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Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye Ocak 2014 otomotiv pazarı beklentilerin çok altında yüzde 8 daralarak 32.523 adet ger-
çekleşti. Ancak beklenenin üstünde satış adedi oluşmasındaki temel durumun, halen stoklarda 
bekleyen 2013 model 43 bin adet aracın bulunması olarak açıklanmakta. Bu araçların 23 bin 
adedinin Ocak ayında satıldığını düşünürsek Şubat ayı içinde halen eski fiyatlı araçların olduğu-
nu görebiliriz. Asıl göstergenin Mart ayı olacağı ve 2013 yılında 68.500 adetle kapatan sektörün 
2014 yılındaki performansı yıl sonu göstergeleri için çok belirleyici olacaktır.

2013 yılı sonunda döviz kurlarının yukarı yönlü hareketi, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası, 
faizlerde yaşanan yükseliş, yılbaşı itibarı ile binek araçlardaki ÖTV artışı ve BDDK’nın kredi işlem-
lerine yönelik getirdiği sınırlamalar iç etki olarak önümüze çıktı.  Ayrıca dış etkilerde çok önem-
liydi, gelişmekte olan ekonomilere ait büyümede ivme kaybı, varlık alımlarının ve küresel para-
sal teşvikin azaltılması, uluslararası piyasalarda finansman imkanlarının daralması, iç etkiler ile 
birleşerek hasar boyutunun artmasına neden oldu. 

Şubat başında TBMM’de görüşülmeye başlanan torba yasanın içine dahil edilebileceği yönün-
de bilgi aldığımız “Hurda Teşviki” sektör için bu yıl beklenebilecek en olumlu hamle olacak. Bu 
yüzden tüm sektör olarak otomotivi hareketlendireceğini gördüğümüz bu konunun takipçisiyiz.

Dergimizin bu sayısında OYDER Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. H.Şükrü Ilısal ile yaptığımız bir 
değerlendirme söyleşisini bulacaksınız. Hem bir STK yöneticisi, hem yetkili satıcı sahibi hem de 
25 yıllık sektörün içinden bir kişi olarak değerlendirmeleri otomotiv perakendecilerine ışık tuta-
cak nitelikte.

Mesleğimizin temel taşı elbette “Müşterilerimiz” dir. Tüm operasyonlar müşteri odaklı düşünü-
lerek yapılıyor. Burada sadece otomotiv perakendecilerine değil, sağlayıcılar, üreticiler, kamu, fi-
nans kuruluşları gibi birçok noktaya çalışmalarında referans olması açısından Gfk ile yaptığımız 
“Tüketici Eğilimleri Anketi” sonuçlarını açıklıyoruz. Çalışmada takas oranlarından kredi kullanım 
şekillerine, satın aldığı aracı nasıl seçtiğinden satınalma sürecine kadar oldukça önemli konular-
da bilgi sağlanıyor. İşlerinizi planlarken bu verilerden faydalanmanız gerektiğini düşünüyorum.

Sektörümüzün temsilcilerinin aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiğini 
biliyoruz, bunları zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Öncelikle efsane kaptanımız basketbolun 
unutulmaz ismi Efe Aydan ile “Basketbol Gönüllüleri Eğitim Programı Fiatball” projesini konuş-
tuk. Okumak bile ruhunuza iyi gelecek, belki sizlerde yaptığınız uygulamaları tekrar gözden ge-
çireceksiniz veya bir projeye gönüllü katılmak isteyeceksiniz. Unutmayalım “Her şeyin merkezin-
de öncelikle İnsan” olmalıdır.

Birçok kez sizlere duyurduğumuz “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda 2014 Ocak’ta yeni bir dö-
nem başladı. Unutmayalım ki servislerimiz sebebi ile işletmelerimiz “Parlayıcı Patlayıcı Madde-
ler” tüzüğüne göre tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bunun için gereken önlemleri daha fazla geç 
olmadan almanız için sizleri bir kez daha bilgilendirmek istedik.

Saygılarımla...

Mesleğimizin 
temel taşı
"Müşterilerimiz"
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OYDER Yönetim Kurulu Başkanı 
H. Şükrü Ilısal

Teknolojik 
yatırımlar
giderek önem 
kazanacak

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, dövizdeki aşırı yükselmenin 
özel sektörün 250 milyar dolar civarındaki borcunu 
ödemekte zorlanacağı bir ortam yarattığını söyledi. Bu 
durumun devamlılığının olması durumunda 2014 yılında bazı 
işletmelerin iflaslarına neden olabileceğine işaret ederek, bazı 
düzenlemelerin acilen devreye alınması gerekliğine değindi.

Otomotiv sektörü 2013 yılında hedeflerini 
tutturmuş ve en başarılı ikinci yılını 
yaşamış durumda, bu başarı otomotiv 
perakendecilerine de yansıdı mı?

2 013 yılı, 91 yıllık Cumhuriyet tarihinde 
en başarılı ikinci yılını yaşadı ve 853 bin 

adet satış gerçekleştirdi. Genel olarak sektöre 
baktığınızda bu rakamlar memnuniyet verici 
elbette ancak bu başarının bizlere yani Otomotiv 
Perakendecilerine yansıması kârlılık adına pek 
te memnuniyet verici olmadı. Sektörde yaşanan 

kâr daralmasından en çok etkilenen noktalar 
perakende tarafı olması birtakım serzenişlerin 
de dile getirilmesine neden olmakta, birçok 
meslektaşım ile yaptığım görüşmelerde ağır 
standartlar altında çalışmakta olan şirketlerinin 
aldıkları riskleri karşılayacak getirileri elde 
edemediklerinden dem vurmakta ve bu yapının 
sektör paydaşları ile tekrar kurgulanması 
gerekliliğini dile getirmekteler.

Bu konuyu biraz daha açabilirmisiniz?

Bakın, bugün bizlerin yani 1000 adet 
Yetkili Satıcının 1200 plazasındaki fiziki 
yapılanmalarımız yıllık 1 milyon adet araç 
satışı ve mevcut tüm araç parkına servis 
hizmeti verecek şekilde yapılanmış durumda. 
Bu yapılanmayı da markaların ileriye yönelik 
projeksiyonları çerçevesinde öz sermayelerimiz 
ile gerçekleştirmiş durumdayız. Elbette bu 
yapılanmanın karşılığındaki satış adetlerinin 
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gerçekleşmemesi yapılarımızın buna 
karşılık gelecek kârları elde edememesine 
neden olmakta. İşte bu durumu üreticiler, 
distribütörler ve yetkili satıcılar biraraya gelerek 
çözmeli veya yeniden yapılandırmalıdırlar.

2013 yılının sonlarında gelen BDDK 
kredilerin düzenlemesi çalışmaları ve 
yılbaşında açıklanan yeni ÖTV oranları bu 
yapıları nasıl etkileyecek?

Bu konuya gerçekten çok üzülüyoruz, 
devletin en çok vergi topladığı sektörlerden 
birisi olan otomotiv’in halen lüks tüketim 
olarak algılanması ve sürekli daha fazla vergi 
tahsil edilmeye çalışılması dünyadaki sektör 
algılamanın tam tersine gelişmekte. Oysa 
otomotiv, sanayisi ile, teknolojinin ülkeye 
transferi ile, istihdamı ile, dünya ile hem 
ticari hem bilimsel entegrasyonu ile, yan 
sanayisinin gelişimi ile birçok noktada bir 
ülkenin temel güçlerinden en önemlisi olmakta. 
Dünyanın büyük ekonomilerine baktığınızda 
büyüklükleri ile otomotiv sektöründen 
büyüklükleri paralellik göstermekte yani Çin 
dünyanın en büyük ekonomisi olarak bu yıl 
20 milyon adede yakın araç üretimi ve satışı 
gerçekleştirmiş durumda. ABD 2013’te en 
büyük ikinci ekonomi konumuna gerilese de 
16 milyon adet araç satışı ile eş konumunu 
korumakta, bu durum böyle aşağıya doğru 
devam ediyor. Bizim ülkemize koyduğumuz 
hedefte biliyorsunuz ilk 10 ekonominin içinde 
olmak, eğer bu sırlamaya gireceksek otomotiv 
’de de bu eş değeri oluşturmamız gerekiyor. 
Oysa oluşturulan otomotiv politikaları 
özellikle vergi düzenlemeleri açısından sürekli 
değişkenlik göstermekte, devleti yönetenlerin 
ve bürokratların hem sektörü hem de 
sektörün dünyadaki gelişimini yakından takip 
etmeleri çok önemli. Eğer ekonomik gelişme 
sağlanacaksa hem sanayimizi güçlendirmeliyiz 
hem de teknolojinin kullanımını arttırmalıyız. 

Oluşturulan otomotiv politikaları özellikle vergi düzenle-
meleri açısından sürekli değişkenlik göstermekte, devle-
ti yönetenlerin ve bürokratların hem sektörü hem de sek-
törün dünyadaki gelişimini yakından takip etmeleri çok 
önemli. Eğer ekonomik gelişme sağlanacaksa hem sanayi-
mizi güçlendirmeliyiz hem de teknolojinin kullanımını art-
tırmalıyız. Bunlarla beraber iç pazardaki hareketleri azalt-
ma yönlü alınan önlemler bu düşüncelerin hepsinin buruş-
turularak çöpe atılmasına neden oluyor.
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Bunlarla beraber iç pazardaki hareketleri azaltma 
yönlü alınan önlemler bu düşüncelerin hepsinin 
buruşturularak çöpe atılmasına neden oluyor.

Bu durumda Otomotiv Strateji Belgesi 
kapsamında hazırlanan yatırım teşvikleri heba 
mı edilecek acaba?

Otomotiv Strateji Belgesi ilk hazırlanmaya 
başlandığında bizlerde Otomotiv Perakendecileri 
adına görüşlerimizi devlete aktarmıştık. Burada 
belirlenen 2023 yılı hedeflerine baktığımızda bugün 
21,5 milyar dolar olan ihracatın 75 milyar dolara 
çıkacağı, 1.2 milyon adet olan üretimin 4 milyona 
çıkacağı, bu üretimin 3 milyonunun ihraç edileceği, 
1.5 milyon adetlik bir iç pazarın olacağı bizlerde 
büyük heyecan yaratmıştı. 

Bu hedeflerin devam ettiğini düşünmekle beraber iç 
pazara yönelik yukarı yönlü vergi artışlarının devlet 
içinde bir kararsızlık olduğunu düşünmemize neden 
oluyor. Heyecanımızı düşürmek istemiyoruz ama 
reel sektör olarak biraz ikna edilmeye ihtiyacımız 
olduğunu çevremizdeki tepkilerden görebiliyoruz.

Otomotiv Perakendeciliğinin gelecekte nasıl 
şekilleneceğini düşünüyorsunuz, gelecekte 
işlerimiz nasıl olacak?

2013 yılında 84 milyon adet araç satışı gerçekleşti 
bu rakamın 2023 yılında 125 milyon olması 
yönünde projeksiyonlar yapılıyor. Dolayısıyla 
9-10 yıllık periyot içinde yaklaşık yüzde 50’ye 
yakın bir büyüme olacak dünyada. Elbette bu 
büyüme içinde perakendecilikte büyümeye devam 
edecek, etmek zorunda. Ancak uzun zamandır 
dile getirdiğimiz bir konuydu bu, bizlerin iş yapış 
metodları da değişiyor ve değişmeye devam edecek. 
Bu yıl Mart ayında OYDER – Boğaziçi Üniversitesi 

işbirliğinde hazırlanan akademik bir çalışmayı 
neticelendirmiş olacağız, burada Yetkili Satıcılık 
mesleğinin geleceğinin nasıl şekilleneceğini, çalışma 
metotlarının nasıl olacağını, yatırımların ne tarafa 
yönelmesi gerekeceğini orada göstermiş olacağız.

Ayrıca bizim yapılarımız araç satın alma kararını 
vermiş tüketici için artık işin son noktasının 
konulduğu mekânlar haline gelmeye başladı. 
Bu durumu göz önüne alırsak üreticilerin veya 
distribütörlerin zaten kârlılığı minimize olmuş bu 
noktalara daha fazla marka standartları yatırımı 
yaptırmamaları gerektiği görülüyor. Markaların 
sahipleri bizim yapılarımızdaki masa, sandalye gibi 
unsurları değiştirmeye değil daha çok teknolojik 
yatırımları yapılacak bir hale getirmeye kafa 
yormalılar. 

Bizim gibi yatırımcılarda markalarına gelecek 10 
yıllık projeksiyonlarını kendileri ile paylaşmalarını 
istemeli ve yatırımlarını yani öz kaynaklarını daha 
verimli kullanmak için nasıl ve nereye yatırım 
yapacaklarına karar vermeleri gerekiyor. 

Bugün geçmişte yatırım yapmış birçok 
meslektaşımız geleceği görerek şehrin en değerli 
noktalarındaki bayilik yatırımlarının artık 
yeterli kâr üretemediği gerekçesi ile şehir dışına 
daha düşük maliyetli ve daha kullanışlı alanlara 
yönlendirme peşinde. Bunun çok doğru bir 
düşünce olduğunu görüyorum, geçmişte 10 liralık 
değerde bir arsanın bugün 1000 lira olması elbette 
yatırımcının başka kararlar almasına sebebiyet 

Devletin en çok vergi 
topladığı sektörlerden 
birisi olan otomotiv’in 
halen lüks tüketim 
olarak algılanması 
ve sürekli daha fazla 
vergi tahsil edilmeye 
çalışılması dünyadaki 
sektör algılamanın 
tam tersine 
gelişmekte. Oysa 
otomotiv; sanayisi, 
teknolojinin ülkeye 
transferi, istihdamı, 
dünya ile hem 
ticari hem bilimsel 
entegrasyonuyla 
ve yan sanayisinin 
gelişimi ile birçok 
noktada bir ülkenin 
temel güçlerinden en 
önemlisidir.

Bine yakın yetkili satıcının 1200 
plazasındaki fiziki şartlar yıllık 1 
milyon adet araç satışı ve mevcut 
tüm araç parkına servis hizmeti ve-
recek şekilde yapılanmış durumda. 
Bu yapılanmayı da markaların ile-
riye yönelik projeksiyonları çerçe-
vesinde öz sermayelerimiz ile ger-
çekleştirmiş durumdayız. Elbet-
te bu yapılanmanın karşılığındaki 
satış adetlerinin gerçekleşmeme-
si yapılarımızın buna karşılık gele-
cek kârları elde edememesine ne-
den olmakta. İşte bu durumu üreti-
ciler, distribütörler ve yetkili satı-
cılar biraraya gelerek çözmeli veya 
yeniden yapılandırmalıdırlar.
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veriyor. İş ortaklarımızda bayilik yapılarının şehir 
merkezlerinde olması takıntısından vaz geçip 
finansal olarak ve teknolojik olarak daha güçlü 
bayilerinin olmasına destek vermeliler.

Size göre nasıl bir değişim olacak?

1980’li yıllarda küçük bir satış noktasında başlayan 
bu yolculuk bugün dev plazalarda yapılıyor çünkü 
ihtiyaçlar bu şekilde bir gelişim olmasını gerektirdi. 
Gelecekte ise artık bu yapıların ayakta durabilmeleri 
için ne gibi yeni iş modelleri geliştirilmesi ve 
bunların nasıl kullanılacağı önem kazanacak. Şöyle 
ki;

l Artık dijital çağa geçmiş durumdayız belki 
başındayız demek lazım, bundan sonra oluşan 
etki müşterilerimiz ile kuracağımız iletişimin 
farklılaşacağını gösteriyor bize. Yani gelişmekte 
olan dünyada başarılı olmak için kurguyu hemen 
yapmamız gerekiyor.

l Tüketiciler artık bireysel olarak kendilerine 
özel hizmetler bekliyorlar, dolayısıyla bizler 
müşterilerimizin alış-veriş alışkanlıklarını 
öğrenmek ve kişiye özel pazarlama teknikleri 
geliştirmemiz gerekiyor.

l Bugün tüketici alacağı aracı tespit etme ve 
araştırma aşamasında büyük bir orandan 
internetten faydalanıyor, bu araştırma neticesinde 
tüketici kendisini daha iyi bilgilendirebiliyor ve 
kendisini güvenden hissediyor. 

l Dolayısıyla tüketici aslında showroom’larımıza 
alacağı aracı belirlemek için değil belirlediği 
aracın fiyatını, rengini, opsiyonlarını veya 
bulunurluluğunu tespit etmek için geliyor. 

l Bu aşamada müşteri memnuniyeti devreye 
giriyor çünkü yapısal olarak birbirine çok 

benzer ortamlarda bu iş icra ediliyor. Müşterinin 
karşılanmasını yapacak personelin yetkinliği 
memnuniyetin nerdeyse yarısını oluşturuyor, 
düşünsenize karşılama esnasında elinde tablet 
bilgisayar olan bir arkadaşımız kayıt açması 
ve müşteri ile ilgilenecek satış danışmanını 
elindeki pad’den ataması daha sonra müşteriye 
hazırlanacak teklifin bir blok not kağıdına değil 
de bilgisayar ortamında hazırlanarak kağıda 
dökülmesi ne kadar teknolojik bir yaklaşım. Eğer 
siz bu farkı yaratabilirseniz müşterinizi kendinize 
bağlarsınız ve bundan sonra iletişiminiz çok daha 
kolay olur.

l Finansal çözümler yaratmak müşterinin alım 
kararını doğrudan etkileyen unsurlardan birisi. 
Bu konuda gerek bankalar gerekse finans 
kuruluşları bir çok alternatifler oluşturuyorlar. 

Bizim yapılarımız 
araç satın alma 
kararını vermiş 
tüketici için artık 
işin son noktasının 
konulduğu mekânlar 
haline gelmeye 
başladı. Bu durumu 
göz önüne alırsak 
üreticilerin veya 
distribütörlerin zaten 
kârlılığı minimize 
olmuş bu noktalara 
daha fazla marka 
standartları yatırımı 
yaptırmamaları 
gerektiği görülüyor. 
Markaların sahipleri 
bizim yapılarımızdaki 
masa, sandalye 
gibi unsurları 
değiştirmeye değil 
daha çok teknolojik 
yatırımları yapılacak 
bir hale getirmeye kafa 
yormalılar. 

Artık dijital çağa geçmiş durumda-
yız belki başındayız demek lazım, 
bundan sonra oluşan etki müşteri-
lerimiz ile kuracağımız iletişimin 
farklılaşacağını gösteriyor bize. 
Yani gelişmekte olan dünyada ba-
şarılı olmak için kurguyu hemen 
yapmamız gerekiyor.
Tüketiciler artık bireysel olarak 
kendilerine özel hizmetler bekli-
yorlar, dolayısıyla bizler müşteri-
lerimizin alış-veriş alışkanlıkları-
nı öğrenmek ve kişiye özel pazar-
lama teknikleri geliştirmemiz ge-
rekiyor.

Bu alternatifleri müşterilerimize aktaracak 
personelimizi eğitmemiz ve takip etmemiz 
gerekiyor. Sadece finansal imkanlarda yeterli 
değil mesela müşterinin takasa vermek istediği 
araçların alımı içinde gayret sarf etmek gerekiyor. 

l Burada personellerimizden de bahsetmek 
gerekiyor elbette. Hepimiz karakterli, çalışkan, 
işini bilen arkadaşlarla çalışmak istiyoruz 
ancak sektörümüzdeki çalışma şartlarını da göz 
önünde bulundurarak bir gerçekliğe ulaşmak 
durumundayız. Örneğin, özellikle araç satın 
alma kararı vermek üzere satış noktalarımıza 
gelen müşterilerimiz genelde daha çok hafta 
sonu ziyaretleri yapmaya başlamış durumdalar 
dolayısıyla showroomlarımızdaki personel 
sayısını bu talebe göre oluşturmamız gerekiyor. 
Ayrıca, artık internetten tüm araştırmaları yapmış 
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olan müşterilere satışın her kuralını uygulayarak 
satış yapmaya çalışmak yerine, alım kararını 
vermek üzere son aşamaya gelmiş müşteri ile 
yakın ilişki kurmaya çalışan personele ihtiyaç 
duymaktayız. 

l Yetişmiş personel ihtiyacı hepimizin önemli bir 
sorunu ancak yetişmiş personel elbette bizlerin 
şirketlerinde yetişecek. Bunun için gerekli 
testlerden geçmiş arkadaşlarımızın şirketimize 

oriyantasyon sürecinde ve takip eden zamanlarda 
sürekli eğitim alması ve kendisini geliştirmek için 
her türlü fırsatın sunulduğu bir ortamı onlara 
hazırlamak durumundayız. 

l Birazda çalışan arkadaşlarımıza mesaj vermek 
istiyorum. Bizimle çalışan ekipler olması gereken 
standart karakter özelliklerinin yanı sıra, müşteri 
ilişkileri, ürünler, rakipler, teknoloji, ekonomi, 
siyaset, dünyadaki gelişmeler ve satış alanlarında 
kendilerini yetiştirmek durumundadırlar. Eğer 
bunlarda geri kalmışlık yaşarlarsa arkalarından 
gelen nesil onları çok çabuk geçecek nitelikte 
olacak. Satış sonrası hizmetlerde çalışan 
arkadaşlarımızda yukarıdaki özellikler ile beraber 
kendilerinin ürün teknolojileri ve onarım 
teknikleri konusunda gelişimlerini sağlamalılar.

l Müşteri ilişkileri departmanlarımızı hepsinden 
önce yapılandırmalı burada çalışan kişileri çok 
dikkatli seçmek gereklidir. Gelecekte onların 
işlevselliği çok önem kazanacak bu sebeple her bir 
patron bu departmanın kontrolünü elinde tutmalı 
ve buradan akacak bilgilerle şirketini daha iyi 
denetleye bilmelidir. Aksi takdirde günlük işlerin 

2014 yılı için tek pozitif beklentim uygun 
şartlarda hazırlanmış “Hurda Teşvik’i” 
nin devreye alınması olacaktır. Bu uygu-
lama aynen Almanya’da, İngiltere’de ol-
duğu gibi bir seferlik değil yıllara yayıl-
mış bir politika olarak benimsenmeli ve 
sonucunun eski aracını hurdaya veren tü-
keticinin tekrardan yeni araç alımına it-
mesi olarak gerçekleşmesi gerekmekte-
dir. Şu anda devlet ve bürokrasi yönetimi-
ne bu konuya aciliyet ve önem vermeleri 
konusunda taleplerimizi iletmekteyiz.

Bugün geçmişte yatırım yapmış birçok meslektaşımız gele-
ceği görerek şehrin en değerli noktalarındaki bayilik yatırım-
larının artık yeterli kâr üretemediği gerekçesi ile şehir dışına 
daha düşük maliyetli ve daha kullanışlı alanlara yönlendirme 
peşinde. Bunun çok doğru bir düşünce olduğunu görüyorum, 
geçmişte 10 liralık değerde bir arsanın bugün 1000 lira olma-
sı elbette yatırımcının başka kararlar almasına sebebiyet ve-
riyor. İş ortaklarımızda bayilik yapılarının şehir merkezlerin-
de olması takıntısından vaz geçip finansal olarak ve teknolo-
jik olarak daha güçlü bayilerinin olmasına destek vermeliler.
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içinde kaybolacak ve şirketinin geleceğine değil 
dünü ve bugününe hakim olmayı seçecektir. Bunu 
seçerse şirketini bahsettiğimiz hiçbir yeniliğe 
adapte edemeyecek veya zamanında adapte 
edemeyerek rakiplerinin arkasında kalacaktır. 

l CRM konusunu da atlamamak lazım, bir çok 
meslektaşımın müşterilerine ait datalarını halen 
sağlıklı olarak koruyamadığını biliyorum. Oysa 
CRM konusu şirketlerimi için olmazsa olmaz 
durumdur, müşterilerimizi takip edebilmek, satış 
alışkanlıklarını görebilmek, servis süreçlerini 
takip edebilmek, sigortalarını yapabilmek için 
doğru ve güncel tutulmuş kayıtlara ihtiyacımız 
var. Bugünden tavsiye ediyorum ki halen bu 
yatırımı yapmamış arkadaşlarım varsa bir an önce 
bu çalışmayı gerçekleştirsinler.

Bu bilgileri uygulayan Otomotiv 
Perakendecileri gelecekte işlerini 
geliştirebilecekler diyorsunuz. Peki birazda 
sizden SSH kanadında yaşananlar konusunda 
bilgi alabilirmiyiz? Burada da Yetkili Servisler 
açısından zor günler yaşandığı görünüyor.

Geçmiş yıllarda yetkili servisler önemli bir kâr 
merkezi olmuş durumdaydılar ancak bugün 
büyük ölçüde bu durum değişti. Ülkemizde TÜİK 
verilerine göre 66 bin adet servis, tamirhane var 
bunların büyük bir bölümü sanayi sitelerinde 
konuşlanmış durumda ve çoğu sağlıksız çalışma 
koşullarına sahip noktalar. Elbette serbest piyasa 
ekonomisine göre isteyen her girişimci kendisine 
bir yer açma özgürlüğüne sahip ancak buraların 
hangi şartlarda, nasıl, hangi imkan ve bilgiye 
dayanarak iş yaptığını sorgulayan bir mekanizma 
ne yazıkki yok. Dernek olarak Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü, TSE gibi birçok kurum ile ilişki 
içindeyiz ve yapılan görüşme veya toplantılarda 
bazı konuları samimiyetle gündeme getiriyor ve 
bu noktaları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Öncelikle 
Hasar atölyelerinin durumundan bahsedeyim, 
bu noktalardaki işin yönetimini sigorta şirketleri 

yapmakta çünkü yetkili servislere onarıma gelen 
araçların çoğunluğu kasko sigortası yaptırmış 
tüketiciler. Hepsini aynı kefeye koymak elbette 
doğru değil ancak çoğunluk Sigorta şirketleri 
ne yazıkki sadece kâr odaklı olmaya başlamış 
durumda, bunu şu sebeple dile getiriyorum, odağı 
insana da çevirmek gerekiyor. Özellikle trafik 
sigortası hasarlarının neredeyse tümünü Yetkili 
olmayan servislerde onarıma gönderen sigorta 
şirketleri, kasko onarımlarında da bu yöntemi 
uygulamaya çalışıyorlar. Son 3 yıldır yetkili 
servislerin hasar atölyelerinde iş hacmi kaybı 
markalara göre değişmekle beraber %30-40’ların 
üstüne çıkmış durumda. 

Burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar 
var, rekabeti eşit zeminde yapmaya her zaman 
varız, elbette tüketici kendisine en faydalı olan 
yerden hizmet almalı ancak şu konuları da gözardı 
etmemek lazım;

l Yetkili servisler ve bazı özel servisler 
kanunun emrettiği konularda çalışmak 
durumundadırlar. Örneğin araç aksamlarından 
çıkan yağ gibi, antifriz gibi sıvıların bir kapta 
toplanarak saklanması ve bunu toplayan 
resmi kuruluşlara ücreti mukabili belge ile 
teslim etmeleri gerekmekte, yani siz “boşver 
bunuda kanalizasyona dökelim” diyemezsiniz. 
Resmi kayıtlarınızı tutmak durumundasınız, 
unutmamalı ki 1 ltf yağ 1 milyon litre deniz 
suyunu kirletiyor.

l Çalışanlarımızın sosyal haklarının ve 
imkanlarının tümünü vermek durumundayız, 
sağlıksız ortamlarda, yetersiz gıda ile 
çalıştırmamız mümkün değil,

l İş güvenliği için her türlü ekipmanı sağlamak 
ve kullandırtmak durumundayız, bugün iş 
kazalarının gelişimine bakın ve ne demek 
istediğimi anlayacaksınız,

l Personelimizin eğitimlerini sürekli olarak vermek 
durumundayız, aksi taktirde bir onarımın nasıl 
yapılacağını nasıl anlatabiliriz,

Sadece bunlar da değil elbette en önemlisi eğitimli 
personel ile onarım yapmaktır. Artık otomobiller 
5 farklı metal türünün bir araya getirilmesi 
sureti ile üretilmeye başlandı. Her bir metalin 
onarım metotlarına gösterdiği tepki farklı şekilde 
ortaya çıkıyor yani kesmesinden, onarımına ve 
birleştirmesine kadar bilgi gerektiren bir durum var 
ortada. Örneğin bir aracın “b” sütununu yani orta 
direği 3 ayrı sertleşmeye tabii tutularak üretilmiştir, 
eğer siz bu metali neresinden keseceğini bilmeden 
işlem yaparsanız bir sonraki hasarda o bölgenin 
aynı tepkimeyi vermesinin mümkün olmadığını 
ne yazıkki acı bir tecrübe ile öğrenirsiniz. Bunlara 

Finansal çözümler 
yaratmak müşterinin 
alım kararını doğrudan 
etkileyen unsurlardan 
birisi. Bu konuda gerek 
bankalar gerekse 
finans kuruluşları 
bir çok alternatifler 
oluşturuyorlar. 
Bu alternatifleri 
müşterilerimize 
aktaracak 
personelimizi 
eğitmemiz ve takip 
etmemiz gerekiyor. 
Sadece finansal 
imkanlarda yeterli 
değil mesela 
müşterinin takasa 
vermek istediği 
araçların alımı içinde 
gayret sarf etmek 
gerekiyor. 

Bizimle çalışan ekipler olması gereken standart karakter 
özelliklerinin yanı sıra, müşteri ilişkileri, ürünler, rakipler, 
teknoloji, ekonomi, siyaset, dünyadaki gelişmeler ve satış 
alanlarında kendilerini yetiştirmek durumundadırlar. Eğer 
bunlarda geri kalmışlık yaşarlarsa arkalarından gelen nesil 
onları çok çabuk geçecek nitelikte olacak. Satış sonrası hiz-
metlerde çalışan arkadaşlarımızda yukarıdaki özellikler ile 
beraber kendilerinin ürün teknolojileri ve onarım teknikleri 
konusunda gelişimlerini sağlamalılar.
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mahal vermemek adına, odağa insan’ı koyarak iş 
yapabilmeniz için doğru ekipmanla, doğru yedek 
parça ile, doğru onarım tekniği ile doğru personel 
ile çalışmak durumundasınız. Eşit şartlarda rekabet 
etmekten kastım bunların tümüdür, elbette rekabet 
edelim ama doğru rekabet edelim.

Mekanik atölyelerimizde de durum bundan çok 
farklı olmamakla beraber garanti süreleri sebebi ile 
bir miktar daha iyi durumda. Ancak son yıllarda 
hızla gelişen araç ve yağ teknolojileri sebebi ile 
bakım aralıkları bir hayli uzamış durumda. Bu 
sebeple standart araç kullanan tüketici servise artık 
yılda sadece bir kez uğruyor, bu da elbette mekanik 
gelirlerimizin azalmasına neden oluyor. Ne yazıkki 
yukarıda anlatılanlar konusunda tüketici yeterli 
bilince sahip olmadığından dolayı garanti süresi 
biten aracını artık yetkili servise getirmiyor. 

Özel servislerde bizim gibi çalışan arkadaşlarımızı 
bir kenara koyarsak diğer tamirhanelerdeki onarım 
hizmetlerinin kalitesi anlamında tereddütlerimin 
olduğunu burada belirtmeliyim.

Bir aracın üretilmesi için milyonlarca Euro Ar-Ge 
çalışması yapılmakta yüzlerce mühendis yıllarca 
ürünün geliştirilmesi için emek sarf etmekte ve 
bunun sonucunda ortaya ürün çıkarmaktalar. Ve 
demektedirler ki bu araç 100 km süratle giderken 
frene bastığınızda 38 metrede durmaktadır, sonra 
siz ehil olmayan ellerde ve ehil olmayan yedek 
parçalarla onarım yaptırarak bu fren mesafesini 40 
metreye çıkardığınızda aradaki 2 metre için hayati 
risk yarattığınızı anlayabiliyormusunuz. İşte bu 
yüzden insan odaklı çalışma durumundayız, gerek 
periyodik bakım yaparken gerekse hasarlı aracı 
onarırken teknisyenlerimize eğitim vermek hatta en 
iyi eğitimi vermek durumundayız.

Sayın Başkan 2014 yılı için beklentilerinizi 
bizimle paylaşabilirmisiniz lütfen.

2014 yılı ne yazıkki ülkemizde bir kargaşa ile 
başladı, siyasette, hukukta, devletin güvenlik 

güçlerinde, yaşananlar bizleri iş adamı olarak 
çok tedirgin ediyor. Temennimiz en kısa sürede 
bu karmaşıklığın sona ermesidir elbette. Ancak 
kalıcı hasar bırakmaması için önlem alınmak 
durumundadır, dövizdeki aşırı yükselme özel 
sektörün 250 milyar usd civarındaki borcunu 
ödemekte zorlanacağı bir ortam yaratmıştır. Bu 
durumun devamlılığının olması durumunda 
2014 yılında korkarım ki bazı işletmelerin 
iflaslarına neden olabilecektir. O sebeple birtakım 
düzenlemelerin acilen devreye alınması gereklidir. 

Sektörümüze bakarsak eğer, kur baskısı, 
kredilerdeki düzenleme ve ÖTV’nin artışı 2013 
yılındaki 853 bin rakamının 700 bin’e inmesine 
neden olacağı tahmin edilmekte. Bu durumda araç 
fiyatları kademeli olarak artacak ve yıl sonunda araç 
rakamlarının %20-30 hatta kura bağlı olarak daha 
fazla artacağı görülecektir.  Daha öncede belirttiğim 
gibi 1 milyon adetlere göre yapılanmasını 
gerçekleştirmiş otomotiv perakendecileri için 
zor günlerin geri gelebileceği tehdidi ortaya 
çıkmaktadır. Eğer bu senaryo gerçekleşirse ki 
büyük bir kısmı gerçekleşti o zaman istihdam kaybı 
yaşanması ne yazıkki gerçekleşebilir.

2014 yılı için tek pozitif beklentim uygun şartlarda 
hazırlanmış “Hurda Teşvik’i” nin devreye alınması 
olacaktır. Bu uygulama aynen Almanya’da, 
İngiltere’de olduğu gibi bir seferlik değil yıllara 
yayılmış bir politika olarak benimsenmeli ve 
sonucunun eski aracını hurdaya veren tüketicinin 
tekrardan yeni araç alımına itmesi olarak 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Şu anda devlet ve 
bürokrasi yönetimine bu konuya aciliyet ve önem 
vermeleri konusunda taleplerimizi iletmekteyiz.

Tüm meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarımıza 
hayırlı bir 2014 yılı diliyorum.

Bir aracın üretilmesi için milyonlarca Euro AR-GE çalışması 
yapılmakta yüzlerce mühendis yıllarca ürünün geliştirilme-
si için emek sarf etmekte ve bunun sonucunda ortaya ürün çı-
karmaktalar. Ve demektedirler ki bu araç 100 km süratle gi-
derken frene bastığınızda 38 metrede durmaktadır, sonra siz 
ehil olmayan ellerde ve ehil olmayan yedek parçalarla ona-
rım yaptırarak bu fren mesafesini 40 metreye çıkardığınızda 
aradaki 2 metre için hayati risk yarattığınızı anlayabiliyormu-
sunuz. İşte bu yüzden insan odaklı çalışma durumundayız, 
gerek periyodik bakım yaparken gerekse hasarlı aracı onarır-
ken teknisyenlerimize eğitim vermek hatta en iyi eğitimi ver-
mek durumundayız.

Kur baskısı, kredilerdeki düzenleme ve ÖTV’nin artışı 2013 yı-

lındaki 853 bin rakamının 700 bine inmesine neden olacağı 

tahmin edilmekte. Bu durumda araç fiyatları kademeli olarak 

artacak ve yıl sonunda araç rakamlarının yüzde 20-30 hatta 

kura bağlı olarak daha fazla artacağı görülecektir.  Daha önce-

de belirttiğim gibi 1 milyon adetlere göre yapılanmasını ger-

çekleştirmiş otomotiv perakendecileri için zor günlerin geri 

gelebileceği tehdidi ortaya çıkmaktadır. 
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OYDER “Otomobil Alıcıları Takibi 
Araştırması Raporu”

Otomobil satın alanların
yüzde 58’i kredi kullanıyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği adına GfK’nın Nisan-Ekim 
2013 tarihleri arasında sıfır otomobil alan toplam 1768 kişi ile 
gerçekleştirdiği “Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması’nın sonuçları 
açıklandı. 2013 yılı raporuna göre; firmalar tarafından düzenlenen 
“kampanyalar” satışları en çok tetikleyen faktör olarak öne 
çıkarken, otomobil satın alanların yüzde 58’i kredi kullanıyor.



15OCAK 2014

OYDER'in düzenlediği basın toplantısında 'Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu' basın mensuplarıyla paylaşıldı. 
Rapora göre otomobil yatırım aracı olma yolunda hızla ilerliyor.

O tomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal ve GfK 

Otomotiv ve Enerji Sektörü Tüketici Deneyimleri 
Uzmanı Mesud Şenkardeşler, düzenlenen 
toplantıda, son dönemdeki tüketici davranışlarında 
kişilerin “kendilerine özel” hizmet beklediklerinin 
de altını çizdiler.

OYDER-Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı H.Şükrü Ilısal, müşteriler 
ile kurulacak iletişimde dijital yöntemlerin öne 
çıktığını belirterek ”Bundan sonra,müşterilerimiz 
ile kuracağımız iletişim farklılaşacaktır. Bugün 
tüketici alacağı aracı tespit etme ve araştırma 
aşamasında büyük oranda internetten faydalanıyor. 
Bu araştırma sonucunda tüketici kendisini daha iyi 
bilgilendirebiliyor ve kendisini güvende hissediyor. 
Böylece tüketici showroom’larımıza alacağı aracı 
belirlemek için değil belirlediği aracın fiyatını, 

rengini, opsiyonlarını veya bulunurluluğunu tespit 
etmek için geliyor” dedi. Ilısal, finansal çözümler 
yaratmanın müşterinin alım kararını doğrudan 
etkileyen unsurlardan birisi olduğunu ve finans 
kuruluşlarının birçok alternatifler oluşturduğunu da 
belirtti.

Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması'nın 
sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda yaptığı 
konuşmada, 2013'ün otomotiv sektörü tarihinin 

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü 
Ilısal: "Bundan sonra, müşterilerimiz ile 
kuracağımız iletişim farklılaşacaktır. Bugün 
tüketici alacağı aracı tespit etme ve araştırma 
aşamasında büyük oranda internetten 
faydalanıyor. Bu araştırma sonucunda tüketici 
kendisini daha iyi bilgilendirebiliyor ve 
kendisini güvende hissediyor. Böylece tüketici 
showroom’larımıza alacağı aracı belirlemek 
için değil belirlediği aracın fiyatını, rengini, 
opsiyonlarını veya bulunurluluğunu tespit 
etmek için geliyor.” 
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ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

ARAŞTIRMANIN AMACI
“0” km araç satın alma motivasyonu ve müşteri profilinin düzenli 
takibidir.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI
Oyder’e üye 52 yetkili satıcıdan “0”km araç satın almış müşteriler ile 
görüşülmüştür. Satın alım kararları, trafik cezası, satış sonrası hizmet 
ve benzeri  bilgiler kapsamında, ortalama 10 dakika süren bir soru 
formu kullanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Araştırma OYDER üyesi yetkili satıcıların ortak kullanımına açık 
olan bir platform üzerinden ONLINE metodoloji kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Rapor Nisan – Ekim 2013 tarihli değerlendirmeleri 
kapsamaktadır.

ÖRNEKLEM

Toplam Bayi
Sayısı

52

Değerlendirme
Sayısı

1.768

ÖRNEKLEM YAPISI

En fazla anket girişi yapılmış ilk dört marka

% 15
Mercedes

% 12
Citroen

% 28
Tofaş - Fiat

% 27
Ford

En fazla anket girişi yapmış 3 il En fazla anket girişi yapmış olan ilk 3 bölge

% 63
İstanbul

% 65
Marmara

% 18
Ankara

% 18
İç Anadolu

% 9
Gaziantep

% 9
Güneydoğu

Anadolu

GfK Otomotiv ve Enerji Sektörü 
Tüketici Deneyimleri Uzmanı Mesud 
Şenkardeşler “Otomobil Alıcıları Takibi 
Araştırması Raporu”nun 52 yetkili bayiden 
“0”km otomobil satın alan müşterilerin 
katılımıyla hazırlandığını belirtti. Müşterilerin 
araç seçimindeki kriterlerini ortaya koymak 
amacıyla hazırlanan raporda, satışlarda 
düzenlenen kampanyaların etkin bir rol 
oynadığına dikkat çekti.

% 16
Kadın

% 84
Erkek

en iyi ikinci yılı olduğunu, ancak bu başarının 
otomotiv perakendecilerine yansımasının kârlılık 
adına memnuniyet verici olmadığını kaydetti.

Bazı markaların küçüldüğünü, bazı markaların 
büyüdüğünü ifade eden Ilısal, şunları söyledi: 
"Sektörde yaşanan kâr daralmasından en çok 
etkilenenler maalesef perakendeciler oldu. Birçok 
meslektaşım ile yaptığım görüşmelerde ağır 
standartlar altında çalışan şirketlerin aldıkları 
riskleri karşılayacak getirileri elde edemedikleri 
ortaya çıkmaktadır. Bugün 1000 yetkili satıcının 
bin 200 plazasındaki fiziki yapılanmalarımız yıllık 1 
milyon araç satışı ve mevcut tüm araç parkına servis 
hizmeti verecek şekilde yapılandı. Bu yapılanmanın 
karşılığında satış adetlerinin gerçekleşmemesi 
yapılarımızın buna karşılık gelecek kârları elde 
edememesine neden olmaktadır."

Ilısal, bu durumun, üreticiler, distribütörler ve 
yetkili satıcıların bir araya gelerek çözülmesi 
gerektiğini anlatarak, "2013 yılı sonlarında gelen 
BDDK kredilerin düzenlenmesi çalışmaları 
ve yılbaşında açıklanan yeni ÖTV oranları 
da sektörümüz için olumsuz beklentilerimizi 
çoğaltmıştır. En çok vergi toplanan sektörlerden 
biri olan otomotivin halen lüks tüketim olarak 
algılanması ve sürekli daha fazla vergi tahsil 
edilmeye çalışılması dünyadaki sektör algısının 
tam tersine gelişmektedir. Oysa otomotiv sanayisi, 
teknolojinin ülkeye transferi, istihdamı dünya 
ile hem ticari hem de bilimsel entegrasyonu, yan 
sanayisinin gelişimiyle birçok noktada bir ülkenin 
temel güçlerinden en önemlisi olmaktadır" şeklinde 
konuştu.
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Plazalar, bayiler ve yapıları, araç satın alma 
kararını vermiş tüketici için artık işin son 
noktasının konulduğu mekanlar haline gelmeye 
başladığına dikkati çeken Ilısal, bu durum göz 
önüne alındığında üreticilerin veya distribütörlerin 
zaten kârlılığı minimize olmuş bu noktalara daha 
fazla marka standartları yatırımı yaptırmamaları 
gerektiğinin görüldüğünü belirtti.

"Tüketici alacağı aracı internetten tespit ediyor 
ve araştırıyor"

Ilısal, meslektaşlarının şehrin en değerli 
noktalarındaki bayilik yatırımlarının artık 
yeterli kâr üretemediği gerekçesi ile şehir dışına 
daha düşük maliyetli ve daha kullanışlı alanlara 
yönlendirme peşinde olduğunu ifade ederek, şunları 
kaydetti:

"İş ortaklarımızda bayilik yapılarının şehir 
merkezlerinde olması takıntısından vazgeçip 
finansal olarak ve teknolojik olarak daha 
güçlü bayilerinin olmasına destek vermeliler. 
Araştırmamız sonuçlarında da bundan sonra 
müşterilerimiz ile kuracağımız iletişimin 
farklılaşacağını gösteriyor. Yani gelişmekte olan 
dünyada başarılı olmak için kurguyu hemen 

yapmamız gerekiyor. Tüketiciler artık bireysel 
olarak kendilerine özel hizmetler bekliyorlar, 
dolayısıyla bizler müşterilerimizin alışveriş 
alışkanlıklarını öğrenmek ve kişiye özel pazarlama 
teknikleri geliştirmemiz gerekiyor. Bugün tüketici 
alacağı aracı tespit etme ve araştırma aşamasında 
büyük bir orandan internetten faydalanıyor, bu 
araştırma neticesinde tüketici kendisini daha iyi 
bilgilendirebiliyor ve kendisini güvende hissediyor."

Tüketicinin aslında showroomlara alacağı aracı 
belirlemek için değil belirlediği aracın fiyatını, 
rengini, opsiyonlarını veya bulunurluluğunu 
tespit etmek için geldiğine işaret eden Ilısal, alım 
kararını vermek üzere son aşamaya gelmiş müşteri 
ile yakın ilişki kurmaya çalışan personele ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi.

"Araç fiyatları kademeli olarak artacak, 
istihdam kaybı yaşanabilir"

Ilısal, sektörün kur baskısı, kredilerdeki düzenleme 
ve ÖTV'nin artışı ile 2014'e olumsuz bir başlangıç 
yaptığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu 
durumun 2013 yılındaki 853 bin rakamının 700 
bine inmesine neden olacağı tahmin edilmekte. 
OYDER olarak (otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı) tahmini 670 bin-720 bin aralığında 
tutuyoruz. Araç fiyatları kademeli olarak artacak 
ve yıl sonunda araç fiyatlarının yüzde 20-yüzde 
30 arasında kura bağlı olarak daha fazla artacağı 
öngörülmektedir. Daha öncede belirttiğim gibi 1 
milyon adetlere göre yapılanmasını gerçekleştirmiş 
otomotiv perakendecileri için zor günlerin geri 
gelebileceği tehdidi ortaya çıkmaktadır. Eğer 
bu senaryo gerçekleşirse ki büyük bir kısmı 
gerçekleşecek o zaman istihdam kaybı yaşanması ne 
yazık ki gerçekleşebilir."

Otomobil satın alımını en çok kampanyalar tetiklerken, 
gelirdeki artış ve mevcut işine güven 2. sırada yer almaktadır

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

Kampanyalar

Mevcut işine güven

Gelirinizdeki artış

İhtiyaç

Kredi faizleri

Ekonominin geleceğine 
güven

Markaya olan güven

Beğeni/memnuniyet

Keyfi Sebepler

Satış personelinin İlgisi

Ekonomik Olması

Diğer

Markaya olan güven

28,0

14,3

14,3

12,1

11,9

9,0

1,0

2,2

2,7

2,2

0,7

0,6

0,5

26,1 28,4

12,1

13,1

14,3

11,8

8,3

1,2

2,6

3,2

2,6

0,9

0,7

0,6

26,9

21,0

0,1

12,7

12,8

0,1

0,4

Satın alınan otomobil’in görüldüğü mecralarda ilk sırayı 
internet alıyor

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

Internet

Arkadaşım kullanıyor

Trafikte

Outdoor

TV

Gazete

Dergi

26,5

24,0

18

15,5

8,1

5,2

2,8

25,5 26,6

25,2

17,5

17,5

7,3

4,1

1,9

17,3

20,7

4,5

12,7

11,2

8,0

Satın alınan 
otomobilin görüldüğü 
mecralarda ilk sırayı 
internet almaktadır, 
Bu alıcıların %58’i taşıt 
kredisi kullanırken, 
%21’i mevcut 
araçlarını takas yapma 
yoluna gitmişlerdir.
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Otomobil satın alanların %58’i taşıt kredisi 
kullandıklarını belirtmişlerdir. (2013 Nisan çalışması 
%52) Toplam katılımcılarda kredi kullananların 
%45,4’ü yetkili satıcının önerdiği banka aracılığıyla 
kredi kullanmıştır. (2013 Nisan çalışması %37)

2014 yılı için tek pozitif beklentisinin uygun şartlarda hazırlanmış "Hurda 
Teşviki"nin devreye alınması olacağını aktaran Ilısal, "Hurda teşvikinin 
Torba Yasa'nın içine dahil edileceğiyle ilgili duyum almıştık. Bu uygulama 
aynen Almanya'da, İngiltere'de olduğu gibi bir seferlik değil yıllara 
yayılmış bir politika olarak benimsenmeli ve sonucunun eski aracını 
hurdaya veren tüketicinin tekrardan yeni araç alımına itmesi olarak 
gerçekleşmesi gerekmektedir" diye konuştu.

GfK Otomotiv ve Enerji Sektörü Tüketici Deneyimleri Uzmanı Mesud 
Şenkardeşler de, “Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu”nun 
52 yetkili bayiden “0”km otomobil satın alan müşterilerin katılımıyla 
hazırlandığını belirtti. Müşterilerin araç seçimindeki kriterlerini 
ortaya koymak amacıyla hazırlanan raporda, satışlarda düzenlenen 
kampanyaların etkin bir rol oynadığına dikkat çekti. 

Otomobil satın alanların %82’si oturduğu evin sahibidir,
Araştırmamıza katılanların  % 41’i ikinci otomobilini 
satın almıştır. Otomobil satın alanların %66’sı otomobil 
satın almayı bir yatırım aracı olarak görmemektedir, 
Otomobil satın alanların %78’i evlidir.
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Otomobil satın alanların %21’i mevcut araçlarını takas 
yaptıklarını belirtmişlerdir. (2013 Nisan çalışması %37)

Otomobil satın alanların %82’si oturduğu evin sahibidir. Otomobil satın alanların % 41’i ikinci aracını almıştır.

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

Evet, bana ait

Hayır, kiracıyım

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

İlk Araç

İkinci Araç

3. Araç

4. Araç

5. Araç

6. Araç

7. Araç

8. Araç

9. Araç

10. Araç

10'dan fazla

Hatırlamıyorum

Cevap yok

Ortalama araç sayısı 2,21 Araç 2,07 Araç 2,23 Araç

82,0 19,1

18,0

88,2 16,380,9 19,7

19,111,8 60,9

5,5

4,2

3,6

1,5

2,3

1,3

0,2

1,2

1,9

1,1

40,9

11,7

6,8

7,0

4,2

1,3

1,8

0,3

1,7

3,8

0,6

0,8

37,4

12,8

7,3

7,6

4,7

1,2

1,9

0,3

1,7

4,1

0,7

0,7
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Otomobil satın alanların %66’sı otomobil satın almayı bir 
yatırım aracı olarak görmemektedir.
(2013 Nisan çalışması %56)

Otomobil satın alanların %58’i 11 yıl ve üzeri süredir 
ehliyete sahiptir (2013 Nisan çalışması %52)

Görüşülenlerin %73’ü otomobili kendisinin kullanacağını 
belirtmiştir (2013 Nisan çalışması %81)

En çok endişelendiren trafik ihlali, hız sınırını aşan 
sürücülerdir.

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

0-2 yıl

3-10 yıl

11 yıl ve üzeri

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

Evet, ben kullanacağım

Eşim

Ailem Kullanacak

Kızım / Oğlum

Şirket Çalışanı / Personel

Kardeşim

Diğer

Cevap yok

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

Hız sınırını aşan 
sürücüler

Kırmızı ışık ihlalleri

Kavşaklarda kurallara 
uymayanlar

Emniyet şeridi ihlalleri

Dalgın yayalar

3,7 3,9 3,6

37,1
13,4

3,8

2,8

0,9

0,6

2,9

58,3

6,1

59,2

7,1

52,7

38,1
11,4

3,3

2,3

0,8

0,5

2,6

43,3
0,3

0,6

0,1

1,0

Yatırım aracı olarak görenlerin yorumları

Yatırım aracı olarak görmeyenlerin yorumları

Bir yatırım aracı olarak otomobille ilgili görüşler

73,0

52,0

49,6

31,8

27,0

22,8

98,0

45,1

44,7

36,8

29,2

44,1

68,8

53,3

50,5

30,9

26,6

19,1

Otomobil satın alanların % 78’i evlidir.

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

Bekar

Evli

Dul

79,0

1,51,6 2,3

78,3 74,3

20,1 23,4 19,5

Tüketicinin aslında showroomlara alacağı aracı 
belirlemek için değil belirlediği aracın fiyatını, 
rengini, opsiyonlarını veya bulunurluluğunu 
tespit etmek için geldiğine işaret eden Ilısal, alım 
kararını vermek üzere son aşamaya gelmiş müşteri 
ile yakın ilişki kurmaya çalışan personele ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi.
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Otomobil satın alanların %63’ü kasko sigortasının verdiği 
hakları biliyor. (2013 Nisan çalışması %80)

Otomobil satın alanların %43’ü trafik kazası ile 
karşılaştığında sigorta acentesini arayacaklarını 
belirtmiştir. (2013 Nisan çalışması %52)

Otomobil satın alanların %97’si hasar onarımında orjinal 
parça kullanılmasını tercih ediyor.
(2013 Nisan çalışması %93)

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

Evet, biliyorum

Hayır, bilmiyorum

Tam olarak değil

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

Sigorta acentemi

Polisi

Ailemi

Eşimi

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Mercedes-Jeep)

Diğer
Markalar

Baz 1768 266 1502

Orjinal parça

Eşdeğer parça

Fark etmez

10,9

1,3

26,1

7,9

7,3

1,8

27,5

8,7

7,3

1,5

18,4

3,5

7,2

3,7

10,8

41,9

1,6

10,3

3,4

63,0

42,9

96,6

71,4

59,7

92,9

61,6

39,9

97,2

Trafik cezası alma durumu ve nedenleri

44,129,5
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EKONOMİK YORUM

Türkiye
Ekonomisinin
Görünümü 
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin son on yılda, 2001 krizi 
sonrası zorunlu olarak yaptığı bankacılık reformu dışında 
hiçbir ciddi yapısal reform yapmadığı gerçeğiyle karşı karşıya 
kaldığını dile getirdi.

Özetle küresel ekonominin görünümü

ABD, krize ilk giren ekonomiydi, bugün de 
ilk çıkacak ekonomi gibi görünüyor. Hala 

olumsuz sinyallerin olumlularla karışık olarak 
gelmeye devam etmesine karşılık özellikle 
büyümenin yeniden düzene girmesi ve işsizlik 
oranındaki düşüşler toparlanmanın en önemli 
işaretlerini oluşturuyor. Bu toparlanmaya 
enflasyonda artışın eşlik etmemesi de işin 
olumlu görünümüne destek veriyor. 2014 yılı 
başında bütçenin onay sorununun çözülmüş 
olması da geleceğe ilişkin olumlu sinyallerin 
artmasını sağlıyor. 2010 yılından başlayarak 
krize giren Avrupa henüz krizden çıkma 
belirtilerini net olarak sergileyemiyor. Buna 
karşılık birlikten gelen olumlu işaretler ilk kez 

olumsuz işaretlerden daha fazla sayıda olmaya 
başladı. Yılın ikinci yarısında daha güçlü bir 
toparlanmanın işaretleri gelebilir. Japonya, 20 
yıldan bu yana içinde olduğu krizden çıkmaya 
çalışıyor. Bu yolda niceliksel gevşemeden kur 
savaşlarına kadar her yolu deniyor. Henüz 
net bir toparlanma işareti olmasa da karışık 
sinyallerin olumlu sinyaller yönünde biraz daha 
arttığı yolunda izlenimler var. Fed’in tahvil 
alımlarını azaltma kararından sonra yükselen 
ekonomilerde başlayan dalgalanma devam 
ediyor. Uluslararası fon akımında bu ülkeler 
aleyhine başlayan gelişme bu ekonomileri 
olumsuz biçimde etkileyecek gibi görünüyor. 

MAHFİ EĞİLMEZ
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Bunlar arasında en olumsuz etkilenenler kırılgan 
beşli olarak adlandırılan Brezilya, Hindistan, 
Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika. Bu 
ekonomilerin birçok ortak özelliği yanında en 
önemli benzerlikleri 2014’de büyük miktarda dış 
finansman ihtiyacı içinde bulunacakları gerçeği. 
Buna karşılık yükselen ekonomilerin, aynı zamanda 
da dünyanın en büyük ekonomisi konumunda 
bulunan Çin, bozulma beklentilerinin aksine yoluna 
istikrarlı biçimde devam ediyor.   

Türkiye ekonomisinin özet görünümü

Türkiye ekonomisinin 2014 yılı başında nasıl 
göründüğünü birkaç önemli ekonomik göstergeyi 
ele alarak açıklamaya çalışalım. Daha çok sayıda ele 
alınması gereken ekonomik gösterge söz konusu 
olsa da bu yazıyı bir kitap haline getirmemek için 
bütün toplumu ve ekonomiyi etkileyen en önemli 
göstergelere değinmekle yetineceğim.

(1) Büyüme, potansiyelin altında kalmaya 
devam ediyor

Grafik 1'de ekonomik büyümeyi üçer aylık 
dönemler itibariyle gösteriyor.
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Grafikten izlenebileceği gibi büyüme 2011’den 
itibaren ivme kaybediyor. 7 çeyrektir büyüme oranı 
potansiyel büyüme oranı olarak kabul edilen yüzde 
5’in altında seyrediyor. 2014 yılı için en iyimser 
büyüme tahmini de (OVP’de yüzde 4) potansiyel 
oranın altında kalınacağını gösteriyor. Geçmiş 
yıllarda Türkiye’nin ekonomideki başarı taşlarından 
birisi yüksek oranlı büyüme idi. Bir süredir bu 
başarı taşı devre dışına çıkmış bulunuyor. İşin 
kötüsü 2014’de de devreye girecek gibi görünmüyor.

(2) İşsizlik yükseliyor

Grafik 2'de 2010 yılında bu yana Aralık ayları 
bazında işsizlik oranları yer alıyor.

2001 krizi sonrasında yeni bir düzeye taşınan işsizlik 
oranı, küresel krizin Türkiye ekonomisini en fazla 
etkilediği 2010 yılında doruk noktasına çıkmıştı. O 
noktadan başlayarak inişe geçmiş olan işsizlik oranı, 
yedi çeyrektir büyümede yaşanan potansiyel altı 
artışın da etkisiyle yeniden artışa geçmiş bulunuyor. 
Ekim ayında işsizlik oranında hafif bir düşüş olsa 
da 2013 yılsonu için yapılan tahminler genellikle 
yüzde 10 oranı dolaylarında toplanıyor. 2014 yılında 
beklenen düşük büyümenin işsizlik oranının yine 
yüzde 10 düzeyinde kalmasına yol açacağı tahmin 
ediliyor.

(3) Cari açık; inişli çıkışlı bir seyir izliyor fakat 
yüzde 5’e indirilemiyor

Grafik 3'de 2005 yılından bu yana 12 aylık olarak 
cari açığın GSYH’ya oranı yer alıyor.

2009 yılında krizin etkisiyle küçülen ekonomik 
büyümeye eşlik ederek küçülen cari açık 2011 
yılında yüzde 9,9 oranına ulaşarak Türkiye 
açısından bütün zamanların rekorunu kırmıştı. 
2012 yılında ise düşen büyüme oranıyla birlikte 

 2014 yılında maliye politikasının artmaya devam eden kamu harcamalarını karşılayabil-

mek için ithalattan elde edilen vergilere ve bir seferlik gelirlere dayanmaya devam ede-

ceğini tahmin ediyorum. Bunu sağlayabilmek için başta emlak vergileri, motorlu taşıt 

vergileri gibi orta ve yüksek gelirlilerden daha yüksek oranda alınan vergilerin artırılma-

sını, bir seferlik yeni düzenlemeler yapılmasını bekliyorum. Cari açığın yüksek düzeyde 

kalmaya ve dolayısıyla yüksek miktarda ithalde alınan KDV geliri tahsil edilmeye devam 

edileceğini tahmin ediyorum. 2013 yılında yükselen faizlerin faiz giderlerini bir miktar ar-

tıracağını, ancak bunun etkisinin, ortalama iç borçlanma vadesinin iki yıldan uzun oldu-

ğuna bakarak, 2014 yılından ziyade izleyen yıllarda olacağını düşünüyorum.  
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EKONOMİK YORUM
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CARİ DENGE
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Grafik 4

BÜTÇE DENGESİ

hızla gerileyerek yüzde 6 düzeyine düşmüştü. Yüzde 
6 aslında Türkiye için hala yüksek bir oran olmakla 
birlikte yüzde 10 dolayından geri geliş olarak 
bakıldığında iyi bir düzeltmeyi işaret ediyordu. 
Tek sorun bu düşüşün büyümedeki düşüş olmadan 
sağlanamaması gerçeğinin bir kez daha ortaya 
çıkmış olmasıydı. Nitekim 2013 yılında büyüme, 
2012 yılına göre artınca cari açık da ona eşlik etti ve 
yüzde 7,4 oranına (ilk 11 ayın sonucu) tırmanıverdi.

(4) Bütçe açığı oldukça düşük ama ileriye dönük 
sorunlar var

Grafik 4'de 2000 yılından 2013 yılı sonuna kadar 
yıllık bazda bütçe açıklarını sergiliyor.

2001 krizini izleyerek hızla düşürülmeye başlanan 
bütçe açığı, büyümenin negatif olduğu 2009 
yılında artmış, sonraki yıllarda yeniden daralmaya 
dönmüştür. Burada en kritik soru şudur: Bütçe açığı 
disiplinli bir maliye politikasının sonucu olarak mı 
daralıyor yoksa bir seferlik gelirler ve ithalattaki 
artışın yarattığı dışticaret vergi gelirleri artışıyla mı 
daralıyor? Bu sorunun yanıtını doğru verebilmek 
için bütçe giderlerine bakmak gerekir. 2013 yılında 
faiz dışı giderler 2012 yılına göre yüzde 15’e yakın 
artmış bulunuyor. Bu artış yıllık enflasyonun 
(yüzde 7,5) 2 katı bir artış. Demek ki bütçenin gider 
yönünde o kadar da sıkı bir disiplin söz konusu 
değil. Buna karşılık 2013 yılında ithalatın ve kurdaki 
artışın etkisiyle ciddi bir gelir artışı oluştu. Buna 
varlık barışı gibi bir seferlik gelirler de eklenince 
bütçe gelirlerinde, yüzde 17 dolayında, giderlerdeki 
artışı aşan bir yükseliş oluştu. 2014 yılında talep 
canlılığının gerileyeceği, cari açığında gerileyeceği 
bir ortamda bu kadar gelir artışı sağlanamayabilir. 
Buna karşılık giderleri geri çekmenin imkânı yok.

Öte yandan 2013 yılında vergi incelemeleri 
sonucunda elde edilen kayıp, kaçak matrah 
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farklarının rekor kırdığına ilişkin basında haberler 
çıkıyor. Bu konu belki de vergi alanındaki yapısal 
reform hamlesinin en etkin adımını oluşturuyor. 
Vergi müfettişi sayısındaki artışın yarattığı yeni 
denetim kapasitesi vergi gelirlerinin artmasında 
oldukça katkıda bulunacak gibi görünüyor. Bu 
konuda yıllardır tekrarladığım görüşümü bir kez 
daha gündeme taşımayı yararlı görüyorum: Vergi 
denetimi, asıl etkisini hissettirebilmesi için, vergi 
yönetiminden de siyasal iktidardan da bağımsız 
olmalıdır.

Özetle söylememiz gerekirse bütçedeki rahatlık 
ileriye dönük bir rahatlık olmaktan çok günü 
kurtarmaya yönelik bir rahatlık gibi görünüyor.

(5) Enflasyon yeniden artış eğilimine girdi

Grafik 5'de enflasyondaki (TÜFE) gelişimi 
gösteriyor.

Grafikten de görülebileceği gibi enflasyon inişli 
çıkışlı bir trend izliyor görünse de yüzde 10 
düzeyine geri dönmeye oldukça fazla eğilimli bir 
salınım içinde bulunuyor. 2012 yılında inişe geçmiş 
bulunan enflasyon 2013 yılında yeniden artış 
eğilimi içine girmiş görünüyor. 2014 yılı, TCMB’nin 
enflasyon hedefini de (yüzde 5,3), enflasyon 
tahminlerini de (en son tahmini yüzde 6,8 idi) 
büyük ölçüde aşarak yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.

Her ne kadar 2014 yılı için TCMB’nin enflasyon 
hedefi yüzde 5 olsa da beklentiler bu yıl enflasyonun 
geçen yılki oranın altında olmayacağı yönünde. 
Yılbaşında yapılan ÖTV ve maktu vergi artışlarının 
2014 yılında enflasyona 0,5 puan, kurdan gelen 
artışların da şimdiki görünümüyle 1 – 1,5 puan 
katkı yapacağı tahmin ediliyor. Bu durumda 
enflasyonun 2013 yılındaki oranın üzerinde de 
gerçekleşmesi söz konusu olabilir.    
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Türkiye niçin kırılgan beşli arasında yer alıyor?

Kırılgan beşli gruplandırması (Brezilya, Hindistan, 
Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika) ABD Merkez 
Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarını azaltacağına 
ilişkin açıklamasından sonra ortaya çıktı. Fed’in 
bu açıklamasının ardından paraları en çok değer 
kaybeden yükselen piyasa ekonomileri bu beş 
ülke oldu. Bu ülkelerin böyle bir grubun içinde 
değerlendirilmesinin nedenleri olarak yüksek cari 
açık oranları, yüksek enflasyon oranları ve büyüme 
performansındaki düşüşler gösteriliyor. Bu ülkelerin 
önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyaçlarında 
önemli artışlar olacağı ve Fed’in kolay para 
politikasını terk etmesi halinde bu ekonomilerin 
gerekli dış finansmanı bulmakta çok zorlanacakları 
tahmin ediliyor. Bunlara ek olarak bu ülkelerin 
hepsinde gelecek yıl genel seçimlerin yapılacak 
olması siyasal belirsizliklerin ortaya çıkmasına ve 
dolayısıyla risklerin artmasına yol açıyor.

Bir ekonominin risk potansiyelini en doğru ölçen 
kriter olarak CDS primleri kullanılıyor. Bu ülkelerin 
CDS primlerinde Fed’in 22 Mayıs’ta yaptığı tahvil 
alımlarında azaltmaya gidebileceği yönündeki 
açıklaması sonrasında oluşan değişimi bu sayfadaki 
tabloda sunuyorum.

Bu tablo, Türkiye’nin niçin kırılgan beşlide yer 
aldığını açıklamanın yanında niçin bu grubun en 
kırılgan üyesi olduğunu da açıklıyor. 

Türkiye’nin 2014 yılı dış finansman ihtiyacı (160 
milyar doları vadesi gelecek olan dış borç ödemeleri 
ve 60 milyar doları da cari açık olmak üzere) toplam 
220 milyar dolar (ya da GSYH’nın yüzde 25’i) olarak 
hesaplanıyor. Bu hesapta iyileşebilecek tek kalem 

cari açık. Yani 2014 yılında büyümeyle birlikte 
cari açık ta düşerse dış finansman ihtiyacında 
gerileme olabilir. Yeni tahminler cari açığın 45 
– 50 milyar dolara kadar (GSYH’nın yüzde 6’sı) 
gerileyebileceği beklentisini işaret ediyor. Bu 
durumda dış finansman ihtiyacı GSYH’nın yüzde 
24’üne gerileyebilir. 1 puanlık gerilemenin maddi 
değerinden çok dış dünyaya vereceği mesaj önemli. 

Sonuç ve Değerlendirme

Küresel sistemin, özellikle de gelişmiş ekonomilerin, 
kriz yaşadığı bir ortamda Türkiye ekonomisi, 
2009 yılında ciddi bir düşüş yaşadıysa da hızla 
toparlandı. 2010 yılından 2013 yılının Mayıs 
ayı sonlarına kadar benzeri yükselen piyasa 
ekonomileri gibi krize fazlaca girmeksizin yoluna 
devam edebileceği biçiminde bir görünüm 
sergiledi. Bu görünüm, Fed’in tahvil alımlarını 
azaltacağı yönündeki açıklaması ve ardından gelen 
Gezi olaylarıyla birlikte yavaş yavaş bozulmaya 
başladı. Asıl bozulma yılın son ayında Fed’in 
tahvil alımında indirime gitme kararını açıklaması 
ve hemen ardından gelen 17 Aralık yolsuzluk 
soruşturmalarıyla ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye’nin son on yılda, 2001 krizi sonrası zorunlu 
olarak yaptığı bankacılık reformu dışında hiçbir 
ciddi yapısal reform yapmadığı gerçeğiyle karşı 
karşıyayız. Oysa söz konusu on yıl, bütçenin 
toparlanması ve siyasal istikrarın varlığı nedeniyle 
geçmişte hiç olmadığı kadar uygun bir reform 
ortamı yaratmıştı. Üstelik AB ile müzakerelerin 
varlığı bu reformların yapılacağı yolunda büyük 
bir iyimserlik ve destek havası yaratmıştı. Bugün, 
yapılmış bulunan bazı düzenlemelerin bile geri 
alınması aşamasında bulunuyoruz. O nedenle 
yapısal reformlar konusunda 2001 sonrasındaki 
durumdan daha kötü bir noktada olduğumuzu 
söylemek abartı sayılmamalı. Türkiye’nin yapısal 
reformlar konusunda tarihi bir fırsatı kaçırdığını 
söyleyebiliriz. 
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Tablo: 22 Mayıs 2013’den itibaren kırılgan beşlinin CDS primlerindeki gelişmeler

 Tarih Türkiye Brezilya Endonezya G. Afrika

22.05.2013 118 130 140 169

31.05.2013 131 146 162 191

28.06.2013 191 185 207 216

31.07.2013 205 191 208 222

29.08.2013 240 203 282 240

30.09.2013 214 173 220 197

31.10.2013 185 166 193 185

28.11.2013 207 205 236 211

31.12.2013 245 194 237 204

Artış Oranı (%) 107,6 49,2 69,3 20,7
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Otokoç Otomotiv İkinci El Satış Müdürü Mehmet Ali Ünlü

İkinci el otomobil ticaretinde en 
önemli nokta süreç yönetimi
Yetkili satıcılar için ikinci el 
ticaretinde kritik başarı faktörü 
müşterilere sundukları hizmet 
kalitesi ve uzman personel 
yetiştirmeleridir. 

Genel olarak Türkiye’deki 2.el araç piyasasını 
değerlendirir misiniz? 

Türkiye’de 2.el araç ticaretinin kurumsal 
yatırımlar ile gelişmeye başlamasının, 2001 

yılında yaşanan ekonomik krizle hız kazandığını 
söyleyebiliriz. Krizle birlikte yeni araç pazarının 
daralması ve fiyatların artması 2.el araçlara 
yoğunlaşmayı arttırmıştır. 

Daha sonrasında yaşanan ekonomik gelişmeler ile 
pazar büyümesi, araç çeşitliliğinin artması, yeni 
araç satışından gelirlerin yıllar yılı azalması, alım 
satım masrafların düşmesi ve yeni araç satışındaki 
rekabet 2.el araç piyasasında kurumsal oyuncuların 
artmasını sağladı. 

Son birkaç yılda gelinen noktada ise, 2.el araç alım 
satımının müşteriler açısından daha az endişe ve 
soru işareti barındırmaya başladığını söyleyebiliriz. 
Araç alım kararları, yeni araç alternatifleri ile 
beraber daha donanımlı ya da bir üst segmentte 
2.el araç alternatifleri de araştırılarak verilmeye 
başlandı.  

Pazar büyüklüğüne baktığımızda ise birçok Avrupa 
ülkesinde olduğu gibi yeni araç satışının 3 katından 
fazla 2.el araç satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Yılda 
yaklaşık tekil olarak 2 milyon 2.el binek aracın satışı 
gerçekleşmekte. 

Yetkili Satıcılar’ın 2.el araç piyasasındaki 
konumunu değerlendirir misiniz?

Pazarın büyüklüğüne göre kurumsal oyuncuların 
payı hala çok düşük oranda toplam pazarın sadece 
150-200 bin adedi ancak kurumsal noktalarca 
yapılmakta. Bu anlamda yetkili satıcılar için 
büyüme fırsatı olan bir alan. Yetkili satıcıların 2.el 
işini sadece yeni araç satışını destekleyen bir unsur 

olarak görmemeleri gerekiyor. 2.el işi takas işi 
olmaktan öte, servislere ek gelir sağlayan, aksesuar 
satışını arttıran ve tesislere farklı müşteriler çeken 
önemli bir kâr merkezi olarak değerlendirilmelidir.

Yetkili satıcılar için 2.el işinde kritik başarı faktörü 
müşterilere sundukları hizmet kalitesi ve uzman 
personel yetiştirmeleridir. Piyasa değerinin 
altında 2.el araç alıp, kârlı satmaya çalışmak 
yerine, piyasa değerinde araç tedarik edip, hizmet 
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kalitesi ve uzman personeli ile müşteriye katma 
değer sunabilen yetkili satıcılar, pazardaki diğer 
oyunculardan farklılaşarak ve bir güven telkin 
eden bir merkez haline gelerek, 2.el işinde başarılı 
olabilirler. 

Yetkili satıcıların, yeni araç satışında olduğu 
gibi süreçlerin net tanımlandığı ve takip edildiği 
prosedürleri olmalı. Birçok yetkili satıcının 2.el 
işinin önemine inandığını ancak süreç yönetimi 
kuramaması ve uzman personel yetiştirememesi 
sebebi ile kâr merkezi haline getiremediğini 
düşünüyorum. Bu konuda, ana markaların 
da yetkili satıcıları yönlendirecek vizyonu ve 
yatırımları olması da yetkili satıcıların 2.el işinde 
profesyonelleşmesi ve markanın 2. El piyasasının 
oluşması açısından önemli etkenlerdir.

2014 yılını 2.el pazarı açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

2014 yılına kurlarda ve faizlerde artışlar ile başladık. 
Bu artışları, doğal olarak yeni araç satışını olumsuz 
etkileyecek ve pazarda daralma olacaktır. 2.el pazarı 
açısından ise fırsatları barından bir yıl olabileceği 
söyleyebilirim. Yeni araç fiyatlarındaki artış 2.ele 
olan talebi arttıracaktır. Kurumsal anlamda da bu 
sene 2.el işine yatırımların artacağını düşünüyorum. 

Otokoç Otomotiv’in 2.el araç alım – satım 
faaliyetlerinden bahseder misiniz? 

Otokoç Otomotiv olarak, otomotiv 
perakendeciliğinde Otokoç ve Birmot 
markalarımızla hizmet vermekteyiz. Otokoç 
çatısı altında Ford ve Volvo; Birmot çatısı altında 

Alfa Romeo, Lancia, Jeep markalarının satış ve 
satış sonrası hizmetlerini sunmaktayız.  Aynı 
zamanda Avis, Budget kiralama markalarımız ile 
de uzun dönem kiralama ve günlük araç kiralama 
sektöründe faaliyet gösteriyoruz. 

Otomotiv perakendeciliği işimizde müşterilerimize 
takas araç alım hizmetimizin yanında, Avis 
ve Budget filomuzda bulunan araçlarımızın 
2.el satışı ve satın alma yöntemleri ile 2.el araç 
tedarik ediyoruz. 2013 yılında toplamda 19.000 
adet 2.el araç satışı gerçekleştirdik.  Yeni araç 
satışında şirketimizin Pazar payı yaklaşık %8 
iken, 2.el pazarında payımız %1 den daha azdır. 
2.el işimizi büyütmek için pazarda fırsatlar 
olduğunu düşünüyoruz ve her sene bu konuda 
yeni yatırımlar yapıyoruz. 2014 yılında tek tüzel 
kişilikte en fazla 2. El satış gerçekleştiren şirket 
olarak liderliğimizi, pazar daralmasına rağmen, 
23.000 adet satışa ulaşarak devam ettireceğiz. Lider 
olarak, bu sektörün gelişiminde öncü ve standartları 
belirleyen olma sorumluluğu ile hep daha iyisini 
müşterilerimize vermek için çalışacağız.

Satış kanallarımıza baktığımızda, 2.el araçlarımızın 
büyük çoğunluğunu Türkiye’de 22 nokta da bulunan 
tesislerimizde perakende müşterilere satmaktayız. 
Dönemsel olarak artan özellikle kiralama 
filomuzdan dönen araçlarımızı satmak için ise, 
kurumsal iş yapan toptan satış kanallarını da tercih 
etmekteyiz. Günlük kiralamada kullandığımız 
model yılı ve kilometresi düşük orta ve lüks segment 
araçlarımızın satışında Değerli Oyder üyelerini 
önemli birer satış kanalı olarak değerlendiriyoruz. 
Bu anlamda Oyder üyeleri ile uzun vadeli işbirliği 
yapabileceğimizi düşünüyoruz. 
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SİGORTA SEKTÖRÜ

Türk Sigortacılık Sektörü gibi rekabetin çetin 
olduğu bir pazar içerisinde 2012 yılında 

10. Sıradan 7.’liğe yükselişimizin ardından 65. 
Yılımızı kutladığımız 2013 yılında da 5.’liğe 
yükselmeyi başararak sektördeki konumumuzu 
daha da güçlendirdik. Tüm Türkiye’de 
müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunmak 
ve yaygınlığımızı artırmak amacıyla; 2009 
yılında 300 olan acente sayımızı, bugün 2000’in 
üzerine çıkarmış durumdayız.

Güçlü underwriting becerimiz, dengeli yatırım 
politikamız ve sermaye yönetimimizle sektör 
içerisindeki sağlam duruşumuzu koruma ve 
her zaman sigortalılarımıza ihtiyaç duydukları 
en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarımızı 
yürütme politikamız sayesinde; 2001 yılında 
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Fitch Ratings, A+ olarak açıkladığı finansal 
güçlülük notumuzu, 2007 yılı itibarıyla AA(tur) 
seviyesine yükseltti ve bugün hala bu seviyeyi 
korumayı başaran nadir şirketlerden biriyiz.

MAPFRE GENEL SİGORTA olarak 
hedeflerimize ulaşmanın temelinde bütün 
paydaşlarımızla olabilecek en sağlıklı ilişkiyi 
kurmamızın yattığına inanıyoruz. Bu sebeple 
en önemli paydaşımız olarak gördüğümüz 
acentelerimizle olan iletişimimizi her zaman 

en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Acentelerimiz 
ve şirketimizin birlikte gösterdiği özveri sayesinde 
yakaladığımız sinerji, sağladığımız başarıda en 
önemli rollerden birine sahip. 

Piyasaya sürdüğümüz Fark Yok Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortası ve KaskoJet gibi yenilikçi ürün ve 
hizmetlerle sigortalılarımızın ihtiyaç duydukları 
doğru hizmetleri sunabiliyoruz. 

Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortalarında ilk 
adımı atarak 2012’nin Kasım ayında; SGK’lıların 

MAPFRE Genel Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İlker Sırtıkırmızı

Otomotiv markalarına özel 
kasko projeleri geliştiriyoruz

MAPFRE GENEL 
SİGORTA olarak, 
otomotiv markalarına 
özel kasko projeleri 
geliştiriyoruz.2010 
Yılından itibaren 
otomotiv markalarına 
özel hizmet sunmak 
için şirketimiz 
içerisinde marka kasko 
projeleri geliştiren 
ekipler oluşturduk.  
Otomotiv sektörünün 
ihtiyaçlarını daha 
yakından görmek ve bu 
ihtiyaçlara en uygun 
çözümleri üretmek 
için OYDER’le 2013 
yılında bir işbirliği 
gerçekleştirdik. 
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özel hastanelerde poliçe kapsamında fark ödemeden 
tedavi olmalarına imkân tanıyan FARK YOK Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortası uygulamasını başlattık. Bugüne 
kadar 27.500 SGK’lı uygun fiyatlarla sağlık sigortası 
yaptırarak, tamamlayıcı sağlık sistemine girdi. FARK 
YOK Tamamlayıcı Sağlık Sigortalıları uygun koşullarda 
SGK kapsamındaki hizmetlerden anlaşmalı kuruluşlarda 
faydalanabiliyorlar, MAPFRE GENEL SİGORTA olarak 
anlaşmalı kuruluş sayımızı her geçen gün artırarak 
sigortalılarımıza daha fazla noktada hizmet vermek için 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2012 yılı sonunda 

tek hastane ile sunmaya başladığımız ürünümüz, bugün 
Türkiye genelinde270’in üzerinde anlaşmalı kuruluşu kapsıyor. 
Bu ürünle sigortalıların uygun pirim oranlarıyla kaliteli bir 
sağlık sigortasına sahip olmalarını sağlıyoruz.   

Sigortacılık sektörü için birçok ilki bünyesinde taşıyan KaskoJet 
ile sigortalılarımız uygun pirim oranlarıyla birçok hizmetten 
faydalanabiliyor. Örneğin sigortalımız Kaskojet anlaşmalı 
servislerine araçlarını getirdiklerinde, aracının onarımı 
süresince yedek araç hizmeti alabiliyor ve yaptırılacak ilk 
onarımda hasarsızlık indirimi bozulmaksızın poliçe yenileme 
imkânını sunuyoruz.

MAPFRE GENEL SİGORTA olarak, otomotiv markalarına 
özel kasko projeleri geliştiriyoruz.2010 Yılından itibaren 
otomotiv markalarına özel hizmet sunmak için şirketimiz 
içerisinde marka kasko projeleri geliştiren ekipler oluşturduk.  
Otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını daha yakından görmek ve 
bu ihtiyaçlara en uygun çözümleri üretmek için OYDER’le 
2013 yılında bir işbirliği gerçekleştirdik. Bu çerçevede “5.’inci 
Otomotiv Kongresi”nin ana sponsorluğunu üstlendik ve yine 
aynı yıl içerisinde farklı şehirlerde düzenlenen OYDER Bölge 
İletişim Toplantıları’na katılarak görüşmeleri yerinde takip 
etme şansı yakaladık.

2014 yılında OYDER’le olan işbirliğimize devam ederek, her 
iki tarafa da fayda sağlayacak çözümler üretebileceğimize 
inanıyoruz. 

Sigortacılık sektörü için birçok ilki 
bünyesinde taşıyan KaskoJet ile 
sigortalılarımız uygun pirim oranlarıyla 
birçok hizmetten faydalanabiliyor. 
Örneğin sigortalımız Kaskojet anlaşmalı 
servislerine araçlarını getirdiklerinde, 
aracının onarımı süresince yedek 
araç hizmeti alabiliyor ve yaptırılacak 
ilk onarımda hasarsızlık indirimi 
bozulmaksızın poliçe yenileme imkânını 
sunuyoruz.



32 OCAK 2014

RÖPORTAJ

Tofaş Kulübü Başkanı
Efe Aydan: 

Sporun ve yaşamın 
temel ilkelerini birlikte 
tecrübe etme fırsatını 
sunuyoruz

Tofaş Spor Kulübü, ülke genelinde spor yapma şansına sahip 
olamayan gençlere, 2000 yılından beri TEGV imkanları ile 
ulaşarak, basketbol aracılığı ile topluma faydalı gençler 
yetiştirmek üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

Tofaş Spor Klubü markanın sosyal yönünü 
ifade ediyor

F iatball'ın hikayesi 2000'li yıllarda başladı. 
Tofaş basketbol takımı profesyonel 

hayatına devam ederken ilk temelleri atıldı. 
Tofaş Spor Kulubü 1974'den beri aktivitelerini 
sürdürmektedir. Jan Nahum'un Tofaş Genel 
Müdürlüğü yaptığı dönemde spor kulubümüz 
yeni bir yapılanmaya yöneldi. Bu yapılanma ile, 
Jan Nahum kulubün aynı zamanda markanın 
sosyal yönünü yansıttığını vurgulamak 
istiyordu. Yeniden yapılanma süreci 1998 yılında 
başladı. Basketbol kulubünün faaliyetlerinin 
yanı sıra sosyal aktiviteler konusunda yapılması 
gerekenler üzerine görüş üretmeye başladık. 

Tofaş Basketbol takımı o dönem Avrupa 
Şampiyonlar liginde oynuyor, başarıdan başarıya 
koşuyordu. Maçlardan ve antrenmanlardan 
kalan sürelerde fikirler üretiyorduk.

İlk adımlarımızı 1999 yılında İstanbul'da 
Basketbol Okullarıyla attık. Amacımızı, 
basketbolun tüm Türkiye'ye yayılmasını 
sağlamak olarak belirlemiştik. Bunun yanı 
sıra o dönem büyük iddiaları olan basketbol 
takımımıza oyuncu yetiştirmek de başka 
bir hedefimizi oluşturuyordu. 2000 yılında 
kulubümüz profesyonel ligden çekilmesine 
rağmen aktivitelerini bırakmadı. Markanın 
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Yapısal sorunlar ve kaynak yetersizliği nedeniyle spor yapma 
şansına sahip olamayan 7-14 yaş arası gençlerin, basketbol 
aracılığı ile bu imkana sahip olabilmeleri için hayata geçirdi-
ği Fiatball Projesi 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

sosyal yönü olan klüp Bursa'daki gençlere yönelik 
faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Yine ana 
branşımız olan basketbolun sevilip ve yayılmasını 
çabalarımızı artırdık.

Basketbol Gönüllüleri 

Yine bu dönem Eğitim Gönüllüleri Vakfı, okul 
saatleri dışında kalan sürelerde çocuklara destek 
veriyordu. Zamanı daha değerli kılmak için okul 
öğrencilerine bilgisayar, İngilizce dersleri gibi 
etkinliklerde bulunuyordu. Faaliyetlerine spor 
aktivitelerini de katmak isteyen Vakıf bizimle 
temasa geçti. Kulüp olarak bizim faaliyetlerimizde 
denk düşerek bir işbirliğine yönelerek Basketbol 
Gönüllüleri'ni oluşturduk.

Bakanlık ve Basketbol Gönüllüleri arasında 
protokol

Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Türkiye'de bulunduğu 
tüm merkezlerde faaliyete geçerek, bir yıl içinde 
çok ciddi atılımlar yaptık. Samsun'dan Van'a, 
Mardin'e, Gaziantep'e, Afyon ve Antalya'ya kadar 
Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çalışmalara 
başladık. Sporcu kaynağımızı Vakfın öğrencileri 
oluşturdu. Bu sporcuların çalışması için Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü ile görüşmeler başlattık. Dönemin 
müdürü Kemal Mutlu bize elinden gelen tüm 
imkanları sunmaya çalıştı. Yine dönemin Gençlik 
ve Spor Bakanı Fikret Ünlü'nün bize çok destekleri 
oldu.

Karşılıklı yaptığımız toplantılarda çeşitli 
şehirlerdeki spor salonlarının belirli zamanlarda 
Basketbol Gönüllüleri'nin kullanımına açılması 
konusunda hem bakanlık hem de Gençlik Spor 
Müdürlüğü nezdinde onaylar aldık. Dönemin 
Bakanı Fikret Ünlü, seçim bölgesi olan Karaman'da 
bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için hemen ön 
ayak oldu. Daha sonra ise bakanlık ve Basketbol 
Gönüllüleri bir protokol imzaladı.

Bir yıl sonra bakanlığın Konya'da tüm ülkeye açık 
projelerin ele alındığı toplantıya davet edildik. 

Davet edilmemizin en önemli nedenlerinden birini 
projenin hazırlığımız ve sunuşumuz oluşturuyordu. 
Büyük bir heyecanla ben ve TOFAŞ Spor Kulübü 
Genel Menajeri Coşkun Teziç bakanlıktan 
onayımızı aldığımız projeyi örnek olarak yeniden 
aktarma fırsatı yakaladık. Projemize ilişkin 
beklentileri, ulaşacağımız sayıyı ve mali külfetin ne 
olduğu konusunda bir sunum yaptık. Bu sunumuz 
devlet kademesinde çok ses getirdi.

İlk adım antrenör eğitimleri

Planladığımız program çerçevesinde projemize 
başladık. İlk adım olarak antrenör eğitimlerini 
gerçekleştirdik. Eğitim Gönüllüleri bünyesinde 
istekli olanları Bursa'ya davet ettik. Türkiye'nin 
her yerinden Bursa'ya spor eğitimi almış ama 
basketbolu bilen ya da bilmeyen bir çok kişi geldi. 
Eğitimlerimizde, çocuklarla kurulacak iletişimden 
tutun, antreman programlarına kadar bilgiler 
vermeye çalıştık. Basılı dokümanlarla eğitimlerimizi 
destekledik. Yetiştirdiğimiz antrenörler, kendi 
bölgelerindeki çocuklara basketbol eğitimi vermeye 
başladılar. Bu süreçte bizler de tüm ülkeye yayılan 
bu çalışmaları yerinde ziyaret ederek, eksikleri 
gidermeye çalıştık. O dönem yaklaşık olarak 8-9 bin 
kilometre yol yaptığımızı hatırlıyorum.

Fiatball'ın birincisini 2000 yılında Bursa'da 
gerçekleştirdik. 18 takımın katılımıyla düzenlenen 
turnuvaların sonucunda, verilen eğitimlerin ilk 
meyveleri alınmaya başlandı. Hatta Fiatball'ın 
ilk etkinliğine katılan gençlerden birisini 
Basketbol Milli Takımımızın oyuncusu oldu. 
Bu etkinliğimizde bir çok gencin spor hayatına 
atılmasını sağladık.

Tofaş Fabrikasında minik basketbolcular

Organizasyon içerisinde bir günü boş bırakarak 
miniklerimizle fabrikamızı ziyaret ettik. 

Mersin organizasyonuna katılan Eskişehirli bir çocuk, denize durmadan baktı durdu. 

Sonra bana dönerek, “ne kadar büyük bir havuz” dedi. Çocuk denizi havuz zannediyor-

du, hayatında ilk kez denizi görüyordu. O anı hiç unutamıyorum. Bu durum faaliyetimi-

zin sosyal yönünün ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştı. Tüm çocukları 

Mersin’de Cennet-Cehennem diye anılan bölgeyi gezdirdik. Birlikte fotoğraflar çektirdik, 

Kız Kalesi’ne gittik. Daha sonra Gelibolu’da düzenlenen etkinliğimize Türk Silahlı Kuvvet-

leri bize kolaylık gösterdi. Yanımıza asker ve araçlarını tahsis ederek, Gelibolu yarımada-

sının tarihi geçmişini aktardılar. Çanakkale Savaşlarının yaşandığı yarımadada hep birlik-

te dolaşırken çocukların gözlerindeki heyecanı hiç unutamıyorum. Çocuklar gezerken o 

yöreye ait bilgileri öğrendikçe gittiğimiz yörelerin değerini daha iyi anlamaya çalıştılar.

Basketbol Gönüllüleri
Eğitim Programı ile
bugüne kadar

8.686
çocuğumuza ulaştık
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Organizasyona katılan öğrencilerimizi fabrikaya 
götürerek önce işçilerimizle beraber yemek 
yedirdik. Yemek sonrası yürüyerek bütün fabrikanın 
boya atölyesi hariç olmak üzere heryerini gezdirdik. 
Çocuklar bu ziyaretten büyük bir keyif aldılar. Bir 
otomobilin nasıl yapıldığının canlı tanığı oldular. 
Montaj hattı boyunca otomobilin imalatına gördüler 
ve ortaya çıkan ürünlerden heyecan duydular.

Fiatball giderek sosyalleşiyor

Fiatball'ın ilk yılının sonunca bizlerde çok 
şaşırdık. Çocuklarımız basketbol oynuyorlar ama 
“bazı yanlışlar ve eksikler var” diye düşündük. 
Etkinliğimize katılan çoğu çocuk, kendi şehirleri 
dışında Türkiye'de hiçbir yere gitmemişlerdi ya da 
görmemişlerdi. Bu tespitin üzerine çocukları çeşitli 
yerlere götürerek, bilgi ve görgülerini artırmayı da 
hedefledik. Türkiye'de belirlediğimiz il ve ilçeler 
geziler düzenleyerek o yerlerin tarihi ve sosyal 
yapısını da çocuklara aktarmak üzere harekete 
geçtik.

Organizasyon her ne kadar turnuvalardan 
oluşmasına karşın, biz katılan her çocuğumuz 
için madalyalar hazırladık. Herkese madalya ve 
sertifika verdik. Fiatball organizasyonunda katılımcı 
çocuklara salt basketbol öğretmenin yetersiz 
kalacağından hareketle etkinliğimizi sosyalleştirdik. 
Sadece kazanmak değil, bilgi ve görüyü artırmayı 
da bir hedef haline getirdik. Katılımcılarımıza 

organizasyonumuzun sosyal bir aktivite olduğunu 
anlatmak için hızla girişimlerde bulunduk.

Organizasyonun etkisi giderek büyüyor

Fiatball'ın ikinci organizasyonunu Karaman'da 
gerçekleştirdik. Bu etkinlik kız ve erkek çocukları 
da kapsayarak yapıldı. Dönemin Karaman valisi, 
geçmişte Bursa Emniyet Müdürlüğü görevini 
yürütmüştü. Bursa'dan tanıdığımız Karaman 
valisi ve Milli Eğitim Müdürü'nün çok yardımları 
dokundu. O dönem Karaman hem il hem de spor 
alt yapısınına sahip değildi. Devletin de gayretleriyle 
Karaman organizasyonumuz kız ve erkek çocukların 
en fazla katılım gösterdiği etkinlik oldu.

Kız ve erkek çocuklar organizasyonumuzda yatılı 
bölge okullarında konakladılar. Karaman'daki 
lokantalarda yemeklerini yediler. Ayrıca dört tane 
açık hava sahası olmak üzere üç okulun kapalı spor 
salonunda turnuvalar düzenlendi. Bu arada bu 

Günün birinde Eskişehirli bir avuç kız öğrenciden mektup aldık. Bize neden hep erkek ço-

cukların etkinliğe çağrıldığını soruyorlardı. Mektuplarında şehirlerindeki parkların birin-

de basketbol oynarak bir araya geldiklerini dile getirmişlerdi. Erkek çocuklar kadar başa-

rılı olduklarını ve etkinliğe davet edilmek istediklerini yazmışlardı. Bu durumdan çok et-

kilenerek Bolu organizasyonumuza bu çocukları davet ettik. Gelen bu mektuptan dolayı 

kızlı erkekli çalışmayı burada başlattık. Bolu’da tam üç kez arka arkaya etkinliğimizi ger-

çekleştirdik. Bolu’nun doğal güzellikleriyle İzzet Baysal Üniversitesi’nin bize sağladığı im-

kanlarla unutulmaz anlar yaşatabildik.

FİATBALL’IN HİKAYESİ

Eskişehir ve Van

TEGV olarak 
Kulüpleşme 
çalışmaları 
gerçekleştirildi.

Öğrencilerin 
lisansiye olarak 
mahalli liglerde 
yarışması sağlandı.

Ankara, 
Antalya
ve İstanbul

Tofaş Spor 
Okulları 
işbirliğiyle 
projeye destek 
verildi.

Mardin ve 
Sivas

Gençlik ve Spor 
İl müdürlükleri 
desteğiyle 
kulüpleşme 
çalışmaları 
gerçekleşti.

Van ve Karaman

2002 yılına kadar 
olmayan basketbol 
sporu canlandırıldı. 
Yerel ligler hayata 
geçirildi.

GSGM ve İl 
Müdürlükleri, İl Milli 
Eğitim Müdürlükleri, 
Basketbol İl 
Temsilcileri’nin 
desteği ve 
işbirliği ile Van’da 
salon tadilatları, 
Karaman’da açık 
hava sahaları yapıldı.
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tesislerin hepsini revize ettik, etkinlik tam sekiz gün 
sürdü ve 600'e yakın insan katılım gösterdi.

Üçüncü organizasyon Gemlik'te, ardındaki yıl 
Karabük'te, sonra Mersin'e doğru yayılmaya 
başladı. Tam 14 yıldır bu organizasyonu gururla 
gerçekleştirdik.

Kız öğrenciler organizasyonu daha fazla 
benimsiyor

Bolu'da düzenlediğimiz organizasyonda kız 
öğrencilerin basketbolu oldukça benimsediklerini 
düşünerek, karma çalışmaya devam ettik. 
Karma çalışmanın sürdürülebilir olması için 
gideceğimiz şehirlerde kızlar ve erkekler için 
ayrı konaklama yerlerinin olması gerekiyor. Bu 
duruma sahip olan bölgelere etkinliğimizi taşıyarak 
daha fazla kız öğrencinin katılım göstermesini 
istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Koç Üniversitesi'nde 
organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Mükemmel bir 
yerleşkeye sahip olan üniversite de hem konaklama 
imkanı bulduk hem de müsabakaları başarıyla 
yaptık.

Gençlere küçük de olsa bir fayda sağladık

Organizyonumuz boyunca etkinliğe katılan 
Eskişehir'deki Basketbol Gönüllüleri kendisini 
bir fan klüp haline getirdi. Şu anda yerel ligde 
yarışmalara katılıyorlar ve gelecek için büyük bir 
iddia sahibi haline geldiler. Basketbol eğitimlerine 
katılarak bizimle zaman geçiren bir çok öğrenci ve 
antrenörlerin bir kısmı federasyonun sınavlarına 
girerek lisanslı antrenör oldular. Bizler, devam 
etmek isteyen öğrencilerin önünü açmaya onlara 
hayatları boyunca destek olmayı ilke haline 
getirdik. Fiatbal organizasyonun içine 9, 10 ve 11 
yaşlarındaki çocukları dahil ediyoruz.

Sporcu yetiştirmekten daha önemlisi o 
çocukları hayata katmaktır

Düşünün, bu çocuklar bir yerde yaşıyorlar ve 
hayatları aynı monotonlukta geçiyor. Bizim gibi 
birileri geliyor onlara küçük de olsa bir ufuk açıyor. 
Onlara hayatın bambaşka yüzünü spor ile göstermiş 
oluyoruz. Yaptığımız organizasyonda kazanmak, 
kaybetmek var. Bir yandan eğlenmek, gezmek ve 
görgüyü artırmak var. Kendilerine benzemeyen 
başka türlü çocuklar bir araya geliyorlar. Birbirleri 
arasında iletişim gelişiyor. Türkiye'nin dört bir 
yanından etkinliğimize katılan çocuklar sonrasında 
birbirleriyle mektuplaşıyorlar. Teknoloji geliştikçe 
sosyal ağlarla birbirleriyle olan iletişimlerini ve 
paylaşımlarını artırıyorlar. 

Bursa organizasyonumuzda Van ekibinden bir öğrenci vardı. Antrenörlerimizden Metin 

Öztürk bu çocuğu Van’da yolda görüyor. Evine giderek babasıyla konuşmak istiyor. Baba 

Türkçe bilmiyor ama amcası çat pat konuşuyor. Çocuğun basketbol öğrenmesini için ai-

lesini ikna ediyor ve organizasyona katıyor. İnce uzun ve sıska hatta ayağında doğru dü-

rüst ayakkabısı olmayan bir çocuk. Herkes maçları izleyip heyacanlanıp eğlenirken, bu 

çocuk kafasını dizlerinin arasına sokarak oturmuş içine kapanık bir yanda duruyordu. Ya-

şıtlarından hayli uzun olan bu çocuk sıkılgan ve utanıyordu. Bu organizasyonun sonun-

da aradan yetenekli bazı çocukları seçtik, bu utangaç çocuk bu seçilmişlerin içinde zor-

la yer aldı. Bu çocukları Bodrum’a götürerek ayrı bir organizasyonda değerlendirdik. Yıl-

lar sonra Türkçesi çok az, içine kapanık bu çocuk Bolu organizasyonumuza da katıldı. Ço-

cuklarla şakalaştığını, koştuğunu kendini her etkinliğe kattığını gördük. Çekingen çocuk 

spor sayesinde bambaşka biri olmuştu, kendini güveni yerine gelmişti. Van’da düzenle-

diğimiz organizasyonda ise bu çocuk artık tam bir basketbolcu olmuştu. Takımın en şık 

oyuncusuydu. İşte bunun tek bir sebebi vardı, o da basketboldu. Etkinliğimize katılan ço-

cuklar basketbolcu olur ya da olmaz o ayrı bir konudur. Biz bu çocukları onları özgüveni 

geliştirerek dünyaya açık hale getiriyoruz. Benim için bu duygu hiçbir şeyle ölçülemez.

2012 yılı sonunda
13 ilde yürütülen faaliyetler
ve kulüpleşme çalışmaları ile
400’ün üzerinde lisanslı
sporcu ve 20 antrenör
basketbola kazandırıldı.
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Avukat Cihat Bingöl

Legal Hukuk Bürosu

İş sağlığı ve 
güvenliğine
genel bir bakış
İş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmiş birçok ülkenin mevzuat 
metinleriyle uyumlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun
ülkemizde etkin bir şekilde uygulanması açısından getirdiği 
yükümlülüklerin büyük önem taşıyor. OYDER'in işbirliği ortağı 
Legal Hukuk Bürosu'ndan Avukat Cihat Bingöl kanunun getirdiği 
yükümlülükleri okurlarımıza özetledi.

Ü lkemizde birçok konuda olduğu gibi 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

da Avrupa Birliği müktesebatına uyum 
çalışmaları neticesinde 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu hazırlanmıştır.

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 
Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ancak 
bu kanunda işverenlere getirilen iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık 
personeli görevlendirme yükümlülüklerinin 
yürürlüge girmesi işyerinin tehlike sınıfı 
ve çalışan sayısına göre ileri tarihlere 
ertelenmiştir. Şöyle ki; bu yükümlülükler,

•	 50'den	az	çalışanı	olan	ve	az	tehlikeli	sınıfta	
yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016 
tarihinde,

•	 50'den	az	çalışanı	olan	tehlikeli	ve	çok	
tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 
Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

•	 Diğer	işyerleri	için	bu	yükümlülükler	
yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra 
yani 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda ülkemizde çok daha 
kapsamlı bir dönemi beraberinde getirmiştir. 

1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 
Tehlike Sınıfları Tebliği

20 Aralık 2012 tarihinde yürürülğe girmiy 
olup, tebliğ ile işyerlerinin tehlike sınıfları 
belirlenmiştir. İşyerlerinin tehlike sınıfının 
belirlenmesi işverenler açısından iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık 
personeli bulundurma yükümlülüğüne 
hangi tarihte tabi olacaklarının belirlenmesi 
bakımından önemlidir.

Tebliğe göre tehlike sınıfının tespitinde bir 
işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı 
dikkate alınır. Uygulama Sosyal Güvenlik 
Kurumu, şirketlerin bağlı oldukları ticaret 
sicil müdürlüğündeki Nace Kodlarını esas 
alınarak işyerinin tehlike sınıfının Tebliğin 
ekinde bulunan İşyeri Tehlike Sınıfları 
Listesi'ne göre belirlemektedir.

İşverenlerin işyerleri için belirlenmiş 
olan tehlike sınıfının ne olduğunu bağlı 
bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 
öğrenmesi ve işyerlerinde hali hazırda yapılan 
işe uygun tehlike sınıfı olmaması halinde 
Sosyal Güvenlimk Kurumu'na gerekçeleri 

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına 
uymak maddi ve manevi 
kayıpları engellemek için 
zorunludur.

Öyle ki; kanunun resmi gazetede yayınlandığı 
30 Haziran 2012 tarihinden bugüne kadar 
uygulamaya ilişkin Avrupa Birliği Konsey 
Direktifleri ile uyumlu yönetmelik ve 
tebliğler yayınlanmaktadır. Bu tebliğ ve 
yönetmelikler de Kanun ile çizilen çerçevenin 
uygulanmasına yönelik olup, işverenler 
açısından büyük önem arz etmektedir. 
Her ne kadar her bir tebliğ ve yönetmelik 
tek başına ayrı bir yazı konusu olsa da bu 
yazımızda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ardından çıkarılan tebliğ ve yönetmeliklerin 
genel içeriği ile yürürlülük tarihlerine ilişkin 
bilgilendirmeler bulacağız.
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de belirtilmek suretiyle yazılı olarak asıl 
işe uygun olarak işyeri tehlike sınıfının 
belirlenmesi için başvuruda bulunmalarında 
fayda bulunmaktadır.

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
Yönetmeliği

30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bu yönetmelik ile 27 Kasım 2010 tarihli ve 
27768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik ile 
işverenlerin işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı 
ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi 
yükümlülüğü kapsamında işyeri sağlık ve 
güvenlik biriminin kurulması, işverenin 
personelleri arasında bu nitelikte personeller 
bulunmaması halinde Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimleri'nden bu hizmetin temini, 
işverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı 
deftere ilişkin yükümlülükleri ile çalışanların 
hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliği

30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bu yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda getirilen yeniliklerden işveren 
için öngörülen risk analizi yap(tır)ma 
yükümlülüğü kapsamında risk analizinin 
nasıl ve hangi usule göre yapılacağı, risk 
analizlerinin işyeri tehlike sınıfına göre hangi 
periyotlarda yenilenmesi, risk analizi yapacak 
ekibinin işyeri tehlike sınıfına göre kimlerden 
oluşacağı konularında düzenlemeler 
getirmiştir.

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
Hakkında Yönetmelik

18 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olup, bu yönetmelik ile 7 Nisan 2004 tarihli 
ve 25426 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu yönetmelik ile iş sağlığı ve güvenliği 
kurullarının hangi işyerlerinde ve ne şekilde 
kurulacağı ve bu kurulların görev ve yetkileri, 
çalışma esasları düzenlenmiştir.

5. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik

16 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 
23 Aralık 2013 tarihli ve 25325 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Ekranlı Araçlarla 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik yürürlülükten 
kaldırılmıştır. Bu yönetmelik ile ekranlı 
araçlar ile çalışmaların yapıldığı işyerlerinde 
çalışanların sağlık ve güvenliği bakımından 
ekranlı araçlarda aranacak asgari niteliklerin 
neler olduğu düzenlenmiştir.

6. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

11 Şubat 2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan İş Ekiplanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 
yönetmelik ile iş ekipmanlarının sağlaması 
gereken asgari gereklerin neler olduğu, 
periyodik kontrollerinin nasıl yapılacağı ve 
bu periyoduk kontrolleri yapmaya yetkili 
kişilerin kimler olacağına dair düzenlemeler 
getirmiştir. Yönetmelik 13. Maddesi dışındaki 
hükümleri 25 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Yönetmeliğin periyodik kontrolleri 
yapmaya yetkili kişilerin bilgilerini Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na elektronik 
ortamda kayıt yaptırmasına ilişkin 13. 
Maddesi ise 25 Nisan 2014 tarihinde 
yürürlüğe girecektir.

7. Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik

30 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olup, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi 
ile 26 Aralık 2003 tarihli ve 25328 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Patlayıcı 
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların 
Korunması Hakkında Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik 
ile işverenler için öngörülen patlama 
riskinin değerlendirilmesinde dikkate 
alınacak hususlar, patlamanın önlenmesi 
ve patlamadan korunma, işyerinin 
güvenli hale getirilmesi, patlayıcı ortam 
oluşturabilecek yerlerin sınıflandırılması, 
patlamadan korunma dokümanı hazırlama 
yükümlülükleri detaylı olarak düzenlenmiştir.

8. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik

15 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
7 Nisan 2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usulv e 
Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır. Yönetmelik ile işverenlerin 
çalışanlarına verecekleri eğitimlerin hangi 
konulardan oluşacağı, eğitimlerin nasıl 

verileceği, hangi periyotlarda tekrarlanacağı, 
işyeri tehlike sınıflarına göre asgari eğitim 
süreleri, eğitimlerin belgelendirilmesine 
ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

9. Biyoljik Etkenlere Maruziyet 
Risklerinin Önlenmesi Hakkında 
Yönetmelik

15 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 
birlikte 10 Haziran 2004 tarihli ve 25488 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Biyolojik 
Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi 
Hakkında Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu yönetmelik ile çalışanların 
işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinten 
kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık 
ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu 
risklerden korunmasına dair işverenlerin 
yükümlülükleri düzenlenmektedir.

10. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik

18 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu yönetmelik, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ile getirilen yeniliklerden 
olan acil durumlara ilişkin işverenlerin 
acin durumların belirlenmesi, acil durum 
planlarının hazırlanması, acil durum 
müdahale ve tahliye yöntemlerinin 
belirlenmesi, destek elemanlarının 
görevlendirilmesi ve bu elemanların 
sahip olması gereken nitelikler, acil 
durum planlarının hangi periyotlarda 
yenileceği, tatbikat yapılması ile çalışanların 
yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler 
getirmiştir.

11. Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik

2 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 
ve bu yönetmelik ile 11 Şubat 2004 tarihli 
ve 25370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik ile 
işyerinde genel güvenlik önlemleri ile riskin 
tam olarak önlenemediği durumlarda kişisel 
koruyucu donanımın kullanılmasına, kişisel 
koruyucu donanım kullanılmasının gerekli 
olabileceği işler ve sektörlerin neler olduğuna 
ve kişisel koruyucu donanımların neler 
olduğuna ilişkin düzenlemeler getirmektedir.

12. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer 
Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 
Eğitimlerine Dair Yönetmelik
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13 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bahse konu yönetmelik ile tehlikeli 
ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde ve 
yönetmeliğin Ek-1 listesinde belirtilen 
çalışanların işe başlatılmadan önce mesleki 
eğitime tabi tutulmasına ilişkin düzenlemeler 
getirmektedir.

13. Sağlık Kurulları Bakımından Günde 
Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az 
Çalışılması Gereken İşler Hakkında 
Yönetmelik

16 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Ancak yönetmelikte sayılan 
işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli 
olarak yapan işverenlere işe başlamadan 
önce bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma 
zamanlarını, anılan işlerde çalışanların 
erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek 
suretiyle sayılarını işin yürütüldüğü yerin 
bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirme 
yükümlülüğü getiren 8. madde 16 Ekim 
2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine bu 
yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 15 Nisan 
2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Sağlık Kurulları Bakımından 
Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha 
Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 
yönetmelik ile günde azami yedi buçuk saat 
çalışılabilecek işler, günde yedi buçuk saatten 
daha az çalışılması gereken işlerin neler 
olduğu belirlenmiştir.

14.İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 
Sağlık ve Güvenlik Önemlerine İlişkin 
Yönetmelik

17 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir ve yürürlüğe girmeli ile birlikte 
10 Şubat 2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan İşyeri Bina ve 
Eklentiletinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik 
Önlemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu yönetmelik, işverenlerin 
yönetmeliğin Ek-1'inde yer verilen asgari 
sağlık ve güvenlik şartlarını sağlaması ve 
çalışanları da bilgilendirmesine ilişkin 
düzenlemeler getirmektedir.

15. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık 
Personelinin Görev, Yetki

16 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu yönetmelik ile 27 Aralık 2010 
tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki 

Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yönetmelik ile işverenler tarafından 
görevlendirilecek olan işyeri hekimlerinin 
ve diğer sağlık personelinin niteliklerinin 
neler olduğu, hangi belgelere sahip olmaları 
gerektiğine dair düzenlemeler getirilmiştir.

16.Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

24 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu yönetmelik ile 11 Şubat 2004 
tarihli ve 25370 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik ile 
elle taşıma işlerinin yapıldığı işyerlerinde 
özellikle sırt ve bel incinmelerinden, 
çalışanların korunmasını sağlamak için asgari 
gerekliliklerin neler olduğu, çalışanların 
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konu 
başlıklarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

17. Kadın Çalışanların Gece Postalarında 
Çalıştırılma Koşulları Hakkında 
Yönetmelik

24 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir ve bu yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesi ile birlikte 9 Ağustos 2004 tarihli ve 
25548 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma 
Koşulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır. Yönetmelikte kadın çalışanların 
gece postalarında azami çalışma süresinin 
ne kadar olacağı, gece çalışması yapacak 
kadınların çalışmaya başlamadan önce 
sağlık raporu alınması, gebelik ve analık 
durumunda gece çalışmasına ilişkin 
düzenlemeler bulunmaktadır.

18. Çalışanların Gürültü ile İlgili 
Risklerden Korunmalarına Dair 
Yönetmelik

28 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu yönetmelik ile 23 Aralık 2003 
tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Gürültü Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır. Yönetmelik ile çalışanların 
gürültüye maruz kalmaları nedeniyle 
oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden 
korunmaları için işverenlerce alınması 
gereken asgari gerekliliklerin neler olduğuna 
dair yükümlülükler düzenlenmektedir.

19.Kanserojen ve Mutajen Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik

6 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 
ve 26 Aralık 2003 tarihli ve 25328 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Kanserojen 

ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlekleri Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yönetmelik ile işyerlerinde gerçekleştirilen 
risk değerlendirmesinde; kansorejen veya 
mutajen maddelere maruziyet riski bulunan 
işlerde çalışanların maruziyetten korunması 
için alınması gereken önlemlerin alınmasına 
ilişkin yükümlülükler getirilmiştir.

20. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik

12 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir ve 26 Aralık 2003 tarihli ve 25328 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimsayal 
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu yönetmelik ile işverenin 
yapmış olduğu risk değerlendirmesi 
neticesinde tehlikeli kimsayal madde tespit 
etmesi halinde çalışanların bu maddelere 
maruziyetini önlemek, maruziyeti 
önlemenin mümkün olmadığı hallerde en 
aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin 
tehlikelerden korunması için alması gereken 
önlemlere, çalışanların bu konuda ne şekilde 
eğitilmesine, kimsayal maddelerin mesleki 
maruziyet sınır değerlerinin ne olduğu, 
kullanımı yasak olan kimyasal maddelere 
ilişkin düzerlemeler içermektedir.

21. Gebe veya Emrizen Kadınların 
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair 
Yönetmelik

16 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu yönetmelik ile 14 Temmuz 
2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların 
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve 
Çocuk Bakım Yurtlarına dair yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik 
ile işverenin, gebeliğini ve emzirmeye 
başladığını bildiren çalışanın sağlık ve 
güvenliği açısından işyerinde maruz kalacağı 
tehlikeleri belirleyerek alması gereken 
önlemlerin neler olduğu, gebe veya emziren 
çalışanların çalışma koşullarının nasıl 
olacağı,  personel sayıları esas alınmak üzere 
işverenin emzirme odası ve yurt kurması, oda 
ve yurtlarda bulunması gereken malzemeler 
ile görevlendirilecek personellerin hangi 
nitelikte olacağına ilişkin düzenlemeler 
getirmektedir.

20. Balıkçı Gemilerinde Yapılan 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
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Önlemleri Hakkında Yönetmelik

20 Ağustos 2013 tarihihde yürürlüğe 
girmiştir ve 27 Aralık 2004 tarihli ve 25653 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Balıkçı 
Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik, 
yeni balıkçı gemilerinde bulunması gereken 
asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin neler 
olduğuna, mevcut balıkçı gemilerinde 
bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik 
gereklerinin nelen olduğuna, mevcut balıkçı 
gemilerinde 20 Ağustos 2018 tarihine kadar 
sağlanması gereken asgari sağlık ve güvenlik 
gereklerinin neler olduğuna, gemilerde 
yapılacak büyük onarım, dönüşüm veya 
değiyikliklerin hangi gereklere uygun olarak 
yapılması gerektiğine, gemiyi sevk ve idare 
edecek kişilere verilecek özel eğitimin 
nasıl olacağına ilişkin düzenlemeleri ihtiva 
etmektedir.

23. Çalışanların Titreşimle İlgili 
Risklerden Korunlamalına Dair 
Yönetmelik

22 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir ve 23 Aralık 2003 tarihli ve 25325 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Titreşem 
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 
yönetmelik ile günlük çalışma süresine göre 
maruziyet sınır ve eylem değeri, işverenin risk 
değerlendirmesine elkol titreşim maruziyeti 
ile bütün vücut titreşim maruziyeti ölçümünü 
nasıl yapacağı, belirleyeceği maruziyet sınır 
ve eylem değerlendiri önlemek veya azaltmak 
için alınacak önlemlerin neler olduğu 
düzenlenmektedir.

24. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

15 Mayıs 2004 tarihli ve 25463 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Geçici veya 
Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hakkında Yönetmelik yürürlülükten 
kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin işyerinde 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine 
getirilmesi için görevlendirilen işyeri 
hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık 
personelinin; belirli süreli veya geçici süreli iş 
sözleşmeleri ile istihdam edilecek çalışanlarla 
ilgili olarak geçici iş ilişkini kurulan veya 
belirli süreli işi üstlenen işveren tarafından 
bilgilendirilmesi yükümlülüğünü düzenleyen 
9. Maddesi;

•	 50	ve	daha	fazla	çalışanın	bulunduğu	
işyerlerindeki işler için yürürlüğe girmiştir. 

50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016 
tarihinde, 50'den az çalışanı olan tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 
tarihinde yürürlüğe girecektir.

•	 Yönetmeliğin	diğer	maddeleri	ise	23		
Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

•	 Yönetmelik	ile	bir	işyerinde	geçici	veya	
belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan 
çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden 
işyerindeki diğer çalışanlarla aynı seviyede 
korunmalarının sağlanmasına yönelik 
düzenlemeler getirilmiştir.

25. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan 
Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

İşyerinde iş hijyeni ölçüm ve test analizlerinin 
bu konuda ön yeterlilik veya yeterlilik 
belgeline sahip laboratuvar tarafından 
yapılmasını düzenleyen 6. Maddesinin 
birinci fıkrası 20 Ağustos 2015 tarihinde, geri 
kalan hükümleri ise 20 Şubat 2014 tarihinde 
yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile çalışma 
ortamındaki kişisel maruziyetlere veya 
çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimsayal 

ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, 
test ve analizleri yapacak özel veya kamuya 
ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının 
yetkilendirilmesine ilişkin esaslar 
düzenlenmektedir.

26. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair 
Yönetmelik

30 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve 5 Mart 2004 tarihli ve 25393 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan İşyerlerinde 
İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin 
Kapatılmasına Dair Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik 
ile iş müfettişleri heyeti tarafından yapılan 
denetimler neticesinde işyerindeki bina 
ve eklentilerde, çalışma ve yöntem ve 
şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar 
için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit 
edilmesi durumunda tehlikenin giderilinceye 
kadar tehlikenin niteliğine göre işyerinin 
bir bölümünde veya tamamında işin 
durdurulmasına, bu kararın uygulanmasına 
ve kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler 
getirmektedir.
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Sevi Üstek 

Med Akademi Ortak Sağlık Güvenlik 
Birimi Kurumsal Satış- Pazarlama ve 
Operasyon Direktörü 

İş sağlığı ve 
güvenliğinde yeni 
bir dönem başladı
30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yeni bir dönem başladı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in ifadesiyle; 
“Yeni dönemde bir milyon 426 bin işyeri ve işletme ile memurlar 
bu kapsama alınıyor.” Artık işçi çalıştırmaksızın kendi nam ve 
hesabına çalışanlar hariç olmak üzere, en az 1 işçi bile çalıştıran 
işyerleri bile bu kanun kapsamına giriyor. En çok merak edilen 
konuları Med Akademi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Kurumsal 
Satış- Pazarlama ve Operasyon Direktörü Sevi Üstek ile 
konuştuk. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun hangi tehlike 
sınıfındaki işletmeleri etkileyecek ve yükümlülüklerin 
başlangıç tarihleri ne olacak? 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun hangi tehlike 
sınıfındaki işletmeleri etkileyecek ve yükümlülüklerin başlangıç 
tarihleri ne olacak?

Yükümlü Kurum 
ve İşletmeler

Tehlike Sınıfı Yürürlülük Tarih

Kamu kurumları ile 
50’den az çalışanı 
olan

Az tehlikeli 01.07.2016

50’den az çalışanı 
olan

Tehlikeli 01.01.2014

50’den az çalışanı 
olan

Çok tehlikeli 01.01.2014

Diğer işyerleri 
(50 ve daha fazla 
çalışanı olan)

Az tehlikeli, 
Tehlikeli ve Çok 
Tehlikeli

01.01.2013

50 kişi üzerinde çalışanınız varsa tehlike sınıfına bakılmaksızın 
İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı halihazırda bulundurmanız 
gerekiyor. 

Peki Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorunda mıyız?

20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri 
Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluk 
ve Eğitimleri Yönetmeliği ile 50 üzerinde çalışanı olan tüm tehlike 
sınıflarındaki işyerlerinin Diğer Sağlık Personeli bulundurma 
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zorunluluğu bulunmaktadır. 50’nin altında tehlikeli 
veya çok tehlikeli sınıftaki işyerleri de DSP hizmeti 
almak durumundalar. Sadece az tehlikeli sınıfta ve 
50’nin altında çalışanı olan firmalar bu hizmeti 2016 
Temmuz’da almaya başlayacaklar. 

Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluk ve 
Eğitimleri Yönetmeliği ile 50 üzerinde çalışanı olan 
tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinin Diğer Sağlık 
Personeli bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. 
50’nin altında tehlikeli veya çok tehlikeli sınıftaki 
işyerleri de DSP hizmeti almak durumundalar. 
Sadece az tehlikeli sınıfta ve 50’nin altında çalışanı 
olan firmalar bu hizmeti 2016 Temmuz’da almaya 
başlayacaklar.

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer 
Sağlık Personeli bulundurmamanın yaptırımı 
var mı?

6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri 
Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmeyen 
işverene görevlendirmediği her bir kişi için aylık 
5.601 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı 
miktarda idari para cezası kesilmesini öngörüyor. 
Diğer sağlık personeli görevlendirmemenin 
idari para cezası bulunmaktadır. Görevlendirme 
yapmayan işyerleri 2.800 TL. ceza ödeyecek, 
aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren 
kesilmeye başlayan para cezası devam eden her ay 
yenilenecektir.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile ilgili 
olarak bir çok maddenin idari para cezası 
belirlenmiştir. Özetle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemenin ciddi 
idari para cezaları vardır. 

50’nin altında az tehlikeli işyerlerinin İş Sağlığı 
ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükleri var mı?

50’nin altında çalışanı olan işyerlerinin  de risk 
değerlendirmelerini  yaptırmaları, iş sağlığı ve 
güvenliği, acil durum, yangın ve temel ilkyardım 
eğitimlerini aldırmaları 6331 sayılı Kanun ile 
zorunlu kılınmıştır.

6331 sayılı Kanunla, kamudakiler dahil bütün 
çalışanlar ve işyerleri kapsama alınmıştır; 
işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması ve 
bununla bağlantılı olarak önleyici ve koruyucu 
tedbirlerin alınması, çalışan sayısı ile ilgili bir 
sınırlama olmaksızın tüm işyerlerinde zorunlu 
kılınmıştır. Ayrıca bütün işverenler acil durum 
eylem planlarını yaptırmak ve çalışanlarına iş 
güvenliği eğitimi ve temel ilkyardım eğitimlerini 
vermekle yükümlüdürler. 

Firmalar bu kanuni yükümlülükleri ya kendi 
içlerine İşyeri Hekimi, Diğer  Sağlık Personeli ve 
İş Güvenliği Uzmanı istihdam ederek ya da Ortak 
Sağlık Güvenlik Birimlerinden bu hizmetleri satın 
alarak yerine getirebiliyorlar. Peki Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimleri ile çalışmanın avantajları var 
mıdır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çıkarttığı 
mevzuatlarla firmaların yetkin kişilerden 
doğru hizmeti alması adına ve verilen 
hizmetin denetlemesinin merkezi bir yapıdan 
gerçekleştirilmesi adına OSGB sistemini faaliyete 
geçirdi. Çoğu yabancı ülkelerde uygulanan 
bu sistem düzgün bir şekilde uygulanmaya 
başlandığında Bakanlık OSGB’leri denetleyerek 
bir bakıma hizmet verdiği firmaları da denetliyor. 
Ayrıca bu sistem, şirketlerin kendi bünyelerinde 
uzman, doktor veya sağlık memuru istihdam 
etme zorunluluğu ortadan kaldırarak şirketler için 
alternatif yaratıyor.

OSGB ile çalışmak firmalara büyük avantajlar 
sağlıyor. İnsan Kaynakları olarak firmaların işyükü 
hafifliyor. OSGB’ler sizin adınıza Bakanlıklar 
ile ilgili yasal süreçleri takip eder ve gerekli 
raporlamaları yapar, gerekli önlem ve uyarılar 
firmalar ileterek, yükümlülüklerin yerine getirilip 
getirilmediğini takip eder. Ayrıca hizmeti OSGB’den 
alan firmaların İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, 
Sağlık Elemanı gibi elemanları görevlendirme 
yükümlülüğü olmuyor, firmalar ihbar ve kıdem 
tazminatlarını düşünmek zorunda kalmıyor. 

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri 
Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli 
bulundurmanın saatleri nasıl 
hesaplanıyor?

İş Güvenliği Uzmanı çalışma 
saatleri

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, 
çalışan başına ayda en az 6 dakika. 

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, 
çalışan başına ayda en az 8 dakika. 

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, 
çalışan başına ayda en az 12 dakika

İşyeri Hekimleri  çalışma saatleri

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, 
çalışan başına ayda en az 4 dakika. 

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, 
çalışan başına ayda en az 6 dakika. 

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, 
çalışan başına ayda en az 8 dakika

Diğer Sağlık Personeli çalışma 
saatleri 

Az tehlikeli işyerlerinde, çalışan 
başına ayda en az 6 dakika

Tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına 
ayda en az 9 dakika 

Çok tehlikeli işyerlerinde, çalışan 
başına ayda en az 12 dakika.
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ 2013 ÖZETİ

KONULAR
ARALIK YILLIK

2012 2013 Değişim 2012 2013 Değişim

Üretim
Toplam 86.944 83.166 -4 1.072.978 1.125.534 5

Otomobil 44.708 50.935 14 577.295 633.604 10

Pazar
Toplam 121.113 135.996 12 817.620 893.124 9

Otomobil 80.926 101.199 25 556.280 664.655 19

İthalat
Toplam 76.042 92.430 22 511.694 615.609 20

Otomobil 61.857 78.977 28 409.676 517.527 26

İhracat
Toplam 64.928 64.999 0 729.923 828.471 14

Otomobil 35.925 42.834 19 412.991 484.504 17

İhracat (USD)
Toplam ** 1.643.377.627 1.803.173.117 10 19.316.411.457 21.563.175.997 12

Otomobil 559.698.191 523.482.896 -6 6.068.045.119 6.855.870.707 13

PARAMETRELER
ARALIK YILLIK

2012 2013 Değişim 2012 2013 Değişim

ÜFE -0,12 1,11 ** 2,45 6,97 **

TÜFE 0,38 0,46 ** 6,16 7,40 **

Sanayi Endeksi 0,01 0,81 ** 1,27 8,45 **

USD (*) 1,7862 2,1328 19 1,7905 1,9327 8

EURO (*) 2,3565 2,9344 25 2,3137 2,5658 11

JAPON YENİ (*) 2,0742 2,0156 -3 2,2389 1,9624 -12

(*) Ortalama Değerler, (**) Toplam Sanayi

Otomotivde üretim yüzde 5, 
ihracat yüzde 14 arttı
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) raporuna göre, otomotiv 
sektöründe 2013 yılının Ocak-Aralık döneminde toplam 
üretim, 2012 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 oranında arttı. 
Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı yüzde 14 artarken, 
üretimin yüzde 74'ünü oluşturan 828 bin taşıt aracı ihracatı 
gerçekleştirildi.

O SD tarafından hazırlanan "2013 Aralık Ayı 
Üretim, Satış, İthalat, İhracat Değerlendirme 

Raporu" yayımlandı. Rapora göre, 2013 yılı Ocak-
Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre toplam üretim yüzde 5, otomobil üretimi 
ise yüzde 10 oranında arttı. Bu dönemde, toplam 
üretim 1 milyon 126 bin adet, otomobil üretimi ise 
633 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Aralık döneminde üretim küçük 
kamyonda yüzde 57, otobüste yüzde 30, minibüste 
yüzde 29, midibüste yüzde 25 oranında artarken, 

kamyonette yüzde 4, büyük kamyonda ise yüzde 3 
oranında azaldı. Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 
4 oranında azalarak 41 bin adet oldu.

Toplam ihracat yüzde 14 arttı

Geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 2012 yılı aynı 
dönemine göre toplam otomotiv ihracatı yüzde 14, 
otomobil ihracatı ise yüzde 17 oranında arttı. 2013 
yılı Ocak-Aralık döneminde toplam ihracat 828 bin, 
otomobil ihracatı ise 485 bin düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 9 artış ile 
344 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı 
ise yüzde 3 oranında azaldı ve 14 bin 996 adet 
düzeyine geriledi.

2013 yılı Ocak-Aralık döneminde 485 bin adedi 
otomobil olmak üzere, toplam 828 bin adet taşıt 
ihraç edildi. Uludağ ve Orta Anadolu İhracatçılar 
Birlikleri verilerine göre, 2013 yılı Ocak-Aralık 
döneminde toplam ihracat, 2012 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 12 oranında arttı ve 21,5 milyar dolar 

2013 yılı Ocak-Aralık 
döneminde otomobil 
üretimi, 2012 yılı aynı 
dönemine göre yüzde 
10 oranında artarak 
634 bin adet düzeyinde 
gerçekleşti.
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2012 / 2013 YILLARI ÜRETİM RAKAMLARI

TİPLER
ARALIK AYI ÜRETİMİ 12 AYLIK ÜRETİMİ DEĞİŞİM (*)

2012 2013 2012 2013 ARALIK 12 AY

Otomobil 44.708 50.935 577.296 633.604 14 10

Ticari Araçlar 42.236 32.231 495.682 491.930 -24 -1

B. Kamyon 1.156 2.360 26.271 25.587 104 -3

K. Kamyon 158 448 2.858 4.495 184 57

Kamyonet 37.108 26.682 426.633 410.556 -28 -4

Otobüs 497 516 6.427 8.345 4 30

Minibüs 3.060 1.862 29.335 37.750 -39 29

Midibüs 257 363 4.158 5.197 41 25

TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM 86.944 83.166 1.072.978 1.125.534 -4 5

Traktör 1.604 2.873 42.255 40.509 79 -4

GENEL TOPLAM 88.548 86.039 1.115.233 1.666.043 -3 5

oldu. Bu ayda, toplam ana sanayi ihracatı yüzde 13, 
yan sanayi ihracatı ise yüzde 10 oranında arttı.

Toplam pazar yüzde 9 arttı

2013 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam pazar, 
2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 9 oranında 
artarak 893 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde otomobil pazarındaki artış yüzde 19 
düzeyinde gerçekleşti ve pazar 665 bin adede 
yükseldi.

2013 yılı Ocak-Aralık döneminde hafif ticari araç 
pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
15 oranında azaldı ve pazar 189 bin adet düzeyine 
geriledi.

2013 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yıla 
göre ağır ticari araç pazarı değişmedi ve pazar 
40 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2013 yılında 
2012 yılı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 8 
oranında azalarak 32 bin adet düzeyine gerilerken, 
otobüs pazarı ise özellikle kent içi yolcu taşımacılığı 
talebindeki olumlu gelişmeler nedeni ile yüzde 67 

gibi önemli oranda arttı ve 4.027 adet oldu. Son 10 
yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 30,9 
otomobil pazarı yüzde 58,9 artarken, hafif ticari 
araçlar (HTA) pazarı yüzde 16,4 oranında azaldı. 
Kamyon pazarında 10 yıllık ortalamalara göre 
yüzde 3,6 azalırken otobüs pazarı ise yerel yönetim 
alımları ile yüzde 127,3 oranında artış gösterdi. 

2003 -2013 OTOMOTİV PAZARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toplam

2003 12.576 11.317 17.095 20.380 27.803 30.517 32.268 28.839 40.315 50.051 44.081 82.721 397.963

2004 38.621 39.389 71.723 77.056 84.634 63.228 57.307 56.422 49.429 46.153 52.237 85.070 741.269

2005 22.687 38.291 64.502 60.873 71.383 64.379 63.847 68.647 66.580 60.791 65.719 110.838 758.537

2006 29969 44.646 65.090 68.853 83.289 58.203 40.037 47.374 49.629 39.805 55.898 82.722 665.515

2007 24.950 31.702 45.488 45.633 51.255 51.661 50.117 54.171 50.078 56.058 67.017 106.076 634.206

2008 33.792 38.121 56.814 50.967 51.627 49.393 44.692 46.592 46.829 35.147 28.152 44.418 526.544

2009 20.631 22.846 56.531 54.426 64.887 63.102 30.246 37.092 83.403 22.117 29.202 91.386 575.869

2010 21.050 32.313 53.828 57.079 61.628 63.390 63.718 64.645 66.601 76.780 77.406 154.734 793.867

2011 47.658 62.348 83.333 82.071 85.093 85.863 65.364 61.378 63.643 72.640 67.195 134.281 910.867

2012 31.216 43.827 68.957 66.014 74.820 74.781 65.122 60.848 73.197 62.677 75.045 121.113 817.620

2013 37.140 50.931 72.688 77.015 85.421 77.771 74.726 67.393 71.037 60.399 83.017 135.596 893.124
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Volkswagen 112.056 Adet

Fiat 97.593

Toyota 38.443

Renault 108.311

Opel 55.993

Dacia 36.395

Ford 108.155

Hyundai 49.602

Peugeot 34.034

2013'de Türkiye'de
en çok satan markalar
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre, 
2012'de 556.280 adet olarak gerçekleşen otomobil satışları, 
2013 yılında yüzde 19,48 oranında bir artışla 664 bin 655 adet 
olarak gerçekleşti. Aralık ayı ise yıl sonu kampanyalarında da 
etkisiyle 129 bin 718 adet ile 2013'te en otomobilin satıldığı ay 
oldu.

Bu yıl satılan otomobiller arasında özellikle 
Alman menşeli otomobiller üst sıralarda yer 

alırken, yerli üretim otomobillerin satış rakamı 147 
bin 128 adette kaldı.

Tüketicilerin ilgisi bu yıl özellikle motor hacmi 
1600cc'den küçük ve dizel araçlara oldu. Dizel 
otomobillerde satış payı yüzde 58,8'e yükselikler, 
otomatik şanzımanlı otomobil satışları ise ise yüzde 
38,9 olarak gerçekleşti. 
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Mercedes-Benz 30.444

Nissan 19.295

Kia 13.648

Citroen 30.003

Honda 15.415

Skoda 12.833

BMW 20.705

Audi 14.987

Chevrolet 12.506
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Otomotiv sektöründe
roller değişiyor
Uluslararası denetim ve danışmanlık 
şirketi EY’nin otomotiv sektörü 
üzerine hazırladığı rapora göre, 
Çin, Hindistan ve Brezilya küresel 
otomotiv sektörünün geleceğinde 
önemli bir kaldıraç etkisi yaratacak. 
Bu ülkelerde araç sahiplik oranının 
düşüklüğü, ekonomik gelişme 
ve orta sınıfın artan alım gücü 
küresel otomotiv sektörünün 
hızla büyümesinde lokomotif rolü 
oynayacak.

EY’nin otomotiv sektörü özelinde hazırladığı 
“Riskler ve Fırsatlar” raporuna göre, Çin, 

Brezilya ve Hindistan gelecek dönemde otomotiv 
sektörünün parlayan yıldızları arasında yer alacak. 
Bugün bin kişiye yaklaşık olarak 800 aracın düştüğü 
ABD ile karşılaştırıldığında bu oran Çin’de 50, 
Hindistan’da ise 20 civarında olduğuna dikkat çeken 
rapor, gelecek dönemde bu iki piyasadaki düşük 
araç rakamlarının otomotiv şirketleri için büyük 
fırsat sunacağı yönünde tahminlerde bulunuyor.

Rapora göre, gelişen ülkelerdeki orta sınıfın yaklaşık 
30 bin dolar hane başı harcamasıyla hızla büyüyor 
ve 2020 itibarıyla bu rakamın 120 milyon dolar olan 
ABD ve 116 milyon dolar olan Avrupa bölgesini 

sollayarak 149 milyon dolara çıkması bekleniyor. 
Brezilya’da orta sınıfın son 10 yılda hızlı bir büyüme 
yakalayarak toplam nüfusun yüzde 52’sine ulaşması, 
Hindistan’da ise 50 milyon ile nüfusun yüzde 5’ini 
oluşturan orta sınıfın 2020 itibarıyla 200 milyona 
ulaşması bekleniyor. 

Geçen sene Çin’de 15, Hindistan’da 3, Brezilya’da 
ise yaklaşık 4 milyon yolcu taşıtı satıldığına 
dikkat çeken raporda, bu üç bölgede artan orta 
sınıf harcamaları ve gelişen alt yapıların otomobil 
satışlarında patlama yaratacağına vurgu yapılıyor. 
Bu gelişmelerin otomotiv sektöründe yeni talepler 
oluşturacağı ve bu taleplerin çoğunu da ilk kez araç 
sahibi olanların oluşturacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre Brezilya, 45 farklı marka, 2.000 model 
ve 4.000 bayi ile dünyadaki en büyük dördüncü 
otomotiv piyasası olma yolunda hızla ilerlerken,  
tahminlere göre Çin,  2013 yılında ABD’yi 
sollayarak en büyük pazar olacak. 

Bugün bin kişiye 
yaklaşık olarak 800 
aracın düştüğü ABD 
ile karşılaştırıldığında 
bu oran Çin’de 50, 
Hindistan’da ise 20 
civarında olduğuna 
dikkat çekiliyor.
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2050’yi planlarken vergi 
baskısına yakalandılar  
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyelerini 2050 
projeksiyonuna göre üretime yönlendiriyor. Sektör, uluslararası 
rekabet gücünü yakalayacak gelecek planı yaparken, iç piyasada 
ÖTV ile gelen şoku yaşıyor.

Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv 
sektörünün omurgasını oluşturan yan sanayi, 

vizyonunu 2050’ye yönlendirdi. 2014 yılının ilk üye 
toplantısını İstanbul’da gerçekleştiren ve geleceğin 
teknolojilerini tartışmak üzere biraraya gelen 
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 
üyelerinin gündeminde, ÖTV ile gelen vergi baskısı 
vardı.  Vergilerin kademeli olarak düşürülüp iç 
piyasanın rahatlatılmasını bekledikleri bir dönemde 
gelen yeni vergilere işaret eden TAYSAD Başkanı 
Dudaroğlu, “Otomotiv sektörümüz; gücünü iç 
pazarından almaktadır. Baskı altında tutulan bir 
iç pazara, yeni yabancı yatırımların gelmesini 
beklemek ‘hayalcilik’ olacaktır” dedi.

Sadece küresel pazarlardaki iş hacimlerini artırarak 
2023 hedeflerine ulaşmanın zorluğuna dikkat çeken 
Dudaroğlu, önümüzdeki günlerin eskilerinden daha 
zorlu geçeceğini vurgulayarak şöyle devam etti;

“2023 hedeflerimize yalnızca dış pazardaki değil, iç 
pazardaki ölçeğimizi de büyüterek ulaşabiliriz. Bu 
nedenle sektörümüzün, 2023 yolunda sistematik 
olarak desteklenmesi için yerli araç kullanımını 
özendirecek yeni düzenlemelerin yapılmasını, 
vergi yüklerinin kademeli olarak düşürülmesini ve 
dolayısıyla iç pazarımızın güçlendirilmesini arzu 
ediyoruz.”

Topyekün Ar-Ge seferberliği başlatmalı

Küresel anlamda geleceğe hazırlandıklarını, bunun 
için Türkiye’de toplam 147 Ar-Ge merkezinin 47 
adedinin üyeleri tarafından kurulduğunu hatırlatan 
Dudaroğlu, “2023 hedeflerine ulaşabilmek için 
‘Güçlü Sanayi, Güçlü Marka’ sloganıyla çalışıyoruz. 
Sektörel olarak en fazla Ar-Ge merkezine sahibiz. 
Amacımız, üniversite sanayi işbirliğiyle topyekün 
Ar-Ge seferberliği başlatmak ve yapılan başarılı 
çalışmaları ihraç etmek” diye konuştu. 

Dudaroğlu, 2013 yılında 21.3 milyar dolarlık 
otomotiv ihracatının yüzde 43’ünün tedarik sanayi 
tarafından yapıldığını hatırlatarak, 2014 yılında da 
araç üretiminin bir milyon 200 bin adedi bulacağını, 
ihracatın ise 21.5 milyar dolar seviyesinde olacağını 
öngördüklerini aktardı.

Otomotivde dünyada ilk 10’a girmeli 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Otomotiv Sektör 
Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da Türkiye’nin 
2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri olmak istiyorsa, otomotiv endüstrisinin de ilk 
10 içinde olması gerektiğini söyledi. Bunun için 
Ar-Ge, tasarım ve inovasyonun önemine değinen 
Burhanoğlu, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği olarak 3. kez ‘Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım 
Yarışması’ düzenleyeceklerini hatırlattı.

Burhanoğlu, “Ar-Ge merkezlerimizi canlı tutmak 
için ciddi projelere ihtiyacımız var. Yarışmamız 
bunun için önem taşıyor ve çok değerli projeler 
ortaya çıkıyor. Bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz” 
diye konuştu.

2050’de 160 milyon araç 
üretilecek

Bosch Türkiye CEO’su Steven 
Young da TAYSAD üyelerine 
2050 yılına kadar uzanan 
otomotiv endüstrisindeki küresel 
trendleri anlattı.

Buna göre 2050 yılında dünyada 
160 milyon araç üretimi 
öngörülürken, bunların yüzde 
50’sinin konvansiyonel araç 
olacağı tahmin ediliyor. Bugün 
dünyada yaklaşık 80 milyon 
konvansiyonel araç üretildiği 
düşünüldüğünde gelecekte bir 
o kadar da elektrikli veya farklı 
yakıtlarla çalışan araçlar olacak.

Asya bölgesinde otomotive 
muazzam talep olacak. Bu 
bölgeye yönelerek fırsatlar 
yakalanabilecek. E-Mobilite ile 
Google Car ve Tesla Model araç 
örnekleri yaygın kullanılacak. 
Buna göre araçlar yaygın şekilde 
sürücüsüz güvenli bir şekilde yol 
alabilecek. Dolayısıyla TAYSAD 
üyelerinin de yeni teknolojilere 
odaklanması gerektiğinin altı 
çizildi.

Otomotiv yan sanayicileri iç pazarı baskılayan vergiden şikayetçi 

TAYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DR. MEHMET DUDAROĞLU

TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS
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Otomotiv 2023 hedefine Ar-Ge, 
tasarım ve inovasyonla ulaşacak
OİB Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, yarışma ile otomotiv 
endüstrisine daha nitelikli, çevreci, güvenli, kaliteli ve katma 
değeri daha yüksek ürünler sunmayı amaçladıklarını dile 
getirerek, “2023’te dünyada en büyük ilk 10 ülke arasında olmayı 
istiyorsak otomotivde de ilk on arasında yer almamız gerekiyor” 
diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yıl hedefine ulaşabilmenin 
vazgeçilmez sektörlerinden otomotiv 

endüstrisi, başarı için her alanda çalışıyor. Otomotiv 
endüstrisinin küresel pazardaki başarısının 
Ar-Ge, tasarım ve inovasyondan geçtiğine 
inanan sektörün amiral gemisi Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Biriliği (OİB), Türkiye’de bu 
sektörde düzenlenen ilk ve tek etkinlik olan sosyal 
sorumluluk projesi olan geleneksel ‘OİB Otomotiv 
Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent 
Tasarım Yarışması’nın üçüncüsü için geri sayıma 
başladı.

Türkiye’nin 2023 ihracat stratejisi kapsamında 
inovatif Ar-Ge ve tasarım kültürünü oluşturma ve 
yaygınlaştırma hedefleri olduğunu aktaran OİB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve yarışma 
sözcüsü Ömer Burhanoğlu, yarışma ile amaçlarına 
adım adım ilerlediklerini söyledi.

Üniversite ve sanayiciyi buluşturan yarışma

Burhanoğlu, ‘3. Geleneksel Ar-Ge Proje Pazarı 
ve Komponent Tasarım Yarışması’ ile otomotive 
gönül verenlerle sanayicileri buluşturmayı da 
hedeflediklerinin altını çizerek şöyle devam etti: 
“Yarışma ile ülkemiz ve otomotiv endüstrimiz adına 
sektörümüze daha nitelikli, daha çevreci, daha 
güvenli, daha kaliteli, katma değeri daha yüksek 
ürünler sunmayı öngörüyoruz. Dünyada söz sahibi 
olabilmek için küresel otomotiv endüstrisinde 
de ön sıralarda olmamız gerekiyor. Tüm 
çalışmalarımız bunun için. Etkinliğimizle sanayi 
üniversite işbirliğine zemin hazırlıyor ve tasarımın, 
inovasyonun geniş alanlara yayılmasına katkıda 
bulunuyoruz.” 

Önceki yarışmalarda başarılı birçok projenin 

hayata geçirilmesi için son aşamalara gelindiğine 
de dikkat çeken Burhanoğlu, burada yakalanan 
başarıyla sektöre ivme katmak istediklerini dile 
getirdi. Burhanoğlu, “Türkiye’nin 2023 vizyonu 
çerçevesinde dünyada ilk on büyük ekonomi içinde 
olması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşabilmek için 
otomotiv endüstrimizin de alanında dünyada ilk on 
içerisinde yer alması şart. Bunu yapamazsak hedefe 
varma şansı yok” şeklinde konuştu.

Toplamda 300 bin TL ödül

Bu yıl ‘Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı’nın "Parçaları 
Buluşturan Pazar",  ‘Komponent Tasarım 
Yarışması’nın ise “Tasarım Yoluna Çık, Yolun 
Açık” sloganlarıyla gerçekleştiğinin altını çizen 
Burhanoğlu, her iki etkinlikte toplamda 300 bin 
TL’yi bulacak ödül verileceğini açıkladı. Bunun 
yanı sıra Ekonomi Bakanlığı da, uygun gördüğü 
başarılı 4 proje sahibini iki yıl yurt dışında eğitimini 
sağlayacak. .

İhracatta kesintisiz 10 ay 
artış var

Türk otomotiv sektörünün 
ihracattaki tek temsilcisi olan 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği, aynı 
toplantıda 2014 Ocak ayı Türk 
otomotiv endüstrisinin ihracat 
verilerini de açıkladı. Buna 
göre Türk otomotiv endüstrisi, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre dış satışını yüzde 7 
artırarak bir milyar 587 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Buna göre otomotiv ihracatında 
2013 mart ayındaki düşüşten bu 
yana üst üste onuncu ayda da 
artış görüldü.

Ürün gruplarına göre ise yan 
sanayi ocak ayındaki ihracat 
payını yüzde 51 oranına 
çıkarmayı başardı. Buna göre 
yan sanayi ihracatını geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
13 artırarak 804 milyon, binek 
otomobil ürün grubu yüzde 
17 yükselişle 494 milyon, eşya 
taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar yüzde 22 azalışla 
224 milyon, otobüs-minibüs-
midibüs ürün grubu da yüzde 
2 gerilemeyle 48 milyon dolar 
ihracata imza attı.

OİB, Türkiye Otomotiv Sektöründe ‘3. Geleneksel Ar-Ge Proje Pazarı ve 
Komponent Tasarım Yarışması’nda geri sayım...

OİB BAŞKAN YARDIMCISI
ÖMER BURHANOĞLU
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Trafikteki araç sayısı
18 milyonu buldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2013 yılı Kasım 
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 17 milyon 879 bin 
453 oldu.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı söz konusu dönemde, 
geçen yılın ekim ayına göre yüzde 27,4 arttı. 

TÜİK, 2013'ün Kasım ayına ilişkin motorlu kara 
taşıtları istatistiklerine göre, geçen yılın Kasım 

ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 milyon 
879 bin 453 taşıtın yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 
16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,2'sini motosiklet, 
yüzde 8,7'sini traktör, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 
2,3'ünü minibüs, yüzde 1,3'ünü otobüs, yüzde 
0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 

2013 yılı Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 
95 bin 65 taşıt içinde otomobiller yüzde 63,7 ile 
ilk sırada yer aldı. Bunu, sırasıyla yüzde 12,1 ile 
kamyonet, yüzde 12 ile motosiklet, yüzde 6,2 ile 
traktör takip etti. Taşıtların yüzde 6'sını ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 
geçen yılın ekim ayına göre yüzde 27,4 arttı. Bu 
artış otomobilde yüzde 35,2, minibüste yüzde 
19,8, otobüste yüzde 62,9, kamyonette yüzde 
22,1, kamyonda yüzde 43,5, özel amaçlı taşıtlarda 

yüzde 8,3, traktörde yüzde 21,6 olarak gerçekleşti. 
Motosiklette ise yüzde 0,2 azalış oldu.  

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı

Geçen yılın Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 3,4 
artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 15, 
minibüste yüzde 32,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 
41,3, traktörde yüzde 19,7 olurken, otobüste yüzde 
38,5, kamyonette yüzde 29,5, kamyonda yüzde 2,5, 
motosiklette yüzde 5,4 azalış görüldü.

2013 yılı Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 49 bin 
479 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 203 bin 439 
taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki 
toplam taşıt sayısı 846 bin 40 artmış oldu.  

Devri yapılan toplam 475 bin 126 taşıt içinde 
otomobil yüzde 67,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, 
sırasıyla yüzde 16,8 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile 
traktör, yüzde 4,3 ile motosiklet takip etti. 2013 yılı 
Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 7,2'sini 
ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

LPG'li otomobil oranı yüzde 41,5 oldu

2013 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 
9 milyon 232 bin 97 otomobilin yüzde 41,5'i 
LPG'li, yüzde 31,3'ü benzinli, yüzde 26,7'si dizel 
yakıtlı olarak tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı ise yüzde 0,5 oldu.  Geçen yılın 
Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 602 
bin 628 otomobilin yüzde 38,2'si 1501-1600, yüzde 
20,4'ü 1300 ve altı, yüzde 17,4'ü 1401-1500, yüzde 
16,6'sı 1301-1400, yüzde 5,4'ü 1601-2000, yüzde 
1,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip 
araçlar oluşturdu. Motor silindir hacmi bilinmeyen 
otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. 

2013 yılı Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 
otomobillerin markalara göre dağılımına 
bakıldığında, 60 bin 555 otomobilin yüzde 
15,2'sinin Volkswagen, yüzde 12,7'sinin Renault, 
yüzde 9,7'sinin Ford, yüzde 7,6'sının Opel, yüzde 
7,3'ünün Hyundai, yüzde 7'sinin Toyota, yüzde 
6,3'ünün Fiat, yüzde 3,9'unun BMW, yüzde 3,6'sının 
Dacia, yüzde 3,2'sinin Peugeot olduğu, yüzde 
23,7'sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü. 

2013 yılı Ocak-Kasım 
döneminde 1 milyon 49 bin 
479 taşıtın trafiğe kaydı 
yapılırken, 203 bin 439 
taşıtın ise trafikten kaydı 
silindi. Böylece trafikteki 
toplam taşıt sayısı 846 bin 40 
artmış oldu. 
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BASF yeni nesil elektrikli otomobiller 
için boya ürünleri sağlıyor 

Dünyanın lider kimya şirketi BASF ile BMW, 
tamamen elektrikli ilk BMW modeli olan 

i3 için bir kez daha birlikte çalışıyorlar. BASF, 
Leipzig’de bulunan BMW fabrikasındaki yeni i3’ün 
üretim hattı için dört renk ara kat boya sağlıyor. 
İ3’ün lansmanı, Kasım 2013’te yapılmıştı.

BASF sağladığı boya ürünleriyle, i3’ün temiz, 
küçültülmüş ve aynı zamanda dinamik bir hal alan 
eşsiz tasarımına katkıda bulunuyor. i3’ün boyama 
alanına uzanan başka özelliği daha bulunuyor: 
Otomobilin yolcu bölümü karbon elyafı destekli 
plastikten (CFRP) üretiliyor. 

BASF, zengin deneyimiyle araç boyamada 
zorlukları aşıyor.

Otomobil, boyanan plastik ek parçalarının monte 
edildiği beyaz renkli bir CFRP gövdeden oluşuyor. 
Bu tasarım, ek parçaların boyanması ve ilişkili 
uygulama süreçleri açısından yeni zorlukları da 
beraberinde getiriyor.  BASF’nin ek parçaların 

boyanması konusundaki zengin deneyimi bu 
zorluğa çözüm sağlıyor. 

BASF’nin BMW Avrupa Satış Müdürü Frank Naber 
konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Laboratuar 
ekiplerimiz, i3’ün özel yapısına yönelik bir boyama 
süreci geliştirmek üzere BMW Grubu ile güçlerini 
birleştirdi. Leipzig’de günlük olarak yerinde teknik 
saha hizmeti veriyoruz.”

BASF Avrupa Otomotiv OEM Boyaları Başkanı 
Alexander Haunschild, “Bu yenilikçi modelde 
BMW Grubu ile işbirliği yapmaktan son derece 
memnunuz. Sürdürülebilir çözümleri ileriye 
götürmek BASF’nin stratejik ilkelerinden biri.” dedi.

BASF, Leipzig’de bulunan BMW fabrikasına 
kurulmuş olduğu 2005 yılından beri bir tedarikçi 
olarak hizmet veriyor ve otomotiv üreticisine dünya 
genelinde modern boya sistemleri sağlıyor.

BMW i3’ün yeni 
tasarımı, boya 
uygulamalarına yeni 
aşamalar getiriyor.
BASF sağladığı boya 
ürünleriyle, i3’ün 
temiz, küçültülmüş ve 
aynı zamanda dinamik 
bir hal alan eşsiz 
tasarımına katkıda 
bulunuyor.
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2013 yılında geçtiğimiz 
yıla göre satılan ya da 
kiralanan vasıta adedi 
yüzde 25 oranında 
artarken, sahibinden.
com üzerinden her 
22 saniyede 1 vasıta 
alıcısıyla buluştu. 
Sahibindex 2013 
vasıta verilerine göre, 
günde 3 bin 954, 
saatte ise 164 vasıta 
satıldı ya da kiralandı.

Otomotiv sektörü rekor kırdı, sahibinden.com’da 
1,5 milyona yakın vasıta satıldı ya da kiralandı

Türkiye ekonomosinin lokomotifi olan 
otomotiv sektörü, 2013 yılını rekor büyümeyle 
tamamlarken, satışlar Türkiye’nin en büyük 
pazaryeri sahibinden.com ilanlarına da yansıdı. 
Sahibindex 2013 yılı “vasıta” verilerine göre, 2013 
yılında satılan ya da kiralanan vasıta adedi bir 
önceki yıla oranla yüzde 25 oranında arttı.

A yda 3 milyarı aşkın sayfası görüntülemesiyle 
Türkiye’nin en büyük e-ticaret 

platformlarından sahibinden.com, 2013 yılı 
sahibindex “vasıta” verilerini açıkladı. 1 Ocak - 31 
Aralık 2013 tarihleri arasında sahibindex verilerine 
göre, 2013 yılında 6,5 milyon üzerinde vasıta ilanı 
girilirken, yıl boyunca sahibinden.com aracılığıyla 1 
milyon 443 bin 119 vasıta satıldı ya da kiralandı. 

2013 yılında geçtiğimiz yıla göre satılan ya da 
kiralanan vasıta adedi yüzde 25 oranında artarken, 
sahibinden.com üzerinden her 22 saniyede 1 vasıta 
alıcısıyla buluştu. Sahibindex 2013 vasıta verilerine 
göre, günde 3 bin 954, saatte ise 164 vasıta satıldı ya 
da kiralandı.

Renault bu sene de lider

İlan giriş tarihinden bağımsız olarak 2013 yılında 
en çok satışı yapılan marka geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi yine Renault oldu. Renault’u sırasıyla Opel, 
Volkswagen ve Fiat takip etti. 

2013’ün en çok satılan modeli Ford Focus 

sahibinden.com aracılığıyla 2013’te tüketicilerin 
en çok tercih ettiği model Ford Focus oldu. Satışı 
en hızlı gerçekleşen marka ise ortalama 8 gün ile 
Hyundai olurken, onu 9 günle Toyota, Renault, 
Ford, Fiat ve Volkswagen izledi.

Beyaz renkli Sedan kasa otomobiller 2013’ün en 
çok tercih edilenleri  oldu

Sahibindex 2013 vasıta verilerine göre, 2011, 2012 
ve 2010 model, beyaz renkli, yakıt tipi benzin ve 
LPG, manuel vites ve Sedan kasa otomobiller bu 
senenin en çok tercih edilenleri oldu. 

sahibinden.com 2013 Yılı “Vasıta” verilerini açıkladı:
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Yüce Auto- Skoda birlikteliği
25 yılı geride bıraktı 
Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü 
yürütmek üzere 1989 yılında kurulan 
Yüce Auto, 25’inci yılını 24 Ocak’ta 
kutladı. Şirketin kurucusu merhum 
Orhan Yüce’nin anısına düzenlenen 
gecede, şirketin ilk ortağı İlias 
Marinos, Yüce Auto Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Yüce ve Doğuş 
Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu da 
hazır bulundu.

M erhum Orhan Yüce tarafından, Skoda 
markasının distribütörlüğünü yürütmek 

üzere 1989 yılında kurulan Yüce Auto, 25 yılını 
geride bıraktı. 24 Ocak’ta gerçekleşen ve aynı 
zamanda Orhan Yüce’nin de anısına düzenlenen 
etkinlikte, şirketin ilk ortağı İlias Marinos, Yüce 
Auto Yönetim Kurulu Onursal  Başkanı Süheyl 
Yüce, Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Yüce, Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, Yüce 
Auto Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yüce ve Nazmi 
Akıman da  hazır bulundu. Davos’ta bulunan 
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Ferit Şahenk ile Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Aclan Acar ise geceye katılamadı.

Bir konuşma yapan Yüce Auto Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Yüce,  gecenin, merhum Orhan 
Yüce’nin Skoda ile ortaklığının 25, otomotivdeki 

60. yılı münasebetiyle düzenlendiğini hatırlatarak, 
en önemli görevlerinin devraldıkları bayrağı el ele, 
azim ve inançla hedefe götürmek olduğunu söyledi. 
Merhum Orhan Yüce’nin, ailesine ve işine bağlı bir 
insan olduğunu hatırlatan Ahmet Yüce, “Kendisi 
fazla konuşmayan fakat sürekli düşünen bir insandı. 
İş alanında kafasında oluşturduğu projeleri belki 
yavaş fakat kararlı adımlar atarak hayata geçirmeyi 
tercih ederdi” dedi. Ahmet Yüce, Orhan Yüce’nin 
merhum Ayhan Şahenk ile kurduğu dostluk ve 
ortaklığın Yüce Auto’nun daha da gelişmesinde 
önemli rol oynadığını anlattı.

Bugüne kadar 135 bin Skoda sattı 

1989 yılında kurulan ve Skoda distibütörlüğüne 
başlayan Yüce Auto, Türkiye’ye ilk etapta Skoda’nın 
120L, ardından da Favorit, Forman, Felicia ve Pick-
Up modellerini ithal etmeye başladı.

Skoda’nın, bir dönem ülkemizin en çok satılan ithal 
otomobil markaları arasında yer almasını sağlayan 
Yüce Auto, Türkiye’de bugüne kadar 135 bin Skoda 
satışı gerçekleştirdi. Aynı zamanda markanın 1992 
yılında Volkswagen Grubu’nun katkısıyla yaşadığı 
değişime tanıklık eden ve katkıda bulunan Yüce 
Auto, Türkiye’yi Çek üreticinin önemli pazarları 
arasına sokmayı başardı. Bu sayede, bir dönem yeni 
modelleri ancak üretiminden 3 yıl sonra Türkiye’de 

Skoda’nın, bir dönem 
ülkemizin en çok 
satılan ithal otomobil 
markaları arasında 
yer almasını sağlayan 
Yüce Auto, Türkiye’de 
bugüne kadar 135 
bin Skoda satışı 
gerçekleştirdi.
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getirmek durumunda kalan Yüce Auto, günümüzde 
bazı modelleri Avrupa’dan önce satışa sunuyor. 
Son olarak Skoda, Superb modelini yenilerken 
Türkiye’ye özel 1.6 lt TDI ve DSG otomatik vites 
seçeneğini geliştirerek Türk pazarına verdiği önemi 
gösterdi.

Türkiye’de Citigo, Fabia, Rapid, Roomster, Octavia, 
Superb ve Yeti modellerinin satış, servis ve yedek 
parça hizmetlerini gerçekleştiren Yüce Auto, bu 
hizmetlerini Türkiye çapındaki 34 yetkili satıcı ve 42 
yetkili servisle yürütüyor.

25 yılın kilometre taşları

• Yüce Auto 1989 yılında kuruldu.

•	Türkiye’de ilk satışına başlanan model Skoda 120L 
oldu. Bu otomobili, sırasıyla Favorit, stationwagon 
modeli Forman, Pick-Up, Felicia, Octavia ve 
günümüzdeki diğer modeller izledi. Şirketin 
faaliyetine başladığı ilk yıl olan 1989’da, Türkiye’de 
toplam 548 adetlik satış gerçekleştirildi.

•	Skoda’nın Türkiye’de ilk reklam filmi 28 Mayıs 
1989’da çekildi.

•	Türkiye’de Skoda markasının en fazla satış yaptığı 
yıl, 22.000 adetli 1993 oldu.

•	1996 yılında Türkiye Gümrük Birliği‘ne 
girdiğinde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen 
otomobillerden ithalat vergisi alınmadı. Çek 
Cumhuriyeti o tarihlerde AB üyesi olmadığından, 
Skoda otomobilleri yüzde 30’luk vergiyle ithal 
ediliyordu. Bu nedenle 1996’da üretilen ilk nesil 
Octavia modeli, maliyetler nedeniyle ancak 
1999’da Türkiye’ye ithal edilmeye başlandı.

•	1999 yılında Yüce Auto A.Ş, Doğuş Otomotiv ile 
%50-50 ortak oldu.

• 1999 yılında Türkiye ile Prag hükümeti arasında 
yapılan ikili ticaret anlaşması sayesinde, bu ülkede 
üretilmiş 1.200 adet Octavia ilk kez ülkemize ithal 
edildi. Octavia modelleri 2000 yılından itibaren de 
Çek Cumhuriyeti’nden ithal edilmeye başlandı.

• 25 yıl boyunca Skoda’nın ürettiği 13 modelden 
Türkiye’de toplam 135 bin adet satıldı.

• Yüce Auto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Yüce, 2006 yılı Mayıs ayında iki ülke arasında 
kurduğu istikrarlı ticari işbirliği nedeniyle Çek 
Cumhuriyeti tarafından “Şükran Nişanı”na layık 
görüldü.

 Yüce, Çek Cumhuriyeti’nin Şükran Nişanı’na layık 
görülen ilk Türk unvanına sahip. 

U luslararası pazar araştırma şirketi Polk’un 2013 yılının ilk 9 ayı için yaptığı 
araştırmaya göre Ford Focus, “Dünyanın En Çok Satılan Modeli” oldu. 2013 

yılının ilk üç çeyreğinde, en yakın rakibinden 75 bin adet daha fazla satarak toplam 
856.587 adetlik satış rakamına ulaşan Focus, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 16.1’lik satış artışı kaydetti.

Focus, dünyanın gelişen pazarlarından Çin’de de en çok tercih edilen araç oldu ve 
303 bin adetlik satış adedini geçti. Focus; yüksek güvenlik özellikleri, şık tasarımı, 
yüksek kalitesi ve donanımında sahip olduğu özellikleriyle küresel pazarda en çok 
tercih edilen araç olma başarısını devam ettirdi.

Ford’un bir diğer modeli Fiesta ise Avrupa’da segmentinin en çok tercih edilen aracı 
unvanına sahip oldu. Polk verilerine göre 2013 Ocak – Eylül ayları arasında Focus 
ve Fiesta’nın dünya pazarlarındaki toplam satış rakamı ise 1 milyon 402 bin 555 adet 
oldu.  

Türkiye madeni yağ pazarının lider markası Castrol, özellikle ağır hizmet araçları 
pazarı için geliştirdiği ve Sistem5 teknolojisine sahip yeni ürünü Vecton’u 

ülkemizde satışa sundu. Castrol’ün Gemlik’te yer alan fabrikasında üretilmeye 
başlanan Vecton, bağımsız laboratuvar testleri sonucu yağ kalınlaşması, tortu ve 
kurum oluşumuna, aşınma ve korozyona karşı mücadelede API ve ACEA endüstri 
standartlarına oranla %40’a kadar daha yüksek performans göstermesiyle ön plana 
çıkıyor. Motor içindeki zorlu koşullara adapte olan ve performansı azaltan etmenler 
ile savaşan, yeni ve benzersiz bir motor yağı olarak nitelendirilen Castrol Vecton, 
yağ kalınlaşmasına karşı sağladığı faydayla yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun yanında, 
yağ içinde biriken kurumun olumsuz etkisini minimize ederek daha fazla motor 
gücü elde edilmesine yardımcı olmasıyla da dikkat çekiyor. 3 bin saate yakın süren 
testler sonucunda 5 temel alanda (yakıt tüketimi, yağ tüketimi, yağ değişim aralığı, 
parça ömrü ve güç) maksimum performans gösterecek şekilde geliştirilen Castrol 
Vectron, 20 litrelik ambalajlarda başta SAE 10W-40 viskozite sınıfıyla olmak üzere 
BP istasyonları ve yetkili/özel servislerde raflarda yerini aldı. 

Dünya pazarlarında tüketicinin 
tercihi Ford Focus

Castrol’den ağır ticari araçlar 
için yeni motor yağı: Vecton!

Dünyanın en çok satan aracı Focus, 2013’ün ilk 9 ayında, 
bir önceki yıla göre yüzde 16.1’lik büyüme elde ederek 
toplamda 856 bin 587 adet satıldı ve Ford’un çift haneli 
büyümesinde önemli bir rol oynadı. Fiesta ise 2013 yılının 
ilk 9 ayında segmentinde Avrupa’da en çok tercih edilen 
araç oldu.

Ağır hizmet araçlar madeni yağ pazarında teknoloji 
liderliğini sürdüren Castrol, Gemlik’te yer alan fabrikasında 
üretilen ve Sistem5 adını verdiği yeni teknolojisine sahip 
ürünü Vecton’u satışa sundu. 
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Bosch'tan yeni bir
teknoloji atağı

Adapazarlı Verso
BMW dizelle uçacak

Son yıllarda birçok farklı firmanın otomobil mo-
delleri içerisinde “start-stop” adı verilen bir sistem 
bulunuyor. Bu sistem örneğin kırmızı ışıkta du-
rulduğu zaman motoru durduruyor, gaz pedalı-
na basıldığı zaman ise otomatik olarak tekrardan 
açarak yola devam edilmesine imkan veriyor. So-
nuç olarak belirli bir oranda yakıt tasarrufu sağla-
yabilen bu sistem, Bosch’un yeni geliştirdiği tek-
noloji sayesinde bir adım daha ileriye taşınıyor. 
Yeni geliştirdiği teknoloji ile aracın hızının gaza 
basılmadığı zaman düşmediği durumlarda moto-
ru kapatan Bosh, standart sistemde de olduğu gibi 
gaz pedalına basıldığı zaman motoru tekrar çalış-
tırabiliyor ve böylece yakıt ile CO2 salınımı açı-
sından ciddi oranda tasarruf yapılabiliyor. 

Bosch, geliştirdiği yeni teknoloji ile otomo-
billerin “start-stop” özelliğini bir adım ileri-
ye taşıyor.

Toyota ile Alman lüks otomotiv üreticisi 
BMW arasında yapılan işbirliği anlaşmasının 
ilk meyvesi, sadece Adapazarı tesislerinde 
üretilen Verso’ya kısmet oldu.

ABD’nin otomotiv endüstrisinde çok 
önemli bir yeri olan Detroit şehrinde 
13-26 Şubat tarihleri arası düzenlenecek 
Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil 
Fuarı (NAIAS) öncesinde, tanıtılması 
muhtemel yeni modeller ve konseptlerle 
ilgili haberler üreticilerin medya 
sitelerinde yer almaya başladı. Audi‘den 
gelen haberde Compact Crossover 
Concept isimli modelin ilk görüntülerine 
yer verilmiş. Tasarım görsellerinden de 
görülebileceği üzere yakında tanıtılacak 
2015 model TT‘den izler taşıyan konsept 
modelin iç tasarımında da TT ile 
ortaya çıkan yeni çizgilere ve gösterge 
paneline yer verilmiş. Ayrıca Audi’nin 
kısmen arazi kabiliyetleri bulunan 
Allroad modellerinden alıntınan plastik 
tamponlar, çamurluklar ve marşpiyel gibi 
ayrıntılar bu aracı tam da yeni TT’nin 
Shooting Brake türevi sıfatına uygun 
kılıyor. 

Seagate, hızla gelişen ve "genişleyen" 
teknolojiye yeni bir depolama alanı 
çözümü sundu: Backup Plus FAST 4 
TB. Bu minik devin 4 TB depolama 
yapabilmesi ilk değil. Daha önce 4 
TB taşınabilir sürücüler üretilmişti 
ancak böylesi ilk kez karşımıza çıkıyor.  
Diğerlerinden farkı daha küçük olması 
ve sadece USB üzerinden beslenebilmesi. 
Bu özellik ve depolama kapasitesi 
fotoğraf, sinema ve televizyon sektörü 
için bulunmaz hint kumaşı niteliğinde. 
Zira günün hızına yetişebilmek adına 
yüksek boyutlu dosyaları anında 
istediğiniz yerden Seagate Backup Plus 
FAST'ın içine atabiliyorsunuz. 

Toyota ile BMW arasında dizel motorlar ve yeni 
nesil çevreci teknolojiler konusunda iki yıl önce 
imzalanan işbirliği anlaşmasında ilk somut adım 
atıldı. Japon üreticinin Avrupa pazarındaki di-
zel motor yelpazesini genişletecek bu yeni proje-
nin ilk meyvesi, Toyota Verso olacak. Toyota mü-
hendislerinin yoğun çalışmalarıyla araca adapte 
edilen BMW imzalı 1.6 lt dizel motor, 2014 yılı-
nın Ocak ayından itibaren Verso’nun kaputunun 
altında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.’nin 
bantlarından inmeye başlayacak.  

<Maserati 100. yılını 
kutluyor

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 70 
ülkede faaliyetlerini sürdüren İtalyan 

otomobil üreticisi Maserati, kuruluşunun 
100. yıldönümünü kutluyor. Maserati'nin 

2014 yılı boyunca dünya genelinde 
düzenlenecek etkinlikler planladığı 

belirtildi.  Açıklamada, Maserati’nin 100. 
yılına özel hazırlanan www.maserati100.

com sitesi üzerinden markanın 100. 
Yıl etkinlikleri ile ilgili tüm bilgilere de 

erişilebildiği ifade edildi.
Türkiye'de Tofaş çatısı altındaki Fer Mas 
tarafından distribütörlüğü yürütülmekte 

olan Maserati’nin 100. yılına özel 
tasarlanan logosunun ise markanın 

"Sıradanlık Karşıtı" felsefesini yansıttığı 
bildirildi. 

<Mercedes Benz ile 
Pebble iş birliği

Kickstarter üzerinden topladığı 
inanılmaz destek ile hayat bulan 
Pebble ile otomotiv dünyasının 

lokomotifi Mercedes Benz güçlerini 
birleştireceklerini duyurdu. Mercedes 

Benz'den yapılan açıklamaya göre 
işbirliği çerçevesinde Pebble saatler 

Mercedes marka araçlarla iletişim 
kurarak sürücülere, sürüş deneyimi 

esnasında akıllı yardımcı olarak görev 
yapacak. 

>

>

Audi’nin yeni konsepti

4 TB'lık kompakt 
taşınabilir disk
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>

>

Otomobilin kapısını 
Google Glass açıyor
Konforundan ödün vermeyenlerin yeni 
adresi olan Genesis, 2015 yılında son 
teknoloji ile donanacak. Üstelik Google 
Glass önderliğinde. Ünlü otomobil 
üreticisi Blue Link uygulaması ile 
otomobil sürmenin keyfini daha da 
artıracak. Eğer 2015 yılında bir adet 
Genesis otomobiliniz varsa ve Google 
Glass’a sahipseniz, arabanızın kapılarını 
açmak için artık elinizi cebinize 
atmanıza veya dakikalarca çantanızı 
aramanıza gerek kalmayacak. Blue 
Link adlı aplikasyon ile Google Glass 
üzerinden arabanızın kapılarını uzaktan 
açabilecek ve kilitleyebileceksiniz. 

<

<

Televizyon 91
yaşına bastı

Yaşlara göre
sosyal ağ kullanımı
Global Web Index firması yapmış 

olduğu analizlere bugün bir yenisini 
daha ekledi. Sosyal medya platformlarını 

kullananların yaş aralıklarını belirleyen 
firma ilginç sonuçlar ile karşılaştı.

Firmanın yapmış olduğu analizlerden 
elde ettiği sonuçlara baktığımızda bizi en 

çok 16-24 yaş arasındaki kullanıcıların 
%32'sinin YouTube, %39'unun Instagram 

ve %45'inin Tumblr kullanması şaşırttı.
Myspace hala popüler

Bunun tam tersi olarak da 25-34 
yaş grubundaki kullanıcıların %31'i 

Google+, %31'i Twitter ve %29'u 
Facebook kullanıyor. 25-34 yaş 

arasındaki kişilerin ise %37'si şaşırtıcı 
derecede Myspace ve %32'si Linkedln  

kullanıyor. Analize genel olarak bakacak 
olursak, 16-24 yaş grubu ile 25-34 yaş 

grubunun kullanmış olduğu sosyal 
medya ağları hemen hemen birbirleriyle 

aynı oradan. 45+ yaş grubu ise sosyal 
medyayı gençlere göre pek kullanmayı 

tercih etmiyor. 

İnsanoğlu varoluşundan beri sürekli 
değişime uğradı. Gelişen ve değişen 

dünyaya ayak uydurmaya çalışan 
insanlar, sürekli yeni icatlar üretti. Bu 

icatların belki de en önemlilerinden 
biri, neredeyse her evde bulunan 

televizyondur. 1923 yılında, İskoçyalı 
mühendis John Logie Baird tarafından 

İngiltere'nin Hastings kasabasında 
icat edilen televizyonun, ilk görüntüsü 
ise yine Baird tarafından 1926 yılında 

yayınlandı. Başlangıçta 
siyah beyaz olarak 

satışa çıkarılan 
televizyonlar, 1950'li 
yıllara gelindiğinde 
ilk olarak Amerika 

Birleşik Devletleri'nde 
(ABD) renkli olarak 

satılmaya başlandı. 

> Yeni Subaru WRX

Rally’nin efsane markalarından 
Subaru’nun yeni WRX STI modeline 
ait detaylar internete sızdı. Detroit 
Otomobil Fuarı’ndan önce ortaya çıkan 
yeni WRX STI, teknolojik olarak da 
donatılacak. Rally’lerde gösterdiği 
başarılar ile ünlenen araca otomatik drift 
yapabilme modülü eklenecek. Yeni WRX 
STI gerçekten de vahşi gözüküyor.  

>

>

Otomobillerde teknoloji 
standart olacak

Hyundai i10 yılın en iyi 
otomobili seçildi

2014 senesinde bir dizi yeni teknoloji bizleri 
bekliyor. Yeni mobil cihazlar, televizyonlar, 
giyilebilir ürünler ve dahası artık gündelik 
hayatımızın bir parçası olacak.

Hyundai'nin İzmit Fabrikası'nda üretilen 
yeni nesil otomobili i10, Avrupa'da "Yılın En 
İyi Otomobili" ödülü olan AUTOBEST 2014'ü 
kazandı.

Las Vegas’ta gerçekleşen CES Fuarı’nda en çok 
göz önünde bulunanlar ise otomobiller oldu. Ar-
tık teknoloji ile iç içe olan dört tekerlekliler, me-
kanik ve bilişimin birleşmesiyle mükemmel form-
larına kavuşuyor.

Avrupa Otomobil Standartları bildirgesi geçtiği-
miz günlerde AB yasa tasarısında kabul edildi. 
Buna göre Avrupalı otomobil üreticileri, güvenli-
ği artıracak teknolojik önlemleri araçlarında artı 
bir paket olarak sunamayacak. Bu seçenekler tüm 
otomobillerde standart halini alacak.

Zorunlu teknolojiler!

Şerit değiştirme yardımcısı, yol tutuş stabilliği 
teknolojisi, ani fren ve aracı durdurma sensörle-
ri, geliştirilmiş ABS, aktif süspansiyon, hava şart-
larına göre kendi sıcaklığını ayarlayan tekerlekler, 
traction control sistemi, viraj far takip sistemi vb. 
Yenilikler Avrupalı otomobil üreticilerinde artık 
standart olacak.

Buna benzer yenilikleri artı paket ve maliyet ola-
rak müşteriye yansıtan markalar 2014 yılı Nisan 
ayı itibariyle zorunlu olarak arabalarında bu sis-
temleri bulunduracak.

Hyundai’nin İzmit Fabrikası’nda üretilen yeni 
nesil otomobili i10, Avrupa’da “Yılın En İyi Oto-
mobili” ödülü olan AUTOBEST 2014’ü kazandı. 
Hyundai açıklamasına göre, 3 ay önce satışa su-
nulan yeni Hyundai i10’un elde ettiği bu başarı, 
Hyundai’nin AUTOBEST’ten üç yıl içerisinde ka-
zanmış olduğu ikinci büyük ödül niteliği de taşı-
yor. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker 
ise, Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda üretilme-
ye başlanan yeni i10’un, Türk işçisinin emeğiyle 
üretilerek Avrupa ve Orta Doğu’da 30’dan fazla ül-
keye ihraç edildiğini kaydetti.
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı,
2014 yılı Ocak ayında % 8 azaldı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Otomobil Pazarı %5,68, Hafif Ticari Araç Pazarı %14,31 azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı 2014 yılı Ocak ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre %8,03 azalarak 
32.670 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılı 
Ocak ayında 35.523 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

2014 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %5,68 azalarak 
24.368 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılında 
25.835 adet satışa ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı 2014 yılının 
Ocak ayında %14,31 azalarak 8.302 adet 
seviyesine geriledi. Geçen yıl 9.688 adet satış 
gerçekleşmişti.

2014 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre, 1600cc altındaki otomobil 
satışlarında %2,96 ve 1600-2000cc 
aralığındaki otomobillerde %49,26 azalma 
görülürken, 2000cc üstü motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %6,57 artış yaşandı.

2014 yılı Ocak ayında otomobil pazarı 
ortalama emisyon değerlerine göre 
incelendiğinde, en yüksek paya %41,31 
oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller 10.066 adet ile sahip oldu.

2014 yılı Ocak ayında dizel otomobil 
satışlarının payı %62,48’e, otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı ise %41,73’e 
yükseldi.

2014 yılı Ocak ayında otomobil pazarı 
segmentinin %85,78’ ini vergi oranları düşük 
olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar 
oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satış 
adetine %52,45 pay ile C segmenti (12.780 
adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih 
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%46,31 pay, 11.286 adet) oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında, 
2013 yılının ilk çeyreğinde %12,41, ikinci 
çeyreğinde %11,84, üçüncü çeyreğinde 

%7,64 ve son çeyreğinde %8,09 artış yaşandı. 
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2013 
yılını %9,72 artış ile tamamladı. 2013 yılında, 
otomobil pazarında %19,48 artış yaşanırken, 
hafif ticari araç pazarında %14,79 daralma 
görüldü.

2014 yılında;

•	İçerisinde	bulunulan	seçim	süreci,

•	2013	yılının	2.	yarısında	başlayan	kur	ve	
faizde yaşanan yükselişler,

•	Otomobil	ÖTV	oranlarındaki	artış,

•	BDDK’nın	kredi	işlemlerine	yönelik	
getirdiği sınırlamalar,

•	TCMB’nin	sıkı	para	politikası,

•	Gelişmekte	olan	ekonomilere	ait	büyümede	
ivme kaybı,

•	Varlık	alımlarının	ve	global	parasal	teşvikin	
azaltılması,

•	Uluslararası	piyasalarda	finansman	
imkanlarının zorlaşması, etkili olacaktır. 
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2014/2013 (%)

2013/2012 (%)

-8,03

20,23 16,90 6,00 16,88 14,97 4,26 14,91 11,86 -2,39 -3,21 10,59 12,41

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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2014 yılı Ocak 
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azalarak 8.302 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene Ocak ayında 
9.688 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç 
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Ocak ayı ortalama 
satışlara göre 
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2013 Ocak Ayı 2014 Ocak Ayı

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 24.082 % 93,21 23.370 % 95,90 % -2,96 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 1.551 % 6,00 787 % 3,23 % -49,26 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 198 % 0,77 211 % 0,87 % 6,57 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 4 % 0,02 0 % 0,0 % -100 % 3 % 18

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

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

Toplam 25.835 % 100,0 24.368 % 100,0 % 19,48 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2013 Ocak Ayı 2014 Ocak Ayı
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 1.876 % 7,26 2.154 % 8,84 % 14,82

≥ 100 - < 120 gr/km 8.164 % 31,60 10.066 % 41,31 % 23,30

≥ 120 - < 140 gr/km 9.232 % 35,73 7.073 % 29,03 % -23,39

≥ 140 - < 160 gr/km 4.653 % 18,01 3.687 % 15,13 % -20,76

≥ 160 gr/km 1.910 % 7,39 1.388 % 5,70 % -27,33

Toplam 25.835 % 100,0 24.368 % 100,0 % 5,68

Dizel
2013 Ocak Ayı 2014 Ocak Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 10 % 11,49 1 % 0,29 % -90,00

B (Entry) 4.658 % 51,74 4.803 % 61,73 % 3,11

C (Compact) 8.180 % 62,89 8.009 % 62,67 % -2,09

D (Medium) 1.622 % 53,25 1.851 % 67,51 % 14,12

E (Luxury) 436 % 72,31 470 % 75,68 % 7,80

F (Upper Luxury) 77 % 85,56 91 % 90,10 % 18,18

Toplam 17.983 % 57,99 15.225 % 62,48 % 1,62

Dizel
2013 Ocak Ayı 2014 Ocak Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 39 % 44,83 227 % 66,18 % 482,05

B (Entry) 1.567 % 17,41 2.104 % 27,04 % 34,27

C (Compact) 4.860 % 37,36 5.020 % 39,28 % 3,29

D (Medium) 2.407 % 79,02 2.117 % 77,21 % -12,05

E (Luxury) 602 % 99,83 612 % 98,55 % 1,66

F (Upper Luxury) 90 % 100,0 89 % 88,12 % -1,11

Toplam 9.565 % 37,02 10.169 % 41,73 % 6,31

2014 yılı Ocak ayında otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,90 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 23.370 
adet ile sahip oldu. Ardından %3,23 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,87 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2013 yılı Ocak 
ayına göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %2,96 ve 1600-2000cc aralığındaki motor hacmine sahip otomobil satışlarında %49,26 azalma 
görüldü. 2000cc üstü otomobillerde ise %6,57 artış yaşandı.

2014 yılı Ocak ayında otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %41,31 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (10.066 adet) ve ardından %29,03 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (7.073 adet ) sahip oldu.

2014 yılı Ocak ayı dizel otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %1,62 oranında arttı. 2014 yılı Ocak ayında otomobil satış adetleri, 2012 yılı ile 
kıyaslandığında, dizel payı %57,99’dan %62,48’e (15.225 adet) yükseldi.

2014 yılı Ocak ayı otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2013 yılı aynı ayına göre %6,31 arttı. 2014 yılı Ocak ayında otomobil satış adetleri 
geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %37,02’den %41,73’e (10.169 adet) yükseldi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 60 60 0 0 60 60

ASTON MARTIN 0 0 0 0 0

AUDI 455 455 0 0 455 455

BENTLEY 0 0 0 0 0 0

BMC 0 0 0 0 0

BMW 334 334 0 0 334 334

CHERY 17 17 0 0 0 17 17

CHEVROLET 206 206 0 0 206 206

CITROEN 657 657 57 234 291 57 891 948

DACIA 1.158 1.158 510 510 0 1.668 1.668

DFM 0 0 0 0 0 0

FERRARI 0 0 0 0 0 0

FIAT 1.116 587 1.703 1.953 397 2.350 3.069 984 4.053

FORD 1.389 1.389 1.843 1 1.844 1.843 1.390 3.233

GEELY 12 12 0 0 12 12

HONDA 403 142 545 0 403 142 545

HYUNDAI 985 882 1.867 117 117 985 999 1.984

INFINITI 1 1 0 0 1 1

ISUZU 0 1 228 229 1 228 229

IVECO 0 77 77 0 77 77

JAGUAR 0 0 0 0 0 0

JEEP 31 31 0 0 31 31

KARSAN 0 51 51 51 0 51

KIA 483 483 47 47 0 530 530

LADA 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 8 8 0 0 8 8

LAND ROVER 26 26 0 0 26 26

MASERATI 6 6 0 0 6 6

MAZDA 30 30 0 0 0 30 30

MERCEDES-BENZ 582 582 490 490 0 1.072 1.072

MINI 51 51 0 0 51 51

MITSUBISHI 83 83 14 229 243 14 312 326

NISSAN 741 741 9 9 0 750 750

OPEL 1.672 1.672 0 0 0 0 1.672 1.672

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 622 622 27 78 105 27 700 727

PORSCHE 45 45 0 0 45 45

PROTON 110 110 0 0 0 110 110

RENAULT 2.813 1.719 4.532 565 565 2.813 2.284 5.097

SEAT 536 536 0 0 536 536

SKODA 458 458 0 0 0 458 458

SMART 4 4 0 0 4 4

SSANGYONG 44 44 63 63 0 107 107

SUBARU 120 120 0 0 120 120

SUZUKI 76 76 0 0 76 76

TATA 1 1 20 20 0 21 21

TOYOTA 843 366 1.209 139 139 843 505 1.348

VOLKSWAGEN 4.242 4.242 1.152 1.152 0 5.394 5.394

VOLVO 252 252 0 0 252 252

Toplam 6.160 18.208 24.368 3.946 4.356 8.302 10.106 22.564 32.670 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-ARALIK 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Top39 Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 1.030 1.030 0 0 1.030 1.030

ASTON MARTIN 1 1 0 1 1

AUDI 14.987 14.987 0 0 14.987 14.987

BENTLEY 21 21 0 0 21 21

BMC 0 0 0 0 0

BMW 20.705 20.705 0 0 20.705 20.705

CHERY 492 492 0 0 492 492

CHEVROLET 12.506 12.506 0 0 12.506 12.506

CITROEN 19.690 19.690 3.634 6.679 10.313 3.634 26.369 30.003

DACIA 28.901 28.901 7.494 7.494 0 36.395 36.395

DFM 0 39 39 0 39 39

FERRARI 23 23 0 0 23 23

FIAT 39.343 10.913 50.256 41.092 6.245 47.337 80.435 17.158 97.593

FORD 58.405 58.405 49.093 657 49.750 49.093 59.062 108.155

GEELY 623 623 0 0 623 623

HONDA 12.021 3.394 15.415 0 12.021 3.394 15.415

HYUNDAI 18.298 29.824 48.122 1.480 1.480 18.298 31.304 49.602

INFINITI 37 37 0 0 37 37

ISUZU 0 251 2.587 2.838 251 2.587 2.838

IVECO 0 2.204 2.204 0 2.204 2.204

JAGUAR 97 97 0 0 97 97

JEEP 973 973 0 0 973 973

KARSAN 0 1.631 1.631 1.631 0 1.631

KIA 13.195 13.195 453 453 0 13.648 13.648

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 4 4 0 0 4 4

LANCIA 782 782 0 0 782 782

LAND ROVER 1.323 1.323 0 0 1.323 1.323

MASERATI 40 40 0 0 40 40

MAZDA 1.377 1.377 3 3 0 1.380 1.380

MERCEDES-BENZ 20.023 20.023 10.421 10.421 0 30.444 30.444

MINI 1.557 1.557 0 0 1.557 1.557

MITSUBISHI 1.488 1.488 160 3.592 3.752 160 5.080 5.240

NISSAN 18.417 18.417 878 878 0 19.295 19.295

OPEL 55.719 55.719 274 0 274 274 55.719 55.993

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 23.068 23.068 2.643 8.323 10.966 2.643 31.391 34.034

PORSCHE 517 517 0 0 517 517

PROTON 715 715 0 0 0 715 715

RENAULT 63.857 32.904 96.761 11.550 11.550 63.857 44.454 108.311

SEAT 11.065 11.065 0 0 11.065 11.065

SKODA 12.833 12.833 0 0 0 12.833 12.833

SMART 110 110 0 0 110 110

SSANGYONG 973 972 859 859 0 1.831 1.831

SUBARU 1.101 1.101 0 0 1.101 1.101

SUZUKI 1.623 1.623 0 0 1.623 1.623

TATA 326 326 316 316 0 642 642

TOYOTA 13.609 22.421 36.030 2.413 2.413 13.609 24.834 38.443

VOLKSWAGEN 88.304 88.304 23.752 23.752 0 112.056 112.056

VOLVO 5.021 5.021 0 0 5.021 5.021

Toplam 147.128 517.527 664.655 98.778 89.945 188.723 245.906 607.472 853.378 K
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SEKTÖR ANALİZİ

OCAK 2014

Avrupa otomotiv pazarı
2013 yılında %1,4 daraldı
AB (27) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2013 yılında %1,4 daraldı ve 
14.092.093 adet seviyesinde 
gerçekleşti. 2012 yılında 
toplam 14.298.213 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2013 yılında en fazla düşüş %15,7 ile 

Hollanda’da, ardından %12,1 ile Romanya’da 
ve %7,5 ile İtalya’da görüldü. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler arasında Lüksemburg, 
Finlandiya, İsviçre, İzlanda, Fransa, İrlanda, 
Avusturya, İsveç, Çek Cumhuriyeti ve 
Almanya gibi ülkeler yer aldı. Aynı dönemde 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; 
Estonya %14,5, Portekiz %11,7 ve İngiltere 
%11,2 oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2013 yılı Aralık ayında

2012 yılı aynı ayına göre %15,8 büyüdü ve 
toplam 1.124.378 adet seviyesinde pazar 
gerçekleşti. 2012 yılı aynı ayında ise 970.594 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2013 
yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre 
en fazla düşüş %41,5 ile İzlanda’da, ardından 
%15,5 ile İrlanda ve %13,7 ile Lüksemburg’da 
görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler 
arasında Estonya, Finlandiya ve İsveç yer aldı. 
2013 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına 
göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar 
sırasıyla; Hollanda %112,1 Portekiz %44,6 ve 
Slovakya %33,6 oranıyla yer aldı.

Türkiye, Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 2013 Aralık ayında 4. sırada ve 
2013 yılı sonunda 5. sırada yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılında 2012 yılına 
göre %1,8 küçüldü ve toplam 12.308.215 adet 
seviyesinde pazar gerçekleşti. 2012 yılında 
12.528.093 adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2013 yılında geçen yıla göre sırasıyla; en fazla 
düşüş %17,0 ile Hollanda’da, ardından %13,1 
ile Romanya’da ve %8,3 ile İzlanda’da görüldü. 

Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında 
Lüksemburg, İtalya, Finlandiya, İrlanda, 
İsviçre, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, 
Slovakya ve Almanya gibi ülkeler yer aldı. 
2013 yılında geçen yıla göre satışlarını en 
çok artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; Estonya 
%12,9, Portekiz %11,1 ve İngiltere %10,8 
oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Aralık ayında 2012 
yılı aynı ayına göre %13,0 arttı ve toplam 
948.090 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 

2012 yılı aynı ayında ise 839.027 adet satış 
gerçekleşmişti. AB (27) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre 2013 yılı Aralık ayında geçen 
yılın aynı ayına göre en fazla düşüş %46,7 ile 
İzlanda’da, ardından %32,9 ile İrlanda’da ve 
%16,8 ile Lüksemburg’da görüldü. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler arasında Finlandiya, 
Estonya, İsveç ve Macaristan yer aldı. 2013 
yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına 
göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar 
sırasıyla; Hollanda %115,0, Portekiz %35,8 ve 
Danimarka%33,2 oranıyla yer aldı.

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (ARALIK 2013/2012)

Aralık 2013 Aralık 2012 Değ.% Ock-Ara 2013 Ock-Ara 2012 Değ.%

ALMANYA 244.816 227.555 7,6 ALMANYA 3.257.718 3.394.002 -4,0

FRANSA 215.324 194.630 10,6 İNGİLTERE 2.595.713 2.333.763 11,2

İNGİLTERE 185.484 143.173 29,6 FRANSA 2.207.373 2.331.733 -5,3

İTALYA 100.966 97.978 3,0 İTALYA 1.419.494 1.534.274 -7,5

İSPANYA 70.611 57.803 22,2 İSPANYA 822.950 790.991 4,0

HOLLANDA 45.182 21.304 112,1 BELÇİKA 547.904 550.519 -0,5

POLONYA 45.182 21.304 31,5 HOLLANDA 481.724 571.654 -15,7

İSVİÇRE 32.650 31.522 3,6 AVUSTURYA 357.892 374.829 -4,5

İSVEÇ 31.055 31.140 -0,3 POLONYA 353.195 329.803 -5,9

BELÇİKA 28.886 25.468 13,3 İSVİÇRE 341.281 363.423 7,1

AVUSTURYA 24.247 20.899 16,0 İSVEÇ 313.067 326.441 -4,1

DANİMARKA 17.774 13.387 32,8 DANİMARKA 210.948 199.203 5,9

ÇEK CUM. 17.023 14.552 17,0 ÇEK CUM. 185.939 193.795 -4,1

NORVEÇ 15.337 12.420 23,5 NORVEÇ 180.042 176.909 1,8

PORTEKİZ 12.835 8.877 44,6 PORTEKİZ 126.689 113.435 11,7

SLOVAKYA 7.695 5.759 33,6 FİNLANDİYA 117.751 126.514 -6,9

MACARİSTAN 7.456 6.376 16,9 İRLANDA 87.096 91.732 -5,1

FİNLANDİYA 7.307 7.440 -1,8 SLOVAKYA 75.206 78.188 -3,8

ROMANYA 6.958 5.977 16,4 MACARİSTAN 72.975 68.168 7,1

YUNANİSTAN 4.527 4.134 9,5 ROMANYA 70.448 80.105 -12,1

SLOVAKYA 3.280 3.097 5,9 YUNANİSTAN 62.570 62.518 0,1

LÜKSEMBURG 2.881 3.337 -13,7 SLOVENYA 58.954 56.249 4,8

BULGARİSTAN 2.541 2.476 2,6 LÜKSEMBURG 50.886 54.814 -7,2

LİTVANYA 1.593 1.226 29,9 ESTONYA 23.189 20.248 14,5

ESTONYA 1.231 1.285 -4,2 BULGARİSTAN 22.966 22.770 0,9

LETONYA 1.171 1.046 12,0 LİTVANYA 17.572 16.672 5,4

KIBRIS 610 679 -10,2 LETONYA 14.456 14.583 -0,9

İZLANDA 353 603 -41,5 KIBRIS 8.073 12.348 -34,6

İRLANDA 332 393 -15,5 İZLANDA 8.022 8.530 -6,0

TOPLAM 1.124.378 970.594 15,8 TOPLAM 14.092.093 14.298.213 -1,4

TÜRKİYE 135.596 121.113 11.96 TÜRKİYE 893.124 817.620 9,23








