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EDİTÖRÜN YORUMU

2013’ün ilk yedi ayını geride bıraktık ve yazın güzel günlerini yaşamaya devam edi-

yoruz. Sektörümüzde de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2013 yılının ilk yedi 

ayında %12,51 artış gösterdi. Otomobil pazarı %20,34 artarken, hafif ticari araç 

pazarı %7,37 azaldı.  Bu rakamlar ülkemizde otomotiv sektörünün her şeye rağmen 

önemli fedakarlıklarla ileri yönlü hareket ettiğini gösteriyor.

Yaz aylarında Türkiye, hızlı bir gündeme sahne oldu. Türkiye ekonomisine dair ko-

nuşulan konuların başını “Gezi olaylarının ekonomiye etkileri” çekti. Ekonomik gös-

tergelerde yaşanan bu stresli günlerden etkilendiğini gösterdi.

Dünya ekonomilerinin geneline bakıldığında ise kredi kaynaklarının giderek azal-

dığı ve bu durumun özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde önemli dal-

galanmalara sebebiyet verdiğini gördük. İşsizlik rakamlarının yükselmesi ve kredi 

açıklarının artıyor olması yatırımcıları da endişelendiriyor. 

Her ne kadar ABD’den düzelme belirtileri gelse de özellikle Avrupa’da devam eden 

finansal kriz halen negatif yönlü ve bu yıl sonunda belki stabil hale gelebileceği dü-

şünülüyor. Ancak temmuz ayında Avrupa otomobil pazarı az da olsa bir artış gös-

terdi, bunun devam etmesi için batı Avrupa pazarında yer alan ülkelerden bir kısmı-

nın performansını arttırması gerekecek. 

2013 yılının son 5 ayına girdik ve yıl sonu satış tahminleri halen 800 bin adedin üs-

tünü göstermeye devam ediyor. Sanayi üretim rakamları Temmuz itibarı ile yüksel-

mekle beraber, tüketimde bir yavaşlama olduğu da bazı rakamlarda karşımıza çı-

kıyor. 

Son derece ince bir çizgide çalışmak durumunda kalan Yetkili Satıcılarımızın işlet-

melerindeki sıkı kontrollerini devam ettirmeleri gerekecek.

Saygılarımla,

Sıcak yaz,
sıcak 
gündemler
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OYDER'DEN HABERLER

OYDER, Mapfre Genel Sigorta, 
Avrasya Danışmanlık
Projemiz hızla ilerliyor

Sevgili üyelerimiz,

G eçen sayımızda duyurduğumuz ve Mapfre 
Genel Sigorta-Avrasya Danışmanlık işbirliği 

ile hayata geçirdiğimiz sigortacılık projemiz hızla 
ilerliyor.

Projenin durumu hakkında görüştüğümüz Avrasya 
Danışmanlık yöneticilerinden Fedai TOYRAN bize 
aşağıdaki açıklamaları yaptı.

ÜYELER PROJEDEN MEMNUN

OYDER-MAPFRE GENEL SİGORTA-AVRASYA 
DANIŞMANLIK işbirliğinde hazırladığımız 
OYDER SİGORTA PROJESİ ile ilgili çalışmalarımız, 
hızlanarak ilerlemektedir. 

Üyeler ile yapılan görüşmelerde, üyeler 
öncelikle OYDER’in bu tür çalışmalarından 
memnuniyetlerini belirtmekteler. Zira, irtibat 
kurduğumuz tüm üyeler projeyi dinlediklerinde 
hedef ve amaçları çok olumlu karşılamaktalar. 

Zaman zaman projeyi geliştirici önerilerde almaya 
başladık diyebilirim.

OYDER üyeleri bugüne kadar bireysel olarak 
sigortacılık ilişkilerini geliştirmekte ve faaliyetlerini 
sürdürmekte idi. Bu proje ile birlikte ilk kez 
kurumsal ve toplu olarak ilişki geliştirildi. 
İşletmelerde değişmeyen kural, ölçek büyüklüğünün 
her zaman etkinliği ve karlılığı artırdığıdır. Bu 
çerçevede sigortacılık da ölçek üzerine inşa edilmiş 
ve prim havuzu büyüdükçe etkin fiyatlama ve risk 
yönetimi sağlanarak, süreçte yer alan şirket-acente 
karlılıkları da artmaktadır.

Geldiğimiz noktada üye bayilerimizin projeye ilgisi 
ve desteği de hızla artmaktadır. Nitekim, proje 
çerçevesinde faaliyete geçen bayi acentelerimizin 
prim üretiminde önemli artışlar gerçekleşmeye 
başladı. Artık, proje üyesi bayi acentelerimizin 
memnuniyet tavsiyeleri ile de görüşmeler yapmaya 
başladık.

Eylül ayı sonu 
itibariyle üyelerimizin 
önemli bölümünün 
proje ortağı olarak 
faaliyete başlaması ile 
birlikte, projemizin 1. 
Aşaması tamamlanmış 
olacaktır. Bu aşamayı, 
sigortacılık eğitimleri 
ve OYDER grubuna özgü 
sigorta ürünlerinin 
oluşturulması süreci 
izleyecektir. 
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Çalışmalarımız İstanbul merkezden başlayarak, 
hızla diğer bölgelere ulaşmaya başladı. Yaptığımız 
planlamalara göre Eylül ayı sonuna kadar tüm 
üyelerimize ulaşmış olacağız. Farklı bölgelerde proje 
sunumu ve faaliyet sorumlusu olarak görev alan 
arkadaşlarımız hızla ziyaretlerini sürdürmekteler. 

Üyelerimiz, bizim ziyaretimizi beklemeden 
de doğrudan bizimle temasa geçerek projeye 
katılabilirler. Takdir edersiniz ki, ülke geneline 
yayılmış bayilerimizin hepsine aynı anda 
ulaşma imkanımız yok. Bu nedenle arzu eden 
üyelerimiz talep ettikleri takdirde öncelikle ziyaret 
edileceklerdir. Ayrıca, sürecin hızlandırılması 
açısından görüşmelerde mutabık kaldığımız 
üyelerimizin dosyalarını hızla hazırlayarak, 
tarafımıza ulaştırmaları bekliyoruz.

Eylül ayı sonu itibariyle üyelerimizin önemli 
bölümünün proje ortağı olarak faaliyete başlaması 
ile birlikte, projemizin 1. Aşaması tamamlanmış 
olacaktır. Bu aşamayı, sigortacılık eğitimleri 
ve OYDER grubuna özgü sigorta ürünlerinin 
oluşturulması süreci izleyecektir. 

Sigorta sektöründe reel büyüme devam ediyor

Sigorta sektörümüzde 2013 yılının ilk yarısında da 
hızlı büyümesini sürdürdü.

2013 yılının ilk 6 ayında sigorta sektörü prim 
üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.83 
oranda artarak 12 milyar 550 milyon lira oldu. Prim 
üretiminin 10 milyar 724 milyon lirası elementer 
branşlardan, 1 milyar 826 milyon liralık bölümü 
de hayat sigortalarından elde edildi. Elementer 
branşlardaki artış oranı yüzde 24.25, hayat 
sigortalarındaki büyüme oranıysa yüzde 28.36 oldu. 

2013 yılının 6 aylık döneminde sigorta sektörü reel 

olarak büyümeyi sürdürdü. Haziran sonu itibarıyla 
gerçekleşen yıllık enflasyon oranı (TÜFE: 8.30, 
ÜFE: 5.23) dikkate alındığında sektördeki reel 
büyüme oranı yüzde 16.5’i aştı.

6 aylık dönemde en çok prim üretilen branş, ilk üç 
ayda olduğu gibi kara araçları sorumluluk (trafik) 
branşı oldu. 2 milyar 630 milyon lira prim üretilen 
bu branşta prim üretimi geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 45.7 oranında artarken, kara araçları 
yüzde 14.9, kaza 25.1, hastalık sağlık 8.7, nakliyat 
4.6, yangın ve doğal afetler 26.3, genel zararlar 32.4 
ve genel sorumluluk branşı yüzde 15.8 oranında 
büyüdü.

Sigorta sektöründeki gelişmeler bize, sigorta 
tabanının genişlediğini ve gelir olanaklarımızın 
arttığını gösteriyor. Bizim amacımız, plazalarımızda 
artan giderler ve rekabet nedeniyle azalan karlılık 
oranlarımızı sigorta birimlerimizi de artık kar 
merkezi haline getirerek yükseltmek. Bu bağlamda 
pazar reel olarak büyüyor. 

Plazalarımızda ağırlıklı olan trafik ve kasko 
branşında sektörde ciddi üretim artışları olması, bu 
alanlarda rekabetçi iş ortakları ile daha fazla prim 
üretimi ve gelir potansiyeli sağlamaktadır. Proje 
ortağımız Mapfre Genel Sigorta trafik branşında % 
195 büyüme ile 7. Sıradan, 4. Sıraya yükselmiştir. 
Kaza branşı(Oto dışı dahil) genelinde de geçen yıl 8. 
Sırada iken % 105 üretim artışı ile en yüksek artışı 
sağlamıştır.

Bu açıdan baktığımızda, proje partnerimiz Mapfre 
Genel Sigorta’nın oto sigortalarındaki kararlı 
tutumu ve fiyatlama politikaları  ile gelecek dönem 
hedefleri yönünden OYDER üyelerimize projemiz 
kapsamında çok yararlı olacağı  açık biçimde 
görülmektedir. 

Fedai TOYRAN

AVRASYA KURUMSAL 
YÖNETİŞİM DANIŞMANLIK

Tel: 02164552052

Tel/Fax:  02164552042

E-mail:  fedai.toyran@
avrasyayonetisim.com.tr,

info@avrasyayonetisim.com.tr,                  
ftoyran@gmail.com

Atatürk Mah. Yakut Cad. 
Sedef Sitesi Blok 12 Daire 8    
ATAŞEHİR/İSTANBUL

Sigorta sektöründeki gelişmeler bize, 
sigorta tabanının genişlediğini ve gelir 
olanaklarımızın arttığını gösteriyor. Bizim 
amacımız, plazalarımızda artan giderler ve 
rekabet nedeniyle azalan karlılık oranlarımızı 
sigorta birimlerimizi de artık kar merkezi haline 
getirerek yükseltmek. Bu bağlamda pazar reel 
olarak büyüyor. 
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Bütün dünyada bayiler otomobil satışlarındaki düşük kar 
paylarıyla mücadele ediyorlar. İşlerin devam etmesi için yaratıcı 
pazarlama fikirleri, optimize hizmetler ve cazip mali teklifler 
geliştiriyorlar. Araba satışlarını arttırmaya yönelik gözüken bu 
çaba aslında bir kez daha yüksek karlar edebilmek için veriliyor.

KÂR YARIŞI 
Araç Satışında Yenilikler 

Andre Schmidt Carre

O tomobil bayisi olan Franz Xaver Hirtreiter, 
iki yıl önce 15 milyon Euro yatırımla bir 

satış tesisi inşa etti. Bu tesis, kapasitenin de 
otomobil satışlarında kilit unsur olabildiğini 
gösterdi. Plattling, Doğu Bavyera’da 30.000 nüfusa 
sahip küçük bir kasaba olsa da kasabaya kurulan 
satış tesisi insanlara hayallerindeki arabayı satın 
alabilme olanağı sunuyor. Zira 40.000 metrekare 
büyüklüğündeki satış tesisinde çok az kullanılmış 
olsun, VW’in yeni modelleri olsun, 1000’den fazla 
araç sergileniyor. İnsanların çoğunun akıllarında 
tam yapılandırılmış donanım paketi içeren yeni bir 
araba olduğunu ancak bütçelerinin sadece ikinci 

el arabalara yetebildiğini belirten Hirtreiter “Bu 
denli çok arabanın arasından seçim yapma şansları 
olduğunda, çoğu zaman istedikleri arabaya en yakın 
aracı satın alabiliyorlar.” diyor. 

Satış alanına baktığınızda ortamın da satışları 
kolaylaştırıcı biçimlendiğini görüyorsunuz. 
Audi ve diğer pek çok modelden araçlar, satış 
alanına, müşterilerin etraflarında dolaşarak 
inceleyebilmelerine olanak sağlayacak şekilde 
yerleştirilmiş. Gece satışları düşünülerek satış alanı 
projektörler aracılığıyla aydınlatılmış. Bunların yanı 
sıra müşteriler için geniş otoparkı, hoş restoranı ve 
kapıdan girer girmez müşterileri karşılayan satış 
ekibi de buraya puan kazandırıyor. Bu konsept 
başarılı bir fikir olarak göze çarpıyor zira tesiste 
her gün ortalama 12 araç satılıyor ve neredeyse 150 
kilometrelik bir yarıçap içinde kalan kentlerden 
müşteriler gelmeye devam ediyor. Hirtreiter, 
önümüzdeki yıl içerisinde satış alanını 15.000 
metrekare daha genişletecek. 

Gelgelelim işler her yerde, Plattling’te yürüdüğü 
gibi pürüzsüz devam etmiyor. Araç satış sektörünü 
büyük bir zorluk bekliyor. Sektörü yakından takip 
edenler, piyasadaki canlanmayla birlikte sıfır 
ve ikinci el araç satışlarında 2011 yılında geçici 
olarak yükselen marjların bu yıl içerisindeki tekrar 
yüzde 1’in altına ineceği tahmininde bulunuyorlar. 
Piyasadaki son canlanmanın ortalama yatırım 
geri dönüşü yüzde 0,8 civarında idi. Geislingen’in 
Baden Württemberg kentinde faaliyetini sürdüren 
Otomotiv Sanayi Enstitüsü’nün Direktörü Profesör 
Willi Diez bu konuda şöyle bir uyarıda bulunuyor: 
“Marjların azalmaya devam etmesi halinde pek çok 
satıcının ayakta kalması tehlikeye düşecektir”.

İşler, krizin daha sert vurduğu Güney Avrupa gibi 
bölgelerde daha kritik boyutlara ulaşmış durumda 

Otomotiv ticaretini 
büyük bir zorluk 
bekliyor. Sektörü 
yakından takip 
edenler, piyasadaki 
canlanmayla birlikte 
sıfır ve ikinci el araç 
satışlarında 2011 
yılında geçici olarak 
yükselen marjların 
bu yıl içerisindeki 
tekrar yüzde 1’in altına 
ineceği tahmininde 
bulunuyorlar. 

KPMG'nin yayınladığı
AutomotiveNow 
dergisinin bu sayısında  
otomotiv yetkili 
satıcılığında dünyada 
değişen trendler ve 
müşteri davranışları 
ele alınıyor. Otomotiv 
ticaretinde güncel 
ve yeni kavramlar 
inceleniyor.
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zira burada ruhsat sayısında dramatik bir düşüş 
yaşanıyor. Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde 
bir önceki seneyle karşılaştırıldığında 2012 yılında 
pazarın %40 oranında çöktüğü görülüyor. Öte 
yandan, tamir, yedek parça gibi unsurları kapsayan 
aftermarket sektörü de zayıflıyor. Aftermarket, araba 
satışlarını da desteklediği için satıcılar açısından 
uzun süre önemli bir gelir kaynağı oluşturmuştu. 
Fakat genel kanının aksine arabalar giderek daha 
iyi hale geliyor ve tamir ihtiyacı azalıyor. Örneğin 
paslanmaz çelik egzost sistemlerinin ortalama ömrü 
yedi yıl sürüyor. Benzer şekilde fren balatalarının 
da 50.000 kilometreye kadar iyi durumda oluyorlar. 
Bu yüzden artık tamir atölyelerine yılda bir kez 
gidiliyor. Satıcılar da neredeyse servis aralıkları 
dışında ki bu aralıklar da giderek uzuyor, yeni araç 
görmüyorlar. Bunları bir kenara bırakırsak zaten 
araçların kilometreleri son yıllarda 14.000’den 
11.000’e geriledi. Çünkü insanlar yaşlandıkça daha 
az araba kullanırken, gençler ise dışarıya kendi 
arabaları olmadan çıkmayı tercih ediyorlar. 

Üstelik elektrik motorlu araçların sayısının 
artmasını beklendiği gelecekte, elektrik ya da 
hibrid araç motorları nedeniyle tamir sayıları 
daha da düşecek zira bu araçlardaki bazı önemli 
parçalar (marş motoru, vites kutusu vb…) daha az 
hata olasılığı taşıyacaklar. Bu çerçevede yeni gelir 
kaynakları geliştirme baskısının arttığına dikkat 
çeken Diez şunu söylüyor: “Gelecekte bayiler için en 
önemli ve en çok gelir sağlayacakları alan hizmetler 
olacak”. 

Bu hizmetler ne olacak? Öncelikle finansal 
hizmetler gibi günümüzün klasik tamir anlayışının 
ötesine geçen türde hizmetler sağlanması 
bekleniyor. Aynı zamanda araç satışları konusunda 
araştırmalar yürüten Diez, müşterilerin önce 
arabayı seçip sonra arabayı alacak paraya kafa 

yorduklarını söylüyor ve ekliyor: “Bu sayede satış 
ekibi mali paket sunma şansına da sahip oluyor”.  
Ancak bu tarz seçenekler her yerde kullanılmıyor. 

KPMG’nin 2012 Eylül’ünde yayınladığı “Küresel 
Otomotiv Finansmanı ve Leasing” başlıklı 
raporunun bulgularına göre, Almanya üretici 
firmaların sahip olduğu şirketler tarafından 
finanse edilen anlaşmalarda yüzde 69’luk oranla 
güçlü bir konuma sahip iken ABD’de bu rakam 
yüzde 40’larda kalıyor. Yine sıfır araç satışları için 
kullanılan finansal paket sayısında Almanya yüzde 
60 oranıyla uluslar arası tabloda belirgin şekilde öne 
çıkıyor. Buna rağmen bu sayının artması gerektiği 
da ortada zira ABD’de peşin ödemeler büyük bir 
istisna sayılırken müşterilerin yüzde 99’u araç almak 
istediğinde ödeme planlarını kullanıyorlar. 

Bu çerçevede leasing özellikle de satıcılar için cazip 
hale geliyor çünkü birçok durumda müşterinin 
sözleşme bitiminde, başka bir kanala değil bir 
kez daha aynı satıcıya giderek yeni araç kiraladığı 
görülüyor. Benzer şekilde pek çok durumda 
satıcılar da sigorta süreçlerini üstlenmek yerine 
bu işi sigorta şirketlerine bırakıyorlar. Ancak Diez, 
sigorta işinin en büyük gelir potansiyelini taşıdığını 
dile getiriyor. Çünkü sigorta ürünleri üçüncü parti 
ödemelerden tutun da özellikle sıfır araç satışlarında 
alıcının işsiz kalması vb. gibi durumlarda finansal 
yükümlülükleri üstlenen poliçeleri içeren kapsamlı 
sigorta planlarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi 
kapsıyor. 

Hizmet yelpazesinin gelişmesine katkı 
sağlayabilecek yeni teknolojiler de önemli bir alan 
olarak öne çıkıyor. Leipzig’te kurulu Otomotiv 
Süreç Enstitüsü (API) bu çerçevede özellikle tamir 
süreçlerinde insanların yerini alacak tam otomatik 
robotlar geliştiriyor. Bu robotlar birinci aşamada 
aracı platformun üzerinde otomatik olarak ölçüyor 
ve beş dakika içerisinde araçlarda en sık görülen 
hata olan aracın dingil genişliği ve izinde bir 
sorun olup olmadığını ortaya koyuyor. API’nin 
Yönetici Direktörü Stefan Gaul, şase ölçümlerinin 
geçmişte tamir atölyelerinde en sevilen işlerden biri 
olmadığının altını çizerek ekliyor: İşçilik maliyetleri 
fazla olduğu için müşteriler bunu kabul etmekte 
zorlanıyordu. Almanya’da şimdiye kadar, Berlin’de 
bir Renault servisinin de arasında bulunduğu, 120 
satıcı bu robotlardan satın aldı. 

After Sales Müdürü Thilo Torge bu sistemin 
kendileri için iş uygulamalarında yepyeni bir çığır 
açtığını söylüyor. 2 yaşından büyük ve 30.000 
kilometrenin üzerinde kullanılmış araçlarda 
üreticinin tavsiye ettiği toleranslarda %80 oranında 
bir sapma görülüyor.  Muayene ücretsiz olsa da 10 
müşteriden 9’u bunun ardından dingil ve tekerlek 
yatıklığı sorunlarını düzelttirmek için 89 Euro 

Küçük şehir hayatında 
başarı: AVP’nin 
patronu Franz Xaver 
Hirtreiter Yukarı Bavyera 
bölgesindeki 18 ayrı 
noktada yılda 10.000 araç 
satıyor. 

İndirim pazarı: AVP otomotiv grubu Plattling’teki 40.000 metrekare 
üzerine kurulu alanlarında günde 12 adet ikinci el araç satıyor. Müşteriler 
satılan araçlardan, hizmetlerden ve rahatlıktan etkileniyorlar. 
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civarında bir ödeme yapıyorlar. Torge, müşterilerin 
bunu, tüm sonuçları sistem monitörlerinde 
kendileri görebildikleri için kabul ettiklerini ve 
aracın durumu hakkında şeffaf ve tarafsız bilgi 
alabildiklerini söylüyor. Modüler bir yapısı olan 
sistem sayesinde atölyeler bunu aynı zamanda 
tekerleklerin ve ufak bir kontrol yazılımının 
eklenmesiyle araca monteli ekipmanın da ölçümleri 
için kullanabiliyorlar. 

Yüksek İşbölümü 

Bu yaklaşımlar dışında müşteriyle direkt iletişimini 
sürekli arttıran satıcılar da başarıya ulaşmak için 
iyi bir şansa sahip oluyorlar. Araştırmacı Diez, 
devrim niteliğinde tek bir fikrin olamayacağını 
ve tutarlı küçük adımlarla ilerlemenin önemli 
olduğunu belirtiyor. Örneğin lastik depolama 
teklifleri sayesinde müşteriler yılda iki ilave 
randevuyla satıcıya gidiyorlar. Pek çok yerde servis 
hizmeti yanında bir sonraki muayeneye ilişkin 
bir hatırlatıcı iyi uygulama pratiği olarak göze 
çarpıyor. Bayilerin büyük kısmı ikinci el araçların 
iyileştirilmesi gibi diğer hizmetler sunsa da bunları 
müşterilere duyurma konusunda yeterli oranda 
etkin olmuyorlar. 

Buna ilaveten, yaşlı arabaların sahipleri de klasik 
tamir sektöründe kullanılmayan bir potansiyel 
olarak kalıyorlar. Ortalama iki müşteriden biri 
aracını bayilerde tamir ettiriyor ve bakımını 
yaptırıyor. Bu oran ise satışların ardından her 
yıl azalmaya devam ediyor. Bu çerçevede bayiler 
özellikle 4 ila 8 yıllık araç gruplarını düşünerek 
bağımsız tamir atölyeleriyle bir çalışma temeli 
oluşturabilirler ve bunu uzatılmış garanti ya da 
ikinci el orijinal parçalarla yapılacak tamirler veya 
yedek parça indirimleriyle süsleyebilirler. Aynı 
zamanda tamir ve bakım süreçlerinin standart hale 

getirilmesi de ana faaliyetlerden gelecek kazançların 
artmasını sağlayabilir.

Bu durum, ABD’deki satıcılar tarafından da 
kanıtlandı. ABD’de satış ve servis bölümlerinde 
yüksek oranda işleyen bir işbölümü bulunuyor. 
Stokta bulundurmak ekseriyetle çok verim 
kazandırırken, diğer yanda satış elemanları, 
biri ürünü anlatırken diğeri pazarlık ve 
anlaşmayı tamamlayarak, tek müşteriyi 
paylaşabiliyorlar. Almanya’daki sektör uzmanları 
da iyi satış elemanlarının zamanlarının potansiyel 
müşteri aramalarıyla ziyan edilmemesi için 
müşteriyi anlamaya yönelik süreçlerin satışın 
tamamlanmasına yönelik süreçlerden ayrılması 
yönünde tavsiyelerini sürekli yineliyorlar. 

Internet üzerinden araç satışları ise sayının giderek 
artması nedeniyle gelecekte özellikle yerel ölçekte 
araç satışlarını zorlaştıracak bir unsur olarak 
gözüküyor. Bu bakımdan, Springer Verlag ve Sixt 
şirketlerinin ortak girişimi olan Autohaus24.de, 
online bir aracı kurum rolüyle tüm Almanya’da 400 
araç satıcısıyla işbirliği yapıyor. Aracı kuruluş bu 
bağlamda kendini bir rakipten ziyade ticaret için 
bir satış kanalı olarak görüyor. Kurumun yönetici 
direktörü Christian Mewes, satıcıların yerel ya da 
bölgesel iş yapan araç bayilerine göre ülke çapında 
daha fazla müşteriye ulaşabildiğini söylüyor ve 
ekliyor: “Ayrıca satıcılar internet üzerinden hangi 
stoklarını elden çıkarmak istediklerine de karar 
verebiliyorlar.” Ancak müşteriler için her şeyden 
önemli faktör düşük fiyatlar oluyor. Aracı kurum bu 
bağlamda %40’ın üzerinde indirimler sağlayabiliyor. 
Internet diğer satış kanallarına göre hala ikincil bir 
konuma sahip. Zira geçen yıl internet aracılığıyla 
satılan yeni araç sayısı 35.000 civarındaydı ve 
uzmanlara göre 2015 yılında bu sayının 100.000’i 
bulması bekleniyor. Bu da tüm özel satışların sadece 
%7’sine denk geliyor. Bu ilave kanal çoğunlukla 
geniş bayiler tarafından kullanılıyor fakat bu 
konuda da bazı eleştiriler yükseliyor. Bunlardan 
biri de Alman Motor Ticareti Federasyonu 
Başkan Yardımcısı Ulrich Fromme’dan geliyor: 
“Müşterilerin bir yandan klasik bayilere yönelik 
taleplerini arttırmaya devam ederken diğer yandan 
başka kanallar aracılığıyla araç satın almalarını 
kabul edilemez buluyoruz”.  

Ürünler Taze Olmalı 

Franz Xaver Hirtreiter şu ana kadar internetteki 
rekabetten etkilenmemiş gözüküyor ve konu 
hakkında şunları söylüyor: “Tabi ki bununla da 
ilgileneceğiz fakat satış sayıları hala çok düşük”. Bu 
arada kendisi Plattling’teki yeni tesisin dışındaki 
satış yerlerini de düzenlemeye devam ediyor. 
Eski kitap ve gazete yayın müdürü olan Hirtreiter 
otomobil sektörüne 90’ların sonunda girmiş ve o 

Tamirciler yerine 
Robotlar: API’in R 2000 
direkt kabul sisteminin, 
tamir kabul sürecinde 
insanların yerini alması 
bekleniyor. 

Hizmet yelpazesinin 
gelişmesine katkı 
sağlayabilecek yeni 
teknolojiler de önemli bir 
alan olarak öne çıkıyor. 
Leipzig’te kurulu Otomotiv 
Süreç Enstitüsü (API) bu 
çerçevede özellikle tamir 
süreçlerinde insanların 
yerini alacak tam otomatik 
robotlar geliştiriyor. Bu 
robotlar birinci aşamada 
aracı platformun üzerinde 
otomatik olarak ölçüyor 
ve beş dakika içerisinde 
araçlarda en sık görülen 
hata olan aracın dingil 
genişliği ve izinde bir 
sorun olup olmadığını 
ortaya koyuyor. 
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zamandan bu yana bir dizi bayi satın alarak yeniden 
düzenlemiş. Şirket şimdilerde aralarında dört 
adet Porsche merkezinin de bulunduğu 18 satış 
mağazasında ağırlıklı olarak Volkswagen grubunun 
markalarından araçları satıyor.  Mağazaların yer 
aldığı Doğu Bavyera bölgesinde 600’den fazla 
çalışan yılda yaklaşık 10.000 araç satıyorlar.  
Hirtreiter kendilerininki gibi bölgesel zincirlerin 
gelecekte kırsal alanlara hâkim olacağını söylerken 
burada zincirleme avantajlar da olduğunu belirtiyor.  
Örneğin motor yağları konusunda bireysel küçük 
bayilere oranla satın alma sürecinde yaklaşık %20 
oranında tasarruf ediyor.  “150.000 litre sipariş 
verdiğimde petrol şirketinin yönetici direktörü 
karşıma geliyor” diyen Hritreiter aynı zamanda 
muhasabe gibi fonksiyonları kurumsal yazılım 
araçları sayesinde merkezileştirmiş. Bireysel bayilere 
oranla daha fazla müşteriye ulaşma potansiyelinin 
olması da şirketin avantajlı olduğu alanlardan biri. 
Tesisin patronu bu konuda şunları söylüyor:  “Eğer 
bir Golf dört hafta boyunca bizim alanımızda 
beklediyse onu alıp en az yirmi kilometre ötedeki 
başka bir mağazaya taşıyoruz. Çünkü insanlar 
bir arabanın orada uzun zamandır bekleyip 
beklemediğiyle ilgileniyorlar ve ürün her zaman 
taze olmalıdır”.

İşlerin gündelik kısmına baktığımızda ise en 
basitinden tamir atölyelerinin birbirlerine, 
kendilerine özel araçlarla yardım edebilmesi 
gibi pek çok küçük avantaj da olduğu görülüyor. 
Hirtreiter, bununla birlikte ulusal ortaklıkları çok 
anlamlı bulmadığını ve sadece belli bir alanda bu 
sistemin çalışacağını belirtiyor ve ekliyor: “Açıkçası 
ikinci el araçları ya da parçaları 600 kilometre 
ötedeki Berlin’e taşımaya değmez”. Büyük şehirleri 
üreticilere bırakması konusunda ise Hirtreiter 
şunları söylüyor: “Büyük şehirdeki müşteriler farklı. 

Orada müşteriyle kişisel ilişki bir önem taşımıyor. 
Ayrıca mağazalar için kullanabileceğiniz alanlar 
da, üreticiler için durum farklı olsa da, orta ölçekli 
şirketler için değmeyecek kadar pahalı”. 

Üreticiler açısından bakıldığında, hedef kitleye 
ulaşmak adına kentler büyük önem kazanıyor. 
Audi’nin sadece bu amaçla bir “metropolitan” 
stratejisi geliştirdiği biliniyor. Audi’nin Almanya 
satışlarından sorumlu başkanı Michael-Julius 
Renz bu konuda şunları söylüyor:  “Berlin gibi 
kentlerde var olmamız bizim için çok önemli 
çünkü trendler bu kentlerde belirleniyor”. Bu 
nedenle büyük kentlerde yetkili satıcısı olmayan 
üreticiler kendi bayilerini kuruyorlar zira rekabet 
acımasız ve müşteriler de seçiciler. Buna örnek 
olarak “Kentlerde R8 ve RS gibi çok özel modellerin 
dahi sergilenmesini bekleyen insanlar var. Bu 
yüzden bayilik için pahalı alan aynı zamanda geniş 
ölçülerde de olmalı.” diyor Renz. 

Audi, bu yıl başında Berlin-Adlershoft’ta 
Almanya’nın en büyük Audi Center’ını (Audi 
Merkezi) açtı. 2012 yazında ise Londra’da bir adım 
ileri giderek, müşterilerin kişisel danışmanlık 
hizmeti alabildiği bir nevi sanal araç bayi özelliği 
taşıyan Audi City’i (Audi Kenti) açtı. Audi City’de 
müşteriler istedikleri özellikleri taşıyan araçları 
dokunmatik ekranlarda topluyor ve geniş ekranda 
aracı her açıdan görebiliyorlar. Kişisel danışmanlar 
da müşterilerin hayallerindeki arabalarını 
oluşturmalarına yardımcı oluyorlar. 

Bu noktada, müşterilerin sahip oldukları 
seçeneklerini her zaman bilmediklerine dikkat 
çeken Renz Apple örneğinden yola çıkarak 
insanların farkında bile olmadıkları ihtiyaçlarını 
canlandırmaya odaklandıklarını söylüyor. Ancak bir 
o kadar müşteri de yeterli bilgiye sahip olarak bayiye 

Analog geçmişte kaldı: Audi 
City dijital showroomu, pahalı 
şehirlerde mekânlardan 
akıllıca faydalanabilmek 
için ezber bozan teknolojiler 
kullanıyor. Ziyaretçiler küçük 
bir alanda tüm modeli daha 
önce görmedikleri bir yöntemle 
tanıyabiliyorlar. 

Yaşam stili deneyimi olarak 
bayi mağazaları: Mercedes Benz 
Connection Tokyo mağazasında 
DJ’ler sabah dörde kadar 
çalıyorlar. 
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geliyor bu nedenle Audi’nin geleneksel mağazaları 
da yenileniyor. Yakın gelecekte yapılandırılmış 
araçların gerçek hayattakine benzer sunumu için 
kullanılan yüksek ekranlar gibi Audi City’lere özel 
öğeler de normal bayilerde bulunabilecek. Renz 
bu yapılanmayı “biz ziyaretin gerçek bir deneyime 
dönüşmesini istiyoruz” şeklinde açıklıyor.

Bu arada müşteri çekmek için diğer üreticiler 
de yeni yaklaşımlar geliştiriyorlar. Mercedes 
bu bağlamda Tokyo’nun Roppongi bölgesinde 
bulunan satış mağazasını cafe, restaurant ve 
bar ile tamamlanmış bir fuaye şeklinde yeniden 
düzenledi. Kentli Japonlar alt katta çoğunluğu özel 
segmentlerden olan en son model Mercedes’ler 
eşliğinde latte’lerini yudumlarken birinci katta ise 
popüler DJ’ler hafta sonları sabah dörde kadar 
müzik yapmaya devam ediyor.  

Bu açıdan bakıldığında Çin’deki araç bayilerinde 
potansiyel müşterilere önce masaj hizmeti 
sunuluyor olması yeni bir şey gibi durmuyor. Bu 
yaklaşımlar arasında yeni duran üreticilerin çevre 
dostu olduklarını müşterilerine satış alanında 
göstermeleri gibi gözüküyor. BMW bu çerçevede 
ilk “yeşil” bayisini 2012 yılında Pekin’de 22.000 
metre kare alan üzerine kurdu. Bayi sadece yüzde 
30 oranında azaltılmış enerji tüketimi ile değil aynı 
zamanda kullanılan güneş pili sistemi ve jeotermal 
havalandırma gibi diğer özellikleriyle de dikkat 
çekiyor. Çin’in büyük kentlerinde giderek artan 
çevre farkındalığına bağlı olarak BMW çevre dostu 
bayileri aracılığıyla 2013 yılında I ailesinin elektrikli 
modellerini satmayı hedefliyor. 

Değiştirilmiş Katma Değer Zinciri 

Elektrik teknolojisinin gelişine uyum sağlamak için 
Almanya’da da satıcılar iyileştirmelere gidiyorlar. 
Örneğin Audi Almanya’da perakende ticaretindeki 
elemanlarını kalifiye yüksek voltaj teknisyenleri 
olarak eğitti. Şimdilerde her bayinin ekibinde hibrid 
Audi’leri tamir edebilecek yetkinlikte bir uzmanı 
var.  

Ortalıkta henüz tam elektrikli VW modelleri 
olmasa da “Lautlos Durch Deutschland” (Almanya 
boyunca sessizce) şirketinin ortak maliği ve VW 
bayisi Sven Strube ileriyi görerek hareket etmeye 
çoktan başlamış. Salzgitter’li yetkili satıcı bir yandan 
tüm Almanya’da yetkili satıcılara farklı üreticilerin 
elektrik parçalarını sağlarken diğer yandan kendisi 
de müşterilerine elektrikli araç satıyor. Ekibinden 
üç tamirciyi yüksek voltaj ve üreticilerin eğitim 
kurslarına gönderen Strube, atölyesindeki yapmış 
olduğu teknik takım yenileme çalışmalarının 
maliyetlerini aşırı bulmuyor. Zira her gün yollarda 
elektrikli araçlara rastladığımız zaman belirleyici 
faktörün de başka bir şey olduğunu düşünüyor. 
Katma değer zincirinin değişeceğini belirten Strube 

bu konuda şunları söylüyor: “Müşteriler artık araç, 
finansman ya da hizmet satın almayacak, bunun 
yerine araçların kullanımı için para ödeyecekler”. 
Bundan sonra satıcılar kiralık ya da paylaşımlı 
araç işlerine girmek durumunda kalacak. Strube’ye 
göre bu trendi destekleyen iki diğer faktör ise 
Almanya ve diğer önemli piyasalarda orta sınıfın 
azalırken, düşük gelirli olanların sayısının artması 
ile aynı zamanda araba kullanmanın giderek daha 
da pahalı hale gelmesi. Bu nedenlerle insanların 
gelecekte daha küçük ve ucuz arabalara yöneleceği 
öngörüsünde bulunan Strube,  “böylece aileler 
küçük arabalar alırken, gerektiğinde iki haftalık 
uzun tatillerde büyük araçlar kiralayacaklar” diye 
açıklıyor.

Bu da dolayısıyla, uzun mesafelerdeki yetersizlikleri 
nedeniyle hiçbir zaman içten yanmalı motor sistemi 
kullanan araçların yerini alamayacak olan mevcut 
elektrikli arabalara uyumu kolaylaştıracak. Genç 
insanlar için araba sahibi olmak bir statü simgesi 
olmaktan çıkıyor. Strube bu konuda optimist bir 
yaklaşım sergiliyor ve şöyle söylüyor: “Bu trendi de 
bir riskten öte bir fırsat olarak görüyorum”. 

“Müşteri Taleplerine Yakınlık Kendinden Uzaklaşmayı Bekler” 

Dieter Becker, Ortak, Danışmanlık, Almanya KPMG

Bağımsız araba bayilerinin geleneksel ve yerel organize olmuş iş modelleri artan bir 
inceleme altına giriyor. Eskinin “kolay satış” günleri yani sıfır ve ikinci el araç satışları 
ile orijinal yedek parça satışlarının hala güvenilir bir kar kaynağı olduğu zamanlar, 
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika piyasalarında artık geçtiğimiz yüzyıldan kalan uzak 
bir anıdan başka bir şey değil. Fakat bu hiçbir şekilde olgun otomobil piyasalarını 
etkileyecek bir trend de değil. Dağıtım ağları henüz oluşturulan gelişmekte olan 
piyasalardan beklenenden yakın bir dönemde “hızlı satış” çağının başlayacağının 
sinyalleri yükseliyor. Tam da bu piyasalar akıldayken üreticiler geleneksel bir satış ağı 
kurmanın ticari olarak doğru ve sürdürülebilir bir karar mı olacağını sorgulamalılar. 
Son tahlilde dünya çapında bunu tabi ki bütçeleri,  bir ürün olarak arabalara 
olan sadakatleri, arabalarını gelecekte hangi kanalla satın almak istedikleri ya da 
hareketliliği bir hizmet olarak satın alıp almayacaklarına bağlı olarak,  müşteriler karar 
verecek. Burada karşımıza şu soru çıkıyor: Geleneksel araç bayiliği gelecekteki müşteri 
gereksinimlerini karşılayabilecek ölçüde kendini yenileyebiliyor mu?

Yeşil, Daha Yeşil BMW: 
BMW’nın Pekin’deki 
iklim dostu showroomu 
şirketin çevre konusundaki 
farkındalığını yansıtmayı 
amaçlıyor. 

Ergün Kış
Otomotiv Sektör Başkanı
Denetim, Şirket Ortağı
ergunkis@kpmg.com
T:216 6819017
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Her geçen gün daha az insan kendi arabasını satın alabiliyor 
ya da almak istiyor. Salzgitter’deki Volkswagen bayisi Sven 
Strube, araç paylaşımının gittikçe daha popüler hale geldiğini ve 
otomobil satıcılarının piyasadaki değişimlerden faydalanmak için 
daha esnek olmaları gerektiğini söylüyor.

Büyük fırsatlar ve
hatırı sayılır riskler
Röportaj: Christof Hus

Gün geçtikçe, müşterilerin araç satın almak 
yerine araç kullanmaya para ödemeyi tercih 
ettiklerinden dolayı,  otomobil satıcılarının 
araç kiralama ve paylaşımı işinde daha girişken 
olmaları gerektiğini söylüyorsunuz. Bu kanıya 
nasıl vardınız? 

Öncelikle toplumsal koşullar: Orta sınıf 
küçülüyor ve düşük gelirlilerin sayısı artıyor. 

Her geçen gün daha az insan kendi arabasına 
sahip olabiliyor veya sahip olmak istiyor. Ayrıca, 
araba erişimi olan 20 – 29 yaş arasındaki genç 
insanların sayısı da düşüyor. Hareketlilik Araştırma 
Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 

bu 1997 ve 2007 yılları arasında yüzde 83’den yüzde 
72’ye düştü.  Diğer bir neden ise önceliklerdeki 
değişimler. Bu günlerde birçok insan arabaları geçici 
süreyle kullanmak istiyor.   

Pek çok insanın araba sahibi olmayı artık 
önemli bulmamasının nedeni nedir? 

Mecazi olarak konuşacak olursak, 20 yıl önce 
gençler arabada oturup müzik dinlemek istiyorlardı, 
bu arzu edilen bir şeydi. Bu günlerde ise gençler 
Smartphone ile trende oturmayı tercih ediyorlar. 
Otomotiv Yönetim Merkezi tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre, insanların arabaların olmadığı bir 
dünya hayal etmeleri, internetin olmadığı bir dünya 
hayal etmelerinden daha kolay. Özellikle daha genç 
olan insanlar bir araba satın alıp servise sokmaktan 
ziyade pahalı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar 
almayı tercih ediyorlar. 

Bu değişime tepki vermek adına otomobil 
satıcılarının ne yapmaları gerekiyor?

Eğer birkaç aile üyesi tek bir aracı paylaşıyorsa veya 
araçları yoksa ve toplu taşımayı kullanıyorlarsa, 
bu otomobil satıcıları için bir tehdittir ve daha az 
otomobil satışı anlamına gelir. Ama araç paylaşımı 
da patlama yaşıyor. İnsanlar kısa süreliğine araç 
kiralıyorlar ve daha sonra onları geri getiriyorlar. 
Otomobil, toplu taşıma için yedek görevi görüyor. 
Araç paylaşımı sağlayıcıları, filoları için elbette 
araçlara ihtiyaç duyuyor. Eğer otomobil satıcıları 
bu büyük müşterilerle iş yapabilirlerse, bu büyük 
bir fırsattır. Örneğin, Mercedes ve BMW yetkili 
satıcıları hali hazırda Sixt ve Europcar ile işbirliği 
yapıyorlar. Ancak, bu işbirliğinin bayiler için bir de 
diğer yüzü var. Bu aynı zamanda hatırı sayılır bir 
risk de taşıyor. Eğer büyük bir müşteri işbirliğinden 
ayrılırsa, bunu kısa vadede telafi etmek neredeyse 
imkânsızdır. 

Peki, araçlardaki elektronik iletişim için gerekli olan 
ek ürünlerin satışı hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Eğer telefonlar ve internet müşteriler için giderek 
daha önemli hale geliyorsa, bunun bayiler için 
kesinlikle fırsat kapıları açması gerekir. Örneğin, 
Volkswagen geçtiğimiz yıl WLAN ve çeşitli 
uygulamalar içeren ve hatta kompakt araçlarla da 



15AĞUSTOS 2013

uyumlu olan Modüler Bilgi – Eğlence Sistemi’nin 
sunumunu yaptı. 

Bu ürünler için talep oldukça kısıtlı ve bu talep 
araç sürüşü esnasında Facebook gibi web sitelerine 
girmek için gerekli olan uygulamalar veya WLAN 
için hemen hemen sıfırdır. Geliştirme süreleri çok 
uzun olduğu için, bu ek ürünler nispeten pahalıdır 
ve çoğu zaman üstün teknoloji de değildir. Hatta bir 
ürünün daha pazara ulaşmadan modası geçer. Fakat 
VW bilgi – eğlence sistemi doğru yolda ilerliyor: 
Sistem iki yılda bir güncelleniyor ve araçta bir 
eklenti modülüyle kolayca değiştirilebiliyor. Ancak 
yine de, birçok ek üründe olduğu gibi, güvenlik 
sorunu önemli rol oynamakta: interneti bilgisayarda 
kullanmakla hareket halindeki bir araçta kullanmak 
arasında büyük bir fark var. Pek çok müşteri, 
güvenlik konusunda endişeleri olduğu için, 
araçlarında elektronik iletişim ürünleri istemiyorlar. 

Bu tür ek ürünler henüz bayiler için bir gelir 
kaynağı teşkil etmez gibi görünüyor. 

O kadar da kötü değil. Müşterilerin günlük 
kullanım için ihtiyaç duydukları ve talep 
gören ürünler olduğu muhakkak. Navigasyon 
cihazları giderek daha önemli hale gelmektedir. 
Birçok müşteri için sürüş esnasında telefonla 
konuşabilmeyi sağlayan iyi bir hands – free cihazı 
büyük önem taşır. Yakınlık kontrolleri bağlamında 
da iyi gelecek fırsatları olduğuna inanıyorum ki 
bu sistem güvenlik sunarak sürücünün yükünü 
azaltmaktadır. 350 avroluk fiyatı da nispeten uygun 
bulunmaktadır.  

Ancak, otomobil satıcılarının başlıca geçim 
kaynağı araba satışları oluştuyor. Lautlos 
durch Deautschland’ın ortak maliki olarak, 
geleneksel araçların yanı sıra, elektronik araç 
satışı ve bunların yetkili satıcılara dağıtımını 
da yapıyorsunuz. Elektronik araçlar şimdiden 
ciddi bir ikinci ayağı temsil ediyor mu sizce?

Elektronik araçlar hala niş ürünlerdir. İkinci bir 
ayaktan bahsetmek abartı olurdu. Ama bu çok 
yakında değişebilir. Elektronik araçlar şehir trafiğine 
çok uygunlar. Sadece şehir dışında yaşayan ya da sık 
sık uzun mesafeli yolculuk yapmak zorunda kalan 
veya esnek olmak isteyen insanlar benzinli araçlara 
bağımlı kalır. 

Daha önce bahsettiğiniz düşük gelirlilerin 
uygun araç satın alabilmeleri için yapılan 
yenilikler var mı? Yoksa bu müşteri grubunun 
önceliği ikinci el araç satın almak mı?

Birçok düşük gelirli insan ikinci el aracı yeni araca 
tercih ediyor. Bu yüzden bu pazar segmenti önemli 
bir gelir kaynağı olmaya devam edecektir. Yeni araç 
segmentinde ise, sözde düşük maliyetli araçlar, yani 
çok ucuz ve gösterişsiz modeller, ek satış oluşturmak 

için fırsat sunuyor. Dacia hali hazırda 7000 avroya 
düşük maliyetli bir araç sunuyor ve diğer üreticiler 
de bunu takip edecektir. Yeni araç satın almayı cazip 
kılan bir başka sebep de uygun taksit ödemeleri gibi 
finansman seçenekleridir. Sattığım araçların yüzde 
75’i finanse edilmiş ya da kiralanmış durumda. 
Bunların yüzde 40’ı VW güvencesiyle satın 
alınır. Bu da, aracın aylık taksitlerinin haricinde, 
yükümlülükler, garanti uzaması ve kapsamlı sigorta 
ve benzeri süreçleri kapsayan yaklaşık 60 avroluk bir 
ek ödeme anlamına gelir. 

Açıklamış olduğunuz araç satıcılarındaki 
değişimler çalışanlarınız üzerindeki talepleri 
de değiştiriyor mu?

Satış temsilcileri için eğitim çok daha kapsamlı hale 
geldi. Özellikle finansman seçenekleri ve isteğe bağlı 
özelliklerle ilgili geniş teknik bilgi gerekiyor. Zaten 
yeterliliği olan araç satıcıları sürekli olarak iç eğitim 
olanakları buluyorlar zira üreticiler bu alanda da 
oldukça aktiftir. 

Örneğin, VW kendi yetkili satıcılarına yönelik 
düzenli eğitimler gerçekleştiriyor. Çalışanlarımızın 
doğal olarak kendi bilgi ve birikimlerini 
geliştirmeleri gerekiyor. Araç teknolojisi uzun 
yıllardır sürekli olarak değişiyor. 

Salzgitter’deki Strube VW 
bayisinin yönetici direktörü Sven 
Strube aynı zamanda Lautlos 
durch Deautschland GmbH’nin 
kurucusu ve kurumsal strateji 
başkanlığı görevlerini yürütüyor. 
2009 yılında kurulan bayilik 
ağı elektro hareketlilik alanında 
uzmanlaşmıştır. Şirket, elektrikli 
araçların yanı sıra, e-bisikletler, 
pedelec ve elektrikli scooter de 
satmaktadır 1972’de Salzgitter’de 
doğan Strube, Braunschweig 
Üniversitesi makine mühendisliği 
bölümünü bitirdikten sonra 
Wolfenbüttel’deki Ostfalia 
Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi’nde ulaşım 
mühendisliği öğrenimi gördü. 
İlk olarak VWI Prof. Dr. 
Wermuth Verkehrsforschung und 
Infrastrukturplanung GmbH 
adlı mühendislik firmasında 
ve daha sonra da Volkswagen 
AG bünyesinde çalıştı. 
1998’den bu yana da Strube 
otomobil bayiliğinde faaliyet 
göstermektedir.

Birçok düşük gelirli 
insan ikinci el aracı yeni 
araca tercih ediyor. 
Bu yüzden bu pazar 
segmenti önemli bir 
gelir kaynağı olmaya 
devam edecektir. Yeni 
araç segmentinde ise, 
sözde düşük maliyetli 
araçlar, yani çok 
ucuz ve gösterişsiz 
modeller, ek satış 
oluşturmak için fırsat 
sunuyor. 
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TOBB’un 69’uncu Genel Kurulu’nda 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB 
Başkanlığına yeniden seçildi. 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’ndeki 69. Genel 
Kurul’da, Hisarcıklıoğlu, toplam 
1734 delegenin imzasıyla aday 
gösterildi. Tek aday olarak seçimlere 
giren Hisarcıklıoğlu, geçerli oyların 
tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB 
Başkanı oldu.  

Hisarcıklıoğlu yeniden
TOBB Başkanlığına seçildi
M . Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki yeni 

TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden 
oluştu: İbrahim Çağlar (İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı), Harun Karacan (Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı), Necdet Özer (Denizli Ticaret Odası 
Başkanı), Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Başkanı), Memiş Kütükçü (Konya Sanayi 
Odası Başkanı), Çetin Osman Budak (Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), İbrahim Burkay 
(Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Salih 
Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı), Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası 
Başkanı), Çamur Ali Kopuz (İstanbul Ticaret 
Borsası Başkanı), Şahin Bilgiç (Adana Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı), Ebubekir Bal (Diyarbakır 
Ticaret Borsası Başkanı), Halim Mete (İstanbul 
Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı).

Hisarcıklıoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, 
uzun süredir devam eden bir seçim maratonunun 
içinden geçtiklerini belirterek, "Allah'ın izniyle 
bugün camiamızın seçim döneminin son aşamasını 
tamamlıyoruz. Ben sizin başkanınız olmaktan ve 
hep birlikte omuz omuza çalışmaktan büyük bir 
onur ve gurur duydum" dedi.

365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak 
talebiyle TOBB başkanlığına yeniden aday 
gösterildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bir işi 
yaparken delegelerin gücünü hep hissettiğini 
söyledi. Bu nedenle seslerinin gür çıktığını 
ve bir başarı hikayesi yazdıklarını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, "Sizlerin desteği, benim en mutlu 
dayanağım oldu. Sizlerin bu denli takdirini, bu 
büyük sevgisini kazanabildiysem ne mutlu bana. Bu 
herkese nasip olmaz. Benim en büyük şansım böyle 

Oda ve borsaların 
hizmet aşkıyla 
artık Türkiye’ye 
sığmadıklarını bildiren 
Hisarcıklıoğlu, 
dünyanın kendilerini 
örnek gösterdiğini 
bildirdi.
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TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu da özel 
sektörün 130 milyar 
dolar yatırım yaptığını 
ve 14 milyon kişiye 
istihdam imkânı 
sağladığını hatırlattı. 

büyük bir aileye sahip olmak. Sizlerden aldığım 
destek ve cesaretle buradayım" diye konuştu.

Yönetim Kurulu başta olmak üzere, birlik 
organlarında görev almak için çok sayıda başvuru 
yapıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam 
etti: "Ben eminim ki bütün arkadaşlarım bu 
kurullarda görev alacak ehliyete sahiptir. Her biri 
bu görevleri en iyi şekilde yürütür ama ne yazık ki 
görev sayısı belli. Bu nedenle organlarımızda yer 
alacak arkadaşlarımızla ilgili teamül yoklamaları 
yaptık, istişare anlayışını burada da uyguladık. En 
adil sonuca ulaşmaya gayret ettik."

Hisarcıklıoğlu, birliğe bağlı 365 oda ve borsa 
başkanının hepsinin yönetim kurulunda yer 
alabilecek düzeyde olduklarına işaret ederek, esas 
olanın birlik ve beraberlik içinde hareket etmek 
olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 69’uncu 
Genel Kurulu öncesinde TOBB delegelerine hitap 
etti. Birlik merkezinde düzenlenen iftar yemeği 
öncesinde konuşan Başbakan Erdoğan istikrarın 
ve güven ortamının önemine işaret ederken, TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu da özel sektörün 130 milyar 
dolar yatırım yaptığını ve 14 milyon kişiye istihdam 
imkânı sağladığını hatırlattı. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu Türkiye’deki oda ve borsa sisteminin 
dünyaca örnek gösterildiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında şu görüşlere yer verdi: 
“Oda ve Borsalarımızın seçimleriyle başlayan uzun 
ve yorucu bir seçim dönemini tamamlayacağız. 
Seçimlerimizin şimdiden hayırlı olmasını 
diliyorum. Sayın Başbakanımız sağ olsunlar bu 
önemli günümüzde de bizleri yalnız bırakmadılar. 
Kendisi her zaman özel sektörün, müteşebbisin, 
ülkemiz için taş üstüne taş koyan, emek verenlerin 

yanında oldu. Bugün de, bu salonu dolduran siz 
değerli delegelerimizle, camiamızla aynı duyguları 
paylaşmak, sizlerle hemhal olmak için davetimize 
icabet ettiler.

Hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Yani insan eskiyi 
unutur. O yüzden bugünü değerlendirebilmek için 
zaman zaman eskiyi hatırlamak gerekir. Nereden 
nereye geldiğimizin muhasebesini yapmak gerekir.

Ama şunu bilmenizi isterim ki, iş camiası olarak 
bizler geçmişi unutmadık. 2000’li yılların başında 
bu ülkenin hangi badireleri atlattığı, hangi 
zorlukları yaşadığı hala hafızalarımızda.

O yüzden biz, bugünlerin değerini herkesten 
daha iyi biliyoruz. Son 10 yılda Türkiye’nin 
kalkınmasındaki en önemli unsur güven ve istikrar 
ortamı oldu. Özel sektörle, bizlerle istişare ederek 
hayata geçirdiğiniz reformlar da Türkiye’nin itici 
gücü oldu. İşte bu yaklaşımınızdan dolayı size bir 
kez daha gönülden teşekkür ediyoruz."

Türk özel sektörü başarı hikayesi yazdı

Türk özel sektörünün de neleri başarabileceğini 
tüm dünyaya gösterdiğini ve rüştünü ispat ettiğini 
anlatan Hisarcıklıoğlu büyük bir başarı hikayesi 
yazdıklarını ifade etti. 

“Özel sektörümüz, küresel krizin ortasında 
üretmeye, çalışmaya, alıp-satmaya devam etti, 
ülke ekonomisini büyütmeyi başardı. İşte bu 
salonda gördüğünüz insanlar, bu azmi ve cesareti 
gösteren Türk özel sektörünün asli temsilcileridir” 
diyen Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: Çünkü bu 
salondakiler, 81 il 160 ilçede Türk özel sektörünü 
temsil ediyorlar. Bu salondakiler tüm Türkiye’de 1,5 
milyon müteşebissi temsil ediyorlar.
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İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARI

Tasit.com İkinci El Otomobil’de 
Türkiye’nin Nabzını Tutuyor

Yüzbinlerce otomobil ilanının bulunduğu Tasit.com, yaptığı 
araştırma ve analizlerle ikinci elde de en güncel gelişmelerin 
de nabzını tutuyor.  Her ay verilen on binlerce otomobil ilanı 

ve sosyal medya üzerinden yapılan incelemeler, otomobil 
alıcılarının tercihlerine ve davranış biçimlerine,  dönemin popüler 

marka ve modellerine ışık tutuyor. Bu incelemelerin bazılarının 
sektördeki herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Türkiye’nin Temmuz ayı toplam ihracatında, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış 

hesaplanırken, otomotiv endüstrisi yüzde 35 artış 
ile ihracatın lideri olduğunu bir kez daha gösterdi. 
Otomotiv endüstrisi bu yılın Temmuz ayında 1 
milyar 965 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 
elde ettiği yüzde 35’lik artışla son 24 ayın en iyi 
performansını gösterdi.

Temmuz ayında en çok satılan ikinci el 
otomobiller

Geçtiğimiz ay Tasit.com’da ikinci el otomobil 
ilanları arasında en fazla satışa çıkarılan marka, 
model ve fiyatları incelenerek yapılan araştırmada 

birinci sırada yer alan marka Renault. Açık ara önde 
olan Renault’yu, Fiat, Opel ve Tofaş takip ediyor.  
Ardından Volkswagen, Ford, Peugeot, BMW, Toyota 
ve Mercedes geliyor.

ODD raporlarına göre, Temmuz ayındaki sıfır 
araç satışlarında en fazla satılan markalar sırasıyla 
Renault, Volkswagen,  Ford, Opel, Fiat, Toyota, 
Hyundai, Dacia, Mercedes ve BMW oldu.

İşte Temmuz ayında en çok satışa çıkarılan 
modeller:

•	Renault	Megane	1.5	dCi	Dynamique		47.500TL
•	Fiat	Palio	1.4	EL	12.500TL
•	Opel	Astra	1.3	CDTI	Enjoy	39.000	TL
•	Tofaş	Şahin	1.6	8.500TL
•	Volkswagen	Passat	1.6	FSi	Comfortline	36.500TL
•	Ford	Focus	1.6	Ghia	28.500TL
•	Peugeot	206	1.4	Comfort	24.500	TL
•	BMW	3	Serisi	316i	90.000	TL
•	Toyota	Corolla	1.4	D-4D	Elegant	53.000	TL
•	Mercedes	-	Benz	E	200	40.000	TL
Sedanlar hala popüler 

Hem görüntü olarak şık, hem de bagaj hacmi 
tatminkar modeller olan Sedan gövde otomobiller, 
Türkiye’de çok tercih edilen modeller arasında 
yer alıyor. Özellikle firmalar araçlarını Sedan 
otomobillerden seçiyor ve günlük kullanımdaki 



19AĞUSTOS 2013

Fiat Palio 1.4 EL
12.500TL

Volkswagen Passat 1.6 
FSi Comfortline 36.500TL

BMW 3 Serisi 316i
90.000 TL

Opel Astra 1.3 CDTI Enjoy 
39.000 TL

Ford Focus 1.6 Ghia 
28.500TL

Toyota Corolla 1.4 D-4D 
Elegant 53.000 TL

Renault Megane 1.5 dCi 
Dynamique   47.500TL

Tofaş Şahin 1.6 8.500TL

Peugeot 206 1.4 Comfort 
24.500 TL

Mercedes - Benz E 200 
40.000 TL

Temmuz ayında 
en çok satışa 
çıkarılan modeller:

çoğu şehirli araç da Sedan. Sedan’lar, çocuklu 
ailelerin bile tercihi olabilen, oldukça kullanışlı 
modeller.

ODD verileri de bunu doğrular nitelikte. 2013 
yılının Ocak- Mayıs ayları arasında Türkiye’de en 
çok tercih edilen otomobiller Sedan kasaya sahip. 
Tüm segmentlerdeki toplam otomobil satışlarının    
% 43,9 u, 102.574 adedi Sedan otomobillerden 
oluşuyor. 2012’nin aynı dönemine göre tercih 
edilen Sedanlar yüzde olarak düşse de sayıca artış, 
Sedan’ların popülerliğinin devam ettiğini gösteriyor.

İşte en çok satılan Sedan otomobiller ve ortalama 
fiyatları:

1 .  Renault Megane 1.5 dCi 2010 model 27.000 TL

2.  Tofaş Şahin 1.6 2001 model 10.250 TL

3.  Volkswagen Passat 1.6 FSi Comfortline 2008 
model 37.500 TL

4.  Mercedes - Benz  200 E 1993 21.000 TL

5.  BMW 3 Serisi 3.20d 2012 model 115.000 TL

6.  Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus 2012 model 
30.500 TL

7. Ford Focus 1.6 Comfort 2011 model 34.000 TL

8.  Hyundai Accent 1.3 LX 2003 model 14.000 TL

9.  Honda Civic 1.6 Elegance 2012 48.000 TL

10. Toyota Corolla 1.4 D-4D Elegant 2012 model 
54.000 TL

20 bin-30 bin TL arası hangi modeller popüler?

Belirli fiyat aralıklarında en fazla tercih edilen 
ve ikinci elde oldukça hızlı bir trafiği olan marka 
ve modeller de Tasit.com analizlerinde netleşmiş 
durumda.

Tasit.com’daki otomobil ilanları arasında, fiyatları 
20 ile 30 bin TL arasında en fazla ilan sayısına sahip 
ikinci el otomobiller şu şekilde:

1. Renault Megane 1.6 Dynamique

2. Ford Focus 1.6 1.6 Ghia

3. Opel Corsa 1.3 CDTI Enjoy

4. Volkswagen Golf 1.6 FSi Comfortline

5. Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus

6. Hyundai Accent Era 1.4 Era Team

7. Peugeot 207 1.4 HDi Trendy

8. Toyota Yaris 1.4 D-4D Terra

9. Honda Jazz 1.4 Elite

10. Mercedes - Benz E 2004

30-40 bin TL arasındaki en çok satılan modeller

Tasit.com’da 30.000 TL ile 40.000 TL fiyatları 
arasında satışta olan ve ilan sayısı bakımından 
en çok satılan ilk 10 otomobil marka ve modeli 
arasında ilk sırada Volkswagen var.

2013 yılında sıfırda en çok satan markalar sırasıyla 
Renault., Volkswagen , Fiat,  Opel, Hyundai,  Dacia,  
Toyota,  Citroen ve Peugeot oldu. İkinci elde de 
çıkan ilanlar arasında Ford, Honda ve BMW 
eklenmiş durumda. Fiat, Hyundai, Dacia, Citroen 
ikinci elde diğer markalara göre daha az tercih 
ediliyor olarak gözüküyorlar.

Tasit.com Hakkında:

2009 yılında İstanbul’da kurulan Tasit.com, yüzbinlerce ilanı ve aylık 60 milyon sayfa 

görüntülemesi ve 3 milyon tekil ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin önde gelen otomotiv 

ilanları sitelerinden biridir. Hem bireysel, hem de kurumsal kullanıcılardan ister ikinci el, 

ister 0 km, her markadan otomobil ilanlarına ulaşabileceğiniz bir ilan sitesidir. 
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2013 yılında sıfırda 
en çok satan markalar 
sırasıyla Renault., 
Volkswagen , Fiat,  
Opel, Hyundai,  Dacia,  
Toyota,  Citroen ve 
Peugeot oldu. İkinci 
elde de çıkan ilanlar 
arasında Ford, Honda 
ve BMW eklenmiş 
durumda. 

İşte 30.000-40.000 arası en çok satılan ikinci el araba 
marka ve modelleri:

1.  Volkswagen Passat 1.6 FSi Comfortline 2008 
37.000 TL

2.  Volkswagen Jetta 1.6 Primeline 2011 37.500 TL

3.  Renault Fluence 1.5 dCi Business 2012 36.000 TL

4.  Renau  lt Megane 1.5 dCi Expression 2012

 39.000 TL

5.  Ford Focus 1.6 TDCi Trend X 2011 36.000 TL

6.  Ford Fiesta 1.4 TDCi Titanium 2012 36.500 TL

7.  Opel Astra 1.3 CDTI Enjoy 2012 38.500 TL

8.  Toyota Corolla 1.4 D-4D Comfort 2010 36.000 TL

9.  BMW 3 Serisi 316i  2005  36.500 TL

10.  Honda Civic 1.6 Elegance 2011 37.000 TL

Erkeklerin otomobil tercihleri yaşlarına göre 
değişiyor

Yaş 20: Spor modeller

Tasit.com’un Facebook uygulamasını kullanarak 
ikinci el araba arayan 18-24 yaş arasındaki erkekler, 
ikinci el otomobil ararken daha çok spor modellere 
yöneliyorlar. Bu yaş grubunda en fazla aranan 
otomobiller sırasıyla Audi, BMW ve Volkswagen. 
Bu yaş grubunda arama yapan genç erkekler, %74 
lük ezici bir oranla 20.000 TL -27.000 TL aralığını 
tercih ediyorlar. 

Yaş 30: Aile otomobilleri

Tasit.com ilanlarını Facebook uygulaması 
kullanarak tarayan 25-34 yaş grubundaki erkekler 
biraz daha gerçekçi davranıyorlar. Bu gruptaki 
erkekler daha çok aile otomobillerine yöneliyorlar.  
Bu yaş grubu erkeklerin en çok ilgi gösterdiği 

markalar Ford, Renault, Volkswagen ve Opel.  En 
çok tercih edilen fiyat aralığı ise 28.000TL -38.000 
TL arasında. 

Yaş 40: En önemlisi konfor

35-44 yaş grubunda en dikkat çeken durum, aracın 
ekstra özelliklerinin ve konforunun önem kazanıyor 
olması. Bu yaş grubu erkekler aramalarda arabanın 
marka ve modelin yanında ortalama 6 ile 7 arasında 
ekstra özellik aratıyor. Fiyatlar 45.000 TL – 75.000 
TL arasında seyrederken, en fazla tercih edilen 
markalar Mercedes-Benz, BMW ve Land Rover. 

Yaş 50: Hem geniş, hem lüks, hem de uygun 
fiyatlı

Facebook uygulaması ile Tasit.com araba ilanlarını 
tarayan 45-54 yaş aralığındaki erkeklerin arama 
tercihleri belirgin şekilde lüks otomobillerden yana.  
Özellikle geniş hacimli araçlara ilgi bu yaş grubunda 
daha yoğun.  Mercedes Vaio ve Vito hiçbir 
kategoride olmadığı kadar bu grupta aranıyor. En 
fazla tercih edilen markalar Mercedes, Volkswagen, 
BMW ve Toyota.  Bu yaş grubu erkeklerin tercih 
ettiği fiyat ise 48.000 TL-50.000 TL arası. 

Tasit.com'un İçerik ve Analiz Direktörü Sevil 
Okumuş'un yaptığı açıklamaya göre, siteyi 
kullanarak ikinci el araba arayan erkeklerin 
yaşlarına göre tercihleri sporla başlayıp rahatlığa 
doğru ilerliyor. 18-24 yaş aralığındaki erkek 
kullanıcıların araba tercihlerinin 15-25 bin TL 
aralığında ama spor tarzda yaşı daha büyük arabalar 
olduğunu, 25-34 yaş aralığındaki erkeklerin ise 
tercihlerinin, daha makul fiyatlı aile arabalarından 
yana olduğunu belirten Okumuş, "Kullanıcılarımız 
35 yaşından sonra modelin yanı sıra 6-7 adet de 
ekstra özellik aramaya başlıyor” dedi.  40 ve üstü 
yaş grubunda aranan otomobilllerin fiyatlarında 
da belirgin bir artış var, bu yaş grubundaki 
kullanıcılarımızın %50'si 40.000 TL ve üzeri 
arabaları araştırmışlar" diyerek, yakında kadın 
kullanıcıların tercihleri ile ilgili de bir çalışma 
yapacaklarını söyledi. 
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ABD’den ikinci çeyrek bilanço 
döneminde gelen veriler Ford’un 
ABD piyasasında General Motors’tan 
daha iyi performans sergilediğini 
gösteriyor, fakat bu iki üretici de 
önemli bir pazarı atlamış olabilirler. 
Küresel araba piyasası kötü geçen 
birkaç yıldan sonra, Çin’den gelen 
talebin etkisiyle büyüyor ve bu 
pazardan aslan payını alanlar 
Alman araba üreticileri. Çin’in araba 
talebinin öngörülebilir gelecekte 
artmaya devam edecek olması da, 
Alman araba üreticilerini avantajlı bir 
konuma sokuyor.

Hangi otomobil üreticisi Çin’deki 
büyümeden aslan payını alacak? 

Küresel otomotiv piyasası kötü geçen birkaç 
yıldan sonra, Çin’den gelen talebin etkisiyle 

büyüyor ve bu pazardan aslan payını alanlar Alman 
otomobil üreticileri. Çin’in otomobil talebinin 
öngörülebilir gelecekte artmaya devam edecek 
olması da, Alman araba üreticilerini avantajlı bir 
konuma sokuyor.

Dünya Bankası verilerine göre Çin’de 1000 kişiye 
58 araba düşüyor. Bu oran ABD’de 797, Japonya’da 
591 ve Almanya’da 572. Araba satışlarında büyüme 
potansiyeli en az 10x. Otomotiv üreticilerinin 
yaptığı tahminlere göre Çin’de, 2020 yılında araba 
satışları 40 milyona ulaşacak ve Çin’i dünyanın en 
büyük otomobil pazarı yapacak. (Karşılaştırma için; 
ABD’de yıllık araba satışları şu anda 15.9 milyon 
düzeyinde.)

Her ne kadar 40 milyon çok büyük bir rakam gibi 
görünse de yıllık sadece % 7’lik büyümeye denk 
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Küresel markalar bir rönesansa mı giriyor
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geliyor ve Çin’in büyüme hızı düşünülürse bu 
gerçekçi bir rakam.

Hangi araba üreticisi Çin’deki büyümeden aslan 
payını alacak?

Eğer üreticileri coğrafi ve sektörel büyüme hızı 
bazında gruplandırırsak, BMW ve Volkswagen en 
iyi konumdalar. Bu iki üretici aynı zamanda Çin 
piyasasına en çok nüfuz etmiş üreticiler. Özellikle 
BMW gelirinin % 18.8’ini Çin’den sağlayarak öne 
çıkıyor. Bu oran sektördeki en yüksek oranGeçen 
hafta başlarında Daimler’in CEO’su büyük ihtimalle 
BMW’nin ABD’de 2013 yılında satışlarda Mercedes’i 
geçeceğini söyledi. Bu BMW’nin tasarımlarının 
yalnızca Çin’de değil rekabetin yüksek olduğu ABD 
piyasasında da tuttuğunun göstergesi.

ABD’den ikinci çeyrek bilanço döneminde 
gelen veriler Ford’un ABD piyasasında General 
Motors’tan daha iyi performans sergilediğini 
gösteriyor, fakat bu iki üretici de önemli bir pazarı 
atlamış olabilirler. Küresel araba piyasası kötü geçen 
birkaç yıldan sonra, Çin’den gelen talebin etkisiyle 
büyüyor ve bu pazardan aslan payını alanlar Alman 
araba üreticileri. Çin’in araba talebinin öngörülebilir 
gelecekte artmaya devam edecek olması da, alman 
araba üreticilerini avantajlı bir konuma sokuyor.

Otomobil Rönesansı

Küresel araba endüstrisinin boyutu dudak uçuklatıcı 
ve krizden sonra kârlılığın artması da sektörü 
yatırımcılar için çekici kılıyor. Bu çekiciliğin bir 
nedeni de, sektörün Şubat 2009’dan beri yıllık bazda 
%19.7 toplam getiri getirmesi. Bu her ne kadar hisse 
senedi piyasaları ortalamasında olsa da, düşük kâr 
marjlarıyla ve işgücü sorunlarıyla cebelleşen bir 
endüstri için büyük başarı.

Son gelen veriler de bir zamanlar kötü durumda 
olan endüstrinin bir Rönesans yaşamakta olduğunu 
gösteriyor. Sermaye getirisi %8’in biraz altında ve 
bu da endüstrinin sermaye için harcadığından daha 
fazla getiri sağladığını gösteriyor. Bu yatırımcılar 
ve kredi verenler için bir değer yaratılması demek. 
Sektörün faaliyet kârı son 10 yıldır görülmeyen 
seviyelere ulaştı, bu da görünümün gerçekten 
iyi olduğunu gösteriyor. Bütün göstergeler araba 
endüstrisinin daha hızlı büyümenin ve daha iyi 
maliyet kontrolünün olduğu bir döneme girdiğini 
gösteriyor. Tesla’nın otomotiv endüstrisine girmesi 
de, araba üreticilerinin arasındaki rekabeti arttırdı, 
bunların arasında arabalarda daha fazla yazılım ve 
teknoloji önermek var. Sektör kesinlikle değişiyor 
ve yatırımcılar ve tüketiciler için daha çekici bir hal 
alıyor.

Ford GM’in üç boy önünde

İkinci çeyrek bilançoları Ford’un yeni pazara çok 
iyi uyum sağladığını ve GM’i geride bıraktığını 
gösteriyor. İkinci çeyrek rakamları Ford yıllık bazda 
karlılığını %14.7 arttırırken, GM’in sadece %3.9 
arttırdığını gösteriyor.

Daha iyi büyüme ve karlılığa ek olarak Ford’un 
GM’e nazaran önemli bir avantajı da Asya Pasifik 
bölgesindeki daha büyük varlığı. Bu bölgede fazla 
varlığının olmaması GM’in en zayıf noktasıyken, 
Ford için ise kazanan bir formül. ABD piyasalarının 
hızlanmakta olduğu gerçeği de eklenirse, Ford 
sektörde yatırım yapıp hem ABD’deki hızlanmadan 
hem de Asya bölgesinden faydalanmak isteyen 
yatırımcı için ilginç bir performans. Fakat 
potansiyel ne kadar büyük?

Asya’daki ve özellikle de Çin’deki potansiyel oldukça 
büyük. ABD otomotiv piyasası finansal kriz 
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sırasında nerdeyse %50 daraldı. Ford batmaktan son 
anda kurtuldu, GM ise devlet tarafından kurtarıldı. 
ABD’de araba satışları yıllık bazda 6 milyon yada 
dip noktasından %80 arttı, fakat bu durum daha ne 
kadar sürebilir?

Araba satışlarındaki değişim ekonominin 
durumuyla bağlantılı, ve ABD ekonomisi 
büyümekte. Fakat satışları etkileyen bir diğer 
faktörde nüfus artış hızı, nüfus artış hızı arabaya 
olan talebi tek başına ekonomik büyümenin 
yapamayacağı kadar yukarıya taşıyabilir. Aşağıdaki 
grafik ABD’de nüfusa oranla araba satışlarını 
gösteriyor, krizden önceki oran %5.7’yken oran 
şu anda %5.1’de. Eğer araba satışlarının bundan 
sonraki finansal krizden önce eski ortalamalarına 

döneceği farz edilirse yılda 2,9 milyonluk yada 
%18’lik bir büyüme beklenebilir.

Çin, otomotiv endüstrisinin geleceği

ABD’deki büyüme potansiyeli Çin’dekinin yanında 
bir hiç. Çin piyasasını ele geçirmeye başaran 
şirket, her şeyi değiştirecek yeni teknolojiler ortaya 
çıkmadığı sürece 21.yy’ın ilk yarısının en dominant 
otomotiv üreticisi olma yarışını kazanmış demektir.

Hangi araba üreticisi Çin’deki büyümeden aslan 
payını alacak? Eğer üreticileri coğrafi ve sektörel 
büyüme hızı bazında gruplandırırsak, BMW ve 
Volkswagen en iyi konumdalar. Bu iki üretici 
aynı zamanda Çin piyasasına en çok nüfuz etmiş 
üreticiler. Özellikle BMW gelirinin %18.8’ini 
Çin’den sağlayarak öne çıkıyor, bu oran sektördeki 
en yüksek oran. Bu haftanın başlarında Daimler’in 
CEO’su büyük ihtimalle BMW’nun ABD’de 2013 
yılında satışlarda Mercedes’i geçeceğini söyledi. 
Bu BMW’nun tasarımlarının yalnızca Çin’de değil 
rekabetin yüksek olduğu ABD piyasasında da 
tuttuğunun göstergesi.

Düşük seyreden Yen’e rağmen yatırımcılar Japon 
araba üreticilerinin Çin piyasasını domine 
etmelerine oynamamalı, iki ülke arasındaki tarihsel 
sorunlar Japon üreticilerin Çin’deki başarılarını 
etkiliyor.

Son gelen veriler 
de bir zamanlar 
kötü durumda olan 
endüstrinin bir 
Rönesans yaşamakta 
olduğunu gösteriyor. 
Sermaye getirisi %8’in 
biraz altında ve bu da 
endüstrinin sermaye 
için harcadığından daha 
fazla getiri sağladığını 
gösteriyor.

Dünya Bankası verilerine göre Çin’de 1000 kişiye 58 araba düşüyor, 
bu oran ABD’de 797, Japonya’da 591 ve Almanya’da 572. Araba 
satışlarında büyüme potansiyeli en az 10x. Çin’de Otomotiv 
Üreticilerinin yaptığı tahminlere göre 2020 yılında araba satışları 
40 milyona ulaşıp, Çin’i dünyanın en büyük araba pazarı yapacak. 
Karşılaştırma için ABD’de yıllık araba satışları şu anda 15.9 
milyon düzeyinde. Her ne kadar 40 milyon çok büyük bir rakam 
gibi görünse de yıllık sadece %7’lik büyüme gerektiriyor ve Çin’in 
büyüme hızı düşünülürse bu gerçekçi bir rakam.
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Otomotiv, Temmuz’da 
yüzde 35 artışla rekor 
denemesi yaptı
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı 
Orhan Sabuncu,  sektörün Temmuz ayında çok büyük bir başa-
rıya imza attığını söyledi. Otomotiv endüstrisi, Türkiye genel ih-
racatından daha hızlı büyümeye devam ediyor. Sektör, ihracatı-
nı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artırdı.

Türkiye’nin ihracatını otomotiv sürüklüyor
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Türkiye’nin Temmuz ayı toplam ihracatında, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış 

hesaplanırken, otomotiv endüstrisi yüzde 35 artış 
ile ihracatın lideri olduğunu bir kez daha gösterdi. 
Otomotiv endüstrisi bu yılın Temmuz ayında 1 
milyar 965 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 
elde ettiği yüzde 35’lik artışla son 24 ayın en iyi 
performansını gösterdi.

Sektör aylık ihracat tutarı açısından da 2008 Eylül 
ayındaki 2 milyar 145 milyon dolarlık dış satıştan 
sonra en yüksek rakama ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, “geçen yılın 
Temmuz ayında ihracatta bir daralma olmuştu. Bu 
yılın Temmuz ayında elde ettiğimiz başarı ile bu 
daralmanın etkisini de kırdık” dedi.

Rekor seviye zorlandı

Sektörün, ihracatın artırılması için olağanüstü bir 
çaba gösterdiğine işaret eden Sabuncu, “İhracatta 
pazar çeşitliliğinin sağlanması ve Ar-Ge’ye 
yatırım yapılması yönündeki çabalarımız sonuç 
vermeye başladı. İzleyen aylarda ve yıllarda, 
otomotiv Türkiye ihracatının çekici gücü olmayı 
sürdürecektir. Bu yılın Temmuz ayındaki başarı 
hem elde edilen ihracat tutarı hem de artış yüzdesi 
açısından rekor seviyeyi zorladı” diye konuştu.

OİB Başkanı Sabuncu’nun açıklamasına göre 
otomotiv endüstrisi Temmuz ayında 1 milyar 
965 milyon dolarlık ihracat yaptı. Geçen yılın 
aynı ayında 1 milyar 451 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirilmişti. Buna göre Temmuz ayındaki 
ihracat artışı yüzde 35 olarak hasaplandı.

Temmuz ayında elde edilen yüzde 35 artışla birlikte, 
yılın 7 aylık döneminde ihracat tutarı 12 milyar 
510 milyon dolara ulaştı. Ocak-Temmuz itibariyle 

7 aylık ihracatın, geçen yılın aynı dönemindeki 11 
milyar 464 milyon dolarlık dış satışa göre de yüzde 
9 artış gösterdiği hesaplandı.

Binek otomobilde yüzde 58 artış

Otomotiv endüstrisinin Temmuz ayındaki ihracat 
artışına en büyük katkıyı ise yüzde 58 artışla binek 
otomobiller ürün grubu yaptı. Bir diğer önemli 
ürün grubu olan yan sanayi ihracatındaki artış da 
yüzde 27 olarak gerçekleşti. Pazar açısından en 
büyük patlama yüzde 85 artışla Eski Doğu Bloğu 
ülkelerine yönelik yaşanırken, en önemli pazar 
konumunda bulunan AB ülkelerine yönelik ihracat 
da Temmuz ayında yüzde 40 büyüme gösterdi.

İhracatın en yüksek olduğu Almanya, Fransa gibi 
ilk 11 ülkede de Temmuz ayında büyük artışlar 
yaşandı. Bunlar arasında yer alan Birleşik Krallık’a 
yüzde 128 yükselişle 216 milyon 572 bin dolarlık, 
Rusya Federasyonu’na da yüzde 81 büyümeyle 131 
milyon 658 bin dolarlık ihracat gerçekleşmesi dikkat 
çekti.

TİM açıkladı: İhracat Temmuz’da 
yüzde 17,3 artış gösterdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin 
Temmuz ayında 12 milyar 629 milyon dolarlık 
ihracat yaptığını açıkladı. İhracat, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 17,3 arttı.

Temmuz ayında en fazla ihracatı 1 milyar 964 
milyon dolar ile otomotiv sektörünün yaptığını 
açıklayan TİM Başkanı Büyükekşi, 1 milyar 627 
milyon dolar ile hazır giyim sektörünün ikinci, 
1 milyar 554 milyon dolar ile kimyevi maddeler 
sektörünün üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Korumacı politikalar uygulanıyor

Küresel ekonomik toparlanmanın beklentilerin 
altında kaldığını belirten TİM Başkanı Büyükekşi, 
dünya ekonomisinde 2013 büyüme beklentisinin 
yüzde 2,6’dan yüzde 2,4’e, 2014 yılı büyüme 
öngörüsünün ise yüzde 4’den yüzde 3,8’e 
düşürüldüğüne işaret etti. Dünya ticaretinin yüzde 
80’ini gerçekleştiren G-20 ülkelerinde çeyrek 
dönemler itibariyle büyüme hızlarının yavaşladığını, 
Moskova’da yapılan G-20 toplantısında da büyüme 
ve istihdamın ön plana çıktığını kaydeden TİM 
Başkanı Büyükekşi, bu durumu şöyle değerlendirdi:

“Ülkeler, gerek kur savaşları gerekse istihdama 
yarattığı baskı sebebiyle ithalatı kısıtlamak isterken, 
dolaylı olarak ihracatı da baskı altına alan bir 
yaklaşım sergiliyor ve bu durum korumacılık 
politikalarıyla da destekleniyor.”

OİB Başkanı 
Sabuncu’nun 
açıklamasına göre 
otomotiv endüstrisi 
Temmuz ayında 1 
milyar 965 milyon 
dolarlık ihracat yaptı. 
Geçen yılın aynı 
ayında 1 milyar 451 
milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirilmişti. 
Buna göre Temmuz 
ayındaki ihracat 
artışı yüzde 35 olarak 
hasaplandı.
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TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Ocak-
Temmuz dönemini 
kapsayan yılın 7 ayında 
ihracatın yüzde 3,3 
artarak 87 milyar 860 
milyon dolara, son 12 
aylık ihracatın da yüzde 
7,5 artışla 153 milyar 
193 milyon dolara 
yükseldiğini açıkladı.

Türkiye’nin başarısı dikkat çekiyor

TİM Başkanı Büyükekşi, dünya ekonomisinin 
önde gelen ülkelerinde ekonomik büyümenin 
sağlanamadığını belirterek, şöyle konuştu: 
“Dünyanın 3.büyük ithalatçısı Almanya, 6. 
büyük ithalatçısı Fransa ve diğer ana ithalatçı 
ülkelerin ithalatındaki yavaşlama oldukça dikkat 
çekici.  Japonya, İngiltere, Kanada gibi büyük 
ithalat pazarlarında ekonomik durgunluk devam 
ediyor. Çin, Hindistan, Rusya, Meksika ve Güney 
Afrika’daki yavaşlama da dikkat çekici. İlk 5 aylık 
rakamlara bakıldığı zaman, Çin hariç 69 büyük 
ekonominin ihracatı ilk 5 ayda yüzde 1,5 düştü, 
Brezilya’nın ihracatı yüzde 2,5, Meksika’nın ihracatı 
yüzde 1,3 ve Çek Cumhuriyeti’nin ihracatı yüzde 
3,4 geriledi. Halbuki Türkiye ilk 5 ayda toplam 
ihracatını yüzde 2,9 arttırmayı başarmıştı. Türkiye 
ilk 70 ekonomi arasında ihracatını en fazla artıran 7. 
ülke  konumuna yükseldi."

Faiz oranları yükseliyor

FED açıklamaları sonrasında, tüm dünya 
ekonomilerinde yeni bir denge noktası arayışı 
gözlendiğini, dolar talebi artarken tüm gelişmekte 
olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer 
kaybettiğini ve bu süreçten dış kaynaklara daha 
çok bağımlı olan gelişen ülkelerin etkilendiğini 
anlatan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Merkez 
Bankası’nın dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak 
bazı önlemler almasını olumlu bulduk” dedi. 
Büyükekşi, faiz koridorunun üst bandında 75 baz 
puanlık artışa gidilmesinin kurlardaki oynaklığın 
dengelenmesi açısından olumlu bir katkı sağladığını 
bildirdi.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, 
Merkez Bankası’nın ihracatçıların taleplerini 
dikkate almaya devam etmesini dilediklerini 

söyleyen Büyükekşi, ihracatçıların çeyrek bazda 
gerçekleştirdiği eğilim anketine cevaben ilettikleri 
verilerde, ağırlıklı olarak dolar kurunda 1,90, sepet 
kurda ise 2,20 seviyelerini rekabetçi kur seviyeleri 
olarak belirttiklerini kaydetti. Sepet kurda 2.20 
seviyesinin korunmasının önemli olduğunun altını 
çizen Büyükekşi, “unutmamalıyız ki rekabetçi kur, 
ithalatın frenlenmesi açısından da bir denge unsuru 
olacaktır” dedi.

AB’ye ihracat yüzde 23 arttı

TİM’in ihracat verilerini değerlendiren Büyükekşi, 
AB’ye ihracatın Temmuz ayında yüzde 23 arttığını 
açıkladı. Büyükekşi’nin verdiği bilgiye göre; 
Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 29, BDT 
ülkelerine yüzde 21, Afrika’ya yüzde 17, Ortadoğu 
ülkelerine yüzde 7 artış gösterdi.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren 
il yüzde 55 ile Sakarya oldu. Bu ili yüzde 38 artışla 
Bursa, yüzde 25 artışla Kocaeli izledi.

Temmuz ayında ön plana çıkan ülke yüzde 211 
ihracat artışı gerçekleştirilen Malta oldu. Şili’ye 
ihracat yüzde 126, Japonya’ya ihracat yüzde 95, 
Macaristan’a yüzde 78, Arjantin ve Güney Afrika’ya 
yüzde 61, Portekiz’e yüzde 56, Çin’e yüzde 44 artış 
gösterdi.

Mısır’a ihracat yüzde 12 arttı

TİM Başkanı Büyükekşi, Mısır’da yaşanan tüm 
olumsuz gelişmelere karşın, bu ülkeye yapılan 
ihracatın yüzde 12 arttığını açıkladı. Suriye’ye 
ihracatta da Temmuz ayında yüzde 98’lik bir artış 
yakalandı. Büyükekşi, Suriye’ye ihracatın, hububat 
ihracatındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.
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BASF Coatings Otomotiv Boyaları, 
Müşteri Projeleri Müdürü Serdar 
Gürses ile Yetkili Servislerin Hasar 
Tamir Atölyelerinin Verimliliği ve 
Geleceği Hakkında Konuştuk.

"Hasar Tamir Atölyelerimiz Zarar 
Ediyor" Diyenlere Tavsiyeler

Oto tamir piyasasında gördüğünüz en büyük 
tehlike nedir?

Serdar Gürses: Bunu ikiye ayırmak lazım; biri 
iç tehlikeler diğeri dış tehlikeler. İç tehlikeyi 

açıklamak için çok güzel bir örnek vermek 
istiyorum 

Şuana kadar Türkiye’de 100’ün üzerinde yetkili 
servis boyahanesinde denetleme yaptım ve 
çok şaşırtıcı bir tablo ile karşılaştım. Bu yetkili 
servislerin 5 yıl sonunda ortalama potansiyel kaybı 
370.000TL gibi bir rakama ulaşıyor. Oysa ki, aynı 
servislerin yöneticileri veya sahipleri bana zarar 
ediyoruz diyorlar. Aslında zarar etmiyor olabilirler, 
yapmaları gereken tek şey potansiyellerini kontrol 
etmek ve aksiyon almak.

Şimdi kritik soru şu, eğer yetkili servisler 
bu kadar ciddi bir kaybı kendi potansiyeline 
dönüştürebilselerdi servislerinin boyahaneleri 
şimdiki durumlarında olur muydu? Cevap basit; 
tabi ki olmazdı. Açıkçası yurtiçinde ve dışında 
ziyaret ettiğim 1000’in üzerindeki servisi bir 
birinden ayıran tek şey buydu, yani yönetimleriydi. 
Çok sevdiğim bir söz vardır “Ölçmediğin şeyi 
yönetemezsin” diye, tamda buraya uygun bir 
söz. Biz gerekli ve doğru ölçümü yapmıyoruz ve 
yaptırmıyoruz. Yetkili servislerin geleceğe güvenle 
bakması için önce bu konuya eğilmesi lazım.

Diğer tehlike ise dış tehlike, yani emeğin karşılığı 
kısmı. Şimdi sürece şöyle bir bakalım; hasarlı 
araç gelir, tamir süresince işçilik ve parça satışı 
gerçekleştirilmeye çalışılır, parça düzeltme ve 
değişim sürecinden sonrada boya gibi katma 
değeri ve el emeği yoğun olan bir uygulama 
yapılırak araç tamamlanır. Asıl kıyamet bundan 
sonra kopar çünkü harcanan emeğin ve yapılan 
çalışmaların karşılığında, alınması gereken ücretler 
araç sahiplerinden veya sigorta firmalarından 

alınamamaktadır. Burada sigorta firmaları için 
bir parentez açmak lazım; kendi piyasalarındaki 
rekabetten dolayı poliçe rakamlarını/fiyatlarını, 
aslında olması gereken seviyelere çekmiyorlar ve 
süreç bu şekilde kısır döngüye giriyor.

İşte bütün bunların sonucunda yetkili servis 
sahipleri ve yöneticileri kâr etmedikleri veya 
istedikleri verimliliğe ulaşamayan tamir 
atölyelerine, gereken özeni göstermiyorlar. İşte 
en büyük tehlikeyi tetikleyen ve hasar tamir 
atölyelerinin sonunu hazırlayan ana faktörlerde bu 
şekilde oluşmuş oluyor. Buradan yola çıkarsak ve 
piyasamızın yaşadığı bu sorunları bu çıplaklığıyla 
masaya yatırırsak daha doğru ve anlamlı çözümler 
üretebiliriz. 

Peki bu durum yetkili servislerin hasar tamir 
atölyelerini nasıl etkiliyor, onları nasıl bir son 
bekliyor? 

Bu kısıma şöyle yaklaşalım, biraz önce bahsettiğim 
konulara ek olarak; gelişen karayolu ağı ve 

Profesyonel 
danışmanlık 
hizmetlerimiz 
sayesinde servislerde 
veya boya tüketilen 
alanlarda önce eğitimle 
başlayıp, ürünlerimiz 
ve teknolojimiz 
sayesinde tüketicinin iş 
akışını hızlandırırız. 
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kalitesi, ilerleyen güvenli araç teknolojileri, artan 
toplu taşıma kullanımı ve yeni düzenlenen trafik 
kuralları ve uygulamaları yetkili servislerin işini 
daha da zora sokuyor. Bakın bir gerçek var ki 
alınan önlemler ve gelişen teknoloji sayesinde her 
yıl kaza oranlarında düşüş yaşanıyor, buda hitap 
edilen satış sonrası hizmet piyasanın daraldığı 
anlamına geliyor, eğer yetkili servisler önlem 
almaz ve işlerini iyi yapmazlarsa, bir diğer değişle 
servisler iyi yönetilmezlerse işleri çok ama çok 
zor. Burada işini iyi yöneten, pazarlamasını iyi 
yapan ve internet vasıtasıyla kendini bir adım öne 
çıkaran noktalar kazanır. Bunun dışında kalanların 
geçecekleri süreçleri şöyle özetleyebilirim; öncelikle 
bu tarz yerler zaman içinde küçük düşünmeye 
başlarlar, günlük hevesler peşinde koşarlar, gün 
geçtikçe kalitelerinden ödün verirler ve çalışanlarını 
kaybetmeye başlarlar, tabi ki bunların doğal sonucu 
olarakda, daha kalitesiz ürünlerle çalışarak daha 
kalitesiz iş çıkartırlar. İşte bu durum hazin sonun 
başlangıcı olur, önce müşterilerin tepkileriyle 
başlayan sıkıntılar, çevrede oluşan negatif 
söylentilerle artar ve kârlılığın daha da düşmesini 
tetikler, en sonunda da karar vakti gelir, artık ya 

Yanlış ve fazla zımpara kullanımı. Servise 
maliyeti yıllık ortalama 2.000TL civarında

Düzensiz, duvarları kirli ve düşük ışık şiddeti 
olan ortamda boya atmaya çalışmak, İş 
tekrarının ana sebeplerinden en büyük olanıdır 
ve servise maliyeti çok yüksektir.

Ömrünü tamamlamış bir tabancadan ile 
çalışma. Fazla boya tüketimini ve iş tekrarını 
tetikler. Servise maliyeti çok yüksektir.

Yoğun hava kaçağı, aynı zamanda para 
kaçağıda diyebiliriz. Servise maliyeti yıllık 
1.500TL civarında.

Kullanılmayan atıl potansiyel; kullanılmayan 
zımpara makinası. Fazla kullanılan insan gücü. 
Kaybedilen zamanın ve ürünün maliyeti çok 
yüksektir.

Boşuna harcanan zaman ve enerji kaybı, 
para kaybı. Kullanılmayan bir IRT sistemi, 
Kaybedilen zamanın maliyeti çok yüksek.

işi kapatacaklardır yada outsource (taşere) etmeyi 
uygun göreceklerdir.

İyi yönetilmeyen servislerin tipik özellikleri 
nelerdir? 

Burada size sözlü birşeyler aktarmak yerine bir iki 
fotoğrafla örnek vermek istiyorum. Bunlar eğer 
servislerde mevcutsa, o servisi iyice incelemek ve 
kayıp potansiyelini ortaya çıkarmak gerekir.

Yukarıdaki görsellerde özellikle bazı rakamları 
verdim, diğerleri biraz moral bozabilir diye. 
Bunlarda bu kadar kayıplar varsa gerisini siz 
düşünün demek istiyorum okuyuculara.

Sizce neleri değiştirmek verimliliği ve kârlılığı 
arttıracaktır?

Değişim önce insanın kendisinden başlar. Değişim 
zordur, bir adım geri atmayı göze alacaksın ki 
sonrasında iki adım ileri atabilesin ve eskisinden 
daha kuvvetli hale gelebilesin. Bunları neden 
söylüyorum çünkü servis sahiplerinde ve 
yöneticilerinde gördüğüm ana özellik; mekanik 
kökenli olmaları sebebiyle boya – kaporta 
atölyelerine ve işlerine uzak durmalarıdır! öncelikle 

Şu ana kadar Türkiye’de 
100’ün üzerinde yetkili 
servis boyahanesinde 
denetleme yaptım ve 
çok şaşırtıcı bir tablo ile 
karşılaştım. Bu yetkili 
servislerin 5 yıl sonunda 
ortalama potansiyel 
kaybı 370.000 TL gibi bir 
rakama ulaşıyor. Oysa ki, 
aynı servislerin yöneticileri 
veya sahipleri bana zarar 
ediyoruz diyorlar. Aslında 
zarar etmiyor olabilirler, 
yapmaları gereken tek şey 
potansiyellerini kontrol 
etmek ve aksiyon almak.
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bundan vazgeçmeleri ve daha çok boya-kaporta 
işini anlamaya çalışmaları gerekmektedir. İşin 
vitamini burda… 

Boya-kaporta eğitimi almamış, bilgi eksikliği olan 
bir yönetici bu atölyelerde nasıl bir ölçümleme 
yapabilir ki? Bakın size tecrübeme dayanarak 
ilginç bir rakam vereyim; Türkiye’de çalışmakta 
olan yetkili servislerin 90%’ından fazlası işini takip 
edemiyor, KPI kontrolü yapmıyor, gerçekten hangi 
noktaları düzenli kontrol etmesi gerektiğinden 
habersiz. Bu şekilde bilgi eksikliği varken, hangi 
verimlilikten veya üretkenlikten bahsedilebilir ki! 
Önce bunu değiştirmek lazım. 

Biz BASF Coatings Oto Tamir Boyaları olarak 
yaptığımız yönetici eğitimlerinde 600’ün üzerinde 
yöneticiye eğitim verdik, hatta bazı üretici firmalar 
eğitimlerimizi servis müdürleri için zorunlu kıldı. 
100’ün üzerinde firma sahibi bu eğitimlerde bilgi 
sahibi oldu. Vermiş olduğumuz eğitimlerde 2 gün 
boyunca işin yapılış şeklini tüm püf noktalarıyla 
birlikte anlatıyoruz, hatta katılımcılar boya 
uygulayarak o atmosferi hissediyorlar. İkinci gün 
“işin yönetimi nasıl olması gerekiyor” kısmını 
interaktif bir şekilde işliyoruz Eğitim süresince 
yönetici arkadaşlarımız sayfalarca notlar alıyorlar, 
verdiğimiz dosyalardan konuları takip ediyor 
ve en önemlisi konuştuklarımızı görsel şekilde 
detaylandırdığımızda herkesin hafızasına kazınıyor. 
Sonrasında servisine dönüp aldığı notları 
uygulayanlar kazanıyor, diğerleri için söylenecek 
fazla bir şey kalmıyor açıkçası.

Biz BASF Coatings Oto Tamir Boyaları olarak 
müşterilerimizle “Çözüm Ortağı” olarak 
çalışıyoruz, çünkü biliyoruz ki servisler verimli 
olduğu ve para kazanmaya devam ettiği sürece 

boya firmalarıda var olacaktır, o yüzden de bu 
eğitimlerimizi marka bağımsız şekilde yapıyoruz 
ki, bizimle çalışmayan servislerde kazansın ve 
kendilerini geliştirsin.

Çözüm ortağı olarak neler yapıyorsunuz ve 
yetkili servislere katabilecekleriniz nelerdir?

BASF Coatings Oto Tamir Boyaları olarak biz 
gerçek bir “Çözüm Ortağı” olarak çalışmaktayız, 
biraz önce bahsettiğim gibi eğitimlerimizden 
bizimle çalışmayan servislerde yararlanabilir. 

Bir diğer taraftan profesyonel danışmanlık 
hizmetlerimiz sayesinde servislerde veya boya 
tüketilen alanlarda önce eğitimle başlayıp, 
ürünlerimiz ve teknolojimiz sayesinde tüketicinin 
iş akışını hızlandırırız. Bir başka değişle bizimle 
çalışan noktaları geleceğe hazırlarken “birim 
zamanda daha fazla işi, kaliteden ödün vermeden 
çıkartmalarını ve ay sonunda daha iyi cirolara 
daha mutlu çalışanlarla ulaşmalarını sağlamak” 
hedeflerimizden bir tanesidir. 

Bu süre zarfında da verdiğimiz danışmanlık 
sayesinde kârlılığı, verimliliği ve üretkenliği bizimle 
çalışan noktalara hissettiririz. Servislerdeki durağan 
potansiyelleri, önce servisin fark etmesini sağlarız, 
sonra bunun üzerine gideriz ve durağan potansiyeli 
harekete geçirme sürecinde birebir danışmanlık 
yaparak firmanın eskisinden daha sağlıklı ve verimli 
çalışmasını sağlarız. 

Son teknoloji ürünlere ve saha personelimizin 
verdiği üstün teknik hizmete, bir servisin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak danışmanlık portföyümüz 
eklenince başarı kaçınılmaz olmaktadır, işte biz 
bu yüzden iyi bir çözüm ortağıyız. BASF Coatings 
Türkiye olarak biz, servislerin boyahanelerini 
“masraf merkezi olmaktan çıkartıp, kâr merkezi” 
haline getiriyoruz, her halde bundan daha fazlasıda 
söylenemez…

RATIO-CONCEPT-plus

Verimlilik artışı
İş 

geliştirme
Profit

Manager
Bodyshop

Audit
Süreç

Optimiz.
Bodyshop
Tasarımı

İş
Seminer

RATIO
Onarım
Atölyesi

Verimlilik 
artışı için 
boyahane 
yönetim 
ve stok 
yönetim 
sistemi

İşyerinin 
gelişimi 
için kontrol 
ve takip 
çalışmaları

Süreç takibi, 
derinleme-
sine optimi-
zasyon da-
nışmanlığı

2D ve 3D 
yerleşim 
planlaması

İşyeri 
yönetimi 
ve kontrolü 
hakkında 
kapsamlı ve 
interaktif 
eğitimler ve 
seminerler

Küçük 
hasarların 
etkin 
onarımı için 
kapsamlı 
danışmanlık
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17 Ağustos Depremi:
Unutmalı mı, yoksa unutmamalı mıyız? 
Gölcük merkezli ve büyük yıkıma 
yol açan 17 Ağustos depreminin 
üzerinden tam 14 yıl geçti. Her 
ne kadar “hazırlıklı” görünsek de 
ortada dolaşan “bilgi kirliliğinden” 
kurtulduğumuz söylenemez. 17 
Ağustos’ta AKUT’un başkanı olan Dr. 
Feridun Çelikmen, “Deprem çantası 
bir rant. Kimse depremde açlıktan 
ölmez” diyor.

1 7 Ağustos 1999’da yaşadığımız Marmara 
Depremi bizi pek çok yönden hazırlıksız 

yakaladı. Çarpık kentleşme ve dayanıksız binaların 
yol açtığı yıkım, yetersiz ve koordinasyonsuz 
kurtarma çalışmaları ile birleşince bunun faturası 
Türkiye için çok ağır oldu.

Ancak pek çok eksiğimizi de fark etmemizi sağladı. 
Öncelikle bir deprem ülkesi olmamıza rağmen 
depremde ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı 
bilmiyorduk. Bu gerçeği öğrendik.

Ne var ki, aradan geçen 14 yılda “farkına 
vardığımız” bu gerçek hakkında fazlaca bir şey 
yapıldığını hala söyleyemiyoruz.

ORTAK BİR EYLEM PLANIMIZ YOK

Bir yanda “Kentsel Dönüşüm” kapsamında 
dayanıksız olduğu saptanan binalar yıkılıp yerlerine 
“sağlamlarının” yapılması için inşaat seferberliği 
“tam gaz” ilerliyor. Peş peşe kurumlar oluşturuluyor, 
senaryolar hazırlanıyor, tatbikatlar yapılıyor.

Ancak, sokaktaki insana “Deprem sırasında 
ne yapman gerektiğini biliyor musun?” diye 
sorduğumuzda cevabı genellikle sessizlik oluyor.

Pek çok kişi, pek çok yöntem ve sistem önermesine 
karşın, birey aşamasında “cahillik” aşılabilmiş, 
tüm ulusu kapsayacak ortak bir eylem planı ortaya 
konabilmiş değil.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Acil Tıp Uzmanı Dr. Feridun Çelikmen, 17 Ağustos 
1999 depremi günlerinde AKUT’un başkanı idi. 

Bugün doktorluğun yanı sıra Sağlık Bakanlığı 
Afetlerde Sağlık Hizmetleri İstanbul Şube Müdürü 
olarak görevini sürdürüyor. “Doğru bilinen 
yanlışlar” hakkında bazı önemli saptamaları var.

“17 Ağustos’un yıldönümünde sizleri uyarmak 
istiyorum” diyen Çelikmen, “Aktarılan bilgilerin 
bazıları ülkemiz gerçeğine aykırı. ‘Deprem sorunları 
bize uymayan ülkelerden alınmış ve neyin ne 
olduğu sorgulanmadan toplumla paylaşılıyor” 
sözleri ile bu yanlışlara dikkat çekiyor ve şöyle 
devam ediyor:

“Önereceğim bilgileri aklınıza yatıyorsa  
insanlarımızla paylaşınız. Aklınıza yatmayanları 
benimle tartışabilirsiniz.”

Çelikmen daha sonra 2013 Mayıs ayında 
Manchester’da yapılan Dünya Afet ve Acil Tıp 
Kongresi’ndeki sunumundan bilgiler aktarıyor.

Çağdaş afet yönetimi, 
afet öncesi ve sonrası 
çalışmaları kapsar. 
Zarar azaltma, önceden 
hazırlık, kurtarma ve 
ilkyardım, iyileştirme 
ve yeniden inşa 
safhaları birbirine 
bağlı aşamalardır. 
Bunlardan birinin 
atlandığı durumlarda 
diğeri etkilenir ve 
yönetim başarıyla 
gerçekleştirilemez. 



35AĞUSTOS 2013

Bu depremden alınacak 
bir başka önemli ders 
de, kurtarma çabalarını 
"resmi bir işlem" 
olmaktan çıkarıp halkın 
tükenmez gücünden, 
yaşama içgüdüsünden 
yararlanmanın 
gerekliliğidir. 

DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Bina içerisinde

l Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak 
durmalıyız. Varsa sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli 
koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelmeli veya 
uzanmalıyız. Başımızı iki elimizin arasında alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) 
malzeme ile korumalıyız. Sarsıntı geçene dek beklemeliyiz.

l Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu 
gibi cihazları kapatmalıyız. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşmalıyız. 
Birinci maddede belirtildiği şekilde kendimizi korumalıyız.

l Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmalıyız. Soba ve ısıtıcıları 
söndürmeliyiz. Diğer güvenlik önlemlerini almalıyız ve daha önceden hazırlanmış acil 
durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanımıza alarak derhal binayı daha 
önce tespit ettiğimiz yoldan terk edip toplanma bölgesine gitmeliyiz.

l Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlerden, kolonlardan ve pencerelerden 
uzaklaşmalıyız. Kesinlikle asansör kullanmamalıyız. Asansörde isek kat çıkış 
düğmesine basarak asansörde terk etmeliyiz.

Bina dışında

l Enerji hatlarından, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşmalıyız. Açık 
arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız. Deniz kıyısından 
uzaklaşmalıyız.

l Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunmamalıyız. Böyle 
bir ortamda isek en seri şekilde güvenli bir ortama geçmeliyiz. Binalardan düşebilecek 
baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmalıyız. Toprak altındaki kanalizasyon, 
elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmalıyız.

Araç kullanırken

l Bulunduğumuz yer güvenli ise durmalı ve araç içinde kalmalıyız. Araç karayolunda 
seyir halinde ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durmalıyız. Kontak anahtarını 
yerinde bırakıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklemeliyiz. Ancak sarsıntı 
durduktan sonra açık alanlara gitmeliyiz.

l Normal trafikten, ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil hatlarından mümkün olduğu 
kadar uzaklaşmalıyız.

l Araç meskun mahallerde ise yada güvenli bir yerde değilse; aracı durdurmalı, kontak 
anahtarı üzerinde bırakılarak aracı terk etmeli ve açık alanlara gitmeliyiz.

YAŞAMA ŞANSI DOĞRU DAVRANIŞLA ARTAR         

İşin esası doğru seçilmiş zemine yapılmış sağlam 
binalarda yaşamaktır. Ama yaklaşık 20 bin 
insanımızı yitirdiğimiz 99 depremlerinde 221 
insanın yaşamına el uzatırken karşılaştıklarımızı 
paylaşmamız, "en kötü senaryoda bile yaşama 
şansının doğru davranışla  arttırılabileceğine" olan 
inancımızdandır.

Sorun yalnız uzmanların açıklamalarında, web 
sitelerindeki önermelerde, Kızılay’da değil, 
okullarda, hatta AFAD’da durum aynı...

Resmi söylem, akademik unvanına istinaden 
hayatında hiç bir depremzedenin elini tutmamış 
kimi yerbilimci, kimi hava bilimci hocaların 
kolaycı ABD referanslı aktarmalarından 
kaynaklanmaktadır.

Bunlar arasında en önemlisi, yıkılabilecek bir 
binadan ziyade, tavandan veya yüksek bir yerden 
başınıza düşebilecek eşyalara karşı korunmayı esas 
alan çömel-kapan-tutun duruşudur.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN NEREDEN GELİYOR?

Kökeni soğuk savaş dönemine, ABD-Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki nükleer 
yarış yıllarına dayanmaktadır. Nükleer serpintiye 
karşı o zamanki Federal Sivil Savunma Birimi'nce 
(FCDA-bugünkü adı ile FEMA) camdan geçebilen 
ama betondan geçemeyen GAMA ışınlarına karşı, 
insanları, yapıların pencere yükseklik standardı 
olan 80-90 cm’in altında tutmak, mümkünse 
yine serpintiye karşı bir örtü ile örtünmelerini 
önermektir (drop, cover and hold on).

Yine o yıllarda FCDA , ‘Bert the Turtle’ isimli bir 
çizgi film animasyonu ile, tehlike anında kabuğuna 

çekilen kaplumbağa davranışı benzeri bu duruşu 
topluma benimsetmeye çalışmıştır.

20 yılı aşkın süredir yurt içi ve dışı tüm afetlere 
uzanan saha birikimimde ve katıldığım ulusal 
ve uluslararası toplantılarda, önerildiği gibi 
çömelip kapanarak kurtulan ya da kurtarılan bir 
kimse duymadım, görmedim, rapor edilenini de 
okumadım!

Bizim şu an mevcut yapılarımız çömelip 
kapanmakla, depremin ölümcül etkilerinden 
korunmamıza yetmeyecektir.
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ABD VE JAPONYADA DURUM FARKLI

Başta ABD ve Japonya olmak üzere önceliğin 
beton yığınları altında kalmaktan çok, başınıza 
düşebilecek eşyalardan sakınmak olduğu bazı 
ülkelerde halen önerilen çömel-kapan-tutun 
yöntemi, binlerce binanın moloz yığınına 
dönüştüğü, 20 bine yakın insanımızı yitirdiğimiz 
17 Ağustos gibi felaketlerde, Devekuşu’nun başını 
kuma gömmesi gibi, ‘fırtınada şemsiyeden medet 
ummak’tan farksızdır.

Fukuşima felaketinde R9’ları bulan depremin 
direkt etkisinden ölen Japonların yalnızca onlarca, 
Tsunamiden ölenlerin on binlerce ve radyasyonun 
devam eden etkileri ile ölen ve öleceklerin 
muhtemelen yüz binleri bulacağını unutmamakta 
yarar var. Buradan da anlaşılacağı gibi oradaki 
sorun bizimkinden çok farklı.

MANKENLİ TATBİKAT

AKUT’un başkanı olduğum 97-98 yıllarında, atv’de 
‘Bir gün benim de başıma gelirse ne yaparım’ temalı, 
yaşamın pamuk ipliğine bağlı olduğu anlarda doğru 
davranış şekillerini öğreten  ‘Pamuk ipliği’ adlı bir 
program yapıyorduk.

Daha depremlerin ülkemiz gündemine bu denli 
yerleşmediği o günlerde İBB tarafından kaçak 
oldukları için yıkımına karar verilmiş çok katlı 
binalarda ekibimizle 2 kez simülasyon çalışması 
yaptık.

İçerisine vitrin mankenleri yerleştirdiğimiz 3-6 
katlı bu binaların ‘pancake’ diye tanımlanan en 
kötü senaryo sonrası yıkımlarında tamamen ezilen 
sıra ve masa altlarında hiç bir mankenin sağlam 
kalmadığını gözlemledik.

YAŞAM ÜÇGENİ VE CENİN POZİSYONU

Oysa ‘ezilse bile yok olmayan’, altı kitap, nevresim 
gibi eşya ve cisimlerle dolu yatak, ‘çeyiz sandığı’ 
dediğimiz içinde tekstil malzemesi olan masif ahşap 
sandıkların, sandalyeleri ile birlikte yemek masası 
gibi eşyaların yanlarındaki mankenlerin daha iyi 
korunduklarını gördük. Bazıları ise betonarmenin 
yatay elemanları arasındaki kolon ve kirişlerin de 
yardımı ile (kitap sayfaları arasındaki kalem gibi) 
hemen hiç zarar görmemişlerdi.

Karşılaştığım ‘kurtuluş vakaları’nın hemen 
tamamında hedef küçülten, yatay beton plakalar 
arasında 30-40 cm’lik  ‘kalça genişliğinde’ki 
yükseklikte ‘cenin pozisyonu’nda en kompakt hale 
gelerek hayatta kalanların örnekleri de bu görüşü 
kanıtlamaktadır.

DEPREM ÇANTASI RANT KAPISI

Bir de ‘Deprem Çantası’ efsanemiz var… Bu 2. 
Dünya Savaşı yıllarında ‘crush sendromu’nun en çok 
konuşulduğu Londra’nın bombalanması sırasında 
sığınak ve ‘metro kültürü’ nün bir kalıntısıdır.

Size, ilk sarsıntıyı hissettiğinizde ‘canlarınızla’ 
birlikte doğru davranışı sergilemek yerine içeriği  
‘çanta peşinde koşmayı’ öneren bu saplantı, yine 
ABD	benzeri	ülkelerde	‘earthquake	pack’	denilen,	
3-6 ayda bir içeriğinin yenilenmesi gereken ciddi bir 
rant kültürünün ürünüdür.

DEPREMDE KİMSE AÇLIKTAN ÖLMEZ

Günümüzde en hazırlıksız anınız olan uykuda dahi 
yanınızda olması gereken iki  şey şarjdaki bir telefon 
ve zaten çoğumuzun gece ağzımız kuruduğunda bir 
yudum su içmek için bulundurduğumuz bir şişe pet 
sudur…

Bir şekilde depremden hızla kurtulan herkese 
bir kuru ekmek, bir bardak su en fakir ülkede 
bile verilmiştir. Kimse deprem sonrası açlıktan, 
susuzluktan ölmemiştir. 

17 Ağustos depreminin 
en çarpıcı dersleri, 
depreme dayanıklı 
konutlar konusunda 
halkın duyarlılığını 
artırması ve 
inşaat yapanların 
konulmuş kural 
ve yönetmeliklere 
kesinlikle uymalarının 
sağlanması. 
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SİGORTA

Ocak

Ocak

Şubat

Şubat

Mart

Mart

Nisan

Nisan

Mayıs

Mayıs

Haziran

Haziran

Temmuz

Temmuz

Ağustos

Ağustos

Eylül

Eylül

Ekim

Ekim

Kasım

Kasım

Aralık

Aralık

206.104

1.158.208

2011

2011

378.049

2.163.710

598.191

3.448.958

822.180

4.733.984

1.053.296

6.047.637

1.279.046

7.348.980

1.484.661

8.550.252

1.692.164

9.729.085

1.897.057

10.878.831

2.107.604

12.031.527

2.306.603

13.104.045

2.594.211

14.618.756

4.000.000

16.000.000

3.500.000

14.000.000

3.000.000

12.000.000

2.500.000

10.000.000

2.000.000

8.000.000

1.500.000

6.000.000

1.000.000

4.000.000

500.000

2.000.000

0

0

246.877

1.202.897

2012

2012

454.779

2.255.787

721.032

3.580.713

994.805

4.902.277

1.288.365

6.282.845

1.576.149

7.614.463

1.855.240

8.857.384

2.144.716

10.083.448

2.436.000

11.270.655

2.748.115

12.480.031

3.054.300

13.652.789

3.478.148

15.204.171

373.292

1.259.071

2013

2013

693.644

2.375.851

1.095.274

3.742.884

1.511.361

5.137.851

1.951.383

6.597.675

2.358.278

7.957.823

2.767.169

9.360.841

Trafik Sigortası
Temmuz 2013 Verileri

Trafik Sigortasi Yazılan Prim Değerleri 2011 - 2013

Trafik Sigortasi Yazilan Poliçe Adetleri 2011 - 2013

Yazılan Poliçe Adedi: Belirlenen zaman diliminde üretilen poliçelerin adedinden yine aynı zaman diliminde başlangıçtan iptal edilen poliçelerin adedi 
düşülerek hesaplanmıştır. (Kısmi iptaller düşülmemiştir.)

Yazılan Prim: Belirlenen zaman diliminde üretilen poliçelerin primlerinden yine aynı zaman diliminde iptal edilen poliçelerin primleri düşülerek 
hesaplanmıştır.

Ortalama yazılan prim, yazılan prim/yazılan poliçe adedi bağıntısı ile hesaplanmıştır.

Adet ve prim değerleri, 06.08.2013 tarihinde hesaplanan değerleri göstermektedir. Hesaplamalarda tanzim tarihi yerine poliçe/zeyil başlama tarihi baz 
alınmıştır. 

Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Kaynak: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
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Araç Sayısı

Araç Sayısı

İSTANBUL

İSTANBUL

2.912.444

3.148.925

11.633

1.471.240

4.901

1.081.462

13.154

810.531

30.870

622.963

247.170

566.399

85.107

519.966

354.319

471.041

57.721

467.197

1.388.671

389.980

% 94,98

% 8,57

% 94,54

% 11.63

% 93,26

% 22.43

% 92,94

% 26,07

% 92,85

% 19,49

% 92,84

% 30,30

% 92,54

% 25,31

% 91,69

% 25,06

% 91,30

% 38,09

% 91,13

% 30,68

BİNGÖL

ANKARA

TUNCELİ

İZMİR

SİİRT

ANTALYA

BATMAN

BURSA

KAYSERİ

KONYA

DİYARBAKIR

ADANA

ADANA

İÇEL

DÜZCE

MANİSA

ANKARA

GAZİANTEP

Sigortalılık Oranı

Sigortalılık Oranı

0

0

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

2.000.000

2.000.000

2.500.000

2.500.000

3.000.000

3.000.000

3.500.000

3.500.000

% 89

% 0

% 90

% 5

% 91

% 10

% 92

% 15

% 93

% 20

% 94

% 25

% 95

% 30

% 96

% 35

% 94,98

% 8,57

% 94,54

% 11,63

% 93,26

% 22,43

Sigortalılık Oranı En Yüksek 10 İl

Araç Adedi En Yüksek 10 İlin Sigortasızlık Oranları

% 92,94

% 26,07

% 92,85

% 19,49

% 92,84

% 30,30

% 92,54

% 25,31

% 91,69

% 25,06

% 91,30

% 38,09

% 91,13

% 30,68

Araç Türü Bazında Sigortasızlık Oranı Dağılımı

0

1.000.000

% 0,00

% 10,00

2.000.000 % 7,44

3.000.000

% 19,37

ÖZEL AMAÇLI T
AŞIT

4.000.000

% 18,59

% 11,82

% 20,69
% 20,00

% 55,92

% 62,58

% 43,72

MOTOSİKLET

TRAKTÖR

KAMYON

KAMYONET

OTOBÜS

MİN
İBÜS

OTOMOBİL

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

% 20,00

% 20,00

% 20,00

% 20,00

% 20,00

Not: Mayıs 2013 tarihi itibariyle TUIK tarafından yayınlanan araç sayısıdır.

Araç Sayısı Sigortasızlık Oranı
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SAĞLIK

Yüz felçleri ameliyatlara bağlı olarak 
oluşabilir. Özellikle kulak, burun, 

boğaz ve beyin ameliyatları sonrasında 
yüz felci görülebilir. Yüz felçleri bunun 
dışında nedeni bilinmeyen şekillerde 
de olabiliyor. Bu durum ‘İdiopatik’ 
yüz felçleri olarak biliniyor. Islak yüzle 
soğuğa ya da rüzgâra maruz kalma, sıcak 
havalarda arabanın klimasını yüze doğru 
tutarak uzun süre çalıştırma, soğuk veya 
kavurucu sıcaklarda arabanın camlarını 
açarak yol almak gibi nedenler ‘İdiopatik’ 
yüz felçleri arasında yer alıyor. 

Gözü etkiliyor

Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Akın 
Banaz, ‘İdiopatik’ olarak bilinen yüz 
felçlerinin genellikle kendiliğinden 
geçtiğini hatırlatarak, “Ancak yüz 
felcinin kendiliğinden düzelmesinden 
bahsedebilmek için iyileşmenin 6 
içerisinde olması gerekir. Genellikle 6 
aydan uzun süren yüz felçlerinin kalıcı 
olduğu düşünülür” dedi. Yüz kaslarını 
çalıştıran sinirin çalışmamasına bağlı 
olarak oluşan yüz felcinin dış görünümde 
ve çiğnemede oluşturduğu sorunların 

dışında göz kapanmasını da olumsuz 
etkilediğini ifade eden Op. Dr. Banaz, şöyle 
konuştu: “Yüz felci göz kapağını kapayan 
kasların çalışmasına engel teşkil eder. Göz 
kapağı ve göz kırpması olumsuz yönde 
etkilenir. Buna bağlı olarak da gözde kuruma, 
batma ve yara oluşma riski artar. Özellikle 
ileri yaştaki hastalarda o bölgedeki dokularda 
sarkma kapakta da sarkmaya yol açabilir. ”

Nasıl tedavi edilir?

Yüz felçlerinin büyük çoğunluğunu geçici 
olarak tanımlayan Op. Dr. Banaz, gözün 
zarar görmemesine dikkat edilmesini ve ilk 
6 ay içerisinde hastalara suni gözyaşlarıyla 
destek tedavisi yapılması gerektiğini söyledi. 
Op. Dr. Akın Banaz, yüz felcinin gözü 
etkilemesiyle ilgili tedaviyi üçe ayırdıklarını 
belirterek, “Bunlar kaştaki düşmeye, üst göz 
kapağına ve alt kapak ile yanağa yönelik 
tedavilerdir” dedi. Op. Dr. Akın Banaz, bu üç 
tedavi yöntemini şöyle anlattı:

l Ağır kaş düşüklüğü varsa direkt cilt alarak 
kaş kaldırma yapılır.

l Kalıcı yüz felçlerinde sarkma olan alt kapak 
kuvvetlendirilmelidir. 

l Alt kapaktaki sarkmayı düzeltmek 
amacıyla cerrahi tedavi yapılır. 

l Üst göz kapağında uygulanan en önemli 
yöntem altın ağırlık uygulamasıdır.

l Altın seçilmesinin nedeni az reaksiyon 
vermesidir. 

l Belli bir ağırlaktaki altın plak kapağın 
içine takılır.

l Yüz felcinde gözü kapayan kas çalışmaz.

l Altın ağırlık yönteminin mekanik 
etkisiyle gözün fonksiyonu yerine 
getirmesi sağlanır. 

l Bir diğer tedavi seçeneği göz kapağını 
yandan kısaltmaktır. Yüz sarkmalarına 
yönelik tüm kapağı yukarı doğru 
çekmek de mümkün olabilir.

Göz kapağına altın ağırlık nasıl 

yerleştirilir?

Op. Dr. Akın Banaz, göz kapağına altın 
ağırlık yerleştirirken, lokal anesteziyle 
cildin uyuşturulduğunu, cerrahi 
müdahale ile üst göz kapağının içine altın 
plağı yerleştirdiklerini söyledi. Banaz, bu 
işlemin 10 dakika sürdüğünü ifade etti.

Camları açarak seyahat etmek
yüz felcine davetiye çıkartıyor

Yazın kavurucu sıcağında aracınızla yolculuk yapmak işkenceye dö-
nüşebiliyor. Çareyi ise bazen klimayı bazen de camları açarak bulu-
yoruz. Ancak iki durum da yüz felçlerine davetiye çıkarabiliyor. Bu 
yüz felçleri genelde kendiliğinden iyileşebiliyor. Ancak 6 ay içerisin-
de iyileşme olmaz ise kalıcı yüz felci tehlikesi doğabiliyor. Dünya-
göz Ataköy’den Op. Dr. Akın Banaz, yüz felci geçirdiğini düşünen ki-
şelerin doktora başvurması konusunda uyarıda bulunarak, “Dış gö-
rünümde, çiğnemede sorunlar oluşturan yüz felci, göz kapanması-
nı da olumsuz etkileyerek göz sağlığını tehlikeye düşürebilir” dedi.  

Op. Dr. Akın BANAZ
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TRAFİK GÜVENLİĞİ

İş dünyası trafik güvenliğinde
Karayolu Trafik Güvenliği Deklarasyonu, Emniyet Genel 
Müdürlüğünce koordine edilen Trafik Güvenliği Platformu 
bünyesine dahil edildi.

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
ile İçişleri Bakanlığı’nın önderliğinde Trafikte 

Sorumluluk Hareketi kapsamında hazırlanan 
ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri 
ve meslek birliklerinin temsilcileri tarafından 8 
Mayıs 2013 tarihinde imzalanan Kurumsal Trafik 
Güvenliği Deklarasyonu, Karayolu Trafik Güvenliği 
Stratejisi ve Eylem Planı hedeflerine ulaşılmak üzere 
yürütülecek olan tüm ulusal kampanyaların ve sivil 
katılım faaliyetlerinin koordine edileceği Trafik 
Güvenliği Platformu’na dahil edildi. Kurumsal 
Trafik Güvenliği Deklarasyonu çalışmaları Trafik 
Güvenliği Platformu’nun sekretarya işlemlerini 
yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 
Hizmetler Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri 
Başkanlığı Trafik Planlama Destek Dairesi 
Başkanı Yılmaz Baştuğ ve Ulaştırma,Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü Denetim Kontrol ve Araç Muayenesi 
Dairesi Başkanı Yılmaz Kılavuz’un başkanlığında; 
BP, Brisa, Ford, Goodyear, Mercedes-Benz 
Türk, Michelin, Pirelli, Shell, Tüm Otobüsçüler 

Federasyonu, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, 
Toyota, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği, 
TÜVTÜRK, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
ve Vodafone temsilcilerinin katılımıyla İstanbul 
Maslak Sheraton Otel’de 8 Temmuz 2013 tarihinde 
yapılan toplantıda, Trafik Güvenliği Platformu’nun 
tanıtımı yapılarak, iş dünyasından beklentiler dile 
getirildi.

EGM yetkilisi Sayın Baştuğ tarafından yapılan 
bilgilendirmede, ülkemizin kanayan yarası trafik 
kazalarının önlenmesi ve trafik kazası ölümlerinin 
2020 yılına kadar %50 oranında azaltılması 
hedefi doğrultusunda hazırlanan 10 Yıllık Eylem 
Planı kapsamında, kurumlar arası işbirliği ve 
koordinasyonun sağlanması, alınan kararların 
ve Eylem Planı’nın uygulanması, ülke genelinde 
yürütülen denetleme faaliyetlerinde etkinliğin 
artırılması, toplum nezdinde gerekli kamuoyu 
desteğinin oluşturulması amaçlarıyla Trafik 
Güvenliği Platformu’nun, 3 Nisan 2013 tarihinde 
yapılan törenle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın himayelerinde kurulduğu belirtildi.

Baştuğ: TGP, tüm trafik güvenliği 
kampanyalarının koordinatörlüğünü üstlendi.

Ayrıca, Karayolu Trafik Güvenliği 10 Yıllık Eylem 
Planı’nın koordinatörlüğünü yürüten Emniyet 
Genel Müdürlüğünün, TGP aracılığıyla trafik 

Kurumsal 
Trafik Güvenliği 
Deklarasyonu, 
Trafik Güvenliği 
Platformu şemsiyesi 
altında, kurumların 
trafik güvenliği 
açısından kurum 
içi uygulamalarını 
geliştirmeleri, 
trafik kurallarına 
uyan seçkin bir yol 
kullanıcısı kitlesinin 
oluşturulması ve iş 
dünyasının topluma 
yönelik faaliyetlere 
katkıda bulunmasının 
sağlanması açısından 
önemli bir yer tutuyor.
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güvenliği alanında sivil toplumun katılımı ile 
organize edilen tüm kampanya ve projelerin 
de koordinatörlük rolünü üstlendiği, böylelikle 
trafik güvenliği alanında ülke genelinde 
yürütülen tüm faaliyetlerin TGP çatısı altında 
tek merkezden takibinin sağlanacağı, 2013-2014 
için ilan edilen “Emniyet Kemeri ve Hız Kontrolü 
Yılları” kampanyasını da yürüten TGP’nin, trafik 
kazalarının önlenmesinde kamuoyu oluşturulması, 
trafik güvenliğinin sürekli gündemde tutulması 
ve sivil toplumun desteğinin alınmasında etkin 
rol üstleneceği bildirilmiş, bu bağlamda, merkez 
yürütme kurulu ile birlikte, insan davranışları, 
denetim, eğitim, şehircilik, karayolları, medya, 
iletişim, taşımacılık, otomotiv vb. konularda ilgili 
kesimlerin bir araya getirileceği ve ülke genelinde 
yürütülecek faaliyetlerin planlanacağı 11 adet alt 
komitenin oluşturulacağı ifade edildi.

Ülke genelindeki tüm kampanya ve projeler TGP 
çatısı altında tek merkezden koordine edilecek. 
Bunun için TGP Logosu ve Trafik Seninle Güvende 
sloganının kullanılması, proje ve faaliyetlerin 
TGP’ye gönderilmesi yeterli olacak.

Platform çatısı altında ülke genelinde hız 
ve emniyet kemeri başta olmak üzere ulusal 
kampanya ve projelerin yürütülmesi, ilgili 
kurumların çalışmalarının koordine edilerek 
tüm kampanyaların ortak dil ve vizyona sahip 
olmalarının sağlanması, TBMM ve medyadan 
gönüllülerin bir araya getirilerek faaliyetlerde siyasi 
ve medya desteğinin alınması, kampanyalarda 
kullanılmak üzere kamu spotları, afişler, broşürler 
vb. materyallerin üretilmesi, platform üyesi olan 
kurum, kuruluş ve iş dünyasından şirketlerin 
çalışanlarının trafik kurallarına uymalarını teşvik 
eden iç denetim uygulamaların geliştirilmesi, illerde 
ihtiyaç duyulan çocuk trafik eğitim parklarının 
yapılması, trafik eğitimlerinde kullanılmak üzere 
trafik eğitim tırları ve emniyet kemeri simülasyon 
cihazlarının temini ve trafik denetimlerinde 
etkinliği artırıcı araç, gereç ve ekipmanların tedariki 
gibi bir çok projenin yürütülmesi planlanıyor.

İş Dünyası Kurumsal Trafik Güvenliği 
Deklarasyonu

Trafik güvenliğinde kamuoyu oluşturulması, 
konunun gündemde tutulması ve kampanyalar 
yürütülmesinin yanı sıra,gönüllülerin kendileri 
ve çevrelerini trafik kurallarına uyan ekosisteme 
dâhil etmeleri, böylelikle kurallara uyan seçkin bir 
kitlenin oluşması ve hayatın her alanında görünür 
olmalarının sağlanması oldukça önem arz etmekte. 
Bu konuda profesyonel sürücü kitlesine sahip İş 
Dünyamıza önemli görevler düşüyor.

Bu bağlamda, iş dünyasından kurum, kuruluş veya 
şirket çalışanlarının trafik kurallarına uymalarının 

teşvik edilmesi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı(UDHB) ve İçişleri 
Bakanlığınca hazırlanan Kurumsal Trafik Güvenliği 
Deklarasyonu, trafik güvenliğine sosyal sorumluluk 
bağlamında gönüllü olarak katılım taahhüdünü 
içeriyor ve kurumsal izleme ve iç denetim 
prosedürlerini ortaya koyuyor.

3 Nisan 2013’te açılışı yapılan TGP ile birlikte 
Deklarasyonun da TGP çatısı altında yer alması 
hedefiyle, 8-10 Mayıs 2013 tarihli Karayolu Trafik 
Güvenliği Sempozyumu’nda Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM) ve Karayolu Düzenleme Genel 
Müdürlüğü(KDGM) koordinesiyle İçişleri ve UDH 
Bakanlarının katılımlarıyla sektörden 20 şirket için 
Deklarasyon imza töreni gerçekleştirildi.

Trafik güvenliği alanında yürütülen çalışmaların 
ortak dil ve vizyona sahip olması, kampanyaların 
etkinliğinin artırılmasını ve neticede istenen 
verimin elde edilmesini sağlamakta. Bu nedenle 
8 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul’da yapılan 
toplantıda, KDGM’nce oluşturulan Kurumsal 
Trafik Güvenliği Deklarasyonunun iş ve işlemleri, 
trafik güvenliği alanında sivil toplumun katılımı 
ile organize edilen tüm kampanya ve projelerin de 
koordinatör rolünü üstlenen TGP’na devredilmiş 
oldu.

Bu tarihten itibaren Deklarasyon imza etkinlikleri 
EGM’nce gerçekleştirilecek, faaliyetler TGP çatısı 
altında organize edilecek, ayrıca Deklarasyon 
taahhütlerinin izlendiği raporlama işlemleri 
TGP’nin resmi web sitesi www.tgp.gov.tr üzerinden 
takip edilecek. Toplantıda EGM yetkilileri 
katılımcılardan resmi web sitelerinde TGP’ye link 
vererek tanıtımını yapmalarını, ayrıca web siteleri 
başta olmak üzere yürütülecek faaliyetlerde TGP 
logosu ve sloganının kullanmalarını talep etti.

Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu, Trafik 
Güvenliği Platformu şemsiyesi altında, kurumların 
trafik güvenliği açısından kurum içi uygulamalarını 
geliştirmeleri, trafik kurallarına uyan seçkin bir yol 
kullanıcısı kitlesinin oluşturulması ve iş dünyasının 
topluma yönelik faaliyetlere katkıda bulunmasının 
sağlanması açısından önemli bir yer tutmakta.
Trafik güvenliğine gönüllü olarak destek veren 
kurum, kuruluş ve şirketlerin katkılarıyla, 2020 
yılına kadar 10 Yıllık Eylem Planı çerçevesinde 
binlerce insanımızın karayollarında olası ölümleri 
ve/veya yaralanmaları engellenebilecek. Trafik 
Güvenliği Platformu çatısı altında tüm gönüllü 
kurumların katılımına açık olan Kurumsal Trafik 
Güvenliği Deklarasyonu’nun kapsamının, ilerleyen 
günlerde yeni kurumların imzalamasıyla daha da 
genişleyeceği bekleniyor. 

Trafik güvenliğine 
gönüllü olarak 
destek veren kurum, 
kuruluş ve şirketlerin 
katkılarıyla, 2020 yılına 
kadar 10 Yıllık Eylem 
Planı çerçevesinde 
binlerce insanımızın 
karayollarında 
olası ölümleri ve/
veya yaralanmaları 
engellenebilecek. 
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Gençlerimiz trafik sorununa 
ürettikleri çözümleri
Fransa’da dünyayla paylaştı
Renault’nun Birleşmiş Milletler Yol 
Güvenliği İçin Küresel Eylem 10 
Yılı kapsamında düzenlediği Sizin 
Fikriniz Sizin Projeniz yarışmasının 
uluslararası ödül töreni Fransa’nın 
başkenti Paris’te yapıldı. Türkiye’nin 
de içinde olduğu altı ülkeden 
gençler, trafikte yaşadıkları 
sorunları çözmek için hayata 
geçirdikleri birbirinden ilginç ve 
önemli girişimleri birbirleriyle ve 
uzmanlarla paylaştı.

G ençlerin çevrelerinde yaşadıkları trafik 
sorunlarını saptayıp, hayal güçlerini 

zorlayarak, bu sorunlara çözüm üretmelerini ve 
çözümlerini uygulamalarını da amaçlayan Sizin 
Fikriniz Sizin Projeniz adlı uluslararası yarışmanın 
ödül töreni Fransa’nın başkenti Paris’te Renault’nun 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Türkiye ayağını, Renault Mais, İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme 
Derneği ve Total Oil Türkiye’nin birlikte düzenlediği 
yarışma; tüm dünyada ve Türkiye’de liselileri yakın 
çevrelerindeki ulaşım ve yol güvenliği sorunlarının 
çözümü  için harekete geçirdi. Birbirinden ilginç 
projeler arasından ‘Servisçini Denetle Trafik 
Emniyette’ adlı projesiyle Türkiye Birincisi olan 
Füsun Yönder Anadolu Lisesi öğrencileri, Fransa'da 
yapılan uluslararası buluşmaya katılıp, güvenlik ve 
çevre yararına olan projelerini tanıtarak, Türkiye’yi 
temsil etti.

2000 yılında Fransa Renault tarafından hayata 
geçirilen Herkes İçin Güvenlik programından, 
bu güne kadar 35 ülkeden 13 milyondan fazla 
öğrenci yararlandı. Bu programın bir diğer ayağı 
olan Sizin Fikriniz Sizin Projeniz yarışmasına 
katılan öğrencilerin bir araya geldiği ve yol 

güvenliği konusundaki vizyonlarının da paylaşıldığı 
uluslararası buluşmada, Türkiye’nin yanı sıra 
Fransa, Bulgaristan, Estonya, Polonya ve Slovenya 
yer aldı.

Türkiye birincisi proje İstanbul’daki okullarda 
uygulanacak

Okullarını Türkiye ve Fransa’da temsil eden Ömer 
Berkay Fındık, Salih Ceyhun Yılmaz ve Hasan 
Özcan proje ve yarışma izlenimlerini şu sözlerle 
anlattı:

“Okul servislerinin karıştıkları trafik kazaları 
İstanbul basınının haber sayfalarında dikkat 
çekiyordu. Bunun üzerine Füsun Yönder Anadolu 
Lisesi öğrencileri olarak harekete geçmeye karar 
verdik ve elimize kalem kağıt alarak iki ay boyunca 

2000 yılında Fransa 
Renault tarafından 
hayata geçirilen 
Herkes İçin Güvenlik 
programından, bu 
güne kadar 35 ülkeden 
13 milyondan fazla 
öğrenci yararlandı. 
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servis şoförlerinin dikkatsiz davranışlarını ve 
trafik ihlallerini not ettik. Daha sonra onlara bu 
notların birer “kopyasını” verdik. Bunun ardından 
sürücülerin tavrının baştan aşağı değiştiğini gördük. 
Öyle ki İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Sayın 
Muammer Yıldız bu girişimi kentteki tüm okullara 
yaymaya karar verdi."

“Gençler kendi sorunlarına sahip çıkıyor” 

Projeyi Türkiye’de gerçekleştiren Renault Mais’in 
Genel Müdürü İbrahim Aybar da yarışmaya ilişkin 
şunları dile getirdi:

“Renault Türkiye olarak 2002-2003 Eğitim Öğretim 
Yılı’nda başlattığımız ve 11 yıldır sürdürdüğümüz 
Sokakta İlk Adımlar Yol Güvenliği Eğitim 
Projesiyle, Türkiye’de 8 yaşındaki 1 milyon 200 bin 
çocuğumuza trafikte kendilerini korumayı öğrettik. 
Renault Global olarak ise Herkes için Güvenlik 
ve Ulaşım programı kapsamında tüm dünyada 
13 milyonun üzerindeki öğrenciyi yol ve trafik 
güvenliği konusunda eğittik. Ortağı olduğumuz 
Birleşmiş Milletler programı çerçevesinde 
Türkiye’de ehliyet ve sorumluluk alma yaşına 
yaklaşan liselilere yöneldik. Bu defa amacımız 
liselilere yol güvenliği eğitimi vermekten çok, 
onları yol güvenliği, sürdürülebilir ulaşım ve çevre 
sorunlarına sahip çıkmaları ve yakın çevrelerinde 
bu konuda bir fark yaratmaları konusunda teşvik 
etmek.  Bu bir anlamda demokratik vatandaşlık ve 
katılımcılık eğitimidir. Gençlerin kendilerine gerçek 
ve tam bir inisiyatif verildiği zaman, son derece 
yaratıcı olabileceğini ve aynı zamanda sorumluk 
üstlenebileceğini bu yarışma bize çok net bir şekilde 
gösterdi."

Gençler Hangi Projeleri Geliştirdi? 

Uluslararası Proje Özetleri

Türkiye: Amaç, öğrencilerin servis sürücülerini 
denetleyerek, daha bilinçli ve aktif yolcu 
konumuna gelmeleriydi. Füsun Yönder Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin saptadığı sorunlar servis 
sürücüleriyle de paylaşıldı ve bu sürücülerde 
davranış değişikliği gerçekleşmesi sağlandı. Bir 
yandan da gençlerin trafik kurallarını aktif biçimde 
öğrenmeleri sağlandı ve bu konuda duyarlılıkları 
artırıldı. Gençlerin projesi İstanbul’da başka 
okullarda da yaygınlaştırılacak.

Bulgaristan: Sofya’daki Petar Beron Okulu’nun 
öğrencileri, çevre konusuyla ilgili bir dizi afiş 
oluşturdu. Mesajı görüntüler halinde vermek 
için renkleri ve doğayı bir araya getirdiler. 
Ayrıca oyunlar üreterek ve sahada ziyaretler 
gerçekleştirerek, güvenlik konusuna odaklandılar.

Estonya: “Kask takın, güvenlik yeleği giyin. Bu 
sizin için en iyisidir”: Sagadi Okulu öğrencileri 

yol güvenliği ile ilgili projelerini şarkılarla ve 
floresan renkli ceketleriyle özetlediler. Projelerinin 
hareket noktasını “bisikletli çocukları trafikte tüm 
olanaklarla görünür kılmak” cümlesiyle özetlediler. 
Kampanyaları yerel basında geniş yer buldu ve 
bugün Sagadi’de bisikletler artık göze çarpmadan 
geçmiyor.

Fransa: Yonne bölgesindeki Saint-Julien du Sault 
Okulunun hazırlık sınıfı iki farklı yol imgesiyle 
okul yolundaki trafik güvenliğini resmetmişti: Bu 
yollardan birincisi sınıfa, ikincisi ise doğrudan 
hastaneye gidiyordu. Her iki yolun etrafı “Bizim 
Hayatlarımız” sloganıyla birlikte çepeçevre kalplerle 
sarılmıştı. Bugün, öğrenciler panolarını ezbere 
biliyorlar ve hatta Charles (6 yaşında) ‘Sarıda halen 
durmak gerektiğini’ anne-babasına bile öğretmiş.

Polonya: Miklusy Okuluna güvenli gitmek için 
bir üst geçit, kaldırımlar ve otobüs durakları 
eksikti ve şehrin sinyalizasyon panoları 
eskimişti. Bu ihtiyaçları tespit eden öğrenciler 
bir iletişim kampanyası tasarladı. Ve bir üst geçit 
yapıldı, panolar yenilendi ve inşa edilecek yeni 
kaldırımlarda iki yeni otobüs durağı yer alacak.

Slovenya: Novo Mesto Okulunun öğrencileri, okul 
çevresinde üç güvenlik sorunu tespit etti ve bunları 
giderme olanaklarını araştırdı: Bu bağlamda otobüs 
durağının güvenlikli hale getirilmesi için yerel 
yönetimler nezdinde yapılan girişimler sonucunda 
otobüs durağının yeri değiştirildi. Okul önündeki 
trafiğin azaltılması için otomobil paylaşımı ve okul 
servisleri için kampanya başlatıldı. Tehlikeli bir 
kavşağın düzenlenmesi için girişimler ise devam 
ediyor. Isa ve Ada adlı öğrenciler bu konuyu 
sonuçlandırmakta kararlılar. 

Gençlerin çevrelerinde 
yaşadıkları trafik 
sorunlarını saptayıp, 
hayal güçlerini 
zorlayarak, bu 
sorunlara çözüm 
üretmelerini 
ve çözümlerini 
uygulamalarını da 
amaçlayan Sizin 
Fikriniz Sizin Projeniz 
adlı uluslararası 
yarışmanın ödül töreni 
Fransa’nın başkenti 
Paris’te Renault’nun 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 
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GAZ Ticari Araçlar Türkiye, bayi ağını 
genişletmeye devam ediyor. Yaygın 
servis ağını ve satış sonrasında 
farklılık yaratmayı amaçlayan GAZ 
Ticari Araçlar Türkiye, Samsun, 
Konya ve Eskişehir illerinde hizmete 
sunduğu yeni bayilerle yetkili servis 
sayısını 35’e, yetkili satıcı sayısını ise 
13’e yükseltti. 

Gaz Ticari 
Araçlar Türkiye 
Büyümeye 
Devam Ediyor 

Türkiye’de büyüme kararı alan Rusya'nın en 
önemli ticari araç markası olan GAZ için 

Mersa Otomotiv, Aralık ayında Sakarya'da 15 
milyon Euro'luk yatırımla montaj fabrikasını hayata 
geçirmişti. 

Bu yatırımla ve başlatılan yerlileştirme çalışmaları 
ile hafif ticari araç pazarının en önemli 
aktörlerinden olmayı hedefleyerek, Türkiye’deki 
pazar payını günden güne artıran Gaz Ticari 

Araçlar Türkiye, yılsonu itibari ile yetkili satıcı 
sayısını 25’e, yetkili servis sayısını da 41’e çıkarmayı 
hedefliyor.

Bayi ağını genişletirken öncelikli hedeflerinin satış 
payının yüksek olduğu iller olduğunu belirten 
Gaz Ticari Araçlar Türkiye Genel Müdürü Cengiz 
Tiryakioğlu,  “ Satış sonrasında ise Diyarbakır'dan 
Erzurum'a, Erzurum'dan Artvin'e kadar bir ağ 
kurmak istiyoruz. Çünkü bugün sadece araçların 
satıldığı yerler değil, aynı zamanda bu araçların 
ticari araç olması sebebiyle gideceği yerler de önem 
taşıyor. Türkiye'nin büyük illeri, orta büyüklükteki 
illeri ve geçiş güzergâhındaki iller de dahil olmak 
üzere büyük bir yapıyı kurmak için çalışıyoruz” diye 
konuştu. 

Satış sonrasında ve müşteri memnuniyetinde 
bir fark oluşturmak gerektiğine dikkat çeken 
Tiryakioğlu, “Pazara en son giren marka 
olarak temel amacımız satış sonrası müşteri 
memnuniyetini yakalamak. Bunu yapabilmek için 
de Türkiye'nin pek çok noktasında standartlara 
uygun servis ve hizmet ağını kurmak başlıca 
amacımız. GAZ Ticari Araçlar Türkiye, montajını 
ve distribütörlüğünü yaptığı GAZelle Business 
kamyonetlerle Türk halkını buluşturmaya devam 
edecek” dedi.  
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İnci Akü, İş Dünyasının Oscarı olan Avrupa İş 
Ödülleri  ‘Ulusal Şampiyonlar’ı arasında yerini aldı

İnci Akü, Avrupa İş Ödülleri’nde Millicom Çevre ve Kurumsal 
Sürdürülebilirlik kategorisinde ‘Ulusal Şampiyonlar’ arasında 
yerini aldı. Avrupa’nın en yenilikçi, en mükemmel şirketlerini 
tespit ederek, onlara destek olmak, başarılarının diğer şirketlere 
örnek olmasını sağlamak amacıyla 2007 yılında kurulan 
organizasyonun verdiği ödüller iş dünyasının Oscar’ı olarak kabul 
ediliyor.

Akü sektöründe hayata geçirdiği ilklerle 
sektörün gelişimine öncülük eden İnci 

Akü, Avrupa İş Ödülleri’nde (European Business 
Awards-EBA)  Millicom Çevre ve Kurumsal 
Sürdürülebilirlik kategorisinde ‘Ulusal Şampiyonlar’ 
arasında yer aldı. Bir sonraki aşama olarak 
da önümüzdeki günlerde Ruban d'Honneur 
(Onur Kurdelası) için Avrupa’ daki  rakipleriyle 
mücadele edecek. 31 Avrupa ülkesinden 526 Ulusal 
Şampiyonun belirlendiği ilk değerlendirmede, 
Türkiye’den 40 kurum yer alıyor.

2007 yılından beri Avrupa’da farklı sektörlerden 
binlerce firmayı inovasyon, liderlik, sosyal 
sorumluluk, pazarlama, büyüme stratejileri, 
çalışan bağlılığı, süreç yönetimi ve müşteri 
sadakati alanlarında değerlendiren Avrupa İş 
Ödülleri, kurumlara başarılarını Avrupa çapında 
kanıtlamaları için fırsat veriyor ve iş dünyanın 

en prestijli organizasyonlarından biri olarak 
gösteriliyor.

Uluslararası marka değerlendirme şirketi Brand 
Finance tarafından hazırlanan ‘Türkiye'nin En 
Değerli Markaları' listesinde ilk 100 arasında yerini 
alan İnci Akü, global markalaşma çalışmalarıyla 
gerek yurtiçinde gerek yurt dışında yakaladığı başarı 
grafiğini her geçen gün yukarıya taşırken ödüllerle 
de başarılarını taçlandırıyor.

İnci Akü’nün ‘Ulusal Şampiyon’ olarak Türkiye’yi 
temsil etmesine ilişkin değerlendirmede bulunan 
İnci Akü Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Göksel Paker, “Geride bıraktığımız 29 yılda, birçok 
önemli başarıya imza attık ve gerçekleştirdiğimiz 
ilklerle sektörümüzde öncü olduk Bulunduğumuz 
sektöre markalaşma anlayışını taşıyarak, uluslararası 
alanda markamızla ödüller alıyoruz.  Bugün de . 
Avrupa’nın en yenilikçi, en mükemmel şirketlerini 
tespit ederek, onlara destek olmak amacıyla 
kurulan   Avrupa İş Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil 
etmeye hak kazanan ilk ve tek akü üreticisiyiz. 
Ulusal Şampiyonlar Millicom Çevre ve Kurumsal 
Sürdürülebilirlik Ödülü kategorisinde yer almak 
bize gurur verdi. Bugün sektörümüzün ihracat 
lideri olarak 4 kıtada 72 ülkeye ürünlerimizi ihraç 
ediyor, dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururla 
temsil ediyoruz.  Bizim gerek üretim anlayışımızda 
gerek iş yapış biçimimizde ‘çevre’ ve ‘sürdürebilirlik’ 
önceliklerimiz arasında yer alıyor. Breeam Sertifikalı 
ilk tesise sahip olmamız, Dalyan’da yürüttüğümüz ve 
mazotla çalışan gezi teknelerinin enerjisini aküden 
alan çevre dostu elektrikli motorlu tur teknelerine 
dönüştürülmesini hedefleyen, Dalyan Kanalı ve 
Caretta Carettalar için önem taşıyan Mavi Deniz 
Özgür Caretta projemiz, İnci Akü Ormanlarımız, 
yeşil teknolojiyi temel alan projelere olan desteğimiz 
bizi bu kategoride “Ulusal Şampiyonlar” arasına 
soktu. Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu’nda 
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. ” dedi.
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BASF, "Biz kimya yaratıyoruz dünya turu" 
ile yeniliklerini sergiliyor
Ocak 2012'de Mannheim, 
Almanya'da başlayan dünya turu, 
İstanbul’a gelmeden önce dünya 
genelinde 10 şehri ziyaret etti. 
Etkinlikte Daimler ile yapılan iş 
birliği sonucunda geliştirilmiş olan 
konsept araç Smart Forvision 
tanıtıldı. Smart Forvision’da 
BASF’nin fark yaratacak 3 yenilikçi 
teknolojisi öne çıkıyor. 

K imya alanındaki yenilikler, geleceğin mobilitesi 
için önemli yeni yaklaşımlar sunuyor. Ağırlığın 

ve emisyonun azaltılmasına, tasarıma, yeni güç 
aktarım mekanizmalarına, emniyet ve ısı yönetimi 
gibi trendlere öncü olan BASF, otomobillerde kimya 
yardımıyla geliştirilmiş ürün ve teknolojilerin daha 
fazla kullanılacağını öngörüyor.

Bu noktada araçların verimliliğini arttırmak ve 
yakıt tüketimini azaltmak için, metal parçaların 
yerine plastik parçaların kullanıldığı daha hafif 
yapıların oluşturulması önemli bir etken olarak 
dikkat çekiyor. BASF plastik ürünleri; otomobil 
gövdesinde, şaside, iç donanımlarda ve motor 
parçalarında kullanıldığında metal parçalara 
oranla ağırlığı yarı yarıya azaltıyor. Bir otomobilin 
ağırlığının 100 kilogram azaltılması, yakıt 
tüketimini 100 kilometrede yaklaşık 0.4 litre 
düşürüyor.

Daimler ile yapılan iş birliği sonucunda geliştirilmiş 
olan konsept araç smart forvision’da BASF’nin fark 
yaratacak 3 yenilikçi teknolojisi öne çıkıyor: Hafif 
konstrüksiyon çözümler, ısı yönetimi ve elektro 
mobiliteye özel enerji verimliliği. Araçta, dikkat 
çekici bir yenilik olarak BASF’nin geliştirdiği yeni 
yüksek-performans malzemesi Ultramid® Structure 
kullanılarak üretilen dünyanın seri üretime uygun 
ilk tümüyle plastik jantları bulunuyor. Metalle aynı 
derecede dayanım sağlayan Ultramid® Structure, 
ağırlığın yüzde 30 düzeyinde azaltılmasına olanak 
tanıyor.

BASF'nin 10 farklı alandaki inovatif çözümlerini 
sergilediği “Biz kimya yaratıyoruz dünya turu” (We 

create chemistry world tour); iş ortakları, müşteriler, 
basın mensupları, STK temsilcileri, çalışanlar ve 
üniversite öğrencilerinden oluşan bir topluluğu bir 
araya getiriyor. İnteraktif sergi, şirket paydaşlarının 
BASF'nin toplumun günümüzdeki ve gelecekteki 
ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı ürün portföyünü 
ve teknolojilerini deneyimlemesine yardımcı olmak 
üzere tasarlandı. BASF, etkinlik kapsamında bitki 
koruma ürünlerinden elektromobilite çözümlerine;  
modern yalıtım malzemelerinden sürdürülebilir 
beton teknolojilerine kadar 10 farklı  inovasyonunu 
tanıtıyor. AgCelence, Consumer Driven Innovation 
(Tüketici Odaklı İnovasyon), Ecoflex-Ecovio, 
Elastopave, Emobility (Elektromobilite, Modern 
Insulation (Modern Yalıtım), New Concrete 
Technology (Yeni Beton Teknolojisi), Pure Balance, 
smart forvision ve Windy Future (Rüzgarlı Gelecek) 
temalarına sahip 10 ayrı BASF standını ziyaret 
eden katılımcılar, yetkililerden BASF’nin sunduğu 
çözümlere ilişkin detaylı bilgi aldı.

BASF, 2011 yılında 1.6 milyar Avro olan ARGE 
harcamalarını 2012 yılında 1.7 milyar Avro'ya 
yükseltti. Bu artışın, BASF'nin araştırmalarını 
global pazarlara ve müşteri sektörlerine daha yakın 
bir şekilde yeniden yapılandırma hedefiyle ilgili 
olduğu belirtiliyor. 2012 yılında pazara 250'den 
fazla yeni ürün çıkartan BASF'nin araştırma ekibi, 
2012 yılında yenilikçi gücünü yeni bir performans 
seviyesine çıkarttı..  

BASF, 2020’de 110 
milyar Euro’ya çıkması 
hedeflenen cirosunun 
% 45’ini gelişmekte 
olan pazarlardan elde 
etmeyi planlıyor. BASF, 
2020’de 22 milyar 
olarak gerçekleşmesini 
beklediği FVAÖK (Faiz, 
vergi ve amortisman 
öncesi kar) rakamına 
ulaşmak için ise 
inovasyon ve Ar-Ge’nin 
çok büyük önem 
taşıdığına inanıyor.
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SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Continental’den Uyarı:
Tatil Öncesi Lastiklerinizi Kontrol 
Etmeyi Unutmayın!

Tatilinizi Keyifli Geçirmenin Yolu 
Güvenli Sürüş Önlemlerinden Geçiyor!

Continental Türkiye Binek 
Lastikleri Satış Müdürü Mehmet 
Akay, yaklaşan Ramazan 
Bayramı öncesinde, tatili fırsat 
bilerek yola çıkacak sürücülere 
güvenli bir sürüş için uyarılarda 
bulundu!

Hava basıncı eksik olan lastikler, oldukça tehlikelidir.

Doğru lastik havası, yakıt tasarrufu sağlar

Diş derinliği, düşük lastikler fren mesafenizi iki 
katına çıkartır.
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Continental Türkiye Binek Lastikleri 
Satış Müdürü Mehmet Akay, bayram 

tatilinin başlayacağı ve binlerce aracın 
yollarda olacağı şu günlerde, emniyetimiz 
için yol ile temasımızı sağlayan lastiklerimizi 
kontrol etmeden yola çıkmamamız gerektiğini 
vurgularken, lastiklerin hava basıncı ve diş 
derinlikleri ile ilgili bazı konulara değindi.

Yola çıkmadan önce, mutlaka lastik basıncının 
kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen 
Mehmet Akay, lastiklerin soğukken yani yola 
çıkmadan önce veya yola çıkılan ilk 15-20 
km içerisinde kontrol edilmesi gerektiğini, 
bunun yanında güneşin altında kalmış bir 
aracın lastik basınçlarının ise normalden fazla 
çıkabileceğini belirtti. 

Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış 
Müdürü Mehmet Akay; “Özellikle kalabalık 
aileler uzun yola çıkarken araçların yol 
boyunca taşıyacağı ağırlığı hesap ederek 
lastiklerin havasını normale göre arttırmaları 

Arabanızın en önemli parçası motoru değildir.

Araba lastikleri genellikle aracın aşağı yukarı en önemsiz parçaları olarak görülür. Bu doğru 
olmaktan çok uzak bir yaklaşımdır. Lastikler aracın yol ile temas eden tek kontak noktasıdır. 
Sizleri ciddi, yüksek kaliteli, şasinin bir bileşeni olarak modern yüksek süratli arabaları için 
uzman mühendisler tarafından geliştirilmiş lastikleri keşfetmeye davet ediyoruz.  Sadece farklı 
süspansiyon sistemlerine uyumu ve direksiyon hareketlerine en uygun tepki vermesi değil, 
yumuşak bir şekilde dönmesi ve dayanıklı da olması gerekmektedir. Bunların ışığında, araçların 
yollarda sağ salim ve güvenli kalabilmesi için, lastiklerin frenleme, hızlanma ve virajlarda 
ortaya çıkan baskı ile başa çıkabilmesi gerekmektedir. Bu bilhassa yolun ıslak ve kaygan, ve ya 
kar ve buz kaplı olduğu durumlarda önem kazanır. Bu yüzden işte sizlere lastiklerinizin uygun 
bakımı için aklınızda bulunması gereken bazı tavsiye ve öneriler.

Continental, 2012 yılında 32.7 milyar 
Euro'luk bir ciro ile dünya çapında önde 
gelen otomotiv tedarikçilerindendir. Fren 
sistemleri, motor ve şasi sistemleri ve 
elemanları, aletle donatım, infotainment 
(bilgilendirmeli eğlence) çözümleri, araç 
elektroniği, lastik ve teknik elastomer 
ürünleri sunucusu olarak Continental; 
daha fazla sürüş emniyeti sağlamaya 
ve küresel iklimi korumaya önemli 
katkılarda bulunmaktadır. Bunun 
ötesinde, Continental ağa bağlı otomotiv 
iletişiminde yetkin bir iş ortağıdır. 
Continental 46 ülkede yaklaşık 170.000 
çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 

Continental Lastikleri, modern sürüş için 
ayarlanmış ileri teknoloji ürünleridir. 
Lastiklerinizin bakımını uygun şekilde 
yaparsanız, size muhteşem bir servis 
sağlarlar. Tüm karmaşık teknoloji 
ürünlerinde olduğu gibi, lastiklerinize 
dikkatli bir şekilde ilgilenmelisiniz.  
Bu şekilde lastiklerin kullanım süresi 
boyunca optimum sürüş konforuna ve 
performansına ulaşabilirsiniz.

Tavsiyemiz:

2 haftada bir yedek de dahil olmak üzere 
lastik basıncınızın kontrolünü yapınız. Eğer 
hasar gördüğünden şüphelenmişseniz ya da 
bir hasara rastlarsanız, derhal lastiklerinizi 
profesyonel bir lastik servisinde kontrol 
ettirin.

gerekiyor. İçerisindeki hava miktarı, ortalama 
olarak maksimum yüzde 10 arttırılmış olan 
bir lastik, hem daha geç ısınarak hem de 
daha düşük yuvarlanma direnci sağlayarak, 
yol boyunca yakıt verimliliğini sağlamaya da 
yardımcı olacaktır” dedi. 

Uygun hava basıncı kadar, lastiklerin de 
yol şartlarına ve kullanım amacına uygun 
olması gerektiğini belirten Mehmet Akay; 
“Lastik hava kontrolü sırasında, lastiğin 
diş derinliklerinin de kontrol edilmesi 
gerekiyor. Diş derinliği 3 milimetrenin 
altında olan lastikler güvenlik açısından 
çok fazla riski de beraberinde getirdiği 
için, bu lastiklerin kullanılmasını kesinlikle 
önermiyoruz. Continental Lastikleri olarak 
en önemli ve öncelikli konumuz güvenlik 
olduğu için, sürücülerin ıslak veya kuru 
zemin fark etmeksizin daha güvenli bir 
sürüş sağlayabilmeleri için, lastiklerini 
kontrol etmeden yola çıkmamalarını tavsiye 
ediyoruz.” dedi. 

Mehmet Akay, diş derinliğinin yanı sıra, 
stepnenin de mutlaka kontrol edilmesi 
gerekliliğine değinirken, genellikle bu 
ayrıntının atlanması nedeni ile küçük 
sıkıntılarla atlatılabilecek olayların, maalesef 
kimi zamanlar ciddi sorunlar haline 
dönüştüğünü ifade etti. 
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Dünyanın ilk lüks elektrikli otomobili yola çıkıyor 
Global krizle birlikte geri plana itilen elektrikli otomobilde üreticiler yeniden hızlanıyor. Alman 
BMW, birkaç yıldır konsept olarak sergilediği elektrikli serinin ilk modeli i3’ü kasım ayında satı-
şa sunacak. Premium (lüks) sınıfın ilk elektrikli otomobili olarak tanıtılan BMW i3, Londra, New 
York ve Pekin’de ortak düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.

Performans ve çok yönlülük sınıfının 
en güzel aracında buluştu

SEAT Leon ailesinin genç, dinamik, 
tasarım odaklı ve sportif özelliklerini, 

sıra dışı düzeyde kullanışlılıkla bir araya 
getiren yeni üyesi Leon ST tanıtıldı. Leon 
ailesinin üçüncü üyesi Leon ST, spor 
karakteri ile günlük kullanımdaki kolaylığı 
bir arada sunan özellikleriyle sınıfında son 
derece iddialı.

En ince ayrıntısına kadar etkileyici 
derecede çok yönlülük ve işlevsellik sunan 
Leon ST, işçilik ve üst seviye kalitedeki 
malzemeleriyle öne çıkıyor. Leon ST’nin 
587 litre olan bagaj kapasitesi, arka koltuk 
arkalıkları yatırıldığında 1470 litreye 
yükseliyor ve oldukça geniş bir taşıma 
alanı sağlıyor.

SEAT tasarım dilinin yanı sıra malzeme 
ve işçilikteki yüksek kalite geleneğinin 
devam ettiği Leon ST, yol tutuş özellikleri 
itibarıyla da ailenin diğer iki üyesi; Leon 
ve Leon SC kadar hassas ve dinamik. 

Üstelik, Full-LED far ve yorgunluk tespit 
sistemi gibi ilerici teknoloji seçenekleri de 
müşterilere opsiyonel olarak sunuluyor.

Belirgin sportif özelliklerin yanı sıra üstün 
bir verimlilik seviyesinin de geliştirmede 
ön plana alındığı Leon ST, 1.2 ile 2.0 
litre arasında değişen hacimlerde, 105 
hp ile 265 hp arasında güç üreten, yakıt 
verimliliği yüksek TDI ve TSI motorlarla 
alınabiliyor.

Sınıfının en hafif ağırlıktaki modeli

Leon ST’de sağlanan etkileyici yakıt 
tasarruf değerleri, hafif yapı teknolojisinin 
bir sonucu. Baz versiyonda ağırlığı sadece 
1233 kilogram olan Leon ST, beş kapılı 
Leon’a göre sadece 45 kilogram fazla. Bu 
değeriyle sınıfının en hafif modeli olan 
Leon ST, aynı zamanda günlük hayatta 
kullanışlılık açısından büyük yarar 
sağlayan birçok işlevsel ayrıntıya da sahip. 
Bagaj bölmesinden kolaylıkla yatırılabilen 
arka koltuk arkalıkları, yükleme ve 
boşaltmayı kolaylaştıran zemin, uzun 
eşyaların taşınmasına olanak sağlayan 
yatırılabilen yolcu koltukları bu detayların 
başında geliyor. 

SEAT’ın tamamen yenilenen 
ve pazara sunulduğu günden 
itibaren büyük beğeni 
toplayan modeli Yeni Leon 
ailesine üçüncü üye eklendi: 
SEAT Leon ST.

Dünyanın ilk seri üretim 
Hyundai ix35 Fuel Cell'leri 
şimdi İngiltere'de
Dünyanın hidrojenle çalışan 
ilk seri üretim yakıt hücreli 
otomobili Hyundai ix35 Fuel Cell, 
Danimarka ve İsveç’in ardından 
İngiltere’de de trafiğe çıktı.

Londra Hidrojen Ağı Genişletme (LHNE) 
projesi kapsamında kullanılacak olan 

beş adet Hyundai ix35 Fuel Cell, yeni nesil 
teknolojisi ve çevreye duyarlı yapısıyla 
projenin en önemli oyuncularından biri 
olacak. Hidrojenle çalışan yakıt hücreli 
araçların global merkezi haline gelmeyi 
amaçlayan Londra, böylelikle projenin resmi 
olarak başlamasında etkili olacak. 

Hyundai ix35 Fuel Cell, tamamen hidrojen ile 
dolu deposuyla 594 kilometre durmaksızın 
gidebiliyor. Kullanımı son derece kolay olan 
hidrojen, güvenilir ve pratik olmasıyla da 
öne çıkıyor. LHNE Projesi’nin en büyük 
araç destekçisi ve tedarikçisi olan Hyundai, 
Londra ile Güney Doğu İngiltere’de hidrojen 
ulaşım ağını kuracak olan alt yapı ve işletme 
konusundaki uzman şirketlerin oluşturduğu 
konsorsiyumun bir parçası olacak. Teknoloji 
Strateji Kurulu ve İngiliz hükümeti 
tarafından da desteklenen proje sayesinde, 
günlük hayatta hidrojen yakıtlı araçların 
yaygınlaştırılmasıyla çevreye karşı üst düzey 
koruma sağlanmış olacak. 



53AĞUSTOS 2013

Mini'den Countryman ALL4 Camp ve Clubvan Camper
Dünyanın en lüks mobil çadırı ve yine en lüks küçük kamp aracı olarak adlandırılan araçlar Mini 
Countryman ALL4 ile MINI Contryman platformları üzerine geliştirildi. MINI’nın dört tekerlek-
ten çekiş sistemli ALL4 modelinin tavanına monte edilen port bagaj görünümlü çadır sayesinde ko-
naklama imkanı bulunmayan yerlerde uyku problem olmaktan çıkacak.

420 kg hafifledi,
daha çevreci oldu

L and Rover’ın en popüler modellerinden 
biri haline gelen Range Rover Sport 

yenilendi.	Evoque’la	başlayan	tasarım	
çizgisine kavuşan otomobil alüminyum yapısı 
sayesinde 420 kilograma varan hafifleme ile 
daha çevreci bir konuma geçti. Asfalttaki 
dinamizmini yüksek arazi performansı ile 
birleştiren Range Rover Sport, 4,85 metrelik 
uzunluğu ile 5+2 koltuk seçeneği sunabiliyor. 

SUBARU, Frankfurt’ta “Yeni WRX 
Konsept” ve “VIZIV Konsept”i sergileyecek

Subaru, markayı geleceğe taşıyan konsept modellerini dünya otomotiv sektörünün en 
önemli fuarları arasında yer alan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda 8’inci salondaki stan-

dında sergileyecek. 14 Eylül 2013 tarihinde ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanan fu-
arda Subaru, sergileyeceği iki konseptiyle adından söz ettirecek. Geçtiğimiz Mart ayında 
New York Otomobil Fuarı’nda gün yüzüne çıkmış olan WRX Konsept, bu kez ilk defa Av-
rupalı otomobil severlerle Frankfurt’ta buluşacak. Subaru’nun ilk boxer dizel hibriti VI-
ZIV Konsept modeli de Avrupa’da Cenevre Fuarı’ndan sonra ikinci kez Frankfurt Otomo-
bil Fuarı’nda sergilenecek. 

Renault-Nissan, 100 bin sıfır salımlı 
araç satışı gerçekleştirdi

100.000’inci elektrik motorlu 
otomobil Amerikalı bir üniversite 
öğrencisine teslim edildi.

R enault ve Nissan tarafından üretilen 
elektrik motorlu otomobiller bugüne 

kadar yaklaşık 841 milyon kilometreyi 
“sıfır salım” ile kat etti; bir başka deyişle 
dünyanın etrafını 20.000’den fazla kez 
dolaştılar. Bu da, 53 milyon litre petrol 
tasarrufu ve doğaya yayılması engellenmiş 
124 milyon kg C02 anlamına geliyor.

“Sıfır salımlı araçların yaygınlaştığı çağ 
başladı,” diye açıkladı Renault-Nissan 
İttifakı Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn. 
“Şarj alt yapısı geliştikçe talep de artacaktır 
ve Sıfır Salım teknolojisine uzun vadede 
taahhüdümüzü yineliyoruz.”

Renault-Nissan, diğer tüm büyük otomobil 
üreticilerinin toplamından daha çok elektrik 
motorlu araç satışı gerçekleştirdi.

İttifak’ın ilk elektrik motorlu aracı bir 
Nissan LEAF idi ve 2010 yılında, otomobil 

satışa sunulduğunda, California’da 
Silikon Vadisi’nde bir mühendis olan 
Olivier Chalouhi tarafından satın alındı. 
100.000’inci araç, Nissan LEAF, Temmuz 
ayı başında, Georgia eyaletinin Atlanta 
Kennesaw Üniversite’sinde yüksek lisans 
öğrencisi olan Allison Howard’a teslim 
edildi.

Howard “LEAF çok cazip bir fiyata 
satılıyordu. Benim gibi bir öğrenci 
tarafından ulaşılabilir bir otomobildi. 
Kullanması son derece keyifli. Bluetooth 
teknolojisi ellerimi kullanmadan telefon 
etmemi sağlıyor. iPhone’umu bağlayıp 
müzik dinleyebiliyorum. Ayrıca elektrik 
motorlu bir otomobil olduğu için yakıt 
harcamam yok" dedi. 
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GEZİ REHBERİ

Tatil dönüşü trafiğe 
yakalanmamak ve bu dönüşü 
güzelleştirmek istiyorsanız, 
alternatif yollar size fırsatlar 
sunuyor.  Biz, Akdeniz ve 
Ege sahillerinden İstanbul'a 
dönerken Kula'da mola verdik.

Yanık Yöre
Kula

Kula, sivil Osmanlı mimarisinin özellerini 
taşıyan genellikle 18. ve 19. yüzyıl yapısı 

evleriyle ünlü, görülmeye değer açık hava 
müzesi gibidir. Türünün özgün örneklerini 
oluşturan, dar sokaklar boyunca sıralanmış 
evlerde, ağırlıklı olarak ahşap malzeme 
kullanılmıştır. Daha çok iki katlı, cumbalı 
ve saçakları süslemeli olan evlerin hepsinde, 
yüksek duvarlarla sokaktan ayrılmış birer avlu 
bulunur. Zemin katta mutfak, kiler ve ahır 
gibi mekanlar yer alır. Fırın ve tuvalet genelde 
avludadır. Evlerin üst katlarındaki odalardan 
bir ya da iki tanesi baş oda olarak ayrılmıştır. 
Kapı, pencere, zemin, tavan ve davlumbaz 
gibi ahşap unsurlarda zarif süslemeler 
kullanılmıştır.

Kula, bağlı bulunduğu Manisa il 
merkezine, 118 km uzaklıktadır. 
Kula-İzmir arasındaki uzaklık ise, 
147 km.dir. Kula-İstanbul arasındaki 
uzaklık: 580 km. Kula-Ankara 
arasındaki uzaklık: 450 km. Kula-
Balıkesir arasındaki uzaklık: 194 km. 
Kula-Aydın arasındaki uzaklık: 191 
km. Kula-Kütahya arasındaki uzaklık: 
188 km. Kula-Denizli arasındaki 
uzaklık: 120 km. Kula-Uşak arasındaki 
uzaklık: 75 km.dir.

Türkiye'nin en genç yanardağlarının 
bulunduğu ve 2000 yıl önce Katakekaumene 
(yanık yöre ) adı konulan yörede kurulmuş 
tarihi evleriyle,şifalı kaplıcalarıyla , Yunus 
Emre'nin hocası Tabduk ve Yunus Emre 
Türbeleriyle, peri bacalarıyla ünlü Manisa 
İline bağlı şirin bir ilçedir.

İzmir-Ankara karayolu üzerinde İzmir'e 
143 km uzaklıkta Kavacık kaşı denilen 
tepeye geldiğinizde Divlit yanardağının 
eteğinde uykuya yatmış,kara taşlarla 
iç içe koyun koyuna uzanan kırmızı 
kiremitli evler,gökyüzüne birer mızrak gibi 
uzanan minareleriyle sizleri selamladığını 
görürsünüz....

Biraz sonra Kula'yı bir uçtan bir uça 

geçen karayolunun solundan Kula'ya 
girdiğinizde artık Katakekaumene'de 
tarihle iç içe yaşayan Süleyman Şah'ın, 
Yunus Emre'nin ve onun çok sevdiği 
hocası Tabduk Emrenin diyarındasınız.Bir 
dönem Germiyan Oğullarına başkentlik 
eden,coğrafik yapısı bakımından ve tarihi 
ahşap evleriyle ,taş döşeli arnavut kaldırımlı 
daracık sokaklarıyla,çukur çeşmeleriyle 
yalnız Türkiye'nin değil belki de dünyada 
eşi menendi olmayan nadide bir ilçede 
Kula'dasınız.

Kula hala eski kimliğini sırtında taşıyan, 
geçmişine sıkı sıkı bağlı tarihi, turistik 
kimliliğiyle başlı başına bir açık hava müzesi 
durumundadır.
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İzmir'den Ankara'ya doğru yola çıktığınızda 
antik Sardes kentini ve Salihli'yi arkanızda 
bıraktıktan sonra gök bildiğiniz mavidir,ama 
toprak siyah,boz,kül rengi ve kirli kahvedir.
Yöre sanki yakın bir zamanda yangından 
çıkmış gibidir. Etkileyici vahşi doğa yüzey 
biçimleri yer yer ürperti verir insana.

Üzerlerinde tek tük ağaççıklar ve çalılıkların 
boy attığı irili ufaklı konik tepeler,siyahi 
geniş çukurlar,erozyonun sel yatakları gerçek 
üstü heykelleri andıran garip biçimler ve 
derin vadiler oluşturduğu toprak parçaları 
cüruf yığınları katılaşmış izlenimi veren lav 
akıntıları,işte size insanların verimsiz ve çirkin 
toprak parçası diye baktığı aslında Türkiye'nin 
en önemli "jeolojik miras"larından birisi Kula.

Strabon bazı eski tarihçilerin burasını Zeus 
tarafından yenilgiye uğratılan "Typhon 'un 
acı çektiği yer" olarak kabul ettiğini yazar.
Bu yanmış topraklar üzerinde l.l milyon yıl 
önce başlayan volkanik faaliyetlerin 2-3 bin 
yıl öncesine kadar sürdüğü 68 adet büyüklü 
küçüklü volkan konilerine sahip yanık yöre 
Katakaumene Ege bölgesinin doğudan batıya 
uzanan en büyük tektonik çukurlarından 
"Gediz Oluğu" üzerinde yer alan bölgesidir.

Kula volkanları insansız ve zamansız 
çağlara,yer kürenin ve Anadolu'nun oluşum 
günlerine açılan bir kapısı.Kula ve civarı yani 
Katakaumene yanık yöre dünyanın doğal ve 
kültürel mirasına armağan edebileceğimiz 
eşsiz bir mücevher. 

Gerek arazi durumu ve gerekse 
topoğrafik özellikler nedeniyle, 
bölgede ulaşım oldukça gelişmiştir. 
Yörenin en önemli transit yollarından 
olan İzmir-Ankara karayolu, buradan 
geçmektedir. İlginizi çekerse, otoyol 
boyunca, geniş volkanik alanları 
ve siyah lav tabakalarını uzaktan 
görebilirsiniz.

Kula'ya yolunuz düştüğünde mutlaka Yeni Çeşme Lokantası'na uğrayın.
Kula'ya özgü yemekler arasında Makarna Böreği, Kuzu Oğlak Dolması, Darplı Ciğer, 
Kakırdaklı ve Gicirgenli Pide başta geliyor. Yemeklerin yanında güleryüzlü ilgileriyle 
tanışın. Kula'nın leblebisi de çok ünlü, ilçedeki onlarca imalathanede leblebi üretiliyor. 
Bu imalathanelerde, kıtır, tuzlu, biberli, şekerli, karanfilli ve meyva aramalı gibi çeşitli, 
kaplamalı leblebi üretiliyor. Külahlar Çorum'a bile buradan leblebi gittiğini söylüyorlar.
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı,
2013 yılı ilk yedi ayında yüzde 12,51 arttı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2013 yılı Ocak-
Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,51 
artarak 453.339 adet olarak gerçekleşti. 2012 yılında 402.936 adet 
toplam pazar gerçekleşmişti.

2 013 yılı Temmuz ayı otomobil ve 
hafif ticari araç pazarı 71.596 adete 

ulaştı.62.304 adet olan 2012 yılı Temmuz ayı 
otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına 
göre satışlar %14,91 oranında arttı. Bir önceki 
aya göre ise %3,37 oranında küçüldü.

2013 yılı Temmuz ayında otomobil satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre %25,11 artarak 
55.712 adet olarak gerçekleşti. Bir önceki aya 
göre ise %4,42 oranında daraldı.

Hafif ticari araç pazarı 2012 yılının Temmuz 
ayına göre %10,63 azalarak 15.884 adet 
seviyesine geriledi. Bir önceki aya göre ise 
%0,49 artış gösterdi.

2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %22,2 ve 

2000cc üstü otomobillerde %11,5 artış 
görülürken, 1600- 2000cc aralığında motor 
hacmine sahip otomobil satışlarında %3,9 
azalma görüldü. Ülkemiz iç pazarında 2013 
yılı ilk yedi ayında 85kW altı 28 adet elektrikli 
otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil 
pazarını ortalama emisyon değerlerine göre 
incelediğimizde, en yüksek paya %35,4 
oranıyla 100-120 gr/km arasında yer alan 
otomobiller 122.997 adet ile sahip oldu.

2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde dizel 
otomobil satışlarının payı %59,1, otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı ise %37,4’e 
ulaştı.

2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil 
pazarı segment dağılımının %85,8’ini vergi 

oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 

yer alan araçlardan oluştu. Segmentlere 

göre en yüksek satış adetine %51,5 pay ile C 

segmenti (179.050 adet), kasa tiplerine göre 

ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan 

otomobiller (%44,1 pay, 153.460 adet) oldu.

2012 yılı ilk çeyrek (-%25,39) ve ikinci çeyrek 

(-%14,6) sonuçlarına göre daralan otomobil 

ve hafif ticari araç pazarında, üçüncü çeyrekte 

(%4,68) artış gözlendi. Ancak 2012 yılı son 

çeyreğinde pazar %5,34 daralarak, 2012 yılını 

%10,03 küçülme ile tamamladı. 2013 yılının 

ilk çeyreğinde %12,41 artış görülürken, ikinci 

çeyreğinde de %11,84 artış yaşandı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında, yılın 

ilk yedi ayında %12,51 seviyesinde büyüme 

gerçekleşti. Otomobil pazarında %20,34 artış 

yaşanırken, hafif ticari araç pazarında ise 

%7,37 daralma görüldü. 

SEKTÖR ANALİZİ

2013

2012

10 Yıllık Ort.
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26.503 34.044 54.967 55.030 62.224 57.228 48.960 49.393 56.410 50.093 52.753 96.653
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2013/2012 (%)

2012/2011 (%)

20,23 16,90 6,0 16,88 14,97   4,26 14,91

-34,19 -29,56 -17,24 -18,98 -12,13 -12,88 -1,17 -0,44 15,80 -13,66 12,65 -9,78

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Türkiye Otomotiv 
pazarında 2013 
yılı Ocak-Temmuz 
dönemi otomobil 
ve hafif ticari araç 
toplam pazarı 
453.339 adet 
olarak gerçekleşti. 
402.936 adet olan 
2012 yılı otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazar toplamına 
göre satışlar %12,51 
oranında arttı.

2013 yılı Temmuz 
ayı otomobil ve hafif 
ticari araç toplam 
pazarı 71.596 adet 
olarak gerçekleşti. 
62.304 adet olan 
2012 yılı Temmuz 
ayı otomobil ve 
hafif ticari araç 
pazar toplamına 
göre satışlar %14,91 
oranında büyüdü. 
Bir önceki aya göre 
ise %3,37 oranında 
küçüldü.

Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 10 
yıllık Temmuz ayı 
ortalama satışlara 
göre %46,24 artış 
gösterdi.

36.814

51.785

16.989

56.999

16.576

62.383

19.085

2013’2Ç : %11,84

58.290

15.806

55.712

15.884
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2012 Temmuz Ayı 2013 Temmuz Ayı

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 266.738 % 92,3 326.024 % 93,7 % 22,2 % 40 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 19.603 % 6,8 18.836 % 5,4 % -3,9 % 80 % 18

≥ 2001 cc B/D 2.628 % 0,9 2.930 % 0,8 % 11,5 % 130 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 52 % 0,0 28 % 0,0 - % 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 289.021 % 100,0 347.818 % 100,0 % 20,3 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2012 Temmuz Ayı 2013 Temmuz Ayı
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 6.096 % 2,1 28.909 % 8,3 % 374,2

≥ 100 - < 120 gr/km 92.211 % 31,9 122.997 % 35,4 % 33,4

≥ 120 - < 140 gr/km 104.606 % 36,2 115.238 % 33,1 % 10,2

≥ 140 - < 160 gr/km 60.936 % 21,1 61.248 % 17,6 % 0,5

≥ 160 gr/km 25.172 % 8,7 19.426 % 5,6 % -22,8

Toplam 289.021 % 100,0 347.818 % 100,0 % 20,3

Dizel
2012 Temmuz Ayı 2013 Temmuz Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 16 % 2,0 51 % 5,1 % 0,0

B (Entry) 49.565 % 51,0 65.866 % 55,7 % 32,9

C (Compact) 92.355 % 62,8 109.655 % 61,2 % 18,7

D (Medium) 21.997 % 61,7 22.380 % 55,8 % 1,7

E (Luxury) 5.440 % 76,9 6.467 % 78,8 % 18,9

F (Upper Luxury) 1.004 % 90,4 1.178 % 89,0 % 17,3

Toplam 170.377 % 58,9 205.597 % 59,1 % 20,7

Dizel
2012 Temmuz Ayı 2013 Temmuz Ayı

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 422 % 52,7 352 % 35,1 % -16,6

B (Entry) 20.906 % 21,5 23.175 % 19,6 % 10,9

C (Compact) 50.379 % 34,2 65.485 % 36,6 % 30,0

D (Medium) 22.851 % 64,1 31.710 % 79,1 % 38,8

E (Luxury) 7.074 % 100,0 8.193 % 99,8 % 15,8

F (Upper Luxury) 1.111 % 100,0 1.324 % 100,0 % 19,2

Toplam 102.743 % 35,5 130.239 % 37,4 % 26,8

2013 yılı Ocak-Temmuz dönemi otomobil pazarını motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %93,7 oranıyla yine 1600cc altındaki 
otomobiller 326.024 adet ile sahip oldu. Ardından %5,4 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,8 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer 
aldı. 2012 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %22,2 ve 2000cc üstü otomobillerde %11,5 artış görülürken, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %3,9 azalma görüldü.

Ülkemiz iç pazarında 2013 yılı ilk yedi ayında 85 kW altı 28 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarını ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paylara %35,4 oranıyla 100-120 
gr/km arasındaki otomobiller (122.997 adet) ve ardından yine %33,1 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (115.238 adet ) sahip oldu.

2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %20,7 oranında arttı. 2013 yılı ilk 7 aylık otomobil satış 
adetleri, 2012 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %58,9’dan %’59,1’e (205.597 adet) ile ulaştı.

2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2012 yılı aynı dönemine göre %26,8 arttı. 2013 yılı ilk 7 aylık 
otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %35,5’den %37,4’e (130.239 adet) yükseldi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI TEMMUZ 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 51 51 0 0 51 51

ASTON MARTIN 0 0 0 0 0

AUDI 1.215 1.215 0 0 1.215 1.215

BENTLEY 3 3 0 0 3 3

BMC 0 0 0 0 0

BMW 1.801 1.801 0 0 1.801 1.801

CHERY 31 31 0 0 0 31 31

CHEVROLET 1.124 1.124 0 0 1.124 1.124

CITROEN 1.520 1.520 212 527 739 212 2.047 2.259

DACIA 2.594 2.594 800 800 0 3.394 3.394

DFM 0 0 0 0 0 0

FERRARI 3 3 0 0 3 3

FIAT 3.195 1.032 4.227 3.576 435 4.011 6.771 1.467 8.238

FORD 4.664 4.664 3.873 53 3.926 3.873 4.717 8.590

GEELY 60 60 0 0 60 60

HONDA 877 240 1.117 0 877 240 1.117

HYUNDAI 1.294 1.950 3.244 88 88 1.294 2.038 3.332

INFINITI 3 3 0 0 3 3

ISUZU 0 16 180 196 16 180 196

IVECO 0 175 175 0 175 175

JAGUAR 4 4 0 0 4 4

JEEP 65 65 0 0 65 65

KARSAN 0 208 208 208 0 208

KIA 983 983 18 18 0 1.001 1.001

LADA 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LANCIA 67 67 0 0 67 67

LAND ROVER 98 98 0 0 98 98

MASERATI 2 2 0 0 2 2

MAZDA 104 104 0 0 0 104 104

MERCEDES-BENZ 2.150 2.150 1.113 1.113 0 3.263 3.263

MINI 143 143 0 0 143 143

MITSUBISHI 94 94 8 373 381 8 467 475

NISSAN 1.172 1.172 84 84 0 1.256 1.256

OPEL 4.386 4.386 33 0 33 33 4.386 4.419

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.649 1.649 203 455 658 203 2.104 2.307

PORSCHE 49 49 0 0 49 49

PROTON 25 25 0 0 0 25 25

RENAULT 5.261 3.086 8.347 788 788 5.261 3.874 9.135

SEAT 1.226 1.226 0 0 1.226 1.226

SKODA 1.090 1.090 0 0 0 1.090 1.090

SMART 6 6 0 0 6 6

SSANGYONG 81 81 48 48 0 129 129

SUBARU 146 146 0 0 146 146

SUZUKI 132 132 0 0 132 132

TATA 7 7 28 28 0 35 35

TOYOTA 1.839 1.493 3.332 177 177 1.839 1.670 3.509

VOLKSWAGEN 8.323 8.323 2.413 2.413 0 10.736 10.736

VOLVO 374 374 0 0 374 374

Toplam 12.466 43.246 55.712 8.129 7.755 15.884 20.595 51.001 71.596 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-TEMMUZ 2013

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Top39 Yerli İthal Toplam
ALFA ROMEO 648 648 0 0 648 648

ASTON MARTIN 1 1 0 1 1

AUDI 7.720 7.720 0 0 7.720 7.720

BENTLEY 13 13 0 0 13 13

BMC 0 0 0 0 0

BMW 10.309 10.309 0 0 10.309 10.309

CHERY 383 383 0 0 383 383

CHEVROLET 7.289 7.289 0 0 7.289 7.289

CITROEN 11.203 11.203 1.877 3.919 5.796 1.877 15.122 16.999

DACIA 15.447 15.447 4.134 4.134 0 19.581 19.581

DFM 0 39 39 0 39 39

FERRARI 12 12 0 0 12 12

FIAT 23.324 5.856 29.180 23.108 2.926 26.034 46.432 8.782 55.214

FORD 29.019 29.019 26.831 560 27.391 26.831 29.579 56.410

GEELY 425 425 0 0 425 425

HONDA 5.881 1.808 7.689 0 5.881 1.808 7.689

HYUNDAI 9.368 15.877 25.245 790 790 9.368 16.667 26.035

INFINITI 18 18 0 0 18 18

ISUZU 0 139 1.372 1.511 139 1.372 1.511

IVECO 0 1.084 1.084 0 1.084 1.084

JAGUAR 70 70 0 0 70 70

JEEP 426 426 0 0 426 426

KARSAN 0 1.186 1.186 1.186 0 1.186

KIA 7.112 7.112 222 222 0 7.334 7.334

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2

LANCIA 356 356 0 0 356 356

LAND ROVER 721 721 0 0 721 721

MASERATI 8 8 0 0 8 8

MAZDA 554 554 2 2 0 556 556

MERCEDES-BENZ 10.402 10.402 5.704 5.704 0 16.106 16.106

MINI 909 906 0 0 906 906

MITSUBISHI 715 715 96 1.869 1.965 96 2.584 2.584

NISSAN 8.637 8.637 645 645 0 9.282 9.282

OPEL 28.732 28.732 190 0 190 190 28.732 28.922

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 11.560 11.560 1.663 4.397 6.060 1.663 15.957 17.620

PORSCHE 261 261 0 0 261 261

PROTON 300 300 0 0 0 300 300

RENAULT 36.344 16.819 52.163 6.419 6.419 35.344 23.238 58.582

SEAT 5.339 5.339 0 0 5.339 5.339

SKODA 6.574 6.574 0 0 0 6.574 6.574

SMART 65 65 0 0 65 65

SSANGYONG 528 528 522 522 0 1.050 1.050

SUBARU 465 465 0 0 465 465

SUZUKI 915 915 0 0 915 915

TATA 312 312 187 187 0 499 499

TOYOTA 2.235 13.826 16.061 1.168 1.168 2.235 14.994 17.229

VOLKSWAGEN 47.525 47.525 14.472 14.472 0 61.997 61.997

VOLVO 2.505 2.505 0 0 2.505 2.505

Toplam 76.152 271.666 347.818 55.090 50.431 105.521 131.242 322.097 453.339 K
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Avrupa Otomotiv Pazarı 2013 Yılı İlk Altı 
Ayında  %7 Daraldı
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2013 yılı 
Ocak-Haziran döneminde %6,7 daraldı ve 7.305.729 adet seviyesinde 
gerçekleşti. 2012 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam 7.828.329 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 

en fazla düşüş %33,7 ile Hollanda’da, 
ardından %24,1 ile Romanya’da ve %19 ile 
Romanya’da görüldü. Daralma yaşayan diğer 
ülkeler arasında, Đrlanda, Finlandiya, Çek 
Cumhuriyeti, Đsviçre, Đtalya, Fransa, Đsveç, 
Avusturya, Lüksemburg ve Almanya gibi 
ülkeler yer aldı. Aynı dönemde satışlarını 
en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; Estonya 
%17,7, Đngiltere %9,7 ve Danimarka %6,9 
oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2013 yılı Haziran ayında 2012 
yılı aynı ayına göre %6,1 küçüldü ve toplam 
1.331.603 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2012 yılı aynı ayında ise 1.418.437 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2013 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı 
ayına göre en sert düşüş %70,2 ile Đrlanda’da, 
ardından %51 ile Hollanda ve %42,8 ile 
Romanya’da görüldü. Daralma yaşayan diğer 
ülkeler arasında Đsviçre, Çek Cumhuriyeti, 
Lüksemburg, Đsveç, Belçika, Letonya, Fransa, 
Bulgaristan, Đtalya, Avusturya ve Almanya 
gibi ülkeler yer aldı. 2013 yılı Haziran ayında 
geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok 
arttıran ilk üç pazar sırasıyla; Danimarka 
%17,4, Finlandiya %16 ve Portekiz %15,5 
oranıyla yer aldı.

Türkiye, Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 2013 Haziran ayında ve 2013 
Ocak-Haziran döneminde 6. sırada yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Ocak-Haziran 
döneminde 2012 yılı aynı dönemine göre %6,7 
küçüldü ve toplam 6.436.743 adet seviyesinde 
pazar gerçekleşti. 2012 yılı aynı dönemde ise 
6.895.875 adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2013 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre sırasıyla; en fazla 

düşüş %36 ile Hollanda’da, ardından %26,4 ile 
Romanya’da ve %20,2 ile Đrlanda’da görüldü. 
Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında 
Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Đsviçre, Fransa, 
Đtalya, Đsveç, Avusturya, Bulgaristan ve 

Almanya gibi ülkeler yer aldı. 2013 yılı ilk 
altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise 
sırasıyla; Estonya %15,2, Đngiltere %10 ve 
Danimarka %9 oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2013 yılı Haziran ayında

2012 yılı aynı ayına göre %6,3 azaldı ve 
toplam 1.175.363 adet seviyesinde pazar 
gerçekleşti. 2012 yılı aynı ayında ise 1.254.022 
adet satış gerçekleşmişti.

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (HAZİRAN 2013/2012)

Haz. 2013 Haz. 2012 Değ.% Ülke Ock. Haz. 13 Ock. Haz. 12 Değ.%

ALMANYA 310.061 325.934 -4,9 ALMANYA 1.644.261 1.792.073 -8,2

İNGİLTERE 242.296 215.879 12,2 İNGİLTERE 1.320.073 1.203.601 9,7

FRANSA 230.453 252.021 -8,6 FRANSA 1.143.051 1.282.520 -10,9

İTALYA 132.143 140.778 -6,1 İTALYA 789.772 887.969 -11,1

İSPANYA 82.427 81.680 0,9 İSPANYA 432.902 455.570 -5,0

BELÇİKA 48.823 53.742 -9,1 BELÇİKA 325.528 321.491 1,3

HOLLANDA 40.381 82.357 -51,0 HOLLANDA 246.290 371.476 -33,7

AVUSTURYA 34.682 36.679 -5,4 AVUSTU. 190.270 270.832 -8,5

İSVİÇRE 31.810 43.419 -26,7 POLONYA 176.144 177.492 -0,8

POLONYA 30.886 28.102 9,9 İSVİÇRE 173.512 195.941 -11,4

İSVEÇ 26.583 29.582 -10,1 İSVEÇ 150.072 166.473 -9,9

DANİMARKA 19.924 16.971 14.,4 DANİMARKA 105.232 98.394 6,9

ÇEK CUM. 16.163 20.070 -19,5 ÇEK CUM. 90.000 104.010 -13,5

NORVEÇ 14.214 14.359 -1,0 NORVEÇ 89.942 89.065 1,0

PORTEKİZ 11.664 12.179 -4,2 İRLANDA 58.844 68.003 -13,5

FİNLANDİYA 11.509 8.285 38,9 FİNLANDİYA 53.559 66.881 -19,9

İRLANDA 7.138 8.747 -18,4 PORTEKİZ 49.252 49.971 -1,4

SLOVAKYA 6.664 6.715 -0,8 SLOVAKYA 29.438 32.022 -8,1

MACARİSTAN 6.215 5.962 4,2 MACARİSTAN 27.897 28.814 -3,2

SLOVENYA 5.560 5.346 4,0 YUNANİSTAN 26.298 28.589 -8,0

YUNANİSTAN 5.556 5.584 -0,5 SLOVENYA 25.655 26.961 -3,9

LÜKSEMBURG 4.930 5.216 -5,5 ROMANYA 25.351 31.327 -19,1

ROMANYA 4.907 9.126 -46,2 LÜKSEMBURG 23.820 25.776 -7,6

ESTONYA 2.358 2.015 17,0 ESTONYA 10.167 8.432 20,6

BULGARİSTAN 1.873 2.576 -27,3 BULGARİSTAN 8.504 8.506 0,0

LİTVANYA 1.571 1.600 -1,8 LİTVANYA 6.865 7.051 -2,6

İZLANDA 1.531 1.610 -4,9 LETONYA 5.534 5.903 -6,3

LETONYA 1.293 1.379 -6,2 İZLANDA 3.651 3.531 3,4

KIBRIS 667 1.207 -44,7 KIBRIS 3.450 6.135 -43,8

AB TOPLAM 1.331.603 1.418.437 -6,1 AB TOPLAM 7.305.729 7.828.329 -6,7

TÜRKİYE 78.105 74.781 4,44 TÜRKİYE 401.325 359.618 11,60






