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Otomotivde zincirin tüm halkaları sağlam olmalı

Değerli Otoban Dergisi okurları,

Her gün birçok yetkili satıcı meslektaşımızla istişare ediyoruz. Her ay farklı bir bölgede 
meslektaşlarımızla bir araya geliyor ve sektörümüzü değerlendiriyoruz. Tüm bu görüşme-
lerden çıkan neticeleri her fırsatta ve her türlü platformda dile getiriyoruz. Edinilen kanaat, 
yaşanan mevcut şartlarda artık bu sektöre yeni yetkili satıcı girmeyecek, bu sebeple her 
zaman dile getirdiğimiz gibi mevcut yetkili satıcılıkların korunması ve teşvik edilmesi ge-
rekiyor. 

Hedef ve stok baskısı, marka standartları, prim sistemleri, müşteri memnuniyetindeki ar-
tan beklentiler, bu mesleğin cazibesini yitirmesine sebep olmuştur.

Üstelik tüm bu uğraşlar neticesinde elde edilen ile riske atılanlar mukayese edildiğinde 
durum daha da düşündürücüdür.

Otomotiv sektörünün büyümesinin iç pazarın gelişmesine bağlı olduğu aşikârdır, bu ne-
denle eğer ileride sektörün daha da büyümesini ve daha sağlıklı hale gelmesini istiyorsak 
parça üreten yan sanayiden otomobil fabrikasına, distribütörden Yetkili satıcıya kadar olan 
zincirin tüm halkaları sağlam olmalıdır.

Seçimlerden sonraki söylentiler, döviz kurlarındaki ve banka kredi oranlarındaki yukarı 
eğilim satışlarda bir parça yavaşlamalara sebep olabilir, bu çok doğaldır. Her şeye rağmen 
sektörün çok önemli bir potansiyel ihtiva etmesi ve geleceğin yıldızı olması herkes tarafın-
dan kabul edilmektedir. Zaten bu sebeptendir ki hükümetimiz otomotiv strateji belgesi ve 
eylem planı ile bu konuda ki kararlılığını ortaya koyarak eylem planı takip toplantılarına 
başlamıştır.

Ancak hükümetin başlattığı bu çalışma içerisinde yetkili satıcıların yeterince yer almadığı 
görülmektedir. Bu sebeple başlattığımız çalışmalar ve temaslar ile yetkili satıcılık mesleği-
nin koruma altına alınması ve KOBİ kapsamında değerlendirilmesi için gerekli girişimlerde 
bulunulmuştur.

Değerli meslektaşlarım,  yaşadığımız dünya da değişimi kabul etmeli ve ayak uydurmalı-
yız. Dolayısıyla kendi içyapımızda ve iş yapış şeklimizde atılması gereken adımlar olabilir, 
bu süreçlere hızlı uyum sağlayabilenler daha çok yol alacaklardır.

Temmuz ayında bir ilke imza attık ve ilk 6 aylık satışlar hakkında birebir müşteriler ile bir 
anket gerçekleştirdik, bu konu da bağımsız bir kuruluş yerine siz değerli üyelerimizin satış 
danışmanları vasıtasıyla müşterilerin verilerini topladık ve analiz ettik. Değerli katkılarınız-
dan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz.

Sektörümüz geleceği ile ilgili önemli sinyaller içeren bu anket otomotiv basınında önemli 
yer bulmuş ve tüm gazetelerde gündem olmuştur. 

Belirtilen anket neticelerini bu sayımızda sizlerle paylaşıyoruz. Bu değerlendirmelerin de-
vamını yılın sonlarına doğru tekrar yapacağız.

Ayrıca, OYDER’in kendisine hedef olarak belirlediği üye olan yetkili satıcılara fayda üret-
mek adına başlatılan 2 ayrı projeyi hayata geçirdik, OVM Petrol Ofisi ve HDİ Sigorta ile ger-
çekleştirilen bu çalışmalara katılmanızı ve bu avantajlardan istifade etmenizi bekliyoruz.

OYDER olarak, her geçen gün yetkili satıcıların haklarını savunan, piyasadaki gelişmeleri 
analiz eden ve yön veren, üyeleri için fayda sağlayan bir yapıya geçmekten dolayı mutlu-
yuz.

Sevgi ve Saygılarımla...
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Otomobil sektörüne 

OYDER'in geleneksel hale getirdiği, yuvarlak masa 
sohbet toplantısı 29 Haziran 2011 günü gerçekleşti-
rildi. Otomotiv sektörünün hem distribütörler hem 
de yetkili satıcılar açısından değerlendirildiği bu 
ayki sohbet toplantısına; Fiat Satış Direktörü Hüse-
yin ŞAHİN, Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Mah-
mut KADİRBEYOĞLU, Mazda Türkiye Genel Müdü-
rü Nurkan YURDAKUL ve OYDER Başkanı H. Şükrü 
ILISAL katıldılar. Sohbet toplantısının özetini okur-
larımızla paylaşıyoruz.

Editör: Tamer ATSAN

2011 ve sonrası 
neler getiriyor?

Türkiye otomotiv pazarı üzerine...

H. Şükrü ILISAL: 2011 ve sonrasında Türkiye’de oto-
motiv pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mahmut KADİRBEYOĞLU: Binek otomobil pazarı yüzde 
137 gibi bir yükseliş ile bu yıla başladı. Geçen yılın ilk beş ayı 
otomotiv pazarı 217 bin 129 binlik bir şatış gerçekleştirmişti. 
Bu yılın ilk beş ayı ise 339 bin 650 adet oldu. Toplamda yüzde 
56, 3’lük bir büyüme ile karşılaştık. Geçmiş yıllara baktığımız-

da yılın ilk üç ayı otomotiv pazarının gelişimi sınırlı sayıda 
gerçekleşirken, bu yılın ilk aylarındaki artış geçmiş yılın baz 
etkisinden kaynaklanıyordu. Otomotiv pazarında satışlar yı-
lın on iki ayına daha homojen yayılabilse, sektörümüz daha 
rahat edebilecek gibi gözküyor. Özellikle bu durum lojistik 
açısından fayda sağlayabilir.

Otomotiv pazarında satışların homojen olamamasının iki 
önemli nedeni var. Birincisi, tüketici alışkanlıklarıdır. Geçmiş 
dönemlerde taşıt alım vergilerinin enflasyon bazında yılın 
başlarında yeniden değerlendirme katsayısı oranında  artı-
rılması bunun bir nedeniydi. Bu tüketici üzerinde bir alışkan-
lık yarattı. Bu nedenle otomobil satışlarındaki artış Kasım ve 
Aralık aylarında ciddi yükselişe geçiyordu. İkinci gerekçe ise 
vergi yasalarındaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

Pazarın ve tüketicinin bu alışkanlığı ÖTV uygulamalarından 
sonra da devam etti. Aslında yılın ilk üç ayında daha çok ara-
cın satılması gerekiyor. Tüketici açısından baktığımızda, bir 

H. Şükrü ILISAL Hüseyin ŞAHİN Nurkan YURDAKUL Mahmut KADİRBEYOĞLU

OYDER Başkanı Fiat Satış Direktörü Mazda Türkiye 
Genel Müdürü

Yüce Auto Skoda 
Genel Müdürü
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yıl bitiyor, çalışanlar maaşlarına zam ve ikramiyeler alıyorlar. 
Bunun satışlara yansıması gerekiyor. Bu alışkanlıkların önü-
müzde yıllarda değişeceğini ve pazarın daha homojen hale 
geleceğini düşünüyorum.

Model Yılı Uygulaması
Sektörün önünde bir engel de model yılı uygulamasıdır. Mo-
del yılı uygulamasında yapılacak iyileştirmelerin de sektörü 
rahatlatacağını düşünüyorum. Model yılı konusunda bir oto-
mobilin trafiğe çıkış tarihinin önemli olduğunu ifade edebi-
lirim. Avrupa’da Mayıs ayında üretilen 2012 model araçları, 
ülkemizde tescil edemiyoruz. Tescilden yana değilim, tescilin 
tamamen kaldırılması gerektiği görüşünü savunanlar gibi 
düşünüyorum. Model yılının ruhsata işlenmesi şuna benzi-
yor, birilerinin cebinden bin lira alıyorsunuz, bir başkasının 
cebine koyuyorsunuz. Tescilin model yılı ile belirlenmeme-
si gerekiyor. Geçmişte bu uygulama bir şekilde yasalaşmış. 
Sektör olarak burada bazı iyileştirmeler yapmak gerekiyor.

Mahmut KADİRBEYOĞLU

Pazarın ilk altı ayını değerlendirirken, gelmek istediğim nok-
ta, satışların bütün yıla homojen bir şekilde yayılmasını na-
sıl sağlamak gerektiğidir. Özellikle geçtiğimiz yıllarda Kasım 
ve Aralık ayındaki birikmelerden dolayı teslimatlarda sektör 
olarak sıkıntılar yaşadık, bu müşteri üzerinde bir memnuni-
yetsizlik yarattı. Vergiler ve bazı işlemlerin yılın son günlerine 
birikmesi sektör üzerinde de bir baskı yarattı. Ayrıca, model 
yılı uygulamasıyla birlikte sektör de pazara bir fren çekmek 
zorunda kalacak. Temmuz ve Ağustos 2011’de bugün konuş-
tuğumuz adetleri yakalamak zor gibi gözükse de; 2008 yılın-
da ülkemizi az da olsa  etkileyen global kriz, 2009’da pazarın 
bastırılmışlığı ve  2010 yılındaki rekor satışlara baktığımızda, 
pazarın her yıl bir artış göstereceği görülüyor.

“2010 yılı ve 2011 ilk yarı ezberleri bozdu”

Hüseyin ŞAHİN: Otomotiv pazarı ile ilgili geçtiğimiz yıl-
dan akıllarda kalan tek konu;  her ayın bir önceki aydan daha 
yüksek satış rakamlarını yakaladığıdır. Geçtiğimiz yıl gerçek-
leştirilen satışlar sektörde bütün ezberleri bozdu. Önceleri 
Ocak, Şubat aylarında pazar çok düşük başlar, Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarında yükselişe geçer, yaz geldiğinde de bir miktar 
durağanlık gösterirdi. Yılın sonuna gelindiğinde ise pazar ta-
van yapardı. 2010 yılını takiben,  2011’in ilk yarısı da satış per-
formansı açısından otomotiv sektöründe alışkanlıkları bozan 
bir yıl oldu diyebilmek mümkün.

“Model yılı uygulamasıyla birlikte sektör de 
pazara bir fren çekmek zorunda kalacak. Tem-
muz ve Ağustos 2011’de bugün konuştuğumuz 
adetleri yakalamak zor gibi gözükse de; 2008 
yılında ülkemizi az da olsa  etkileyen küresel 
kriz, 2009’da pazarın bastırılmışlığı ve  2010 
yılındaki rekor satışlara baktığımızda, pazarın 
her yıl bir artış göstereceği görülüyor.”

Mahmut KADİRBEYOĞLU

Hüseyin ŞAHİN

Mahmut KADİRBEYOĞLU
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Nurkan YURDAKUL: Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayların-
daki artışların nedenlerinin ne olduğu merak ediyorum. Bu 
konuda bir çok yorum yapıldı. Sizlere de sormak isterim. Bu 
yıl Ocak ayında teslimatların geciktiğinden söz ediliyor.  Ara-
lıkta araçlarını teslim alamayanların yılın ilk ayında araçlarını 
teslim aldıklarını için satış rakamları yükseldiği konusunda 
bir takım yorumlar var. Ayrıca Şubat ayında filolara satışlar 
gerçekleşti, pazar büyüme gösterdi.

H. Şükrü ILISAL: Yılın ilk üç ayında Euro bazında bü-
yük markalar da dahil olmak üzere fiyat artışı yapmala-
rına rağmen, yetkili satıcılar tüketiciye bu zammı yan-
sıtmadı. 

Hüseyin ŞAHİN: 2011 yılının başından itibaren Euro’nun 
yükselişine baktığımızda yüzde 18 seviyesinde bir artış gör-
mekteyiz. Artışların pazar ortalamasına yansıması ise yüzde 
7-8 puan civarlarında görünmekte. Birçok otomotivcinin 
Euro artışını fiyatlayamadığını düşünüyorum. 

Adetsel olarak rekor kıran 2010 yılı ezberleri bozdu dedik, 
2011 ise alışkanlıkları değiştirmede hatırı sayılır bir katkı sağ-
ladı. Tabi bu noktada sektör olarak yaklaşık 724 bin adet satış 
gerçekleştirdiğimiz 2005 yılını da unutmamamız gerekir; bu 
satış rakamı o döneme kadar tüm yılların rekoruydu. Zama-
nın dinamiklerini hatırlayacak olursak; Türkiye ekonomisi 
aylar ve yıllar itibariyle kesintisiz büyümesini devam ettiri-
yor, siyasal yaşam ve mali piyasalar istikrarlı, tüketici güven 
endeksi yüksek, yani yurtiçi otomotiv satışlarının büyümesi 
için zemin müsaitti. 2006 yılının Mayıs-Haziran aylarında dö-
viz kurları yukarı yönlü ivmelendi. 2007 yılının sonu ve 2008 
yılının başlangıcında ise küresel finansal krizin ayak sesleri 

Nurkan YURDAKUL

duyulmaya başlandı. Eğer, 2008 yılının ikinci yarısında bo-
yutlarının farkına vardığımız bu küresel kriz yaşanmasaydı, 
belki de ezberlerimiz çok önceden bozulacak ve 2005’in 
hemen sonrasında milyona yakın satış adetlerini konuşuyor 
olacaktık. 

Türkiye’de ekonomik büyüme ile otomotiv satışları arasında-
ki ilişkiye baktığımızda ise büyüme dönemlerinde satışların 
ekonominin üzerinde arttığını, küçülme karşısında sektörün 
daha fazla daraldığını görüyoruz. Bununla birlikte otomotiv 
satışlarını etkileyen bir kaç önemli faktör var. 

Bu faktörlerin başında vergiler ve banka faiz oranları geliyor. 
Geçen yılın son altı ayında kredi faiz oranları yüzde 1’in altın-
da seyretti. Diğer bir  faktör ise döviz kurları. İster ithal ister 
yerli otomobil olsun döviz kurları pazarı doğrudan etkiliyor. 
Geçen yıl Euro ve Dolar’daki hareketlilik beklentilerin altında 
gerçekleşti. Bu da elbette ki  pazarın büyümesine katkı sağla-
dı. Bu yıl kurlardaki artış, sektörde satış fiyatlarına tam olarak 
yansıtılamadı.

Sonuncu önemli faktörü ise güven ortamı oluşturur. Tüketi-
cinin hem siyasi hem de ekonomik ortama karşı olan güveni-
nin satışlara olumlu yansıdığını görüyoruz. İç piyasanın satın 
alma gücünün artışını da göz ardı edemeyiz. Oldukça yoğun 
bir genç nüfusa sahibiz. Ülkemizde tüketici alışkanlıklarına 
baktığımızda, bireysel satınalma gücü yükseldiğinde ev ya 
da otomobil sahipliğinin ilk sırada geldiği açıkca görülebil-
mektedir.

Nurkan YURDAKUL: Bir de şu açıdan bakmak gereklili-
ği var. Yılın ilk aylarında, Ortadoğu’da yaşanan siyasal krizler, 
Japonya’daki deprem ve Avrupa’da baş gösteren Portekiz ve 
Yunanistan kaynaklı ekonomik krizlere hatta ülkemizdeki se-
çim atmosferinin gerginliğine rağmen, otomotiv pazarı bü-
tün bunlardan çok da olumsuz etkilenmedi gibi gözüküyor.

Hüseyin ŞAHİN: Sözünü ettiğimiz konuları ve dışarda ce-
reyan eden ekonomik ve siyasal krizleri  2000’li yılların başla-
rında yaşasaydık ülkemizde bunların yansıması nasıl olurdu? 

Şimdi bakıldığında görülüyor ki, bütün bu olumsuzluklara 
karşın içerde ve sektörümüzde istikrar sürüyor.

Türkiye Ekonomisi’nin artık siyasetten bir nebze de olsun 
bağımsız hale geldiğini söyleyebiliyoruz. Oysa siyaset önceki 
yıllarda, ekonominin altındaki beşik gibiydi. Siyasette mey-
dana gelen küçük bir sallanma ekonomide ciddi sarsıntılara 
neden olabiliyordu.

“Bir marka, yetkili satıcı teşkilatından daha 
kuvvetli olamaz. Bir markanın gücü, bayi teşki-
latının kalitesi, finansal ve düşünce yapısından 
gelir. Bu gerçeği bilerek, biz yetkili satıcılarımı-
zın finansal yapısını zayıflatacak uygulamaları 
nasıl yapabiliriz?”

Nurkan YURDAKUL
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H. Şükrü ILISAL: Yaşadığımız 2001 krizi yerel bir krizdi.
Kendi günahlarımız ve ayıplarımızla yüzleştik. Süreci anım-
sarsınız 2001 krizi sonrası ekonomide ciddi bir temizlenme 
yaşandı.  2000’lerdeki yerel krizden sonra, 2008’deki küresel 
krizden teğet geçtik. Bu süreçler, bana göre ülke insanında 
bir kuvvet yarattı. Siyasi otoriteye bir güven sağlandı, bu 
ekonomik göstergelere yansıdı. Ülkemizin gelişmekte olma-
sı, şehirleşmenin hızlı artışı, ulaşımın gelişmesi de sektörü 
etkiledi. Modern şehir yaşamı ile birlikte otomobil sahipliği-
de artış göstermeye başladı. Küresel krizden etkilenmeden 
güven ortamının oluşması, kredilerin neredeyse sıfır faizlere 
yaklaşması, siyasal güven, tüketiciyi kolay borçlanmaya yö-
neltti. Otomotiv pazarı ilk altı ayda yüzde elli gibi yukarıya 
çıktı. Bu süreçte çok temkinli ve dikkatli açıklamalar yaptık. 
Biliyorsunuz, devletin gözü otomotiv sektörünün üzerinde, 

vergiler hemen tahsil ediliyor. Bunun yanında da engelene-
mez bir taleple de karşı karşıyayız. Bütün bu gelişmelerin ışı-
ğında ikinci altı ayı nasıl görüyorsunuz?

Hüseyin ŞAHİN: Kredi faiz oranlarındaki kıpırdanmalar ve 
yılın ikinci yarısındaki ÖTV artışı söylentileri otomotiv paza-
rındaki alımı hızlandırdı. Türk tüketicisi alım konusunda he-
sabını çok iyi yapabilen ve sektördeki gelişmeleri yakın ta-
kip eden bilinçli bir tüketici profilinden oluşuyor.Yılın ilk altı 
ayındaki talep artışında bu bilincin de etkisi olduğunu açıkca 
görüyoruz.

H. Şükrü ILISAL: İlk altı ayda yüzde elli artan, azalan bir 
bakiye ile artan bir pazar var. İkinci altı ayda ne yaşanacak ki 
geçen yılın aynısı bir pazar rakamını yaşayacak? Neden bu 
kadar tedbirli ve temkinli davranıyoruz? Yetkili satıcılık mü-
essesesinin, yatırımlarının başabaş noktasına gelmesi için 
pazarın bir milyon civarında gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun 
altındaki bir hedefin distribütör firmalar tarafından söylen-
mesi, yetkili satıcılık müessesesinin moralini bozuyor.

Hüseyin ŞAHİN: Bu yıl beklentimiz pazarın 850 bin civa-
rında gerçekleşeceği yönünde. Bu da geçen yıla göre yüzde 
10-12 seviseyinde bir artış anlamına geliyor. 

Nurkan YURDAKUL:  2010’da yüzde 50 artan pazarın, dö-
nem sonunda yüzde 10 gibi gerçekleşeceğini sanmıyorum. 

Hiçbir otomotivci ya da ana marka mali durumu 
zayıf güçsüz bir bayi teşkilatı istemez. Mevcu-
diyetinin sürekliliği için gerekli olan karlılığı 
sağlayamayan, mali tabloları zayıf güçsüz bir 
bayi teşkilatıyla otomotiv sektöründe başarılı 
olunamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Hüseyin ŞAHİN
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Bunun daha fazla üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. 
Tarihsel olarak pazar birinci yarıdan hep daha fazla gerçek-
leşmiştir. Yılbaşında programımızı yaparken, bir 850 binlik 
bir pazar, bir de 650 binlik pazar değerlendirmesi üzerine ça-
lıştık. 850 binliğin ilk yarısını, 650’liğin ikinci yarısını koyduk 
ve sonuç olarak 775-800 bin gibi bir rakama ulaştık. Realite-
de, ilk yarıda pazarın bu şekilde gelişimi yıl sonunda bize 1 
milyonlu rakamları telafuz etmemizi ortaya koyuyor.

Senaryolara göre 800-850 gibi görünen pazarın gelişimi 
bana göre bir önceki yıla nazaran yüzde 10-12 gibi artamaz 
gözüküyor. Bunun üzerinde gerçekleşmesi gerekli.

Mahmut KADİRBEYOĞLU:  Otomobillerin satılmasın-
daki en büyük etkenlerden biri otomobillerin fiyatlarıdır. İlk 
altı ayda, yüzde 7-10 aralığındaki fiyat artışı gerçekleşti. Bu 
artışın kendi penceremizden baktığımızda yeterli olmadığı-
nı görüyorum. 2010 yılı transfer kuru ortalama 1,97 olarak 
gerçekleşti. Şu anda ise 2,35-2,4’lerden söz ediyoruz. Bu da 
yüzde yirminin üzerinde bir maliyet artışını beraberinde ge-
tiriyor. İthal araçlarda olduğu gibi yerli üretimde de parça 
maliyetlerinde de bir artış var. Sonuç itibariyle ticaret özünde 
kazanmak söz konusu ise zararları nereye kadar karşılayabi-
liriz?

Bu açıdan otomobil fiyatlarının satın alınabilir seviyede ol-
ması gerekiyor. Zarar deyince, otomobilin alımı ve satımı 
arasındaki fiyatlandırmadan söz ediyorum. Maliyetlerimiz 
yüzde 20 civarlarında artarken, bizler yüzde 7-8 oranında 

zam yapıyorsak, ayrıca yine bizlerin yüzde 15 civarında kâr 
marjlarımız olmadığına göre demek ki biraz daha fazla zam 
yapmamız gerekiyor.

Önümüzde altı ay içerisinde fiyatlar kısmen biraz daha art-
mış olacak. Tabi ki dövizdeki artışın birebir fiyatlara yansıma-
sı söz konusu olmayacak. Bu artışların bir kısmına üretici fir-
ma katlanacak, distribütörler ve imalatçılar bazı fedakarlıklar 
yapacaklardır.

Bir yandan da pazarı etkileyecek faktörlerden biri, yetkili satı-
cıların yapacakları kampanyaların etkisi de olabilir.

H. Şükrü ILISAL:  Biliyorsunuz, blok muafiyeti yasası var. 
2013 itibariyle Avrupa’dan sonra Türkiye uygulamaya baş-
layacak. Sektörde, arzın talepten fazla olması durumuyla, 
markaların kendi iç pazarlarını artırma gayretleri neticesinde 

yetkili satıcılık müessesesi kâr sıkıntısı çekiyor. Bu bizim bir 
realitemiz olduğu gibi dünyada da süreç böyle işliyor. Yeni 
blok muafiyeti yasası yetkili satıcılara çok markalı olma şansı-
nı vermiştir. Yanyana benzer showroomlar ortak servis alan-
ları yapılabilir. Bu süreci yeni kâr merkezleri oluşturmak adına 
değerlendirebiliriz. Müşteri adedini artırabilir veya mevcut 
müşteriyi potansiyel müşteri olarak kullanma şansı yakala-
nabilir. 2013 yılında uygulamaya geçecek olan blok muafiye-
ti uygulaması, distribütörlerin elini daha güçlendiriyor. Pazar 
büyürken, kâr marjlarımız maalesef iç ve dış rekabetten do-
layı azalırken, bu kârsızlıkla sektöre yeni oyunculardan talep 
görmesi, yetkili satıcılık müessesesini 2012 itibariyle ayakta 
tutmak, canlandırmak, kazançlı hale getirmek için neler yap-
mak gerekiyor?

Nurkan YURDAKUL: Bu konuda radikal düşünmek istiyo-
rum. Biraz önce otomobil fiyatlarındaki artıştan söz ettik. Bu 
artışların tümünü yansıtamasak bile bir bölümünü yansıtmış 
olduk. Bu artışların yetkili satıcılar tarafından araçlara yansıtı-
lamadığını ifade ettiniz.

H. Şükrü ILISAL: Bu yıla yoğun bir stokla başladım. Temsil 
ettiğim marka yıl başında iki kez fiyat ayarlaması yaptı. Ben, 
hiç bir fiyat ayarlamasını bu stoklara uygulayamadım. Ne-
denine gelince, çünkü bizim gibi çoğu yetkili satıcıda buna 
benzer adetlerde stoklar vardı. Rekabeti düşündüğümüzde, 
yetkili satıcının distribütörün yaptığı fiyat artışlarını araçlara 
yansıtabilmesi çok mümkün gözükmüyor.Bununla birlikte 
esas sorun bana göre arzın talepten fazla olmasıdır. 

Hüseyin ŞAHİN:  Hiçbir otomotivci ya da ana marka mali 
durumu zayıf güçsüz bir bayi teşkilatı istemez. Mevcudiye-
tinin sürekliliği için gerekli olan karlılığı sağlayamayan, mali 
tabloları zayıf güçsüz bir bayi teşkilatıyla otomotiv sektörün-
de başarılı olunamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Güçlü bir bayi teşkilatı olmadan “Güçlü Marka” olunamaz. 
Biz, distribütörler ve ana markalar olarak yetkili satıcılarımı-
zın daha çok kazanmalarını ve daha fazla mutlu olmalarını 
gönülden istiyoruz. Çünkü onlar güçlendikçe marka da gü-
cüne güç katacaktır. Ki bu ana marka için daha fazla satış ka-
biliyetine ulaşmak ile aynı anlama gelmektedir.

Tofaş olarak gücümüze güç katan, oldukça güçlü bir bayi 

Güçlü bir bayi teşkilatı olmadan “Güçlü Marka” 
olunamaz. Biz, distribütörler ve ana markalar 
olarak yetkili satıcılarımızın daha çok kazanma-
larını ve daha fazla mutlu olmalarını gönülden 
istiyoruz. Çünkü onlar güçlendikçe marka da 
gücüne güç katacaktır. Ki bu ana marka için daha 
fazla satış kabiliyetine ulaşmak ile aynı anlama 
gelmektedir.

Hüseyin ŞAHİN

Distribütöler olarak yetkili satıcıların kâr marj-
larını artırmaları konusunun bilincindeyiz. Yet-
kili satıcımız ne kadar iyi kazanırsa, biz markalar 
olarak ileriye daha sağlıklı bakabiliriz.. Fakat, 
yetkili satıcılar ve distribütörler olarak aynı 
gemide olduğumuz görüntüsünü bir türlü vere-
miyoruz. Yetkili satıcı ve distribütör yan yana 
ve omuz omuza bir pazar mücadelesi veriyoruz. 
Yetkili satıcılar, aynı fırtınanın içerisinde ama 
ayrı gemilerde gibi olduğumuzu hissediyorlar. 

Mahmut KADİRBEYOĞLU
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teşkilatına sahibiz. Ama durmuyoruz, bayilerimizi daha fazla 
nasıl geliştirebilir ve güçlerine güç katabilir diye sürekli çalı-
şıyoruz.

Ancak, liberal ekonominin kuralları ve dinamikleri doğal ola-
rak rekabeti yaratıyor. Bu da kaçınılmaz bir durum ve yasalar-
la düzenlenmiş olan bir nev-i oyunun kuralıdır. Yetkili satıcılık 
müessesesi sonuçta bir ticaret şirketidir. Ticaret de kar için 
yapılır. Yetkili satıcıdaki yönetim ekibinin, çalışan arkadaş-
ların da oraya bir kâr merkezi olarak bakmaları gerekir. Kâr, 
müessesenin hayati devamlılığını sağlayabilmesi için gerekli 
olan en temel esaslardan biridir.

Nurkan YURDAKUL: Bir marka, yetkili satıcı teşkilatından 
daha kuvvetli olamaz. Bir markanın gücü, bayi teşkilatının 
kalitesi, finansal ve düşünce yapısından gelir. Bu gerçeği bi-
lerek, biz yetkili satıcılarımızın finansal yapısını zayıflatacak 
uygulamaları nasıl yapabiliriz?

Ego ile ticareti birbirine karıştırmamak gerekiyor. Evet, oto-
motiv ticareti belli yörelerde önemli bir seviye gösterge-
sidir. Ama bunun da bir sınırı olması gerekiyor. Ticaret, kâr 
için yapılır. Kâr yoksa, bu işletmeyi kapatmak ayıp değildir. 
Ülkemizde bir çok büyük kuruluş bile otomotiv sektörüne 
girip, kârsız bularak bu sektörde iş yapmayı bırakmıştır. Bu 
kuruluşların kalitesinden ya da egosundan hiç bir şekilde bir 
eksilme ya da artma olmamıştır. Kısacası ticaret verimli olma-
lıdır. Verimin olmadığı yerden çekilmek gerekiyor.

H. Şükrü ILISAL: Kârların bu kadar minimize olduğu sektö-
rümüzün yetkili satıcılık ayağında küresel pazarın büyüdüğü 
gerçeğini de görerek ve hatta yeni oyuncuların girmeyeceği-
ni de bilerek, mevcut oyuncuların arasında el değiştirmeler 

olabilir. Hatta markalar arası el değiştirmeler de olabilir. Çün-
kü yeni blok muafiyeti yasası artık çok markalılığa olumsuz 
bakmıyor. Distribütörler, benim tek markam olacak diyebi-
lirler. 2013 yılından itibaren yetkili satıcılar olarak buna hayır 
diyemeyeceğiz. Bu yüzden yeni oyuncular da girmeyeceğine 
göre pazar büyürken, yetkili satıcılar “ego”ları nedeniyle re-
kabet ediyorlar yerine, OYDER’in bilinçlendirme toplantıları 
gibi, markalar üstü yetkili satıcılık müsesesesinin yıl sonun-
da ciddi kârlar üretmesini sağlayacak, büyüyen pazara ayak 
uydurmasını sağlayacak projeler geliştirmesini sağlamak 
gerekiyor. Eğer bu tür girişimler olmasa, yetkili satıcı marka 
değiştirmeye başlayacak. Sektörde çok fazla marka değişti-
ren yetkili satıcı ne kendisine ne de temsil etmeye çalıştığı 
markaya bir faydası olmuştur. Farkında olmadan her firma 
bir gömlek giyer, bu gömlekle ona benzer müşterisi, çalışanı 
ve servis hizmeti vardır. Bunlar otomotiv ticaretine zarar ve-
rir. Ben yetkili satıcıların bir temsilcisi olarak, bunu hem bir 
öneri hem de distribütörler kanalıyla bize doğru ulaşılması 
ve dikkat edilmesi gereken ana nokta olarak görüyorum. 

Kârsızlığın nedenleri, acil olarak tespit edilmeli yaptığımız 
otomotiv ticareti sürdürülebilir bir hale getirilmelidir.

Nurkan YURDAKUL: Sektör hayatımda şu an çalıştığım 
ikinci markada yöneticilik yapıyorum.Daima herkesin aynı 
vadede, aynı iskonto ile aynı kâr marjlarıyla otomobil sahibi 
olmasını sağlamaya gayret ettim. Çalıştığım iki markada da 
bir bayi öteki bir bayiden daha ucuza ya da bir gün fazla vade 
ile otomobil alamamıştır.

H. Şükrü ILISAL: Yetkili satıcı ve marka ilişkisinde hedef 
sistemlerinin çok sağlıklı ölçümlemelerle gerçekleşmesi 
gerekiyor. Kendi içerisindeki gerçekler göz ardı edilmeden 
uygulanması gerekiyor. Hedef baskısı, yetkili satıcılık müses-
sesinde kâr merkezlerini kaybetmesinin birinci nedenidir. 
Hedef baskısı da doğal olarak pazar payı baskısından kay-
naklanıyor. Bu durumun çok acil gözden geçirilmesi gereki-
yor. 

Siz her bayiye eşit fiyat, eşit vade dediniz. Avrupa’da her 
geçen gün büyüyen, Türkiye’de de yaklaşık yüzde 10-12 
aralığında gelişen operasyonel kiralama sektörümüzün bir 
gerçeği. Operasyonel kiralama firmaları, her markanın bana 
göre en büyük bayileri. Bunlar aynı zamanda en ucuz mali-
yetli reklam malzemesi oluyor. Pazar gittikçe büyüyor, ciddi 
oranlarda da operasyonel kiralamada iskonto oranları uy-
gulanıyor. Bunlar uzun dönemli olduğu gibi bir yıllık ya da 
günlük kiralamaya kadar geçiyor. Bu aradaki iskonto farkları 
çoğu zaman yetkili satıcının kendi şirketine bile almak istedi-
ği fiyatın çok çok altındadır. Bu durum piyasaya intikali, gö-
rünmeyen bir bayinin hatta güçlü bir bayinin sizinle rekabeti 
olarak gerçekleşiyor. Bu konu hakkında neler düşünüyorsu-
nuz?

Mahmut KADİRBEYOĞLU: Biz Skoda markası olarak filo 
satışında çok fazla yer almıyoruz. Operasyonel kiralamada 
kullanıcı ben bu markayı istiyorum dediği durumlarda satı-
şımız oluyor. Biz tamamen son tüketiciye satış gerçekleştiri-
yoruz. 

Acaba, yetkili satıcıyı “rakamlar” mı ikna etmi-
yor. Kârlılıkları ölçtüğümüz zaman ortaya çıkan 
sonuç tatmin edici mi değil?

H. Şükrü ILISAL
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H. Şükrü ILISAL: Biz yıllarca yetkili satıcıları kiralama işine 
doğru yöneltmeye çalıştık. Yetkili satıcılar da KDV ve hedef-
leri bu sayede tuturarak prim almak için finansmancıların işi 
olan kiralama sektörüne girmiş oldu.  Bugün ülkemizde kira-
lama firmalarına baktığımızda, yetkili satıcılar artık bu sek-
törde bir elin beş parmağı kadar azdırlar. Hepsi büyük ya da 
kaçak mağduriyetler yaşayarak sistem dışına çıkmış oldular. 
Bu durum da kendi içimizde bize bir zarar verdi. 

Hem kiralama pazarına giren araçlar açısından, hem de kira-
lama üzerinden piyasa giren araçların engelenemez olması, 
geriye dönen araçların ikinci el araç piyasındaki fiyatları etki-
lemesi konusunda neler düşünüyorsunuz? 

Hüseyin ŞAHİN:  Filo kiralama sektörü, işimizin bir parça-
sı olup önemli bir müşteri grubunu oluşturmaktadır. Zaman 
içerisinde filo kiralama sektörünün Türkiye’de daha da büyü-
yeceğine inanıyorum. Avrupa’da kişi başına düşen kiralama 
ile Türkiye’yi kıyasladığınızda arada önemli bir fark olduğunu 
görürsünüz. Perakende satış fiyatları ile filo satış fiyatları ara-
sında hacim kaynaklı belirli bir farkın olması doğaldır, ancak 
bu fark uçuruma dönüşmemelidir.

Kiralanan araçların bir miktarının piyasa sürülmesi konusunu 
doğru bulmuyorum, böyle bir durumun yaşanmaması gere-
kir. Diğer taraftan, bu konu sadece distribütör firmanın değil, 
aynı zamanda yetkili satıcının da sorunudur. Hiç bir distribü-
tör firma filo kiralama sektörüne direkt satış yapmıyor. Bu sa-
tışlar, her zaman bir yetkili satıcı ile birlikte gerçekleştiriliyor.  
Böyle bir olasılıkta yetkili satıcının distribütör firmayı önce-
den uyarması gerekiyor. Bu konu, aynı zamanda karşılıklı bir 
güven meselesidir. Sonuçta, distribütör firma, yetkili satıcı 
ve filo kiralama şirketleri her daim aynı paydada buluşan iş 
ortaklarıyız.

Perakendeden çıkan ikinci el aracın değeriyle, filo kiralama 
şirketinden gelen ikinci el aracın değeri arasında fark olması 
da çok doğaldır. Kolay anlatımı ile perakendeden çıkan bir 
otomobil 3 yılda 50-60 bin km yol yaparken, filo kiralama şir-
ketinden çıkan araç 120-150 bin km mesafe katetmektedir. 

Nurkan YURDAKUL:  Otomobil kiralama işinin bir finans-
man işi olduğunu bize 2008 krizi göstermiştir. Kiralama işini 
artık sadece işi bu olan şirketler sürdürüyor. Burada anormal 
derecelerdeki iskontoların ortadan kalkabilmesi için hem filo 
kiralama şirketlerinin hem de distribütörlerin bu işe toplam 
sahip olma maliyeti olarak yaklaşması gerekiyor. 

Ben arabamı çok ucuza veriyorum dediğiniz zaman, bu ara-
cın bakımı, onarımı sonra ikinci ele dönüşmesini de hesap-
lamak gerekiyor. Distribütörün çok çok ucuz fiyatla kiralama 

şirketlerine otomobil vermesinin bunun kompanse edilmesi 
anlamına geldiğini de unutmamak gerekiyor.  Operasyonel 
kiralama şirketleri sürece kısa vadeli yani sadace satın alma 
kısmına bakmayıp, aracın kullanımda olduğu süreç içerisin-
deki maliyetlerine bakarak değerlendirmesi gerekiyor. İşi sa-
dece kiralama olan şirketler de toplam sahip olma maliyetine 
de artık çok dikkat ediyorlar. Bu denge sanırım giderek rayı-
na girecektir. Avrupa’ya baktığımızda toplam pazarın yüzde 
35’i kiralama sektörünedir. Buna rağmen, iskonto oranları bi-
zim ülkemizde gibi derin farklar içermemektedir. 

H. Şükrü ILISAL: Bizler bir yerde yanlış yapıyoruz. Bizim 
halka açık üç tane şirketimiz var. Doğuş, Fiat ve Ford otomo-
tiv. Ford Otomotiv’in ilk üç aylık kârı, geçen yıla göre yüzde 
yüzyedi oranında artmış. Satış adetlerine baktığımızda ise 
bu oranda bir artış söz konusu değil. Şimdi bu tabloya ba-
karak sektörün distribütör ayağı zarar ediyor diyebilir miyiz?

Hüseyin ŞAHİN: Tabi ki sözünü ettiğiniz tabloda belirtilen 
örnekten yola çıkarak denilebilir ki, distribütör firmaların ilk 
üç aylık kârlarını analiz ederken sadece Türkiye araç satışla-
rını değil, yedek parça satışlarını, satış sonrası hizmetlerini, 
yurt dışı satışlarını, kur artışlarını ve finansman yapısını da 
dikkate almak gerekir.

H. Şükrü ILISAL: Yetkili satıcımıza, distribütör diyor ki: “sı-
fır araçtan kazanmıyorsanız, kazanmayın”. “Servisten, yedek 
parçadan, sigortadan” kazan diyor.

Hüseyin ŞAHİN: Her bir satış faaliyetini ayrı ayrı kar mer-
kezleri olarak görüp günün sonunda işi toplu olarak değer-
lendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.

H. Şükrü ILISAL: İlk üç markaya baktığınızda pazarın yak-
laşık yüzde 45’ine, ilk beş markaya baktığınızda  pazarın yüz-
de altmışına sahip olduğunu görüyorsunuz. İlk üç firmanın  
aynı zamanda üretici olduğunu görüyorsunuz. Acaba insan-
lar pazar payı büyük olan ve yerli üretim yapan markalara 
sempati mi duyuyorlar? Acaba hükümetimiz, sektörü yerli 
otomobil konusunu ele almamız için yönlendiriyor mu? 700-
800 binlik pazar olduğunda devlet otomobil ithalatından pa-
nik yaşıyor. İlk kez geçen yıl eksi bakiye verdik. Talebin önüne 

Ortaya konulan hedefler, zaten yetkili satıcının 
ayakta kalabilmesi için belirlenmiştir. Hedef bir 
teşviktir, ortaya konulan emeğin ödüllendiril-
mesidir. Yetkili satıcıların bunu böyle algılama-
sında fayda olduğunu düşünüyorum. 

Nurkan YURDAKUL
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geçilemiyorsa, ekonomi sağlıklı büyüyorsa, pazar 1 milyon 
ve üzeri rakamlara ulaşmayı hedefliyorsa sektör gerçekten 
cari açığa destek vermesi gerekiyor.

Süreci, OYDER olarak yerli marka değil, yerli üretim olarak 
ifade ediyoruz. Üretimin artması gerektiğini savunarak, it-
halat dengesinin korunmasını dile getiyoruz. İthalat, ihracat 
dengesini iç pazara yöneltelim diyoruz. Talebin artmış olma-
sı, ithal oranının her geçen gün yükseliyor olması bizi yerli 
üretime doğru mu itiyor?

Mahmut KADİRBEYOĞLU: Pazarın tarihi adetleri yaka-
lamasına rağmen, yetkili satıcıların sıkıntılarının olduğunu 
biliyoruz. OYDER’in iki yıl önce düzenlediği konferansta, yurt 
dışında çoklu marka temsilcisi bir yetkili konuşma yapmış-
tı. Şirketinin vergi öncesi kâr marjının yüzde birin altında 
olduğunu ifade etmişti. Buradan da hareketle, geldiğimiz 
noktada artık daha fazla hacimli satış yapmak gerekiyor. Ül-
kemizde bu kadar yüksek vergiler varken, kâr marjlarını yük-
seltmek çok zor gözüküyor. 

Ülkemizde yapılan araştırmalarda tüketicinin en önem ver-
diği noktaların başında anahtar teslim fiyatı geliyor. Özel-
likle dışardaki stokların ülkemizde tüketilmesi daha çabuk 
gerçekleşiyor. Örneğin 650 TL’lik bir indirim yaptığınızda bu, 
müşteriye 1.000 TL olarak yansıyor. Bunu Avrupa’nın hiç bir 
yerinde göremezsiniz. Tüketicimiz fiyata endeksli bunun ya-
nında da yapılan indirimlerin son kullanıcıya yansıması çok 
yüksek oluyor. Satış yapmak ya da pazar payını artırmak ve 
stoklarını eritmek isteyen, bu durumu çok rahatlıkla kullana-
biliyor.

Distribütöler olarak yetkili satıcıların kâr marjlarını artırmala-
rı konusunun bilincindeyiz. Yetkili satıcımız ne kadar iyi ka-
zanırsa, biz markalar olarak ileriye daha sağlıklı bakabiliriz. 
Fakat, yetkili satıcılar ve distribütörler olarak aynı gemide 
olduğumuz görüntüsünü bir türlü veremiyoruz. Yetkili satıcı 
ve distribütör yan yana ve omuz omuza bir pazar mücadelesi 
veriyoruz. Yetkili satıcılar, aynı fırtınanın içerisinde ama ayrı 
gemilerde gibi olduğumuzu hissediyorlar. 

22 yıldır Skoda markasında çalışıyorum, son on yıldır ise ge-
nel müdürlük görevini yürütüyorum. Meslek hayatım bo-
yunca bu yadsınamaz gerçeğin altını hep çizmişimdir.

H. Şükrü ILISAL:  Acaba, yetkili satıcıyı “rakamlar” mı ikna 
etmiyor. Kârlılıkları ölçtüğümüz zaman ortaya çıkan sonuç 
tatmin edici mi değil?

Hüseyin ŞAHİN: 2011 yılının Şubat ayı öncesinde ben de 
çok markalı bir bayi teşkilatında çalışıyordum. Yetkili satıcı 
penceresinden baktığınızda durum bu şekilde görünüyor. 
Bu konuda Şükrü Bey’e katılıyorum. “Yetkili satıcı daha az”, 
“Marka daha çok kazanıyor” algısı mevcut. Şimdi görüyorum 
ki “aynı gemide ve aynı fırtınanın içerisindeyiz”. 

H. Şükrü ILISAL:  Yetkili satıcılık müessesesinde bir ger-
çeklik var, alaylı bir kültürden gelmiş, Anadolu’nun insan 
ve ticaretinin özelliklerini taşıyan bir yapıya sahip. Alaylı bir 
kültürden de gelmiş olsalar da, ciddi yatırımlar yaptılar. Bu 
yatırımların sonucunda ciddi bir profesyonelleşme sürecine 

girdiler, ikinci kuşak yetkili satıcıların hepsi üniversiteler bi-
tirerek, işlerin başına geçmeye başladılar. Yetkili satıcı artık 
hem ayakta durmaya, hem de gelişmeye müsait yapıdalar. 

Bizim hep aktarmak istediğimiz, alınan risklere karşılık kâr 
marjlarının dengesizliğidir. Biz yetkili satıcılar olarak bir 
denge oluşmasını istiyoruz. Yetkili satıcılar kendisinin bir 
“franchise” olduğunun bilincindedir. Marka, yetkili satıcıya 
geliyor bunun farkındayız. Bu bir gömlek gibidir, ama işte 
giydiğiniz gömleğin size yakışıyor olması gerekiyor. Bu da, 
yetkili satıcı için, yaptığı işten haz, keyif alması ve kâr etmesi 
anlamına geliyor. Sıkıntı işte tam buradadır, bunu bir sektör 
gerçeği olarak ifade edebilirsiniz. Öte yandan, pazar büyür-
ken, yetkili satıcılık müessesesinde herkes yoluna devam 
edecek diye bir kural yok. Kâr marjlarını yeterli bulmayan, bu 
sektörden ayrılacaktır. Ama işte bu yetkili satıcının tercihinde 
olmalı, başka bir dayatmanın ürünü olmamalı. Yetkili satıcı 
istemediği halde zarar ederek ayrılıyor olmamalı. 

Günümüzde artık, yeni yetkili satıcı olabilecek işletmeler 
bulabilmek çok zorlaştı. Özellikle büyük şehirlerde marka-
nıza yeni bir yetkili satıcı bulabilmekte çok zorlanabilirsiniz. 
Markanın, plazalaşma olarak ifade ettiği durum, yani yatırım 
maliyetleriyle, kâr analizi arasında ciddi bir uçurum oluşma-
ya başladı. Özellikle büyük şehirlerde kira karşılığı gelirlerin 
artması, yeni yetkili satıcı olabilecek işletmeleri emlak yatı-
rımlarına yöneltti. 

OYDER olarak, bu durumu şimdiden görerek, ilerleyen gün-
lerde yetkili satıcılara çok daha ihtiyaç duyulan günlerin ge-
leceğini ifade etmek isteriz. Yetkili satıcının daha iyileşmesi 
ve markasını sahiplenmesi için  yatırım yapılması gerekiyor. 

Nurkan YURDAKUL:  Bize, markalar olarak o vakit bu so-
runu nasıl çözeceğimize ilişkin ip uçlarını aktarmanız gereki-
yor. Buradan çıkardığım sonuçlardan bir tanesi; yetkili satıcı 
üzerindeki “hedef baskısı” oldu. Hedef baskısının yetkili satıcı 
için daha gerçekçi verilere dayandırılması gerekliğini bu so-
run için bir çıkış noktası olarak ifade edebilirim. 

Öte yandan, marka olarak kendi hedef programımız var. 
Marka olarak, hangi pazarda ve bölgede, hangi bayinin ne 
kadar otomobil satması gerektiğini ölçebileceğimiz verilerle 
biliyoruz. Bir yandan bu hedeflerin ulaşılabilir olması için yet-
kili satıcımıza da çeşitli kampanyalar yapıyoruz. Ama yetkili 
satıcı açısından baktığımızda ise bu hedefler böyle gerçek-
leşmiyor. 

Hedef, ulaşılması gereken bir noktadır. Zaten hazır adetlere 
hedef belirlenmez. Ulaşmamız gereken noktayı, ölçerek ha-
zırlıyoruz. 

H. Şükrü ILISAL:  Örnek veriyorum, bir markanın pazarı 
yüzde 10 ise, bir sonraki yıl bunu yüzde üç artırıyorum diye 
bir hedef koymanın sıkıntılarını ifade etmek istiyorum. 

Markanın otomobil için belirlediği fiyat,  distribütörün al-
gıladığı fiyat oluyor. Öte yandan pazar payına göre, aracın 
servis ve bakım maliyetlerini de göz önüne aldığımızda bir 
de müşterinin algıladığı bir fiyat var. Markanın sunduğu fiyat 
ile müşterinin algıladığı fiyat arasında bir uçurum oluşuyor-
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sa, bu talep gören ürün dahi olsa yetkili satıcının kârından 
gidiyor. 

Nurkan YURDAKUL:  Diyelim ki biz, otomobilin fiyatını 
belirlerken yanlış yaptık. Her marka da mı bu yanlışı yapıyor?

H. Şükrü ILISAL:  Evet, aynı noktaya geliyoruz, yetkili satı-
cının deklare edilen kârları ilgili markanın piyasadaki fiyatla-
rına mı denk geliyor? Yetkili satıcıya verilen yüzde 8-10 aralı-
ğında kâr marjlarından sonrası mı acaba markanın piyasada 
algılanan fiyatı mıdır? 

Mahmut KADİRBEYOĞLU: Otomobili fiyatlandırırken, 
çok hassas çalıştığımızı düşünüyorum. Artık “otomobili şu 
fiyata aldık, üzerine şu kadar yüzde koyalım” devri çoktan 
bitmiştir. Daha ince hesaplamalarla otomobil fiyatlandırıl-
maktadır. Bir pazar araştırması sonucunda, artık her marka 
aracının fiyatını belirliyor. Artık yetkili satıcının kalitatif ve 
kantitatif hedeflere bağlı olarak kâr marjlarını belirlemesi ve 
yönetmesi gerekiyor. 

Marka olarak çok farklı sistemler uyguladık. Hedefleri yetkili 
satıcılarımızla birlikte belirliyoruz, yüzde yüzü yakalanırsa bir 
marj, yüzde sekseni yakalanırsa başka bir marj var. Belirleme 
sürecinde hedefi pazarlık konusu olmaktan çıkararak, verilen 
hedeflerle yetkili satıcının ayakta kalmasını sağlamamız ge-
rekmektedir.

Nurkan YURDAKUL:  Ortaya konulan hedefler, zaten yet-
kili satıcının ayakta kalabilmesi için belirlenmiştir. Hedef bir 
teşviktir, ortaya konulan emeğin ödüllendirilmesidir. Yetkili 
satıcıların bunu böyle algılamasında fayda olduğunu düşü-
nüyorum. 

Mahmut KADİRBEYOĞLU: Hedefler çok fazla pazarlık 
konusu olmaya başlayınca, geçmiş yıllarda başka yöntemler 
de denedik. Geçmiş zamanlarda, yüzde yüzün üzerinde biz-
den bir şey talep etmeyin dedik, yüzde yetmişe veya seksene 
prim verdik, ama yüzde yüzün üzerine prim vermedik. Artık 
daha iyi planlama yapmak gerekiyor. Sağlanan ekonomik is-
tikrar ile kısa vadede pazarın nasıl gelişeceğini tahmin ede-
biliyoruz. 

Yıl başlarında yetkili satıcı arkadaşlarımıza hep optimist bir 
planlama yapmaları gerektiğini aktarıyoruz. Satabilecekleri 
maksimum adetleri bize bildirmelerini talep ediyoruz. 

Hüseyin ŞAHİN: Yıl sonunda bir sonraki yıl için bütçe ça-
lışmaları gerçekleştiriyoruz. Pazara ve potansiyele göre be-
lirli satış hedefleri ortaya koyuyoruz. Yıl başında ise hedefleri 
mutabakatla bayilerimize veriyor, pazarın gidişatına göre 
bu hedefleri güncelleyebiliyoruz. Bu rakamlar bayilerimizin 
yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ulaşması gereken sa-
tışlardır. Diğer taraftan, bu işi sadece yetkili satıcının hedefi 
diye tek taraflı görmemek gerekiyor. Sonuçta bayi teşkilatı-
mızla birlikte tek ve ortak bir hedefimiz var. Başarı da ortak, 
başarısızlık da. Hiç kimse daha işin başında başarısız olmayı 
istemez.  Ayrıca satış hedefsiz olmaz, satışçı ise doğası gereği 
hedefsiz motive olarak  çalışamaz. 

H. Şükrü ILISAL:  Düne kadar yetkili satıcılar için en büyük 

kâr merkezi olan satış sonrası hizmetlerde bazı sorunlar ya-
şanıyor. Son iki yıldır otomotiv pazarının artmasına rağmen 
ne servis girişlerinde bir artış ne de servis kârlarında bir sa-
bitlik görüyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

“Yeni kâr merkezleri yaratabilmek”
Hüseyin ŞAHİN: Servis, yedek parça, aksesuar, araç koru-
ma, garanti, ikinci el, sigorta ve finansman satışı olmak üzere 
yetkili satıcıların yeni araç satışı sonrası yapabileceği  daha 
farklı satış alanları var. Performansı yüksek olan bayilerimi-
zin iş neticelerine baktığımızda bu alanlarda da çok başarılı 
olduklarını görüyoruz. Farklı satış faaliyetlerinin hepsini ayrı 
ayrı kâr merkezi olarak görmek, farklı süreçler halinde yönet-
mek ve işi toplam olarak değerlendirmek bayilerimizin gelir-
lerini artıracaktır.

Bunun dışında masrafların iyi yönetilmesi de başlı başına 
önemli bir konu. Cirolar çok yüksek, diğer tarafta işin gereği 
risk var. Öte yandan marjlar  düşük. Bu yüzden işletmelerin 
hem faaliyet giderlerini hem de finansman masraflarını iyi 
yönetmesi gerekiyor. Satış adedi, ciro, masraf, risk, kar gibi 
ana bileşenlerden oluşan yapıyı çok iyi kurgulamak işin kritik 
başarı faktörü. Bu da ancak, iyi bir bütçe yönetimi ve profes-
yonel bir yönetim anlayışı ile mümkün. Elbette ki, işin sahip-
lerinin ya da üst düzey yöneticinin ellerinin de sürekli işin 
üzerinde olması gerekir. Sektörde her iki tarafta da üst düzey 
yöneticilik yaptım, her iki tarafın da kendisine göre zorlukla-
rı var, ancak yetkili satıcı tarafında işin bağlandığı, hizmetin 
verildiği yerde sahadasınız ve direkt nihai müşteri ile birebir 
muhatapsınız. 
Yetkili satıcıların nitelikli insan kaynağı konusunda yönlen-
dirilmesi ve bu konuya bakış açıları da çok önemli bir husus. 
Otomotiv işinin üretim tarafında ağırlıklı olarak teknolojiyi 
kullanıyorsunuz, insanlarla birlikte yüksek teknoloji ürünü 
robot ve makinaların dahil olduğu seri üretim yapıyorsunuz. 
Ama satış işi yüzde yüz insana bağlı tamamen emek yoğun 
bir iştir. Yetkili satıcılarımızdaki çalışanların hem mesleki hem 
de davranışsal nitelik ve yetkinlikleri ne kadar yüksek ise iş 
sonuçları da o kadar iyi olur ve bu satış performansına da 
otomatik olarak yansır. Dolayısıyla, insan kaynağına yatırımı 
ön planda tutmak çok önemlidir. Elbette ki yetiştirilen insan 
kaynağını da işletmede tutabilmeyi sağlamak gereklidir. Biz 
Tofaş olarak, Bayi İnsan Kaynakları adı altında bu iş için oluş-
turduğumuz ayrı bir departmanımız ile bu konuya gereken 
hassasiyeti gösteriyoruz. 

Marka olarak çok farklı sistemler uyguladık. 
Hedefleri yetkili satıcılarımızla birlikte belirli-
yoruz, yüzde yüzü yakalanırsa bir marj, yüzde 
sekseni yakalanırsa başka bir marj var. Belirle-
me sürecinde hedefi pazarlık konusu olmaktan 
çıkararak, verilen hedeflerle yetkili satıcının 
ayakta kalmasını sağlamamız gerekmektedir.

Mahmut KADİRBEYOĞLU
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H. Şükrü ILISAL: Peki, satış sonrası hizmetler için neler 
düşünüyorsunuz? Sigorta şirketleri bizlere, “size yedek parça 
için yüksek bedel ödediğimiz için, hasarlı araçları özel servis-
lere yöneltiyoruz” diyorlar Şimdi, yedek parçayı bize veren 
de markalarımızdır. Bunun çözümü sizlere göre nasıl olma-
lı? Bundan üç yıl önce, yüzde 95-100 aralığında satış sonrası 
hizmetler genel giderleri karşılıyordu. Bugün bu oran yüzde 
65-70 aralığına düştü. 

Mahmut KADİRBEYOĞLU: Satış sonrasında “kâr” var, sa-
tışta “kâr” etmeyelim mantığı bana göre yanlıştı. Bu anlayışın 
hala devam ettiğini görüyorum. Satış sonrası gelirlerin çok 
yüksek olması, bugünkü rekabet ortamında “kâr”lılıkların 
bir seviyeye gelmesini sağladı. Sigorta şirketleri de elbette 
“kâr”lı işler yapmak isteyeceklerdir. Hepimizin bildiği gibi ül-
kemizde, kasko ve trafik sigortalarından sürekli zarar ediliyor. 
Sigortada her sektörde olduğu gibi rekabet çok fazla. Kasko-
ların yüzde kırkına yakını yetkili satıcılar tarafından yapılıyor. 
Burada yetkili satıcılarımızın sattıkları poliçelere biraz daha 
dikkat etmesi ve sahip çıkması gerekiyor. 

H. Şükrü ILISAL:  Sigorta şirketleri kanalıyla gelen araç-
lar, artık yetkili satıcıların servislerine girmiyor. Boya, kaporta 
gibi kâr merkezimiz olan servis hizmetlerinde sıkıtıntılar çe-
kiliyor. Ciddi bir kâr merkezinin kaybı yaşanıyor. 

Nurkan YURDAKUL: Örneğin, bir sigorta şirketi, diğer şir-
ketlerden daha yüksek sigorta primi olmasına rağmen, bü-
tün hasarlı araçların aynı yetkili satıcıya geldiğini geçenlerde 
bana ifade etmişti. Yetkili satıcıda bu yüzden sadece o sigor-
ta şirketiyle çalışıyor. Bu tür örneklerde mevcuttur. 

H. Şükrü ILISAL:  Her marka, kendine özel sigorta şirke-
tiyle çalışıyordu. Şimdi bu tür ilişkiler sona erdi, yetkili satıcı 
herhangi bir sigorta şirketi ile çalışabiliyor. 

Hüseyin ŞAHİN: Bazı markalar farklı sigorta şirketleri ile 
ortaklaşa çalışıp kendi markasına özel poliçe ürettiriyor. Biz-
deki Fiat Kasko gibi. Bu tür uygulamaların  yetkili satıcılarımı-

zın boya-kaporta atölyelerinde servis gelirlerini artıracağını 
söyleyebiliriz.

Mahmut KADİRBEYOĞLU: Bizim markamız da, sigorta 
hizmetlerinde Skoda Kasko adı altında faaliyete başlayacak. 
Yetkili satıcı arkadaşlarımızın elinde üç, dört adet sigorta 
acenteliği var. Bu şirketlerin kendi içerisinde farklı “kâr”lılık 
oranları da var. Yetkili satıcının bu “kâr” oranlarına bakarak, 
kendi markasının sigorta şirketi ile karşılaştırarak değerlen-
dirmesi gerekiyor. Bunun yanında yetkili satıcı, poliçeyi tüke-
ticiye satarken bilinçlendirmesi de gerekmektedir. 

Sigorta şirketlerinin tüketiciyi yönelttiği özel servislerde ara-
ca takılan parçaların ne kadar eşdeğer olduğu hep bir tar-
tışma konusudur. Bu yüzden tüketicinin bilinçlendirilmesi, 
yetkili satıcının servis hizmetlerine yöneltilmesi gerekiyor. 

Hüseyin ŞAHİN: Otomotiv satışı, ticaret işi olduğu kadar 
hizmetin de oldukça ön planda olduğu bir iştir. Kaliteli hiz-
met olmadan, ticarette başarının sürekliliğini beklemek doğ-
ru olmaz. Bu noktada sunulan hizmetin kalitesi konusunda 
müşterileri de bilinçlendirmek gereklidir. Bu görev de en 
başta yetkili satıcılara düşmektedir.

Tüketiciyle yüzyüze çalışan satıcı, bir yandan da hizmetini 
iyi pazarlamak durumundadır. Hem satışta, hem de serviste, 
hatta müşteri ile temasta olunan her noktada sunulan hiz-
metin kalitesini öne çıkarmak, yetkili olmayan müesseselerle 
farklılıkları anlatmak ve yaşatmak gerekir. 

Mahmut KADİRBEYOĞLU: Otomotiv ticaretinde distri-
bütörler ve yetkili satıcılar ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bunun 
bir nedeni de, otomobil satıldıktan sonra servise gelen araç-
ların güvenliğinin de garanti edilmesini sağlıyor. Bu açıdan 
da yani can güvenliği açısından da tüketici bilinçlendirilmeli. 
Otomobilin tek bir vidası, somunu dahi can güvenliğini etki-
leyebilir. Bu yüzden tüketiciler, özel servis ya da tamirhaneler 
yerine, yetkili servisleri tercih etmekle en doğrusunu yapa-
caklardır. 

Hüseyin ŞAHİN: OYDER’in üç kez düzenlediği ulusal kon-
feransların hepsine katıldım. Bu konferansların sektörümü-
ze önemli katkısı olduğunu düşünüyorum.  Türkiye’deki 
tüm yetkili satıcıları tek bir dernek çatısı altında toplamak 
gerçekten önemli. Ortak konular ya da sorunlar sivil top-
lum kuruluşları aracılığıyla gündeme geldiğinde herkes 
konuya daha bir ehemmiyetle bakıyor. Yetkili satıcıların 
tek bir temsili de bu amaca hizmet ediyor. Bu platform 
ortak konuların ve sorunların dile getirilmesini ve takibini 
sağlıyor. 

Nurkan YURDAKUL: “Kontrolsüz güç, güç değildir” diye 
bir tanımlama var. OYDER de, işte yetkili satıcıların gücünü 
tek temsil ile açığa çıkarmaya çalışıyor. Yetkili satıcıların bir 
araya gelerek tek ses haline gelmesi çok önemli. OYDER’in 
yaptığı çalışmalardan marka olarak çok memnunuz. Yetkili 
satıcılarımızı OYDER’e üye olma konusunda da teşvik edi-

yoruz. OYDER, yetkili satıcıları ortak bir anlayış noktasına 
ulaşmasını sağlıyor. 

Mahmut KADİRBEYOĞLU: OYDER’in yetkili satıcıların 
sesi olduğunu düşünüyoruz. OYDER’den biz markalara 
olan geri bildirimleri ve sorunların aktarımını çok önemsi-
yoruz. Yetkili satıcılar bireysel olarak çok farklı ama örgütlü 
olduğunda ise çok farklı sesler ortaya çıkıyor. Sorunlar or-
taklaşıyor, çözüm konusunda ise daha iyi bir ortam sağlan-
mış olabiliyor. 

OYDER’in özellikle yaptığı yetkili satıcılar arasındaki ölçüm-
lemeler sektörümüz adına çok önemlidir. Buradaki bildi-
rimler, markaların, sektörün iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

H. Şükrü ILISAL: Bu davetimize icabet ettiğiniz için hepi-
nize teşekkür ederim. 

OYDER’den beklentiler
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Otomotiv sektöründe gelişen pazarı nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

S ektörün gelişmesinden söz edeceksek önce sek-
törün ürettiği ve ithal ettiği araçlar ile ülkemiz nü-
fusunun yapısına birlikte bakmak lazım. Ülkemiz 
genç ve dinamik bir nüfusa sahip, diğer yandan 

bin kişiye düşen araç sayısı hala Avrupa ülkelerinin çok al-
tında. Bu pencereden bakarsak sektörün önünün hala çok 
açık olduğunu tahlil edebiliriz. Satın alma ve araç sahipliği 
enstrümanları çeşitlendikçe ( Banka Kredisi, Balon Ödeme-
ler, Operasyonel Kiralama ve benzerleri gibi) sektörümüz 
gelişmeye ve üretmeye devam edecektir. Zira Türkiye artık 
800 bin araç/yıl bandına oturmuştur. Bunun geriye gitmesi 
hem iş gücü kaybı hem de sektör temsilcilerine onarımı zor 
zararlar verebilir.

Yetkili satıcılık müessesesinde sıkıntılar nelerdir? 
Bu sıkıntıların çözümü için neler önerirsiniz?

Yetkili satıcılık müesseseleri “yetkili satıcı” kimliklerini hızlı 
bir şekilde kaybediyorlar, en azından ben öyle düşünüyo-
rum. Yetkili satıcılık yerini yetkili teslimat noktasına bırak-
mak üzeredir. Artık şöyle bir anlayış var; “aracı; üretici veya 
ithalatçı, yetkili satıcıya, yetkili satıcı ise tüketiciye fatura 
etsin. Yetkili satıcı son tüketiciye fatura ederek her araçtan, 
yüzde 1,5 gibi becerebilirse para kazanmaya çalışıyor. Bu-
nun yanında hedefini yakala, müşteri memnuniyetini en üst 
seviyede tut, test aracı bulundur, tesisini değişen dünya dü-
zenine ve değerlerine uygun hale getir gibi nice varyasyona 
cevap ver. Hamdolsun ki yetkili satıcı arkadaşlarımızın hepsi 
bunları harfiyen markasına duyduğu güvenden mütevellit 
yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Hal böyle iken en bü-
yük problem “sessiz çığlığı” kimsenin dikkate almaması. Bu 
sessiz çığlık karsızlıktır. Karsızlık öyle bir hal almıştır ki bu-
gün bütün yetkili satıcılar birer matematik profesörü gibi 
ticaretlerinin iki ucunu bir araya getirmeye çalışmaktadır. 
Bütün bu samimi ve özverili duruşun arkasında ise bir Ana-
dolu geleneği olan “Ar” vardır. Artık bu operasyonlar “Ar” için 
yürütülmektedir. Önerim ise öncelikle üretici/ithalatçı ve 
yetkili satıcılıkların ayrılmaz, kader birliği yapmış ve basiretli 
iki tacir gibi davranıp eldivensiz bir şekilde “karsızlık” prob-
lemini halisane diyaloglar ile çözmesidir. Aksi durumda bu 
sessiz çığlık devam edecektir. Ticaretten murat kazanç sağ-

lamaktır. Temel konu çözülürse herkes geleceğe daha umut-
lu bakar ve çoluğuna, çocuğuna temeli sağlam, sağlıklı birer 
iş yeri bırakabilir. Unutmayalım ki bizler de üretici/ithalatçı 
firmaların birer müşterisiyiz. Kanımca bizlerin de müşteri 
mutluluğu en üst seviyede olmalıdır.

Gelecekte bu meslek nasıl olacak, öngörüleriniz 
nelerdir?

Gelecek ile ilgili tahminler üretmek için öncelikle Avrupa’ya 
bakmak lazım. Zira Avrupa birliğine girmek için kapısı-
nı aşındırıyoruz, gümrük birliğimiz ise tesis edilmiştir. 
Regülâsyonlarımız birebir aynı. Fakat Avrupalı ne yapmış? 
Şehir merkezindeki yerini getirisi daha yüksek bir işe tahsis 
etmiş kendisi şehrin dışına çıkmış, tesisini ve personelini kü-
çültmüş ve maliyetlerini minimize etmiş. Tabir-i caiz ise ne 
kadar ekmek o kadar köfte çalışıyor, bu bir yol. Veya çok mar-
kalı devasa tesisler kurmuş ki bu da Avrupa’da çok tutmamış, 
yine rekabetin getirdiği dezavantajlar ve maliyet çarpanları 
birbirini balans etmemiş. Bu da bir başka yol. Fakat şu ger-
çeği asla unutmamalıyız, Yetkili satıcılık bir meslektir. Diğer 
mesleklerde olduğu gibi gereken kazançlar tesis edilmez ise 
her iki taraf için de ileride küçülme kaçınılmaz olacaktır ve 
sanki birinci yol daha tercihli bir yol haline gelecektir. 

1 Ocak 1974 Erzurum doğumlu Murat Şahsuvaroğlu, 
ilk ve orta öğrenimini Erzurum’da, liseyi ise İstanbul’da 
okudu. İngiltere’de üniversite eğitimini işletme lisansı ile 
tamamladı. Şu anda Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi İç Mimarlık Bölümü’nde ikinci sınıf öğrencisi olan 
Şahsuvaroğlu, evli ve üç çocuk babası.

Murat
ŞAHSUVAROĞLU
OYDER 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Yetkili satıcıların memnuniyeti de
en üst seviyede olmalı
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İlk 6 aylık pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz?

2 011 yılında, binek otomobil pazarının ilk 6 
ayına baktığımızda, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 55 oranında bir artış olduğunu 
görüyoruz. Premium segmentte  2500-3000 cc 
motor hacmine sahip araçlarda ise yüzde 40 

oranında büyüme gerçekleşti.  

İlk yarıda, geçen yıla oranla Infiniti satışlarında yüzde 40 ora-
nında artış gerçekleşti. Özellikle FX30d ve M30d modelleri-
mizin satışlarında önemli bir artış oldu. 

Premium segmentte SUV ve Sedan pazarı büyürken özellik-
le dizel araçlara olan talebin her geçen gün arttığı görülü-
yor. 2011 ilk 6 ayında toplam binek araç satışlarındaki dizel 
araç payı yüzde 60’a ulaşmış olup, Premium SUV pazarında-

Müşteri 
memnuniyeti, 
perakende işinde 
başarılı olmanın 
tek anahtarı

Murat GÜRÜNLÜ
Infiniti Genel Müdürü
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ki büyük hacimli motorlarda dizel oranı ise yüzde 95 seviye-
lerine geldi.

Yılın ikinci yarısını nasıl görüyorsunuz?

Yılın 2’inci yarısında büyümenin yavaşlayarak devam edece-
ği ve toplam pazarın 850 bine yakın bir satış adediyle kapa-
nacağı yönündedir.  

Infiniti olarak, yılın 2’inci yarısında Premium SUV ve Sedan 
segmentlerindeki pazar payımızı artırarak 2011 yılındaki 
toplam satış performansımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 
oranında artırmayı hedefliyoruz

Japonya da yaşanan felaketin İnfiniti ye etkileri 
nelerdir? Buna göre 2011 yılı hedeflerinizde deği-
şiklik öngörüyor musunuz?

Japonya’da yaşanan doğal felaketin ardından Infiniti fabri-
kası önemli bir zarara maruz kalmadı. Güvenlik kontrolleri 
sebebiyle 18 Mart’a kadar üretim kontrollü olarak durdurul-
du. Daha sonrasında ise üretimde oluşan farklar telafi edildi. 
2011 yılında 200 adet İnfiniti satışı gerçekleştirmeyi hedef-
liyoruz.

Aynı zamanda Bayraktar Grubunda Perakende 
Sorumlusu olarak Yetkili Satıcılığı nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Infiniti, Subaru ve Citroen markalarının ileriye dönük büyü-
me planlarına bağlı olarak büyük şehirlerde yapılanmaya 
başladık. Şu an İstanbul’da iki, İzmir’de bir tesisimiz mevcut. 
Ekim ayında Ankara’da dördüncü perakende noktamızı aç-
mayı planlıyoruz. Otomotiv perakendesi tüm çalışanlarımı-
za büyük bir keyif veriyor. Bayraktar Holding bünyesinde 
otomotiv perakende işini kurmak ve daha iyiye götürebil-
mek için gayretle çalışmak bizlerin en büyük motivasyon 
kaynağı. Perakende işi son derece dinamik, hızlı ve doğru 
kararların alınması gereken bir iş modeline ihtiyaç duyuyor. 
Müşteri memnuniyeti, perakende işinde başarılı olmanın 
tek anahtarı. Bunu sağlarken verimli ve planlı çalışmalar 
yapmanız gerekiyor. Yalnızca fiyata odaklı çalışmak istenilen 
başarıyı ve müşteri mutluluğunu getirmiyor. Bunu bu işi ya-
pan herkesin algıladığını görüyorum. Ancak bunu aksiyona 
geçirmek çok da kolay değil. Aldığımız keyif sanırım bunu 
başarmaya çalışmaktan geliyor.

Infiniti markasını anlatır mısınız?

Kullanıcısına ayrıcalıklı ve premium hayat tarzı da sunan 
Infiniti’yi farklı bir deneyim yaşamak isteyen ama çok göz 
önünde olmak istemeyen, asi ruhlu, performans tutkunu ve 
detaylarda zerafet arayan kişiler tercih ediyor. Çünkü “Sessiz 
Asiler”, gerçek lüksün kendi çizdikleri yolda özgürce hareket 
edebilmek olduğunu biliyorlar. Infiniti’leri farklılaştıran özel-
liklerin başında ise; tasarımdaki zerafet, iç mekânda kulla-
nılan gerçek deri ve ahşap malzemesinin kalitesi ve sınırları 
zorlayan performansı geliyor. Infiniti, kullanıcısına süratli 
ama kontrollü sürüş keyfi, konukseverlik, güvende ve hu-
zurlu olma hissi veriyor. 

İlham veren otomobil markası Infiniti’nin tüm modellerine 
ait bir tasarım hikayesi bulunuyor. Japon DNA’sında bulu-
nan özgünlük ve zerafet anlayışı markanın tüm modellerin-
de hissediliyor. 

FX modelinin farlarının tasarımında savaşçı bir samurayın 
kasları görülebiliyor. Yana doğru uzayan tasarım, dönüşler-
de yanların da çok iyi aydınlatılmasını sağlıyor, samuraylar 
da bu sayede yandan gelen saldırıları da görebiliyorlardı.

Infiniti M, mükemmel ağırlık dağılımına sahip gelişmiş şasi 
tasarımı, sportif yol tutuş teknolojisi ve 4 Tekerlekte 

Aktif Direksiyonla (4WAS) birlikte kullanılan süs-
pansiyon sistemi ile fark yaratıyor. Infiniti M 

güvenlik sistemleri ile hem kullanıcıların 
şeritten çıkmasını engelliyor hem de 

yan aynalardan kör noktada kalan 
araçları fark ederek kazaları ön-

lüyor. Otomobilin içinde her 
koşulda orman havası esintileri 
sağlanırken, konforu tamamla-
yan türünün tek örneği omuz 
hoparlörleri Infiniti M’in farkını 
ortaya koyuyor.  

Murat GÜRÜNLÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bö-
lümünden 1996 yılında mezun olan Murat GÜRÜNLÜ, 
iş hayatına aynı yıl Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. şirketin-
de Satış ve Sipariş Yönetim Uzmanı olarak başlamıştır. 
Ford Otomotiv’de 2004 yılına değin Filo Satış Tem-
silcisi, Satış Destek Ekip Lideri ve İç Anadolu Bölge 
Satış Müdürü, Uluslararası Şirketler ve Araç Kiralama 
Şirketlerinden Sorumlu Filo Satış Müdürlüğü görev-
lerinde bulunmuştur. Murat GÜRÜNLÜ 2004-2006 yıl-
ları arasında Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
şirketinde İstanbul Şube Müdürlüğü görevini yürüt-
müş, 2005-2006 yıllarında Koç Üniversitesi Executive 
MBA programını tamamlamıştır. 14 Temmuz 1971 
Kahramanmaraş doğumlu olan Murat GÜRÜNLÜ, evli 
ve bir çocuk babasıdır. GÜRÜNLÜ, iyi derecede İngiliz-
ce bilmektedir.
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OYDER, 
Tüketici davranışlarını 
takip ederek otomotive yön 
vermeye devam ediyor

Çınar NOYAN

OYDER’in, 2011 yılının ilk 6 ayına yönelik 
olarak Türkiye çapında bini aşkın 
müşteriyle gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 
Otomotiv Müşteri Profili” araştırmasının 
sonuçları açıklandı. 

O tomotiv sektöründe tüketici ile direkt te-
mas eden tek dernek olan OYDER, üyeleri-
nin bu özelliğinden faydalanarak, Türk tü-
keticilerinin tercihlerini ve demografilerini 
incelemeye başladı.

Çalışmanın ilk ayağı Ocak – Haziran 2011 dönemini kap-
sayan tüm Türkiye’deki satın alımlar ile hayata geçirildi. Bu 
dönemde OYDER üyesi yetkili satıcılardan otomobil ve hafif 
ticar araç satın alan müşterilerin doldurduğu anketler, titiz-
likle ve detaylıca incelendi. 

Bu incelemenin sonunda otomobil alışverişi gerçekleştiren 
tüketicilerin demografik özellikleri, tercih sebepleri, beğe-
nileri ve yerli otomobil üretimi hakkındaki görüşleri tespit 
edilmiş oldu.

Geniş kapsamlı sonuçlar, İstanbul’da gerçekleştirilen büyük 
bir basın toplantısı ile otomotiv basını ile paylaşıldı ve bu 
basın toplantısından çıkan sonuçlar kamuoyunda en çok ta-
kip edilen haberlerin başına oturdu.

OYDER olarak Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu kapsamlı 
ve aydınlatıcı araştırma sonuçlarını Otoban’da derinleme-
sine incelemeyi ve sizlerle bir kez daha paylaşmayı uygun 
gördük.

Otomobil Tüketicisinin Demografik Özellikleri

Otomobil ve hafif ticari araç müşterilerinin büyük çoğunlu-
ğunu erkekler oluşturuyor. Cinsiyete göre yapılan değerlen-
dirmede araç sahipliğinin yüzde 82’si erkeklerde, yüzde 18’i 
kadınlarda bulunuyor.

Yaş aralığı olarak yapılan incelemede ise 36-50 yaş aralığı 
yüzde 45 ile neredeyse tüm tüketicilerin yarısını oluşturu-
yor. Türkiye’de özellikle erkeklerin askerlik dönüşünün 25 
yaşa denk geldiği düşünülürse, araç satın alımı profesyonel 
hayatın ilk 10 senesinden sonra gerçekleştiriliyor yorumu 
yapılabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki ikinci en 
yüksek yaş dilimi yüzde 35 ile 26-35 arası ki bu da gelir sevi-
yesi yüksek olanların ilk olarak otomobil satın almayı tercih 
ettiklerini gösteriyor.
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Aracı satın alan kişinin çocuk sayısı

Araştırmanın satır başları

Aracı satın alan kişinin medeni hali

Aracı satın alan kişinin döşeme tercihi

% 80 Evli

% 20 Bekar
% 61

1-2 çocuk

% 24
çocuksuz

% 15
3-5 çocuk

% 0
5’den fazla

% 61
KUMAŞ

% 39
DERİ

Araç satın alanların çok büyük bir kesimi (yüzde 80) evli. Bu 
durumda ortalama erkek tüketici, askerlik sonrası önce ev-
lenmeyi daha sonra gelirine göre araç satın almayı hedefli-
yor denilebilir. Üstelik araştırma sonuçlarına göre araç satın 
alanların yüzde 61’i 1 yada 2 çocuk sahibi. Yani Türkiye’de 
otomobil satın alanlar çekirdek ailelerdir demek yanlış bir 
tespit olmayacaktır.

Araştırmamızda ön plana çıkan en değerli sonuçlardan biri 
ise Türk halkının ev sahipliği ile otomobil sahipliğini aynı 
dönemde çözmeye çalıştığı gerçeğidir. Araç satın alanların 
yüzde 80 oranında kendi evinde oturuyor olması, ev ile oto-
mobilin temel ihtiyaç olarak kabul edildiğinin göstergesidir 
denilebilir. Çalışılan iş olarak bakıldığında ise yüzde 41 ile 
serbest meslek sahipliği ilk sırada yer alıyor. Diğer araştır-
malarda da elde edilen bu sonuç aslında sadece doktorluk, 
avukatlık vs gibi meslekleri değil, kendi işinin sahipliğini 
daha çok vurgulamaktadır. Bu nedenle araç satın alanların 
yüzde 41’i kendi işinin sahibi yüzde 30’u da özel sektörde 
maaşlı olarak çalışmaktadır diye yorumlamak daha doğru 
görünmektedir.

Geçtiğimiz 6 boyunca otomobil sever-
lerin yüzde 40’a yakınının “tavsiye” ile 
araç aldığını ortaya koyan rapora göre 
günlük gazeteler ise yüzde 25 gibi açık 
ara bir farkla mecralar arasında en bas-
kın yönlendirici unsuru oluşturuyorlar. 
Bununla birlikte özellikle neredeyse tüm 
firmaların gerek ulusal ölçekte gerekse 
lokal test sürüşü aktivitelerinin önemini 
ortaya koyan araştırmada, tüketicilerin 
yüzde 67’sinin test sürüşü yapmadan 
asla yeni bir araç almadığı sonucu dik-
kat çeken bir başka veri olarak ön pla-
na çıkıyor.

Geçmiş 6 boyunca en çok tercih ed-
ilen renk olarak yüzde 40’a varan 
oranda beyaz dikkat çekerken, hemen 
ardından ise yüzde 30’a yaklaşan oran-
da siyah rengin tercih açısından gri 
rengi geçerek ağırlık kazanması dikkat 
çekiyor.



ARAŞTIRMA

26 AĞUSTOS 2011

Aracı satın alan kişinin renk tercihi

Araç satın alanların yüzde 41’i kendi işinin sahibi iken şirket 
üzerine alınan araçların oranının sadece yüzde 27’de kalma-
sı, tüketicilerin araç sahipliğinde şirket yerine bireysel sahip-
liğe daha çok önem verdiklerini gösteriyor.

Tüketicilerin beğeni ve tercihleri

Son dönemde hızla artan ekonomik araç beklentisi nede-
niyle dizel araç satışlarında patlama yaşanmıştı. Dizel terci-
hinin daha baskın bir tercih olması nedeniyle araçların şan-
zıman tercihleri ikincil kalmış gibi gözüküyor. Tüketicilerin 
vites tercihinde düz vitesi yüzde 47, otomatik vites ise yüzde 
48 ile hemen eşit dağılım gösteriyor. Kalan yüzde 5’lik pay 
ise son dönem araçlarda sıkça rastladığımız hem düz hem 
otomatik kullanılan melez şanzımanların oluyor.

Araçlarda prestij simgesi olarak kabul edilen ve daha çok 
lüks segmentlerde görmeye alışık olduğumuz deri döşeme 
seçeneği çok ciddi bir pay alarak yüzde 39’a ulaşmış durum-
da. Yani artık deri döşeme seçeneğinin lüks segmentlere 
özel olmadığı ve her segmentteki araçta tercih edilebildiği 
anlaşılıyor.

Renk tercihinde ise milenyum rengi kabul edilen gümüşün 
saltanatının sona erdiği ve artık tercihlerde yüzde 21 ile 
üçüncü sıraya indiği görülüyor. Türk tüketicisi tarafından 
son 6 ayda en çok tercih edilen renk yüzde 44 ile beyaz. Be-
yazı yüzde 31 ile siyah takip ediyor. Bu istatistikte en çok dik-
kat çeken konu ise 3 ana rengin toplam satışın yüzde 96’sını 
oluşturmasıdır diyebiliriz. Türk milletinin araç rengi konu-
sunda cesur davranmadığı ve ana renklerden ayrılmadığı 
çok net bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. 

Satın alma kararı

Araç kullanıcıları araçlarını seçerken en çok tavsiyelere kulak 
veriyorlar. Tüm araç alanların yüzde 42’si arkadaş tavsiyesi ile 
alacağı modele karar verirken, reklamlardan da en çok gaze-
te reklamlarının etkili olduğu anlaşılıyor. Gazete reklamları 
yüzde 19 ile birinci sırada yer alırken internet yüzde12 ile 
ikinci ve televizyon reklamları yüzde 7 ile üçüncü sırada yer 
alıyor.

Türk tüketicisi alım kararını verirken en çok finansal konula-
rı araştırıyor. Aracını seçerken öncelikle yüzde 39 ile fiyatını 
değerlendiren tüketiciler daha sonra yüzde 31 ile kredi ola-
naklarını araştırıyorlar. Hali hazırda kullandığı aracın takas 
imkanları ise ancak yüzde 7 ile üçüncü sırada yer bulabiliyor.

Araç satın alanların üçte ikisi araçlarını satın almadan önce 
mutlaka test ediyorlar. Test sonuçlarına göre hangi modeli 
tercih edeceklerini şekillendiriyorlar.  Test edilen araçların 
içinde alım kararını etkileyen en önemli faktör aracın fiyatı 
(yüzde 22). Daha sonra tüketiciler aracın iç ve dış görüntüsü-
ne (yüzde 15) değer veriyorlar. Görüntünün ardından yakıt 
sarfiyatı ve konfor özellikleri hemen hemen aynı seviyede 
(yüzde14) ilgi görüyor. 

OYDER, 6 aylık süreçlerle tüketicilerin nabzını tutmaya de-
vam edecek. Tüketiciler ile temas halinde olan yetkili satıcı-
lar kanalıyla toplanan bu bilgiler, ilgili dönemlerde kamuo-
yu ile paylaşılarak duyurulmaya devam edecek. 
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% 31
SİYAH

% 21
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% 3
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% 2
DİĞER

Otomobil alım kararını tetikleyen faktörler
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SURTAŞ OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.

KÜLLECİ OTO SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. 

Opel ve Chevrolet Bayii - İzmir

Citroen Bayii - Aydın

Surtaş, tarihinde İzmir’de kuruldu. İlk kuruluş yıllarında İzmir, 
Manisa, Tire ve Bayındır çevresinde kum ocağı işletmeciliği ve 
inşaat sektöründe hafriyat faaliyetlerini yürüttü. 2004 yılından 
itibaren, inşaat faaliyetlerinde altyapı yanında kaba ve ince işle-
re de giren Surtaş, başta İzmir ve  İstanbul olmak üzere, birçok ili-
mizde hayata geçirilen önemli inşaat projelerinde görev alarak, 
sektörün bilinen ve önemli şirketleri arasına girdi.

Surtaş, 2009 tarihinden itibaren otomotiv ve sigorta sektörün-
de hizmetlerini sunmaya başladı.  İzmir ve Aydın ilinde Opel ve 
Chevrolet markalarının yetkili satış ve servis ile seçkin sigorta 
sigorta şirketlerinin acenteliğini yapmaktadır. İzmir plazasında 
4.800 m2 kapalı alan, 680 m2 açık alanda,  Aydın plazasında  ise 
2.262 m2 kapalı alan ile 1.800 m2 açık alanda faaliyetlerini sürdü-
ren Surtaş Otomotiv Satış, servis, yedek parça, ikinci el ve sigorta 
departmanları ile müşterilerine profesyonel  ve güler yüzlü eki-
biyle hizmet vermektedir. 

2006 yılından itibaren Citroen yetkili servis ve satış noktası 
olarak Aydın ilinde 3500 m2 kapalı ve 1000 m2 açık alanıyla 
faaliyet göstermektedir.

Satış, servis, sigorta, yedek parça, ikinci el alanlarında hizmet 
veren firma müşterilerinin memnuniyetini beklentilerin üze-
rinde sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda; 
dürüst,çözümcü,güleryüzlü,alanında deneyimli, profesyonel 
bir kadroyla yola çıkan firma sürekli yenilenerek yükselen bir 
başarı grafiği yakalayıp uzun yıllar da yoluna devam etmeyi 
planlamaktadır.

OYDER'in 
yeni üyeleri
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OYDER ilk defa Türkiye’de ve yurt dışında çok büyük bir potansiyele sahip olan HDİ 
Sigorta ile ortak bir projeye imza atmıştır. OYDER ve HDİ Sigorta arasında yapılan 

anlaşma gereği, OYDER’e üye olan yetkili satıcılara özel olarak hazırlanmış “OYDER 
Borcumu Öder” ferdi kaza poliçesi hayata geçirilmiştir.

OYDER ilk defa Türkiye’de çok büyük bir dağıtım ağına sahip olan OVM Petrol Ofisi ile or-
tak bir projeye imza atmıştır.

OYDER ve OVM Petrol Ofisi arasında yapılan anlaşma gereği, sadece OYDER’e üye olan  
değerli üyelerimizin şirketlerine kayıtlı araçları için, araç sayılarına göre değişkenlik gös-
termek koşuluyla akaryakıt pompa fiyatları üzerinden ticari avantajlar sağlanmaktadır.

OMV Petrol Ofisi Türkiye de 81 ilde 1670 istasyonuyla hizmet vermektedir. Bu alanda en 
yaygın hizmet ağına sahiptir.

OVM Petrol Ofisinin sunduğu AutoMatic Filo Yönetim Sistemi’ne dâhil olacak OYDER üye-
leri, filolarındaki araçların akaryakıt alımlarını online ve merkezi olarak kontrol edebil-
mekte, araçlarının akaryakıt alımlarına TL, Litre, Tarih, Gün, Saat ve Bölge bazında kısıtla-
malar koyabilmektedir. Sisteme dâhil olacak firmaların akaryakıt alımları her ayın 15. ve 
son günü OMV Petrol Ofisi tarafından merkezi olarak ayda 2 defa faturalandırılmaktadır. 
Operasyonel ve muhasebe kayıtları açısından iş gücü verimliliği sağlayan sistem internet 
üzerinden tüm alışveriş ve fatura detaylarını raporlandırmakta, aynı zamanda fatura de-
taylarını istenen adreslere elektronik posta ile göndermektedir. 

OYDER ve HDİ Sigorta işbirliği

Konu ile ilgili mail veya faks yoluyla  (ebru@oyder-tr.org , Faks: 0 216 355 72 69,
Telefon: 0 216 355 73 16) OYDER ile irtibat kurunuz.

Konu ile ilgili mail veya faks yoluyla  (ebru@oyder-tr.org , Faks: 0 216 355 72 69,
Telefon: 0 216 355 73 16) OYDER ile irtibat kurunuz.

OYDER ve OVM Petrol Ofisi işbirliği
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"OYDER Borcumu Öder"
Ferdi kaza poliçesi
“OYDER Borcumu Öder” güvence planı nedir?

O luşabilecek bir kaza sonucu vefat veya sü-
rekli sakatlık durumunda, seçilen limit al-
ternatifleri dahilinde 3 yıl boyunca sakat-
lanma durumunda şahsınıza, vefat halinde 
ise geride kalan kanuni varislerinize tazmi-

nat öder. Bununla birlikte 20 bin TL limitli hukuksal koruma 
teminatı da aynı poliçe altında sunulmaktadır.

Neden tercih edeyim?

“OYDER borcumu öder” güvence planı ile, vefat veya sürekli 
sakatlık durumunuzda sevdikleriniz mağdur kalmayacak.

Peki risk gerçekleşirse ne olacak?

Poliçe teminatları kapsamında gerçekleşen bir kaza sonu-
cunda; ilk yıldaki teminatı ne ise 3 yıl boyunca geçerlidir. 
Vefat ve sürekli sakatlık teminatları 7 gün 24 saat yurt içi ve 
yurt dışında olabilecek kazalar için geçerli olup ferdi kaza 
genel şartları dahilinde verilmektedir. Örneğin; 3 yıllık plan-
da, poliçe teminatı 1.000.000 TL ise, risk hangi yıl gerçekle-
şirse gerçekleşsin, poliçe teminatı yine de 1.000.000 TL dir.

Hangi durumlar kaza sayılır?

n	 Trafik (uçak, otobüs,tren, gemi, vb.), yangın, iş ve ev kaza-
ları.

n	 Kapkaç ve terör nedeniyle oluşan kazalar

n	 Yılan veya haşarat sokması sonucunda meydana gelen 
zehirlenmeler (Kene ısırması dahil)

n	 Hobi olarak yapılan futbol, basketbol, vb. sporlar nede-
niyle oluşan kazalar.

n	 Isırılma neticesinde meydana gelen kuduz.

n	 Yanık ve ani hareket neticesinde adale ve sinirlerin incin-
mesi, burkulması ve kopması.

n	 Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların 
solunması.

Hukuksal koruma neyi kapsar?

Hukuksal koruma teminatı ile; sigortalının iş bu poliçe kap-
samına giren bir hasar sebebiyle kendisine karşı açılan bir 
dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorun-
larının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder.

Yani; vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, ha-
kem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar, dü-
zeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları ve dilekçe yazı-
mı ile ilgili oluşabilecek harcamalar, yukarıda belirtilen limit 
dahilinde ödenir. 

Limit Alternatifleri
Teminatlar

Toplam Prim
Vefat / Daimi Sakatlık Hukuksal Koruma

1. Alternatif 500.000.00.- TL 20.000.00.- TL 1.575.00.- TL
2. Alternatif 750.000.00.- TL 20.000.00.- TL 1.995.00.- TL
3. Alternatif 1.000.000.00.- TL 20.000.00.- TL 2.415.00.- TL

ÖDEME PLANLARI

n Teminat süresi 3 yıl
n		Tablodaki prim tutarları her yıl değil, sadece bir defa ve ilk yıl ödenecektir.
n		Police başlangıç tarihinden önce 66 yaşından gün alan bireyler teminata dahil değildir.
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A sistans en basit tanımı ile acil durumlarda 
ihtiyaç duyulan hizmetlerin hızlı, güvenilir 
ve kaliteli şekilde, profesyonel olarak sağ-
lanmasını ifade ediyor. Çekme, kurtarma, 
yedek kiralık araç ve yolda onarım gibi hiz-

metler içeren yol yardım, verilen tüm asistans hizmetlerinin 
yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor.

Bu gün Türkiye’de anlaşmalı olduğumuz ve sayıları her gün 
artan yaklaşık 720 civarında çekme kurtarma firması ve yine 
190 araç kiralama firması bulunuyor. Tur Assist’in yıllık çek-
me kurtarma adedi orlalama 400 bin. Bu, tüm Türkiye’de 
asistans hizmetleri kapsamında verilen çekme kurtarma 
hizmetlerinin yaklaşık yüzde 70’i.

1996’da kurulduğu ilk günden beri Türkiye’de asistans kav-
ramının yerleşmesi ve gelişmesi için çok büyük katkılar sağ-
layan Tur Assist bugün sigorta ve otomotivde yüzde 60’ın 
üzerinde pazar payına sahip. Sektördeki lider konumu, yıllar 
boyunca süren hassas çalışma ve adanmışlığın eseri.

Şu anda Tur Assist’in müşterileri için çalışan 3.200 adet çek-
me ve kurtarma aracı var, bunların büyük bir kısmı Tur Assist 
logosu taşıyor. 15 binin üzerinde kiralık araç mevcut. Yılda 
400 bin günün üzerinde araç kiralayan Türkiye’nin en büyük 
RAC müşterisi konumundayız.

Özellikle müşterinin sıkıntı yaşadığı bir durumda asistans 
hizmetleri, otomotiv ve sigorta şirketinin yaklaşımını, pro-
fesyonelliğini ve hizmet kalitesi temsil ediyor. Bu doğrul-
tuda asistans şirketinin başarısı müşterinin şirketine yıllar 
sürecek olan bir bağlılık duymasını sağlayabiliyor. Özellikle 
hizmet verdiğimiz otomotiv markalarının kullanıcılarından 
muhteşem teşekkür mektupları bize ulaşmakta.Bu durum 
bizler için çok gurur verici. Bunun yanında kurumsal müş-
terilerimizi yaratıcı çözümler ve yeni ürünlerle sürekli des-
tekleyerek karlılıklarını arttırma yönünde devamlı çalışmalar 
yapıyoruz.Asistansın yanında otomotiv sektörüne sunduğu-
muz 2. el ve uzatılmış garanti sistemleri, lastik koruma plan-
ları, ödeme koruma planları bunlara örnek.

Sigorta sektöründe şirketler ile yıllık kontratlar yapılarak  be-
lirlenen kapsamlar dahilinde hizmetlerin şirketin sigortalıla-

rına sunulması şeklinde gerçekleşiyor. Genel hatları ile bazı 
standartlar uygulansa bile sigorta şirketinin istekleri doğrul-
tusunda kapsamlar değişebiliyor. Tur Assist olarak 25 sigorta 
şirketi ve 26 otomotiv markasına hizmet vermekteyiz. Çalış-
tığımız tüm sigorta şirketlerine eşit mesafede durarak en 
yüksek standartta hizmet vermek temel prensibimiz. Zaten 
kurumsal alanda çalışmasına karşın Tur Assist kendi marka-
sı ile de tanınan ve saygınlığı bilinen bir kurum.Bu sebeple 
tüm iş süreçlerimizde bütün müşterilerimiz adına bu değeri 
daha da arttırarak devam etmek bizim için bir zorunluluk.

Tur Assist’in gücü üç temel unsurdan geliyor.Bunlardan biri 
sayıları hergün artan ve hem nitelikleri hem de müşteriye 
davranış biçimleri ile kalitelerini tüm süreçlerde ortaya ko-
yan 350 kişilik çağrı merkezi ekibimiz. Eğitimlerle destekle-
nen bu ekip her gün 13 bin civarında çağrı alıyor ve 4.500 
üzerinde hizmet organize ediyor.

Diğer güç kaynağımız ise Türkiye ve dünyada en yüksek 
standatlarda hizmet sağlayabilen şirketlerden oluşan dev 
networkümüz. Bu gün tüm Türkiye’de beşbinin üzerinde 
anlaşmalı hizmet birimimiz bulunuyor.Bu birimler devamlı 
denetleniyor.

Üçüncü gücümüz ise sürekli yatırımlarla geliştirdiğimiz 
teknolojimiz.Bu gün asistans konusunda başta AMA olmak 
üzere en gelişmiş yazılımları kullanıyoruz. Futura sistemi 
memnuniyeti en yüksek seviyeye çıkarabilmek için akıl-
lı telefonlar kullanarak geliştirdiğimiz başka bir sistem. Bu 
sistem sayesinde sigortalıya en yakın olan hizmet birimine 
otomatik iş ataması sağlanıyor ve müşterinin cep telefonu-
na kaç dakika sonra çekici aracın yanına ulaşacağı mesajı 
gidiyor.

Müşteri memnuniyetini ölçümlemek için pek çok farklı uy-
gulamamız var. Kurumsal müşterilerimizin mutluluğunu 
anketler, görüşmeler ve benzeri uygulamalar ile devamlı 
sorguluyoruz. Ayrıca 2009’da faaliyete geçen acente iletişim 
merkezimiz sayesinde şirketlerin acenteleri bizimle pek çok 
kanaldan direkt temasa geçerek görüş paylaşabiliyor.

Bize ulaşan aksaklıklar en geç 2 gün içerisinde çözümleniyor, 
çözümlenmeden hiçbir dosya kaldırılmıyor. Müşteri şirketle-
rimizin yaptırdıkları araştırmalara ek olarak memnuniyet öl-
çümlemesi için kendi içimizde de çeşitli yazılımlar kullanıyor 
ve konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Temsil ettiğimiz marka-
ların prestijini daha da arttırmak bizim için büyük önem ta-
şıyor.Yapılan tüm araştırmada müşteri memnuniyeti sonuç-
larımızın yüzde 98 üzerinde çıkması bu konuya verdiğimiz 
önemi kanıtlar nitelikte. 

A. Güven AYKAÇ
Tur Assist Genel Müdürü

Acil durumlarda 
hızlı, güvenilir ve 
kaliteli hizmet
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İÇİMİZDEN BİRİ

MÜŞTERİNİN SESİ

Sizi tanıyabilir miyiz?

1960 Trabzon duğumluyum. Trabzon Ticaret Lisesi me-
zunuyum. Evli ve 6 çocuk babasıyım. 12-13 yaşımdan bu 
yana otomotiv sektöründeyim. 

Otomotiv ile ilgili ailenizin ve sizin geçmişiniz-
den bahsedermisiniz? 

Otomotiv, baba ve amcamızdan bize kalmış olan sektö-
rel miras. Rahmetli babam ve amcam otomotiv sektö-
rüne kamyonculukla adım atmışlar. Daha sonra bir süre 
hurdacılık işi yaptılar. Hurdacılıktan sonra, zamanın kam-

yon markalarına ait yedek parça ticareti işine giriyorlar. 
Trabzon’da 1955-1996 yılları arasında BMC, Dodge, Man 
kamyon bayiliğini de yaptılar. 1985 yılında Renault’un 
yetkili satıcısı olduk. Ailemin, bizleri sektörde yetiştirme-
leri 1972 yılından itibaren başladı. Şu anda Renault mar-
kasının yetkili satıcılığını yürütmekteyiz.

Sizce otomotiv sektörünün en önemli problem-
leri ve çözümleri nelerdir?

Türkiye’de markalar yetkili satıcılarına otomobil satışına 
verdikleri kar marjının yüzde 90’nını geliştirdikleri satış 
politikaları ile geri almaktadırlar. Bunun yanısıra marka-
ların standartlarının gerçekleştirilmesi yetkili satıcılara 
yüksek miktarlarda mali yük getirmektedir. Eğer sektöre 
yapılan yatırımlar başka sektörlere yapılması durumun-
da çok yüksek sermayelere sahip olunacağı kanaatini ta-
şımaktayım.1980 ile1996 yılları arasındaki sektörün karlı-
lığı bundan sonra olması mümkün değildir. 

Türkiye de önümüzdeki 3 yılı otomotiv sektörü 
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Otomobil yetkili satıcılığı talep edilen sektör konumun-
dan çıkıp talep görmeyen meslek gurubuna girecektir.

İsmail KOÇ
Koçmak, Trabzon Renault Yetkili Satıcısı

Aileden otomotivci
Koçmak Otomotiv

Kaçıncı otomobilinizi alıyorsunuz? 
Dokuzuncu otomobilimi satın aldım.
Müşteri olarak marka değiştirme sebepleri neler ola-
bilir?
Tercih edilen markanın gerek üretim kalitesini gerekse servis 
kalitesini düşürmesi olur. Yani kısaca sattıkları aracın her an-
lamda arkalarında durmaları gerekir. Satış kalitesi, servis ve 
ikinci el olarak…
Otomobil alırken nelere dikkat edersiniz? Sizin için 
olmazsa olmazlar nelerdir?
Markanın teknolojik gelişimleri takip etmesi ve bunları uygu-
laması, Türkiye şartlarında yakıt ekonomisi çok önemli, yani 
kesinlikle dizel bir araç ve olmazsa olmazların en başında da 
güvenilir sağlam bir otomobil ve marka olmasıdır. 
Yetkili satıcıdan aldığınız hizmet sizin için ne ifade 
ediyor?
Vizyonu geniş olan satış danışmanlarıyla çalışan yetkili satıcıyı 
tercih ederim. Bunun sebebi ise araç alırken her konuda, her 
noktada aydınlatılmak, bilgilendirilmek isterim. Servisde ise en 
kısa sürede en kaliteli servis hizmetini veren Yetkili Satıcı her 
zaman tercihimdir. 

Müşterinin sesi:
Vizyonu geniş yetkili 
satıcıyı tercih ederim





OTOBAN’DAN ÖĞÜTLER

‘dan iş dünyasına
öğütler
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Koray TULGAR
Citroen Baylas CFO

Düşük fiyatlar ve karlılık, çok nadiren bir araya gelir.

Peter Drucker
Rakiplerinize önem verin, hatalarınızı ilk önce onlar fark eder. 

Antisthenes (MÖ 444)

Bir planınız yoksa haritanız yok demektir. Haritanız yoksa defineyi asla bulamazsınız.
Richard Templar

Çok açık görünen bir gerçek kadar yanıltıcı bir 

şey yoktur.
Sir Arthur Donan Coyle

Belki,  ezberlemeniz ve sürekli kendimize 

sormanız gereken en faydalı soru 

şudur: “Şu anda zamanımı en iyi nasıl 

değerlendirebilirim”
Brain Tracy

Üstlerinize problemlerle ilgili sürekli 

geribildirim verin.
Richard Templar

Ne kadar çok çalışırsanız şansınız o kadar 
artar.

Gary Player, Profesyonel golfcü

Bir grup, ancak her üyesi kendisinin ve 
diğerlerinin aldığı övgüye katkısından 
yeterince emin olduğu zaman ekip 
konumuna yükselir.

Norman Glass Shidle,
The Art of Successfull Cominication

En korkulacak an, zafer anıdır.
Napoleon Bonoparte

İyi oyunculara sahip olmak kolaydır. Zor olan onları 
birlikte iyi oynatabilmektir.

Casey Stengel,
New York Yankees takımının eski menajeri

Bu tuhaf yaşamın tuhaf ironilerinden biri de şudur: 
kim en sıkı biçimde çalışır, kim en katı disiplin 
altında hareket eder, kim bir amaca ulaşmak için 
bazı keyif verici şeylerden fedakarlık yaparsa, en 
mutlu insan o olur.

Brutus Hamilton,
Dekatlon koçu

Yönetimin etkinliği merdivene başarıyla 
tırmanmaktır, ama liderlik, merdivenin doğru 
duvara dayalı olup olmadığıyla ilgilenir.

Steven Covey,
Yönetim Danışmanı

Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni 
vardır.

Bill Bethell
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Türk tüketicisinin elektrikli 
araçlara ilgisi kadar 
beklentileri de yüksek

Deloitte’un yeni raporuna 
göre, Türkiye’deki tüketicilerin 
elektrikli araçlara ilgisi 
yüksek… Ancak elektrikli 
araçlarda yaygınlaşmanın 
sağlanması için tüketicilerin 
hem bilgi ve farkındalık 
seviyesinin arttırılması hem 
de çekincelerinin giderilmesi 
konusunda sektör paydaşlarına 
önemli görevler düşecek. 

D eloitte tarafından Türkiye’deki tüketicilerin 
elektrikli araçlardan beklentilerini anlamak 
üzere gerçekleştirdiği anket çalışmasının 
sonuçlarını ortaya koyan “Elektrikli araçlar 
yolda... Dönüşüme hazır mısınız?” başlıklı 

rapor yayınlandı.

Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve 
İtalya’da yapılan online araştırmaya dayanan raporda, elekt-
rikli araçlarla ilgili Türkiye ve Avrupa’daki potansiyel tüketici 
profilleri, Türkiye’deki tüketiciler açısından yaygınlaşmanın 
önündeki engeller ve beklentiler, Avrupa’daki sonuçlarla 
karşılaştırmalı olarak inceleniyor.

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Güneş Süsler 
yayınlanan rapora ilişkin olarak, “Tüketicilerin elektrikli araç-
lara yüksek ilgisi dikkate alındığında çevre dostu elektrikli 
araçların geleceği parlak gözüküyor.  Ancak yaygınlaşmanın 
önünde çeşitli engeller de var. Tüketicilerin performans ve 
fiyat beklentileri, sürüş menzili, şarj altyapısı ve toplam mali-
yet konularındaki kaygıların giderilmesi ve eş zamanlı olarak 

tüketici bilgi seviyesi ve farkındalığının geliştirilmesi yaygın-
laşma açısından kritik” dedi.  

Süsler, “Gerekli şarj altyapısı çalışmaları, vergi, mevzuat ve 
düzenlemelerin tamamlanması ile tüketicinin menzil, araç 
güvenilirliği ve emniyet, performans, satınalma maliyeti gibi 
kaygılarının aşılması ve tüketici bilgi seviyesi ve farkındalığı-
nın yükseltilmesi için tüm kamu kurumları, otomotiv sanayi 
kuruluşları, otomotiv dernekleri ve özel sektör kurumlarına 
görevler düşmekte.  Ayrıca kullanım özellikleri dikkate alına-
rak kamu araçları, filo araçları ve taksilerde elektrikli araç kul-
lanımının arttırılması ve gelişmiş ülkelerdeki araç paylaşımı 
gibi alternatif uygulamaların geliştirilmesi de yaygınlaşmayı 
hızlandıracak.” diye konuştu.

Türkiye’deki İlgi Daha Fazla

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki katılımcıların elekt-
rikli araçlara Avrupalı tüketicilere oranla çok daha fazla ilgi 
gösterdiği görülüyor. Türk tüketicilerin bu araçlar hakkın-
daki farkındalığı her geçen gün artmasına rağmen henüz 
bilgi seviyelerini düşük olarak nitelendirmeleri dikkati çeki-
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yor. Araştırmanın diğer dikkat çekici sonucu da tüketicilerin 
elektrikli araçlardan beklentilerinin en üst seviyede olması.

Tüketicilerin elektrikli araç satın alma kararı vermesini,  içten 
yanmalı motorlu araçlardan da beklenen güvenilirlik, em-
niyet ve toplam kalite faktörlerinin yanı sıra sürüş menzili 
ve şarj süresi gibi performans faktörleri ile satınalma fiyatı, 
enerji tüketim, bakım ve tamir gibi toplam kullanım maliyet-
leri ve çevresel faktörlerin etkilediği görülüyor.

Menzil, şarj ve maliyet en önemli kriterler

Rapora göre, tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentileri 
üç ana başlık altında toplanıyor:

1. Sürüş Menzili: Türkiye’deki tüketicilerin haftaiçi ve hafta-
sonu günlük sürüş dinamikleri dikkate alındığında elektrikli 
araçların neredeyse tamamının sunduğu 120 kilometrelik 
sürüş menzili tüketicilerin kullanım ihtiyaçları açısından ye-

terli olmasına rağmen, tüketicilerin %80’i tarafından elekt-
rikli araç satınalmayı değerlendirmek için 120 kilometre ve 
altındaki sürüş menzilinin yeterli bulunmamaktadır. 

Elektrikli araçlarda teknolojik gelişmeler ile sürüş menzilinin 
geliştirilmesinin yanı sıra konvansiyonel enerji tedarik alış-
kanlıklarının elektrikli araçlar doğrultusunda adaptasyonu 
ve şarj istasyonu yayılımının arttırılması ile tüketicilerin sü-
rüş menzili konusundaki kaygılarının giderilebileceği öngö-
rülmektedir.

2. Şarj Süresi ve Altyapısı: Hızlı şarj, Avrupa’lı tüketiciler ta-
rafından kritik olarak görülmesine rağmen, Türkiye’deki tü-
keticiler uzun süreli şarj opsiyonuna daha sıcak yaklaşmak-
tadır. Uzun süreli şarj için evde şarj tüketiciler tarafından en 
çok kabul gören opsiyon olarak dikkati çekerken iş yerinde 
şarj opsiyonunun en düşük ilgiyi görmesi planlı enerji teda-
rik alışkanlıkları konusunda tüketicilerin bilgi ve farkındalık 
seviyesinin düşük olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Tüketicilerin farkındalık seviyesinin arttırılması ve şarj istas-
yonlarının bulunabilirliğinin arttırılması şarj süresi ve alt-

yapısı konusundaki tüketici kaygılarını gidererek elektrikli 
araçların yaygınlaşmasını önemli ölçüde hızlandıracaktır.

3. Fiyat ve Toplam Maliyet: Türkiye’deki tüketiciler, Avrupa 
ortalamalarına paralel olarak elektrikli araçlara, içten yan-
malı motorlu araçlara oranla daha fazla ücret ödemek iste-
memektedirler.  Benzin fiyatlarının trendi ve içten yanmalı 
motorların yakıt tüketim verimliliği de elektrikli araçların 
yaygınlaşması için belirleyici faktörler olarak öne çıkmakta-
dır. 

Tüketicilerde satınalma, bakım, tamir, enerji tüketimi mali-
yetlerini içeren toplam sahip olma maliyeti etkenleri üzerin-
deki farkındalığın artması da elektrikli araçların yaygınlaş-
masını hızlandıracaktır.

Raporda, Türkiye’deki tüketicilerin elektrikli araçlara yük-
sek oranda ilgi göstermelerine rağmen, elektrikli araçların 
yaygınlaşması, tüketicilerin bilgi ve farkındalık seviyelerinin 
arttırılması ve  tüketici kaygılarını giderecek aksiyonların ha-
yata geçirilebilmesi ile mümkün olacağı öngörülüyor. 

Tüketicinin elektrikli araçlardan beklentileri

Deloitte’un gerçekleştirdiği elektrikli araçlar tüketi-
ci anketi sonuçlarına göre Türkiye’deki katılımcıların 
büyük bir kısmının elektrikli araçlara ilgisinin yüksek 
olması ile birlikte tüketicilerin elektrikli araçlardan 
beklentilerinin de üst seviyede olduğu gözlemlen-
mektedir. Katılımcıların elektrikli araç satınalma kararı 
verirken “çok önemli” olarak nitelendirdiği birçok et-
ken bulunmaktadır. Elektrikli araçlar ve içten yanmalı 
motorlar karşılaştırmalı olarak bakıldığında güvenilir-
lik, emniyet ve toplam kalite her iki araç türü için de 
aynı önemde nitelendirildiğinden bu etkenler diğer bir 
deyişle tüketici tarafından hijyen faktörü olarak belirtil-
miştir. Katılımcıların elektrikli araçlardan beklentilerin-
de içten yanmalı motorlar ile karşılaştırmalı olarak ön 
plana çıkan konulara baktığımızda enerji tüketimi ve 
maliyeti, bakım maliyetleri, fiyat, performans ve çevre-
sel etkiler ön plana çıkmaktadır.
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O tomobil dünyası 125. doğum yılını kutlar-
ken sektörün son 50 yılındaki gelişmeler 
daha önceki 75 yıl ile kıyaslanamayacak ka-
dar hızlı yaşandı. Tasarım, teknoloji, pazar-
lama teknikleri zamanla değişti ama sektö-

rü derinden etkileyen en önemli gelişmelerden biri Japon 
markaların dünya piyasasına açılmasıydı. Japon markaları 
1960’lı yıllara kadar ABD ya da Avrupa gibi büyük pazarlarda 
hiç bilinmiyordu. Peki, ne oldu da Japonlar otomobil dünya-
sını ele geçirdi?

Bunun için öncelikle Japon otomobil sektörünün geçmişine 
bakmak gerekiyor. Japonya’daki ilk benzinli otomobil 1907 
yılında üretildi. 1920 yılına gelindiğinde Japonya’daki oto-
mobil sayısı yaklaşık 9 bin adede ulaştı. Bunların bir kısmı da 
ithal edilen markalardan oluşuyordu. 1923 yılındaki büyük 
deprem felaketi sonrası Ford, GM ve Chrysler üretim izni aldı 
ve fabrikalarını kurdu. 1935 yılına gelindiğinde Japonya’daki 
otomobil sayısı 35 bin adede ulaştığında Japon Hükümeti 
yerli otomotiv sektörünü korumak ve geliştirmek amacıyla 
otomobil ve otomobil parçası ithalatını yasakladı. Ancak 
bunun erken bir karar olduğu hemen ortaya çıktı. Çünkü 
Japonya, otomobil geliştirme ve üretimi konusunda henüz 
yeterli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip değildi.1930’lu yıl-
larda Amerikan, İngiliz, Fransız markalardan alınan lisanslar-
la iç pazarı doyuran Japon markaları1950’li yıllarda özbeöz 

kendi modellerini yaratma yoluna gitti. Japonya’da geçerli 
olan kurallar nedeniyle geliştirilen modeller çoğunlukla 3.20 
m boyunda, 360 cc hacminde motora sahip, basit ve çirkin 
otomobillerdi. Bonsai boyutlu bu otomobillerin dış pazar-
lara ihraç edilmesi çok da mümkün değildi. Zaten ABD’ye 
yapılan ilk ihracat denemeleri de hüsranla sonuçlandı.

Japon otomobil endüstrisinin kabuk değiştirdiği ve modern 
pazarlara uyum sağlamaya başlaması 1960’lı yılların başına 
denk geliyor. Toyota, Datsun gibi birkaç markanın İtalyan ta-
sarım öğelerini bol miktarda içeren yeni nesil modelleri ih-
racat atılımını başlatmaya hazırdı. İlk aşamada Avrupa’dansa 
ABD pazarını hedefleyen Japon markaları birkaç yıl içinde 
Amerikan tasarımlarına yöneldi. 1962 yılında yaklaşık 268 
bin adet olan otomobil üretimi 1968 yılında 2 milyon ade-
di aştı. Böylece İtalya, Fransa ve İngiltere’yi geride bırakan 
Japonya, 1980 yılına gelindiğinde Almanya ve ABD’yi de ge-
ride bırakmıştı. 

Japonya 20 yıl kadar bir sürede dünyanın en büyük otomo-
bil üreticisi haline gelmesini, ülkenin sadece sosyal, ekono-
mik ve etnik özelliklerine bağlamak doğru olmaz. Japonların 
başarısının altında, Avrupa ve ABD’li üreticilerin o dönemde 
başaramadığı, çok iyi hesaplanmış üretim maliyeti kontrolü 
ve tekniği yatıyordu. Bir diğer önemli husus da müşteri ta-
leplerini dikkate alan model stratejileriydi.

Üretimle ilgili fark yaratan uygulama yalın üretim tekniği 
oldu. Toyota tarafından geliştirilen bu üretim sistematiğin-
de ana hedef talep edilen otomobilin üretimden teslimata 
kadar bütün süreçlerinin iyileştirilmesi ve kısaltılmasıdır. Bu 
genel tanımlamayı genişletirsek, üretimin mümkün oldu-

Japonlar nereden geldi, 
nereye gidiyor?
Halit BOLKAN
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ğu kadar makineleştirilmesi (robotlar vb), yüksek kalitenin 
üretimin ilk adımlarından itibaren sağlanması, üretim sü-
reçlerinde işgücü ve zaman kullanımında verimi arttırmak, 
stok maliyetlerini azaltmak, üretim hatalarını azaltmak gibi 
hususların altını çizmek gerekiyor. “Just in time” yöntemiyle 
yan sanayiden gelen parçaların depolarda beklemesine ge-
rek kalmadan, üretim aşamasında gerekli olduğu zamanda 
teslim edilmesi de bu sistemin önemli süreçlerinden biriydi. 
Nihayetinde Toyota, gereksiz ve katma değeri olmayan tüm 
operasyonları üretim sürecinden ayıklamıştı. Bu da araç ba-
şına yüksek karlılık sağlıyordu. Diğer Japon markaları genel 

olarak aynı yöntemi benimsedi. Bunun sonucunda örneğin 
1986 yılında Nissan’ın İngiltere’deki fabrikasının verimliliği 
Avrupa ortalamasından yüzde 40 daha yüksekti. 1992 yılı 
verilerine göre Japonya’da bir otomobil için üretim süreci 
17 saat, ABD’de 25 saat ve Avrupa’da ortalama 36 saatti. Bu 
ciddi verimlilik farkı Japonların çok karlı bir operasyon yü-
rüttüklerini de gösteriyordu. 1999 yılındaki bir araştırmaya 
göre ise günde 1 otomobil için Toyota 2.73, Honda, 2.46, 
Nissan 2.52 işçiye ihtiyaç duyarken, Ford’da 2.97, GM’de 3.04 
ve Chrysler’de 3.20 işçi gerekiyordu.

Birçok Japon marka 1990’ların başında dünya çapında yaşa-
nan resesyon ve 1990’ların ikinci yarısında Asya’da yaşanan 
finansal krizden Avrupalı ve ABD’li markalarla ortaklıklar 
kurarak çıktı. Planda bu gelişmeler elbette yoktu ama tarih 
tekerrürden ibarettir derler. 

Yalın üretim Japon markalara uzun yıllar boyunca avantaj 
sağlasa da her planın bir zayıf noktası olabileceği pek akla 
gelmiyordu. Japon markalarının çok iyi organize ettikle-
ri just in time yani tam zamanında teslimat yöntemi 2007 
yılında Nigata’da yaşanan depremle birlikte sekteye uğradı. 
Depremde etkilenen bazı yan sanayi fabrikaları, birçok oto-
mobil fabrikasının en azından 2 gün süreyle üretim yapama-
masına neden oldu. Bu 2 günlük kayıp Toyota için o ay yüzde 
9.5 üretim kaybı anlamına geldi. Bir segman fabrikasındaki 
sorun da motor üretimini aksattığı için benzer şekilde büyük 
kayıplara yol açtı.

Bu beklenmedik kayıplar nedeniyle sorgulanan sistemin 
bir diğer açığı da 2000’li yıllarda sıkça ve büyük ölçeklerde 
yaşanmaya başlayan geri çağırma operasyonları oldu. Seri 
üretimde gözden kaçan hatalı parçalarla her dönemde kar-
şılaşıldı. Belirli toleranslar içinde kabul edilebilir olan geri 
çağırma operasyonlarının dayanıklılık ve kalite ile özdeşle-
şen Toyota markasında artması yine yalın üretim sistemi-
nin sorgulanmaya başlamasına sebep oldu. 2008 Mart’ında 
Toyota Başkanı Katsuaki Watanabe geri çağırma problemi-
nin altında yatan nedenlerin bir bölümünün hızla büyüme 
nedeniyle oluşan zaman kısıtı ve uzman sayısı eksikliği ol-
duğunu söyledi. Toyota gerçekten de hızlı büyüdü. 2004 yı-
lında dünyanın en büyük dördüncü otomobil firması olan 

Toyota, 2010 yılında zirveye ulaştı. Bunda ABD’de yaşanan 
ekonomik kriz nedeniyle GM, Chrysler ve Ford’un sıkıntıya 
düşmesi de uygun ortamı hazırladı. 

Depremle yaşamaya alışkın olan Japonya’da 2011’de ya-
şanan deprem ve tsunami felaketi otomobil üreticilerini 
bir kez daha vurdu. Yaralar çabuk sarılsa da önemli üretim 
kayıpları kaydedildi. 1960’tan itibaren 20 yılda bölgesel bir 
üreticiden global bir güce dönüşen Japon otomobil üretici-
lerinin işi artık daha zor. Çünkü ortaklıklar iş yapış şekillerinin 
tüm rakipler tarafından öğrenilmesini sağladı. Farklı üretim 
ekollerinin en iyi yönünü harmanlayanlar geleceğin kazana-
nı olacak. Bakalım Japonlar en iyi harmanı yapabilecek mi? 
Yoksa geleneklerine önem veren Japonlar, Amerikalılar gibi 
kendilerine fazla güvenmenin cezasını mı çekecek? 
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Diyetin çaresi 
küçük motorlar

H er ne kadar Türkiye’de pek önemsenmese, 
hatta kaale bile alınmasa da küresel otomo-
tiv üreticileri, modellerinin karbondioksit 
salımını düşürmek için neredeyse “göbek 
çatlatıyor” diyebilirim. Zira küresel ısınma 

telaşının başlaması ve ardından da Birleşmiş Milletler’den 
hükümetlere kadar pek çok kurumun kısıtlamalar getirmesi, 
üreticileri buna mecbur etti.

Evet, elektrikli araçlar son dönemde ağızlara sakız olan çö-
zümlerden bir tanesi. Tıpkı hibritler, hirdojenliler gibi... An-
cak kullanıcıların aklından geçeni okuyabilen üreticiler, bun-
ların yaklaşık 15 yıl içinde popüler olmasını beklemiyorlar. 
Biliyorlar ki, içten yanmalı motorların popülaritesinin, 15 yılı 
bile aşacak bir sürede azalma ihtimali pek yok. Eh, bir dö-
nemler özellikle Avrupa’da emisyon düşürmenin yegane ça-
resi olarak görülen dizel motorlar şimdilerde “günah keçisi” 
durumuna gelmişken, Brezilya gibi ülkelerde popüler olarak 
kullanılan “etanol”ün “pancar kıtlığı” yaratacağı gerekçesiyle 
rütbesi düşürülürken, “Ne yapmalı?” sorusu sorulup durul-
du. Sonuçta çözüm kendiliğinden ortaya çıktı: Kilolar hafifle-
yecek, motorlar küçülecek, benzine devam edilecek...

Elbette dün karar verilen, bugün uygulamaya alınan bir stra-
teji değil bu. Nitekim uzmanlar ve yan sanayi üreticileri, mo-
torların küçüleceğini ve bunun için de turbo kullanımının 
artacağını öngörmüşlerdi. Öyle de oluyor. Kullanılmaya baş-
landığında dizel motorlarda yüzde 25’e varan yakıt tasarrufu 
sağlayan turbo, şimdilerde yakıt tüketimi ve karbondioksit 
salımı düşük, küçük hacimli benzinli motorlara “güç öpü-
cüğü” vermek için kurtarıcı görevi üstlendi. Böylelikle daha 
önceleri 2.0 lt benzinli bir motordan alınan güç, pekala 1.6 lt 
hatta 1.4 lt’lik benzinli bir motordan da elde edilebiliyor. Üs-
telik bu küçük hacimli “güç fıçısı” motorlar, anlamsız “Çeker 
mi, çekmez mi?” tartışmalarına zemin hazırlayan büyüklük-
teki modellerde gönül rahatlığıyla kullanılıyor.

Küçük hacimli motorlardan turbo beslemesi (ve hatta üzeri-
ne bir de kompresör takviyesi) sayesinde büyük motorların 
gücünü ve torkunu elde eden firmalar, bir yandan karbon-
dioksit salımını önemli oranda düşürmeyi başarırken, diğer 
yandan da bu başarı sayesinde derin bir nefes alıyorlar. Yakın 
bir gelecekte, bugünden başlayan küçük hacimli aşırı besle-
meli benzinli motor furyasının giderek yayılacağı gerçeğini 
kabul ettiğimizde de, özellikle Türkiye gibi ülkelerde vergi 
avantajlı modellerin showroomlarda daha sık boy göster-
meye başlayacağını söylemek yanlış olmaz. 

Tamam, bu tip teknolojilere sahip yeni nesil benzinli mo-
torlar, şu an kaputunun altında bulunduğu modelleri “se-
vinçten taklalar attıracak” kadar ucuzlatmadı, ucuzlatmıyor. 
Ancak biliyoruz ki, yakın bir gelecekte bu da olacak. Zira 
teknolojiler ve bu teknolojiyi oluşturan parçaların kullanımı 
ne kadar artarsa, maliyet de o denli aşağıya iniyor. Ne çabuk 
unuttuk, enjeksiyonlu motorlara sahip otomobillerin ya da 
ABS’li versiyonların “ateş pahası” fiyatlardan satıldığını... Peki 
ya şimdi? 

Levent KÖPRÜLÜ
Milliyet Gazetesi
Otomobil Editörü
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TSE Uluslararası Baş Denetçisi Şeyda Keskin 

Hizmeti sunan ile müşteri 
arasında köprüyüz
TSE Uluslararası Baş 
Denetçisi Şeyda Keskin,
otomotiv sektörünü 
ilgilendiren standardlar ve 
uygulamalar konusunda 
bilgilerini okurlarımızla 
paylaşıyor.

Okurlarımıza Türk Standartlar 
Enstitüsü'nün otomotiv sektörüne 
yönelik faaliyetlerinden söz 
edebilir misiniz?

T ürk Standardları Enstitüsü 
kurumsal olarak; ürün 
hizmet, madde, mamul 
ve mahsul standardları 

hazırlamak ve bunların denetimlerini  
yapmak konusunda hizmet veriyor. Biz 
denetçiler, merkez ve taşra teşkilatları 
olarak  tüm illerde hizmet vermekteyiz.
İstanbul hizmet verme konusunda çok 
önemli merkezlerden bir tanesi.

Otomotiv sektöründe 
uygulamada olan 
standartlardan söz edebilir 
misiniz?

Standardları 3 ana grup altında 
toplamak gerekiyor. Birinci grup sistem 
standartları olarak ifade edilebilir. Bu 
grup; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim 
Standartları, TS EN ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistem Standartları, TS 18001 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartları 
ve TS EN 16949 standardını kapsıyor. 
Bu gruptaki standartları, otomotiv 
üreticileri, otomotiv tedarikçileri, yan 
sanayicileri ve servis hizmeti veren 
kuruluşlar tarafından uygulanıp TSE 
tarafından sertifikalandırılabilirler.

İkinci grup standartlar ise ürün 
standartlarıdır. TSE'nin en önem verdiği 
standartların başında gelmektedir. Bu 
alanda TSE olarak 25 binin üzerinde 
standartda sahibiz. Bunların büyük bir 
çoğunluğu ile Avrupa ile uyumludur.

Ürün standartlarının yaklaşık 5 bin 
tanesi doğrudan veya dolaylı olarak 
otomotiv sektörünü ilgilendirmektedir.

Bir otomobilin farından, dikiz 
aynasına, jantlarından lastiğine, buji 
kablosundan, amortisörünü veya 
içine konulan akaryakıta kadar her 
ürünün standardı mevcut. TSE, ürün 
standartları konusunda bu parçaları 
denetlemektedir.

Bir otomobilde binlerce parça 
ve aksam kullanılıyor. Bu 
parçalarının çoğunun Türkiye'de 
üretimi yapılmıyor. Bu parçalar 
nasıl denetleniyor?

Fransa'da üretilen bir otomobilin 
V kayışı için Fransa'daki veya 
Almanya'daki  tedarikçisini denetime 
gidebiliyoruz. Amerika'dan tutun 
Japonya'ya kadar üreticinin nerede 
olduğu çok farketmiyor. Biz, üretici 
ile müşteri arasında bir köprü görevi 
görüyoruz. Yaşam standartlarını 
yükseltmek için çalışıyoruz.

Üçüncü grupta yer alan 
standartlar nelerdir?

Üçüncü grup standartları, hizmet 
standartları olarak ifade ediyoruz. 
Hizmet standartı OYDER'in üyelerini de 
ilgilendiren TS 12047'dir. Bu standart, 
yetkili servisler için motorlu araçlar 
genel kurallar standardıdır.

Distüribütör firmalar, bayilik 
verirken bir takım servis şartları  
arıyorlar. Bu standardlar yine de 
gerekli midir? 

Standartlar her zaman gereklidir. Bilim, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, 7 coğrafi 
bölgede servis istiyor. Bu servislerin TS 
12047 belgesi sahibi, birinci sınıf servis 
olması şartı var. TSE; distribütör, yetkili 
satıcı-servis ve müşteri arasında kaliteyi 
sağlamak konusunda köprü görevi 
görüyor. Köprü ne kadar sağlamsa, 
servis hizmetini veren o kadar kalıcı ve 
tercih edilen oluyor.

Müşterinin ciddi miktarlarda paralar 
vererek satın aldığı otomobiller ne 
yazık ki anlaşmalı servisler adı altında 
çok da usta olmayan ellere teslim 
edilebiliyor.
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TS 12047 standardının temel 
şartları nelerdir? Bu şartlar 
kolaylıkla uygulanabiliyor 
mu? Türkiye'de kaç servis bu 
şartları sağlayarak belgelenmiş 
durumdadır?

 TS 12047 standardının gerekliliklerine 
nereden başladığınız çok önemli. 
Yetkili satıcı, plazasını inşa edip servis 
alanını hazırlayıp sonra standarda 
başvurduğunda belki de standardın 
metrekare şartlarından dolayı 
yetersizlik alabilir. Bu yüzden herşey 
sıralı olmak zorundadır. Plazanın, 
elektrik tesisatından su tesisatına, 
personelden, havalandırma şartlarına 
kadar tüm detaylar bu standart ile 
tanımlanmış durumdadır.

Bugün Türkiye'de 2.469 servis, 
TSE'den belgelendirilmiş durumdadır. 
Bunlardan, 483 tanesi İstanbul'da, 
138 tanesi Ankara'dadır. Fakat dergi 
yayınlandığında bu sayı artabilir hatta 
belge iptalleri varsa azalabilir.

TS 12047 standardı hem binek 
otomobillere hem de hafif ve 
ağır ticari araçlara hizmet veren 
yetkili servislere uygulanabilir 
mi?

Motorlu araçlar için servisler, 
hizmet verecekleri aracın yapı ve 
özelliklerine göre araç sınıflarına göre 
gruplandırılmıştır. Bunlar;

M1 Sınıfı: Sürücü dışında en fazla sekiz 

kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya 
yönelik motorlu araçlar.

M2 Sınıfı: Sürücü dışında sekizden 
fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya 
yönelik ve azami kütlesi 5 tonu 
aşmayan motorlu araçlar.

M3 Sınıfı: Sürücü dışında sekizden 
fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya 
yönelik ve azami kütlesi 5 ton’u  aşan 
motorlu araçlar.

N1 Sınıfı: Azami kütlesi 3,5 tonu 
aşmayan motorlu yük taşıma araçları.

N2 Sınıfı: Azami kütlesi 3,5 tonu aşan, 
12 tonu aşmayan motorlu yük taşıma 
araçları.

N3 Sınıfı: Azami kütlesi 12 ton’u aşan 
motorlu yük taşıma araçları. Tarım ve 
orman traktörleridir.

Denetimlerde en çok nelere 
dikkat ediyorsunuz?

İşletmecilikle ile ilgili kurallar hem 
standart hem de distribütör tarafından 
tanımlanmış durumdadır. çalışanlar ile 
ilgili şartlar standartta mevcuttur ve 
çok açıktır ve bunların da standardları 
var söz gelimi Mekanikerleri 
ilgilendiren kurallar TS 12369, TS 12373, 
TS 12380, TS 12494, TS 12518 ve TS 
12572 tanımlanmış durumda. Kaporta, 
doğrultmacı için TS 12571, boyacı için 
TS 12590 şartlar tanımlanmış ve teknik 
donanım ile ilgili kurallarda servislerde 
olması gereken cihaz ve ekipman 

listeleri tanımlanmış durumda. Can alıcı 
nokta servis personelinin yeterliliği, ne 
kadar teknolojik olursanız olun sonuçta 
yetenek, ehliyet ve deneyim önemli .

Deneyimlerinize dayanarak 
Türkiye'de servislerde 
gördüğünüz genel problemler 
nelerdir?

Denetlemelerde ortaya çıkan olumsuz 
sonuçları gizlilik ilkemiz gereği sadece 
firmanın kendisiyle paylaşırız. Olumsuz 
şartlar giderilirse firmanın belgesi 
devam eder, giderilmezse önce belge 
askıya alınır, sonra iptal edilir. 20 yıllık 
deneyimim sonucunda; karşılaştığım 
bazı temel sorunları şöyle aktarabilirim;

1. Servislerde tutulan servis 
formlarında hata tiplerinin analizlerinin 
çok etkin yapıldığını düşünmüyorum. 
Bize bu konuda sürekli tüketici şikayeti 
geliyor.

2. Servislerde mevzuat kurallarına 
yeterince dikkat edilmiyor.Örneğin 
çevre mevzuatında atık yağlarla ilgili 
şartlara maalesef bazı servisler ısrarla 
uymuyor. Hala atık yağları yakıp 
bununla ısınan İstanbul servisleri var.

3. Boyahane, mekanik atölyeler 
standardlara uygun değil.

4. Sektörde mesleki eğitimler yetersiz 
deneyimsiz veya asgari şartlarda ucuz 
personel istihdamı çok yaygın.  

5. Müşterinin sesine hala kulak tıkayan 
servisler var. Marka ciddiyeti ile hiç 
bağdaşmayan şikayetler alıyoruz. Bu 
firmalara ara kontroller yapıyoruz.

6. Homologasyon veya modifiye 
yapılan araçlar ve bunların servislerinde 
problemler var.

7. İyi bir servis müdürü bulmak 
gerçekten sorun. Hangi firmayı 
denetlesem hemen "iyi bir servis 
müdürü arıyoruz bildiğiniz biri var mı?" 
sorusu en çok duyduğum soru.

8. Çok araç satmak hala iyi olmanın 
göstergesi olarak algılanıyor.  
Oysa o kapasitede servis hizmeti 
veremeyeceğinizin hesabı pek de 
yapılmıyor.

9. Serviste aracın bekleme süresi 
hala uzun veya verilen taahütlere 
uyulmuyor. 

10. Güvenli ve emniyet şartlarını 
yetersiz buluyorum. 

ŞEYDA KESKİN

Yüksek öğrenimini Ankara 
Üniversitesi ve İngiltere'de 
Kingsway College'de 
tamamladı. İşletme üzerine 
yüksek lisans yaptı. Türkiye'de 
kalite camiasının yakından 
tanıdığı bir isim olan Şeyda 
Keskin, tecrübeli bir uluslararası 
denetçi olarak 1992 yılından 
beri Türk Standartları 
Enstitüsü'nde çalışıyor. Otomotiv 
sektörü verdiği eğitimler ve 
gerçekleştirdiği projeler ile 
tanınıyor. Yurt içinde ve dışında 
bir çok kuruluşu denetlemiş, 
sektöre önemli katkıları olan bir 
mühendis olarak aynı zamanda 
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri'nin 
dört dönemdir jüri üyeliğini 
yürütüyor.
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Müşteri 
memnuniyetinde
KALICI ÇÖZÜM

G ünümüzde tüm şir-
ketlerin vizyon ve 
hedefleri içerisinde 
yerini sıkça alan Müş-
teri Memnuniyetinde  

Ford Otosan yetkili satıcı ve servisleri-
ni içine alan bir yaklaşımla ilerlemeyi 
hedefliyor. Tercih  edilen, tavsiye edi-
len bir marka olmak, müşteri sadakati-
ni sağlamada başarılı olmak için yetkili 
satıcı ve servislerin müşteri şikayetleri-
ne bakış açısında farklılaşmak gereki-
yor. Ford Otosan Satış ve Satış Sonrası 
Kalite Ekip Lideri Çağla Yakupreisoğlu 
Sülün,bu amaçla yapılan çalışmalarını 
şu şekilde özetliyor.

“Yetkili Satıcı ve servislerimizin müşte-
ri satış veya servis hizmeti tecrübele-
rinin ardından müşterilerini arayarak 
memnuniyetlerini, varsa şikayet ve 
önerilerini dinlemelerine marka ola-
rak çok önem veriyoruz. Bu aramalar-
da sorulan sorularda yalınlaşmaya ve 
standartlaşmaya giderek işe başladık. 
Bizce her müşteri şikayeti ve önerisi  
ilgili bayi ve kurumumuz için dikkatle 
kabul edilmesi, üzerinde çalışılması 
için bırakılan bir hediyedir.

Ford Otosan, müşteri memnuniyeti çalışmalarını 
yetkili satıcı ve servislerini içine alan bir yaklaşımla 
ele alıyor. Ford Otosan; her müşteri şikayeti ve 
önerisini, ilgili yetkili satıcı ve kurum için dikkatle 
kabul edilmesi, üzerinde çalışması için bırakılan bir 
hediye olarak tarif ediyor.
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İlk olarak kurumsal CRM  web sayfası portalımızda yetkili sa-
tıcı ve servislerimizde telefon anketi modülü uygulamasını 
devreye aldık. Bu modül ile aranacak müşterilerin bilgileri-
nin sistemde sunulması, sorulacak sorular, anket sonrası so-
rulara verilen cevapların sisteme girilmesi, sonrasında aynı 
sistemden raporlar alınabilmesi sağlanmış oldu.

Bu modül yardımı ile geri aramalarda öğrendikleri müşteri 
memnuniyetsizlik nedenleri, yorum ve önerileri bayilerimi-
zin nasıl yönetmesi gerektiği üzerinde farklı bir bakış açısı 
getirmemiz, tüm bayilere yaygınlaştırmadan önce de pilot 
çalışma yapmamız gerekiyordu. 2010 Ekim sonunda pilot 
bayi olarak Kocaeli Esoto Servisimizi seçtik. (1993 yılından 
beri  hizmet veren bayimizin servisi 5 bin m2 kapalı, 10 bin 
m2 açık alana sahip olup şu anda 105 kişi çalışmaktadır. )

Esoto bayimizde Müşteri İlişkileri sorumlusu olarak yaklaşık  
10 senedir görev yapan Arzu Kurt Hanım servis memnuni-
yet anketlerini yapıp raporluyor. Müşteri şikayet,yorum ve 
önerilerini dinlemeye, eksiksiz not etmeye, çözüm için taki-
bine çok özen gösteriyor. Ankette ilk sorulan soru olan genel 
memnuniyet sorusuna 1-5’li skalada en düşük 2 puanı veren 
müşteriler için şikayet ve önerilerini eksiksiz öğrenmeye ça-
lışarak şikayetin konusu ile ilgili tüm ilgililere genel müdürü-
ne de bilgi vererek Kırmızı Alarm adı altında e-posta gönde-
riyor. E-postanın ekinde şikayet konusu olan müşteri ile ilgili 
takip formu bulunuyor. Müşteri takip formunda müşteri şi-
kayeti, müşterinin servise geliş nedeni,araç bilgileri,ilgilenen 
servis danışmanı bilgileri yer alıyor. E-postanın içinde ise şi-
kayetin kök nedenini bulmaya yönelik 5 Neden Analizi soru-
ları yer alıyor.

Burdaki amaç, şikayetin kök nedenine ulaşmak ve düzelti-
ci, önleyici tedbirleri oluşturabilmekte yatıyor. Bu e-posta 
bir nevi ilgili tüm personeli alarma geçiriyor. Servis yöne-
ticisi şikayetin konusuna göre ekibini topluyor, müşteriyle 
ilgili şikayetin kök nedenini, düzeltici ve önleyici tedbirleri 
belirlemeye çalışıyor. Düzeltici tedbir örneklerinde müşte-
rinin yeniden aranarak  gerekli açıklamalar ile yeniden ka-
zanılmasına yönelik  ziyaret edilmesi, servise davet edilmesi 
gibi tedbirler yer alabiliyor. Önleyici tedbirlerin yer almadığı 
sadece düzeltici tedbirlerle devam etmek ateşi söndürmek 

şeklinde bir nitelik taşırken bu problemlerin yeniden oluş-
masını önleyici yaklaşımlarla tedbirleri sıralamak çok önem 
taşıyor. 

Esoto bayimizle ilk ay anket sonuçlarının analizini yaptığı-
mızda şikayet kategorisine göre şikayet adetlerini çıkardık. 
En çok şikayet yaşanan bekleme süresi kategorisi idi, bu 
kategorideki problemlere önleyici çözüm önerileri getire-
bilmek için  veri toplamamız gerekiyordu. Bir veri toplama 
formu tasarladık; aracın söz verilen ve gerçekleşen teslim ta-
rihleri arasındaki farka bakarak beklemelerin hangi süreçler-
de standart zamanın ne kadar üstünde kaldığını gördük.Bu 
süreçlerle ilgili analizler sonrası iyileştirme aksiyonları ekip 
olarak alındı.

Her şikayetin kök nedenlerine inerek atölye, idari süreçlerle 
alakalı olarak kategorilendirmeler yaptık. Hangi teknik per-
sonelin ya da hangi servis danışmanlarında en çok müşteri 
şikayetlerinin toplandığını görmeye çalıştık. Esoto iç prim 
(teşvik) sisteminde müşteri şikayet sayılarının da yer aldığı 
teknisyen, servis danışmanı karneleri oluşturuldu. Haftada 1 
kez teknisyenler ile bir kez de servis danışmanları , diğer ida-
ri personel ile “Müşterinin Sesi ve Aksiyon Planı “ toplantıları 
yapılmaya başlandı.Bu toplantıların tutanakları tüm perso-
nele yayımlanmaya, arşivlenmeye başlandı. Ayrıca atölyeler-
deki iletişim panoları uygulaması ile teknisyenlerimize  müş-
teri memnuniyeti gidişatını müşteri şikayetleri,tekrarlanan 
tamir istatistiklerini görmeleri imkanı sunuldu.

Bu yönetim yaklaşımı ile servis memnuniyet puanında  16% 
oranında bir iyileşme görüldü; servis araç giriş sayısı başı-
na şikayet sayısı 4 kat düştü. Bugün Esoto aynı yaklaşımla 
sürekli iyileşme ve sadık müşteri yaratma yolunda emin ve 
dikkatli adımlarla ilerlemeye ve örnek olmaya devam edi-
yor.” 

Müşteri memnuniyeti yönetimi yaklaşımı ile servis 
memnuniyet puanında yüzde 16 oranında bir iyileşme 
görüldü; servis araç giriş sayısı başına şikayet sayısı 4 
kat düştü. Bu uygulama ile, Ford Otosan yetkili satıcısı 
Esoto, aynı yaklaşımla sürekli iyileşme ve sadık 
müşteri yaratma yolunda emin ve dikkatli adımlarla 
ilerlemeye ve örnek olmaya devam ediyor.
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FIAT

Fiat '500C by Gucci' sahneye çıktı! 

HONDA

Yenilenen Honda Jazz bayilerde

Honda’nın Türkiye’de en
beğenilen otomobillerinden olan Honda Jazz, yenilenen 
yüzü ve donanımı ile yeni sahipleri için Honda bayilerinde 
satışa sunuldu.  Yeni Honda Jazz’da da yine birçok iddialı 
özellik bulunuyor. 2002’den beri Türkiye’de satışa sunulan 
Jazz’ın yeni versiyonu da büyük ilgi görecek.

Fiat’ın kurucularından 
Agnelli Ailesi’nin varis-
lerinden Lapo Elkann’ın 
öncülüğünde hayata 
geçen işbirliği kapsa-
mında Fiat 500’ün özel 
üretim versiyonu 500 by 
Gucci, www.500bygucci.
com internet sitesi üzerin-
den dünyanın dört bir 
yanından 3000 adetlik 
ön sipariş alarak büyük 
bir başarıya imza atmıştı. 
Şimdi 500C by Gucci ile 
bu olağanüstü ilginin 
devam etmesi bekleniyor. 
Fiat’ın özel serileri 500 by 
Gucci ve 500C by Gucci, 
Türkiye pazarına ise bu 
yılın son çeyreğinde 
sunulacak. 
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HYUNDAI

Yeni Hyundai i30

MERCEDES

Yeni Mercedes-Benz B sınıfı

Tamamen yenilenen Hyundai i30 gelecek ay 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtıldıktan sonra 
2012’nin ilk aylarında satışa sunulacak. Yeni i30, 
2007’de piyasaya sürülmüş selefinin boyutlarını 

ve önemli mekanik özelliklerini koruyor, fakat 
şirket içindeki kaynaklar yeni modelin, yerleşmiş 

Hyundai ailesi görünümüne, mevcut modele 
göre çok daha yakın olacağını söylüyor.

Mercedes gelecek ay Frankfurt Otomobil 
Fuarı’nda halka tanıtacağı tamamen yenilenmiş 
B sınıfı mini MPV’sini duyurdu. Şirket ilk olarak 
aracın kabininin fotoğraflarını yayınladı. Yeni B 
sınıfının iç kısmı bu yelpazedeki diğer Mercedes 
otomobillerle büyük benzerlikler taşıyor, 
örneğin kumanda mekanizması C sınıfı ve E sınıfı 
modellerdekine, direksiyon simidi CLS’dekine, 
dairesel havalandırma ızgaraları ise SLS ve 
SLK’dakine benziyor.



YENİ TEKNOLOJİLER

50 AĞUSTOS 2011

MAZDA

Mazda CX-5’in dünya prömiyeri
Frankfurt Motor Show’da

Mazda Motor Corporation
 13 Eylül – 25 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek 
olan 2011 Frankfurt Motor 
Show’da yeni Mazda CX-5 

Kompakt Crossover SUV’nin 
dünya prömiyerini yapacak. 

CX-5 Mazda’nın, çığır açan
 SKYACTIV Teknolojisinin 

tam anlamıyla kullanıldığı 
ve yeni “KODO – Canlı

 Hareket” tasarım temasıyla 
tasarlanmış olan yeni 

jenerasyon araçlarından ilki.

OPEL

Yerli Opel Combo geri dönüyor

Yeni Combo 6 motor seçeneği ile 
pazara giriyor. Dizel serisi 4 motor,
bir benzinli motor ve bir CNG 
(sıkıştırılmış doğalgaz) motor ile
düşük maliyetlerle çevre dostu
motor özelliklerini birleştirecek.
Düşük yakıt tüketimiyle olduğu 
kadar uzun bakım aralıklarıyla 
da kullanım masraflarını oldukça 
düşürecek.
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SUZUKI

Suzuki'nin yeni Swift'i Türkiye yollarında
Swift 1,2 litre motoruyla, 93 beygir 
güç ve 118 Newtonmetre 
maksimum tork üretirken yakıt  
konusunda da bir hayli  "cimri" 
olarak tanımlanıyor. Manuel  
vitesle şehir içinde 100 
kilometrede 6,1, şehir dışında 4,4 
litre benzin  tüketen yeni Swift'in 
karma yakıt tüketimi 5,0 litre, 
karbondioksit emisyonu ise 
116g/km seviyesinde 
bulunuyor.

RENAULT

Yeni Renault Twingo geliyor
Renault ürün yelpazesine yeni eklediği 

Twingo Extreme ile çıtasını yukarı çekmeyi
 hedefliyor. Yeni Extreme’de de diğer 

Twingo’lar gibi en başta pratik ve ucuz 
otomobil almak isteyenler için iyi bir 

alternatif olmak amaçlanıyor.
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"Kur, alıcıyı da üreticiyi de etkiliyor"
Ford Otosan bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yurtiçi 
satış adetlerini yüzde 49, 
ihracat adetlerini de yüzde 
29 artırarak toplam satış 
cirosunda yüzde 52 oranında 
büyüme sağladı; net kârı 332 
milyon TL olarak gerçekleşti. 
Ford Otosan Genel Müdürü 
Nuri Otay, Ford Otosan’ın 
yüksek satış, üretim ve 
istihdam rakamları ile yılın 
ikinci yarısına gücüne güç 
katarak devam ettiğini 
belirtti.

F ord Otosan, 2011 yılı ilk yarı 
finansal sonuçlarını açıkladı. Ford 

Otosan’ın net kârı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 69 artışla 332 
milyon TL’ye yükseldi. İhracat gelirleri 
yüzde 43 artışla 2 milyar 815 milyon 
TL’ye ulaşan Ford Otosan, ilk altı ayda 
ihracat geliri açısından Türkiye’nin en 
büyük otomotiv ihracatçısı oldu.

Yurtiçi gelirleri yüzde 66’lık artışla 
2 milyar 180 milyon TL olarak 
gerçekleşen Ford Otosan’ın toplam 
satışları ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 36’lık artışla 179 bin 54 adet 
oldu. Üretim ise geçen yılın ilk yarısına 
oranla yüzde 32 artarak 149 bin 433 
adede ulaştı.

Genel Müdür Nuri Otay: 
“İhracatta tüm zamanların en 
iyi ikinci yarıyılına girdik;  yıllık 
toplam satış hedefimiz  351 bin 
adet”

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, 
“2011’i Ticari Araç Yılı ilan ederek 
toplamda 1 milyar dolara ulaşacak 
yatırım harcamasına başladığımız 
bu döneme, çok güçlü bir finansal 
yapıyla giriyoruz. Artan ihracat talebini 
karşılamak amacıyla Haziran ayında 
başlattığımız 3’üncü vardiya ile üretim 
hacmimizi artırdık. Yılın ikinci yarısında 
da ihracat adetlerimizin rekor seviyeye 
ulaşacağını öngörüyoruz. Avrupa 
pazarlarında ticari araçtaki güçlü 

konumumuz ve en son New York şehri 
taksisi olarak seçilen ve pek çok büyük 
eyalette taksi olarak da kullanılan 
Transit Connect aracımızın Kuzey 
Amerika’ya bu yıl 36 bin adetlik ihracatı 
bu başarıya katkı sağlayacak” dedi. 
Otay, yılsonu toplam satış beklentisini 
ise 351 bin adet olarak açıkladı.

10’uncu kez pazar liderliği hedefi

Ford’un Avrupa’daki en büyük beş 
pazarından biri olan Türkiye’de 10’uncu 
kez liderlik yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Ford Otosan, 2011 yılının ilk 
6 ayı sonunda pazara paralel büyüme 

sağlayarak 67 bin 725 adetlik satış 
rakamı ile yüzde 15.3’lük bir pazar payı 
elde etti ve liderliğini korudu.

Ford Otosan temettü ödemesinde 
Türkiye birincisi

Son 5 yılda dolar bazında yıllık yüzde 14 
temettü verimi ile İMKB’ye kote firmalar 
içinde ilk sırada yer alan Ford Otosan’ın 
2004’ten bu yana ödediği temettü 
miktarı ise 2.1 milyar dolara ulaştı.

Ford Otosan ikinci yarıyılına tüm 
zamanların en yüksek istihdam 
rakamı ile giriyor

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, 
hem yurtiçi talep hem de ihracata bağlı 
olarak artan üretim adedi sayesinde 
istihdamı da artırdıklarını belirterek, 
“İhracatın yanı sıra, istihdamda da tüm 
zamanların en yüksek oranına ulaştık” 
dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Haziran sonu itibarıyla Ford Otosan’da 
7 bin 831 mavi yaka, 2 bin 8 beyaz yaka 
çalışanımızla birlikte toplam 9 bin 839 
kişilik istihdam sağlamış bulunuyoruz. 
905 kişilik Ar-Ge mühendis kadrosuyla 
Ford Otosan, yeni ürün yatırımları 
çerçevesinde üreteceği araçların 
geliştirilmesinde önemli rol oynayacak 
ve Ar-Ge konusuna verdiği önemi bu 
alanda istihdam yaratmaya devam 
ederek gösterecektir.” 

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay:

Ford Otosan Genel 
Müdürü Nuri Otay
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H er geçen gün artan araç sayısı 
ve nüfus yoğunluğuyla İstanbul, 

adeta küçük bir ülkeyi aratmazken 
dünyanın en kalabalık şehirlerinden 
biri olma durumunda. Böyle kalabalık 
bir şehirde otopark bulmak da kimi 
zaman sorun olurken bazen kısa süreli 
park için, bazen de park yeri ücreti 
ödememek amacıyla otomobilimizi 
park yasaklı bir yere bırakabiliyoruz. 
Bu durumdaki araçlar trafiğin akışını 
bozması sebebiyle kural gereği İstanbul 
Trafik Vakfı tarafından çekiliyor. Araç 
sahibi ise uzun süre aracının nereye 
çekildiğini aramak zorunda kalıyordu. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Otopark 
Projesi kapsamında İstanbul il sınırları 
içerisinde polis sorumluluk bölgesinde 
yapılan denetimlerde, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu'na göre; 
trafikten men edilen, park yasağı 
olan yerlere park edilen, güvenliği ve 
trafik akışını riske attığı düşünülen 
araçların anlaşmalı yeddi emin 
otoparklara çekilmesine devam ediyor. 
Otoparka çekilen aracın internet 
üzerinden sisteme veri girişi yapılarak, 
araç sahiplerinin İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü'ne ait Alo Kanka 1550 SMS 
servisinden ve internet sitesi üzerinden 
araçlarının nereye çekildiği ve araç 
hakkındaki diğer bilgiler, hızlı bir 
şekilde bu sistemden öğrenilebilecek. 
İstanbul genelindeki araç sayısının 
fazla olması ve park yerinin çok kısıtlı 
olması gibi nedenlerle, Kocaeli il 

sınırından başlayıp Silivri İlçesi'ne kadar 
uzanan tüm bölgede çekilen araçlar bu 
sistem üzerinden takip edilebilecek. 
Bu sistemin faaliyete başlaması ile 
aracı çekilen araç sahipleri, araçlarının 
nereye çekildiğini öğrenebilmek 
amacıyla, emniyet müdürlüğü birimleri 
de dahil birçok yere telefon etmek 
zorunluluğundan da kurtulacaklar. 

Çekilen aracınızın yerini SMS ile öğrenin

Emniyet Müdürlüğü’nün 
yeni uygulamasıyla birlikte 
İstanbul sınırları içinde çeşitli 
nedenlerden dolayı çekilen 
otomobillerin hangi otoparka 
çekildiğini cep telefonunuzun 
kısa mesaj özelliğiyle kolayca 
öğrenebileceksiniz.

Kemal Ören, TÜVTurk 
Genel Müdürü oldu

T ürkiye’de 2008 yılından beri araç 
muayene hizmeti veren TÜVTURK 

A.Ş’nin genel müdürlük görevine A. 
Kemal Ören getirildi. Daha önce bu 
görevde bulunan E. Naci Başerdem ise 
Doğuş Holding Turizm Grup Başkanı 
oldu.

İtalya-Verona’da ve Fransa-
Fontainebleau’da satış, pazarlama 
ve müşteri ilişkileri konusunda 
çalışmalar yapmış olan A. Kemal 
Ören, 1999'da kurucu Genel Müdür 
olarak Volkswagen-Doğuş Tüketici 
Finansmanı A.Ş’de (Vdf ) göreve 
başladı.

Ören ayrıca, Volkswagen Doğuş 
Tüketici Finansmanı A.Ş. çatısı altında 
kurmuş olduğu Vdf Sigorta Hizmetleri, 
Vdf Filo Hizmetleri ve Vdf Faktoring 
şirketlerinin de genel müdürlük 
görevlerini yürütmekteydi. 

Araç muayene hizmeti veren 
TÜVTurk’ün genel müdürlük 
görevine Kemal Ören atandı.

ÖRNEK SMS GÖNDERİMİ:
Otoparka çekilen araçların 
sorgulanabilmesi için tüm 
operatörlerden PARK yazılıp 
boşluk bırakılarak araç 
plakası yazıp 1550'ye SMS 
gönderilmesi gerekiyor. 
Gelen SMS cevabından; araç 
çekilmiş ise hangi otoparka 
çekildiği ve iletişim bilgisi 
ile neden dolayı çekildiği 
hakkında bilgi alınabiliyor.
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Motorin satışları yükseldi

yüzde 2,6 oranında artarak 1,77 
milyon tona ulaştı. 2011 yılı ilk 
yarısında fuel oil ve kalyak türlerinden 
oluşan siyah ürün tüketimi, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 
azalarak 520 bin ton oldu. Rapora 
göre bu yıl Ocak-Haziran döneminde 
tüm akaryakıtların toplam tüketimi 
yüzde 1,3 artarak yaklaşık 8 milyon 
tona ulaştı. PETDER raporuna göre, 
2011 yılı Ocak-Haziran döneminde 
akaryakıt tüketiminden sağlanan 
dolaylı vergiler (KDV ve ÖTV) geçen 
yılın aynı dönemine göre yaklaşık 
yüzde 7 artarak 17,6 milyar liraya 
ulaştı. Bu dönemde LPG tüketiminden 
elde edilen dolaylı vergiler toplamı 
yüzde 6 oranında artarak 3,4 milyar 
liraya çıkarken, böylece akaryakıt ve 
LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı 
vergi gelirleri geçen yıla göre yüzde 
6,8 artarak 20,9 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk yarısında motorin 
tüketimi geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3 
oranında artarken, benzin 
tüketimi ise yüzde 8,3 
oranında geriledi.

P etrol Sanayi Derneği (PETDER), 
2011 yılı Ocak-Haziran dönemi 

sektör raporunu yayımladı. Rapora 
göre, yılın ilk altı ayında otomotiv 
yakıtları toplam tüketimi 2010 
yılının aynı dönemine göre yüzde 
2,2 oranında artarak 8,7 milyon 
tona yükseldi. Bu dönemde toplam 
motorin tüketimi geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3 artarak 
7,75 milyon metreküp olarak 
gerçekleşirken, toplam benzin 
tüketimi ise yüzde 8,3 oranında 
azalarak 1,17 milyon metreküpe 
geriledi. Yılın ilk yarısında otogaz 
tüketimi geçen yılın aynı dönemine 
göre yaklaşık yüzde 7,4 oranında 
artarak 1,23 milyon tona çıkarken, 
aynı dönemde toplam LPG tüketimi 

Köprü ve otoyollarda 
'hızlı' çözüm 
Hızlı trafikte duraklamanın 
önlenmesi için Kartlı Geçiş 
Sistemi'ne (KGS) alternatif 
olarak kurulan Hızlı Geçiş 
Sistemi (HGS) Ekim'de hizmete 
girecek.

P TT Genel Müdürü Osman Tural, 
KGS nedeniyle trafikte yoğunluklar 

yaşandığını, bu durumun da Ulaştırma 
Bakanlığını yeni bir sistem arayışına 
yönlendirdiğini ifade etti. Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım'ın bu yoğunluğu 
ortadan kaldıracak yeni bir sistem 

kurulması yönündeki talimatı üzerine 
harekete geçtiklerini anlatan Tural, 
KGS gişelerinin de Otomatik Geçiş 
Sistemi (OGS) gişeleri gibi hızlı geçişe 
imkan verecek şekilde düzenlenmesi 
için HGS'yi hazırladıklarını söyledi. 
Pekçok ülkede kullanılan bu sistemin, 
otoyollarda ve köprülerde seyir 
halindeki taşıtların ödeme noktalarında 
duraklama yapmadan, geçiş ücretlerini 
pasif kart veya etiket üzerinden 
yapmalarına imkan tanıdığını kaydeden 
Tural, müşteri ve işletim açılarından 
OGS'ye göre daha ucuz olan bu 
sistemin kartlarının dağıtımını da 
PTT şubeleri, karayollarındaki gişeler, 
anlaşma sağlayacakları kuruluşlar 
aracılığıyla yapacaklarını belirtti. 

A raç satın alma araştırmasına 
yüzde 58’lik bir oranla 

internette başlayan kullanıcı bayi 
seçimini de internetten yapıyor, 
ilk önce aracın teknik özelliklerine 
bakıyor ve en az 4 bayiyi ziyaret 
etmeden araç satın alma kararını 
vermiyor.

Türkiye çapında 1.000 otomobil 
alıcısı arasında gerçekleştirilen 
“Otomobil Alıcısı – Türkiye 
2010” başlıklı araştırma her biri 
2010 yılında en az bir araç alımı 
gerçekleştirmiş kullanıcılar arasında 
yapıldı. Araştırmanın sonuçları 
Türk tüketicisinin araç satın alma 
alışkanlıklarına dair ilginç veriler 
ortaya koydu. Google tarafından 
yaptırılan araştırmanın en çok öne 
çıkan sonuçları, Türk tüketicisinin 
araç satın alma işini ciddiye alması, 
araştırma ve karar verme de dahil 
satın almanın tüm aşamalarında 
interneti daha fazla tercih etmeye 
başlaması ve marka sadakati 
konusunda nispeten düşük bir 
oran sergilemesi oldu. Araştırmanın 
dikkat çekici sonuçlarına göre araç 
satın alma yolculuğuna internet 
üzerinden başlayan her 100 kişiden 
87’si uygun araştırmaya arama 
motorları üzerinden başlıyor. Bir 
araç satın almayı planlayan her 100 
kullanıcıdan 79’u ise süreç içerisinde 
en az bir kez mutlaka internete 
başvurmayı ihmal etmiyor. 

Google 
araştırmasına 
göre otomobil 
tüketicisi 
Google'ın Netpop Research 
araştırma şirketine 
yaptırdığı Türk tüketicilerin 
online dünyada araç 
arama alışkanlıklarını 
inceleyen araştırma, araç 
satın alanlar arasında her 
10 kişinin 9’unun yetkili 
bayiden araç satın alımı 
gerçekleştirdiğini ortaya 
koydu.
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Trafiğe 114 bin araç kaydoldu
Türkiye'de Mayıs ayında 114 bin 272 adet taşıt trafiğe 
kaydoldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistikleri Mayıs/2011'' sonuçlarını açıkladı. Buna 
göre, bu yılın Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 114 
bin 272 taşıt arasında otomobil yüzde 49,5 pay ve 56 bin 542 
adetle ilk sırada yer aldı.

O tomobili yüzde 20,9 pay ve 
23 bin 885 adetle kamyonet, 

yüzde 17,3 pay ve 19 bin 794 adetle 
motosiklet, yüzde 5,5 pay ve 6 bin 
216 adetle traktör takip etti. Mayısta 
trafiğe kaydolan araçların yüzde 6,8 
pay ve 7 bin 835 adedini minibüs, 
otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 
13,7 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 
10,6, minibüste yüzde 8,6, kamyonette 
yüzde 20,9, kamyonda yüzde 15,6, 
motosiklette yüzde 17,9, özel amaçlı 
taşıtlarda yüzde 11,3, traktörde yüzde 
10,3 gerçekleşti. Bir önceki aya göre 
otobüste yüzde 6,7 azalma oldu.

Geçen yıla göre yüzde 60,9 artış

Bu yılın Mayıs ayında geçen yılın 
aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı yüzde 60,9 arttı. Bu artış 
otomobilde yüzde 58,5, minibüste 

Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı

Yıl Toplam Otomobil

2000 8.320.449 4.422.180

2001 8.521.956 4.344.803

2002 8.655.170 4.600.140

2003 8.903.843 4.700.343

2004 10.236.357 5.400.440

2005 11.145.826 5.772.745

2006 12.227.393 6.140.992

2007 13.022.945 6.472.156

2008 13.765.395 6.796.629

2009 14.316.700 7.093.964

2010 15.095.603 7.544.871

2011 (5) 15.539.119 7.815.311

yüzde 80,2, otobüste yüzde 96,8, 
kamyonette yüzde 48,3, kamyonda 
yüzde 151,3, motosiklette yüzde 
56,2, traktörde yüzde 128,1 olarak 
gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda 
yüzde 71,4 azalma oldu.

Toplam araç sayısı 15 milyon 
539  bin 119 oldu

2011 Ocak-Mayıs döneminde ise 539 
bin 511 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 
95 bin 995 taşıtın ise trafikten kaydı 
silindi. Böylece trafikteki toplam araç 
sayısı 443 bin 516 adet oldu.

Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 
toplam 15 milyon 539 bin 119 taşıtın 
yüzde 50,3'ünü otomobil, yüzde 16,1'ini 
kamyonet, yüzde 15,6'sını motosiklet, 
yüzde 9,2'sini traktör, yüzde 4,7'sini 
kamyon, yüzde 2,5'ini minibüs, yüzde 
1,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel 
amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tescil belgesi alan markalar

Mayısta trafiğe kaydolan 56 bin 
542 adet otomobilin yüzde 14,8'ini 
Renault, yüzde 11,8'ini Tofaş-Fiat, yüzde 
10,8'ini Volkswagen, yüzde 10,2'sini 
Ford, yüzde 8,6'sını Opel, yüzde 
7,3'ünü Hyundai, yüzde 4'ünü Toyota, 
yüzde 3,4'ünü Peugeot, yüzde 3'ünü 
Chevrolet, yüzde 26,1'ini ise diğer 
markalar oluşturdu.

Yıllara göre taşıt sayısı

Türkiye'de 2000 yılında 8 milyon 320 
bin 449 adet olan taşıt sayısı, 2011 yılı 
Mayıs ayı sonu itibariyle 15 milyon 539 
bin 119'a yükseldi. 

E nerji Piyasası Düzenleme 
Kurumunun (EPDK) "Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği", Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin "Lisans 
Başvurusu" başlıklı 7'nci maddesinde 
yapılan ilaveye göre, 50 puanlık 
Üretim Yetkinlik Şartı taşımayan 
madeni yağ tesislerine lisans 
verilmeyecek ve bir yıl içinde lisansı 
olan tüm madeni yağ tesisleri 
bu puanı alacak şekilde yeniden 
yapılanacak.

Bu yıl başında yapılan bir düzenleme 
ile madeni yağ tesislerine kapasite 

raporları verilirken, Sanayi ve 
Ticaret Odaları tarafından yapılacak 
değerlendirmelerde TOBB tarafından 
belirlenen yeni kriterler baz alınıyor.

Bu kriterlerine göre toplamda 100 
üzerinden yapılan puanlamada, 10 
puan kalite, 30 puan ürün çeşitliliği, 25 
puan tesis kapasitesi, 14 puan personel 
durumu, 21 puan ise laboratuvar 
altyapısı için veriliyor.  Buna göre, 
tesiste çalıştırılan personel sayısı, 
tesis laboratuvarında bulunan analiz 
cihazları, ihracat miktarları, ambalajların 
büyüklüğü gibi çeşitli konularda tesisin 
kapasitesi arttıkça, tesisin alacağı puan 
da artıyor. EPDK da Üretim Yetkinlik 
Puanı'nın madeni yağ lisanslarında 

şart olarak kabul edilmesinin uygun 
olacağı ve sektör temsilcilerinden 
gelen görüşler de dikkate alınarak, 
toplam 100 üzerinden 50 Üretim 
Yetkinlik Puanı'nın alınmasının bir 
tesisin madeni yağ lisansı alabilmesi 
için şart koşuldu. Bu çerçevede, 
halihazırda lisanslı olan madeni yağ 
üreticilerinin, 50 veya üzeri Üretim 
Yetkinlik Puanı'na sahip kapasite 
raporlarını EPDK'ya ibraz ederek lisans 
tadili yaptırmaları için 1 Ağustos 
2012 tarihine kadar süre verilecek. 
Yeni lisans başvurusunda bulunacak 
gerçek/tüzel kişilerden ise Kurul Karar 
tarihi itibarıyla 50 veya üzeri Üretim 
Yetkinlik Puanı'na sahip kapasite 
raporu istenecek.  

Madeni yağcılara 50 puanlık yetkinlik şartı
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Otomotiv devleri 
sosyal ağlarda çekişiyor
Sosyal medyadaki reklam ve tanıtım gününün farkına varan 
otomotiv devleri sosyal ağlarda takipçi yarışına iyiden 
iyiye ısındı. Satış ve pazar payı rekabetini arttırmak için 
sosyal ağlarda birbirinden değişik etkinlikler ve yarışmalar 
düzenleyerek hediyeler dağıtan otomotiv firmaları aynı anda 
markalarının hayranlarıyla daha yakın iletişim kurabiliyorlar.

S on zamanlarda oldukça hareketli 
günler geçiren otomotiv pazarı 

satış ve pazar payı konusunda kıyasıya 
bir rekabete de sahne oluyor. Bu 
rekabetin en hararetli yaşandığı 
platform ise, Türkiye’nin kullanıcı sayısı 
açısından dünya beşincisi olduğu 
Facebook.

Facebook kullananların sayısı 30 
milyonu bulunca, çoğu firma gibi 
otomotiv markaları da bu sosyal 
ağda var olmak için kollarını sıvadı. 
Facebook’ta hayranlarına, fanatiklerine 
ve müşterilerine ulaşmak isteyen 
markalar, resmi Facebook sayfalarını 
açıp ciddi içerik sağlama konusunda 
da rekabete girişti. Hatta konuya ciddi 
şekilde eğilen ve gelecekte sosyal 
ağların daha fazla kullanılacağına 
inanan markalar, kurumsal yapılarında 
sosyal ağlara yönelik istihdama da 

başladı. Türkiye’de 30 milyona varan 
Facebook kullanıcısı ve 2010 verilerine 
göre 7.7 milyonu binek otomobil 
olmak üzere toplam 12-13 milyon 
civarında araç bulunurken, Facebook’ta 
markaların Türkiye sayfalarına üye 
olanların sayısı yaklaşık 1.5 milyon kişi 
civarında. Elbette bu, yaklaşık 1.5 yılda 
ortaya çıkan tablo. Bununla birlikte 
Türkiye’deki bazı markaların Facebook 
sayfalarındaki üye sayıları, aynı 
markaların Avrupa’daki üye sayılarını 
üçe hatta beşe katlamış durumda. Bu 
konuda yaklaşık bir yılı aşkın süredir 
çalışan Volkswagen Türkiye’nin üye 
sayısı 290 bine ulaşmış. Tüm dünyada, 
otomotiv markalarının Facebook 
sayfaları arasında da üye sayısı 
açısından 21. sırada. Volkswagen’in 
uluslararası sayfasının üye sayısı 166 
bin kişi civarında. Buna karşılık VW 

Amerika’nın 800 bin ve VW Kanada’nın 
da 360 bin üyesi ver.

Facebook üzerinde Türkiye’de satılan 
hemen her markanın “resmi” sayfasına 
rastlamak mümkün. Bununla birlikte 
yüksek popüleritesi olduğu bilinen bazı 
markaların ise “muhtemelen şimdilik” 
yer almadığı da bir gerçek.

Hayran kitlesi geniş olan Honda, 
Türkiye yollarında 200 binin üzerinde 
aracı bulunmasına karşın şimdilik 
Facebook’ta sayfa açmamış. Markanın 
tutkunları, bireysel girişimlerle açılan 
sayfalarda kendisine yer buluyor. 
Türkiye’deki araç parkı nispeten daha 
az olan Subaru’nun resmi Facebook 
sayfasıysa, 14 bini aşan üyesiyle bazı 
markaların bile önüne geçmi. “Porsche 
Türkiye” adıyla Facebook’ta 6 farklı 
sayfa dikkat çekerken, dört farklı “Land 
Rover Türkiye”, üç de “Maserati Türkiye” 
sayfası var. 45 üyeli Suzuki Türkiye ve 
135 üyeli Tata Türkiye sayfaları, uzun 
süredir hareketsiz oluşuyla dikkat 
çekmekte.

İlk beşte Renault Türkiye 207 bine 
yaklaşan üyesiyle ikinci sırada 
bulunurken, Fiat Türkiye de 123 bin 
317 kişilik hayrana sahip. Bu ikiliyi ise 
sırasıyla Opel Türkiye ve Nissan Türkiye 
sayfaları izliyor. Markaların büyük 
çoğunluğu, Facebook sayfalarında 
kullanıcı resimleri, kampanya ve yeni 
model bilgileri paylaşırken, yine bu 
sayfalar üzerinde özel yarışmalar ve 
buluşmalar gibi interaktif uygulamalara 
da yer veriyor. Yaklaşık iki ay önce 
devreye alınan ve 25 bin civarında 
üyeye ulaşarak Ford Avrupa’nın 
üye sayısını geçen Ford Türkiye’nin 
“Focus’layan Kazansın!” yarışması, bu 
örneklerden biri. 

DRD Derindere Filo Kiralama’ya 
JCR-ER’dan yüksek not

Ülkemizin % 100 yerli sermayeli en 
büyük operasyonel filo kiralama 
kuruluşu olan DRD Derindere 
Filo Kiralama,  JCR Eurasia Rating 
tarafından kredi reytingi ve yatırım 
yapılabilir kategorilerinde başarıyla 
değerlendirildi. 

Uluslararası nitelikte 
derecelendirme kuruluşu 
JCR Eurasia Rating, DRD 
Derindere Filo Kiralama’yı 
kredi reytingi ve yatırım 
yapılabilir kategorilerinde 
başarıyla değerlendirdi.

J CR Eurasia Rating, DRD Derindere 
Filo Kiralama’yı “BBB-“ gibi 

sektör ortalamalarının çok üstünde 
olumlu olarak değerlendirirken, 
genel görünümünü ise “Stabil” olarak 
belirledi! Sektörel dalgalanmalara 
göreceli olarak bağışık bir 
yapıya sahip olduğu ve küresel 
standartlarda araç başına gelir 
özellikleri değerlendirme kapsamında 
vurgulanan DRD Derindere Filo 
Kiralama, 14 bin âdete yaklaşan araç 
filosu, 800 âdeti aşan Türkiye çapında 
modern servis noktası ve 1300’ü aşkın 
itibarlı müşteri portföyüyle dikkat 
çekiyor.
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BOĞAZDA BASIN BULUŞMASI
OYDER, 2011 yılında başlattığı Tüketici 
Profili Araştırmasının ilk sonuçlarını İs-
tanbul Boğazında düzenlediği keyifli bir 
organizasyon ile basınla paylaştı.
Otomotiv editörlerinden oluşan değerli 
bir kadro ile OYDER Yönetim Kurulu üye-
lerini buluşturan bu organizasyonda hem 
otomotiv sektörünün sorunları hem de 
araştırma sonuçları derinlemesine tartışı-
lıp konuşuldu.
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şükrü 
Ilısal ev sahipliğinde gerçekleşen buluş-
mada İstanbul Boğazının eşsiz güzelliği 
de başroldeydi. OYDER tarafından ger-
çekleştirilen organizasyonda tüm misafir-
ler Boğazdaki en büyük ve en lüks tekne-
lerden biriyle dolaştırılarak ağırlandı.
Misafirlere ikram edilen hoş geldiniz kok-
teyliyle başlayan gece, OYDER Yönetim 

Kurulu Üyeleri ve Başkanı tarafından gerçekleştirilen sunum ile 
devam etti. Sunumda Tüketici Profili Araştırması’nın detaylı so-
nuçları basın mensupları ile paylaşıldı. Bu sunumun ardından 
hem sonuçlar hem de genel otomotiv sektörü ile ilgili sorulan 
soruların cevaplandırılmasına geçildi.
Oldukça çeşitli ve kapsamlı soruların cevaplandırıldığı bu bö-
lüm teknede verilen akşam yemeği ile devam etti. Özellikle ak-
şam yemeğinin samimi ortamı ve İstanbul Boğazına eşlik eden 
dolunay tüm katılımcıları oldukça keyiflendirdi.
Tüketici Profili Araştırmasının ikinci sonuçlarının paylaşılacağı 
yeni bir organizasyonda tekrar buluşabilmek dileğiyle ayrılan 
misafirler, OYDER’i hem gösterdiği kusursuz misafirperverlik 
hem de yürüttüğü araştırma nedeniyle tebrik etti.
Böylece Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ve tüketicilerin dav-
ranışlarını araştıran bu çalışmanın kamuoyu ile paylaşımı da en 
az içerik kadar kendinden söz ettirmiş oldu.  
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Bayilik artık entelektüel 
yapılmalı, eğitimli çocuklar 
babalarından görevi almalı

O tomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği (OYDER) Başkanı 

Şükrü Ilısal, Türkiye genelinde 
900’e yakın otomotiv yetkili 
satıcısının 10 milyar yatırım ve 100 
bin kişiye doğrudan istihdama 
sahip olduğunu belirterek, “Ama 
yüzde 1-1.5 kâr marjlarıyla artık 
dışardan kimse bu sektöre girmiyor 
ve girmeyecek. Mevcut yapıyla 
büyüyemiz, güçlenmemiz ve ana 
firmalardan destek görmemiz lazım” 
dedi. Geçmişte şan, şöhret ve itibar 
için başka sektörlerden otomotiv 
bayiliğine çok geçiş olduğunu 
hatırlatan Ilısal şöyle konuştu:

Yatırım 15 yılda çıkıyor 

“Turizmden, inşaata bir çok farklı 
sektörde çalışanlar otomobil bayisi 
olmak istiyordu. Ama bugün yapılan 
yatırıma karşılık kâr marjları çok 
düşük. İtibarı ve şan, şöhreti kalmadı 
bu işin. Otomobil bayisinin kâr 
marjı yüzde 1’ler seviyesindeyken, 

akaryakıt bayisinin  yüzde 7-7.5, enerji 
şirketlerinin yüzde 5, inşaat sektörünün 
yüzde 20, lojistik firmalarının ise yüzde 
10 civarında. Bir bayilik için ortalama 
5 milyon dolar yatırım yaptığınızı 
düşünürseniz, bu marjlar hiç cazip 
gelmiyor. Geçmişte yaptığınız yatırımı 
5 yılda çıkartırken bugün 15 yılda 
çıkartıyorsunuz.”

1 milyonluk pazara hazırız

Şu anda mevcut bayi sayısının 1 
milyonluk araç satışını kaldıracak 
büyüklükte olduğunu belirten Ilısal, 
“Artık dışardan da kimse girmeyeceği 
için mevcut yapıyı güçlendirmek ve 
mevcut bayilerle büyümek gerekiyor. 
Bu yüzden de artık bayi sahiplerinin 
işleri eğitimli ikinci kuşağa devretmesi 
gerekiyor. Geçmişte babaları nasıl para 
kazanılacağını biliyordu. Şimdi eğitimli 
çocukları paranın nasıl korunacağını 
biliyor. Yetkili satıcılık artık daha 
entellektüel bir ticaret yapısında olmalı” 
dedi.

Yetkili satıcılık kavramının Türkiye’de 
tanımının tam olarak yapılmaması 
dolayısıyla bir meslek olarak 
algılanmadığına değinen Şükrü 
Ilısal, yeni dönemde hükümetten 
yetkili satıcıların korunma altına 
alınmasını sağlayacak adımlar 
atmasını ve yetkili satıcılığın 
KOBİ olarak kabul edilmesini 
beklediklerini vurguladı.

100 kişiden 16’sı ‘Türk malı 
oto alırım’ dedi

OTOMOTİV Yetkili Satıcıları 
Derneği’nin (OYDER) “Türkiye’nin 
Otomotiv Müşteri Profili” 
araştırması, bu yılın ilk 6 ayında yeni 
otomobil alımını makro düzeyde 
tetikleyen en önemli iki unsurun 
fiyatların uygunluğu (yüzde 40) 
ile kredi olanaklarının sağladığı 
avantajlar (yüzde 31) olduğunu 
ortaya koydu. OYDER Başkanı 
Şükrü Ilısal, çevre ve emisyon 
değerlerinin ise ancak yüzde 3 gibi 
bir oranla  son sırada yer almasının 
ise iyi değerlendirilmesi gereken bir 
sonuç olduğunu  vurguladı. Ilısal, 
geçtiğimiz 6 boyunca yeni araç 
alan müşteriler arasında yaptıkları 
çalışmalar kapsamında “Türkiye’nin 
yerli marka yaratma çabasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” sorusuyla 
yetkili satıcılar nezdinde nabız 
yokladıklarını da dile getirerek, 
yüzde 60 gibi bir oranda “Evet, 
doğru buluyorum” yanıtını 
aldıklarını, yüzde 16’lık bir kesimin 
ise daha üst seviyede destek 
göstererek  direkt olarak “Satın 
alırım” yanıtını verdiğini söyledi.

1 milyon oto hedefini indirdi

OYDER olarak yıl başında pazarın 
1 milyon adet olacağı tahmininde 
bulunduklarını hatırlatan Şükrü 
Ilısal, “Eğer mevcut durumda sektör 
ve ülke olarak bir  değişiklik olmazsa 
pazar 1 milyona gider’ dedik. Ama 
geçen ay  piyasada yapılan bu ÖTV 
artışı vesaire gibi gibi gündemler, 
ilk 6 ayın ikinci 6 ay için çarpanları 
850-900 binlik bir pazar gösterdi 
bize” dedi. 

18 Temmuz 2011
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OYDER araştırmasının çarpıcı sonucu: 

YERLİ MARKA 
100 BİN SATAR

KREDİ 
ÖN 

PLANA ÇIKTI 
Alımlarda yüzde 50 gibi bir 
oranda nakit / banka kredisi 

kombinasyonu öne çıktı. 
Takas / banka kredisi ise 

yüzde 25 ile ikinci 
sırada yer aldı.

18 Temmuz 2011

18 Temmuz 2011

18 Temmuz 2011
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Ç atısı altında yer alan 900'den fazla Otomo-
tiv Yetkili Satıcısını temsil eden OYDER'in, 

yılın ilk 6 ayına yönelik olarak Türkiye çapında 
bini aşkın müşteriyle gerçekleştirdiği "Otomo-
tiv Müşteri Profili" araştırmasında, yerli otomo-
bil sorusu da unutulmamış. Yeni araç satın alan 
müşteriler, "Türkiye'nin yerli marka yaratma ça-
basını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, 
yüzde 60 gibi bir oranda "Evet, doğru buluyo-
rum" yanıtını vermiş. Ancak, yerli marka otomo-
bili satın alırım diyenlerin oranı ise yüzde 16 gibi 
küçük bir oranda kalmış.

Açıkcası, bu sonuç beni şaşırtmadı. Daha önce 
Türk malı otomobil ile ilgili bir yazı yazmıştım. O 

tekstil konfeksiyonda da birçok Türk markası 
var. Ama dünyaca ünlü markalara hayranız. 
Herkesin üzerinde yabancı markalar var. Prada, 
Gucci'nin yanında Türk markalarının esamesi 
bile okunmuyor. Türk markası tartışmasına bir 
de bu pencereden bakmak gerek. Türk tüketici-
ler ne yazık ki, Fransız ya da İtalyanlar gibi kendi 
markalarına sahip çıkmıyor."

Sonuçta, Türk malı otomobil fikrinin herkes tara-
fından desteklendiği görülüyor. Ama, iş satın al-
maya gelince, 'alırım' diyen yok. Haksız mıyım? 
Türk tüketiciler, bir İtalya, bir Fransız kadar ola-
mıyor.  

yazıdan kısa bir alıntı yap-
mak istiyorum.

TÜRK MARKA OTO 
TUTAR MI?

"Tüketiciler sadece Türk 
malı olduğu için bir otomo-
bil satın alır mı? Sanmıyo-
rum. Türkiye'nin kendisine 
ait bir lastik markası var. 
Türk markası olduğu için 
Petlas lastik alan bir tüke-
tici olduğunu görmedim. 
Sadece otomotivde değil, 

19 Temmuz 2011Türk malı 
otoya evet 
satın alırken hayır
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Yazı ve Fotoğraflar: Ömer BURHANOĞLU

D ünyanın en öksüz yolları Küba cad-
deleridir.” diyerek tanımlıyor, Ry Coo-
der Küba yollarını ve ekliyor “Arabası 
olmayan ve yalnızlık çeken yollar 
bunlar.”  Küba kendi başına bir dünya, 

19. yüzyılın koloniyel dünyasında kalmış sanki. Küba, 
Sovyetler Birliği’nin de tarih sahnesinden çekilmesi-
nin ardından, kapitalizmin başucunda sosyalist bir re-
jimi sürdürmeye devam ediyor. Castro önderliğindeki 
bu rejim ülkenin tek karar mercii, tek regülatörü ve 
tek işvereni… 

Tüm bu işlevlerin sonucunda ortaya çıkmasını bek-
lediğimiz tekdüzelik ise Küba halkının yaşamında, 
sokaklarında ve evlerinde tamamen ikinci planda 
kalıyor. Her alana hakim olan Afro-Latino geleneği 
ve Karayiplerin renkliliği, hayatın her alanına olduğu 
gibi otomobillere, Küba’nın otomobillerine ve ulaşı-
ma büyük renk katıyor.

Küba 1959 devriminden önce özellikle Amerikalı ve 
Kanadalı zenginler için çok farklı tatil imkanlarını bir-
likte sunabilen bir kumar merkeziydi; öyle ki 1950’le-
rin başında Küba’ya gelen bir Amerikalı milyonerin 
“Las Vegas, Küba’nın ancak soluk tenli çocuğu olabilir” 
dediği rivayet edilir. En lüks  1950 model arabaların 
sıralandığı Malecon ve 50’lerde kumarhane merkezi 
olarak gösterilen Trinidad bugün artık çok farklı bir 
dünyayı temsil ediyor. 59 Devrimi sonunda sosyalist 
bir rejimi benimseyen Küba, artık Amerikalı zenginle-

Üstü Açık 
Art Nouveau
Otomobil 
Müzesi: Küba
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Ömer BURHANOĞLU

1960 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğre-
nimini İstanbul’da tamamlayıp 1982 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sistem 
analizi dalında yüksek lisans diploması aldı. Aynı 
üniversitede işletme dalında doktora çalışmasında 
bulundu. Mühendislik, yaratıcılık ve yenilik fikirlerini 
karşılayacağını düşündüğü plastik imalat sektöründe 
Farplas firmasına katılarak iş hayatına atıldı. Küçük bir 
atölyeden bugün 1.400 kişinin çalıştığı bir şirketler 
grubuna dönüşen Farplas Sanayi Grubu’nda halen 
yönetici ve ortak konumundaki görevinin yanısıra 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, OİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İlgi duyduğu spor, sanat ve eğitim konuları içinde 
çesitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almakta 
ve kendi adına bir sağlık kurumunun tesisi için çalış-
malarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası 
olarak, başta ailesi olmak üzere iş, hobiler, dostlar ve 
toplumsal katkı olarak tanımlanabilecek alanlar ara-
sında dengeli bir zaman bölüşümü ile “tüm bir hayat” 
değerini oluşturmayı felsefe edinmiştir. 

rin tatil merkezi olmaktan çıkmış; nitekim ülkelerine 
geri dönerken taşınabilir her türlü zenginliği de yan-
larında götüren Amerikalı zenginler geriye bugünün 
Küba fenomenini bırakmışlar: 59 model Amerikan 
arabalarını.

Bugün Küba’nın tüm caddelerinde, ithalatı yasak ol-
duğu için yeni model lüks otomobillerden ziyade işte 
bu 59 model otomobiller ile 1970’ler ve 80’ler boyun-
ca Sovyetler Birliği’nce bağışlanan Lada’lar bulun-
makta. Küba’da ithal otomotiv yetkisi sadece Küba’da 
bulunan yabancılara, özellikle de konsolosluklara ta-
nınmış durumda; ama bu otomotivler azınlıkta. İthal 
otomotiv ürünlerinin sokulmadığı Küba’da Chevrolet 
ve Cadillac marka otomobillerin içinden Lada veya 
Ikarus motoru çıkabiliyor. 

Şu anda Küba’da ithal arabalara izin verilmesi halinde 
bile halkın ciddi bir sermaye birikimi olmaması nede-
niyle hakimiyetin uzun süre bu ‘‘El Ron’’larda kalması 
muhtemel gözüküyor. Kübalılar hayattaki en büyük 
iki zevklerini rom ve bu arabalar olarak sıralıyorlar 
ve  arabaları için de yine rom kelimesini kullanıyorlar. 

Bu kelime Afrika- Küba geleneğinde zevk ve mutlu-
luk anlamında da kullanılıyor. Sadece bu tanımdan 
bile Kübalılar için arabanın ne ifade ettiğini anlamak 
mümkün; Kübalılar arabalarına tutku ile bağlılar ve 
onları aileden biri olarak görerek isim veriyorlar. 

Bu arabalar Kübalılar için müziğin tamamlayıcı ritmi 
olarak görülüyor, nitekim bir boleronun sonunda: 
‘‘.. arabam olmadan müzik, müziğim olmadan haya-
tımın olmayacağı ülke: sevgili Küba’’ dizeleri geçer. 
Her müzik tarzının bir öyküsünün ve yüzyıllık tarihi-
nin olduğu bu ülkede, arabalar bir Küba rüyasıdır ve 
o rüyanın en güzel renkleri otomobillerin renkleridir. 
Bu yüzden Küba caddelerindeki otomobiller bir renk 
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cümbüşü yaratırlar: mavi, pembe, kırmızı... hepsi bir 
rüyanın parçası gibidirler.

Küba’da 1995 yılına kadar otomobillerin taksi olarak 
kullanılmasına asla izin verilmiyordu, ancak 90’ların 
ikinci yaısında ülkeyi etkisi altına alan turizm, devle-
tin bazı kısıtlamalarla particulares taxis uygulamasını 
başlatmasına sebep olmuş. Bu özel taksiler ise birbi-
rinden farklı model ve çeşitlemelerle Küba sokaklarını 
doldurmakla kalmıyor aynı zamanda Kübalıların yara-
tıcı fikirlerini de simgeliyor. Kübalılar özellikle turistle-
re sunulmak üzere ulaşım alanında yeni modeller icat 
etmiş durumdalar. Örneğin, bisikletli taksi uygulama-
sı bisikletin yanına monte edilmiş bir koltukla yapılı-
yor. Yine, bisikletlere eklenen bir motor ve pet şişe-
lerden bozularak yapılan benzin depolarıyla motorlu 
bisikletler Küba sokaklarında turistlere hizmet ediyor. 

Bu araçların yanında deve olarak adlandırabileceği-
miz camelloslar Küba’nın dışında Jamaika’da görebi-
leceğiniz türden bir farklılık oluşturuyor. Bu araçların 
ön kısmı otobüs kabini ve tır çekicisinden oluşurken, 
arka tarafı ise bir vagondan oluşuyor ve özellikle 300 
kişilik taşıma kapasitesiyle Havana’da toplu taşıma 
sistemi bu araçlarla sağlanıyor. Bunların yanında yine 
rengarenk görünümleriyle üç tekerlekli Bicitaxisler 
taksi amacıyla kullanılabiliyor. Küba’da ulaşım dev-
letin kontrolünü hissettirdiği en önemli alan olarak 
karşımıza çıkıyor, taksi olarak kullanılan araçların tü-
müne 1 Mayıs veya Castro’nun konuşma törenlerine 
denk gelen günlerde devlet tarafından el konuluyor 
ve toplu taşıt aracı olarak hizmet veriyorlar. 

Küba’da ulaşım devletin ciddi regülasyonları çerçe-
vesinde yürütülüyor; nitekim particulares taxis uygu-
laması sadece yabancılar ve turistler için geçerliliğini 
koruyor, bir başka deyişle herhangi bir Küba vatanda-
şının özel taksilere binmesi eşitsizlik yaratacağından 
ciddi bir suç olarak gözüküyor; nitekim Küba caddele-
rinde özellikle de Havana’da trafik polislerinin dışında 

bireylerin davranışlarını gözlemleyen asker elbiseli 
devlet görevlileri bulunuyor ve bu şekilde eşitsizli-
ğin önüne geçilmeye çalışılıyor. Devletin kontrolün-
de olan bir diğer sistem ise şehirlerarası yolculuk. 
Küba’da şehirlerarası yolculuk yalnızca turistlere ve 
yabancılara serbest, bunun dışında Küba’da yaşamı-
nı sürdüren tüm bireyler şehir değiştirirken mahalli 
görevlilerden başlamak üzere trafik kurumuna kadar 
dilekçe vermek zorundalar. 

Kübalıların yaşamında ulaşım aracı olarak bisikletler 
önemli bir yer tutuyor, özellikle tütün plantasyonları-
nın olduğu bölgelerde en temel ulaşım aracı olan bi-
sikletler, 90’ların ikinci yarısından itibaren şehirlerde 
de kullanılmaya başlamış. Bisikletler ciddi anlamda 
araç ve otomobil eksikliği olan ülkede, bu eksikliği bir 
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derece gidermeye çalışıyor ancak Küba’da her aracın 
olduğu gibi bisikletlerin de çok ilginç bir geçmişi var. 
80’lerin sonunda Sovyet yardımları ciddi ölçülerde 
azalmaya başlayınca, Küba Çin’e 1 milyon adet bi-
siklet sipariş eder. Ancak bu bisikletleri Küba’ya ulaş-
tırmaya çalışan gemilerin bir kısmı Küba açıklarında 
Amerikan gemileri tarafından durdurulur ve adaya 
girişine izin verilmez. Bunun üzerine Kübalılar kü-
çük kayıklarla gemilerden bisikletlerini alırlar ve bu 
bisikletlere bakarak tahta parçalarından kendi bisik-
letlerini yaparlar. Bir süre sonra, ABD’nin bu gemileri 
serbest bırakmasıyla bisikletler ihtiyaca göre dağıtılır. 
Bugün Küba’yı baştan sona kat eden otoyolun kena-
rında bile bisikletli insanlara rastlayabilirsiniz.

Küba’nın en ilginç özelliği ise otostopun çok yaygın 
biçimde kullanılıyor olması, nitekim otostop Havana 
ve  Santiago de Cuba gibi şehirlerde bizzat devlet 
eliyle yürütülüyor. Devlet particulares taxise karşıma-
sa da, kendi elinde bulunan tüm araçların boş şekilde 
gitmesine asla izin vermiyor, yol kenarlarında araçla-
rın dolu veya boş olduğunu saptamaya çalışan görev-
liler eğer devlete ait bir araç boş ise (buna bisikletler 
de dahil) hemen durdurup oraya gidecek olanları ara-
ca bindiriyor. 

Bu nedenle şehirlerarası yolculuklar yine devlet eliyle 
işleyen bir otostop mekanizması aracılığıyla gerçek-
leştiriliyor. Özellikle Küba’nın içlerinde bulunan tütün 
plantasyonlarına giden eski Sovyet askeri kamyonları 

yolda hemen durup aynı yöne gidecek insanları araç-
larına alıyor. Tüm Latin Amerika ülkelerinde mevcut 
olan otostop geleneği, Küba’da devlet eliyle resmileş-
miş oluyor. Küba’nın tüm şiirlerine ve şarkılarına otos-
top teması işlemiş durumda; Ernesto Che Guevera’nın 
Alberto Granado ile birlikte Latin Amerika’da yaptığı 
motosiklet yolculuğu ve otostop serüvenleri Küba’nın 
bir miti haline gelmiş durumda. 

Küba, İbrahim Ferrer’in de betimlediği gibi bir salsa 
ritminde geçiriyor günlerini ve bu ritmin en önemli 
parçasını renkli ulaşım araçları oluşturuyor. Bisik-
letten, motosiklete, deve(!)den 59 marka Amerikan 
otomobillerine kadar tüm araçlar kendi tarihlerini 
akıtıyorlar yollara. İspanyol koloniyel yapıları, Barok 
havası ve Art Nouveau gölgesinin altındaki Küba, 
Afro-Cuban geleneğiyle yoğrulmuş bireylerin Rom 
ve Puro eşliğinde yaşamlarını sürdürdükleri bir yer 
olmaya devam ediyor. 

İnsanların aylık en fazla 38 dolar (devlet bu miktar-
dan fazlasına izin vermiyor) ücretle yaşadığı Küba’da 
yaşam bir ritmik dans şeklinde akıyor. Bu nehrin en 
güzel kavrımını da rengarenk ulaşım araçları oluş-
turuyor. Fidel Castro, Amerikan ambargosuna karşı 
konuşma yaparken; “Bir şeyi yapmak için o şeyi çok 
sevmek gerekir. Bir şeyi tutkuyla sevmek içinse o şeye 
deliler gibi inanmak gerekir.” Galiba Küba yaşamının 
heterojenliği bu sözler altında yatıyor. 

TAYSAD Dergi’nin 24. sayısında yayımlanmıştır.
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Otomotiv Pazarı 
Ocak-Temmuz 2011
Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı 
Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve 
hafif ticari araç toplam pazarı 483.950 
adet olarak gerçekleşti. 339.600 adet olan 
2010 yılı Ocak-Temmuz dönemi otomobil 
ve hafif ticari araç pazar toplamına göre 
satışlar yüzde 42,51 oranında arttı.

2011 yılının ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
yüzde 122,89 büyürken, aynı yılın Şubat (yüzde 87,97), Mart 
(yüzde 51,15), Nisan (yüzde 41,14), Mayıs (yüzde 35,52), Ha-
ziran (yüzde 33,66) ve Temmuz (yüzde 2,55) aylarında büyü-
me oranları aylık olarak ciddi gerileme gösterdi.

2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 76,28 oranında büyüme 
gösteren otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın 
2. çeyreğinde de yüzde 36,64 büyürken Temmuz ayında bu 
oran yüzde 2,55’e gerileyerek beklentiler doğrultusunda bü-
yüme oranında yavaşlamanın devam ettiği görüldü.

2011 yılı Ocak-Temmuz dönemi otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı en yüksek satış değerine ulaştı. 2011 yılı Ocak-Temmuz 
döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemi-

ne göre yüzde 46,36 artarak 333.264 adete ulaştı. Otomobil 
pazarı, 2011 yılının ilk ayında yüzde 137,16 büyürken, Şubat 
(yüzde 88,87), Mart (yüzde 59,09), Nisan (yüzde 47,30), Ma-
yıs (yüzde 39,13), Haziran (yüzde 34,76) ve Temmuz (yüzde 
5,12) aylarında büyüme oranları yine aylık olarak gerilemeye 
devam etti.

2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 82,87 oranında büyüme 
gösteren otomobil toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de yüz-
de 40,09 büyürken Temmuz ayında bu oran yüzde 5,12’ye 
gerileyerek beklentiler doğrultusunda büyüme oranında ya-
vaşlama devam etti.

2011 yılı ilk yedi aylık toplam hafif ticari araç pazarı ise geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 34,67 artarak 150.686 adet 
seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı, 2011 yılının 
ilk ayında yüzde 98,92 büyürken, Şubat (yüzde 86,20), Mart 
(yüzde 36,01), Nisan (yüzde 28,91), Mayıs (yüzde 27,79), Ha-
ziran (yüzde 31,20) aylarında büyüme gösterirken Temmuz 
(yüzde -2,79) ayında ilk kez daralma görüldü.

2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 63,92 oranında büyüme 
gösteren hafif ticari araç toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde 
de yüzde 29,30 büyürken beklentiler dogrultusunda büyü-
me oranı gerilerken, Temmuz ayında ise (yüzde -2,79) daral-
ma görüldü. 

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

Ocak-Temmuz 2011 Otomotiv Pazarı
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak-Temmuz 2011

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 468 468 0 0 0 0 468 468

Aston Martin 15 15 15 15

Audi 0 6.400 6.400 0 0 0 0 6.400 6.400

Bentley 0 3 3 0 0 0 0 3 3

BMC 0 0 0 615 0 615 615 0 596

BMW 0 7.750 7.750 0 0 0 0 7.750 7.750

Chery 0 1.508 1.508 0 109 109 0 1.617 1.617

Chevrolet 0 11.735 11.735 0 0 0 0 11.735 11.735

Chrysler 0 45 45 0 0 0 0 45 45

Citroen 0 8.502 8.502 4.234 5.360 9.584 4.234 13.862 18.096

Dacia 0 9.591 9.591 0 2.768 2.768 0 12.359 12.359

Daihatsu 0 344 344 0 0 0 0 344 344

DFM 0 0 0 0 2.165 2.165 0 2.165 2.165

Dodge 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Ferrari 0 11 11 0 0 0 0 11 11

Fiat 26.234 7.701 34.135 36.463 3.093 39.556 62.897 10.794 73.691

Ford 0 36.103 36.103 35.936 1.042 36.978 35.936 37.145 73.081

Geely 0 427 427 0 0 0 0 427 427

Honda 4.351 3.458 7.809 0 0 0 4.351 3.458 7.809

Hyundai 18.017 7.466 25.483 1 1.712 1.713 18.018 9.178 27.196

Ikco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infiniti 0 54 54 0 0 0 0 54 54

Isuzu 0 0 0 368 1.404 1.772 368 1.404 1.772

Iveco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaguar 0 68 68 0 0 0 0 68 68

Jeep 0 544 544 0 0 0 0 544 544

Karsan 0 0 0 1.546 0 1.546 1.546 0 1.546

Kia 0 5.734 5.734 0 368 368 0 6.102 6.102

Lada 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Lamborghini 0 4 4 0 0 0 0 4 4

Lancia 0 85 85 0 0 0 0 85 85

Land Rover 0 954 954 0 0 0 0 954 954

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 11 11 0 0 0 0 11 11

Mazda 0 942 942 0 135 135 0 1.077 1.077

Mercedes-Benz 0 6.764 6.764 0 4.574 4.574 0 11.338 11.338

Mini 0 928 928 0 0 0 0 928 928

Mitsubishi 0 1.746 1.746 289 2.824 3.113 289 4.570 4.859

Nissan 0 9.105 9.105 0 1.013 1.013 0 10.118 10.118

Opel 0 28.503 28.503 0 1.307 1.307 0 29.810 29.810

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 9.163 9.163 5.462 5.946 11.408 5.462 15.109 20.571

Porsche 0 248 248 0 0 0 0 248 248

Proton 0 523 523 0 0 0 0 523 523

Renault 49.670 4.031 53.701 0 14.354 14.354 49.670 18.385 68.055

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 3.476 3.476 0 0 0 0 3.476 3.476

Skoda 0 4.421 4.421 0 1 1 0 4.421 4.421

Smart 0 35 35 0 0 0 0 35 35

Ssangyong 0 638 638 0 720 720 0 1.358 1.358

Subaru 0 543 543 0 0 0 0 543 543

Suzuki 0 770 770 0 0 0 0 770 770

Tata 0 680 680 0 496 496 0 1.176 1.176

Toyota 5.085 14.414 19.499 0 770 770 5.085 15.184 20.269

Volkswagen 0 30.939 30.939 0 16.226 16.226 0 47.165 47.165

Volvo 0 2.846 2.846 0 0 0 0 2.846 2.846

Toplam 103.557 229.707 333.264 84.299 66.387 150.686 187.856 296.094 483.950
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Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Temmuz 2011

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Temmuz 2011

Otomotiv Pazarı Ocak - Haziran 2011

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

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

2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518

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
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2011 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %43,4 artarak 81.879 adete, üretim %15,8 artarak 104.005 adete, ithalat %53,2 
artarak 48.727 adete, ihracat ise %15 artarak  69.942 adete ulaşırken, ihracat değeri de %10,6 artarak 1 milyar 637 milyon dolar seviyesine  ulaştı. 
2011 yılı Ocak-Nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar %67,1  artarak 274.420 adete, üretim %17,6 artarak 408.424 
adete, ithalat %73,6 artarak 164.774 adete,  ihracat %7,3 artarak 283.627 adete ve ihracat değeri de %10 artarak 6 milyar 288 milyon dolar seviye-
sine ulaştı. 

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

Nisan 2010 57.079 89.817 31.807 60.835 1.480.784.970

Nisan 2011 81.879 104.005 48.727 69.942 1.637.855.382

 (%) 43,4 15,8 53,2 15,0 10,6

* 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-Nisan 2010 164.270 347.440 94.904 264.307 5.715.945.611

Ocak-Nisan 2011 274.420 408.424 164.774 283.627 6.288.350.759

 (%) 67,1 17,6 73,6 7,3 10,0

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

2011 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar %67,1  oranında artarak 274.420 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı 
Nisan ve Ocak-Nisan 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
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2011 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Satışları

2011 Temmuz Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   1.827           1.827 1%

B (Entry) 42.499 68.259 2.763 3.058 2.032 50 2.405 121.066 36%

C (Compact) 83.337 50.361 2.189 5.022   988 14.777 156.674 47%

D (Medium) 29.345 23 762 20   1.195 10.391 41.736 13%

E (Luxury) 7.268 62 12 53   235 2.397 10.027 3%

F (Upper Luxury) 483         217 1.234 1.934 1%

Toplam 162.932 120.532 5.726 8.153 1.341 2.685 31.204 333.264 100%

Yüzde 49% 36% 2% 2% 1% 1% 9% 100%  

2010 Yılı Ocak-Temmuz Dönemi Satışları

2010 Temmuz Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   1.100           1.100 0%

B (Entry) 39.264 47.173 2.008 2.045 1.513 46 413 92.462 41%

C (Compact) 56.705 29.480 2.030 3.309   713 6.717 98.954 43%

D (Medium) 20.031 496 391 27   995 7.038 28.978 13%

E (Luxury) 3.077   12 95   70 1.557 4.811 2%

F (Upper Luxury) 274         97 1.028 1.399 1%

Toplam 119.351 78.249 4.441 5.476 1.513 1.921 16.753 227.704 100%

Yüzde 52% 34% 2% 2% 1% 1% 7% 100%  

Ocak - Temmuz 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)   66%           66%

B (Entry) 8% 45% 38% 50% 34% 9% 482% 31%

C (Compact) 47% 71% 8% 52%   39% 120% 58%

D (Medium) 46% -95% 95% -26%   20% 48% 44%

E (Luxury) 136%   0% -44%   236% 54% 108%

F (Upper Luxury) 76%         124% 20% 38%

Toplam 37% 54% 29% 49% 34% 40% 86% 46%

2011 yılı Ocak-Temmuz dönemi otomobil satıslarının 2010 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre segmentler itibari ile değisimi aşağıdaki 
tabloda yer almakta; 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarı segmentinin yüzde 84’ünü yine vergi oranları düşük olan A, B ve 
C segmentlerinde yer alan araçlardan oluşturdu. 2011 yılı ilk 7 aylık toplam otomobil satıs verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, 
en yüksek satış adetine yüzde 47 pay alan C (156.674 adet) segmenti ve hemen ardından yine yüzde 36 pay ile B (121.066 adet) segmenti 
ulaştı. Bu segmentlerin ardından yüzde 13 pay 41.736 adet ile D segmenti yer aldı.

2011 yılı Ocak-Temmuz dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(yüzde 49 pay, 162.932 adet) oldu. Sedan otomobilleri yüzde 36 pay ve 120.532 adet satış ile H/B ve yüzde 9 pay ve 31.204 adet satış ile 
SUV otomobiller takip etti.

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
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MOTOR HACMİ 2011 Temmuz Sonu 2010 Temmuz Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 297.363 89% 202.350 89% 47% 37% 18%

1600cc-2000cc 
arası 29.655 9% 20.811 9% 42% 60% 18%

2000cc üzeri 6.246 2% 4.543 2% 37% 84% 18%

Toplam 333.264 100% 227.704 100% 46% Vergi Oranları

DİZEL
2011 Temmuz Sonu 2010 Temmuz Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 4 0% 74 7% -95%

B (Entry) 65.964 54% 47.421 51% 39%

C (Compact) 102.332 65% 53.732 54% 90%

D (Medium) 24.515 59% 11.867 41% 107%

E (Luxury) 9.080 91% 3.895 81% 133%

F (Upper Luxury) 1.664 86% 1.142 82% 46%

Toplam 203.559 61% 118.131 52% 72%

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2011 Temmuz Sonu 2010 Temmuz Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 783 43% 647 59% 21%

B (Entry) 20.420 17% 15.752 17% 30%

C (Compact) 46.672 30% 30.167 30% 55%

D (Medium) 29.123 70% 17.709 61% 64%

E (Luxury) 10.010 100% 4.764 99% 110%

F (Upper Luxury) 1.934 100% 1.396 100% 39%

Toplam 108.942 33% 70.435 31% 55%

2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarını motor hacmine göre inceledigimizde, en yüksek paya yüzde 89 oranıyla yine 1600cc 
altındaki otomobiller 297.363 adet ile sahip oldu.

2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde 333.264 adet olan toplam otomobil satışının 203.559 (yüzde 61) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 
yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı yüzde 
52’den yüzde 61’e yükseldi.

2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 oranında artış gösterdi. 2011 yılı 
Ocak-Temmuz döneminde 333.264 adet olan toplam otomobil satışının 203.559 (yüzde 61) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak- 
Temmuz döneminde otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı yüzde 52’den 
yüzde 61’e yükseldi.

AVRUPA OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİ OTOMOBİL PAZARI
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil satışlarında, 2011 yılı Nisan ayında 2010  yılı Nisan ayına göre yüzde 3,8 daralma yaşandı 
ve 1.128.327 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2011 Nisan ayında en sert düşüş yüzde 43,7 ile  
Romanya’da gerçekleşirken, ardından yüzde 23,3 ile İspanya ve yüzde18,1 ile Yunanistan’da görüldü.  Daralma yaşayan diğer ülkeler arasın-
da Lüksemburg, Fransa ve Portekiz de yer aldı. 2011 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla;  
İzlanda yüzde 270,9, Litvanya yüzde 100,3 ve Letonya yüzde 96,3 oranıyla yer aldı. Türkiye otomobil satışları 2011 yılı Nisan ayında geçen 
yılın Nisan ayına göre yüzde 47,3 oranında artarak 53.835 adet olarak gerçekleşti. 

AVRUPA OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİ TİCARİ ARAÇ PAZARI
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2011 yılı Mart ayında 2010  yılı Mart ayına göre yüzde 6 artış kaydetti ve 
181.059 adet pazar gerçekleşti.  AB (27) ve EFTA ülkelerinde 2011 Mart ayında en sert düşüş yüzde 57,5 ile Yunanistan’da gerçekleşirken, 
ardından yüzde 37,1 ile Slovakya ve yüzde 27,2 ile İtalya’da daralma yaşandı.  Bulgaristan, Portekiz, İzlanda ve İspanya ise bu ülkeleri takip 
etti. 2011 Mart ayında geçen  yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk iki pazar Romanya yüzde 124,6 ve Letonya yüzde 100 oranıyla 
yer aldı. Ka
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Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Haziran 2011 Dönemi (Kaynak: ACEA)
1 Almanya
2 Fransa
3 İngiltere
4 İtalya
5 İspanya
6 Hollanda
7 Belçika
8 Türkiye
9 Avusturya
10 İsviçre
11 İsveç
12 Polonya
13 Portekiz
14 Çek Cumhuriyeti
15 Danimarka
16 İrlanda
17 Finlandiya
18 Norveç
19 Yunanistan
20 Slovakya
21 Slovenya
22 Lüksemburg
23 Romanya
24 Macaristan
25 Bulgaristan
26 Estonya
27 Litvanya
28 Letonya

278.591
278.092
233.032

155.575
130.388

129.557
113.962

74.737
72.128
69.990

45.534

27.173

23.152
18.913
7.343

6.172
5.279
3.318

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000

Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-Haziran 2011 Dönemi (Kaynak: ACEA)
1 Fransa
2 Türkiye
3 Almanya
4 İtalya
5 İspanya
6 Belçika
7 Hollanda
8 Belçika
9 İsveç
10 Polonya
11 Portekiz
12 Norveç
13 Avusturya
14 İsviçre
15 Danimarka
16 İrlanda
17 Finlandiya
18 Çek Cumhuriyeti
19 Macaristan
20 Yunanistan
21 Romanya
22 Slovenya
23 Slovakya
24 Lüksemburg
25 Bulgaristan
26 Estonya 241
27 Litvanya 206
28 Letonya 123
29 İzlanda

131.297
91.405

88.159
46.476

30.558
18.915

18.123
10.484

8.869
8.696
8.300

7.609
6.994

5.352
4.978
3.512

2.683
2.330
1.899

1.714
1.674
1.230
866
519

383
344
213

0 200.000150.000100.00050.000
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60.099

58.151
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