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Fiat Panda’nın 
üçüncü neslinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

FORD: 2011 Frankfurt Otomobil Fuarı, Ford’un ilk küresel 
performans otomobili olan 5 kapılı yeni Focus ST’nin lans-
manı ile birlikte Focus ST’nin Avrupa pazarı için hazırlanan 
şık Station Wagon modelinin tanıtımına da tanıklık etti.
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INFINITI

FORD

HYUNDAIFIAT

HONDA: Honda Motor Başkanı ve CEO’su Takanobu Ito, 64. 
Frankfurt Motor Show’da yeni 2012 Civic hatchbackin per-
delerini kaldırdı. Tasarım, mühendislik ve üretimi Honda’nın 
Birleşik Krallık’taki Swindon tesislerinde gerçekleştirilen 
yeni beş-kapılı Civic geliştirilmiş sürüş dinamikleri ve yüksek 
kaliteli bir kabin sunuyor.

HONDA

HYUNDAI: Hyundai, 64. Frankfurt Uluslararası Otomobil 
Fuarı’nda objektiflerin karşısına çıkardığı yeni kompakt i30 
HB hakkında güncel bilgiler ve fotoğraflar paylaşmaya de-
vam ediyor. Güney Koreli otomobil üreticisi, Ford Focus ve 
VW Golf gibi C sınıfının popüler modellerine rakip olacak 
yeni i30 modelini, 2012 yılının ilkbaharında beş-kapılı hatc-
hback olarak Avrupa’da satışa sunacak.

INFINITI: İlham veren performansı ve yaşayan tasarımıyla 
premium segmentte fark yaratan INFINITI, şimdi de Formu-
la 1’in dünya şampiyonu pilotu Sebastian Vettel ile çok özel 
bir işbirliğine gitti. Tasarımına bizzat Vettel’in de katıldığı ve 
şampiyonlar için özel olarak üretilen yeni crossover Infiniti 
FX, 13 Eylül tarihinde Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı.

KIA: Kia’nın yeni konsept otomobili, markanın yenilikçi, 
güçlü ve dinamik tasarım çizgisinin en son ürünü olarak 
Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda otomobilsever-
lerle buluştu. Bu 4 kapılı spor sedan otomobil, çarpıcı ve 
maskülen dış tasarım detaylarını, sofistike ve zarif bir kokpit 
ile birleştiriyor.
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KIA

JEEP

LAND ROVER

LAND ROVER: Land Rover, yeni nesil Land Rover 
Defender’ın konsepti olan Land Rover DC100’ü 2011 Frank-
furt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı.

MASERATI: Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Maserati tanıt-
tığı SUV konsepti Kubang ile Porsche Cayenne’nin başa-

MASERATI

MAZDA

rısına cevap verdi. Bu şık dört kapılı araç Maserati’nin spor 
arka çamurluk hatlarını alçak eğimli bir arka tarafı olan 
coupe-vari bir gövdeye entegre ediyor. Maserati tarafından 
“Maserati’nin geleceğine ilk somut bakış” şeklinde tanım-
lanan Kubang, 2003’te Detroit’te tanıtılan Kubang konsep-
tinden bu yana şirketin spor lüks SUV üretme yönündeki ilk 
girişimi.

MAZDA: Şirketin aylar öncesinden duyurduğu yeni CX-5 
Frankfurt’ta gün yüzüne çıktı. SKYACTİVE motor teknoloji-
sine sahip motorlarla donatılacak araç, Türkiye’ye 2. 0 lt mo-
torla, 2012 yılının ilk çeyreğinde gelecek.

MERCEDES BENZ: ‘Gelecek standart olacak’ ana temasını 
taşıyan fuara açılış gösterisi ile damgasını vurdu. Yenilenen 
B-Serisi, düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan yeni ML-Serisi ve 
SLS Roadster fuarın öne çıkan otomobilleri oldu. Mercedes-
Benz’in 125. kuruluş yılı için özel geliştirilen konsept F125 
Korbon fiber alaşım ve hafif, alüminyum takviyeli F125, uzun 
martı kanat kapıları modern bir görünüm çiziyor. Geleceğin 
otomobillerine dair ipuçları veren F125, hidrojen kullanarak 
elektrik üreten geliştirilmiş bir yakıt hücresi sistemi içeriyor.
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MERCEDES

MINI COOPER

MIA: VW eski tasarım şefi Murat Günak’ın tasarım şefliğini 
yaptığı Mia Electric, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. 
Mia markası altında üretilecek olan bu araba kalabalık şehir 
trafiği için tasarlanmış. 3 kişilik ve 4 kişilk oturma kapasitesi-
ne sahip iki farklı alternatif ile satışa sunulacak olan yeni Mia, 
750 kg ağırlığa sahip.

MIA

MINI COOPER: Yeni MINI Coupé; kompakt spor otomobil 
kategorisinin yeni yorumu, model portföyü içinde benzersiz 
çeviklik ve performans değerleri, özel “kask” biçimli tavanıy-
la yenilikçi tasarım öğelerini bir arada sunuyor.

PEUGEOT: Peugeot bu yıl 2011 Frankfurt Otomobil 
Fuarı’nda yeni 508 RXH Dizel-Elektrik Hibrid’i objektiflerin 
karşısına geçirdi. Peugeot ürün gamındaki modern ve farklı 
yükselişi ortaya koyan bu yeni model gün ışığına çıkıyor. 508 
RXH’in tarzı ve HYbrid4 yenilikçi motor seçeneği, özgürlük 
ve sürüş keyfinin bu sınıfta görülmemiş bir şekilde birleş-
tirilmesini sağlayan 200 hp güç, 4 tekerlekten çekiş, % 100 
elektrikli mod, kilometrede 100 gramın altında CO2 emis-
yonları gibi özellikler kazandırıyor.

PEUGEOT

PORSCHE

PORSCHE: 1963 yılında gerçekleştirilen ilk lansmanından 
bugüne dünyanın en dikkat çeken spor otomobilleri ara-
sına giren 911 Carrera modelinin yenilenmiş hali Frankfurt 
Motor Show’da sergilendi. Yeni 911 Carrera modeli daha şık, 
büyük, güçlü, hızlı, tutumlu ve keyif verici.

RENAULT: 64. Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı ve-
silesiyle, Renault bir yıl önce başlattığı tasarım stratejisini 
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RENAULT

simgeleyen 4. konsept model FRENDZY’yi ilk kez otomo-
bilseverlere tanıttı. DeZir ile “yıldırım aşkı”, Captur ile dün-
yanın keşfi, R-Space ile aile kurulmasından sonra, işte şim-
di FRENDZY ile iş dünyası... Çift yönlü elektrikli otomobil 
FRENDZY hem binek ve hem de ticari araç.

SUBARU: Subaru’nun, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya 
prömiyerini gerçekleştirdiği modeli Subaru XV oldu. Daha 
konsept otomobil olarak tanıtılmasından itibaren yoğun ilgi 
gören XV, Frankfurt’ta üretim versiyonuyla otomobil tut-
kunlarının karşısına çıktı. XV, Subaru’nun “Mükemmel mü-
hendislik” anlayışını temsil ediyor.

TOYOTA: 2012 Toyota Avensis Frankfurt Otomobil Fuarı 
ile Toyota hayranlarının karşısına çıktı, ilk söylenebilecek ke-
lime ise etkileyici tasarım. 2012 Model Avensis için Toyota 
ailesinin yeni yüzü diyebiliriz. Öncelikle daha cesur ve daha 
enerjik bir ön panelden bahsedebiliriz, Daha iddialı ve daha 
dinamik bir görüntü için önde bulunan alt ve üst ızgaralarda 
büyük oranda değişikliğe gidilmiş.

VOLKSWAGEN: Volkswagen Up’ın Frankfurt Otomobil 
Fuarı’nda gerçekleşen dünya galasında, bir GT versiyonu da 
dâhil olmak üzere altı adet Up temelli konsept otomobil yer 

SUBARU

TOYOTA

VOLKSWAGEN

aldı. Dört kapılı Cross Up, kumsal için tasarlanmış buggy tar-
zı iki Up ve 79 gr/km CO2 emisyonu oluşturan Eco-Up’ın yanı 
sıra elektrikli e-Up modeli de sergilendi.

VOLVO: Volvo Car Corporation, yeni büyük lüks sedan se-
risinin gelişim sürecinde cesur bir adım daha atıyor. 2011 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Concept You, akıllı 
sezgisel tablet teknolojisi sayesinde sürücünün kontrolü-
nü güçlendiren lüks ve yüksek teknolojili kabin tasarımını; 
sportif ve gösterişli bir dış görünümle birleştiriyor. 
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Dr. Yaşar ERDİNÇ
Ekonomist

Merkez Bankamız ve 
kur politikası 

M erkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem 
Başçı, Edirne Ticaret Borsası’nda ger-
çekleşen “Para Politikaları” konulu 
konferansta konuştu. Başçı’nın konuş-
masından önemli başlıkları şöyle sırala-

yabilirim;

1.  “Türkiye ekonomisi piste yumuşak iniş yaptı ama kemer 
ikaz ışıkları henüz sönmedi. ‘Yumuşak iniş gerçekleşti’ di-
yebiliriz. Fırtına da arkadan geliyor.”

2. “Türkiye şu anda politika faizi açısından ekonomiyi des-
tekleyici konumda, fazla rezerv açısından ise çok iyi ko-
numda, fazla para hiç yok. TCMB para miktarı açısından 
en muhafazakar merkez bankası konumunda diyebiliriz. 
Merkez Bankası sıkı para politikası izliyor. Politika faizinin 
oldukça düşük olduğunu düşünüyoruz. Likidite politika-
sında oldukça sıkılaştırıcı durumdayız, enflasyonist değil. 
Finansal sektör boyutu da BDDK’nın tedbirleriyle son de-
rece muhafazakar. Bunun da enflasyon açısından sıkılaş-
tırıcı olduğunu düşünüyoruz.”

3. “Krediler büyümeye devam ediyor, toplam krediler yüzde 
10-20 arasında bir trendde artmaya devam ediyor; kredi-
lerde sağlıklı bir yavaşlama var.  Tüketici kredilerinin artış 
hızının yüzde 10’a gerilemesi son derece olumlu.”

4. “İşsizlik oranının yüksek olması, ücret enflasyonunu sınır-
lıyor ve buradan enflasyonist baskı gelmiyor. Bu yıl enf-
lasyon hedefi olan yüzde 5.5’i aşacağız. 2012 hedefi olan 
yüzde 5’i tutturma şansımız her geçen gün artıyor. Eylül 
ayında hedefe yaklaşsak bile enflasyon yıl sonuna doğru 
tekrar yükselecek.”

Döviz piyasası gibi, kurtların dans ettiği bir 
piyasaya merkez bankaları her zaman mü-
dahaleci olabilmelidir. Serbest dalgalı kur 
ise dünyada her şey normalken ve genel 
olarak finansal piyasalarda volatilite çok 
düşükken kullanılması gereken bir sistem-
dir. Aksi halde manipülatörlerin oyuncağı 
haline gelirsiniz. 
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5. “TL’de Kasım ayından sonra değer kaybı gözlendi. Bunu, 
küresel parasal genişlemenin TL üzerindeki ilave değer-
lenme baskısını ortadan kaldırdık şeklinde okuyoruz. 
TL’deki değer kaybı, son dönemde sınırlı. Bu da TL’deki 
değer kaybının daha erken gerçekleşmiş olmasından 
kaynaklandı. Bugün kimse ‘TL aşırı değerli’ diyemez. Bu 
da yumuşak inişin önemli parçasını oluşturuyor. Yeni bir 
çıkış dalgası olursa, buna çok hazırlıklıyız. TL’deki değer 
kaybını faydalı ve yeterli görüyoruz. Bundan sonraki de-
ğer kayıplarını politika yapıcılar olarak olumlu karşılama-
yacağız.”

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın kur konusundaki 
açıklamaları önemli. Başçı, TL’nin daha fazla değer kaybet-
mesini istemediklerini açıkça söyledi. Demek ki artık serbest 
dalgalı kur politikasından vazgeçildi. Artık kontrollü bant 
izleniyor. Fakat şikayetçi olduğumu zannetmeyin.  Merkez 
Bankası’nın izlediği kur politikasını yüzde 100 destekliyo-
rum. Ben de olsam aynısını yapardım. Serbest dalgalı kur 
dediğiniz şey Allah’ın kanunu değil ki.  Zaman gelir o kur po-
litikası daha etkili olur, zaman gelir ve şartlar değişir, şu anki 
kur politikası doğru seçenek olur. 

Merkez doğru yolda

Döviz piyasası gibi, kurtların dans ettiği bir piyasaya mer-
kez bankaları her zaman müdahaleci olabilmelidir. Serbest 
dalgalı kur ise dünyada her şey normalken ve genel olarak 
finansal piyasalarda volatilite çok düşükken kullanılması ge-
reken bir sistemdir. Aksi halde manipülatörlerin oyuncağı 
haline gelirsiniz. 

Ekonomistlerin en çok yanıldığı konu ise bence, sürekli “tek 
doğru”yu aramaları... Ekonomiler sürekli dengede olmak 
durumundadır. Bunları da teori veya model olarak yazarsı-
nız. Sonra da teorinin niye çalışmadığını açıklamaya çalışır-
ken beyninizde teorinin doğru olduğu varsayımı hakimdir. 
Bizim Merkez Bankamız şu dönemde havaya göre hareket 
ediyor ve hava şartları sürekli değişiyor. Düşünsenize yazın 
en sıcak günlerinde ve kışın en soğuk ve eksi derecelerin gö-
rüldüğü ortamda giyilebilecek sadece bir tane elbise dizayn 
edilebilir mi? Teorik olarak ‘evet’ ama çok çok zor... İşte bu 
nedenle, her zaman ve her yerde doğru olan sadece bir tane 
kur sistemi yoktur. Şu an uygulanılan kur sistemi ise doğru 
olandır ve Merkez Bankası’nın arada sırada sopa göstermesi 
lazım. Sopayı da eli güçlü iken gösteriyor. Tahminimce döviz 
mevduat munzam karşılıklarında azaltmaya da gidecekler. 
Bu aşamadan sonra Merkez Bankası kurların hareketlerin-
de daha belirleyici olabilecek. Anlaşıldığı kadarıyla dolarda 
1.90 seviyesinin geçilmesi söz konusu olursa sert müdaha-
leler gelebilir. 

Borsada fazla açılmayın

Bu arada geçen hafta bir not artırımı söylentisiyle borsamız 
dış piyasalardan yine pozitif ayrışmıştı. Fitch, Cuma günü se-
ans arasında Türkiye için bir not artırımı konusunda henüz 
erken olduğunu söyleyince, hiç olmazsa beklentileri bitirdi. 
“Gelecek 12 ayda notunuz artabilir ama para politikasının 
doğru olduğunu görmek istiyoruz” şeklinde bir açıklama 
yapıldı. Dolayısıyla piyasalar da bunu hemen fiyatlayınca 
endeks 1.250 puan düşerek 58.300 seviyelerini gördü. Bu 
seviyeleri destek yaptıktan sonra da 59.693 seviyesinden 
kapandı. Bu haftaya başlarken dış piyasalardaki hareketler 
İMKB açısından temel belirleyici olacak. Bu hafta Troyka’nın 
Yunanistan’a yardımı onaylayıp onaylamayacağı en önemli 
gündem maddesi olmaya aday. Avrupa’da sorunlar bir çırpı-
da çözülmeyecek. Bu yüzden olumlu haberler gelse de bor-
salarda fazla açılmamakta fayda var. Sağlıklı ve mutlu günler 
dileğiyle. 

Şu an uygulanılan kur sistemi ise doğru 
olandır ve Merkez Bankası’nın arada sırada 
sopa göstermesi lazım. Sopayı da eli güçlü 
iken gösteriyor. Tahminimce döviz mevdu-
at munzam karşılıklarında azaltmaya da 
gidecekler. Pa
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Renault Global Kalite Ödülleri'nde 
Türkiye'ye iki ödül

Renault'da 
müşteri memnuniyeti

R enault Global Kalite Ödülü yarışması sonunda dağı-
tılan ödüller satışta ve satış sonrası hizmetlerde en 
yüksek hizmet kalitesi sunan Renault yetkili satıcı ve 

yetkili servislerini ödüllendiriyor. Yarışmada, en çok ilerleme 
gösterenlere de ayrıca ödül veriliyor.

2010 yılı için satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri mem-
nuniyeti konusunda, bu ülkelerde telefonla 300 bini satış, 
900 bin satış sonrası olmak üzere yaklaşık 1,2 milyon müşte-
ri ile anket yapıldı. Ödüllendirilen yetkili satıcılar satışta or-
talama yüzde 94, satış sonrasında yüzde 87 tavsiye edilirlik 
oranı aldı.

KPI (Anahtar Performans Göstergesi) kategorisinde iki yıldır 
arka arkaya en yüksek puanı alan Mardin Yetkili Satıcısı Tuğ-
maner Otomotiv adına Mahmut Rasim Tuğmaner, KPI Puanı 
Gelişim Kategorisinde ise en iyi performansı gösteren Deniz-
li Yetkili Satıcısı Sadıkoğulları Otomotiv adına Oktay Mersin, 
Paris’te düzenlenen törenle ödül sertifikalarını Renault’nun 
Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Jerome Stoll ve Satış Ağları 
Geliştirme Direktörü François Ruppli’den aldı.

Ödül kazananları kutlayan Jerome Stoll, ‘’Sizin katkılarınız 
sayesinde dünya düzeyinde ölçülen sonuçlar, Renault Mü-

kemmellik Planının (PER 4) başlangıcından bu yana sürekli 
olarak artış gösterdi. Renault için kalite çok önemli, diğer 
yandan müşteri memnuniyeti markanın her zaman birinci 
hedefi olmuştur. Renault bunu taahhüt ediyor’’ dedi.

Açıklamada verilen bilgiye göre, 2010 yılında tüm dünyada-
ki 10 müşteriden 9’u Renault’nun satış, 8’i ise satış sonrası 
hizmetlerinden tamamen memnun olduğunu dile getirdi. 
Bu rakamlar yarışmanın düzenlenmesinden bu yana 7 puan 
artış gösterdi.

36 ülkede telefon ve gizli müşteri an-
keti sonucu baz alınarak 82 ödülün 
dağıtıldığı 2010 Renault Global Kali-
te Ödülleri’nde, Mardin Yetkili Satıcısı 
Tuğmaner Otomotiv ve Denizli Yetkili 
Satıcısı Sadıkoğulları Otomotiv, başarı-
lı sonuçlarından dolayı ödüllendirildi.
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PER4 projesi kapsamında yapılan kalite ölçümlerinde 2007 
yılına göre 2010’da yeni araçlarda global olarak (QVN) tav-
siye edilme oranı yüzde 82,5’ten yüzde 88,7’ye, satış sonrası 
hizmetlerde (QSN) tavsiye edilme oranı ise yüzde 71,6’dan 
yüzde 80,3’e yükseldi. Son 12 ayda global ortalamaların her 
ikisinin de üstünde tavsiye edilme oranları yakalayan Rena-
ult MAİS, 2011 yılı için QVN’de yüzde 93, QSN’de ise yüzde 83 
oranlarını hedefledi. Nisan 2011 sonu itibariyle bu oranlar 
sırasıyla yüzde 91,87 ve yüzde 81,9 oldu.

Renault Mardin Yetkili Satıcısı 
Tuğmaner Otomotiv
Otomobil satış ve satış sonrası faaliyetine 1989 yılında 
İstanbul’da 2007 yılında da Mardin’de başladık. Bu süreç 
içinde en başta kriter olarak ortaya koyduğumuz “kalite” ol-
gusunun Renault içinde bu seviyelere gelirken her zaman 
müşterilerde olmasını istediğimiz “Tuğmaner” algısının dav-
ranışlarımızı belirlediğini belirtmek isteriz. Yetkili satıcı ola-
rak da üzerinde durmayı her zaman bir görev gibi düşün-
mek bir yana işin doğasında ve merkezinde kaliteli müşteri 
ilişkilerinin olduğu bilinci gerek şahsım ve gerekse de ekibi-
min en başta davranış tarzı haline gelmiştir. Bu çerçevede 
yaratmaya çalıştığımız iş kalitesinin kaliteli hizmeti doğur-
duğu ve dolayısıyla müşteride oluşan pozitif algının uzun 
vadede müşteri sadakatini yarattığını canlı örneklerle ifade 
edebiliriz. 

Bu durumun gelişiminde öncelikle Renault Mais uygulama-
larının büyük önemi bulunduğunu ve bizlere katkı sağladığı-
nı eklemek isterim. Nitekim bu uygulamaların ve bizlerdeki 
bakış tarzının gelişmesinde markamızın yukarıda bahsetti-
ğim müşteri algısı ve dolayısıyla sadakatinin yaratılmasında-
ki yaklaşım tarzının da etkili olduğunu belirtmek istiyorum. 

Bu uygulamaların benimsenmesinde elbette ki iç uygula-
malarımızın da etkisini burada belirtmeliyiz. Aslında işin özü 

“istemek” ve gelişimi “takip” etmektir. Bu şekilde başlayıp 
müşterinin “teşekkürü” ile biten süreç en önemsiz işi önemli 
bir iş gibi yapan çalışanımızın da duygusal tatminini oluş-
turmuştur. “Fiyatı” değil “Hizmeti” talep etmeye başlayan bu 
müşteri grubu hem kazançları hem de çalışan memnuni-
yetini sağlamış ve dolayısıyla bu döngü kalitedeki iki yıl art 
arda Renault içinde Türkiye yetkili satıcılar arasında “Global 
Kalite Ödülü”  birincilik başarısını ortaya çıkarmıştır.

Renault Denizli Yetkili Satıcısı 
Sadıkoğulları Otomotiv
Oktay MERSİN 
Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı:

Otomotiv sektörünün lider markası Renault’u bölgede, hat-
ta ülke genelinde en iyi şekilde temsil eden bir bayi olma gu-
rur ve onurunu yaşamaktayız. Markamızı, Sadıkoğulları Oto-
motiv çatısı altında en iyi şekilde tanıtımını yapıp, müşteriye 
en iyi, en kaliteli hizmeti vererek temsil ediyoruz. Denizli’de 
2010 yılının en çok binek ve ticari araç satışını yapan Sadı-
koğulları Renault, her yıl olduğu gibi bu yıl da rekoru elden 
bırakmadı. 2010 Renault Global Kalite Ödülünde En İyi Geli-
şim Kategorisinde ödüle layık görülmemiz bir tesadüf değil, 
Renault satış ekibinin ve satış sonrası hizmetler ekibinin bir 
başarısıdır. Kazandığımız bu ödül başarılarımızı artırma yo-
lunda bize büyük bir motivasyon sağlamıştır. 

Bu ödülü alırken gerçekten çok gururlandım. Çünkü bizler, 
zaman zaman Denizli’de, bölgemizde veya Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinde farklı ödüller alıyoruz. Ancak “Renault Global Ka-
lite Ödülü”nü, markanın merkezinde, Paris’te almak ve dün-
yanın çeşitli ülkelerinden gelen bayilerle beraber olmak ve 
Türkiye’yi temsil etmek olağanüstü bir gurur. Bu gururu ya-
şamak insanoğlunun başına her zaman gelmez. Bu anlamda 
şahsım ve firmam olarak tüm ekibime ve tüm Renault ailesi-
ne teşekkür ederim. 
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Orhan EKİNCİ
Sadıkoğulları Otomotiv Satış Müdürü

‘’Müşterisini takip eden yarışta her 
zaman öndedir.‘’ 

Sektörümüzde müşterilerimizi iyi takip etmemiz, onların so-
runlarını erken öğrenmemiz ve çözüm üretmemiz bizi her 
zaman yarışta öne geçirir. Sadıkoğulları Otomotiv olarak bu 
konuda yaptığımız ve prensip edinerek bizi öne geçiren bir 
çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Her ayın başında bir 
önceki ay satmış olduğumuz araçların sahibi olan müşteri-
lerimizi telefon ile arayarak memnuniyet anketi yapıyoruz. 
Satış ve satış sonrasında sorun yaşayan müşterilerimizin 
sıkıntılarını ve isteklerini çok kısa sürede öğrenerek bu ko-
nularda çözümler üretiyoruz ve müşterilerimizle olan ilişki-
lerimizi, bağlarımızı güçlendiriyoruz. Günümüzde müşteri 
ilişkileri ve memnuniyeti pamuk ipliğine bağlı diyebiliriz. Bu 
nedenle Sadıkoğulları Otomotiv firması olarak bu müşteri 
takibi yöntemimiz bizi diğer bayilerden farklı kılıyor. Bizim 
bu ödülü almamızdaki bana göre en önemli başarı silahımız 
bu müşteri memnuniyet anketi diyebilirim. 

Sadıkoğlulları Otomotiv olarak 64 yıllık tecrübemiz ile bu 
konuyu çok önceden fark ederek çalışmalarımıza yön verdik 
ve  başarılı olduk. Sektörümüzde her zaman öncü bir firma 
olarak başarılarımızı sürekli artırmaya kararlı ve inançlıyız.
Yüksel TÜRKMEN
Sadıkoğulları Otomotiv SSH Müdürü
Müşteriler talep ve ihtiyaçlarını giderebilmek için bir çok 
alternatif imkanları araştırmakta ve kendilerine en uygun 
imkanları sunan ve memnuniyete önem veren marka  ve fir-
maları tercih etmektedirler.
Yetkili servisimize hizmet almak için gelen  müşterilerimizi  
kapıdan girişinden itibaren güler yüz ile karşılayıp ,talep-
lerini dinleyip verilen hizmet sonrası memnun bir şekilde 
servisimizden uğurluyoruz,eğer hizmet sırasında  bir sıkıntı 
oluşmuş ise müşteri servisimizden ayrılmadan sorunu çöz-
mek ve müşteriyi servisimizden sorunsuz göndermek önce-
likli hedefimizdir. Güler yüz ile başlayan hizmetimizi müşteri 
servisimizden ayrıldıktan iki gün sonra müşteri temsilcimi-
zin yaptığı, müşterinin yanında olduğumuzu  hissettiren sa-
mimi telefon görüşmesi ile müşteri memnuniyeti anketimizi 
yapıp müşterilerimizi dinliyor ve gelen öneri ve yorumları 
değerlendirip, kendimizi iyileştirme ve geliştirme yönünde 
kullanıyoruz. 

2010 yılı müşteri genel memnuniyet notu % 91,18 

Arkadaşa tavsiye notu % 94,71

2010 yılı satış adedi 1.420

Bir önceki yıla göre satışlardaki artış % 20

2010 yılı toplam araç girişimiz:10215
2010 yılı genel memnuniyet ortalamamız (satış 
sonrası müşteri memnuniyet anketi- QSA):88,7
2010 yılı arkadaşa tavsiye not ortalamamız
(QSA anketi): 82,00
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L üks endüstrisi 2012 yılına hazırlanırken, yöne-
ticiler dünya ekonomisinin daha kötüye gitme-
mesinden gayet memnun. Küresel çapta başı 
çeken lüks markalar Çin’de yükselişe geçerken, 
ABD, Japonya ve Avrupa’da konumunu koruyor. 

Halka açık şirketler pazar paylarını artırmak için geçmişleri-
ni, inovasyon becerilerini ve kaynaklarını kullanırken patron 
markalarından daha iyi bir iş çıkardı. Birçok Avrupalı aile 
markası zengin geçmişlerine rağmen inovasyon yapama-
dıkları için zorluklarla karşılaştı ve çaresizce sermaye arama-
ya başladı. Genele bakıldığında sektör fazla büyüme gös-
termedi; bu trend beklenmedik bir şey olmadığı ve olumlu 
olaylar küresel ekonomiyi kurtarmadığı sürece üç yıl boyun-
ca böyle devam edecekmiş gibi görünüyor. 

Bu arada birçok lüks marka yöneticisi de boş durmadı. Şid-
detli durgunluk ve şeffaflık çağının ufukta görünmesi nede-
niyle lüks endüstrisi, konumunu korumak için büyük çaba 
sarf etti. Biz görmesek de birçok şirket kapalı kapılar ardında 
fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir iç hesaplaşma sürecine girdi ve 
bunun meyvelerini toplamaya başladı. 

Lüks markaların göz önünde 
tutması gereken 7 trend

Trend 1: Lüks CRM Kültürü Dramatik bir şekil-
de Standart CRM’in yerini alıyor. Çoğu büyük lüks 
marka çoktandır standart bir yaklaşımla Müşteri İlişkileri 
Yönetimi’ni (Customer Relationship Management - CRM) 
benimsemiş durumda. Luxury Institute, müşteri verilerinin 
yönetilmesi, analiz edilmesi ve operasyonel CRM projele-
rinin geliştirilmesi konusunda destek arayan birçok marka 
yöneticisiyle görüşür. Çoğu CRM tedarikçisi müşteri veri ta-
banının segmente edilmesi ve çoğunlukla e-posta yoluyla 
gerçekleştirilen yeni müşteri kazanma, müşteriyi elde tutma 

ve yeniden kazandırma kampanyaları geliştirme konuların-
da harika bir iş çıkardılar. Ama lüks markalar ve çalıştıkları 
CRM tedarikçileri bir süre sonra Standart CRM’in, mağaza ve 
çağrı merkezlerinde kişiye özel ve sıra dışı bir müşteri de-
neyimi yaşatmak, aynı zamanda rekabetten sıyrılabilmek 
için kullandıkları müşteri verilerinin pek de verimli olmadı-
ğını anladılar. Lider markaların yöneticileri artık Lüks CRM 
Kültürü’nün, yeni bir proje olmanın çok ötesinde olduğunu 
anlamış durumdalar. Değerler üzerine kurulu bu sistem, ku-
rum içinde günlük olarak hesaplanması, yaşanması ve güç-
lendirilmesi gereken ve insanların kararları, davranışları ve 
diyaloglarını da hesaba katan yeni bir anlayış. Hantallıktan 
kurtulmak, bu sayede kalıcı ve kendi kendini güçlendirebi-
len Lüks CRM Kültürü’nü anlamak için başı çeken lüks mar-
kaları incelemeniz yeterli. 

Trend 2: Marka ve Hizmet Değerlerine Odaklanın. 
Lüks stratejisi üzerine yazdığı kitabında arkadaşımız Jean-
Noel Kapferer, kitlesel tüketim markalarının aksine lüks şir-
ketlerin marka konumlandırmasına ihtiyaç duymadıklarına, 
(örn. Hertz: Araç Kiralamada 1 Numara, Avis: Daha İyisi İçin 
Çalışıyoruz), ancak bir kimliğe sahip olmaları gerektiğine 
dikkat çekiyor. Klasik tüketici ürün ve hizmet markaları gibi 

Varlık ve lüks eğilimleri
2011 ve sonrası
Benzersiz bir “Çok Kanallı” 
müşteri deneyimi sağlamak, 
lüks markaların standardı 
olmaya başlıyor.
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yakın zamanda gerçekleştirilen bir Lüks CRM İlişkisi araştır-
masına katılan lüks marka yöneticilerinin %90’ı, lüks kültür 
ve değerlerinin olumlu mali sonuçlarla doğrudan bağlan-
tılı olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirttiler. Ritz-
Carlton uyumlu hizmet değerleriyle başı çekerken, Zappos 
gibi küstah ve cesur markalar, hizmet değerlerinde bir dev-
rimin kıvılcımını çakıyorlar. Sıra dışı bir müşteri deneyimi 
yaratmak ve bunu sürekli kılmak için marka ve/veya hizmet 
değerlerinin ne kadar hayati önem taşıdığını anlamak için 
lüks markaları inceleyebilirsiniz. 

Trend 3: Lüks, Soğuk ve Kibirli Çalışanlarından 
Arınıyor. Kaymak tabaka lüks markalarının CEO’ları ve Yö-
netim Kurulları kültür ve değerlerin önemini kavrayalı beri, 
aynı zamanda müşteri deneyimini yaşatan ve yöneten kişi-
lerin de yeni müşteri kültürüne uygun olması gerektiğinin 
farkına varıyorlar. Günümüzün lüks yönetimi hiyerarşisinde, 
sektöre sadece ihtişamı ve imajı için yıllar önce giren yöneti-
ciler, müşteri odaklı bu yeni anlayışa uyum sağlamakta zorla-
nacaklardır ve bunun sonucunda ya kendileri pes edecek ya 
da devre dışı bırakılacaklardır. Satışta ve müşteriyle diyalog 
halinde olan çalışanlar katında, insanların yetenekleri doğ-
rultusunda marka ve ürün uzmanları olarak seçilecek, güven 

ufuklar açıyorlar. Kibirli lüks saltanatları ayakta kalabilecek-
ler mi? Evet, ama 2011 itibarıyla yeni kuralın istisnası olarak 
kalacaklar. 

Trend 4: Web Sitelerini Adam Edin ve Güçlendirin! 
Üst düzey bir lüks marka yöneticisi yakın zamanda Luxury 
Institute’a şöyle bir açıklamada bulundu: “Zappos’un diğer 
tüm lüks markalardan daha lüks bir deneyim yaşattığı gün, 
bütün lüks markaların kara günüdür.” Lüks perakendeciler 
e-ticaret için internet yeteneklerini geliştirirken, aynı za-
manda varlıklı müşterilerinin çevrimiçi deneyimde bekle-
dikleri tek şeyin ihtiyaç duyulduğunda hızlı, kolay ve anında 
iletişime geçebilmek olduğunu öğreniyorlar. Yakın zamanlı 
bir Luxury Institute Varlık araştırmasında, zengin müşteri-
lerin %62’si çevrimiçi alışveriş yaparken birinden doğrudan 
yardım alabildiklerinde kendilerini daha rahat hissettiklerini 
söylüyordu. Müşterilerin %60’ı site üzerinde aradıkları ceva-
bı bulamadıklarında alışverişi bırakmaya eğilim gösteriyor-
lardı. Buna ek olarak müşterilerin %45’i satış ya da müşteri 
görevlisiyle anında konuşabilmek için gözle görülür bir yer-
de bir iletişim numarası görmek istediklerini belirtiyorlardı. 
Lüks markalar bunun cevabını bulmaya çalışırken, Zappos 
onların önüne geçip üst seviyelere erişti. Zappos’un keşfetti-

lüks markaların marka konumlandırmasına gerek duyma-
dıkları fikrine katılıyoruz. Yine de tıpkı müşterileri gibi biz 
de lüks markaların kimliklerini sadece isimleri, kişilikleri ve 
kurucunun tarzıyla değil, aynı zamanda tanınarak kamu 
tarafından değerlendirilebilecekleri değerlerle inşa etme-
leri gerektiği konusunda ısrarcıyız. Kurum kimliğini, hem 
kapsamlı hem de müşteri deneyimini tanımlayan kapsamlı 
bir değerler seti üzerine inşa edebilirler. Markalar marka ve 
hizmet değerlerini yaratırken iki farklı, ama birbiriyle ilişkili 
değerler seti de geliştirebilirler. Luxury Institute tarafından 

kazanıp, uzun soluklu müşteri ilişkileri kurmaya başlayacak-
ları günler uzak değil. Sadece kendilerini düşünen zehir gibi 
satış uzmanları, şimdilik idare edilseler bile yakın zamanda 
demode olacaklar. Satış ve kârın nasıl elde edildiği büyük 
önem kazanacak ve insanlar yetenekleri kadar kurum kim-
liğine uygunlukları doğrultusunda seçilerek terfi ettirilecek-
ler. Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, Four Seasons, Lexus ve 
Nordstrom bunu yıllardır yapıyor, ancak kültürel bağlılık ve 
uygulamalar konusunda her ne kadar üst seviyeye ulaşmış 
olsalar bile Zappos gibi markalar müşteri odaklı çalışanları 
seçme, değerleri ve şeffaflığı yaşatma konularında yepyeni 
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ği sır, bu tür insanların çok küçük bir bölümünün hizmet te-
lefonunu sıkça arama ihtiyacı olmasıydı. Ama alışveriş sepeti 
sırasında vazgeçilen lüks satışın matematiğini yaptığınızda, 
çok sık olmasa da hayati önem taşıyan bu müşterileri kazan-
mak için çevrimiçi alışveriş sırasında birini hazır tutmanın bir 
gereklilik olduğunu görürsünüz. Çağrı merkezi ve çevrimiçi 
kanalların birbirine nasıl bağlı olduğunu anlamak için lüks 
markaların web sitelerine bakarak çok daha ileri düzeyde bir 
müşteri deneyimi yaratabilirsiniz. 

Trend 5: Müşteri İlişkileri Bir Hobi Olmaktan Çı-
kıp Disiplin Haline Geliyor. Yakın zamanlı bir Lüks CRM 
Torpil araştırmasında, zengin müşterilerin sadece %25’inin 
lüks marka satış görevlisiyle doğrudan bir ilişkisi ortaya çık-
tı. Aslında bu oran Luxury Institute’un paydaşlarıyla birlikte 
yaptırdığı araştırma bulgularından daha yüksek bir oran; 
bugüne kadar yapılan araştırmalarda müşterilerin %8-15’i 
kaymak tabaka lüks perakendecilerde satış görevlisiyle bir 
ilişkisi olduğunu söylüyordu. Bu neden mi önemli? Çünkü 
bu lüks tüketicilerin bu küçük kısmı, cüzdan payından pe-
rakendeciye neredeyse iki kat fazlasını bırakıyor. Üstelik 
onlarla iyi ilişki kurmuş bir satış uzmanı varsa, zaman için-
de daha fazla alışveriş yapmaya eğilim gösteriyorlar. Lider 
lüks markalar bir taraftan yoğun mesai saatleri ve can sıkıcı 
ekonomik durgunlukla uğraşırken, bu büyük fırsatı gözden 
kaçırmadılar. Bu markalar hızla Müşteri İlişkileri müessesini 
hobi olmaktan çıkarıp ölçülebilir bir disiplin haline getiriyor-
lar. En iyi müşteri ilişkileri uygulamalarını, süreçleri kapsayan 
teknolojileri, müşteri ilişkilerini ilham verici bir derse dönüş-
türen eğitimsel evrimi ve lazer benzeri bir keskinlikle ölçüle-
bilen sonuçları görmek için lüks markaları inceleyebilirsiniz. 

Trend 6: Lüks Mobil Aplikasyonlar Çağı. E-ticarette 
yıllardır iyi yol almış lider lüks markalar, sonunda sosyal 
medyaya da girdi ve son zamanlarda patlama yaşayan mo-
bil cihaz alışverişini gözden kaçırmadı. Luxury Institute’un 
varlıklı insanların mobil cihaz kullanımı araştırmasına göre 
müşterilerin %76’sı mobil cihazlar üzerinden fiyat karşılaş-
tırması yapıyor ve %27 gibi hızla büyüyen bir oranda mobil 

cihaz üzerinden alışverişini gerçekleştiriyor. Buna ek olarak 
%21 gibi bir oran, mağazada alışveriş yaparken mobil cihaz-
larından güvenilir ürün bilgilerini araştırdıklarını söylüyorlar. 
Artık internet acemisi olmamaları, bir de Asyalı tüketicinin 
mobil bağımlılığından elde edilen büyük kârı görecek kadar 
Kore ve Japonya’da bulunmaları sayesinde başı çeken lüks 
markalar basit ama güçlü mobil aplikasyonlarla müşterile-
rine her yerde benzersiz bir deneyim yaşatmaya çalışıyorlar. 
Birçok internet etkinliği ve iletişimi açısından mobil cihazla-
rın dizüstü bilgisayarların yerine geçeceği günler çok yakın 
ve lüks markalar bu değişimin önünü çekmek için birbirle-
riyle yarışıyorlar. Tiffany’nin size en uygun nişan yüzüğünü 
bulmanızı sağlayan aplikasyonu, müşterilere hizmet etmeyi 
amaçlayan basit ve pratik inovasyonun iyi örneklerinden bi-
risi. Lüks markalar önümüzdeki yıllarda daha güçlü ve mar-
kayla alakalı aplikasyonlar yaratacaklar. 

Trend 7: Lüks Markalar, Mağaza-içi Mobil Cihaz-
larla Satış Uzmanlarını Güçlendiriyor. Lüks marka-
lar, satış uzmanlarını mağazalarda iPad, iPhone gibi mobil 
cihazlarla donatmayı test ediyor. Her şeyden önce bu tür 
cihazlar sayesinde kartvizit taramak ya da müşteri adı ve 
e-posta adresini anında CRM sistemine girebilmek açısın-
dan satış uzmanlarının işi kolaylaşıyor. Aynı cihazlarla müş-
terilere zengin içerikli görsel ve sesli sunumlar yapmak da 
mümkün. Üçüncü olarak mobil cihazlar sayesinde peraken-
de sisteminde döküm tutulabilir, çevrimiçi işlem yapılabilir 
ve eksilen mallar gerçek zamanlı olarak tedarik edilebilir. 
Müşteriler mağazaya girişlerinde kendi mobil cihazlarının 
tanınmasına izin verirlerse, satış uzmanları müşteriyi isim-
leriyle karşılayıp ihtiyaçlarını karşılayabilir ya da en azından 
onlara hâlihazırda gönderilmiş tekliflerden haberdar olabi-
lirler. Bu uygulamalar mağaza içinde satış uzmanının elini 
güçlendirirken, müşteriye de daha kapsamlı bir deneyim ya-
şatmak açısından büyük önem kazanıyorlar. Mobil cihazlar 
kişiselleştirilmiş etkinlik ve verimliliği, gerçek lüks deneyimi-
nin kutsal kâsesini daha önce hiç görülmemiş bir dokunuşla 
besliyor. Henüz gelişmeye başlasa da gelecek vaat eden bu 
trendi gözden kaçırmayın. 

TheBrandAge Dergi’sinden alınmıştır.
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‘dan iş dünyasına
öğütler

Bir şeyin iç yüzünü tam bilmeden 

harekete geçmekten daha kötü bir 

şey yoktur. Thomas Carlyle

Şirketler, elemanlarına yaptıkları 

harcamaların gider mi yoksa 

yatırım mı olduğunu tam 

ayıramıyorlar.
Thomas A. Stewart

Koray TULGAR
Citroen Baylas CFO

Genel bir kural; hayatta en iyi bilgiye 

sahip kişi, en başarılı kişidir.”
Benjamin Disraeli

Yeni bir fikirle genişlemiş bir beyin asla 

eski boyutlarına pörsüyemez.Oliver Wendell Holmes

Takımın aklı, takımdaki bireylerin 

aklından daha büyüktür.

Peter Senge

Neyi yapmak istiyorsan veya hayal 
ediyorsan, yapmaya hemen başla. 
Cesarette, deha, güç ve büyü vardır.

Johann Wolfgang von Goethe

Gelişmekte olan ülkelerdeki bu günkü 

yöneticilerin karşılaştıkları en önemli 

problem;  bilgi ve servis çalışanlarının 

verimliliğini arttırmaktır.
Peter Drucker

Herkes benzer şekilde düşünüyorsa, 

kimse düşünmüyor demektir.

George Patton

Fırsatlar yok oldukça değerleri 

artar.

Sun Tzu 

Hayal gücü bilgiden daha 

önemlidir.

A. Einstein

Şefini her türlü sürprizden korumak 

astın görevidir.

Peter  Drucker

Doğru soruları sormak, 
doğru cevapları vermek 
kadar beceri ister.

Robert Half
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S izi bilmem ama bana heyecan ve-
renin, yenilikçi markalar olduğunu 
keşfettim. Öncesinde de böyley-
di, ancak, belki de The Brand Age 
dergisinde iki yıldır yazınca marka 

konularına daha farklı yaklaşmayı öğrendim. 
Yenilikçi, teknoloji ile bağlantılı, tasarımı fark-
lı, gençlerin üretimini hissettiğim ve gençlere 
yönelik ürün markalarının beni daha çok etki-
lediğini fark ettim. 

AppleStore’a son dört yılda farklı ülkelerde de-
falarca girdim. Bir ürün almaya girdiğimi düşü-
neceksiniz, ancak, ben geçen ay iPad 2’yi alana 
kadar henüz Apple ürünü kullanmamıştım. 
Ama bir Apple Store her zaman ilgimi çekti ve 
mutlaka ziyaret etmek için programımda za-
man ayırdım. 

İletişim olmadan marka olunmuyor. Bir mar-
kanın tüketiciyle buluşma noktasında bazı kı-
rılımları bulunuyor. Tüketici genel marka algısı-
na baktığı gibi, aynı marka algısına sahip aynı 
ürünü üreten iki kuruluş arasında kendi ruhu-
na iyi geleni seçme lüksüne her zaman sahip. 
Bu nedenle de kuruluşlar tüketiciye ürünün 
yanında bir de pakete yerleştirdikleri yüz gram 
ruh, kısaca aşk satıyorlar… :)
Apple dünya üzerinde bir marka heyecanı yaratıyor. Yıllardır 
gözlemliyoruz, dünyadaki iletişim çalışmaları çok etkileyici. 
Düşünsenize, merkezde yaratılan heyecan halkalar halinde 
dünyayı sarıyor. Gençler için Apple ürünleri bir zirve, sahip-
lerse şanslılar, değillerse hayallerinde sahip oluyorlar. 

Diğer yandan, Apple Store’lara en son ne zaman girdiniz bil-
miyorum ama, ben geçen ay üç mağazaya girdim. Tıpkı ban-
kalar gibi, önce sıra numarası aldım, sonra içeri girdim, ürün-
lere baktım, incelemek istediğim ürün için yakışıklı, güzel, 
güler yüzlü, bilgili, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan satı-

cılardan birinden randevu aldım, sıram gelince 
de ürünle ilgili bilgi aldım. Ancak, bana verilen 
sipariş nedeniyle alma kararını hemen vereme-
yince, daha doğrusu yöntemi de bilemeyince, 
bana ayırdığı süre dolduğu için ayrıldı ve ben 
yeniden randevu sırasına girdim. Sonra tekrar 
görüşme ve sonuçlandırma…

Çalışanlar bir markanın ruhu. Aslında çalışanlar 
bir markanın ruhu, heyecan yaratmada onla-
rın payı çok büyük. Marka elçisi onlar aslında. 
Bu heyecanı onlara yansıtabilmek de onları 
yakalayabilmekle mümkün. Marka bağımlılı-
ğını sağlamak, sahiplenilmesini, bütünleşmeyi 
sağlamak önemli. Müşteri önemli ve memnun 
edilmesi her geçen gün zorlaşıyor. Daha çok 
talepkâr müşteri haline dönüşüyor. Markalar 
da müşteri memnuniyetine, neredeyse ürün 
kadar önem vermek ve zaman ayırmak zorun-
da kalıyorlar. Çünkü her bir müşteri yeni müş-
terileri yaratıyor. 

Çalışanların bilgili ve markayı taşıyor olma-
sı, müşteri memnuniyetini ve yeni müşteriler 
yaratılmasını sağlıyor. Apple Store’larda gör-
düğüm şu ki, müşteri kadar çalışan var, belki 
daha fazla bile olabilir. Buna rağmen, sıra var 
ama o zamanın da nasıl geçtiğini anlamak çok 

zor, hatta randevu sırası geliyor ama siz ürün incelemekten 
sevinemiyorsunuz bile…

Bu arada bir Apple Store çalışanı, 65 yaşında bir kadın, bir 
diğeri 65 yaşında erkek olunca daha da heyecanlandım. 
Düşünsenize, içinde oldukları yaş, bilgisayarı sonradan gör-
dükleri, öğrendikleri bir yaş, ama içlerindeki heyecan onlara 
çağı yakalatmış. Çok iyi kullanıyor ve temel teknik bilgilere 
sahipler ki, orada görevliler ve satış yapabiliyorlar. Birden 
Türkiye’deki paralel kişileri düşündüm ve içim burkuldu, 
emeklilik ve ne yapacağını bilememek, sıkılmak.

Hangi marka
size heyecan veriyor?

Fügen TOKSÜ
fugen.toksu@thebrandage.com

Yenilikçi
Klasik
Moda
Köklü
Yeni

Heyecanlı
Asil
Lüks

Hangisi?
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Apple bir dünya yaratmış. Bu dünyayı da yan ürünlerle sü-
rekli besliyor. Mağazadaki her ürünü incelemek istiyorsunuz. 
Aksesuarlar çok farklılık göstermiş. Başka markalar, Apple 
ürünleri için aksesuarlar tasarlamışlar. İki dünya markasının 
tek üründe birleşmesi de güzel bir duygu. Lüks tüketicinin 
bilgisayar, cep telefonu, iPad gibi araçları kullanımında lüks 
aksesuar seçeneği yadsınamaz, neredeyse taşlı iPad bile kul-
lanmak isteyebilirler.

Ayrıca Apple, ürünler arasında bir entegrasyon da yarattı 
süreç içinde. Ofis bilgisayarı, gezici bilgisayar, mobil bilgisa-
yar, cep telefonu – bilgisayarı, hepsi de birbirinden akıllı ve 
birbiriyle uyum içinde. İşte diğer rakiplerinden de en büyük 
farkı bu olsa gerek. 

BlackBerry satış hızı düşünce, cep telefonu ile yetinmedi 
iPad taklidi tablet çıkardı ama tutmadı; hisseleri de borsada 
hızla düşüyor; düşen satışlar ve yetersiz servis müşteri mem-
nuniyetini müşteri kaybına çevirdi. HP yazıcıdan bilgisayara 
geçti, derken tablet bilgisayarı çıkardı; ama geri çekti çünkü 
beklediği satışı yapamadı. Taklit değil, gerçek ürünün enteg-
rasyonu belki daha başarılı bir ürün yelpazesi olabilir.

Diğer yandan dünyada teknoloji hızla değişim gösteriyor. 
Ar-Ge çalışmaları çok büyük yenilikleri ortaya çıkarmak üze-
re devam ediyor. Markalar yeni ürünlerde birbiri ile yarışıyor. 
Tüketici de bekliyor, kendisine iyi davranılan ürünü ve bek-
lediği, iyi olacağına inandığı ürünü alıyor. Kuruluşların işi çok 
zor, çünkü markalaşma süreci hem kolay değil, hem yatırım 
gerektiren zaman alan bir süreç. Bir de buna dünya markası 
olma konusunu eklediğinizde daha da büyüyor. 

Dünya markası için devlet teşviki ve güç birliği önemli. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile görüştüğümüzde, 
Türkiye’nin markalarının olması için çalışmaların planlandı-
ğını belirtti. Bu yıl 500 projeye destek vereceklermiş, proje 
sahipleri ile üreticileri buluşturarak, yerli sanayinin güçlen-
dirileceğini söyledi. Bu sene bir de ilk yerli otomobilimizin 

üretimi için teşvik sağlayacaklarını belirtiyor. Bunlar başlan-
gıç tabii. Tekstilde, tasarımda, sanatta her alanda dünyada 
bilinen bir markaya sahip olmak hepimize gurur verir. 

Markalaşma sürecinin profesyonelce yürütülmesi gerektiği-
ni de bir kez vurgulamamız gerekiyor, “ben geldim, marka-
yım” maalesef olmuyor. 

En güzel konu, dünya markası olmanın öneminin devlet ta-
rafından benimsenmesi ve bunun gerçekleşmesine zemin 
hazırlayacak teşviklerin sağlanması. Kuruluşların ve marka-
ların yalnız bırakılmaması, Türkiye’nin tanıtımını da sağlaya-
cak markaların yaratılmasında güç birliği ve iş birliği yapıl-
ması. Üreticiler, sanayiciler de yalnız bırakılmaktan, destek 
alamamaktan yoruldular adeta. 

Dünyadaki bir yeni model de, kendi ülkesinde sanayi kur-
madan, sadece hizmeti yöneterek marka sahibi olmak. 
Özellikle tekstil ve elektronikte üretimler Çin, Pakistan ve 
Hindistan’a kaymış durumda. Elinize aldığınız her ürün Çin 
malı. Hatta tekstilde Çin kadar olmasa bile Türkiye de önemli 
bir üretim merkezi. Türk tekstilci, kendi dünya markası değil 
ama, dünya markasının ürününü üretiyor. 

Marka heyecanından bir anda buralara geldik. Ama heye-
can, her zaman her işte önemli. Dilerim, sizin heyecanınız 
hiç bitmez, heyecan bireyi her zaman yeniliyor ve gençleş-
tiriyor.  

TheBrandAge Dergi’sinden alınmıştır.

İletişim olmadan marka olunmuyor. 
Bir markanın tüketiciyle buluşma

 noktasında bazı kırılımları bulunuyor.
 Tüketici genel marka algısına baktığı 

gibi, aynı marka algısına sahip aynı ürünü 
üreten iki kuruluş arasında kendi ruhuna 

iyi geleni seçme lüksüne her zaman sahip. 
Bu nedenle de kuruluşlar tüketiciye ürünün 

yanında bir de pakete yerleştirdikleri yüz 
gram ruh, kısaca aşk satıyorlar… :)
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GEZİ REHBERİ

Yeşil 
Trabzon

T rabzon için söylenebilecek ilk üç kelime; ye-
şil, yeşil, yeşil… Yağmurlu iklimi sayesinde, 
yörenin birçok yerinde yeşilin her tonunu 
bir arada görebilirsiniz. Temiz havayı içinize 
solurken buradaki yaşamın ne denli sağlıklı 

olduğunu düşünerek hayallere dalacaksınız. Ama dikkat 
edin, bu kadar doğal bir hava size zarar verebilir. Malum! 
Stres, hava kirliği, kornaları sesleri derken, vücudumuz 
bu anormal yaşamı normal olarak algılıyor ve gerçekten 
normal olan, temiz havayı solurken zorluklar çekebiliyor-
sunuz.

Ruhunuza ve vücudunuza iyi gelecek olan bol oksijenin 
dışında, Trabzon’da oldukça farklı şeylerle karşılaşacaksı-
nız. Değişik bir yaşam kültürü, bu kültürün getirdiği farklı 
yemekler, gezilecek bir çok yer, hırcın Karadeniz dalgala-
rı, hamsi kokuları, tulum sesleri ve insanlarının farklı bir 
şiveyle, farklı bir dille konuştukları, Trabzon’da belki de, 
kendinizi bulacaksınız.

Sümele Manastırı: Bu manastır halk arasında Meryama-
na Manastırı olarak bilinir. Siyah anlamına gelen Melas 
kelimesinden dolayı, Sümele adını aldığı söylenmekte-
dir. İsmi de dahil olmak üzere bu manastıra, dair çeşitli 
efsaneler üretilmiştir. Ve en çok bilinen efsane ise, iki Ati-
nalı rüyalarında Hz. Meryem’i görürler, ve Meryem onlara 
bu manastırın yerini ve buraya nasıl gideceklerini anlatır.

Bu manastır şimdilerde Trabzon’la birlikte anılan bir 
yapı olmuştur. Trabzon’u ziyarete eden bir çok insan 
Sümele’ye çıkmaktadır. Çıkmaktadır, diyoruz çünkü bu 
manastıra gitmek için biraz yokuş çıkmak gerekiyor, ara-
banızı manastırın 200 metre yakınına kadar götürebili-
yorsunuz, oradan sonra ağaçlık ve patika yolu yürüyerek 
gitmeniz gerekmektedir.

Atatürk Köşkü: Soğuksu semtinde bulunan köşk, 20. 
yüzyılın başlarında yaptırılmıştır. 1934 ve 1937 yılları 
arasında Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon ziyaretlerinde 
bu köşkte konuk edilirmiş. Bu köşkün bir diğer özelliği 
ise; Atatürk’ün vasiyetinin bir bölümünü burada yazdı-
ğı bilinmektedir. Bu köşk Atatürk’ün ölümünden sonra, 
dekore ettirilerek müze haline dönüştürülmüş ve halka 
açılmıştır.

Trabzon Kaleleri: Trabzon’da ziyaretçilerin ilgisini çeken 
bir diğer yapılar ise tarihi surlardır. Yukarı Hisar, Orta Hi-
sar ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölüme ayrılır. Bu sur-
ların yakınlarında bulunan bir çok kilise, camii gibi gö-
rülmeye değer yapılar ise surların güzelliğine güzellik 
katmaktadır.

Trabzon Müzesi: Trabzon Ayasofya Kilisesi bir manas-
tır kilisesidir. Bu müzede en çok dikkat çeken nokta, bir 
çok imparatorluğa ait izler taşımasıdır. Burada bulunan 
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süslemeler, Bizans İmparatorluğu ve bunun yanı sıra Sel-
çuklunun izlerini taşır. Yapının taş işçiliği ve sütunları ka-
dar içerisinde bulunan motiflerde şaşırtıcıdır. Bu yapıda, 
güvercin, kartal ve bir çok değişik motif kullanılmıştır, ve 
bu motifler kendi hikayelerini yaşanmışlıklarını, sessizce 
anlatır adeta….

Göller: Trabzon gölleriyle de oldukça meşhur olan yöre-
lerimizden bir tanesidir. Uzungöl, Balıklı Göl, Sera Gölü 
başta olmak üzere irili ufaklı bir çok göle sahiptir. Burada 
bulunan göllerin bazıları dağ yamaçlarının kayması, ba-
zıları ise coğrafi nedenlerden dolayı oluşmuştur. Bu göl-
ler Trabzon’un doğal güzelliklerine ayrı bir güzellik katan 

unsurlardan sadece bir kaçıdır. Göllerin bulunduğu alan-
lar ve çevreleri oldukça turistik yerler olduğu için, bura-
larda bulunan “kendin pişir kendin ye” tarzındaki piknik 
alanlarında güzel vakitler geçirebilirsiniz.

Karadeniz yemekleri sadece hamsiden ibaret değil

Türkiye’de yörelere özgü belirli yemekler vardır. Karade-
niz ise Türkiye’de yemek kültürünün başında gelen yöre-
lerimizden birisidir. Mısır ekmeği, kara lahana, muhlama 
(bol tereyağında kaşar eritme) süt böreği, hamsi ve ham-
siden yapılan bir çok yemek; hamsi pilavı, hamsi tava, 
hami buğulama… Ayrıca Trabzon’da, yöresel Karadeniz 
yemeklerinin dışında taze fasulye oldukça tüketilen seb-
ze yemeklerinin arasında yer alır.

Karadeniz yemeklerin adını bir çoğunuz duymuş, hat-
ta tadına bakmış olabilir! ancak bu alışık oldunuz lez-
zetlerin, Trabzon’da çok farklı tatlara sahip olduğunu 
göreceksiniz. Bunun en büyük neden ise, Trabzon ve 
Karadeniz halkının yemeklerini kısık ateşte pişirmelerin-
den kaynaklanmaktadır. Yaz aylarında bile bir çok evde 
soba yanmasının nedeni soğuktan korunmak için değil, 
yemeklerini sobanın üzerinde yavaş yavaş pişirmek için 
olduğunu anlayacaksınız.

Yavaş yavaş pişirilen yemeklere lezzet atan bir diğer 
faktör ise, bol tereyağıdır. Karadeniz yemeklerinin içi-
ne kocaman bir parça tereyağı katılır, bu kadar tereyağı 
katılmış bir yemeğin ağır olabileceğini düşünebilirsiniz, 
ancak Karadeniz yemekleri düşündüğünüz kadar ağır 
olmuyor ne de olsa kullanılan tereyağları oldukça doğal 
olduğu için yemeklerde ağır bir yağ tadının yerine, mü-
kemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. 
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ÇEVRECİ ARAÇLAR

2017'ye kadar 
46 bin elektrikli araç yollarda
Araştırma ve danışmanlık grubu Frost & 
Sullivan’ın raporunda, Türkiye’de 2017 yılı-
na kadar 46 bin elektrikli aracın karayolla-
rına çıkacağı ve elektrikli araçlara şarj alt-
yapısı sağlamak için 50 binin üzerinde şarj 
noktasının kurulacağı öngörüsü yer aldı.

F rost & Sullivan’ın ‘’Türkiye’de Otomotiv Endüst-
risinin 360 Derece CEO Perspektifi’’ başlıklı ra-
poruna göre ihracata yönelik kaliteli üretim 
doğrultusunda faaliyet göstermeye kararlı oto-
motiv tedarikçileri açısından Türk Otomotiv Sa-

nayisi büyük fırsatlar sunuyor.

Raporda, 2015 yılından önce iç pazarda yıllık hafif araç satış 
hacminin bir milyona, yıllık üretim hacminin ise 2020 yılında 
1,5 milyona ulaşacağı beklentisine yer verildi.

Türkiye otomotiv pazarının, Hindistan, Çin, Brezilya, Güney 
Afrika pazarları gibi henüz doygunluktan uzak bir konumda 
bulunduğu dile getirilen raporda, Türkiye’ye il bazında ba-
kıldığında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi büyük 
şehirlerin ardından Konya, Gaziantep, Şanlıurfa gibi şehirle-
rin pazar potansiyeline işaret edildi.

Raporda, 2010 yılında dünya genelinde 70,7 milyon araç 
satıldığı belirtilerek, bu rakamın 2020 yılında 110 milyo-
na ulaşacağı öngörüldü. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Doğu Avrupa pazarının bu satıştan alacağı payın 8,3 milyon, 
Türkiye’nin payına düşen araç sayısının ise 1,3 milyon sevi-
yesinde olacağı kaydedildi.

Türkiye otomotiv üretiminin tümüyle Avrupa ve ABD’ye 
yapılacak ihracata bağlı durumda bulunduğu vurgulanan 
rapora göre, Avrupa bölgesi ihracat pastasının yüzde 65’ini 
çeken bölge olarak öne çıkıyor. Raporda, Türkiye’nin Batı 
Avrupa otomotiv pazarına olan bağımlılığını azaltması için 
mutlaka Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya ihracat yapacağı pa-
zarlara odaklanmasının büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Frost & Sullivan Türkiye Araştırma Yöneticisi Mohamed 
Mubarak, değerlendirmesinde, Türkiye’de araç fiyatlarının 
yüksekliği ve satılan araçların yüzde 70 ila 75 oranda ithal 
olmasının, Türkiye’nin iç pazarına hitap edecek yerli araç 
üretimini teşvik edeceğine inandığını ifade etti.

Mubarak, Türkiye’de otomotiv sanayinin, otomotiv üretimini 
yapılandırmaya yönelik iyi tanımlanmış devlet desteği, nü-
fus ve hızla artan Ar-Ge faaliyetleri sayesinde yüksek otomo-
tiv vergilerine rağmen yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye 
devam edeceğini belirtti.

Analiz kapsamında araç fiyatı ve büyüklüğü temelinde yedi 
tüketici segmenti tanımlandı. Fiyat ve segment analizine 
göre en çok satan modellerin büyük kısmı orta grup seg-
mentine sesleniyor. Ancak alt segmentte yer alan düşük 
maliyetli araçların ve mikro araçlardaki pazar boşluğunun 
büyük fırsatlar sunacağı belirtiliyor. Özellikle İstanbul gibi 
mega şehirlerde mikro arabaların çok popüler olacağı, bu-
nunla beraber düşük maliyetli TATA Nano gibi araçların, bü-
yük şehirler dışında eski model araç kullanan tüketicilere 
hitap edeceği vurgulandı.

Frost & Sullivan’ın 2018 yılı Türkiye iç pazar satışları tahminle-
rine göre Honda ve Volkswagen’in yıllık yüzde 8’in üzerinde 
büyüme gerçekleştirmesi beklenirken, kısa bir dönem içeri-
sinde pazar liderlerinin değişebileceği öngörüsü paylaşıldı.

Raporda elektrikli araçlar pazarının 2017 yılına kadar geli-
şimi de incelendi. Frost & Sullivan Türkiye Araştırma Yöne-
ticilerinden Melih Nalcıoğlu, 2017 yılına kadar Türkiye’nin 
karayollarında 46 bin elektrikli aracın boy göstereceğini ve 
bununla birlikte elektrikli araçlara şarj altyapısı sağlamak 
için 50 binin üzerinde şarj noktasının kurulacağını öngör-
düklerini ifade etti. 
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HONDA

CR-Z Mugen RR Concept Türkiye’de tanıtıldı
Dünyanın ilk 6 vitesli manuel hibrit oto-
mobili Honda CR-Z’nin Mugen perfor-
mans paketi, Türkiye’de Honda Mutlu-
han Bayii’nde tanıtıldı. CR-Z Mugen RR 
Concept, Honda ve Mugen’in işbirliği ile 
performans otomobili olarak ortaya çıktı. 

H onda, geçtiğimiz Ağustos ayında 
Türkiye’deki otomobil severlere yepyeni 
bir araç sunmuştu. Dünyanın ilk 6 vites-
li manüel hibrit otomobili Honda CR-Z, 
Türkiye yollarındaki yerini o dönemde 

aldıktan sonra aracın farklı bir versiyonu daha Türkiye’ye 
geldi. CR-Z’nin şimdi de Mugen performans tarafından 
geliştirilmiş  CR-Z  Mugen RR Concept modeli, Honda 
Mutluhan Bayii’nde meraklılarının karşısına çıktı. CR-Z  
Mugen RR Concept’in tanıtımı, 7 Ekim 2011 günü Honda 
Mutluhan Plaza’da  yapıldı. 

Sıra dışı özellikler

Honda ve Mugen işbirliğiyle ortaya çıkan otomobil, ge-
lecek tasarımların yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Üs-
tün IMA sistemi, Mugen’in performans modifikasyonu ve 
yakıt tüketimiyle performansı  dengeliyor ve  sunduğu 
geniş devir bandı ile her türlü sürüş şartında kolay kul-
lanım sağlıyor.  CR-Z Mugen RR Concept, Mugen tara-
fından geliştirilen karbon Fiber kaput, ön çamurluk ve 
kapı panelleri  sayesinde 50 kg hafifletilmiş. Mugen per-
formans süspansiyonları ile aracın süspansiyon ayarları 
güç-ağırlık dengesi ve fren performansı göz önünde bu-
lundurularak ayarlanmış.  Dış görünümdeki spor karak-
teristiği dengelemek için ortadan çift egzoz çıkışı tercih 
edilmiş ve hem bu agresif görüntüyü desteklemek hem 
de aracın yol tutuş dinamiklerini arttırmak için 18 inçlik 
Mugen jantlar kullanılmış. 

Aracın kaputunun altındaki 1.5 lt.’lik Mugen Superchar-
ger ile donatılan benzinli motor, elektrik motorunun da 
devreye girmesiyle 197 HP güç ve 245 Nm. tork değerle-
rine ulaşabiliyor. CR-Z Mugen RR Concept, 0’dan 100’e ise 
6.6 saniyede ulaşabiliyor.
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PEUGEOT

Dünyanın ilk hibrid dizel crossover modeli
Peugeot 3008 HYbrid4
Dünyanın ilk dizel "Full
Hibrit" aracı olan 3008 
HYbrid4’ü sunan Peugeot, 
sürüş özgürlüğü ve heyecanı 
konusunda daha önce eşi 
görülmemiş bir ürün sunuyor. 
İçten yanmalı bir motor olan 
120 kW (163 bg) gücündeki 
2.0 l HDi FAP’ın, maksimum 27 
kW (37 bg) kapasiteli elektrikli 
bir motorla eşleştirilmesini 
ifade eden HYbrid4 sayesinde 
3008 Crossover modelinde 4 
tekerlekten çekiş, 200 bg’lik 
güç, ZEV (Sıfır salımlı araç) 
modu ve 100 km.de 3,8 l 
yakıt tüketimi ile 99 g/km’den 
başlayan CO2 salımı elde 
ediliyor.

BMW

Yeni BMW1 serisi Türkiye'de
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref 

Biryıldız, BMW Grup Satış ve Pazarlama
 Direktörü Ayhan Ölçer ve Kurumsal İletişim

Müdürü Fatma Tüker’in ev sahipliğinde 
yapılan BMW 1 Serisi’nin lansmanı Çeşme’de

 gerçekleştirildi. 
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BASF

BASF ve Daimler’den geleceğin elektrikli 
otomobil konsepti: Smart Forvision

D ünyanın önde gelen kimya şirketi BASF 
ve otomobil üreticisi Daimler’in ortak ça-
lışmayla geliştirdiği smart forvision kon-
septi; geleceğin elektrikli otomobillerin-
de kullanılacak temel çözümlere işaret 

ediyor. İki şirketin teknolojik yetkinliklerini birleştirerek 
hayata geçirdiği smart forvision’da; özellikle enerji ve-
rimliliği, sıcaklık yönetimi ve hafif parçalarla ilgili yenilikçi 
yaklaşımlar sunuluyor. 

Tasarım, yaşam tarzı ve teknolojiyi bir araya getirerek 
yeni bir fonksiyonel bütünlük sunan smart forvision kon-
septinde özellikle beş yeni teknoloji öne çıkıyor. Şeffaf 
organik güneş pilleri, şeffaf organik ışık yayıcı diyotlar, 
tümüyle plastik jantlar, yeni düşük-ağırlıklı gövde parça-
ları ve kızılötesi-yansıtıcı filmler ve boyalar; aracın enerji 
tüketiminin düşürülmesine ve dolayısıyla menzilinin ve 
kullanım kolaylığının arttırılmasına katkı sağlıyor. 

Smart forvision’ın tavanında yer alan organik-kimyasal 
boya bazlı güç-üreten enerji pillerine enerji tasarrufu 
sağlayan organik ışık yayıcı diyotlar (OLED) da eklenince 
konsept sadece çevre dostu olmasıyla değil tasarımıyla 
da öne çıkıyor. 

Öte yandan, smart forvision’da, BASF’nin geliştirdiği yeni 
yüksek performans malzemesi Ultramid Structure kulla-
nılarak üretilen dünyanın seri üretime uygun ilk tümüyle 
plastik jantları bulunuyor. Metalle aynı derecede daya-
nım sağlayan Ultramid Structure, ağırlığın yüzde 30 dü-
zeyinde azaltılmasına olanak tanıyor. 

Ayrıca yüksek performanslı yalıtım malzemeleri ve cam-
larındaki termal radyasyonu yansıtan polimer filmler gibi 
yenilikçi çözümler sayesinde smart forvision’ın içindeki 
ısı yönetimi sistemi de oldukça düşük enerjiye ihtiyaç 
duyuyor. 

Smart forvision’da sunulan inovasyonlar; ulaşılabilir, çev-
re dostu ve sürdürülebilir elektrikli otomobil üretimi açı-
sından çok önemli kilometre taşlarını oluşturuyor.

BASF ve Daimler’in ortak çalışmayla ge-
liştirdiği smart forvision konsepti; gelece-
ğin elektrikli otomobillerinde kullanıla-
cak temel çözümlere işaret ediyor.
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Doğuş Otomotiv'den
Yetkili Satıcı Gelişim Akademisi
Doğuş Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Acar, 'Yetkili 
Satıcı Gelişim Akademisi' 
programını anlattı: 
Anadolu'ya sık gidiyorum. 
Babaların bir bölümü işi 
kızlarına teslim etmiş. Büyük 
değişim var. Hem çalışanlar 
memnun, hem müşteriler... 

K urumsal Sosyal Sorumluluk 
Raporu'nun (KSS) 2.'sini yayınlayan 

Doğuş Otomotiv, bir yılda 285 bin liralık 
tasarruf sağlamış. Doğuş Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, 
raporun sonuçlarını anlattı. Aclan Acar, 
sürdürülebilir bir çevre için yürüttükleri 
tüm çalışmalara Doğuş Otomotiv 
bayilerini de kattıklarını anlatırken 
ilginç bir ayrıntıyı da paylaştı. Bilgi 
Üniversitesi ile birlikte başlattıkları 
'Yetkili Satıcı Gelişim Akademesi' 
programına bayilerin yanı sıra ikinci 
kuşağı da çağırdıklarını söyledi.

İkinci kuşağı çağırıyor

'Bayilik daha çok babadan çocuğuna 
geçen bir meslek, biz de bu programa 
ikinci kuşağı da dahil ettik, zaten artık 
birçok bayimizin başında çocukları var' 
dedi.

Çocuklar derken herkesin aklına 
erkek çocuk geliyor. Ancak Doğuş 
Otomotiv'de kız çocuklarının etkinliği 
gittikçe artırıyormuş. 'Bayilerimizle 
yüz yüze görüşmek için sık sık 
Anadolu'ya gidiyorum. Birkaç gün 
önce Erzurum'daydım. Bayimiz Nevzat 
Çakır'ın kızı Hülya işin başına geçmiş. 
Bayinin tüm görünümü değişmiş. 
Müşteri memnuniyetinde büyük artış 
var. Hem çalışanlar memnundu, hem 
müşteriler hem de baba. Trabzon, 
Afyon ve İstanbul'daki bayimiz Uzay 
Otomotiv'i de artık kız çocukları 
yönetiyor. Hepsinde önemli ve olumlu 
değişimler var' diyor.

İki yıldır Global Reporting Iniative 
standartları çerçevesinde çalışmalar 
yürüten Doğuş Oto, yeni raporunda 

2010 boyunca sürdürülebilirlik, 
çevre ve yenilikler için atılan adımları 
anlatıyor

Çalışanlar önerdi, 285 bin lira 
tasarruf yaptı

Şirket olarak daha çevreci hizmet 
vermek için çeşitli yatırımlar 
yaptıklarını ancak en büyük katkının 
çalışanlarından geldiğini söylüyor Acar. 
Yalın yönetimi sağlamak, iş süreçlerini 
kolaylaştırmak için çalışanlardan 
öneriler aldıklarına dikkat çeken Acar, 
'83 öneri geldi, 100 bin TL tasarruf 

sağlanacağını öngördük. Ancak sahada 
çalışan personelimiz bu konuda daha 
yaratıcı, tam 570 öneriyle geldiler ve 
yapılan iyileştirmelerle 285 bin TL 
tasarruf sağladık' diyor.

Doğuş Otomotiv, şirket merkezi ve 
bayilerde kullanılan su, kağıt ve enerji 
tüketimini de çeşitli iyileştirmelerle 
azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda 
bahçelerde damla sulama sistemine 
geçilmiş ve bir yılda 450 bin ton su 
tasarrufu sağlanmış. Basınçlı araç 
yıkama makineleriyle de araç başına 
su tüketimi 63 litreye düşmüş ki bu 
oran ABD'de 120 litre. Bir diğer çalışma 
da kağıt kullanımının azaltılması. 
2010 yılında kullanılan kağıt miktarı 
423 bin kilogram olmuş. Tüm kağıtlar 
geri dönüşümlü, printerlar baskıyı 
arkalı önlü yapıyor, kağıt çıkışı almak 
da yasak. Hedef gelecek yıl yüzde 25 
daha fazla tasarruf etmek. Kolilerin 
toplanması, ömrünü tamamlanmış 
araçların değerlendirilmesi, yetkili 
servislerde açığa çıkan tehlikeli 
atıkların toplanması da şirketin diğer 
çalışmaları...  

Esin Gedik, Akşam Gazetesi

Aclan Acar, 'Şirket olarak insan 
haklarına önem verdiklerini tüm 
yasalara uyduklarını söylüyor 
ve bayilerimizden yetkili 
servislerimizden çocuk işçi 
çalıştırmamalarını istiyoruz' diyor. 
Çocuk işçi olayı bayilerle biraz sorun 
yaratmış bazı bayiler 'Burası Türkiye 
şartlar böyle' demesine karşın 
Doğuş'u ikna edememişler. Acar, 
'Şimdiye kadar bu sorun yüzünden 
hiçbir bayimizle ilişkimizi kesmek 
zorunda kalmadık, bu isteğimize 
uydular' diyor. 
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Türkiye’nin uzman otomotiv 
finansman şirketi Volkswagen 
Doğuş Finans’ın (vdf) yeni 
Genel Müdürü Tijen Akdoğan 
Ünver göreve başladı.

vdf’nin yeni dönem hedefleri ile 
ilgili açıklama yapan Tijen Akdoğan 
Ünver, “Otomotiv değer zincirinin 
her halkasında finansal çözümler 
sunan vdf olarak on yılı aşkın bir 
süredir sektör lideriyiz. Rekabetin 
her geçen gün arttığı bir ortamda 
yeni ürün ve hizmetlerimiz ile 
büyümemizi sürdürerek liderliğimizi 
devam ettireceğiz. 2011 yılı sonunda 
1,6 milyar TL kredi hacmi ile 65 
bin adet kredi kontratı ve 100 bin 
adettin üzerinde sigorta poliçesine 
ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü mezunu olan Tijen Akdoğan 
Ünver, çalışma hayatına 1989 yılında 
Pamukbank’ta başladı. 1993-1997 
yıllarında Bank Ekspres’te çalışan 
Tijen Akdoğan Ünver daha sonra 
Osmanlı Bankası'nda Şube Müdürü 
olarak görev aldı. 2001 yılında 
Osmanlı ve Garanti Bankası’nın 
birleşmesiyle Garanti Bankası’nda 
çalışmaya devam etti. Tijen Akdoğan 
Ünver, 2003 yılından bugüne kadar 
Garanti Bankası İstanbul Avrupa 2. 
Bölge Müdürü olarak çalıştı. Tijen 
Akdoğan Ünver, evli ve bir çocuk 
annesi. 

vdf'ye yeni
Genel Müdür

M ercedes-Benz Teknisyen 
Olimpiyatları ön eleme sınavları 

13.06. – 19.06.2011 tarihleri arasında 4 
ayrı sınav merkezinde (İstanbul, İzmir, 
Adana ve Aksaray) yapıldı.  Ön eleme 
sınavlarına 142 bakım teknisyeni, 288 
sistem teknisyeni ve 66 arıza teşhis 
teknisyeni olmak üzere toplam 496 
sertifikalı teknisyen katıldı. En yüksek 
puanı alan katılımcılar, dereceye girerek 
finallere katılmaya hak kazandılar. 
“uygulamalı sınav, yazılı sınav, beceri 

O DTÜ ile Yiğit Akü, yakın 
gelecekte benzin istasyonları 

gibi yol kenarlarına kurulumu 
planlanan ve güneş enerjisiyle 
çalışan "elektrik şarj istasyonlarının" 
yerli sermaye ve yerli mühendislerle 
kurulumu için iş birliğine gitti.

Yiğit Akü ile ODTÜ Güneş Enerjileri 
Araştırma Merkezi (GÜNAM) arasında 
imzalanan protokolle elektrikli 
otomobillerin güneş enerjisiyle çalışan 
akü sistemlerinden, otomobiller için 

sınavı ve takım çalışması” olmak üzere 
4 aşamadan oluşan final sınavları, 29 
Eylül 2011 tarihinde yapıldı. Mercedes-
Benz Türk Satış Sonrası Hizmetleri 
Eğitim Bölümü tarafından başlatılan 
ve 2003 yılından beri “Mercedes-Benz 
Teknisyen Olimpiyatları” adı altında 
gerçekleştirilen organizasyonun 
sonunda Mercedes-Benz Türk 
Pazarlama Merkezi’ nde ödül töreni 
düzenlendi. 30 Eylül 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen bu törende, dereceye 
giren başarılı teknisyenlerin ödülleri 
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu 
Başkanı Wolf-Dieter Kurz, Mercedes-
Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü 
Süer Sülün ve Satış Sonrası Hizmetleri 
Müdürü Ergiz Esen tarafından takdim 
edildi. 

elektrik şarj istasyonları kurulumuna 
kadar yakın gelecekte ihtiyaç 
duyulacak pek çok ürünün üretimi için 
anlaşmaya varıldı.

ODTÜ GÜNAM Müdürü Prof. Dr. Turan, 
"Elektrikli araçların üretimi Türkiye'de 
başladı. İleride bu araçların şarj 
edilmesi için istasyonlar kurulacak. 
Türkiye'nin değişik yerlerinde bu 

istasyonları göreceğiz" dedi.

“Mercedes-Benz Teknisyen 
Olimpiyatları” sonuçlandı

Yetkili servislerinde görev 
alan teknisyenlerin bilgi ve 
beceri seviyelerini ölçmeyi 
ve gelişimlerini teşvik etmeyi 
amaçlayan “Mercedes-Benz 
Teknisyen Olimpiyatları” 
sonuçlandı.

Şarj istasyonları için ilk adım atıldı
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Hyundai’nin hedefi müşteri 
memnuniyetinde birincilik
Hyundai tüm dünyada 
stratejik olarak belirlediği 
“2013 Yılında Müşteri 
Memnuniyeti’nde Liderlik” 
hedefini paylaşmak üzere 
Türkiye’deki bayi ağı ile bir 
araya geldi.

Hyundai Assan Yurtiçi Satış, Satış 
Sonrası ve Pazarlama Genel Müdürü 
Ümit Karaarslan

M üşteri memnuniyetinde liderliği 
hedef alan Hyundai, dünyanın 

5’inci büyük otomotiv üreticisi 
konumunda bulunuyor. Birçok ülkede 
model ve marka adına ödüllerle başarısı 
taçlandırılan Hyundai, 2013 yılında 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de “Müşteri Memnuniyeti’nde Liderliği” 
hedefliyor. Hyundai’nin Türkiye çapında 
50’den fazla ilde faaliyet gösteren 70 
adet yetkili satıcısı ve 82 adet yetkili 
servisi bulunuyor.

Hyundai Assan Başkanı ve CEO’su 
W.S. Chang ve Hyundai Assan Yurtiçi 
Satış, Satış Sonrası ve Pazarlama 

Genel Müdürü Ümit Karaarslan’ın da 
katılımıyla gerçekleşen “Ömür Boyu 
Müşteri Bağlılığı” başlıklı toplantıda 
müşteri memnuniyetinde liderlik 
hedefi doğrultusunda alınacak kararlar 
tartışıldı ve Hyundai yöneticileri 
tarafından satış ve satış sonrasındaki 
iyileştirmeler hakkında bilgi verildi. 
Hyundai yöneticileri ile birlikte Google 
Türkiye Müşteri Yöneticisi Neslihan 
Ergeç de, Hyundai Bayileri’ne sosyal 
medyanın verimli kullanımı ve önemi 
hakkında bilgilerini aktardı. Toplantıda 
söz alan bir diğer konuşmacı ise 
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kırcova 
oldu. Kırcova, Hyundai bayileri ile 
müşteri memnuniyeti konusundaki 
araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. 
Hyundai bayileri, aynı zamanda 
toplantılar dahilinde çeşitli konularda 
konuşmak üzere yedi farklı çalışma 
grubu oluşturdu ve ortak karara varıp 
kararlarını tüm bayiler ile aynı anda 
paylaşma imkanı elde ettiler. 

D ünyada en çok tercih edilen 
araba rengi, gümüş rengini 

geçen beyaz oldu.

Boya üreticisi PPG tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 2011 model 
arabaların yüzde 21'i beyaz renkli 
üretildi. İkinci sırada yüzde 20'lik 
oranla siyah ve gümüş renk yer aldı.

Gümüş rengi son 10 yıldır listede 
birinci sırada bulunuyordu.

Araştırmaya göre ayrıca, Kuzey 
Amerika'da en çok beyaz renk tercih 
edilirken, Avrupa'da siyah, Asya'da 
ise gümüş rengi birinci sırada yer 
aldı. 

Beyaz, 
gümüşü geçti

Mazda Motor Avrupa’nın yeni Ürün 
İletişimi Direktörü Masaharu Kondo oldu

M azda Motor Avrupa, 
PR departmanı Başkan 

Yardımcısı Franz Danner yeni 
atamaya ilişkin olarak: “Ürün 
iletişimi alanında uzun yıllara 
dayanan uluslararası tecrübeye 
sahip olması bir yana, Avrupa 
piyasasını çok iyi biliyor ve 
Japonya’daki genel merkezimizle 
çok güçlü bir köprü oluşturacak. Bu 
atama, önümüzdeki yılın başlarında 
CX-5 ile yeni SKYACTIV araç serisini 
piyasaya süreceğimiz için büyük 
önem taşıyor.” dedi.

Masaharu Kondo, 1988 yılında 
çalışmaya başladığı Mazda’da 
uluslararası görevlerde yer aldı. 
Son olarak Mazda’nın Polonya’daki 
ulusal satış şirketinde geçtiğimiz 

bir buçuk yıl zarfında Genel 
Müdürlük görevini sürdürdü. Bunun 
öncesinde, Kondo, Mazda’nın 
Japonya’da bulunan Piyasa Destek 
Departmanı’nda Yurt Dışı Satış 
Birimi’nin Genel Müdürüydü. 
Bu görevinde; Asya, Orta Doğu, 
Afrika ve Latin Amerika’da 
ürünlerin pazarlanması, yeni 
modellerin piyasaya sürülmesi ve 
müşteri memnuniyetine yönelik 
girişimlerden sorumluydu. Kondo, 
1998 yılından 2003 yılına kadar 
Almanya’daki Mazda Motor 
Avrupa’da, kariyerinin büyük bir 
bölümünü Avrupa piyasalarında 
çeşitli satış ve pazarlama 
pozisyonlarında sürdürdü. 





SEKTÖRDEN HABERLER

74 EKİM 2011

Oyak Renault, 
3 milyonuncu motoru üretti
Oyak Renault Otomobil 
Fabrikaları 3 milyonuncu 
motorunu üretti. Elektrik 
motorlu Fluence ZE’nin seri 
üretim çalışmalarına hız 
veren Oyak Renault Otomobil 
Fabrikaları, termik motor 
üretimini de bütün hızıyla 
sürdürüyor.

Ü retilen 3 milyonuncu motor 
için Bursa Üretim Tesislerinde 

düzenlenen törende konuşan Oyak 
Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu, 
“Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 
kurulduğu günden günümüze 
otomobil üretiminin yanı sıra mekanik 
faaliyetlerini de gerçekleştiren, bu 
konuda yüksek yatırımlar yapan bir 
üretici olmanın ayrıcalığını bugün bir 
kez daha yaşıyor. Motor üretimi, vites 
kutusu üretimi, şasi üretimi meşakkatli 
işlerdir. Türkiye’de bulunan otomobil 
üreticisi firmaların çoğunun faaliyet 
göstermediği bu alanda 40 yılı aşkın 
süredir faaliyetlerimize aralıksız devam 
ediyoruz. 3 milyonuncu motorumuz, 
Oyak Renault Mekanik Fabrikası’nın 
Renault Grubu içerisinde de, Türk 
Otomotiv Sanayi içerisinde de ulaştığı 
başarıyı ve bundan sonra ulaşacağı 
başarıları göstermesi açısından 
çok önemlidir. Yeni projeler, yeni 
teknolojilerle çeşitlenen ve gelişen 
mekanik faaliyetlerimize emeği geçen 
herkesi gönülden kutluyorum.” dedi.

Ülkemizdeki faaliyeti 1969 yılında 
başlayan Oyak Renault Otomobil 

Fabrikaları, 1973 yılında, dönemin 
ekonomik ve teknik şartlarına göre 
çok yenilikçi ve ileri görüşlü bir kararla 
benzinli C motor üretimine karar 
vererek Türk Otomotiv Sanayinde seri 
olarak ilk otomobil motoru üreten 
kuruluş olmuştu. 1973-2000 yılları 
arasında toplam 1 milyon 200 binden 
fazla benzinli C motor üretildi. 1999 
yılında yeni nesil enjeksiyonlu K 
motorların üretimi için yeni bir motor 
üretim hattı devreye alınmasıyla 

Oyak Renault, Türkiye’nin ilk çevreci 
motorlarını üretmeye başlamıştı. Bu 
hatlardan çıkan 8 supaplı 1.4 ve 1.6, 16 
supaplı 1.4 ve 1.6 yeni nesil benzinli 
motorlar Oyak Renault’nun ürettiği 
Renault 19, Megane, Symbol, Clio ve 
Yeni Renault Symbol’lerin yanı sıra 
Fransa, İspanya, Slovenya, Kolombiya, 
Arjantin, Malezya, Romanya’da 
üretilen Kangoo, Clio, Megane’ları ya 
da Logan ve Sandero’ları donatarak 
dünya yollarına çıktı. 2009 yılı 
itibarıyla benzinli motor üretimine 
dizel motorların da katılmasıyla Oyak 
Renault motor üretimi ve ihracatı kısa 
sürede iki katına çıktı. 

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 
bugün Renault firmasının Batı 
Avrupa dışındaki en büyük iştiraki 
konumunda bulunuyor. Kaporta-
montaj ve mekanik-şasi fabrikaları, 
uluslararası lojistik merkezi ve Ar-Ge 
merkezinden oluşan Oyak Renault, 
Renault Grubu’nun dünya çapındaki 
38 üretim merkezinden biri. Yıllık 
360 bin otomobil ve 450 bin motor 
üretim kapasitesine sahip.

Oyak-Renault, halen Symbol, Clio III 
modelinin 3 ve 5 kapılı hatchback ve 
Grand Tour versiyonlarını, Fluence 
ve Megane HB modelleriyle bu 
otomobillerin motor ve mekanik 
aksamlarını üreterek ihraç ediyor.

Oyak Renault, Türkiye’nin dördüncü 
büyük kuruluşu, kuruluşundan bu 
yana kayıtlarını tuttuğu ve vergilerini 
ödediği Bursa’nın ise en büyük 
kuruluşu konumunda yer alıyor.
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Otomotiv Pazarı 
Ocak-Eylül 2011
Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı 
Ocak-Eylül döneminde otomobil ve hafif 
ticari araç toplam pazarı 602.228 adet 
olarak gerçekleşti. 465.178 adet olan 2010 
yılı Ocak-Eylül dönemi otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
%29,46 oranında arttı.

2011 yılının ilk çeyreğinde otomobil ve hafif ticari araç pa-
zarı yüzde 76,28 büyürken, ikinci çeyreğinde büyüme oranı 
yüzde 36,64 oranında gerçekleşti. 3. çeyrekte ise beklentiler 
doğrultusunda toplam pazar yüzde 3,07 oranında geriledi. 
2011 yılı Temmuz ayında (yüzde 2,55) büyüme oranında gö-
rülen ciddi yavaşlama, Ağustos ayında (-%5,63) ve Eylül ayın-
da (-%5,99) yerini daralmaya bıraktı.

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil satışları bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 31,91 artarak 412.103 ade-
te ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 
82,87 oranında büyüme gösterirken, yılın 2. çeyreğinde yüz-
de 40,09 oranında büyüdü. 3. çeyrekte ise otomobil pazarı 
yüzde 2,97 oranında azaldı. 2011 Temmuz ayında (yüzde 
5,12) büyüme oranında görülen yavaşlama, beklentiler doğ-
rultusunda Ağustos ayında (-%7,93) ve Eylül ayında (-%5,92) 

daralma ile sonuçlandı. 2011 yılı ilk dokuz aylık hafif ticari 
araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,45 
artarak 190.125 adet seviyesinde gerçeklesti. 2011 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 63,92 oranında büyüme gösteren hafif ti-
cari araç toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de yüzde 29,30 
büyürken, yılın 3. çeyreğinde yüzde 3,28 oranında azaldı. 
2011 yılı 3. çeyreğinde ay bazında Temmuz (-%2,79) başla-
yan daralma, Ağustos ayında -%0,66 ve Eylül ayında -%6,14 
oranında devam etti.

2011 yılı Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pa-
zarı 59.990 adet olarak gerçekleşti. 63.814 adet olan 2010 yılı 
Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre satışlar 
yüzde 5,99 oranında azaldı. 2011 yılı ilk yedi ay için otomobil 
ve hafif ticari araç toplam satışlarında ay bazında büyüme 
görülürken, Ağustos (-%5,63) ayında yaşanan gerilemenin 
ardından Eylül (-%5,99) ayında da geçen yılın aynı ayına göre 
daralma gerçekleşti. 

2011 yılı Eylül ayında otomobil satışları geçen yılın Eylül ayı-
na göre yüzde 5,92 oranında azalarak 39.964 adet olarak ger-
çeklesti. 2011 yılı ilk yedi ay için otomobil satıslarında ay ba-
zında büyüme görülürken, Ağustos (-%7,93) ayının ardından 
Eylül (-%5,92) ayında da geçen yılın aynı ayına göre daralma 
gerçekleşti.

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

Ocak-Eylül 2011 Otomotiv Pazarı

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Otomobil

312.403

412.103

Hafif Ticari Araç

152.775

190.125

Toplam

465.178

602.228

2010

2011

% 31,9 % 24,5 % 29,46



77EKİM 2011

Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak-Eylül 2011

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 607 607 0 0 0 0 607 607

Aston Martin 17 17 17 17

Audi 0 8.111 8.111 0 0 0 0 8.111 8.111

Bentley 0 5 5 0 0 0 0 5 5

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 9.364 9.364 0 0 0 0 9.364 9.364

Chery 0 1.666 1.666 0 109 109 0 1.775 1.775

Chevrolet 0 14.875 14.875 0 0 0 0 14.875 14.875

Chrysler 0 45 45 0 0 0 0 45 45

Citroen 0 10.294 10.294 5.061 6.984 12.045 5.061 17.278 22.339

Dacia 0 11.857 11.857 0 2.888 2.888 0 14.745 14.745

Daihatsu 0 366 366 0 0 0 0 366 366

DFM 0 0 0 0 2.744 2.744 0 2.744 2.744

Dodge 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Ferrari 0 18 18 0 0 0 0 18 18

Fiat 32.338 9.046 41.384 45.121 3.695 48.816 77.459 12.741 90.200

Ford 0 42.469 42.469 46.960 1.596 48.556 46.960 44.065 91.025

Geely 0 653 653 0 0 0 0 653 653

Honda 5.742 4.244 9.986 0 0 0 5.742 4.244 9.986

Hyundai 22.350 9.764 32.114 1 1.982 1.983 22.351 11.746 34.097

Ikco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infiniti 0 65 65 0 0 0 0 65 65

Isuzu 0 0 0 461 1.693 2.154 461 1.693 2.154

Iveco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaguar 0 91 91 0 0 0 0 91 91

Jeep 0 665 665 0 0 0 0 665 665

Karsan 0 0 0 2.223 0 2.223 2.223 0 2.223

Kia 0 6.949 6.949 0 537 537 0 7.486 7.486

Lada 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Lamborghini 0 4 4 0 0 0 0 4 4

Lancia 0 135 135 0 0 0 0 135 135

Land Rover 0 1.164 1.164 0 0 0 0 1.164 1.164

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 16 16 0 0 0 0 16 16

Mazda 0 1.167 1.167 0 159 159 0 1.346 1.346

Mercedes-Benz 0 8.596 8.596 0 6.048 6.048 0 14.644 14.644

Mini 0 1.142 1.142 0 0 0 0 1.142 1.142

Mitsubishi 0 2.297 2.297 317 3.487 3.804 317 5.784 6.101

Nissan 0 12.438 12.438 0 1.244 1.244 0 13.682 13.682

Opel 0 35.339 35.339 0 1.558 1.558 0 36.897 36.897

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 11.024 11.024 7.207 7.489 14.696 7.207 18.513 25.720

Porsche 0 325 325 0 0 0 0 325 325

Proton 0 696 696 0 0 0 0 696 696

Renault 61.618 5.191 66.809 0 18.473 18.473 61.618 23.664 85.282

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 4.302 4.302 0 0 0 0 4.302 4.302

Skoda 0 5.332 5.332 0 1 1 0 5.332 5.332

Smart 0 47 47 0 0 0 0 47 47

Ssangyong 0 737 737 0 809 809 0 1.546 1.546

Subaru 0 665 665 0 0 0 0 665 665

Suzuki 0 1.004 1.004 0 0 0 0 1.004 1.004

Tata 0 792 792 0 616 616 0 1.408 1.408

Toyota 6.449 17.962 24.411 0 865 865 6.449 18.827 25.276

Volkswagen 0 38.625 38.625 0 19.797 19.797 0 58.422 58.422

Volvo 0 3.404 3.404 0 0 0 0 3.404 3.404

Toplam 128.497 283.606 412.103 107.351 82.774 190.774 235.848 366.380 602.228
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Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Eylül 2011

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Eylül 2011

OTOMOTİV SANAYİİ 2011 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ SONUÇLARI

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

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

2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875 39.964

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

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

2011 14.921 19.590 24.225 23.716 24.166 24.679 19.389 19.413 20.026
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2011 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar yüzde 4,5 azalarak 63.600 adet, üretim yüzde 7,1 artarak 103.280 adet, ithalat yüzde 
3,7 azalarak 36.993 adet ve ihracat yüzde 0,9 azalarak 63.820 adet olarak gerçekleşti. İhracat değeri de yüzde 12,2 artarak 1 milyar 507 milyon dolar 
seviyesine ulaştı. 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar yüzde 31,3 artarak 635.662 adete, üretim 
yüzde 12,7 artarak 888.751 adete, ithalat yüzde 33,3 artarak 375.931 adete, ihracat yüzde 5,7 artarak 592.854 adete ve ihracat değeri de yüzde 18,9 
artarak 13 milyar 832 milyon dolar seviyesine ulaştı.

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

Eylül 2010 66.601 96.453 38.411 64.422 1.342.998.249

Eylül 2011 63.600 103.280 36.993 63.820 1.506.510.119

 (%) -4,5 7,1 -3,7 -0,9 12,2

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

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

Ocak-Eylül 2010 484.252 784.306 282.021 561.051 11.631.208.345

Ocak-Eylül 2011 635.662 883.751 375.931 592.854 13.832.011.888

 (%) 31,3 12,7 33,3 5,7 18,9

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

Türkiye otomotiv pazarı 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 oranında artarak 635.662 adet olarak gerçek-
leşti. 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv pazarında en yüksek satışa ulaşıldı.

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

% 98,92

% 86,20
% 36,01 % 28,91 % 27,79 % 31,20 % -2,79 % -0,66

Kaynak: OSD

Kaynak: OSD
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% 47,30 % 39,13 % 34,76 % 5,12 % -7,93 % -5,92

% -6,14
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2011 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Satışları

2011 Eylül sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   2.306           2.306 1%

B (Entry) 52.351 82.612 3.408 3.841 2.609 65 3.537 148.423 36%

C (Compact) 103.976 61.709 2.675 6.332   1.234 19.022 194.948 47%

D (Medium) 36.095 26 948 20   1.553 13.041 51.683 13%

E (Luxury) 8.801 80 13 55   280 3.067 12.299 3%

F (Upper Luxury) 586         281 1.577 2.444 1%

Toplam 201.809 146.733 7.044 10.248 2.612 3.413 40.244 412.103 100%

Yüzde 49% 36% 2% 2% 1% 1% 10% 100%  

2010 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Satışları

2010 Eylül sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   1.660           1.660 0%

B (Entry) 52.044 65.651 2.579 2.760 2.050 61 526 125.671 40%

C (Compact) 76.400 41.911 2.693 4.472   1.163 9.853 136.492 44%

D (Medium) 26.658 670 529 27   1.347 10.018 39.249 13%

E (Luxury) 4.971 10 20 125   103 2.099 7.328 2%

F (Upper Luxury) 381         122 1.500 2.003 1%

Toplam 160.454 109.902 5.821 7.384 2.050 2.796 23.996 312.403 100%

Yüzde 51% 35% 2% 2% 1% 1% 8% 100%  

Ocak - Eylül 2010/2011 Otomobil Satışları Değişim Oranı

Değişim 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   39%           39%

B (Entry) 1% 26% 32% 39% 27% 7% 572% 18%

C (Compact) 36% 47% -1% 42%   6% 93% 43%

D (Medium) 35% -96% 79% -26%   15% 30% 32%

E (Luxury) 77%  700% -35% -56%   172% 46% 68%

F (Upper Luxury) 54%         130% 5% 22%

Toplam 26% 34% 21% 39% 42% 22% 68% 32%

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

Kaynak: www.odd.org.tr

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarı segmentinin yüzde 84’ünü yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer 
alan araçlardan oluşturdu. 2011 yılı ilk 9 aylık toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
yüzde 47 pay alan C (194.948 adet) segmenti ve hemen ardından yine yüzde 36 pay ile B (148.423 adet) segmenti ulaştı. Bu segmentlerin 
ardından yüzde 13 pay, 51.683 adet ile D segmenti yer aldı. 2011 yılı Ocak-Eylül dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, 
en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49 pay, 201.809 adet) oldu. Sedan otomobilleri yüzde 36 pay ve 146.733 adet 
satış ile H/B ve yüzde 10 pay ve 40.244 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.
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MOTOR HACMİ 2011 Eylül Sonu 2010 Eylül Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 366.526 89% 275.820 88% 39% 37% 18%

1600cc-2000cc 
arası 37.632 9% 30.088 10% 30% 60% 18%

2000cc üzeri 7.945 2% 6.495 2% 24% 84% 18%

Toplam 412.103 100% 312.403 100% 32% Vergi Oranları

DİZEL
2011 Eylül Sonu 2010 Eylül Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 4 0% 83 5% -95%

B (Entry) 80.835 54% 65.238 52% 24%

C (Compact) 127.196 65% 75.947 56% 67%

D (Medium) 30.753 60% 16.680 42% 84%

E (Luxury) 11.126 90% 6.041 82% 84%

F (Upper Luxury) 2.093 86% 1.682 84% 24%

Toplam 252.007 61% 165.671 53% 52%

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2011 Eylül Sonu 2010 Eylül Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 952 41% 1.019 61% -7%

B (Entry) 25.996 18% 21.430 17% 21%

C (Compact) 57.748 30% 41.729 31% 38%

D (Medium) 36.400 70% 24.824 63% 47%

E (Luxury) 12.276 100% 7.252 99% 69%

F (Upper Luxury) 2.443 100% 2.000 100% 22%

Toplam 135.815 33% 98.254 31% 38%

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya yüzde 89 oranıyla yine 1600cc 
altındaki otomobiller 366.526 adet ile sahip oldu.

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 52 oranında artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-
Eylül döneminde 412.103 adet olan toplam otomobil satısının 252.007 (yüzde 61) adedini dizel araçlar olusturdu. 2011 yılı Ocak-Eylül 
döneminde otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 53’den yüzde 61’e yükseldi.

2011 yılı Ocak-Eylül döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılının aynı dönemine oranla yüzde 38 arttı. 2011 yılı 
Ocak-Eylül döneminde 412.103 adet olan toplam otomobil satışının 135.815 (yüzde 33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 
2011 yılı Ocak-Eylül dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik sanzımanlı otomobil satışlarının 
payı yüzde 31’den yüzde 33’e yükseldi.

AVRUPA OCAK – AĞUSTOS 2011 DÖNEMİ OTOMOBİL PAZARI
Avrupa Otomotiv pazarı 2011 yılı Ağustos ayında 910.467 adet olarak gerçekleşti. 836.976 adet olan 2010 yılı Ağustos ayına göre satışlar 
yüzde 8,8 oranında arttı. 2011 yılı Ağustos ayında Türkiye, Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 5. sırada yer aldı. Avrupa otomotiv pazarı 
2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı ve 10.500.157 adete yükseldi. 2011 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde Türkiye Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. sırada yer aldı.

AVRUPA OCAK – AĞUSTOS 2011 DÖNEMİ TİCARİ ARAÇ PAZARI
Avrupa (AB (27) ve EFTA) ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2011 yılı Ağustos ayında 2010 yılı Ağustos ayına göre yüzde 14,2 
arttı ve 97.960 adet pazar gerçekleşti. AB (27) ve EFTA ülkelerinde 2011 Ağustos ayında en sert düşüş yüzde 33 ile yine Yunanistan’da ger-
çekleşirken, ardından yüzde 30,7 ile Portekiz ve yüzde 18,8 ile İrlanda’da daralma yaşandı. 2011 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 
satıslarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla; Litvanya yüzde 255,6, Estonya yüzde 164,2 ve Letonya yüzde 90 oranıyla yer aldı. Avrupa 
(AB27+EFTA) hafif ticari araç satışları 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 1.075.372 
adete ulaştı. Ka
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