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MAVİ TANITIM VE İLETİŞİM

Değerli Meslektaşlarım,

Son 10 yılın binek ve hafif ticari araç satışları ortalaması 644.356 adet olmuş iken, 2012 yılı-
nı 777.761 adet ile kapatmış bulunuyoruz. Toplam pazar her ne kadar 2011 yılının yüzde10 
altında kapanmış olsa da son çeyrekte yaşanan olumsuz olaylara rağmen adetsel olarak 
beklenen rakamlarda başarı yakalanmış oldu. Beklenmedik zamanlarda yaşanan vergi ar-
tışları olmasaydı rakamın 850.000 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenebilirdi. Umuyoruzki 
önümüzdeki yıllarda yeni vergi artışları değil, tabana yayılmış bir vergi sistemi ile otomotiv 
üzerindeki yükün azaltılması söz konusu olacaktır.

2012 yılı satış adetleri her ne kadar yüksek adetlerde gerçekleşmiş olsa da Yetkili Satıcıları-
mız için aynı derecede kârlı bir yıl olmamıştır. Satışlarda yaşanan kârsızlık devam etmekle 
beraber özellikle satış sonrası hizmetlerde yaşanan olumsuz gelişmeler sıkıntılarımızın bü-
yümesine sebep olmuştur. Bu gidişat birtakım önlemleri daha dikkatlice almamıza neden 
olacaktır. Personel performanslarının takibi, giderlerin dahada kontrol edilmesi, yeni gelir 
kaynakları yaratılması veya mevcutların daha kârlı hale getirilmesi her bir işletmenin ön-
celiği olacaktır. Bu konular ile ilgili olarak OYDER sizlere yıl içinde yeni projeler getirecek ve 
kârsızlığınıza çözümler yaratacaktır.

Aralık ayında Mersin ilimizde 2012 yılının 14. Bölge İletişim Toplantısını gerçekleştirdik. Top-
lantımıza sektörümüzün çok değerli iki ismi katılarak bölgedeki Yetkili Satıcılarımızı ve mi-
safirlerimizi kendi görüşlerini aktarmak sureti ile bilgilendirmişlerdir. Doğuş Otomotiv VW 
Binek Otomobiller Genel Müdürü Vedat Uygun ve Hyundai markasının eski Genel Müdü-
rü bugünün KT Danışmanlık şirketinin kurucusu Kurthan Tarakçıoğlu geçmiş tecrübelerini 
ve gelecek vizyonlarını bizlerle paylaşmışlardır. Her iki Genel Müdürümüze de toplantımızı 
onurlandırmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Mersin’deki otomotivci dostlarımızın kurmuş olduğu ve ildeki tüm marka bayiliklerinin üye 
olduğu MODER- Mersin Otomotivciler Derneği yetkililerinin toplantımız ile ilgili vermiş ol-
dukları çok değerli destekler ve misafirperverlikleri için minnettar olduğumuzu belirtmek is-
tiyorum.

Yılın son döneminde aldığımız bir haber ise hepimizi çok üzmüştür. Sektörümüzün değer-
li büyüklerinden Asım Kocabıyık’ın hakkın rahmetine kavuşması bizleri derin bir üzüntüye 
boğmuştur. Kederli ailesine başsağlığı diler, merhumun mekanının cennet olmasını dileriz.

Tüm değerli sektör işveren ve çalışan dostlarımızın 2013 yılını kutlamak istiyorum. Yeni yılda 
her şeyin gönlünüzce olmasını diler, başarılı bir yıl geçirmemizi temenni ederim. 

Saygılarımla...

Mevcut işlerimizi 
daha kârlı hale 
getirmeliyiz

Özgür Tezer
OYDER Genel Sekreteri
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Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık, tedavi görmekte 
olduğu İstanbul’da yaşamını yitirdi. Türkiye sanayisine büyük hizmetleri geçen, 
Borusan Grubu’nu kurarak Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri haline 
getiren Asım Kocabıyık’ı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Mersin Yetkili Satıcılar Bölge Toplantısına, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Mezitli Belediye Başkanı Uğur 
Yıldırım, Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. / VW 
Binek Araç Genel Müdürü Vedat Uygun, OYDER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve 
KT Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Kurthan Tarakçıoğlu, OYDER Yönetim 
Kurulu üyeleri, MODER üyeleri ve çevre illerin yetkili otomotiv satıcıları katıldı.
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 
VE İŞ DÜNYASININ DUAYENİ
ASIM KOCABIYIK’I KAYBETTİK
Borusan Holding Kurucu 
ve Onursal Başkanı Asım 
Kocabıyık, tedavi görmekte 
olduğu İstanbul’da yaşamını 
yitirdi. Türkiye sanayisine büyük 
hizmetleri geçen, Borusan 
Grubu’nu kurarak Türkiye’nin 
önde gelen kuruluşlarından biri 
haline getiren Asım Kocabıyık’ı 
rahmet ve saygıyla anıyoruz.

“Bu 
memlekete 

gönül borcum 
var. Hayatım 

boyunca bunu 
ödemek için 

çalıştım”

ASIM 
KOCABIYIK
1924 - 2012

1 924 yılında Afyon’un Tazlar Köyü’nde doğan 
Asım Kocabıyık,ilköğrenimini ve ortaokulun 

ilk 2 yılını Afyon'da, orta son sınıfı İstanbul'da, lise 
öğrenimini ise İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamla-
dı. Daha sonra girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi'nden 1947 yılında mezun oldu.

İş yaşamı Türkiye'nin sanayileşme serüvenine para-
lel olarak anılan Asım Kocabıyık,1944 yılında henüz 
öğrenci iken, girişimci babası Ahmet Kocabıyık'ın 
kurduğu İstikbal Ticaret T.A.Ş.’nde kurucu ortak ve 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı ve çalışma-

ya başladı. Kocabıyık, başlangıçta demir-çelik itha-
latı ve tarım ürünleri ithalatı yapan İstikbal Ticaret 
A.Ş.’de 8 yılı Yönetim Kurulu Üyeliği, 49 yılı Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı olmak üzere 57 yıl görev yap-
tı. Asım Kocabıyık’ın babası ile birlikte temelini attığı 
şirket, aynı zamanda bugünkü Borusan Grubu’nun 
çekirdeğini oluşturdu.

1951 yılında, askerlik hizmetini tamamladıktan son-
ra, bir süre İngiltere'de kalarak yabancı dil eğitimi 
alan Kocabıyık, 1952 yılında babasının vefatından 
sonra işleri tamamen devraldı.

Cumhuriyet döneminin ilk 
sanayici kuşağının bir temsilcisi 
olarak Asım Kocabıyık, 
Türk ekonomi ve sanayiinin 
gelişmesinde, dışa açılmasında 
önemli misyonlar üstlendi. 
Başta TÜSİAD olmak üzere 
iş dünyasının önde gelen 
örgütlerinde aktif rol aldı. 

“Bizi bugünlere getiren ve 
istikbâle taşıyacak olan güç planlı 
çalışmamız, atacağımız adımları iyi 
hesaplayabilmemizdir.”
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Asım Kocabıyık, 1954 yılında Nurhan Kocabıyık'la 
evlendi ve Ahmet, Zeynep ve Nükhet adlı üç çocuk 
sahibi oldu.

1958 yılında 27 çalışanı ile sanayi sektörüne geçen 
Kocabıyık bugün 6000'e yakın kişinin çalıştığı çe-
şitli sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran ve 
önemli distribütörlük faaliyetlerinin yürütüldüğü 
Borusan Grubu’nun kurucusudur. 

Çağının en ileri teknolojileri ile 1958 yılında kurulan 
Borusan Mannesmann Boru ve yassı çelik alanında 
daha sonra kuracağı Borçelik, Türk çelik sanayiinin 
öncü ve küresel ölçekte rekabetçi kuruluşları arasın-
da yer aldı.1960 yılında beyaz eşya, yapı endüstrisi, 
otomotiv yan sanayi ve madeni eşya sanayine yöne-
lik hafif çelik profilleri üreten Kerim Çelik kuruldu. 
1970 yılında Amerikan EatonS.r.L. lisansı ile supap 
ve supap aksesuarları üreten Supsan kuruldu. Asım 
Kocabıyık Supsan'ı faaliyete geçirerek otomotiv sana-
yiine de adım atmış oldu. 1972 yılında, Asım Koca-
bıyık, şirketlerini Borusan Holding A.Ş. bünyesinde 
bir araya getirdi. 1973 'te Boru Nakliyat, 1975 'te ise 
Borusan İhracat İthalat kuruldu. Yine 1975 yılında, 
Birlik Galvaniz Borusan Grubu'na katıldı. 1976'da, 
bugün de dünyanın sayılı tesisleri arasında yer alan 
Borusan Boru Gemlik tesisleri faaliyete geçti.

Borusan Grubu Asım Kocabıyık’ın liderliğinde, 
1984'te BMW'nin Türkiye distribütörü oldu. Boru-
san, 1994'te dünya iş makinaları lideri Caterpillar'ın 
da önce Türkiye'de, ardından da Yakın Asya'daki 
temsilciliğini aldı. Borusan, yenilikçi uygulamala-
rıyla Caterpillar, BMW, Land Rover gibi uluslarara-
sı markaların en iyi yönetilen temsilciliği olarak sayı-
sız kez küresel ödüller kazandı. Grubun işlerinin ge-
lişimine paralel olarak lojistik sektörün dehızla bü-
yüyen Borusan Lojistik ise sektöründe toplam kalite 
yönetimi ödülleri alan ilk ve tek şirket oldu.

Borusan Holding'in Kurucu Başkanı Asım Kocabı-
yık, Kasım 2001'de Borusan Holding Yönetim Ku-

rulu Başkanlığı'nı oğlu Ahmet Kocabıyık'a devrede-
rek, kendini aktif iş yaşamı boyunca hiç aksatmadı-
ğı sosyal sorumluluk faaliyetlerine adadı. Kocabıyık, 
kurucusu olduğu Borusan Kocabıyık Vakfı çatısı al-
tında topluma katkı sağlayan projeleri hayata geçirdi. 
Borusan Kocabıyık Vakfı; eğitim, kültür ve sanat ala-
nındaki çalışmalarıyla, yapılandırılmış kamu yararı-
na faaliyetler alanında Türkiye'de özel sektöre örnek 
olmuş bir kurum haline geldi.

Özellikle eğitim alanında yoğunlaşan sosyal sorum-
luluk faaliyetlerini "Memlekete bir hizmet borcum 
var. Onu yerine getirmeye çalışıyorum" sözleriy-
le izah eden Kocabıyık, binlerce öğrenciye sağladığı 
eğitim burslarının yanısıra, üniversite binaları, mes-
lek yüksekokulları, kütüphaneler, öğretmenevleri de 
inşa ederek, bunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiz-
metine sundu.

Asım Kocabıyık ayrıca, Türkiye Aile Sağlığı ve Plan-
laması Vakfı, TEMA Vakfı, Eğitim Gönüllüleri Vak-
fı, Türk Musikisi Vakfı ve Afyon Eğitim Vakfı’nın da 
kurucuları arasında yer aldı. 24 yıl İstanbul Sanayi 
Odası, 15 yıl TÜSİAD yönetiminde yer almış, 4 yıl 
da İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Başkanlık yapmıştır.

Asım Kocabıyık, başta İstanbul Üniversitesi olmak 
üzere çeşitli yüksek öğrenim kurumlarınca fah-
ri doktora unvanına layık görüldü. Kocabıyık, Dev-
let Üstün Hizmet Madalyası ve İtalyan Hükümeti’nin 
verdiği Şövalye nişanına sahiptir.  

“Türkiye ekonomisinin en 
dinamik güçlerinden biri olan ve 
milletimizin refahının artmasına 
katkıda bulunan bir grubun 
kurucusu olmak bana gurur 
veriyor.” 

“Benim için maddi kazanç, güç 
sahibi olmak hiçbir zaman 
ideallerimin önüne geçmedi. 
Ben ülkemden kazandığımı, 
milletimle paylaşmaya inanan 
biriyim.” 

Borusan Grubu 
Asım Kocabıyık’ın 
liderliğinde,1984’te 
BMW’nin Türkiye 
distribütörü oldu. 
Borusan, 1994’te 
dünya iş makinaları 
lideri Caterpillar’ın 
da önce Türkiye’de, 
ardından da Yakın 
Asya’daki temsilciliğini 
aldı. Borusan, yenilikçi 
uygulamalarıyla 
Caterpillar, BMW, Land 
Rover gibi uluslararası 
markaların en iyi 
yönetilen temsilciliği 
olarak sayısız kez 
küresel ödüller kazandı.
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SEKTÖR ÖNGÜRÜLERİ

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen:

“YENİ İHRACAT PROJELERİ 
GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR”
OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, otomo-
tiv sanayisinin temel stratejisinin verimlilik artışı 
ve katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerde üretimi 
arttırmak ve mevcut ihracat projelerine ek olarak 
yeni projelerin gerçekleştirilmesi olduğunu söylü-
yor. Bunun yanı sıra, “Küresel Mükemmeliyet Mer-
kezi” olabilmek için Ar-Ge alanında yatırımlar yap-
maya ve küresel firmaların sadece üretim yatırım-
larını değil, Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili yatırımlarını 
da ülkemize çekmeye yönelik olarak tedarik zinci-
rinde yer alan firmalar ile birlikte tasarım çalışma-
larının geliştirilmesinin sanayimizin öncelikli konu-
su olduğu tespitini yapıyor.

2 012 yılını genel olarak değerlendirdiğimiz-
de, azalan iç talep ve Avrupa’da yaşanmakta 

olan kriz ile azalmaya devam eden ihracat sonucun-
da, 2012 yılı sanayimiz için durgun bir yıl olmuştur. 
2012 yılı boyunca ihracatımızdaki düşüş devam et-
miştir, bunun en önemli nedeni Avrupa Birliği’nde 
otomobil talebinde ve AB’nde en büyük üreticisi ol-
duğumuz hafif ticari araçlar talebinde meydana ge-
len azalmadır. 

2012 yılında bir önceki yıla göre otomobil ih-
racatı ve toplam taşıt aracı ihracatı kümüla-
tif olarak azalmıştır. Bazı üreticilerimiz AB 
pazarındaki daralmaya bağlı olarak ABD 
pazarına ihracatını arttırmaya başla-
mıştır. Bu koşullarda, 2013 yılında da 
üretim ve ihracat adetlerinde önem-
li bir değişiklik beklenmemektedir. 
Aynı şekilde 2012 yılı toplam üretim 
ve satışların 2011 yılı altında kalacağı 
görülmektedir. 

1.600 cc den küçük araçlarda Ey-
lül ayında yapılan ÖTV artışının daha 
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çok otomobil satışları üzerindeki olumsuz etkisini 
2013 yılı başlarında göstereceği tahmin edilmekte-
dir. Ocak ayı itibariyle yeni model yılına geçilecek ol-
masının satışları olumlu etkileyebileceği de düşünü-
lebilir. 

Diğer taraftan otomotiv sanayinde 2000/2011 yılla-
rını kapsayan son 11 yıllık gelişmenin değerlendiril-
mesi gelecek ile ilgili gelişmeler açısından önem taşı-
maktadır. Sanayimiz bu dönemde kazandığı üretim 
ve tasarımdaki rekabet üstünlüğü yetkinliklerini ge-
lecekte de geliştirmeye devam edecektir.

Bu dönemde toplam üretim kapasitesi 1,7 katı artar-
ken, üretim 3,4 katı artmış bulunmaktadır. Burada 
artışın yeni ek yatırımlarla birlikte, mevcut kapasite-
nin daha fazla kullanılmasından kaynakladığı görül-
mektedir. 2001 yılındaki kriz nedeniyle yüzde 30 lara 
kadar inen KKO, 2007 yılında yüzde 89 a kadar yük-
selmiş ve 2011 yılında ise yüzde 75 olmuştur.

Öte yandan ihracat bu dönemde yaklaşık 3 katını 
aşan artış ile üretim artışının en önemli destekçisi ol-
muştur. İhracatın 2011 yılında otomobilde kapasite-
nin yüzde 50 sini ve hafif ticari araçlarda ise yüzde 
77 sini oluşturduğu görülmektedir. İhracatı üretim-
deki payı ise 2000 yılında yüzde 23 iken 2008 yılında 
yüzde 79 a kadar yükselmiş ve 2011 yılında ise yüz-
de 67 olmuştur.

Bu durum Türkiye’de gelecek için yeni hedeflere an-
cak yeni araç yatırımlar ile ulaşılabileceğini göster-
mektedir. Bugünkü kapasite ile yıllık üretim 1,2 mil-
yon adet araç dolayında sınırlı bulunmaktadır. Bu 
nedenle yatırımlarda Devlet yardımları yeni yatırım-
ların teşviki bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Yeni kapasitelerle yaratılacak üretim artışı da gerek 
iç gerek dış pazarlardaki istikrarlı talep artışına da-
yanacaktır. İç pazarda vergi sisteminin tümüyle ye-
niden gözden geçirilmesi ve istikrarlı talep artışının 
sağlanması zorunludur.

Ancak küresel gelişmeler ilgili gelecek değerlendir-
meler dikkate alındığında, üretimin güney doğu 
Asya yöresi ile Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’dan 
oluşan BRIC ülkelerinde yoğunlaşacağı gözlenmek-
tedir. Özelikle temel ihracat pazarımız olan AB nde 
talep artışının sınırlı kalacağı tahmin edilmektedir. 

Sanayimizin temel stratejisi, verimlilik artışı ve kat-
ma değeri yüksek yenilikçi ürünlerde üretimi art-
tırmak ve mevcut ihracat projelerine ek olarak yeni 
projelerin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca, “Küresel 
Mükemmeliyet Merkezi” olabilmek için ArGe ala-
nında yatırımlar yapmaya ve küresel firmaların sa-
dece üretim yatırımlarını değil, ArGe faaliyetleri ile 
ilgili yatırımlarını da ülkemize çekmeye yönelik ola-
rak tedarik zincirinde yer alan firmalar ile birlikte ta-
sarım çalışmalarının geliştirilmesi sanayimizin önce-
likli konusudur.

Bilindiği gibi, Otomotiv sanayinin sürdürülebilir 
küresel rekabetine ulaşması açısından önemli olan 
“Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
2011–2014”, 14 Nisan 2011 tarihinde, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız tarafından kamuoyuna açık-
landı ve YPK kararı olarak 05 Mayıs 2011 tarihli Res-
mi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Otomotiv Sektörü Strateji Belgesinde Türk otomotiv 
sektörünün “ArGe Üssü Olma” Vizyonu çerçevesin-
de genel amacı, “Otomotiv Sanayinin Sürdürülebi-
lir Küresel Rekabet Gücünü Artırmak Ve Üretimini 
İleri Teknoloji Kullanımının Ağırlıklı Olduğu Katma 
Değeri Yüksek Bir Yapıya Dönüşümünü Sağlamak” 
olarak belirlenmiştir. 

Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Eylem Planında 
yer alan beş ana hedef 

n Ar-Ge Altyapısının İyileştirilmesi,

n Şirketlerin Tasarım, Üretim, Markalaşma Beceri Ve 
Kapasitelerinin Artırılması,

n Otomotiv Sektöründe İç ve Dış Pazarların Geliştiril-
mesi,

n Fiziki Altyapının Geliştirilmesi,

n Hukuki Ve İdari Düzenlemelerin İyileştirilmesidir.

Bunun yanında Ekonomi Bakanlığı da dış ticaret açı-
ğının azaltılması temel hedefi kapsamında otomotiv 
sanayinde tedarik sorunları ve çözüm yollarını belir-
lemek üzere Girdi Tedarik Strateji (GİTES) konulu 
yeni bir strateji çalışmasını sürdürmektedir. Burada 
ortaya çıkacak çözümlerin Otomotiv Sektörü Strateji 
Belgesi ile uyum içinde olması beklenmektedir

Diğer taraftan, sanayimizde Ar-Ge faaliyetlerinde-
ki gelişmeler çerçevesinde yakın gelecekte, motorlu 
taşıt aracı üretimimizi 2 milyon adede, ihracatımı-
zı ise 1,5 milyon adede çıkarma hedefimizi koruyo-
ruz. Sanayimiz, AB ve Dünya sıralamasındaki yerini 
daha da yükselterek Dünya’da toplam taşıt üretimin-
de ilk on, AB’nde toplam taşıt aracı üretiminde ilk üç 
ve ArGe’de ilk beş sırada yer almayı amaçlamaktadır.

Sanayimiz, 2012 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye’de 
kurulan 130 ArGe merkezi içinde 50 adet Merkez ile 
diğer sektörler arasında ilk sırada yer almaktadır. Sa-
nayimizin, ArGe merkezi sayısı ile elde ettiği birinci-
lik öngördüğü hedefe ulaşma konusunda kararlılığı-
nı göstermektedir.

Bu çerçevede, ArGe faaliyeti otomotiv sanayimizin 
gelişmesi, yeni teknolojileri geliştirmesi, verimlili-
ğin ve rekabet gücünün arttırılması ile yeni ihracat 
projelerinin devamında stratejik önemdedir ve ArGe 
desteklerinin yeni projelerle geliştirilerek sürdürül-
mesi gereklidir. 

ArGe çalışmalarının, destek kaynaklarının denge-
li dağılımı ile devam etmesinin sanayimiz için çok 
önemli olduğunu vurgulamak isteriz.  

Türkiye’de gelecek için 
yeni hedeflere ancak 

yeni araç yatırımlar 
ile ulaşılabileceğini 

göstermektedir. 
Bugünkü kapasite ile 

yıllık üretim 1,2 milyon 
adet araç dolayında 

sınırlı bulunmaktadır. 
Bu nedenle Yatırımlarda 

Devlet Yardımları yeni 
yatırımların teşviki 
bakımından büyük 

önem taşımaktadır. 

Yeni kapasitelerle 
yaratılacak üretim 

artışı da gerek iç 
gerek dış pazarlardaki 
istikrarlı talep artışına 

dayanacaktır. İç pazarda 
vergi sisteminin tüm 

ile yeniden gözden 
geçirilmesi ve 

istikrarlı talep artışının 
sağlanması zorunludur.
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ODD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Bayraktar, Türkiye 
ekonomisi için yüksek çari açığın 
uzun süre devam ettirilemeyeceği 
düşüncesinden hareketle 2012 
yılından itibaren bir takım 
önlemler alındığını hatırlattı. 
Bayraktar, bu önlemlere bağlı 
olarak bir yandan ekonomi 
soğurken, büyümenin gerilemeye 
ve buna karşılık da bütçe açığının 
arttığını söyledi. Mustafa 
Bayraktar 2013 öngürüsünde 
bulunurken, ekonomik dengenin 
sürdürülebilirliği açısından iç 
tüketim dinamiklerini harekete 
geçirmenin önemini bir kez daha 
vurgulamakta yarar olduğuna 
değiniyor.

T ürkiye Otomotiv pazarında, 2012 yılı Ocak-
Kasım dönemi toplam pazarı yüzde 10,3 azala-

rak 696.501 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışla-
rı 2012 yılı 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 5,79 azalarak 475.354 adete ge-
rilerken, hafif ticari araç pazarı da aynı dönemde ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,38 oranında 
düşerek 187.007 adet seviyesinde gerçekleşti. Sektör 
2012 yılında beklenen bir seyir izledi.

2012 yılı ilk 11 ayında 1600cc altındaki otomobil sa-
tışlarında yüzde 2 azalış olurken, 1600-2000cc ara-
lığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında 
yüzde 32,4 azalış ve 2000cc üstü otomobillerde ise 

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar:

“İÇ TÜKETİM DİNAMİKLERİNİ
HAREKETE GEÇİRMEK GEREKİYOR”
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yüzde 54,5 azalış görüldü.  Ekonomide yumuşak inişi 
sağlamak amacıyla 1 yıl önce alınmaya başlanan mali 
önlemler, ve özellikle geçen sene 1600 ve 2000cc üze-
ri otomobillere, hafif ticari araçlara, geçtiğimiz Eylül 
ayında ise 1600 cc altındaki otomobillere gelen vergi 
artışları pazarımızı olumsuz etkiledi.

2012 yılı toplam pazarında ilk çeyrek (-yüzde 25,52) 
ve ikinci çeyrekte (-yüzde 14,79) sonuçlarına göre 
gerileme devam ederken, son aylarda görülen to-
parlanmaya paralel olarak, baz etkisinin de ortadan 
kalkmasıyla, üçüncü çeyrekte (yüzde 4,61) artış göz-
lendi. 2012 Kasım ayında ise pazar yüzde 11,7 ora-
nında artış gösterdi.

Tüketici tercihlerine baktığımızda, yılın 11 aylık dö-
neminde otomobil pazarı segment dağılımının yüz-
de 84,9’u vergi oranları düşük olan A, B ve C seg-
mentlerinde yer alan araçlardan oluştu. Segmentle-
re göre en yüksek satış adetine yüzde 51,2 pay ile C 
(243.568 adet)  segmenti sahip olurken, kasa tipleri-
ne göre ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan oto-
mobiller (yüzde 43,3 pay, 205.821 adet) oldu.

Ekonomide yumuşak inişi sağlamak amacıyla alınan 
önlemler, ÖTV oranlarındaki artış ve ekonomik ak-
tivitenin yavaşlaması, yılın ilk 11 ayında Türkiye oto-
motiv pazarında yüzde 10,3 oranında daralmaya ne-
den oldu.Ancak 2012 Kasım ayı başında gerçekleşti-
rilen 14. İstanbul Autoshow’un olumlu etkileri ve dü-
şük faiz ortamının pozitif yansımaları, otomobil pa-
zarında Kasım ayında yüzde 16,34, hafif ticari araç 
pazarında yüzde 3,78, toplam pazarda ise yüzde 11,7 
oranında artış yaşanmasına sebep oldu. 

1.600 cc altında kalan otomobillere ait ÖTV’nin yüz-
de 37’den yüzde 40’a çıkarılmasının otomobil paza-
rı üzerindeki olumsuz etkileri, ilk defa gerçekleşecek 
yılbaşı model yılı geçişi ve yoğun yılsonu kampanya-
ları nedeniyle 2012 yılında sınırlı kalacaktır. 2012 yılı 
otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarının 775 
bin adet, ağır ticari satışları da eklendiğinde otomo-
tiv sektörü toplam pazarının 815 binler seviyesinde 
gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2013 yılının ise 2012 
yılına benzer bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Bu 
seviye, pazarımızın gerçek potansiyelinin çok geri-
sinde.

Kısa bir ekonomik değerlendirme yapmak gerekirse; 
Amerika’da 2012 sonu ve 2013 başı itibariyle günde-
me gelecek olan yeni mali kuralların ekonomik an-
lamda olumsuz gelişmelere yol açabileceği beklen-
tisi var. Bush döneminde başlayan vergi indirimle-
ri Kongre tarafından yenilenmezse bu yıl sonunda 
sona erecek ve eski vergi yüklerine dönülecek. Ay-
rıca 2011’de kabul edilen partiler üstü yasa ile önü-
müzdeki yılbaşında 1,2 trilyonluk bir bütçe kesinti-
si söz konusu olacak. Bu gelişmeler ABD ekonomisi 
için yeni resesyonun başlangıcı olabilir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde ise ciddi bir belirsizlik söz 
konusu. Yapılan toplantılarda, ortak tahvil, bankala-
rın güçlendirilmesi, ek bir mali gevşeme yapılıp ya-
pılmayacağı, maliye politikasının da para politika-
sı gibi ortak bir yönetime bağlanması konularında 
karar alınamadı. Belirsizlik içerisindeki Avrupa’nın 
ekonomik sorunlarını ne şekilde çözeceği ise ne ya-
zık ki bilinmiyor.

Sektörümüz ekonomideki gelişmelerden çok hızlı et-
kilenen bir sektör. Ülkemizin ekonomik durumuna 
baktığımızda ise, gelişmekte olan ekonomiler ara-
sında yer alan ve dünyadaki bu krizi göreceli olarak 
daha rahat idare eden bir durumdan bahsedebiliriz. 
Büyüme oranları bakımından ülkelerde genel olarak 
düşüş ve bazı ülkelerde küçülme yaşanırken, ülkemiz 
büyümede en üst sıralarda yer aldı. 

Yüksek cari açık ise sorun olarak karşımıza çıkmak-
taydı. Yüksek cari açığın uzun süre devam ettirile-
meyeceği düşüncesi ile Türkiye 2012’den itibaren 
cari açığı düşürmeye yönelik önlemler almaya baş-
ladı. Buna bağlı olarak bir yandan ekonomi soğur-
ken, büyüme gerilemeye ve buna karşılık da bütçe 
açığı artmaya başladı ve 9 aylık büyüme rakamı da 
%2,6 olarak açıklandı. Bu noktada ekonomik denge-
nin sürdürülebilirliği açısından iç tüketim dinamik-
lerini harekete geçirmenin önemini bir kez daha vur-
gulamakta yarar var.               

Önümüzdeki süreçte Türkiye’yi etkilemesi muhtemel 
gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz: Avrupa’daki ekono-
mik sıkıntıların devam etmesi durumunda ihracatın 
olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilecektir. Ülke-
mizin en önemli ihracat pazarı durumundaki Avru-
pa pazarının yerini doldurmak için daha fazla çaba 
harcamalıyız. Bütçe açığındaki artış borçlanma limi-
tini, o da faizi artırabilir. Dünya genelindeki kriz ül-
kemize gelen fonları düşürebilir. 

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivi ne 
kadar önemsediğini biliyoruz.  Gelişmesine ihtiyaç 
olan her sektörün olmazsa olmazı kuvvetli bir iç pa-
zardır. Uzun vadeli stratejik bakış açısıyla işin teme-
line etki edecek kalıcı ve sürdürülebilir yasal düzen-
leme ve uygulamalara ihtiyaç var. 2013’ün gerek ül-
kemiz gerekse dünya ülkeleri açısından henüz belir-
sizliklerle dolu olduğunu söylemek mümkün. Herkes 
için olumlu bir yıl olmasını umuyoruz. 

Önümüzdeki süreçte 
Türkiye’yi etkilemesi 

muhtemel gelişmeleri 
şöyle sıralayabiliriz: 

Avrupa’daki ekonomik 
sıkıntıların devam 

etmesi durumunda 
ihracatın olumsuz 

etkilenmesi söz konusu 
olabilecektir. Ülkemizin 

en önemli ihracat 
pazarı durumundaki 

Avrupa pazarının yerini 
doldurmak için daha 

fazla çaba harcamalıyız. 
Bütçe açığındaki artış 

borçlanma limitini, 
o da faizi artırabilir. 

Dünya genelindeki kriz 
ülkemize gelen fonları 

düşürebilir. 

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivi ne kadar 
önemsediğini biliyoruz. Gelişmesine ihtiyaç olan her sektörün 
olmazsa olmazı kuvvetli bir iç pazardır. Uzun vadeli stratejik 
bakış açısıyla işin temeline etki edecek kalıcı ve sürdürülebilir 
yasal düzenleme ve uygulamalara ihtiyaç var.
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TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu:

“GÜÇLÜ SANAYİ, GÜÇLÜ MARKA”

T AYSAD, bugün itibariyle 16 milyar $ 
ciro yapan 310 üyesi ile 6 milyar $’lık 
ihracat gerçekleştirmektedir. İstih-

dama katkısı 100 bin kişi olan derneğimizin 
2013 yılı öngörüsü, 2012 ile benzer bir yıl ola-
cağı yönündedir. Olağanüstü negatif ya da po-
zitif bir durum yaşanmadıkça bir yatay geçiş 
olacağını söyleyebiliriz. Ümit ediyoruz ki bu 
yatay geçişin ivmesini yukarıya doğru taşıya-
biliriz.

Sektör ihracatımızın yüzde 70’ini gerçekleştir-
diğimiz AB pazarındaki daralmalar sonucu ya-
şanan düşüşlere rağmen, yılı 19 milyar $’lık ih-
racat rakamı ile yine ihracat şampiyonu olarak 
kapatmaktan gurur duyuyoruz.

Son yıllarda yaşadığımız birçok iç ve dış krize 
rağmen büyümesini, yatırımlarını, ihracattaki 
artışını devam ettiren tedarik sanayimiz, glo-

bal pazarlardaki etkinliğini artırarak geleceğe 
hazırlanmaktadır.

Tedarik sanayimiz yurtiçindeki faaliyetlerini 
geliştirerek global tedarikten pay almanın yanı 
sıra, yeni pazarlarda yeni müşterilerle büyüme 
çabasını sürdürmektedir. Ülkemizin coğrafi 
konumu gereği önceliğimiz, yakın pazarlardan 
başlayıp daha uzak pazarlara yönelmektir. 

Ülkemizde son yıllarda yerli otomobil üreti-
mi konuşulurken, tedarik sanayi firmalarımız 
dünya çapındaki başarılı yatırımlarını da ara-
lıksız sürdürmektedir. Birçoğu TAYSAD üyesi 
olan Türk tedarikçileri tarafından ABD, Mek-
sika, Brezilya, Almanya, Fransa, İspanya, İngil-
tere, İtalya, Romanya, Slovakya, Macaristan, 
Bulgaristan, Hindistan, Rusya, Ukrayna, Tata-
ristan, Çin ve Güney Kore’de kurulan üretim 
tesislerinin sayısı süratle artmaktadır. Öte yan-
dan üyelerimiz, Alman ve Çin’li otomotiv te-
darik firmalarını da satın alarak gücünü pekiş-
tirmektedir. 

Büyük ölçekli firmalarımız dünyanın dört bir 
yanında faaliyetlerine devam ederken, gelecek-
te yabancı yatırımcıların da ülkemizdeki faa-
liyetlerinde artış olacaktır. Bunun sağlanma-
sında, Yatırım Teşvik Paketinin etkili olacağı-
nı düşünüyoruz. Kredi derecelendirme kuru-
luşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yatırım 
yapılabilir seviye olan BBB-’ye yükseltmesinin 
de yeni yatırımların ülkemize çekilmesinde et-
kili olmasını umuyoruz. 

Lokal pazarda ölçeğimizi büyütmeden sade-
ce küresel pazarlarda iş hacmimizi artırmamız 
yeterli olmayacaktır. Güçlü bir iç pazar ile dış 
pazarlardaki iş hacmimizi artırabiliriz. İç pa-
zarda uygulanan vergi sisteminin yeniden göz-
den geçirilmesi ile iç satışlarımızın yükseltil-
mesi gerekmektedir.

2023 hedeflerine uzanan yolda ekonomimi-
zin, sanayimizin ve dolayısıyla ihracatımızın 
4 misli büyüyebilmesi, Ar-Ge yetkinliklerimi-
zin geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir. Ar-
Ge yetkinliklerimiz geliştikçe, inovatif ürünle-
rimiz arttıkça marka değerimiz de artacaktır. 

Türk markası böyle yaratılabilecektir. Biz de 
TAYSAD olarak “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” 
sloganımız kapsamında buna destek vermeye 
çalışıyoruz. 

Önümüzdeki dönemde Ar-Ge ile birlikte ino-
vasyonu da içeren çalışmalara yoğunlaşılma-
sı gerekmektedir. Son iki yılda atılan adımlar 
ile birlikte bugün Türk otomotiv tedarik sek-
töründe 49 adet Ar-Ge Merkezi mevcut olup, 
bunların 45 tanesi TAYSAD üyesidir. Ana sa-
nayi firmalarımız ile birlikte toplam Ar-Ge 
Merkezi sayımız 59’a ulaşmıştır.

TAYSAD üyesi Ar-Ge Merkezilerinde yakla-
şık 6 bin mühendis ve teknisyen istihdam edil-
mektedir. Tedarik sanayi firmalarımız, cirola-
rının yüzde 2-3’lük payını Ar-Ge yatırımları-
na ayırmaktadır. Tedarikçilerimiz bir yandan 
co-design, Ar-Ge ve inovasyon yetkinliğini ar-
tırmaya odaklanırken, OEM’lerin global mer-
kezlerindeki Ar-Ge departmanlarında yer ala-
rak ortak çalışmalarını da geliştirmelidir.

2023 vizyonumuz çerçevesinde, otomotivde-
ki son gelişmelere adapte olabilmek, sektörün 
dünya otomotiv pastasından aldığı payı yük-
seltmek ve küresel markalarımızı artırmak için 
Ar-Ge konusundaki çalışmalarımıza aralıksız 
devam etmemiz gerekiyor. 

2023 yılında 75 milyar USD olan ihracat hede-
fi kapsamında otomotiv tedarik sanayi firma-
larımız, katma değerli ürün yapısına yönelme-
lidir. Sanayimizde ağırlıklı olarak kullanılan it-
hal hammaddelerin yerli üretimi ve ülkemizde 
üretilmeyen parça gruplarına yönelik yatırım-
lar teşvik edilmelidir.

Sadece üreten değil, teknoloji üreten ve bu tek-
nolojisini dünya pazarlarına kabul ettiren bir 
konuma gelmek için otomotiv sektöründe-
ki tüm aktörlerin işbirliği ve güç birliği içinde 
çalışması gerekmektedir. Bu kapsamda TAY-
SAD, “Güçlü Sanayi, Güçlü Marka” sloganı ile 
bu amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdüre-
cektir. 
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MERSİN DİYALOG TOPLANTISI

OYDER, 
Mersin'de sektörü 
bir araya getirdi

Mersin Yetkili Satıcılar Bölge 
Toplantısına, Mersin Valisi 
Hasan Basri Güzeloğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Macit Özcan, Mezitli Belediye 
Başkanı Uğur Yıldırım, 
Emniyet Müdürü Arif Öksüz, 
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. 
A.Ş. / VW Binek Araç Genel 
Müdürü Vedat Uygun, OYDER 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
ve KT Danışmanlık Yönetim 
Kurulu Başkanı Kurthan 
Tarakçıoğlu, OYDER Yönetim 
Kurulu üyeleri, MODER 
üyeleri ve çevre illerin yetkili 
otomotiv satıcıları katıldı.

OYDER DİYALOG TOPLANTILARININ 
14.'SÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



15OCAK 2013

M ersin Yetkili Satıcılar Bölge Toplantısının 
açılış konuşmasını gerçekleştiren OY-
DER Başkanı H. Şükrü Ilısal, ''Avrupa kü-

çülüyor. Türkiye 3,2'lik tahmini büyümeyle yine şük-
redilecek bir ortalamada'' dedi.

Ilısal, Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği'nin 
(MODER) ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel di-
yalog toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın 
ekonomik açıdan çok karışık olduğunu ve bu yön-
den çok şükredilmesi gereken bir ülkede oldukları-
nı belirtti.

Dünyada, otomotiv ekonomisinin 84-85 milyon-
luk bir üretimle 2012'yi kapatacağını vurgulayan Ilı-
sal, ''Avrupa küçülüyor. Türkiye 3,2'lik tahmini bü-
yümeyle yine şükredilecek bir ortalamada'' diye ko-
nuştu.

Ilısal, sektördeki küresel büyüme değişimine göre 
Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün 2009 yılı ha-
ricinde Türkiye'nin muadili olan ülkelerle neredey-
se eşit hale geldiğini söyledi.

Türkiye’nin büyüme rakamlarını değerlendiren H. 
Şükrü Ilısal, 2013-2017 yılları arasında yüzde 3-4,5 
arasında bir büyüme öngürüldüğünü hatırlatarak, 
“Bu rakamların 2023 hedeflerine çok uygun olma-
sa da, 2017 sonrası bir iyileşme olma ihtimalini de 
göz önüne almalıyız” dedi. Ülkemizdeki genç nüfu-
sun otomotiv sektörü için heyecan verici bir durum 
olduğunu dile getiren Ilısal, genç nüfus yoğunluğu-
nun otomotiv pazarına hitap edecek kitlenin her ge-
çen gün artacağı anlamına geldiğini ifade etti.

Türk ekonomisindeki iyileşmeleri, geçmişte yüzde 
80-90’lar seviyesinde yaşanan enflasyon rakamları-
nı hatırlatarak değinen Ilısal, günümüzde enflasyon 
rakamlarının yüzde 5’ler seviyesine geldiğine ‘hayret 
edildiğini’ dile getirdi. Enflasyon rakamlarının daha 
da aşağı seviyelere geleceğini umduklarını söyledi.

“Otomotiv sektörü cari açığı destekleyen 
bir sektör değildir”

Türkiye’nin ihracat rakamlarını değerlendiren H. 
Şükrü Ilısal, ihracatın 150 milyar dolara yaklaştığı-
nı hatırlatarak, sektörün yurt dışına ciddi boyutlar-
da ihracat yaptığını dile getirdi. Otomotiv sektörü-
nün cari açığı destekleyen bir sektör olmadığını söy-
leyen H. Şükrü Ilısal, “Otomotiv’in cari açıkta payı 
olduğu düşüncesine katılmıyorum. Bugün cari açı-
ğın ana sebebi enerji ihtiyacımızdır, kayıtdışı ekono-
minin yoğun olması, verginin dengeli ve sağlıklı top-
lanamaması bu sorunun ana nedenlerindendir. 

Ülkemizdeki otomotiv sanayi direk üretimi kalitesi 
ile kendisini kanıtlamış durumdadır ayrıca yan sa-
nayici dostlarımız bugün markaların yurt dışındaki 
üretim tesislerine sürekli ihracat gerçekleştirmekte-
dirler. Sektörümüz kesinlikle cari açıkta sebep değil 
tam tersine istihdamda, vergi üretmede, Ar-Ge ça-
lışmalarında ve bunların neticesinde ülkemize bü-
yük katkılar vermektedir. Bu sebeple sürekli bu gö-
rüşlerin gündemde tutulmasını da sağlıklı bulmuyo-
rum.” dedi.

Arz ve talep arasındaki dengesizlik

Dünya otomotiv üretimi ve pazarından söz eden 
H. Şükrü Ilısal, “Dünyada 1 milyara varan otomo-
tiv parkı 84 milyonluk bir üretim var. Bu üretimin 
hepsinin satılmadığını düşündüğümüzde ortaya cid-
di bir arz fazlası çıkıyor. Bu yüzden arz fazlasının da 
tetiklemiş olduğu yoğun bir rekabeti hep birlikte ya-
şıyoruz” dedi. Türkiye’de 1 milyon 200 bin adetler se-
viyesinde üretim yapıldığına dikkat çeken H. Şükrü 
Ilısal, son 10 yıllık pazar rakamları göz önüne alındı-
ğında, sektörün artık kendi içinde bir derinlik sağla-

p Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. 
Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü 
Vedat Uygun ve OYDER Yönetim 
Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal

H. ŞÜKRÜ ILISAL:
"Türkiye çok büyük 
potansiyele sahip ve 
otomotiv sektörünün 
geleceği çok parlak. 
Bugün ulaştığımız seviye 
hala gidebileceğimiz yolun 
çok başında olduğumuzu 
gösteriyor."

p OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, Mersin'de yetkili satıcıların 
OYDER etkinliklerine ilgiyle katıldıkları için şükranlarını sundu.
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dığını gördüklerini söyledi. Ilısal, “Son 10 yılın oto-
motiv pazarının ortalaması 600 bin, 5 yıllık ortala-
ması 675 bin, son 3 yıllık ortalaması ise 745 bin civa-
rındadır. Ülkemiz pazarı için artık yıllık 750 bin adet 
satış rakamları oturmuştur.

Türkiye çok büyük potansiyele sahip ve otomotiv 
sektörünün geleceği çok parlak. Bugün ulaştığımız 
seviye hala gidebileceğimiz yolun çok başında oldu-
ğumuzu gösteriyor. Öncelikle bu potansiyeli hayata 
geçirmek için hep beraber çok çalışmamız ve uyum-
lu olmamız gerekiyor. 

2012 yılında gerçekleşen satışlarda hem distribütör-
lerin hem yetkili satıcıların çok değerli katkıları ol-
duğunu düşünüyorum. Ancak unutmayalım ki 2012 
yılı toplam satışları çok büyük ihtimalle 2011 yılının 
gerisinde kalacak. Yani aslında Türkiye yüzde 3 bü-
yürken otomotiv yüzde 10 küçülme yaşayacak. Oto-
motivciler olarak ülkenin 2012 yılı büyüme perfor-
mansından yararlanamadığımızı söylememiz müm-
kün.

Ancak bütün Avrupa’nın ekonomik sorunlarla bo-
ğuştuğu, bölgemizin siyasi çalkantılar ile uğraştığı 
bir dönemde bizim tarihimizdeki en yüksek ikinci 
satış yılını yaşamamız değerlidir. Hele yıl içinde hiç 
beklenmedik şekilde yükseltilen ÖTV’nin olumsuz 
etkisini de düşünürsek bu seneki toplam performan-
sı başarılı olarak nitelendirmek doğru olur” dedi.

OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, geçmiş dönem Ma-
liye Bakanı Kemal Unakıtan’ın ‘otomotiv sektörü bi-
zim için yediveren güldür’ nitemelesini hatırlata-
rak, “Bizim her ortamda dile getirdiğimiz bir konu 
var sektör üretiminden, ithalatına, satışından servis 
hizmetine kadar tamamen kayıt içi çalışmaktadır ve 

devlete en fazla vergi geliri sağlayan sektördür. Do-
layısıyla Devlet tarafından pamuklara sarılarak ko-
runması gereken gözbebeği olması gereken bir sek-
tördür” dedi.

Yetkili satıcılık kurumunun önünün açık olduğu-
na değinen Ilısal, “Türkiye’deki araç sayısına baktı-
ğımızda artık değişmesi gereken bir park olduğunu 
gürüyor ve çevreci motorların tercih edildiği bir dö-
neme giriyoruz. Bu konuda OYDER olarak çalışma-
lar yürütüyoruz. Yetkili satıcılar çevreci araçların sis-
teme daha fazla girmesiyle bir pazar kazanacaktır” 
dedi.

“Yetkili satıcılık zor bir zenaat”

Yetkili satıcılığın önemli bir sıkıntısının bir mes-
lek tanımı olmamasından kaynaklandığını dile ge-
tiren H. Şükrü Ilısal, “Yetkili satıcılık mesleğini ya-
pan patron, şirketinin tüzel kişiliğinin önünde gidi-
yor. Bu bir tehlikedir, şirket patron şirketi haline ge-
liyor. Bu yüzden dışarıdan idare edilebilmesi kolay-
laşıyor” dedi. 

Yetkili satıcıların sistem içerisinde çalıştıklarını ifa-
de eden Ilısal, “Sürdürülebilmesi zor ama büyük bir 
iş yapıyorlar. Hedef baskısı, rekabet ve bunun sonu-
cu ortaya çıkan haksız rekabet, fiyat politikaları, bü-
yüme ve genişleme ile artan finans ihtiyacı gibi zor-
luklar da yetkili satıcıların karşısına çıkıyor. Yetkin 
eleman bulma zorluğu ve teknoloji ile uyumu da ek-
lediğimizde sürdürülebilir olmanın zorluğunu hepi-
miz anlamış oluyoruz. Bunun yanında satış karlılı-
ğının azalması, sigorta şirketlerinin kendi bünyele-
rinde oluşturdukları yedek parça, servis ve işçilikte 
alternatif üretmeleri, yaptığımız işin önünde tehdit 
oluşturuyor” dedi.

Sektördeki rekabet konusuna da değinen Ilısal, şöy-
le devam etti: “Kuyudan çıkarken birbirimizin ka-
fasına vuruyoruz. Bunu yaparsak sektörü büyüte-
meyiz. Düşük fatura ve düşük personel istihdamı, 
sektörün büyük yarasıdır. Bunu güçlü olamadığı-
mız için yaşıyoruz. ‘Bu ayı atlatayım, bu yılı atlata-
yım’ derken ayağımızdan kayıyor toprak. Bunu en-
gellemenin yolu ise aramızda bulunan bölgesel der-
neklere, OYDER’e ve kendi iş derneklerimize sahip 
çıkmaktan geçiyor.” Dünyaki değişime paralel ola-
rak, Türkiye’nin de değişip geliştiğini ifade eden Ilı-
sal, şunları kaydetti: “Bu gelişim ve değişim içerisin-
de otomotiv sektörü de hak ettiği yere doğru gidiyor. 
Pazar sürekli büyüyor. Maliyet analizlerine kayma-
mız ve çok iyi ölçümler yapmamız gerekiyor. Kendi-
mizle yüzleşmemiz gerekiyor. Günü geldiğinde bir-
leşmek, devralmak, devretmek, sessizce mağdur ol-
madan çekilmek ya da güç birliği yaparak büyük güç 
olmamız gerekiyor.”

H. ŞÜKRÜ ILISAL:
“Türkiye'nin gelişimi 
ve değişimi içerisinde 
otomotiv sektörü de 
hak ettiği yere doğru 
gidiyor. Pazar sürekli 
büyüyor. Maliyet 
analizlerine kaymamız 
ve çok iyi ölçümler 
yapmamız gerekiyor. 
Kendimizle yüzleşmemiz 
gerekiyor. Günü geldiğinde 
birleşmek, devralmak, 
devretmek, sessizce 
mağdur olmadan 
çekilmek ya da güç 
birliği yaparak büyük güç 
olmamız gerekiyor.”
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“Kârsızlık bizim kaderimiz değil”

Haluk Veli Doğan
Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği
(MODER) Yönetim Kurulu Başkanı 

OYDER Mersin Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda konu-
şan MODER Başkanı Haluk Veli Doğan gelecek yıl-
ların sektörü zorlayacak gibi göründüğüne değine-
rek, “Burada öncelikli olarak sigorta şirketlerinden 
bahsetmek istiyorum. 2007 yılı ile 2012 yılını karşı-
laştıran çalışmamızda;  2007 yılında neredeydik, ne 
yaptık, sigorta gelirlerimiz yani kaporta boya gelirle-
rimiz nasıldı  ve 2012 yılında neler yaptık bir değer-
lendirelim istedik. Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı, on-
ları sizinle kısaca paylaşmaya çalışacağım. 

2007-2012 Karşılaştırması

Biz 2007 yılında bir kaporta teknisyenine 400 TL 
maaş veriyormuşuz. Bu rakam 2012 yılında 1200 
TL’ye çıkmış. Fırınlarımızda kullandığımız motori-
nin litresi 2007 yılında 2.11 TL imiş, bugün 4.40 se-
viyesinde. Aynı boya şirketinden alageldiğimiz bo-
yanın fiyatı 2007 yılında 30 TL iken, bugün 68 TL. 

2007 yılında sigorta şirketlerinden beher aracın par-
ça başı boya işçiliği için ne aldığımıza baktık. Bir ara-
cın kaportasından 2007 yılında 250 TL alıyorken bu 
rakam 2012’de 150 TL’ye düşmüş. Yani giderler yüz-
de 100, yüzde 300 artarken, gelir kalemlerimiz yüz-
de 40 düşmüş durumda. Akabinde üretici standart-
larına uymayan yetkisiz servislerin devreye girme-
si ve bunun yanısıra hangi yetki ile donatıldığını an-
lamadığımız ‘akıllı tamir’ adı altında iş yapan arka-
daşlarımızın piyasaya girmesi karşısında gerek yedek 
parça gelirlerinden gerek işçilik gelirlerinden gerek-
se kaporta-boya ile ilgili tüm gelirlerden şu an zarar 
ediyoruz. 

Kaporta boyamızı, kendi plazalarımızın içinde bir 
yerlerde değerlendirmek yerine dışarıya alsak yani 
sanayiye gitsek bu alanlara kira versek tüm persone-
lin SGK’sını, muhtasarını yapsak vs. toplam giderle-
rimizi bir yana, gelirlerimizi bir yana koyduğunuzda 
şu anda zarar ettiğimizin farkına varacaksınız. Çün-
kü biz toplama bakıyoruz, toplam resme bakıyoruz. 
Diyoruz ki toplamda servisimizde para kazanıyo-
ruz. İçine girdiğinizde metalik atölye aslında gerçek-

Kısaca MODER:

Mersin’de bulunan tüm 
yetkili satıcıları çatısı 
altına toplayan MODER’in 
20 üyesi bulunuyor. 20 
yetkili satıcı, toplamda 
1000 kişilik istihdam 
sağlıyor. ÖTV gelirleri de 
dahil olmak üzere 1 milyar 
TL civarında ciroya sahip. 
Mersin ilinde yaklaşık 5 
bin kişinin istihdamına 
katkıda bulunan bir 
kuruluş olarak varlığını 
sürdürüyor. 

MODER BAŞKANI HALUK VELİ DOĞAN
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ten güzel paralar kazanıyor. Metalik atölye öyle güzel 
kazanıyor ki kaporta boyanın zararını da kompan-
se ediyor. Yaşadığımız durum bu iken maalesef bir-
çok yetkili satıcı arkadaşımız bunun farkında da de-
ğildi. Biz onlarla konuşuyoruz, sürekli yazılar yazıyo-
ruz. Bununla ilgili hızlı bir icraata geçmemizin birlik 
olmamızın zamanının geldiğini düşünüyoruz” dedi.

‘Pert kayıtlı araçlar trafikte geziyor’

Haluk Veli Doğan, yetkili satıcıların da parçaları de-
ğiştirdiğine değinerek, “Onarılması gerekenleri ona-
rıyoruz daha sonrasında sigorta şirketleri gelip bu 
parçaları bizden topluyorlar. Peki topladıktan son-
ra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Piyasada satıyor-
lar. Piyasada alan kişi kim? Özel servis. Özel servis 
ne yapıyor? Kasko şirketi yönlendiriyor. Özel servis 
1200 TL’lik parçayı 300 TL’ye almış, faturasını 1200 
TL’den çıkıyor. Orjinal parçayı kullanmıyor, sah-
te parçayı geçiyor. Sigorta da bunu biliyor.  Şu anda 
Türkiye’de üretici standartlarının dışında araçlar üre-
tiliyor. Sigorta şirketleri yüzde 25 ile araçları pert et-
meye başladılar. Ve pelt kayıtlı araçlar şu an trafik-
te gezerek tehlike saçıyor. Bir de madalyonun öbür 
yüzü var. Türkiye dünyadaki hurda ithalatının yüz-
de 20’sini gerçekleştiriyor. Hurda ithalatını yapacağı-
mıza sigorta şirketlerinden çıkan yüzbinlerce parça-
yı geri dönüşüm merkezlerine göndersek, kullanıla-
maz durumda olan araçları geri dönüşüme gönder-
sek acaba bu konuda hala lider olarak kalabilir mi-
yiz? Bununla ilgili yasal bir düzenlemenin mutlak 
surette yapılması gerektiğini düşünüyorum. 

Sigorta şirketleri ile ortak çözümde
buluşmalıyız

Sigorta şirketleri biz 2007’de de 1000 liradan poli-
çe yapıyorduk, şimdi de 1000 liradan poliçe yapıyo-
ruz diyorlar. Ama bizim 2007 ile şimdiki arasındaki 

gelir dengelerimizdeki bozukluk onlara da yansıyor. 
Onlardan da bize yansıyor. Diyorlar ki, biz de zarar 
ediyoruz. Bu ortamı yaratan aslında hepimiziz. Bizi 
bir ağaç gibi düşünün. Bir dalında sigorta şirketi var, 
öbür dalında biz varız. Ağaç kurursa hepimiz kuru-
yoruz. Ağacı beraber yeşertmemiz lazım. Sigorta şir-
ketleri yetkili satıcılar pahalı iş yapıyor, biz de diyo-
ruz ki sigorta şirketleri uygun olmayan yerlere gön-
deriyorlar. Bu sürünceme böyle devam ediyor. Be-
nim başkanımdan ricam, bizi sigorta şirketleriyle bi-
raraya getirmesi ve bir ortak çözüm noktasında bu-
luşmamıza ön ayak olması. Bu konuyla ilgili, önü-
müzdeki dönemde bir önlem olarak, mutlak suret-
le marka kaskolarına geçilmesi lazım geldiğini düşü-
nüyorum” dedi.

Marka kaskolarının avantajları neler?

Haluk Veli Doğan, bazı kasko şirketleri ile yapılan 
anlaşmalardan örnek vererek, “Anlaştığımız kasko 
şirketi ile yapmış olduğunuz sözleşmede; trafikte ha-
sar yapmış olan araçlar mutlak surette, marka kas-
ko kapsamında yetkili servislere gelecek diye belirt-
tik. Başta yapılan bu anlaşmalarda işçilik fiyatları da 
baştan konuşulduğunda zaten ortada böyle bir sıkın-
tı kalmayacak. Çünkü marka kaskonun poliçe fiyatı 
ona göre belirlenecek. Risk bedelleri ona göre belir-
lenecek. Bu konuda tüm yetkili satıcı arkadaşlarımın 
sağlayıcılara, distribütörlere baskı yapıp, her yetki-
li markanın, her distribütörün kendi marka kasko-
sunu çıkartması konusunda destek vermeleri gereki-
yor” dedi.

İkinci el araçlar konusunda geç kaldık

Yetkili satıcıların geçkişte araç satışından para kaza-
nıldığını dile getiren Haluk Veli Doğan, “Şu anda sa-
tışlardaki kârsızlık durumu hepimizi etkiliyor. Artı, 
verilen bonus ya da ek prim dediğimiz sistemden içe-
ri giriliyor. Daha önce servislerle ilgilenmeyen pat-
ronlar şu anda servislerin gelir giderlerine bakmaya 
başladılar. Sigorta ile ilgilenmeyen patronlar, sigor-
tada da bir para kaynağı olduğunu görmeye başladı-
lar. Akabinde de ikinci el. İkinci el konusunda ülke 
olarak çok geç kaldık. Avrupa’da, özellikle İngiltere’de 
bir yetkili satıcı 1000 adet sıfır kilometre araç satı-
yorsa, 1600 adet ikinci el araç satıyor. İngiltere yüz-
de 160’ta. Yani ikinci el gerek kârlılık olarak, gerek iş 
olarak küçümsenmemesi gereken ve kârlılıklarımızı 
arttırmanın önemli taşlarından bir tanesi. Bu konu-
ya dikkatlice eğilmemiz ve süreci profesyonelce yö-
netmemiz gerekiyor.

Beklenmeyen fırsat

Sigorta şirketlerinde ayrı bir konu daha var. Ona da 
birkaç cümle ile değineceğim. Sigorta şirketleri fiziki 
şartlar düzenlemesi getirdi. Dedi ki: “ey yetkili satıcı 

H. VELİ DOĞAN:
“Bizi bir ağaç gibi düşünün. 
Bir dalında sigorta 
şirketi var, öbür dalında 
biz varız. Ağaç kurursa 
hepimiz kuruyoruz. Ağacı 
beraber yeşertmemiz 
lazım. Sigorta şirketleri 
yetkili satıcılar pahalı 
iş yapıyor diyor, biz 
de diyoruz ki sigorta 
şirketleri uygun olmayan 
yerlere gönderiyorlar. Bu 
sürünceme böyle devam 
ediyor.”
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sen kendi plazanın içerisinde sigortacılık hizmetini 
yapamazsın, illa ki dışarıya açılan bir kapının olması 
lazım. O kapıyı açmazsan biz sana bu yetkiyi verme-
yiz”. Birçok yetkili satıcının böyle bir şansı da olmadı. 
O yüzden kimi yan komşusunun altındaki dükkanı 
kiraladı, kimi uzaklaştı. Şirketin içinden uzaklaşın-
ca da yeni kurdukları organizasyonun ayrı masrafla-
rı oldu. Bunları karşılamak için gelirlerini arttırmak 
istediler,  diğer alanlara yangına, sağlığa, BES’e gir-
diler. Yani sigortacılığı profesyonel yapmaya başla-
dılar. Ama uyuyan devi uyandırdılar. Burada sigorta 
şirketlerimiz de şu anda aktif olarak çalışıyor. Bu ça-
lışmanın neticesinde güzel kârlılıklar da elde etmeye 
başladık. Bu fiziki şartlar düzenlemesini çıkartan ar-
kadaşımıza ben teşekkür ediyorum.

Gelecek 20 yıl

Önümüzdeki 20 yıl otomotiv sektörü nasıl olacak?  
Bahsettiğimiz gibi şu anda satıştaki kârlılık azaldı. Ve 
sigorta şirketlerinin, kaporta boyanın durumu or-
tada. Gelecek 20 yılda satış tarafındaki durum bel-
li. Bizi kârlılık açısından daha büyük bir sıkıntı bek-
liyor. Önümüzdeki 20 yılda araçların bir çoğunun 
elektrikli olacağını düşünüyorum. Bu elektrikli araç-
ların yağı yok, suyu yok, triger kayışı yok. Dolayısıy-
la bakımı yok. Yani mekanik atölyede de kârsızlık ba-
şımızı ağrıtacak. Konuşmamda değindiğim konuyu 
bir sözle bitirmek istiyorum “kârsızlık bizim kade-
rimiz değil”. Kâr etmeliyiz, etmek zorundayız” dedi.

“Ne kadar basit oynarsanız
o kadar kazanırsınız ”

Vedat Uygun
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.
VW Binek Araç Genel Müdürü

Vedat Uygun, OYDER Toplantısı’nda otomotivcile-
re  konuşmayı ‘tereceye tere satmak’ olarak nitelendi-
rip, “Bizim işimiz de satış-pazarlama olduğu için bi-
raz tereciye tere de satmamız lazım” dedi. 

Konuşmasına kendi otomotiv geçmişinden söz ede-
rek başlayan Vedat Uygun, 1981 yılında Otosan Ma-
mül Geliştirme Departmanı’nda mühendis olarak 
sektöre adam attığını dile getirerek “Otosan Ma-
mül Geliştirme Departmanı’nda yaklaşık 10-15 tane 
mühendis vardı, çizim masalarımız vardı. Şu anda 
Otosan’ın Ürün Geliştirme Departmanı’nda binlerce 
mühendis çalışıyor ve çizim masaları da yok tabii. 15 
yıl Otosan, 15 yıl Volkswagen, arada 1,5 yıl da Ana-
dolu Endüstri Holding-Isuzu var. Bu dönem içinde 
üç duayen  benim hayatımda etkin oldu. Onları an-
madan geçemeyeceğim. Birisi Ali İhsan İlkbahar ki 
mühendislik vizyonumu ondan aldım. İkincisi Ma-
cit Akman. Satış-pazarlama ve yetkili satıcı ilişkileri 
ve teşkilatçılığı Macit Bey’den aldım. Üçüncüsü şim-

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş.,
VW BİNEK ARAÇ GENEL MÜDÜRÜ VEDAT UYGUN

diki patronumuz Sayın  Ferit Şahenk. Dünya vizyo-
nunu da ondan aldım. 30 küsur yıllık otomotiv haya-
tımda üç önemli isim onlardır ve onları da her fırsat-
ta söylemeden geçemem” dedi.

Dört hayati konu

Otomotiv işinin karışık bir iş olduğundan söz eden 
Vedat Uygun, “Ama bunu basit oynamak lazım. Ön-
celikle makroda çok basite indirgemek lazım. Her 
oyun öyle. Futbol da öyle değil mi? Yani ne kadar ba-
sit oynarsanız kazanıyorsunuz. 30 küsur senelik oto-
motiv tecrübemle ki, bunun son 24 senesi direk yet-
kili satıcı teşkilatıyla geçti. Hepiniz bildiği dört ko-
num var ama bu konulardaki düşüncelerimi biraz 
daha distrübütör veya şahsi görüşüm olarak alın. 
Çok basit, çok bildiğiniz konular ama bence çok ha-
yati konular” dedi.

Stok seviyesi

Yetkili satıcılara stok seviyesi konularında bilgi veren 
Uygun, “Stok seviyesini optimum düzeyde tutmak 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünden 

mezun olan Vedat Uygun, 
lisansüstü eğitimini Koç 

Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde 
tamamladı. 1997 yılında Doğuş 
Grubu'na katılan Vedat Uygun, 

Haziran 2007'den bu yana 
VW Binek Araç Marka Genel 

Müdürlüğü görevini yürütüyor. 
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lazım. Tabii buna sadece sizin değil, distrübütörle-
rin de katkısının olması lazım. Benim görüşüm veya 
bizdeki uygulamalar otomobil stoğu aylık satışınızın 
yarısını, yüzde 50’sini, yüzde 60’ını geçmemeli. Daha 
fazlasının veya daha azının olmaması lazım. Yani bu 
aslında -çok detaya inmiyorum ama- kârlılığın en 
önemli faktörü arz-talep dengesi. Ayda 100 tane sa-
tan bir yetkili satıcının elinde 50-60 stok olması nor-
maldir. Bunun altında olursa satış kaybedersiniz. Üs-
tünde olursa da kârlılık kaybedersiniz. Bu sadece si-
zin için değil, teşkilattaki stok da çok önemli. Yani 
otomobili ideal olarak senede 15-20 kere çevirmek 
lazım. Duruma göre, ayına göre değişiyor ama benim 
tecrübem ortalama olarak böyle yapmak gerektiğini 
gösteriyor. Bu hakikaten işin kritik noktalarından bi-
risi. Yedek parçayı da senede 12 ila 15 arasında çe-
virmek lazım. Yani çok basit olarak stoğunuzun bir 
aylık satışınıza eşit olması lazım. Bu iki stok seviye-
si bence işin ana konularından bir tanesi. Çok deta-
ya inmeden, bir sürü soruna çare olacak konulardır. 
Siz böyle tutabilirsiniz ama yan komşuda yüksek stok 
varsa o yine problem olacaktır. Minimumun altında 
tutarsanız mutlaka satış kaybedersiniz. Ürününüzü 
bu şekilde pozisyonlamak iyidir diye düşünüyorum.

İşletme sermayesi

İkinci konu bu stoğu tutabilecek, bu stoğu yaşatabile-
cek işletme sermayesini içeride tutmanız lazım. Ge-
nelde  zora giden, karsız olan yetkili satıcıların tümü 
genelde otomotivden kazandıklarıyla veya otomoti-
vin getirdiği yüksek ciroların verdiği imajla aldıkla-
rı kredileri diğer işlere yatırıyorlar. Ben demiyorum 
ki diğer işlere para yatırmayın. Tabii ki diğer işleri de 
yapacaksanız, otelci de olacaksınız, benzinci de ola-
caksınız, inşaatçı da olacaksınız. Ama otomotivi ris-
ke atacak işler yapmayın. Bunları size nacizane söy-
lüyorum, benden daha iyi görürsünüz ama dışarıdan 
bir göz olarak söylüyorum. Bu işte kaybeden, bu işi 
terkeden yetkili satıcıların hiçbiri -benim gördüğüm 
kadarıyla- otomotiv nedeniyle kaybetmemiştir. Oto-
motivdeki paraların dışarıya aktarılması, otomotivin 
veya otomotivin verdiği ciro gücüyle yüksek krediler 
kullanarak otomotiv işini riske atmışlar, açıkça söy-
leyeyim paralarını başka işlerde batırmışlardır. Dedi-
ğim gibi işletme sermayenizi mutlaka otomotivde tu-
tun. Bu işin işletme sermayesiz olması mümkün de-
ğil. Optimum stokta ve o stoğu taşıyacak işletme ser-
mayesinin otomotivin içinde olması lazım.  

Kurumsallaşma: İlk iş anayasa

Bunun dışında kurumsallaşma. Kravatlı, yakışıklı, 
güzel insanları transfer ederek kurumsallaşma olmu-
yor. İşte bunu genel müdür atadım, bunu müdür ata-
dım şeklindeki kurumsallaşma yanlış oluyor. Başka 
yanlışlıklara yol açıyor. Biz teşkilatımızda başladık, 

bence aile anayasası veya şirket anayasasını mutlaka 
hazırlamak lazım. Mutlaka aile içindeki veya şirket 
ortaklarının içindeki anlaşmazlıklar ve sistemin belli 
olmaması o yetkili satıcıların zora düşmesine, işinin 
tam yürüyememesine  neden oluyor. O yüzden biz 
şirket avukatlarının desteğiyle yetkili satıcılarımıza 
aile anayasası, şirket anayasası hazırlatıyoruz. İşe bu-
radan başlamak lazım. Bence profesyonal alacaksa-
nız - yetkili satıcıların çoğunluğu aile şirketi olduğu-
na göre- yanınızda 4-5 sene çalışmış, aile kültürünü 
bilen, ailenizin içine soktuğunuz  insanlara işi ema-
net etmeniz lazım. Dediğim gibi, aile şirketlerinde 
kurumsallaşma deyince “orada başarılı bir genel mü-
dür var, ben onu alayım genel müdür yapayım” anla-

KT CONSULTING YÖNETİM KURULU BAŞKANI
OYDER YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ
KURTHAN TARAKÇIOĞLU

“Elektrikli araçlar görünebilir 
gelecekte çok etkili değil”

VEDAT UYGUN: "Elektrikli 
araçlar önümüzdeki 20 senede 
Türkiye ya da dünya pazarını 
doldurmayacak. 2020 yılında 

yüzde 3 ile 6 arasında bir pazar 
payı olacağı öngörülüyor. Dünya 

elektrikli araca doğru ne kadar 
gidecek onu da kimse bilmiyor.  
Yani bu işin doğrusu elektrikli 

araç mıdır? Onu da kimse 
bilmiyor.  Volkswagen son olarak, 

şehirlerarası yollarda elektrikli 
aracın kullanılmayacağını 

anladıklarını ve bunun için 
daha çok şarj edilebilir hibrit 

dedikleri bir modele gideceklerini 
belirtti. Benim okuduğum bir 

başka kaynakta da 2030 yılında 
tüm dünyadaki petrol tüketimi 

maksimuma çıkacağı belirtiliyor. 
Onun için elektrikli araçlar öyle 

görünebilir gelecekte çok etkili 
değil. Bir 10 senede çok etkili 

olmayacak. Yatırımlarınız zaten 10 
senede geri döndüğü için elektrikli 

araçları hiç düşünmeden yatırım 
yapabilirsiniz." 
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yışında, algısında olmamak lazım. İlk önce anayasa-
yı koymak lazım. Sonra da kendi elemanınızı, kendi-
niz yetiştirmeniz veya varsa şayet aile fertlerinden bi-
risinin götürmesi iyi olur diye düşünüyorum” dedi.

Marka Standartlarına Uygun Çalışma

Vedat Uygun, ‘Ampülü değiştirsek distrübütöre so-
ruyoruz’ diyorsunuz. Kızacaksınız şimdi belki ama 
ben diyorum ki bu markalar dünya markaları. Hiç 
kimse kimseye eziyet olsun diye proses koymaz. Bi-
zim teşkilatta veya diğer teşkilatlarda markanın pro-
sedürlerine, sistemlerine, standartlarına uyan yetki-
li satıcılar başarılı olmuştur. Bu standartlardan hafif 
kaçayım filan dediklerinde mutlak onlar daha az ba-
şarılıdır.

Çünkü biz beraber yaşıyoruz, hepimiz bir aileyiz. Biz 
öyle görüyoruz. Para harcatmak için bir iş yaptırmı-
yorlar. Bir anlam gördükleri için yaptırıyorlar. Bütün 
paydaşlarla uygun çalışılmalı ama marka standardla-
rına daha uygun çalışılmalı. Affınıza müsade olarak 
sizlerin de bahsettiği ikinci el işi ile ilgili birkaç şey 
söylemek isterim. İkinci el işini de kurumsal yapın. 
Uzun dönemde işin hem kalıcı olması-evlatlarınıza 
geçecek bir iş olması açısından- hem de çalışanların 
ve sizin daha rahat etmeniz yani denetim açısından 
çok önemli. Bunlar benim nacizane dört ana nok-
tam. Bu noktaları yaptıktan sonra diğer işler, tabii 
ki sigorta işleri, atölye işleri vb. önemli, karmaşık bi-
raz. Müşteri mutluluğu çok önemli. Bunlara ve dün-
ya vizyonuna da hiç girmedim ama benim işte bu 24 
senelik yetkili satıcı ilişkilerimde en önem verdiğim 
dört konuyu sizlerle paylaşma fırsatı buldum” dedi.

Toplantıya katılan Mersin Valisi Hasan Basri Güze-
loğlu, bir kentin değerinin sahip olduğu rekabet bü-
yüklüğüne bağlı olduğunu ifade ederek, “Mersin ül-
kemizin zenginliğini artıran bir büyük şehirdir” dedi.

OYDER Mersin Bölge Toplantısı yapıldı. HiltonSA 
Otel’de yapılan toplantıya Mersin Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu ile dernek üyeleri katıldı. Toplantıda ko-
nuşan Vali Güzeloğlu, Mersin’in potansiyellerinden 
söz etti. 

Türkiye’nin bir gelişim süreci içerisinde olduğuna 
işaret eden Güzeloğlu, “Mersin ülkemizin zenginliği-
ni arttıran bir büyük şehirdir. 2012 yılı sonunda vergi 
tahsilatında 6’ncı sırada bulunan ilimiz, kamu yatı-
rımlarından fazlasını vergi olarak ödeyen bir kenttir. 
2023 hedefimiz kapsamında dünyanın en büyük ilk 
10 limanı arasına girmesi kesin olan Mersin Limanı 
ile birlikte ilimiz, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki en 
önemli ticaret merkezidir. Ülkemizin ilk serbest böl-
gesi de Mersin’de açılmıştır.

Türkiye’nin en büyük tarımsal üretimini yapan Mer-
sin, geçtiğimiz yıl ülkemiz genelindeki tarım faali-

yetlerinin yüzde 6’sını tek başına gerçekleştirmiştir” 
dedi.

Bir kentin değerinin sahip olduğu rekabet büyüklü-
ğüne bağlı olduğunu aktaran Güzeloğlu, bu nokta-
da Mersin’e gelen yatırımların rekabetçiliğinin sor-
gulandığını ifade etti. Güzeloğlu, “Mersin, gelişen ve 
yüksek geliri olan pazarlar arasında ilgi görmektedir. 
En büyük beklentimiz ülkemizin kendi markalarını 
pazarlayacak duruma gelmesidir. Bunu yapmak için 
gerekli insan gücü ve sermayemiz eksik değil. İnan-
dığımız ve çalıştığımız zaman her şeyi elde edebili-
riz” şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca, Chevron Direktörü Evren Fene-
men, KT Consulting Yönetim Kurulu Başkanı ve OY-
DER Yükşek İstişare Kurulu Üyesi Kurthan Tarakçı-
oğlu, Bakırcı Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü 
Mehmet Karakoç, BASF yetkilisi Serdar Gürses sek-
töre dair birer sunum gerçekleştirdi. Toplantı soru 
cevap bölümünden sonra sona erdi. 

HASAN BASRİ 
GÜZELOĞLU:
"2023 hedefimiz 
kapsamında dünyanın 
en büyük ilk 10 limanı 
arasına girmesi kesin olan 
Mersin Limanı ile birlikte 
ilimiz, Türkiye''in Doğu 
Akdeniz'deki en önemli 
ticaret merkezidir."
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Plaza
Sigortacılığı

B aşta distribütörler olmak üzere, 
yetkili satıcıların, dünyada yaşanan 
arz fazlası ve gerek kendi içlerinde 

gerekse diğer markalarla yapmış oldukları 
rekabet, satış ve servis kanallarındaki karlılığı 
zaman içinde minimize etmiştir. Bugün 
ülkemizde 900 den fazla yetkili satıcı 100.000 
civarında personel istihdamı sağlamakta ve 
etkileyici plazalarda müşteri memnuniyetini 
ve marka değerini yüksek tutarak hizmet 
vermektedirler. Yetkili satıcılar, zaman 
içinde bu yüksek maliyetleri düşük karlılıkla 
sağlamanın imkansızlığı sebebiyle, yedek 
parça, ikinci el ve sigorta gibi kar marjının 

daha tatmin edici olduğu satış kanallarına 
yönelmişlerdir.  Özellikle sigortacılık, öne 
çıkarak bugün yetkili satıcıların vazgeçilmez 
kar merkezlerinden biri haline gelmiştir. 
Otomotiv yetkili satıcılarına bağlı sigorta 
acentelerin hizmetlerine “Plaza Sigortacılığı” 
dersek sigorta sektörüne yeni bir alt kanal 
oluşturmuş olabiliriz. Özellikle sıfır araç 
satışlarında yetkili satıcıya bağlı acente 
müşterilerinin, aynı servise girme oranı yüzde 
95 civarında olduğu düşünüldüğünde ciddi 
bir müşteri bağlılığı ve istikrarı oluşturması da 

plaza sigortacılığının bu alandaki önemini 
göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı, 
Yetkili satıcılar, sigorta acentelerinin müşteri 
memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması 
için gereken tüm önemi ve hassasiyeti 
göstermektedirler. 

Bugün sigorta sektöründe önemli bir hacim 
yaratmaya başlayan Plaza Sigortacılığı, 
sektörün elementer üretiminin yüzde 8’ni 
oluşturduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde 
10 binin üzerinde şubeleri olan bankaların 
bankasurans üretimi, sektörün yüzde 
14'ünü oluşturduğu düşünülürse, plaza 
sigortacılığının çok önemli yerlere geldiğini 

görmek mümkün olacaktır. Uzun yıllardır 
sigorta şirketleri ile hem acentelik hem 
de yetkili servis bacağında sürdürülen iş 
birliği, her iki tarafında birbirlerinin hak ve 
kazançlarına sahip çıkmaları gerekliliğini 
doğurmaktadır. 

Yetkili satıcıların işinin doğası gereği, araç 
satışından sağlanan sigorta poliçeleri ağırlıklı 
olarak kasko ve trafik sigortalarından 
oluşmaktadır. Ancak sigorta sektörünün en 
zararlı iki branşı olarak görülen kasko ve 
trafik poliçeleri, yetkili satıcıların sigorta 

sektöründe ki hasar prim oranlarının 
yükselmesine sebep olmaktadır. Hali hazırda 
elementer sektörün yüzde 21'ini oluşturan 
kasko ve trafik poliçelerinden vazgeçmek 
sigorta şirketleri açısından mümkün 
olmayacağı için yetkili satıcıların üretimleri 
büyük önem taşımaya devam edecektir. Bu 
konuda yetkili satıcıların sigorta şirketleri 
ile olan iş birliğini uzun yıllar devam 
ettirebilmelerinin yolu, yetkili satıcıların 
kaza dışında ki branşlara yönelerek karlılığı 
artan acenteler haline gelmeleri olacaktır. 
Gerek Sigorta Şirketlerindeki gerekse 
acentelerdeki karlılığı arttırabilmenin diğer 
önemli yolu ise, operasyonda, geleneksel 
yöntemler yerine, teknolojinin verimli 
bir şekilde kullanılmasıdır.  Teknolojiyi 
verimli kullanabilmek içinde teknolojiyi 
ve sigortacılığı bilen uzman personeller 
yetiştirilmesi ve  istihdam edilmesi 
gerekmektedir. Günümüzde operasyonun 
minimize edilmesi, müşterilere daha 
kaliteli hizmetin verilmesini, maliyetlerin 
azalmasını ve dolayısı ile karlılığın artmasını 
sağlayacaktadır. 

Ülkemizde teknolojinin gelişmesi ve yoğun 
kullanılması, sigorta sektörünün de bilinçli 
gelişiminin en büyük etkenlerinden olmuştur. 
Önümüzdeki 2020 yılına kadar sektördeki 
yeni teknolojiler; sigorta şirketleri ve devletin 
teşvikleri ile hayatın her yerine yayılıp, sigorta 
farkındalığını ve bilincini arttırarak hayatı 
kolaylaştırmaya devam edecektir.

Yeni teknolojilerle işlerinizi kolaylaştırarak 
büyüteceğiniz, sağlıklı ve huzurlu bir yıl 
diliyorum. 

Bugün sigorta sektöründe önemli bir hacim yaratmaya başlayan 

Plaza Sigortacılığının, sektörün elementer üretiminin yüzde 8’ni 

oluşturduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde 10 binin üzerinde 

şubeleri olan bankaların bankasurans üretimi,  sektörün %14 

ünü oluşturduğu düşünülürse, plaza sigortacılığının çok önemli 

yerlere geldiğini görmek mümkün olacaktır.  

FATİH ACER
AcerPro, Genel Müdür
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ARAŞTIRMA

OYDER ve GfK Türkiye'nin birlikte gerçekleştirdiği

Otomobil Müşterileri Profil 
Araştırması'nın sonuçları açıklandı

OYDER’in GfK TÜRKİYE 
ile birlikte, Ekim ve Kasım 
Aylarında sıfır otomobil 
satın alan toplam 1.300 
müşteri ile gerçekleştirdiği 
Otomobil Müşterileri Profil 
Araştırması’nın sonuçları 
yapılan Basın Toplantısında 
paylaşıldı.

O tomobil Müşterileri Profil Araştırması 
sonuçlarına göre, otomobil satın 
alırken, öncelikle aracın dış 

görünümüne ve yakıt ekonomisine dikkat 
ediyor, güvenlik ve çevreci özelliklerini ise 
yeterince önemsemiyoruz. Yeni aldığımız 
araçları açık ara erkekler üzerine tescilliyor ve 
aracımız ne kadar yeni olursa olsun, depomuzu 
100 TL’lik dolduruyoruz. Ayda ortalama 1.300 
Km yol yapıyoruz.

OYDER Başkanı H.Şükrü Ilısal, Otomotiv’de 
tüketiciye dokunan tek sektör derneği 
olduklarını hatırlatarak, dönem dönem bu tarz 
araştırmalar yapıp sonuçlarını kamuoyu ile 
paylaşmayı misyon edindiklerini söyledi.
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ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

ARAŞTIRMANIN AMACI
0 kilometre araç satın alma motivasyonu ve müşteri profilinin düzenli 
takibini içeriyor.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI
OYDER'e üye 51 yetkili satıcıdan "0" km araç satın alan müşterilerin; 
seçim kriterleri, bilgi kaynakları, ödeme şekilleri gibi bilgileri kapsıyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Araştırma, OYDER üyesi yetkili satıcıların ortak kullanımına 
açık olan bir platform üzerinden online metodoloji kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.

ÖRNEKLEM

Toplam Bayi
Sayısı

51

Anket Girişi Yapılan
Bayi Sayısı

32

Katılım
Oranı

% 62,7

Değerlendirme
Sayısı

1306

ÖRNEKLEM YAPISI

% 20
Premium Markalar

(Mercedes, Audi, BMW)

% 80
Diğer Markalar

En fazla değerlendirmesi olan ilk 4 marka

% 20
Mercedes

% 18
Fiat

% 14
Peugeot

% 14
Ford

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

% 55
İstanbul

% 60
Marmara

% 15
Ankara

% 24
İç Anadolu

% 9
Kayseri

% 7
Güneydoğu

Anadolu

% 19
Kadın

% 77
Kadın

% 4
Cevap Yok

Her 10 premium 
marka kullanıcısından 7’si 
“evli ve çocuklu”, Diğer 
marka kullanıcılarında bu 
oran %55’tir.

“0” km otomobil 
alıcılarında eğitim 
durumu Türkiye 
ortalamasının üzerindedir 
(%37). Özellikle Premium 
marka alıcılarında bu 
oran her 10 kişiden 6’sı 
şeklindedir.

Araştırmanın Demografik Profili

Otomobil Müşterileri Profil Araştırması sonuçları 
için düzenlenen basın toplantısında, 2012 yılı pazar 
değerlendirmesi de yapan Ilısal, yılın ilk yarısında 
geçen seneye göre düşük seyreden satışların, 
sonbahar aylarında toparlandığını, Autoshow fuarı 
ve son derece cazip yılsonu kampanyalarının etkisi 
ile birlikte de, 2012’in dramatik bir pazar daralması 
yaşanmadan kapanacağını ifade etti.

Bu yıl ekonomimizin, tüm soğutma tedbirlerine 
ve yaşadığımız bölgesel gerginliklere rağmen yine 
de    % 3 civarında büyüdüğünü ve her türlü gayrete 
rağmen Otomotiv pazarının geçen yıla göre % 8-9 
civarında düşeceğini, bunun da kendileri adına 
küçülmek anlamına geldiğinin altını çizdi.

2013 yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek model 
yılı uygulamasının, tüketiciler tarafından henüz 
tam olarak algılanmadığını oysa çok iyi bilinmesi 
gerektiğini söyleyen Ilısal, bu uygulamanın 
önümüzdeki yıllar için, yılsonu ve yılbaşı 
kampanyalarını zorunlu hale getireceğini söyledi. 
Özellikle her yıl ilk aylarda Türkiye’de üretilen 
ve Avrupa ile uzak doğudan ithal edilen araçlar 
arasında kalıcı bir model yılı farkı oluşturacağına da 
dikkat çekti. 

Ilısal “ODD’nin bu yıl içerisinde yayınladığı ve 
2016 yılına kadar Pazar tahminlerini belirlediği ve 
bizim de umutla inanmak istediğimiz “Otomotiv 
Yol Haritası 2012-2016” çalışmasında 1 Milyonluk 
pazara 2 yıl içerisinde ulaşma hedefi vardı. Biz bu 
konuda biraz daha realistik bir yaklaşım sergileyip, 
psikolojik bir eşik olarak gördüğümüz 1 Milyonluk 
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NEDEN OTOMOBİL SATIN ALIYORUZ?

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Infiniti-Mercedes-
Audi-Bmw)

Diğer
Markalar

Baz 1306 264 1042

Otomobilin dizaynı

Yakıt tüketimi

Donanımı ve teknolojik 
özellikleri

Fiyatı

Kullanım hacmi

Güvenlik özellikleri

Ödeme seçenekleri

2. el değeri

Emisyon değeri (Egzoz)

46,6

44,4

35,6

29,3

24,2

20,9

14,7

3,8

44,2

36,1

36,3

33,2

23,6

21,6

16,3

4,4

18,6

32,7

13,7

26,6

18,3

8,4

1,5

NEDEN OTOMOBİL SATIN ALIYORUZ? NEREDEN BİLGİ ALIYORUZ

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Infiniti-Mercedes-
Audi-Bmw)

Diğer
Markalar

Baz 1306 264 1042

İhtiyaç

Yeni bir otomobilin 
cazibesi

Daha tasarruflu bir 
otomobil ihtiyacı

Daha geniş bir otomobil 
ihtiyacı

Cazip kampanyalar

Gelir seviyesinin artması

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Infiniti-
Mercedes-Audi-

Bmw)

Diğer
Markalar

Baz 1306 264 1042

Yetkili satıcı ziyareti 25,0 24,6 25,1

Kullandığım/bildiğim marka 21,8 20,1 22,3

Çevremde görüyorum 17,3 15,9 17,7

TV Reklamında gördüm 11,3 11,4 11,2

Internet reklamında gördüm 7,7 9,1 7,4

Tesadüfen yetkili satıcıda 
gördüm

7,1 5,3 7,6

Gazete Reklamında gördüm 4,4 6,8 3,8

Açıkhava Reklamında gördüm 1,5 1,5 1,5

Tanıdık tavsiyesi ile 1,5 2,7 1,2

Dergi Reklamında gördüm 1,2 1,9 1,1

Radyo reklamında gördüm 0,8 0,8 0,8

Cevap yok 0,2 0,3

35,4

30,1

10,8

10,6

7,0

6,1

32,6 36,1

25,7

13,0

11,9

6,5

6,8

47,3

2,3

5,3

9,1

3,4

55,9

50,9

53,239,5

OTOMOBİL SATIN ALANLARIN YÜZDE 41 BANKA KREDİSİ KULLANIYOR

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Infiniti-Mercedes-
Audi-Bmw)

Diğer
Markalar

Baz 1306 264 1042

Banka kredisi

Tamamı nakit

Bir kısmı nakit

Marka finans kurumu

Takas

20,4

19,6

9,9

9,0

18,9 46,6

20,3

16,7

6,3

10,0

20,8

31,1

23,9

5,3

41,0

Ankette yer alan "Neden otomobil satın 
alıyorsunuz?" sorusuna, müşterilerin yüzde 35,4'ü 
"ihtiyaç", yüzde 30,1'i "yeni bir otomobilin cazibesi", 
yüzde 10,8'i "daha tasarruflu bir otomobil ihtiyacı", 
yüzde 7'si "cazip kampanyalar", yüzde 6,1'i ise "gelir 
seviyesinin artması" şeklinde yanıt verdi.
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OTOMOBİL SATIN ALANLARIN YÜZDE 57’Sİ TEK ARACA SAHİP

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Infiniti-Mercedes-
Audi-Bmw)

Diğer
Markalar

Baz 1306 264 1042

1 Araç

2 Araç

3 - 5 Araç Arası

5 Araç ve Üzeri

Ortalama Araç Sayısı 1,84 Araç 2,21 Araç 1,75 Araç

29,3

10,1

3,8

31,8 63,1

25,6

7,9

3,5

43,9

18,9

5,3

56,7

% 80
% 20

% 74

% 26

Otomobili satın alan kişi ile 
ruhsat sahibi bilgisi

Farklı kişi üzerine kayıtlı araç 
kullananların % 74’ü erkek

Evet, aynı KadınHayır, farklı Erkek

% 19
Kadın

% 77
Kadın

Her 10 araçtan 8’i 
kullanan kişinin 
üzerine kayıtlı

İç Pazar hedefine önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Cari açığın en önemli nedenlerinden birinin 
Otomotiv Sektörünün olduğu yönündeki haksız 
görüşlere katılmadığını söyleyen Ilısal “Üretimden 
ithalatına, ihracatından, satış ve servisine kadar 
tamamen kayıt içi çalışan ve devletimiz için çok 
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BİR SEFERDE 100 TL’LİK YAKIT SATIN ALIYOR AYDA ORTALAMA 1.300 KM YOL YAPIYOR

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Infiniti-Mercedes-
Audi-Bmw)

Diğer
Markalar

Baz 1306 264 1042

0 TL - 50 TL arası

50 TL - 100 TL arası

100 TL - 150 TL arası

150 TL ve üzeri

Ortalama akaryakıt tutarı 110,3 TL 126,1 TL 106,3 TL

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Infiniti-Mercedes-
Audi-Bmw)

Diğer
Markalar

Baz 1306 264 1042

0 – 750 km

750 - 1500 km

1500 – 2500 km

2500 km ve üzeri

Ortalama km 1.320,7 km 1.373,1 km 1.307,5 km

8,7 29,2

29,9 39,6

27,0 6,4

9,9 32,1

34,9 24,4

21,7 6,5

15,5

5,7

4,2 17,4

33,5 36,9

32,2 26,934,4 24,9

48,1

50,0

yüksek vergi geliri sağlayan Otomotiv sektörü 
yarattığı katma değerler ve istihdam ile bu ülkenin 
gözbebeği sektörüdür” görüşünün altını çizdi.

Yetkili satıcıların, dağıtıcılar tarafından kendilerine 
neredeyse tek taraflı verilen hedefler ve buna bağlı 
stok maliyetleri sarmalı içerisinde çırpındıklarını 
anlatan Ilısal, sahip oldukları yatırımların işletme 
giderleri ve düşük kar marjları ile ticaretlerini 
sürdürebilmek için birçok üyelerinin, işletmelerini 
çoklu markalı işletmelere dönüşmeye çalıştıklarını, 
bu dönüşüm süreci devam ederken, yakın ve orta 
vadede konuya yatırım yapmak üzere yabancı 
sermaye girişleri de beklediklerini ifade etti.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Araştırma sonuçlarını GfK TÜRKİYE Otomotiv 
Araştırmaları Yöneticisi Yasemin Doğal Mutlulu 
katılımcılarla paylaştı.

Bu dönemde otomobil satın alanlarda süreci 
başlatan en önemli neden % 35,4 ile ihtiyaç ve % 
30,1 ile aracını yenileme isteği olarak karşımıza 
çıkıyor.

Otomobil sahibi olanların % 25’i direkt 
yetkili satıcı ile irtibata geçerek marka 
kararını verirken, mevcut kullandığı 
markayı yetkili satıcılar kanalı ile satın 
almayı tercih edenlerin oranı % 21,8. 
Herhangi bir yetkili satıcıya kapıdan 
uğrayarak kararını verenlerin oranı da % 
7,1’i buluyor. Marka seçimine etken bilgi 
kaynağı olarak yetkili satıcılar % 32,1 ile 
açık ara önde görünüyor.

Bir otomobili satın almak için seçerken 
kullanıcılar sırası ile; aracın dizaynını, 
yakıt sarfiyatını, donanım paketini ve 
teknolojik özelliklerini, fiyatını, hacmini, 
güvenliğini, ödeme seçeneklerini, 2. 
El değerini ve son sırada da çevreci 
özelliklerini önemsiyorlar.

Zengini fakiri depoyu doldururken cimri

OYDER ve GFK, otomobil müşterilerinin 
profilini çıkardı. Ekim ve kasımda sıfır 
otomobil satın alan bin 300 müşteri ile 
gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını 
GFK Türkiye Otomotiv Araştırmaları 
Yöneticisi Yasemin Doğal Mutlulu anlattı: 
Müşteriler otomobil tercih ederken sırasıyla 
aracın dizaynı, yakıt sarfiyatı, donanımı, 
teknolojik özellikleri, fiyatı, güvenliği, 
ödeme seçenekleri, ikinci el değerini ve 
son olarak çevreci özelliklerini önemsiyor. 
Otomobil satın alanların yüzde 78.8'i evli 
ve yüzde 57.4'ü çocuk sahibi. Yeni araç 
kullanıcılarının yüzde 29.9'u 50-100 TL ve 
yüzde 34.4'ü 100-150 TL'lik akaryakıt satın 
alıyor. Yüzde 39.6'sı ayda 750-1.500 km ve 
24.9'u ayda 1.500-2.500 km yol yapıyor.
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YETKİLİ SATICI AYNI ZAMANDA 
KASKO YAPTIRMADA DA TERCİH EDİLİYOR

YENİ OTOMOBİL ALICILARININ % 93’Ü ONARIM HİZMETİNİ 
ARAÇ YETKİLİ SERVİSLERİNDEN ALIYOR

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Infiniti-Mercedes-
Audi-Bmw)

Diğer
Markalar

Baz 1306 264 1042

Araç Yetkili Satıcı

Bağımsız sigorta 
acentesi

Tanıdık tavsiyesi

Kasko hediye

Banka

Kasko yok

Cevap yok

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Infiniti-Mercedes-
Audi-Bmw)

Diğer
Markalar

Baz 1306 264 1042

Araç Yetkili
servislerinden

Bağımsız servislerden

Sigorta acentesinin 
yönlendirdiği yerlerden

Farketmez

19,0 3,7

0,7 1,4

0,4

0,2

0,4

68,2 91,3

11,6 2,8

0,9 1,6

0,5

0,2

0,1

20,8 1,1

0,4

1,5

60,6 97,3

18,5 4,3

17,0 1,112,7 2,5

92,566,7

Tüketicilerin % 41’i yeni bir otomobil alırken kredi 
kullanıyor. % 9’u takas seçeneğini kullanıyor.

Bu dönemde otomobil sahibi olanların % 56,7’sinin 
hanesinde 1 araç, 29,3’ünün hanesinde ise 2 araç 
var. Satın alınan yeni araçların % 85’i şahıs üzerine 
tescilleniyor.

Otomobil satın alanların medeni durumları 
sorgulandığında; % 78,8’inin evli ve % 57,4’ünün 
evli ve çocuk sahibi olduğunu görüyoruz.

Eğitim durumları sorgulandığınsa ise; % 50,3’ünün, 
üniversite veya yüksekokul, % 30,8’inin lise mezunu 
olduğunu tespit ediyoruz.

Yeni araç kullanıcılarının % 29,9’u 50-100 TL ve % 
34,4’ü 100-150 TL’lik akaryakıt satın alıyor, % 39,6’sı 
Ayda 750-1.500 Km ve 24,9’u Ayda 1.500-2.500 Km 
yol yapıyor.

Yeni bir araç sahibi olduğumuzda % 95’imiz 
kaskolarımızı yaptırıyoruz ve kaskolarımızı % 66,7 
oranında yetkili satıcılar kanalı ile yaptırıyoruz. 

Otocuların sigortacılığı 
‘kapıya’ takıldı

Otomotiv yetkili satıcılarının 
başı sigorta acentelerini 
düzenleyen yönetmelikle 
dertte. 2011’de sigorta prim 
üretiminin yaklaşık yüzde 
65’ini gerçekleştiren sigorta 
acentelerini düzenleyen 
yönetmelikte değişikliğe gidildi. 
Yönetmelikteki fiziki ve idari 
altyapı bölümününde yapılan 
değişikliklerin, yetkili satıcıların 
sigortacılık yapmasını önlemek 
için yapıldığını savunan 
OYDER Başkanı Şükrü Ilısal, 
“Yönetmelik yetkili satıcıların 
sigorta sektöründen çıkmasını 
sağlamak için yapıldı. 
Yönetmelikte acentanın, yetkili 
servisten farklı bir adreste 
olması, kapısının farklı olması 
gibi maddeler var. Banka 
şubeleri de sigorta faaliyetinde 
bulunuyor. Bankalara tanınan 
bu hak otomotiv sigorta 
acentelerine de verilmeli. 
Sigorta acentalığına devam 
etmek için yönetmeliğe uyum 
sağladık.Binada farklı bir giriş 
kapısı zorunluluğuna karşı 
çıkıyoruz” dedi.

“O” KİLOMETRE ARAÇLARDA KASKO 
SAHİPLİĞİ % 95

% 95

% 5

Evet, yaptırıyorum Hayır, yaptırmıyorum

Tüm
Markalar

Premium 
Markalar

(Infiniti-Mercedes-
Audi-Bmw)

Diğer
Markalar

Baz 1306 264 1042

Evet,
Yaptırıyorum % 94,7 % 99,6 % 93,5

Hayır,
Yaptırmıyorum % 5,3 % 0,4 % 6,5
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GÜNDEM

ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 
2012 Gladyatörleri sahiplerini buldu

Heyecanla beklenen geleneksel organizasyonda yoğun rekabet yaşandı

Türk otomotiv sektörünün 
49 markasını çatısı altında 
bulunduran ODD, markaların 
satış ve iletişim başarılarını 
ödüllendirmek için üçüncü kez 
düzenlediği “ODD Satış ve İletişim 
Ödülleri, 2012 Gladyatörleri” 
görkemli ve heyecanlı bir finale 
sahne oldu.

ODD’nin sektörel büyümeye ivme katmak ve 
marka algısına pozitif katkıda bulunmak 

amacıyla üçünü kez düzenlediği, otomotiv 
sektörünün prestijli organizasyonu “ODD Satış ve 
İletişim Ödülleri, 2012 Gladyatörleri” heyecanlı ve 
görkemli bir finalle sona erdi. Le Méridien Otel’de 
düzenlenen törene, ODD Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Bayraktar, otomotiv dünyasının saygın 
temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. 

“Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 18 dalda 
Yılın Gladyatörleri’nin belirlendiği gecede rekabet 
ve heyecan doruktaydı. Satış Ödülleri, ODD veri 
tabanındaki markaların yıllık satış sonuçlarına 
göre belirlenirken, iletişim ödüllerinde halka açık 
kategorilerde yer alan adaylar arasından www.
oddgladyator.com sitesi üzerinden halkoyu ile ilk 
5 seçildi. Halk oylamasıyla finale kalan 5 çalışma 
arasından en iyiler ve halk oylamasına katılmayan 
kategorilerdeki en iyiler, jürinin ödül gecesinde 
keypad’le canlı olarak gerçekleştirdiği oylamayla 
seçildi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Yılın Basın 
Lansmanı” ödülü, otomotiv basınının oylarıyla 
belirlendi. 

Otomotiv sektöründe uzmanlaşan basın 
mensupları, kendilerine verilen şifre ve kullanıcı 
adıyla 2012 yılı içerisinde en beğendikleri lansmanı 
belirlediler.

Mustafa Bayraktar, 
"Sektörümüzün 

önemli motivasyon 
kaynakları arasında 
yer alan geleneksel 
organizasyonda, bu 

yıl çok yoğun bir 
rekabet yaşandı. 55 bin 

halkoyuyla belirlenen 
ilk 5 proje jüri 

üyelerimizin karşısına 
çıktı” dedi .  
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ODD Gladyatör Ödülleri,
sektörün motivasyon kaynağı 

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar 
törende yaptığı konuşmada, “Türkiye’de faaliyet 
gösteren otomotiv sektörünün 49 markasını çatısı 
altında barındıran derneğimiz sektörümüzün 
büyümesini ve bilinirliğinin artmasını sağlamak 
amacıyla birçok faaliyet yürütüyor. En dikkat 
çekici faaliyetlerinden biri de ODD Satış 
ve İletişim Ödülleri. Sektörümüzün önemli 
motivasyon kaynakları arasında yer alan geleneksel 
organizasyonda, bu yıl çok yoğun bir rekabet 
yaşandı. 55 bin halkoyuyla belirlenen ilk 5 proje jüri 
üyelerimizin karşısına çıktı” dedi.   

Heyecan ve rekabet bir arada

Otomotiv sektörünün yakından takip ettiği ve 
heyecanla beklediği 2012 pazar rakamları da aynı 
gecede açıklandı. Buna göre Türkiye’de 2012 yılında 
satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı bir önceki 
yıla göre %10.03 oranında azalarak 777 bin 761 
adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 556 bin 
280 adet, Hafif Ticari Araç satışları ise 221 bin 
481 adede ulaştı. Gecede satış kategorisinde ödül 
alan firmalar, bu kapsamda hazırlanan ve ODD 
tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım 
hakkına da sahip olacaklar. 

Oylama sürecinin tamamlanmasının ardından 
web sitesi üzerinden oy verenlerin arasından noter 
huzurunda yapılan çekilişle 7 adet yeni Apple iPad 
de sahiplerini buldu. 

Otomotiv sektörünün yol arkadaşlarından 
geceye destek 

Türk otomotiv sektörünün aktörlerini bir 
araya getiren ODD Satış & İletişim Ödülleri, 

2012 Gladyatörleri’nin bu yılki destekçilerinde 
Bridgestone ve Lassa ana sponsor olurken, 
TURKCELL İletişim Sponsoru oldu. Turkcell 
Teknoloji Üçüncü Özel Ödülü Yeni Medya ve 
Turkcell Akıllı Bulut çözümlerini kullanarak başarı 
elde eden Renault Mais Motorlu Araçlar İmal ve 
Satış A.Ş.’ye verildi. Organizasyona destek veren 
alt sponsor Castrol olurken, diğer sponsor firmalar 
Basf-The Chemical Company ve Gefco olarak yer 
aldı. 

Jüri iletişim sektörünün saygın isimlerinden 

oluşuyor 

Bu yılki değerlendirme, TÜHİD Başkanı Fügen 
Toksü başkanlığındaki saygın akademisyenlerden ve 
iletişim sektörünün deneyimli isimlerinden oluşan 
jüri tarafından yapıldı.  

Otomotiv sektörünün 
yakından takip ettiği 
ve heyecanla beklediği 
2012 pazar rakamları da 
aynı gecede açıklandı. 
Buna göre Türkiye’de 
2012 yılında satılan 
otomobil ve hafif ticari 
araç sayısı bir önceki 
yıla göre %10.03 
oranında azalarak 777 
bin 761 adet olarak 
gerçekleşti. 

2012 Yılının Ödül Alan Gladyatörleri

SATIŞ ÖDÜLLERİ

1. En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Toyota

2. En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Doblo

3. En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

4. En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Bentley

5. En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Linea

6. En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

7. En Çok Satılan Marka
 (Otomobil ve Hafif Ticari Araç Toplamı): Ford 

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

1. Yılın TV Uygulaması: Ford “Tourneo Custom”

2. Yılın Gazete Uygulaması: Dacia “Babalar Günü”

3. Yılın Radyo Uygulaması: Fiat “Kamyonet Ailesi” 

4. Yılın Dergi Uygulaması: Volkswagen “Amarok”

5. Yılın Fuar Standı Uygulaması: KIA

6. Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Peugeot 301 

7. Yılın Dijital Uygulaması: Renault “Hedef Megane” 

8. Yılın Outdoor Uygulaması: Toyota “GT86”

9. Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi:
 Doğuş Otomotiv “Trafik Hayattır”

10. Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW 

11. Yılın Basın Lansmanı: Peugeot 208 

12. Turkcell Teknoloji Ödülü: Renault Mais

13. Yılın Jüri Özel Ödülü: Peugeot 301 
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MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ

2013 YILI MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

Motor Silindir Hacmi (cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek 6 Aylık Vergi Tutarı

1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı

1300 cm3 ve aşağısı 258,50 180,50 101,50 76,50 28,00

1301 – 1600 cm3’ e kadar 413,50 310,00 180,50 127,50 49,50

1601 – 1800 cm3’ e kadar 728,50 570,50 336,00 205,00 80,00

1801 – 2000 cm3’ e kadar 1.147,50 885,00 520,00 310,00 123,00

2001 – 2500 cm3’ e kadar 1.721,50 1.250,00 781,00 467,00 185,50

2501 – 3000 cm3’ e kadar 2.399,50 2.087,50 1.304,50 702,50 258,50

3001 – 3500 cm3’ e kadar 3.654,00 3.288,00 1.981,00 989,50 363,50

3501 – 4000 cm3’ e kadar 5.744,50 4.960,50 2.922,00 1.304,50 520,00

4001 cm3 ve yukarısı 9.401,50 7.050,0 4.175,50 1.877,50 728,50

2) Motosikletler 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı

100 - 250 cm3’e kadar 49,50 38,00 28,00 18,00 8,00

251 - 650 cm3’e kadar 101,50 76,50 49,50 28,00 18,00

651 - 1200 cm3’e kadar 258,50 154,00 76,50 49,50 28,00

1201 cm3 ve yukarısı 624,50 413,50 258,50 205,00 101,50

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek 6 Aylık Vergi

1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı

1) Minibüs 14 kişiye kadar 310,00 205,00 101,50

2) Panelvan ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı 413,50 258,50 154,00

1901 cm3 ve yukarısı 624,50 413,50 258,50

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar 781,00 467,00 205,00

26-35 kişiye kadar 937,00 781,00 310,00

36-45 kişiye kadar 1.042,50 885,00 413,50

46 kişi ve yukarısı 1.250,00 1.042,50 624,5

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar 279,00 185,50 91,50

1.501-3.500 kg’a kadar (Bu tarifeden üstü kamyon sınıfına girer.) 562,00 326,50 185,50

3.501-5.000 kg’a kadar 843,50 702,50 279,00

5.001-10.000 kg’a kadar 937,00 796,00 374,00

10.001-20.000 kg’a kadar 1.125,00 937,00 562,00

20.001 kg ve yukarısı (Çekicilerin hepsi bu tarifeden alınır. 1.407,50 1.125,00 654,50

2013 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergileri tablosu Aslan Ticaret Trafik Müşvarliği Ltd. Şti’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
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OTOMOTİV SEKTÖRÜ

4x4 uzmanı 
SSangYong

S sangYong, 1954 yılından beri Güney Kore’de 
otomobil üretimi yapmaktadır. Üretime özel 
amaçlı ticari araçlar ile başlamıştır. 1988 yı-

lında Güney Kore’de üretilen ilk SUV araç olan 
KORANDO’yu piyasaya sürmüş ve SUV segmentin-
de uzmanlaşarak bugünlere gelmiştir. Sloganı olan 
‘4x4 Uzmanı’, Firma sadece SUV araç üreterek ala-
nında uzmanlaşmıştır. Marka Türkiye’de olduğu gibi 
özellikle İspanya, İtalya, Fransa başta olmak üzere 
pek çok Avrupa ülkesinde büyük başarılar yakalamış 
ve artan bir satış grafiği çizmeye devam etmektedir. 

Şahsuvaroğlu Dış Ticaret 2007 yılının son çeyreğin-
de SsangYong’un Türkiye Distribütörlüğünü alarak 
4x4 meraklılarını bu markayla buluşturmuştur. 

SsangYong’u tercih etmemizin önemli nedenlerin-
den bir kaçı tüm modellerinin sağlam bir gövde ya-
pısıyla (karkas tipi 3 kat güçlendirilmiş çelik) yüksek 
donanımla sağladığı Can güvenliği, yüksek kaliteyi 
uygun fiyata sunabilecek olmamızdır.

Şu anda Türkiye’de satışa sunulan 4 modelimiz var. 
SUV sınıfında Rexton W, Korando, Pick Up sınıfın-
da Korando Sports, MPV sınıfında ise Rodius. Tümü 
Euro-5 motora sahip araçlarımızda yakıt ekonomisi 
en üst seviyede. Örneğin 175 PS güç ve 2.0 Litre mo-
tora sahip Korando modelimizin yakıt tüketimi 100 
km de sadece 5,1 Litre. Rexton W modelimiz sınıfın-
da hem fiyat hem kalite olarak emsali olmayan bir 
araç. Bu modelimizle 2013 yılında yüksek satış ra-
kamları yakalayacağız. Pick Up sınıfındaki temsilci-
miz Korando Sports 4 teker disk fren sistemi, arka te-
kerlekler helezon yaylı amortisörlü süspansiyon sis-
temi özelliği ile sınıfında tek. 

Şahsuvaroğlu SsangYong olarak sattığımız araçlar 
hem alırken, hem kullanırken, hem servis bakımla-
rında hem de satarken tamamen müşteri dostu. Gü-
venlik ve kalite ise SsangYong’un tartışılmazlarından.

YUNUS ŞAHSUVAROĞLU
Şahsuvaroğlu Dış Ticaret
SsangYong Türkiye

SsangYong’un Sanat Eseri; Yeni Rexton W

Yol ve off-road sürüşünde mükemmel bir kabiliyete sahip üçüncü nesil Rexton W artık yollarda. Yeni 
Rexton W’nun tasarım aşaması 2.5 yıl sürdü ve 72,3 milyon Euro yatırım yapıldı. İngilizce ‘’Work 
of Art’’ kelimesinin baş harfi W alınarak SsangYong tarafından bir sanat eseri olarak nitelendirilmiş.
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2. El Geri Alım Garantisi

Tüm SsangYong müşterileri yetkili satıcılardan sıfır 
kilometre SsangYong modellerinden herhangi birini 
alırken yapacakları sözleşme ile 4 sene içinde aldık-
ları aracı satmaya veya yeni bir modelle değiştirmeye 
karar verdikleri zaman aracını 2. EL olarak getirerek 
parasını 3 iş günü içinde alabiliyor.

Müşterileri yetkili satıcılarımızdan sıfır kilomet-
re SsangYong araç alırken, yapacakları bir geri alım 
garantisi sözleşmesiyle fiyatlarını daha aracını alır-
ken belirleyerek SsangYong araçlarının 2. Ellerini de-
ğerlendirebiliyor. Üstelik aracını satarken takas ya da 
yeni araç alma zorunluluğu bulunmadan aracını tes-
lim ederek parasını 3 iş günü içinde nakit olarak ala-
biliyor. Bu durumda SsangYong müşterisi araç alır-
ken kesinlikle aracının 2. Elde değerinin ne olacağı 
konusunda tereddüte düşmüyor. Distribütör olarak 
aynı zamanda aracının ikinci elini de sahipleniyor, 
geri alım garantisini veriyoruz.

Yaygın Servis Ağı ve Yedek Parça Stoğu

SsangYong’un şu anda Türkiye’nin 7 coğrafi bölge-
sinde 26 ilde toplam 26 satış noktası, 37 servis nok-
tası bulunuyor. 7/24 ücretsiz yol yardım hizmeti ve-
ren Şahsuvaroğlu Dış Ticaret olarak 2007 yılından 
beri SsangYong markasının Türkiye distribütörlü-
ğünü yapmaktayız. Bayi ve servislerimize en geç 24 
saatte parça temin etmek Şahsuvaroğlu’nun müşteri 
ve servislerine verdiği sözlerden. İstanbul, Kartal’da 
bulunan 20 bin metrekarelik Yedek Parça ve Eğitim 
Merkezi’nde tek bir kelime yasak o da “YOK” demek. 
Müşteri ve servislerimize 24 saat içinde parçayı ulaş-
tırabilmek için en gerek duyulmayacak parçalardan 
dahi neredeyse 3 senelik stok bulunduruyoruz. Dola-
yısıyla zaten yedek parça temininde YOK diye bir söz 
istenilse bile ağızdan çıkmıyor.

Tüm SsangYong servisleri ve Yol Yardım Hizmetle-
ri her türlü sorunun çözümünü anında karşılayabi-
lecek bir ekip ve donanıma sahip. 26 ilde bulunan 37 
adet servis tüm SsangYong müşterilerine hızlı ve iyi 
hizmet verebilmek için Şahsuvaroğlu Dış Ticaret ta-
rafından yapılan eğitimlerle sürekli destekliyoruz.

20 Dakikada kredi

2010 yılında kurulan SsangYong Finans, tüm Ssang-
Yong müşterilerine 20 dakikada kredi kolaylığı ta-
nıyor. 20 dakikada kredinin diğer kredi türlerin-
den farkı showroomda anında evrakların imzalana-
rak kredinin onaylanması. Yani kredi onaylandıktan 
sonra tekrar bankaya gitmek, form doldurmak, belge 
beyan etmek gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Müş-
terinin showrooma gelirken beyan edeceği evrakları-
nın yanında olması yeterli, sadece SsangYong Finans 
ekranından müşteri kimlik bilgileri girilerek en geç 

20 dakikada kredi onaylanıyor ve müşteri satış tem-
silcisine evraklarını teslim ederek sözleşmesini imza-
layarak kredisini kullanabiliyor.

2013 Yılında % 50 Büyüme

Türkiye Pazarına girdiğimiz günden bu yana sürek-
li bir büyüme, bayi ve servis ağını genişletmekte-
yiz, 2013 yılında da bu dikey grafiği daha da büyüte-
rek bir önceki yıla oranla % 50 gibi bir büyüme kay-
detmek istiyoruz. SsangYong’un Mahindra ile bir-
leştiği günden beri de global olarak SsangYong za-
ten bir büyüme sürecinde. Yeni yapılan yatırımlar ve 
yeni geliştirilen modellerle üretim kapasitesini 2013 
yılında en az % 50 arttırma niyetinde. Türkiye’de de 
Şahsuvaroğlu SsangYong olarak bu büyümeye para-
lel olarak satışları ve yatırımları en az % 50 büyüme-
yi planlıyoruz. 2007 Yılından beri Şahsuvaroğlu Dış 
Ticaret’in markaya yaptığı yatırım sadece tesis olarak 
250 Milyon dolardan fazla.

Can Güvenliği

Güney Koreli SsangYong’un dünyadaki sloganı 4x4 
Uzmanı; SsangYong sadece 4x4 e odaklanmış, ya-
tırımlarını sadece bu yönde yapmış birkaç marka-
dan biri. 2007 Yılında Şahsuvaroğlu Dış Ticaret ola-
rak SsangYong’u Türkiye’ye getirdikten sonra yeni 
bir slogan daha ekledik; SsangYong=Can Güvenliği. 
Araçlarda kullanılan ön tampondan arka tampona 
uzanan monoblok şaseler 3 katlı güçlendirilmiş çe-
likten imal ediliyor. Monokok şaselerde de nano tek-
noloji ile yapılan darbe emicili sistemler kullanılarak 
olası kaza anında alınacak hasarlar ve araç iç kabini-
ne gelebilecek tepkiler en aza indirilerek, gövde ya-
pıları mukavemetleri arttırılmış. Bunun yanında bir-
çok güvenlik önlemleri kullanılarak kaza ihtimalleri 
de minimuma indirilmiş. 4x4 Uzmanı sloganının ya-
nında Can Güvenliği sloganını da fazlasıyla hak edi-
yor.

Yüzde 100 Müşteri Memuniyeti

SsangYong markasında da bu hedefi % 99 oranında 
yakalamış olmamız hem müşterimize hem de bize 
büyük mutluluk veriyor. Hedefimiz bu oranı yüzde 
100’e taşımak. Bir otomobil markası düşünün ki yüz-
de 95 inden fazlası sadece servislere periyodik bakım 
için gidiyor. 

Korando

SsangYong Korando modelleri 175 
PS 2.0 L Euro 5 Turbo Dizel motora 
sahip Akıllı AWD (Sürekli 4 Çeker) 
Sistemine sahip 4x4 AT modelinin 

kampanyalı anahtar teslimi fiyatının 
içerisine; direksiyondan kumanda 

edilebilir tiptronik otomatik vites, 16 
inç alüminyum alaşımlı jant, metalik 
boya gibi özellikler de dahil. 2.0 Litre 
Turbo dizel motora sahip SsangYong 
Korando modelleri 175 PS lik güç ve 

360 nm tork üretiyor.

Korando Sports

155 PS güce ve e-XDİ aktif dizel 
motora sahip Korando Sports gücü 

ve sürüş keyfinde de iddialı. Dört 
teker disk fren sistemi ve helezon 

yaylı amortisörlü süspansiyon sistemi 
bulunan Korando Sports, geniş diz 

mesafesi özelliğini ikinci sıra 29 
derece yatık koltuklarıyla ön plana 

çıkıyor.  
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YENİ ÜYELERİMİZ

DENİZ OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

1994 yılında kurulmuş  olan Deniz Otomotiv İnşaat Tekstil San. 
Ve Tic. Ltd.Şti , devam eden tekstil ve otomotiv alanındaki faali-
yetleri dahilinde, 2012 yılı Ağustos ayı itibarıyle Peugeot Yetkili bayi 
olarak İstanbul Avcılar’da bulunan 3S plazasında hizmet vermeye 
başlamıştır.

Toplam 4,000 m2 alanda satış,servis,yedek parça,sigorta ve ikinci 
el hizmeti veren Peugeot Deniz, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve 
profesyonel hizmet anlayışı ilkesi ile tüm Peugeot dostlarını İstanbul 
Avcılar’daki plazasına beklemektedir.
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Rusya’nın en önemli markası 
“Gaz” Sakarya’da üretime geçti

Rusya’nın en önemli 

ticari araç markası olan 

Gaz Ticari Araçlar’ın 

Sakarya Fabrikası, Rusya 

Enerji Bakanı Alexander 

Novak, Sanayi ve Ticaret 

Bakan Yardımcısı Alexey 

Rakhmanov, GAZ Group 

ve Mersa Otomotiv 

Yöneticilerinin 

katılımıyla düzenlenen 

törenin ardından 

üretime başladı. 

Mersa Otomotiv 

Distribütörlüğü’nde 

Türkiye operasyonlarına 

tekrar başlayan 

GAZ, Sakarya’daki 

fabrikasında “GAZelle 

Business”modelini 

üretecek.

R usya’nın en büyük ticari araç marka-
sı GAZ’ın, Mersa Otomotiv’in 15 milyon 
Euro’luk yatırımıyla Sakarya’da kurulan 

montaj üretim tesisi Rusya Enerji Bakanı Alexsan-
der Novak, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ale-
xey Rakhmanov, GAZ Group ve Mersa Otomotiv 
Yöneticilerinin katıldığı törenle hizmete girdi. Mersa 
Otomotiv distribütörlüğünde Sakarya Söğütlü’de ku-
rulan montaj üretim tesisinde Gaz Ticari Araçlar’ın 
“GAZelle Business” modeli üretilecek. Burada üre-
tilecek araçlar iç pazarın ihtiyacını karşılamanın ya-
nında ihraç da edilecek. Gaz Group tarafından üreti-
len araçlar, sağlamlığı, ulaşılabilir fiyatı ile Rusya baş-
ta olmak üzere Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde yüzde 50’lik 
bir pazar payına sahip. GAZelle Business, Pick-up 
olarak tek kabin kısa şasi, tek kabin uzun şasi, çift ka-
bin kısa şasi, çift kabin uzun şasi ve 9.5 m3 iç hacim-
li Panel –Van olmak üzere 5 ayrı model ve 9 değişik 
versiyonla otomotiv sektöründeki yerini alacak.

GAZ Ticari Araçlar’ın Mersa Otomotiv yatırımıyla 
hayata geçirilen Sakarya üretim tesislerinin açılış tö-
reninde konuşan Mersa Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Gören, Türkiye hafif ticari araç paza-
rının Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri oldu-
ğunu belirterek “Sakarya’da öz sermayemizle montaj 
üretim hattını kurduk. Burada montajlanacak araç-
lar yurtiçi ve yurtdışı pazarlara Türkiye’den ulaştırı-
lacak. Kuzey Afrika ve Avrupa’yı öncelikli pazarımız 
olarak görüyoruz. 2013 yılı için belirlenen satış he-
defimiz iç pazar ve ihracat olarak toplam 2 bin 500 
adet. Böylece yan sanayimiz ve istihdam başta ol-
mak üzere ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağla-

ma amacındayız. Bunun yanında Rusya ile Türkiye 
arasında temeli dostluğa uzanan işbirliklerine bir ye-
nisini eklemenin gururunu da yaşıyoruz” dedi. 

Adil Gören ayrıca Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Mil-
li Marka ve yerli araç yapma konusunda ortaya koy-
duğu misyona da değinerek şunları söyledi: “Her şe-
yin inanmak ile başladığına inanan biri olarak, bir 
yıl öncesine kadar bir hayal olan projeyi bugün ha-

Mersa Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Gören, Türkiye hafif 
ticari araç pazarının Avrupa’nın 
en büyük pazarlarından biri 
olduğunu belirterek “Sakarya’da 
öz sermayemizle montaj 
üretim hattını kurduk. Burada 
montajlanacak araçlar yurtiçi ve 
yurtdışı pazarlara Türkiye’den 
ulaştırılacak. Kuzey Afrika ve 
Avrupa’yı öncelikli pazarımız 
olarak görüyoruz. 2013 yılı için 
belirlenen satış hedefimiz iç 
pazar ve ihracat olarak toplam
2 bin 500 adet" dedi.
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yata geçirdiğimize şu anda tanıklık ediyorsak, elbette 
Sayın Başbakanımızın arzusunun da yakın gelecek-
te gerçekleşeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Baş-
bakanımızın ifadelerindeki gibi bir “babayiğit” olma 
iddiamız yok ancak 2023 hedefine giden yolda mil-
li marka ve milli ticari aracımızı yapmayı kendimi-
ze büyük bir amaç edindiğimizi altını çizerek belirt-
mek istiyorum.”

Andersson “Dağıtım ve servis ağının kurulması-
na odaklanacağız”

Gaz Group CEO’su Bo Inge Andersson da tören-
de yaptığı konuşmada, Mersa Otomotiv ile yapılan 
işbirliğinin GAZ’ın ihracat stratejisinin başlangı-
cı olduğunu belirterek, “bu uzun vadeli bir projedir. 
Gaz’ın marka güvenilirliği, sağlamlığı, düşük yakıt ve 
işletme giderleri, üstün manevra kabiliyeti, başarı-
ya giden yolda en önemli artılarımız olacaktır. Pro-
jenin ilk adımında üretimin başlamasıyla birlikte da-
ğıtım ve servis ağının kurulmasına odaklanacağız“ 
diye konuştu. Anderson bu yıl içerisinde 300 GAZel-
le modeli üreteceklerini kaydederek 2013’de 2500, 
2014’de 3700 araç üretimi planlıyoruz. Türkiye’de 
yüzde 7-10 oranında Pazar payı hedefliyoruz. GAZ 
markalı araçlarımız Türkiye’deki benzerlerinden 
yüzde 15-20 daha düşük bir fiyatta tüketiciye ulaştı-

rılacaktır. daha Bunun yanında ayrıca Avrupa,Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu pazarlarına ihracatı Türkiye üze-
rinden gerçekleştireceğiz. 

Gazelle Business “sağlam iş ortağınız”

1,5 ton taşıma kapasitesine sahip GAZelle Busines, 
şasi, uzun şasi, panelvan, çift-tek kabin olarak 5 farklı 
versiyonda müşterilere sunulacak. 2004 yılında Tür-
kiye pazarına giren ilk GAZelle marka araçlara göre 
150 noktada yapılan değişiklikler, GAZelle Business’e 
üstün özellikler kazandırıyor. En büyük yenilik ola-
rak Amerikan Cummins ISF 2,8 dizel motor dikkat 
çekiyor. 2.8 litrelik motoru 120 hp gücünde. 270 Nm 
torka sahip GAZelle Business, 1,5 ton taşıma kapa-
sitesinin yanı sıra seri manevra kabiliyeti, üstün yol 
tutuşu, kolay kullanım ve düşük yakıt ekonomisi de 
sunarak kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor. ZF 
hidrolik takviyeli direksiyon, ZF Sachs süspansiyon, 
amortisör ve debriyaj, Bosch elektrik destekli fren 
sistemi, +50’den -40 dereceye kadar hava sıcaklıkla-
rında sorunsuz çalışması GAZelle’nin öne çıkan üs-
tün özelliklerinden bazılarını oluşturuyor. 

Araca sektörden de yoğun ilgi gösterildi.

Gaz Group tarafından üretilen 
araçlar, sağlamlığı, ulaşılabilir 
fiyatı ile Rusya başta olmak 
üzere Ukrayna, Kazakistan, 
Belarus ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu ülkelerinde yüzde 
50’lik bir pazar payına sahip. 
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KURUMSALLAŞMA

HASAN PERVAR
Pervar Danışmanlık

B irinci kuşaktan üçüncü kuşağa ge-
çen aile şirketlerinin oranı Türkiye’ de 
yüzde 5’ in altındadır. Bu geçişi yap-

mış olan şirketler, yıllar önce aldıkları karar ve 
uygulamalar sonucunda bu noktaya geldiler. 
Bu gerçek bize, 2050 yılında var olacak şirket-
lerin bugünden hazırlık yapmaları gerektiği-
ni gösteriyor. ‘’ Yönetimde Kuşaklararası Köp-
rü ‘’ süreç programının bu felsefeye inanan şir-
ketler için hazırlanmış bir danışmanlık prog-
ramı olduğunu belirtiyor Pervar. Bu program-
la, işlerini kurup geliştirmiş ve verimli olarak 
yürüten kuşağın işlerini sonraki kuşağa aktar-
ma sürecine danışman olarak hizmet verildi-
ğini belirtti.

İş kurmanın ve iş yönetmenin zorluklarını bi-
linmektedir asıl önemli olan eşiğin iş aktarım 
sürecinde olduğuna değinen Pervar, sözleri-
ne bir metafor ile devam etmektedir. “1970’li 
yıllarda okyanuslarda araştırma yapan insan-
ların yaşadıkları bir zorluk vardı. Okyanusun 
derinliklerine dalış yapan balıkadamları ile de-
niz üstünde çalışan bilim adamları birlikte ça-
lışıyorlardı. Balık adamlar dalış yapıp denizler-
den örnek topluyorlardı. Bu örnekleri de bilim 
adamları deniz üstünde inceliyorlardı. Bu iki-
li çalışma tam verimli olmuyordu. Bunun üze-
rine bazı bilim adamları balıkadam oldular ve 
kendi örneklerini okyanustan çıkarmaya baş-
ladılar. Bu felsefeye göre özel maharet gerekti-
ren işler iki veya daha fazla mesleğe sahip olan 
profesyoneller tarafından yapılmalıdır.”

Danışmanlık hizmetlerimizi ve tüm enerjimizi 
iş aktarımı üzerine yoğunlaştırmış bulunmak-
tayız. Şirketler devlete “Kurumlar Vergisi” ki-
şilerin ise “Gelir Vergisi” ödediğine dikkat çe-
ken Pervar, şirketlere kurumsallaşma üzerine 
verilen danışmanlık hizmetinin para ve zaman 
kaybı olduğunu asıl başarının iş aktarımında 
olduğunu belirtti. İş aktarımında sonraki ku-
şak hazırlanırken çoğu zaman süreli olarak 

profesyonel yöneticilerin kullanıldığını şartlar 
oluştuğunda ise aktarımın helalleşmeler yapı-
larak tamamlandığını belirtti. Bu süreçte iş, in-
san psikolojisi ve işletme şartlarının hepsinin 
dikkate alınarak çalışıldığını kaydetti. 

İş aktarımı sadece şirketler için değil, mes-
lek sahibi olan herkes için önemlidir. Bazı ai-
lelerde avukatlık, mimarlık, terzilik gibi mes-
leklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığını bilmek-
teyiz. Son yıllarda ise profesyonel yöneticile-
rin çocuklarının da profesyonel olarak iş ha-
yatında olduğuna değinen Pervar, aile şirketle-
ri, meslek erbapları dışında çok hissedarlı şir-
ketler için de iş aktarımının son derece önem-
li olduğunu vurguladı. Sektörde bunlar ile ilgi-
li birçok örneğin görülebileceğini ve hissedar-
lı ve veya halka açık olan şirketlerde CEO, ge-
nel müdür değişimi sonrasında bazı şirketlerin 
pazar payı, karlılığının yarıya inmesinin iş ak-
tarımının ne kadar önemli olduğunun kanıtı-
dır. Bu durumda gözler yeni yöneticiye çevril-
mektedir hâlbuki organizasyondaki herkesin 
zararı büyüktür.  

Pervar sözlerini şu şekilde tamamlıyor “Her 
işin bir püf noktası var. İş hayatında yapabile-
cekler içeresinde evrensel başarı kriteri iş akta-
rımıdır.’’ 

Başarının evrensel 
kanıtı: İş Aktarımı
‘’İş Aktarımı’’ konusunda çalışan Pervar Kurumsal Danışmanlık Ltd. Şti'nin 
kurucu ortağı olan Hasan Pervar’ ın danışmanlık üzerine yorumları.

Hasan Pervar, İş 
aktarımının sadece 
şirketler için değil, 
meslek sahibi olan herkes 
için önemli olduğuna 
değiniyor. Bazı ailelerde 
avukatlık, mimarlık, 
terzilik gibi mesleklerin 
kuşaktan kuşağa 
aktarıldığını bilindiğini 
söyleyen Pervar, "Son 
yıllarda ise profesyonel 
yöneticilerin çocuklarının 
da profesyonel olarak 
iş hayatında olduğunu 
aktarıyor. Aile şirketleri, 
meslek erbapları dışında 
çok hissedarlı şirketler 
için de iş aktarımının son 
derece önemli olduğunu 
vurguluyor.
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TRAFİK VE YAŞAM

Radyo Trafik projesi ne zaman ve
nasıl doğdu?

R adyo sektörü kendi içerisinde 
uzun zamandır İstanbul’un 
böyle bir radyoya sahip olması 

gerektiğini konuşuyordu. Ancak nasıl 
yapılacağı konusunda bir türlü net 
fikirler ortaya konamıyor,doğrusu 
cesaret de edilemiyordu. Yayıncılıkta 
ilkleri gerçekleştiren(ilk spor ve kadın 
radyosu gibi) ve sosyal sorumluluk 
projelerine ciddi destekler veren Saran 
Holding Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Saadettin Saran başta olmak 
üzere yönetim kurulu trafik radyosu 
fikrine sahip çıktılar, biz de haberci 
arkadaşlarımızla iyi bir kadro kurarak 2 yıl 
önce yayın hayatına başladık. 

Saran Holding’in tüm birimleri ve diğer 
radyoları ‘Radyo Spor’, ‘Radyo Tatlıses’ ve 
‘Slow Time’ın da katkılarıyla kısa sürede 
şehrin en fazla konuşulan takip edilen ve 
büyük markalarında reklam planlarına 
dahil ettiği, ulusal radyolarla rekabet 
edebilen bir radyo olmayı başardık. 

Ama tüm bunların ötesinde dinleyicisinin 
sahiplendiği  radyo olma hedefine ulaştık 
ki bu bir medya organı için en önemli 
başarı kriteridir. Şimdi sadece bilgi veren 
bilinçlendiren değil, geniş ve duyarlı 

dinleyici kitlesiyle yönlendiren ve çözüme 
odaklı yayınlar yapan, referans alınan bir 
radyoyuz.

Helikopterden de yayın yapmaya 
başladınız, bu bir ilk değil mi?

Evet, ülkemizde helikopterden her gün 
canlı yayın yapan ilk radyoyuz ve elbette 
bunun gururunu yaşıyoruz. Saran Holding 
ve sponsor firma İnci Akü desteğiyle 
başladığımız bir proje. Her sabah en az 
yarım saat gökyüzünden İstanbul’u izliyor 
ve yol durumunu yayına taşıyoruz. Muhabir 
arkadaşımız zaman zaman yayına bağlanarak 
ya da stüdyoya gönderdiği iletilerle trafik 
durumunu anlatıyor. Gökyüzünden 
özellikle alternatif yollar,ara sokaklar daha 
net görülebiliyor,biz de böylelikle trafiği 
rahatlatacak değerli bilgilere sahip oluyoruz 
ve elbette hemen paylaşıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde yine sponsor firmaların 
destekleriyle uçuş saatlerimizi artırmayı 
planlıyoruz.

VALİ MUTLU; “İstanbul trafiğini, Radyo 
Trafik’le beraber gökyüzünden izlemek 
isterim”

Geçtiğimiz günlerde radyomuzu ziyaret 
eden ve canlı yayın konuğu olan İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu da Radyo 
Trafik’e yarattığı bilinç ve sahip olduğu 
sorumluluk duygusundan dolayı teşekkür 

ederken, İstanbul trafiğinin sorunları ve 
çözümleri hakkında Radyo Trafik gönüllü 
muhabirlerinden gelen soru ve önerileri 
cevapladı. Radyo Trafik’in helikopterden canlı 
yayını hakkında ise “Türkiye radyolarında 
bir ilke imza atarak helikopterle İstanbul 
trafiğini izleyecek olan Radyo Trafik’in bu 
atılımını takdir ediyorum. Ben de, bir gün 
sizinle beraber İstanbul trafiğini gökyüzünden 
izlemek isterim.” görüşlerinde bulundular.

HELİKOPTER TURU KAZANMA ŞANSI

Helikopterden canlı yayınlarımıza 
dinleyenlerimizi de konuk ediyoruz. 
Sponsorumuz  İnci Akü twitter sayfasını 
takip eden ve her sabah saat 09.00’da canlı 
yayınımızı dinleyenler arasından talihliler 
belirliyoruz ve onlarla birlikte şehir turu 
gerçekleştiriyoruz.

Şehrin hızını yakala

RADYO TRAFİK
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Yol bilgilerini nasıl alıyorsunuz? 
Radyonun kurulduğu ilk günlerle 
bugünü katılım ve dinleyici açısından 
karşılaştırabilir misiniz?

Radyo Trafik’in yayıncılık temelinde 
gönüllü muhabirlik sistemi bulunuyor. 
Dinleyenlerimiz bize ulaşıyor, iletişim 
bilgilerini veriyor. Biz de onları kayıt altına 
alıyoruz.. Kendi muhabirlerimiz dışında 
emniyet, belediye,sivil toplum örgütleri  gibi 
kurum ve kuruluşlardan da destek alarak en 
hızlı ve doyurucu bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz.

Yayına başladığımız ilk dönemde bilgi 
toplamak için her kaynağa ulaşmaya 
çalışıyorduk.Taksiciler,kurye şirketleri,servis 
şoförleri ve  sahaya çıkardığımız motorlu 
ekipler. Elbette gönüllülük sistemiyle 
her şey bir anda değişmeye başladı. Bir 
anda hızla bir değişim geçirdik. Bize akan 
bilginin çeşitliliği ve büyüklüğü inanılmaz 
bir boyuta erişti. Telefonlarımıza ulaşmak 
eskisine nazaran zorlaştı. Telefon trafiğimizi 
düşürmek için Twitter ve Facebook gibi 
mecralardan da yol durumu almaya 
başladık. Tabii araç kullanan birinin internet 
aracılığıyla bize bilgi ulaştırması hiç doğru 
değil. Bu sebeple yayınlarımızda direksiyon 
başında olmayanlardan bilgi beklediğimizi 
aktarıyoruz. Telefon kullanımının dikkat 
dağıttığını,doğru ve yasal olmadığını da sık 
sık hatırlatıyoruz.

Radyo Trafik’i kimler dinliyor?

Araç kullanan, sabah evinden işe gitmek için 
çıkan hemen herkes dinleyicimiz. Yaptığımız 
işin işe yaramasıyla dinleyici çeşitliliğimiz 
de arttı.Yani biz sadece taksi dolmuş  ya 
da servislere değil az önce de belirttiğimiz 
gibi araç kullanan herkese hitap eden bir 
radyoyuz.Hatta farklı müzik anlayışımızla 

trafik azaldığında ya da gece saatlerinde de 
ciddi bir dinleyici kitlemiz var. Özellikle 
habere yetişmeye çalışan gazetecilerin bizi 
dinlediğini de biliyoruz. Artık İstanbul trafiği 
konuşulan her mecrada Radyo Trafik’ten 
bahsedildiğini görüyoruz. Bir de bizim 
yayıncılığımız sohbet-muhabbet yerine haber 
tadında,ciddiyetinde gerçekleşiyor. Bu yüzden 
her kesimin dinlediği bir radyo olduk diye 
düşünüyorum

Sizce İstanbul’un trafik yoğunluğunu 
düşürecek olan proje nedir?

Ne kadar yol, köprü, tünel yaparsanız yapın, 
toplu taşımayı konforlu ve kullanılabilir 
duruma getiremezseniz başaramazsınız.
Ama bu da yetmez,bilinç lazım.Trafik 
bilincinin,trafik kültürünün yerleşmesi lazım. 
Pek çok yabancı ülkede depremler, fırtınalar 
oluyor; insanlar şehirlerini terk ediyor ama o 
kaçış esnasında dahi hiç biri bizdeki karşılığı 
emniyet şeridi olan noktayı kullanmıyor.
İlköğretimden başlayarak ehliyet kurslarına 
kadar gidecek bir konu eğitim farkındayım 
ama artık birileri bu eğitimin verilmesini 
sağlamalı.Her yıl yüzlerce insanı trafiğe 
kurban veren bir ülke olduğumuzu birileri 
artık görmeli,bu durumu kabullenmemeli 
ve büyük çapta,hatta seferberlik boyutunda 
bir kampanya başlatılmalı.Bilinçlenme 

adına,yeterli eğitim verilebilmesi 
adına,cezaların caydırıcılığı adına. Bu 
bilinçlenme sürecinde işin devlet organları 
tarafından organize edilmesi gerekiyor. 
Sigara yasaklarında olduğu gibi bu işe 
devlet el atarsa çözüleceğine inanıyorum. 
Radyo Trafik olarak “Herkes harekete 
geçsin” diyoruz. Bu sloganı bundan sonra 
sıkça dile getireceğiz.

Son olarak Radyo Trafik’in öncelikli 
hedeflerini anlatır mısınız?

İlk hedef Ankara olacak ve kısa süre 
içerisinde Ankara trafiğini de anlatacağız. 
Elbette Ankara’da bir ekip oluşturacak 
ve burada olduğu gibi yerel yayıncılık 
yapacağız, aynı sosyal sorumluluk bilinci 
ve elbette İstanbul’da kazandığımız 
deneyimle.

İstanbul’da yaşam kalitesini yükseltmek 
isteyen tüm kurum, kuruluş ve şahısların 
desteğini alarak yayın hayatımıza devam 
ediyoruz. Başkalarına duyduğumuz 
sorumluluk arttıkça, trafikte de daha 
dikkatli olacağımızı düşünüyorum. Radyo 
Trafik olarak işte bu sorumluluk bilincini 
artırmak için gece gündüz çalışmalarımız 
sürecek. 
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TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Otomotiv endüstrisi engel dinlemedi 

İhracatta 7. şampiyonluk 
otomotivi zirveye kilitledi 

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, “2013 yılında 
20 milyar doların üzerinde ihracat ile 
8. sektörel ihracat şampiyonluğuna 
ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

Otomotiv endüstrisi AB’de 
yaşanan krizden parite 
dezavantajına kadar yaşanan 
birtakım sorunlara rağmen tüm 
engelleri aşarak sektörel bazda 
ihracatta 7. kez şampiyonluk 
ipini göğüsledi. 2012 yılında 19 
milyar dolarlık dış satışa imza 
atan otomotiv endüstrisi gözünü 
8. şampiyonluğa dikti. 

Türkiye’nin son yıllarda sektörel bazda 
değişmez ihracat şampiyonu otomotiv 

endüstrisi 2012’de yüzde 5 gerilemeye rağmen 
19 milyar 63 milyon dolarlık dış satışla 
7. ihracat şampiyonluğuna ulaştı. Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin 
(OİB) hazırladığı 2012 yılı Aralık ayı 
raporuna göre bu dönemde dış satışta yüzde 
6 daralmayla bir milyar 639 milyon dolarlık 
ihracata ulaşıldı. 

Aralık ayında binek otomobiller dışındaki ana 
ihraç kalemlerinde düşüş yaşandığına dikkat 
çeken OİB Başkanı Orhan Sabuncu, bu ayda 
en çok dış satış yapılan ülkelerden Almanya 
ve İtalya’ya yönelik gerilemelerin olumsuzluğa 
neden olduğunu kaydetti. 

“Yıllık bazda ise başlıca pazarımız 
konumunda bulunan AB ülkelerine yönelik 

ihracatımız yüzde 11 daraldı. AB ülkelerinin 
otomotiv ihracatımızdaki payı da yüzde 
72’den yüzde 68’e düştü” diyen Sabuncu 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“2012 yılında kur farkından dolayı yaklaşık 
1.2 milyar dolarlık ihracat kaybı yaşandı. 
Euro/Dolar paritesi 2011 seviyelerinde 
seyretse, 2012 için konulan 20 milyar USD’lik 
ihracat rakamına rahatlıkla ulaşılmış olacaktı. 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen otomotiv 
endüstrimiz sektörler bazında üst üste 7. 
ihracat şampiyonluğuna ulaşmıştır. 2013 
yılında da 20 milyar dolar dış satış ile 8. 
sektörel ihracat şampiyonluğuna ulaşmayı 
hedefliyoruz.”

Ayrıca otomotiv endüstrisi 2012 yılı Ocak-
Kasım döneminde 699 milyon dolar dış 
ticaret fazlası vererek, yılı bir kez daha dış 
ticaret fazlası ile kapatmaya çok yaklaştı.

Binek otomobillerde artış 

OİB’in raporuna göre geçtiğimiz ay binek 
otomobil ürün grubunda ihracatta artış 
yaşanırken, diğer ürün gruplarında gerileme 
meydana geldi. Buna göre otomotiv yan 
sanayiinde aralık ayında yüzde 8 azalmayla 
624 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Binek 
otomobil ürün grubunda yüzde 3 yükselişle 
560 milyon, eşya taşımaya mahsus ticari 
araçlarda yüzde 2 gerilemeyle 331 milyon 
dolar ihracata imza atıldı. Otobüs minibüs ve 
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TÜRKİYE ARALIK 2012 AYLIK İHRACAT RAKAMLARI

1000 USD ARALIK

SEKTÖRLER 2011 2012
Değişim

('12/'11) %
 Pay (12)  (%)

Otomotiv Endüstrisi 1.734.839 1.638.864 -6 14

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.344.358 1.410.344 5 12

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.335.524 1.383.486 4 12

Çelik 1.400.976 1.261.861 -10 11

Elektrik-Elektronik Mak. Bilişim 1.117.358 1.005.995 -10 8

T O P L A M 12.043.450 11.877.569 -1 100

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ OCAK-ARALIK 2012 KÜMÜLATİF MAL GRUBU İHRACATI

2011 2012 12/11 2012

ÜRÜN GRUBU FOB USD FOB USD DEĞ. % PAY%

Otomotiv Yan Sanayi 8.192.483.113 8.263.360.984 1 43

Binek Otomobiller 6.544.045.120 6.074.807.478 -7 32

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar 3.990.726.392 3.362.621.983 -16 18

Otobüs Minibüs Midibüs 1.082.754.369 1.031.196.703 -5 5

Diğer 311.051.922 331.439.625 7 2

TOPLAM 20.121.060.916 19.063.426.774 -5 100

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ OCAK-ARALIK 2012 KÜMÜLATİF ÜLKE GRUBU İHRACATI

2011 2012 12/11 2012

ÜLKE GRUBU DEĞER USD DEĞ. % PAY%

AB-27 14.595.053.994 13.053.209.353 -11 68

Amerika (Kuzey+Güney) 1.255.892.856 1.445.229.482 15 8

Eski Doğu Bloğu 1.299.279.651 1.294.245.006 0 7

Ortadoğu Ülkeleri 1.170.746.537 1.171.564.896 0 6

Afrika Ülkeleri 868.677.875 1.088.952.028 25 6

Türk Cumhuriyetleri 217.706.902 308.397.729 42 2

Asya ve Okyanusya 304.985.924 287.732.765 -6 2

Diğer Avrupa Ülkeleri 253.315.156 247.663.852 -2 1

Diğer 155.230.541 166.431.661 7 1

TOPLAM 20.120.889.436 19.063.426.774 -5 100

midibüs ürün grubunda yüzde 18 gerilemeyle 
93 milyon, diğer başlığı altındaki ürünlerde 
ise yüzde 47 daralmayla 30 milyon dolarlık dış 
satış gerçekleşti. 

2012 yılında yan sanayi yüzde bir artışla 8 
milyar 263 milyon dolar ihracata imza attı. 
Binek otomobillerde yüzde 7 azalış ve 6 
milyar 75 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlarda yüzde 16 daralmayla 3 
milyar 363 milyon dolar, otobüs minibüs 
ve midibüs ürün grubunda ise yüzde 5 
gerilemeyle bir milyar 31 milyon dolarlık 
dış satışa imza atıldı. Diğer başlığı altındaki 
ürünlerde de yüzde 7 yükselişle 331 milyon 
dolarlık ihracat yapıldı. 

Aralık ayı lideri Fransa

Ülke bazlı ihracat incelendiğinde ise bu yıl 
ilk kez Fransa yüzde 30 artış ile liderliği aldı. 
Fransa’ya geçtiğimiz ay 267 milyon dolarlık 
dış satış gerçekleşirken, bunu Almanya yüzde 
28 gerileme ve 188 milyon, İtalya yüzde 16 
azalışla 148 milyon, yüzde 11 artış ve 124 
milyon dolar ile İngiltere izledi. 

Yıllık bazda ise Almanya’ya ihracat yüzde 
3 daralmaya rağmen 2 milyar 923 milyon 
dolara ulaştı ve Almanya ülke bazlı otomotiv 

Türkiye İhracatı 2012 yılında 
geçen yıla göre yüzde 13 
artarak 152 milyar USD olarak 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde 
Otomotiv Endüstrisi ihracatı 
yüzde 5 düşmesine rağmen 
endüstri 19,1 milyar dolar ile 
Türkiye ihracatında ilk sıradaki 
yerini korumuştur.

ihracatımızda ilk sıradaki yerini korudu. 
Bunu yüzde 10 gerileme ve 2 milyar 322 
milyon dolarla Fransa, yüzde 23 azalış ve bir 
milyar 714 milyon dolarla İtalya takip etti.

2012 yılında ihracatta dikkat çeken pazarlar 
olarak ise yüzde 77 artış ve 222 milyon dolarla 
Arjantin, yüzde 63 artış ve 276 milyon dolarla 
Irak ve yüzde  17 yükseliş ve 853 milyon 
dolarla Birleşik Devletler öne çıktı. 

Otomotiv yan sanayinde görülen 
%8 ihracat düşüşünde bu mal 
grubundaki en önemli pazarımız 
olan Almanya’ya yönelik 
yan sanayi ihracatımızın %19 
gerilemesi rol oynamıştır. Yine 
önemli pazarlarımızdan olan 
İtalya’ya yönelik yan sanayi 
ihracatımız da Aralık 2012’de %19 
gerilemiştir.

Otobüs-Midibüs-Minibüs mal 
grubunda görülen %18’lik ihracat 
düşüşünde ise bu mal grubundaki 
en önemli pazarlarımız olan 
Fransa’ya yönelik ihracatımızın 
%32, Almanya’ya yönelik 
ihracatımızın da %38 gerilemesi 
etkili olmuştur.
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2 012 yılı dünya otomobil piyasasının 
paylaşımını değiştirdi. Çin ilk kez 
olmak üzere geçen yıl bütün Avrupa'yı 

geride bıraktı. Alman otomotivciler birliğinin 
açıkladığı rakamlara göre geçen yıl Çin'de 
13,2 milyon otomobil satıldı. 2011 yılında 
13,6 milyon adedi bulan Avrupa piyasasındaki 
satışlar ise 2012'de 12,5 milyona geriledi.

Binek otomobil satışlarında Çin'in, dünyanın 
en büyük piyasası sayılan ABD'yi geride 
bırakmasının da zaman meselesi olduğu 
belirtiliyor. Piyasa uzmanları en geç 2016 
yılında Çin'de, ABD'dekinden fazla otomobil 
satılacağını belirtiyorlar. 2030 yılına dair 
tahminler Çin açısından daha da göz 
kamaştırıcı. 17 yıla kadar Çin otomobil 
piyasası, Avrupa, ABD ve Japonya'nın toplam 
satış hacmine ulaşacak.

Avrupa otomotivciliği küçülüyor

Avrupa otomotiv endüstrisi çoktandır 
sıkıntı içinde. Satışların bir yılda bir milyon 
düşmesi öncelikle, Güney Avrupa ülkelerinin 
satın alma gücünü kıran Euro krizi ile 
gerekçelendiriliyor. Fransız Peugeot-Citroen 
ve Renault şirketleri her ay yüzlerce milyon 
Euro zarar ediyor. General Motors'un Alman 
markası Opel, Bochum'daki fabrikasını 

kapatacak. ABD'de yeniden kâra geçen 
Ford, Avrupa'da ise zarardan kurtulamıyor. 
Avrupa'daki şirketler son on yılın beşinde 
binek otomobil adedini talebe bağlı olarak 
düşürmek zorunda kaldı. 2012 yılında 
Avrupa'da toplam 15 milyon otomobil imal 
edildi.

Çin'in otomobil üretimi ise bu yıl tahminen 
14 milyon sınırına dayanacak. Çin 
otomotivciliğindeki hızlı gelişme klasik 
otomobil markalarını da etkiliyor. Dünyanın 
bütün büyük tröstleri Çin'de yerli ortaklı 
tesis kurdu. Volkswagen, BMW ve Daimler 
ise yüzde yüz sahibi oldukları Çin'deki 

tesislerinde montaj yapıyor. Yerli üreticinin 
üçte bir olan Çin piyasasındaki payı hızla 
büyüyor. Dünya otomotivciliğinde isim 
yapmaya başlayan Çin tröstleri tanınmış 
markaları da şirketler ailesine dâhil ediyorlar. 
Hatırlanacağı üzere, Avrupa'nın saygın 
şirketlerinden Volvo birkaç yıl önce bir Çin 
tröstü tarafından satın alınmıştı.

Zengin Çinli Alman markasını seviyor

Alman Otomotiv Sanayicileri Birliği'nin 
başkanı Matthias Wissmann Alman 
şirketlerinin Çin piyasasındaki paylarını geçen 
yıl iki puan arttırıp yüzde 22'ye çıkardıklarını 
açıkladı. 2012'de Çin'de, Almanya'dakinden 
700 bin daha fazla Alman otomobili satıldı. 
Çin, Avrupa'nın bir numarası olduktan 
sonra dünya liderliğine oynamaya başlayan 
Volkswagen'in dünyada en fazla otomobil 
sattığı pazar oldu. 1991 yılında Çin'deki ilk 
fabrikasını açan Volkswagen bu ülkedeki 
tesislerinde şimdiye kadar 6 milyondan fazla 
otomobil imal etti. Sayıları hızla artan Çinli 
zenginler lüks ve pahalı Alman otomobillerini 
tercih ediyorlar. Daimler yönetimi Çin 
piyasasına verdiği önemi vurgulamak 
istercesine, sadece bu piyasayla ilgilenmek 
üzere yeni bir yönetim kurulu üyeliği ihdas 
etti. 

Çin, Avrupa'yı geçti
Dünya otomotivciliğine artık Çin 
piyasası yön verecek. Geçen yıl 
bu ülkede Avrupa’dan daha fazla 
otomobil satıldı. 

Çin otomotiv sanayi 1990’lı yıllardan bu yana çok hızlı bir gelişme gösteriyor. 
Ülke 1989 yılında sadece altı otomobil ihracatı gerçekleştirirken, 2009 yılında 
yaklaşık 14 milyon adet otomobil satışı ile dünyanın en büyük üreticisi ve pazarı 
konumuna ulaştı. Otomotiv endüstrisinin büyümesindeki temel iki unsur, Çin’de 
orta sınıfın yükselmesi ile iç talebin artması ve sektöre verilen devlet teşvikleri. 
Çin otomotiv sektörünün uluslararası arenada rekabet gücünü olumsuz etkile-
yecek en büyük tehdit ise, ülkedeki Ar-Ge yatırımlarının, inovasyonun ve tasarım 
yeteneklerinin sınırlı olması. Bu durum, Çin hükümetinin de desteği ile yerel şir-
ketleri yabancı oyuncularla stratejik ortaklıklar kurmaya yönlendirdi. Bu ortak-
lıklar, bir yandan teknoloji transferi sağlarken, diğer yandan yerel tasarım ve mü-
hendislik becerilerinin gelişmesi yol açtı. D
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Trafik cezaları artırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2013 
yılında trafikle ilgili hangi suça ne 
kadar para cezası kesileceğine ilişkin 
listeyi güncelledi. Karayolları ve 
Trafik Kanunu gereği, her yıl yeniden 
değerleme oranında artan trafik 
cezaları, oran olarakl bu yıl yüzde 
7.8 oranı ile güncellendi.

A raçlarına polis sireni ve ışığı takarak, emniyet 
şeridini kullananlar artık polisin elinden 

kolay kurtulamayacak. Bu kişilere kesilen ceza 9 kat 
arttırılıp 650 liraya çıkarıldı.. İçişleri Bakanlığı'nın 
genelgesiyle, alkollü sürücülere ve radara 
yakalananlara kesilecek cezalar da artırıldı..

İçişleri Bakanlığı yeni yıl genelgesini gönderdi, 
trafik cezalarını arttırdı.. Yeni trafik cezalarında 
ortalama yüzde 7.8 zam var.

Araçlarına polis sireni ve ışığı takarak, emniyet 
şeridini kullananlara kesilen ceza 9 kat artırılıp 650 
TL'ye yükseltildi. Yeni oranlara göre, ehliyetsiz araç 
kullanan ve kullandıran 343 TL, ehliyet almak için 
yanlış bilgi ve sahte belge veren 877 TL, ehliyetini 
yanında bulundurmayan 166 TL ceza ödeyecek.

2013 yılının trafiğe ilişkin bazı yeni ceza 
tarifeleri

n Aracın içinde görüşü engelleyecek veya kaza 
halinde araç içindekiler için tehlike olabilecek süs, 
aksesuar, eşya ve çıkıntıları olanlar ile gürültülü ve 
yüksek dumanlı egsoz taktırmak. 166 TL

n Aracına izin almaksızın reklam, yazı, işaret, resim, 
flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, 
sesli ve ışıklı donanım bulundurmak 77 TL

n Resmi olmayan araç plakalarını, resmi araç 
plakası renginde boyatmak 166 TL

n Park, fren ve dönüş ışıklarının bozuk veya teknik 
şartlara uygun olmaması 77 TL

n Araçların muayene süresini geçirmek 77 TL

n Sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak 
geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki 
bisikletlilere, ilk geçiş hakkını vermemek 77 TL

n Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 
77 TL

n Araç kullanırken sürücü belgelerini yanında 
bulundurmamak 166 TL

n Ehliyetsiz araç kullanmak veya kullanılmasına 
izin vermek 343 TL

n Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymayan 
yayalara 77 TL

n Saygısız araç kullanmak, araçtan çöp atmak, seyir 
halinde telefon kullanmak 77 TL

n Emniyet kemeri takmamak 77 TL

n Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında 
duraklamak 77 lira. Otobüs duraklarını gösteren 
levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe 
içinde park etmek 77 TL

n Yanlış yere park etmek 77 TL

n Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden 
ayrılmak 166TL

n Zorunlu sigorta yaptırmamak 77 TL

n Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç 
kullananlara bin 407 TL para cezası verilirken; 
sürücü belgesi süresiz olarak alınıyor.

n Hız sınırını yüzde 10 ila 30 arasında aşmak. 
166 TL ve 10 ceza puanı. Hız sınırını yüzde 
30'dan fazla aşmak ise 343 TL para ve 15 ceza 
puanı veriliyor. 1 yıl içinde hız sınırını 5 defa 
ihlal edenlerin sürücü belgesi geri alınıyor. 
Sürenin sonunda, psikoteknik değerlendirme ve 
psikiyatrik muayenenin ardından sürücü belgesi 
almasında sakınca görülmeyenlere belgeleri iade 
ediliyor. 

Kırmızı ışıkta geçenlere 
verilecek ceza 154 TL'den 

319 TL'ye yükseltilecek. 
Bir yıl içerisinde 5 kez 

kırmızı ışık ihlali yapan 
sürücünün ehliyeti 3 ay 

süre ile geri alınacak. 
Sürücü psiko- teknik 
değerlendirme ya da 

psikiyatri muayenesine 
tabi tutulacak.

Hız sınırlarını aşma 
oranlarına yüzde 50 oranı 

eklendi. Mevcut yasada 
hız sınırlarını yüzde 10'dan 
yüzde 30'a kadar aşanlara 

154 TL, yüzde 30'dan 
fazla aşanlara ise 319 

TL ceza uygulanıyordu. 
Yüzde 50'den fazla aşan 

sürücülere verilecek ceza 
1.5 kat artırılacak.
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Peugeot’dan benzersiz
“Art Toy”lar

Infiniti yeni model 
isimlendirme stratejisi

Peugeot tasarımcıları, Marka’nın amblemin-
den ve Onyx üçlüsünden esinlenerek on fark-
lı “Art Toy” (tasarım heykelcik) hayal etti. Bu 
eşsiz eserler Champs Elysées’deki Peugeot 
Avenue’de 27 Ocak 2013’e kadar sergileniyor.

Premium otomobil markası INFINITI, 
genişleyen model gamı için global bir 
isimlendirme stratejisi uygulamaya başlıyor. 
2014 yılından itibaren INFINITI’nin tüm 
modelleri için 
Q ve QX kodları 
kullanılacak.  

Dökme reçineden 
tasarlanan aslan 
yavrusu şeklindeki 
bu Art Toylar Peu-
geot Tasarım Mer-
kezi ile Peugeot De-
sign Lab tasarımcı-
ları, grafiker ve çi-
zerleri sayesinde ha-
yat buldular. Oto-
mobile gönderme 
yapmak üzere, son Paris Otomobil Fuarı’nda vit-
rine çıkan Konsept Super Otomobil Onyx gibi, 
renk ve malzeme tasarımları siyah ve bakır ağır-
lıklı. Halen vizyonda olan animasyon filmi “Siyah 
Noel / Black Xmas”’da olduğu gibi, bu eşsiz nes-
neler Marka’nın maskotu pelüş aslan tasarımlarıy-
la çocukların dünyası ve Onyx üçlüsünden esinle-
nerek yetişkinlerin dünyası arasında bağlantı ku-
ruyor.

Her biri, bir sanatçı parkurunun ürünü olan Art 
Toylar, esin kaynağını çağdaş sanat, şiir, origami, 
mimari, moda … gibi çok farklı dünyalardan alan 
uzun ve titiz bir el işçiliği gerektirdi. 

Infiniti’nin model serilerinde Q kodu; ‘Sedan’ ve 
‘Cabrio’ otomobiller için QX kodu ise ‘Crossover’ 
ve ‘SUV’ modelleri için kullanılacak. Her bir mo-
del, seri içerisindeki hiyerarşiyi temsil eden çift 
haneli rakamla tanımlanacak.

Bu stratejik değişim, Infiniti portföyünün geniş-
lemesine paralel olarak markanın büyüme plan-
larının da bir göstergesi olarak tanımlanıyor. 

<4445Akü Yol Yardım 
Hattı ile yollar açık

Otomotiv yan sanayi sektöründe ana 
ve perakende bayilerinin gelişimini 
destekleyecek projeler ortaya koyan 

İncitaş, 4445Akü yol yardım hattı ile 
akü değişim hizmeti konusunda araç 

kullanıcılarına destek oluyor. 4445Akü, 
İstanbullu araç kullanıcılarının ardından 

Ankara’daki araç kullanıcılarına da 
hizmet vermeye başladı. 

Eylül ayındaki Uluslararası Paris 
Otomobil Fuarı'nda dünya lansmanı 
yapılan ve kasım ayında Türkiye 
pazarına sunulan Yeni Fiat Panda 4X4, 
TopGear dergisi tarafından ''2012 Yılının 
SUV'u'' seçilerek ilk uluslararası ödülünü 
aldı. 1993'te kurulan ve kendisiyle 
aynı adı taşıyan BBC TV programı ile 
otomobil tutkunlarının gözdesi olan 
TopGear dergisi yazarlarından oluşan 
jüri yaptığı değerlendirmede, kompakt 
ve hafif yapısıyla dikkati çeken Yeni Fiat 
Panda 4X4'ün kendinden büyük off road 
araçları ile rahatlıkla yarıştığına ve 6 ileri 
manuel şanzımanla donatılmış, 85 HP'lik 
0,9 litre TwinAir Turbo motorunun 
yanı sıra arazi şartlarındaki yol tutuş 
performansına dikkati çekti. 

> Fiat Panda 4x4
"2012 yılının SUV'u

> Dünyanın ilk seri 
üretim 'hibrid'i 
15 yaşında

Dünyanın ilk seri üretim hibrid 
otomobili Toyota Prius, 15'inci yılını 
kutluyor. Birinci nesil Prius, 1997'de 
satışa sunuldu. Bugün Prius'un üçüncü 
nesli satılıyor. Toyota, 1997'den bu 
yana yaklaşık 3 milyon Prius satışı 
gerçekleştirdi. Toyota'nın tüm hibrid 
araç satışları ise 5 milyon adeti buldu. 
Şirket, sadece bu yıl Toyota ve Lexus 
markasıyla 1.2 milyon adetlik satış 
rakamına ulaşacak.  

<Trafikteki araç sayısı 
16 milyon 901 bin 

785'e ulaştı

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt 
sayısı, Ekim ayında geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 4,8 azalırken, bir 
önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. 

Ekim ayında 86 bin 333 taşıtın kaydı 
yapılırken, trafikteki araç sayısı 16 

milyon 901 bin 785'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 
yılı Ekim ayına ilişkin Motorlu Kara 

Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna 
göre, Ekim'de trafiğe kaydı yapılan 

toplam 86 bin 333 taşıt içinde otomobil 
yüzde 54,7 pay ve 47 bin 250 adetle ilk 
sırada yer aldı. Bunu yüzde 17,7 pay ve 
15 bin 294 adetle kamyonet, yüzde 16,4 

pay ve 14 bin 177 adet ile motosiklet, 
yüzde 4,8 pay ve 4 bin 130 adet ile 

traktör takip etti. Ekim ayında trafiğe 
kaydı yapılan taşıtların yüzde 6,3 pay ve 

5 bin 482 adedini ise minibüs, otobüs, 
kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.  
Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı 

Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 1,8 
arttı.. 
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> Alfa Romeo Giulietta’dan 
Tutku Dolu Bir Hikaye!
Tofaş çatısı altında yer alan Alfa Romeo, çar-
pıcı pazarlama iletişimi aksiyonları ile fark 
yaratmaya devam ediyor. Alfa Romeo, İtalyan 
stili sportiflik ile zarafet anlayışını yansıtan 
Giulietta modelinin tutku dolu ruhunu yansı-
tan etkileyici animasyon filmiyle otomobil-
severler keyifli dakikalar yaşıyor. 

Çarpıcı pazarlama iletişimi aksiyonları ile dikkat 
çeken Alfa Romeo farkını ortaya koymaya devam 
ediyor. Alfa Romeo, İtalyan stili sportiflik ile zara-
fet anlayışını yansıtan Giulietta’nın tutku dolu ru-
hunu yansıtan etkileyici animasyon filmiyle oto-
mobilseverlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Sportif 
imajının yanı sıra tutkuyu, cesaret ve dinamizm 
ile birleştiren Alfa Romeo Giulietta’nın “Ruhu-
muz Olmadan Sadece Birer Makineyiz” sloga-
nı paralelinde hazırlanan animasyon filminde, 
Giulietta’nın dilinden otomobilin kullanıcısında 
yarattığı tutku anlatılıyor. Etkileyici dizelerle süs-
lenen animasyonda, görsellik ve müziğin uyumu 
ile Alfa Romeo Giulietta’nın gerçeğe dönüşen bir 
rüya olduğu vurgulanıyor.

Giulietta’nın marka ruhunu, tutku ve aşk teması 
üzerinden anlatarak izleyenleri ilk saniyelerinden 
itibaren etkilemeyi başaran animasyonda ayrıca 
Alfa Romeo Giulietta tutkunlarına adeta bir gör-
sel şölen yaratıyor. 

Alfa Romeo’nun resmi Facebook sayfası ve www.
alfaromeo.com.tr adresi üzerinden paylaştığı, 
Youtube’dan (http://youtu.be/RGSZICb_rnU) da 
izlenebilen animasyon filmi sosyal medyada bü-
yük ilgi görüyor. 

<Hyundai, Türkiye'de 
yeni bir sedan üretecek

Hyundai, İzmit'teki fabrikasında yılda 
50 bin adet yeni bir sedan üretimi için 

düğmeye bastı.

Hyundai 
Assan Genel 

Müdürü Ümit 
Karaarslan

Türkiye'deki fabrikasında 1.1 milyar 
TL'lik yatırımla atağa geçen Hyundai, 

yeni bir model daha üretmeye 
hazırlanıyor. Hyundai Assan Genel 

Müdürü Ümit Karaarslan, İzmit'te i20 
ve yeni i10 dışında yeni bir sedan model 

üreteceklerini açıkladı. 

Karaarslan; '2013'te yeni küçük modelin 
üretiminin ardından sedan üretimi için 

düğmeye basacağız. En az 50 bin adetlik 
sedan üretimi düşünüyoruz' açıklaması 

yaptı. Bu yıl başında açıkladıkları 1.1 
milyar liralık yatırımın yüzde 30'unun 
tamamlandığını kaydeden Karaarslan; 

'2013 yılı sonunda küçük sınıftaki 
yeni modelimizi İzmit'te üretmeye 

başlayacağız. Bu araç yeni i10 olacak 
ama ismi henüz net değil. Ama mevcut 

i10'dan daha büyük olacak. Dünya 
tanıtımı ise Frankfurt Fuarı'ndan önce 

gerçekleşecek. Belki Moskova Fuarı'nda 
bile tanıtılabilir' diye konuştu.

İzmİt fabrikasında üretilecek yeni 
araçların platformundan yararlanılarak 

küçük bir sedan üretmenin çok rahat 
olacağını vurgulayan Karaarslan; 'Bu 

konuda çalışmalara başladık. Yeni aracın 
devreye girmesinden sonra bu model 

için çalışmalar başlayacak. Sonuçta hazır 
platform olduğu için çok büyük yatırım 
yapmadan küçük sınıfta sedan aracı da 

çok rahatlıkla üretebiliriz' açıklaması 
yaptı.  

>

>

Kia Tasarım şefi Peter 
Schreyer, markanın 
başına geçti

'Tata'da dümene 
44'lük Mistry geçti

Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen 
Cenevre Otomobil Fuarı'nda yaptığımız 
röportajda, Türk malı otomobil için 
bir SUV olmalı yorumu yapan Kia 
Tasarım şefi Peter Schreyer, markanın 
başına geçti. AUDI'nin tasarım şefiyken 
Kia'ya baş tasarımcı olarak transfer olan 
Peter Schreyer, aynı zamanda şirketin 
tarihinde Koreli olmayan ilk başkan 
unvanını da kazandı.  

Tata Group'un efsane başkanlarından 
Ratan Tata 75 yaşında emekli olurken, 
dünden itibaren Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini 1968 doğumlu 
Cyrus Pallonji Mistry'ye bıraktı... Yıllık 
cirosu 100 milyar doların üzerinde olan 
grup, tuzdan otomotive, yazılımdan 
perakendeye kadar birçok alanda faaliyet 
gösteriyor. Jamsedji Tata tarafından 1868 
yılında kurulan grupta daha önce 5 isim 
yönetim kurulu başkanlığı yapmıştı. 
Yeni Başkan Cyrus Pallonji Mistry'nin 
en önemli özelliği ise bu göreve seçilen 
ikinci 'Tata olmayan' isim olması.  
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TEKNOLOJİ

>

>

Hyundai otomobiller akıllı 
telefon ile çalışacak

4G ihalesi için
düğmeye basıldı!

NFC teknolojisi, yeni kullanım alanlarının ortaya 
çıkmasıyla birlikte gün geçtikçe daha da yaygınla-
şıyor. Samsung, Motorola, Nokia ve RIM gibi mo-
bil cihaz üreticilerin cihazlarında kullandığı bu 
teknoloji mobil ödeme ve kablosuz dosya aktarı-
mı için kullanılıyor. 

Hyundai ise  önümüzdeki yıllarda piyasaya sü-
receği modellerinde henüz test aşamasında olan 
yeni bağlantı teknolojisiyle NFC teknolojisini oto-
mobillerine yerleştirmeyi amaçlıyor. Bu teknoloji 
ile birlikte sürücüler araçlarının bir çok fonksiyo-
nunu NFC teknolojsi ile kontrol edebilecek.  

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, 
önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği oto-
mobillerinde, akıllı telefonların anahtar ola-
rak kullanılabileceğini açıkladı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 
karasal sayısal yayıncılığa geçiş için ihale aç-
ması, UHF bandının 790-862 MHz bölümünün 
kullanıma açılmasını sağladı.

> LG'nin Lazer 
Projeksiyonu

LG'nin yeni nesil 
ürünlerine bir yenisi daha ekleniyor. 
Laser TV olarak adlandırılan 
projeksiyon, 20 inç uzaklıktan 100 inç 
büyüklüğünde görüntü yansıtabiliyor. 
Full HD kaliteyle beraber, üst seviye 
bir görüntü deneyimi sunacak olan 
projeksiyon cihazı, projeksiyonların 
kalitesini daha da ileri taşıyacak.  

Yeni STYLISTIC Q702, klavyesiz bir 
tablette içerik kullanımının rahatlığını 
ve dizüstü bilgisayar klavyesini ekleme 
kolaylığını sunuyor. Ek pil gücü de 
bulunan ürün ile kullanıcılar hem tablet, 
hem de dizüstü bilgisayar kullanımının 
en iyi özelliklerinden faydalanabiliyor.
Yeni Fujitsu hibrit tablet, çok yönlü 
olmasının yanı sıra tek başına da 
güçlü bir tablet olan STYLISTIC 
Q702, opsiyonel klavyenin kolayca 
eklenmesiyle bir dizüstü bilgisayara 
dönüşüyor.
Hafif, güçlü ve güvenli

STYLISTIC Q702, kullanıcılara mobilite 
ve verimliliğin mükemmel dengesini 
sunuyor. Klavyesinde saklanabilen yedek 
pil sayesinde fişe takılmasına gerek 
kalmadan gün boyunca istenen her 
yerden çalışılmasını sağlıyor. Ürünün 
ekranı güneş ışığında dahi rahatlıkla 
kullanılabiliyor. 

RTÜK yönetimi, Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek bu 
bandın 4’üncü nesil teknoloji için kullanılabilice-
ğini söyledi. 

Bakan Yıldırım’ın, RTÜK üyeleriyle yaptığı gö-
rüşmenin ardından frekans bandıyla ilgili çalış-
ma yapması için BTK’ya talimat verdi. 4G için 
tüm şartlar oluşsada, operatörlerin 3G için yaptığı 
yüksek yatırımlar ve 4G’nin yüksek bütçesi nede-
niyle kullanıma başlanması için en az 5 yıl zama-
na ihtiyaç var. 

<Bu maili açmadan silin!

BDDK’nın internet sitesinde yer 
alan açıklamaya göre, 19 Aralık 2012 

tarihinden itibaren özellikle Türkiye’deki 
banka müşterilerini hedef alan, 

içeriğinde zararlı ”FATMAL” yazılımı 
barındıran ve oltalama (phishing) tabir 

edilen bir e-posta trafiğinin başladığı 
TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik 

Enstitüsü tarafından rapor edildi.
Söz konusu e-postalar, bazı telekom 

operatörlerinden veya havayolu 
firmalarından gelen ve içinde fatura 

bildirimi yapıldığı izlenimi uyandıran bir 
dosya (.pdf.exe uzantılı) taşıyor. 

<Sosyal medyada 
ne kadar vakit 

harcıyoruz?

Araştırma şirketi ComScore'un 
raporuna göre Türkiye, sosyal ağlarda 

en çok vakit geçiren 5. ülke oldu.

 Kuruluşun açıkladığı Kasım 2012 
istatistiklerine göre Türkiye'de kullanıcı 

başına sosyal ağlarda geçirilen aylık süre 
8.6 saat olarak tespit edildi. Bu süreyle 

Türkiye dünyada 5'inciliği elde derken, 
araştırmada birinci sırayı aylık 9.8 saat 
ile Arjantin ve ikinciliği ise 9.7 saat ile 

Brezilya aldı. Dünya ortalaması 5.2 saat 
olan sosyal ağlara aylık ayrılan sürenin, 

Güney Amerika kıtasında 8.1 saate kadar 
çıktığı gözlendi. İlk 10'daki ülkelerin 

5'i Güney Amerika kıtasıdan çıktı. 
Aralık ayı itibarıyla 980 milyonu aşkın 
kullanıcısı olan Facebook'ta Türkiye 32 
milyonu aşan kullanıcı sayısıyla 7. ülke 

konumunda bulunuyor. 

> Fujitsu'nun 
yeni hibrit tableti!
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> Suyu yakıta çevirdi!
Audi, ABD’de gerçekleştirdiği araştırma so-
nucunda atık suyu sentetik yakıta dönüştür-
meyi başardı.

> Şarj derdine 
kesin çözüm!

Kablosuz şarj teknolojisi, Toyota'ya 
da geldi. Eğer bu arabalardan birini 
alırsanız; cep telefonunuz için şarj 
derdi tamamen tarihe karışacak!

Qi ismi verilen kablosuz şarj teknolojisi, 
yavaş yavaş arabalarda da yerini almaya 
hazırlanıyor. Bu yenilikçi atılımı 
gerçekleştiren ilk firma ise Toyota 
olacak. Qi, akıllı cihazınızı herhangi bir 
kablo bağlantısı olmaksızın araç içinde 
bulunan bir mat üzerine yerleştirerek 
şarj etmenizi sağlıyor. Söz konusu 
teknoloji, bundan sonra Toyota'nın 
Avalon modellerinde dahili olarak 
sunulacak. Avalon'un hem benzinli 
hem de hibrid modellerinde yer alacak 
teknoloji, aracın ön konsolunda bulunan 
ve "ebin" denilen yüzeye cihazınızı 
iliştirmek suretiyle kullanılabilecek. 
Üstelik cihazınızı yerleştirdiğiniz yüzey, 
kayma ve düşmelere karşı özel olarak 
tasarlanmış.  

Audi’nin alternatif enerji kaynaklarını araştırdığı 
“Audi Future Mobility Lab (Audi Geleceğin Mobi-
litesi Laboratuvarı)” ve Amerikan Joule şirketi ile 
ortaklaşa sürdürdüğü araştırmalar, gelecek vade-
den sonuçlar elde ediyor.

Audi’nin ABD’de gerçekleştirdiği araştırma sonu-
cunda, genetiği değiştirilmiş bakteriler, karbondi-
oksit ve güneş enerjisinin de yardımıyla, atık suyu 
sentetik yakıta dönüştürmeyi başardı. e-dizel ve 
e-etanol olarak adlandırılan bu yakıtlar, birkaç yıl 
içinde TDI ve TFSI motorlu Audi’lerde kullanı-
labilecek.

Sıfır Karbon Emisyonu

Genetiği değiştirilmiş bakteriler, çevre endüstri-
yel alanlardan toplanan atık veya tuzlu su ve kar-
bondioksit ile besleniyor. Bir milimetrenin 3 bin-
de biri boyutundaki bu bakteriler, güneş enerjisi 
ile fotosentez gerçekleştiriyor. Bakteriler, tüm bu 
sürecin ardından, dışarıya sentetik etanol salgılı-
yor. Sudan hafif olduğu için yüzeyde toplanan bu 
yakıt da, hiçbir ek işlem gerekmeden toplanıyor 
ve enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. e-etanol 
olarak adlandırılan bu yakıt, sıfır karbon emisyo-
nuna sahip olduğu için de çevreye herhangi bir 
zararı bulunmuyor.

TDI motorlarda kullanılabilecek

Yıllardır, buğday ve birçok mahsulden elde edi-
len bio yakıtlar, enerji kaynağı olarak kullanıla-
biliyordu. Ancak bu yakıtların elde edilmesi için 
tarım alanlarının kullanılması gerekiyor. Tarım 
alanlarının besin üretimi için değil de yakıt üreti-
mi için ayrılması büyük bir soruna neden oluyor. 
Audi’nin e-etanol teknolojisi, tarım alanı gerek-
tirmediği için, insan besin zincirine herhangi bir 
olumsuz katkıda bulunmuyor. Audi mühendisle-
ri, çok yakın bir gelecekte, elde edilen bu sentetik 
yakıtı, “e-dizel” olarak adlandırılan sentetik dize-
le çevirmeyi amaçlıyor. e-dizel, Audi’nin TDI mo-
torlu araçlarında da hiçbir ek düzenleme olmadan 
kullanılabilecek.. 

<

<

iPad Mini satışa 
sunuluyor!

Genius'tan hem 
hoparlör hem 

MP3 çalar!

iPad Mini’nin; 16 GB, 32 GB ve 64 GB’lık 
modelleri, 1 GB, 2 GB, 4 GB ve 15 GB’lık 

sınırsız internet paketi seçenekleriyle 
Avealılarla buluşuyor. Üçüncü 

jenerasyon iPad modelinden yüzde 23 
daha ince ve yüzde 53 daha hafif olan 

iPad Mini, iPad’lerin sahip olduğu pek 
çok özelliği daha küçük bir formatta 

sunuyor. 

SP-i320 hoparlörlü taşınabilir müzik 
çalar sayesinde MP3 şarkıları herhangi 

bir USB depolama aygıtına depolayarak 
başka müzik oynatma cihazları 

kullanmaya gerek kalmadan istediğiniz 
yerde müzik dinleyebilirsiniz.

 SP-i320'nin kullanımı da oldukça kolay; 
USB aygıtını SP-i320'ye takın, butonu 

çevirerek sesi ayarlayın, açıp kapayın ve 
fonksiyon tuşları ile dinlemek istediğiniz 
parçayı seçin. Kulaklık girişine ek olarak, 

3,5mm kablo ile notebook, iPod, akıllı 
telefon ve diğer elektronik cihazlara 
bağlanmayı sağlayan AUX-in girişi 

de bulunuyor.SP-i320'nin dâhili şarj 
edilebilir lityum bataryası, 8 saate kadar 

kullanım olanağı sağlıyor.  

> Mükemmel ses ve HD 
video kalitesi cepte!
Yeni Philips “GoGear 
Video 4.3”, model 
koduyla aynı boyutta 
LCD ekrana sahip 
bir taşınabilir video 
oynatıcı. En kaliteli 
görselleri RMVB, 
MPEG4 ve AVI 
gibi zengin format 
seçenekleriyle cebinize 
sığdırıyor, harici 
hoparlörleri ve “Fullsound” özelliğiyle 
de MP3 dosyalarını kolayca yönetmenizi 
sağlıyor.  
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MERSİN GEZİ REHBERİ

Doğu Akdeniz'in sanayi 
ve liman kenti: Mersin

Güney sahilimizde, 
Akdenize açılan bir 
liman şehri olan 
Mersin, palmiye 
ağaçları ile çevrili 
modern görünümlü 
caddeleri, parkları, 
modern otelleri, 
çevresinde toplanan 
tarihi kalıntıları ve 
geniş kumsalları ile 
gezginlerin ilgi odağı 
durumundadır. Son 
yıllarda hızla yükselen 
sanayisi ile de Türkiye 
ekenomisinde söz sahibi 
şehirlerden biridir.

M ersin, Doğu Akdeniz’de bulunan önemli 
bir liman kentidir. Tarih boyunca ticaret 
merkezleri aralarında sayılan Mersin’in 

diğer adı İçel’dir. Sahilleri nedeniyle tatilciler tarafın-
dan da tercih edilmektedir. Mersin kıyılarını doğal 
kumsallar oluşturur. Bu kumsalların uzunluğu 108 
km. uzunluğundadır. Kulakköy, Taşucu, Susanoğlu, 
Kuruçay, Lamas, Yemişkumu, Kız Kalesi, Çeşmeli, 
Ören, Balıkova, İskele, Yenikaş, Ovacık, Büyük Ece-
live Anamur Plajları belli başlı doğal kumasallar ve 
plajlarıdır.

Neolitik Dönemden itibaren günümüze kadar ke-
sintisiz iskanın yaşandığı Viranşehir (Pompeipolis), 
Roma Dönemi’nde inşa edilmiş bir Roma kentidir. 
Hıristiyanlık Dönemi’nde papalık olmuş 525’de dep-
remle yıkılmıştır. Nekropol (mezarlık) tiyatro, ha-
mam, su yolları, tapınak kalıntıları mevcuttur. Eski 
Cami, Osmanlı Dönemine ait (1870) önemli bir ya-
pıdır. Çeşitli dönemlerde restorasyona tabi tutulmuş-
tur. Roma Hamamı, ilginç mozaikleri ile büyük bir 
ziyaretçi akınına uğrayan tarihi yapılardandır.

Mersin Orta Akdeniz Bölgesi’nde olup, Torosların 
Bolkar dağlarından Akdeniz’e doğru, 1500 metreden 
başlayan mevcut platolar üzerinde halkın yaz sıcak-
larından kaçarak mevsimi geçirdikleri yaylaları bol 
bir ilimizdir. Bu yaylalar; Gözne, Fındıkpınarı, Mih-
rican, Ayvagediği, Soğucak ve Kızılbağ gibi yaylalar-
dır.

İlin kuzeyi, Kuzeydoğu-Güneybatı istikametin-
de boydan boya uzanan Orta Toroslar ile çevrilidir. 
Bolkar Dağı, Elma Dağı, Büyük Eğri Dağı, Kızıldağ 
bu dağlar üzerindeki yüksek tepeleri oluşturur. Ak-
deniz, Mersin kıyılarında büyükçe bir kavis çizerek 
Mersin körfezini oluşturur. Taşucu ve Anamur kör-
fezleri, ilin batı kesiminde ikinci derecede önem ta-
şıyan körfezlerdir. Mersin ve çevresinde, tipik Akde-
niz sıcak ve ılıman iklimi hakimdir. Yaz ayları sıcak 
ve aşırı nemli, kış ayları ise ılık ve yağışlıdır.

Mersin ve çevresinin en eski yazılı tarihi, Luvi, Kizzu-
watna, Hitit, Asur ve Babil krallıklarının tarihleri ile 
içiçedir. Daha sonraları da sırasıyla, Hitit,Urartular, 
Asurlular, Babiller, Lidyalılar, Persler, Seleukoslar ve 
Romalılar hüküm sürmüştür.

7. yüzyıldan Osmanlıların fethine kadar bu bölge, 
Arapların, Abbasilerin, Mısırlı Tulunoğullarının, 
Selçukluların, Moğolların, Haçlıların, Memlukların, 
Ramzanoğulları ve Karamanoğullarının eline geç-
miş, 16. yüzyıldan itibaren buralar Osmanlı toprak-
larına katılmıştır.
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Derya Grup A.Ş. bünyesinde yer alan 20.Cadde Cafe & Restaurant 2008 yılında Mersinin en 
görkemli alışveriş merkezi olan Forum AVM de hizmete girdi. Restaurant Adını Forum AVM 
nin Güvenevler mah. 20. Cadde adresinden esinlenerek kazandı. Forum AVM girişindeki ilk 
mağaza olma avantajıyla beraber çok şık ve akılda kalır bir isme ve imaja sahip oldu. İki adet 
toplantı salonuyla denizin ortasında iş keyfini yaşatan 20.Cadde de, dernekler ve gruplara ye-
mekli, yemeksiz toplantılar, kurumsal davetler, doğum günü kutlamaları, özel gün ve arkadaş 
yemekleri, temalı partiler ve davetler için toplantı salonları sizlere ev sahipliği yapıyor. Müşte-
rilerine ve onların önerilerine önem veren 20. Cadde & Restaurant müşterilerinin istekleri doğ-
rultusunda mevcut menülerini güçlü mutfak ekibi ve çalışanlarıyla yılda iki kez değiştirerek , ez-
ber bozan farklı tatlar ve farklı sunumlarla gelen misafirlerine bambaşka hizmetler sunabiliyor.

20. CADDE CAFE & RESTAURANT

Mersin ve Güneyde balığın eşsiz balığın tadını çıkarabileceğiniz şık bir atmosfere sahiptir; Rina 
Restaurant. Geniş ferah bir otam, yazın serin serin oturacağınız; kışın sıcak sıcak oturup lezzet-
li deniz mahsüllerini yiyebileceğiniz şık bir balık restaurantı. Menüde tüm balık çeşitlerinden, 
Tatlıya kadar geniş bir seçenek sunuluyor. Dil dolması, Fener güveç, Fener şiş, Çöpte kılıç, Balık 
içli köfte, Soya soslu deniz ürünleri tabağı, Deniz ürünleri kokoreç, Asma yaprağı sardalya dol-
ma, Rina special,... mutlaka tadılması gereken enfes lezzetler. Şelale dolması, Sufle ve Barbun 
dolmasının yaratıcıları; her altı ayda oluşturdukları yeni lezzetlerle, değerli misafirlerini ağırla-
maktan büyük mutluluk duyacaktır.

RİNA RESTAURANT

GEZİLECEK YERLER

Camiler, Kiliseler: Bölge yıllar boyunca çeşitli me-
deniyetlere beşiklik etmiş, Hıristiyan dünyasının 
ve Avrupa ülkelerinin değişik ölçülerde etkilendik-
leri özellikle Bizans ve Roma kültürüne ev sahipli-
ği yapmıştır. İlde İnanç Turizmi açısından önem-
li olan iki merkez vardır. Birincisi İsa’nın Havarile-
rinden St. Paul’un Tarsus’ta bulunan Evi ve Kuyu-
su Vatikan tarafından Hac Yeri ilan edilmiştir. Di-
ğeri Müslüman ve Hıristiyan alemince önemli olan 
ve SilifkeBaşucu’nda yer alan erken Hıristiyan dev-
rinde Hac Yeri olarak kabul edilen Azize Aya Tekla 
(Meryemlik) önemli dini ziyaret merkezleridir. Ay-
rıca Tarsus Ashabı Kehf Mağarası da il sınırları içeri-
sinde bulunmaktadır.

Mağaralar: Şehirde jeolojik hareketler ve aşınma so-
nucunda pek çok mağara oluşmuştur. Cennet ve Ce-
hennem Obruğu, Narlıkuyu, Köşekbükü, Buğu Deli-
ği Mağaraları önemlidir.

Yat Limanları: Yat turizminin Doğu Akdenize kay-
dırılması amacıyla, uluslararası standartlara uygun 
yat limanı projesi geliştirilmektedir. Bu nedenle 1994 
yılında ihale edilmiş olan 500 yat kapasiteli Mersin 
Ana Yat Limanı inşaatı sürmektedir.

Mersin Çamlıbel mevkiinde faaliyet gösteren Yat Ba-
seni 300- 350 yat kapasiteli olup, yatlara içme suyu, 
elektrik ,temizlik ve güvenlik hizmetleri vermektedir. 
Yat turizminin Doğu Akdenize kaydırılmasına ön-
cülük etmek amacıyla 11 yıldan bu yana, geleneksel 
olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Yat Rallisi son üç 
yıldır Mersin Yat Baseni güzergah olarak alınmıştır.
Mersin Yat Baseninde mavi tur, günlük tur ve meh-
tap turları da yapılmaktadır.

Kaplıcalar: Mersin ilinde Şifalı su kaynakları olduk-
ça boldur. Bunlardan bazıları Mersin-Güneysu, Gü-
neyyolu, Tarsus Akçakoca, Tarsus Keşbükü İçmeleri, 
Silifke Saparca Ilıcası Mut Hocantı Kaplıcası’dır.

Yaylalar: Yaz aylarında insanlar Toroslardaki çeşit-
li yaylalara göç etmektedirler. Mersin’de Gözne, Ay-
vagediği, Kızılbağ, Soğucak, Bekiralanı, Fındıkpına-
rı, Mihrican, Çamlıyayla, Namrun, Sebil, Tarsus’ta, 
Gülek, Erdemli’de, Sorgun, Güzeloluk, Küçükfındık, 
Silifke’de, Balandız, Gökbelen, Kırobası, Gülnar’da 
Bardat, Tersakan ve Kozağaç Yaylaları, Mersin nüfu-
sunun büyük bir bölümünün yaz aylarında konakla-
dığı yerlerdir.

Kayak: Niğde ve Mersin arasında yer alan Bolkar 
Dağının kuzey yamaçlarında Kayak tesisi bulunmak-
tadır.

Dağcılık: Pozantı’dan doğuya doğru 50 km. uzaklık-
ta Aladağlar (Çamardı), Demirkazık, Alaca, Güveller 
ve Cebel Gölü dağcılık için birer cennettir.

Hava Sporları: Mersin Doğa Extreme Sporları ve 
Yamaç Paraşütü Kulübü (MEDEX), yamaç paraşü-
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KEREBİÇCİ OĞUZ

GÖKSEL TANTUNİ

Göksel Tantuni, Hasan Palamut tarafından 1977 yılında kurulmuş. Hasan bey mesle-
ğe 1967’de seyyar arabada başlamış. Bugün dördü Mersin biri Adana’da olmak üzere top-
lam 5 şubede faaliyet gösteriyor. Bizim yolumuz Mersin Pozcu şubesine düştüğünde, Gök-
sel Tantuni’nin muhteşem lezzetlerini tatmış olduk. Tantuni’nin kökeninin Araplar’a dayan-
dığı düşünülüyor, Arapça’da bu kelime pratik yemek anlamına geliyormuş. Mersin’de daha 
önceleri bu yemeğe ‘Kavurma’ ismi verildiği söyleniyor. Tantuni etin but kısmından yapılı-
yor. Etin sinirleri ayrılıyor ve 1 gün boyunca dinlendiriliyor.Doğranan et haşlanıyor, saç tep-
si içinde kızdırılan toz biberli yağda kızartılıyor ve yağa ara ara su atılıyor. Pişirme esnasın-
da pamuk yağı kullanılıyor. Yağa su atılmasının üç nedeni var, birincisi saçın ısısını kontrol 
etmek, ikincisi etin lezzetini hafifleştirmek ve üçüncüsü suyun buharı ile Tantuni’nin sarıla-

cağı lavaş ya da ekmeği yumuşatmak. Tantuni’nin as-
lında iki çeşidi var, sadece et içeren yağsız dürüme bif-
tek, içinde kuyruk yağı da bulunan dürüme ise Tantu-
ni deniyor. Pişen et lavaşın içine sarılır iken içine su-
maklı ve maydanozlu soğan, domates ve baharat ko-
nuluyor. Tantuni sofrası da buralara has olarak ikram 
edilen yiyecekler ile donatılıyor. Söğüş domates, acı bi-
ber, turp, maydanoz, soğan, limon ve acı biber turşusu 
Tantuni masasının olmazsa olmazları.

tü eğitimi vermektedir. Her seviyeden uçucular için 
Emirler Köyünde 267 m yükseklikteki Gelincik Te-
pesi, Tarsus Eshab-ı Kehf Tepesi, Tarsus Şelalesi-
nin kuzeyindeki Karatepe ve Çanaktepe elverişlidir. 
Uzun mesafe uçanlar için ise Erdemli Göktepe ve 
Arslanköy Yaylacık Tepesi aktif uçulan bölgelerdir.

Su Sporları: Mersin’in akarsularda (Göksu Nehri) 
rafting, plajlarda ise yelken, sörf, bot, paraşüt, su ka-
yağı gibi su sporları yapmak mümkündür.

Gençlik Kampları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 
bağlı Mersin-Silifke yolunun 65. km.de Akkum 
mevkiinde Akkum Gençlik Kampı bulunmaktadır. 
Gençlik ve İzcilik Kampı olarak faaliyette bulunan 
bu tesis 192 yataklı olup, 1 Haziran-30 Eylül tarihle-
ri arasında hizmet vermektedir. Burada okullarca se-
çilerek görevlendirilen öğrenciler, tatil yapma imka-
nı bulmaktadırlar.

Ne alınır: Mersin ili alışveriş merkezleri açısından 
son derece zengindir. Mersin’in ve ilçelerinin yöre-
sel özelliklerini yansıtan çeşitli hediyelik eşya ve tat-
lı çeşitleri alınabilir. El sanatlarına ait güzel örnekleri 
halılarda, kilim çeşitlerinde ve rengarenk yazmalarda 
görmek mümkündür.

Ne yenir: Mersin ilinde gelişmiş restoran modelle-
rinde deniz ürünleri, kırmızı et yemekleri, özel ke-
bap çeşitlerini yeme imkanları mevcuttur. Balık ızga-
raları, tantuni, cezerye, kuş gözü, humus, telatür, eya 
dolması, şırdan, bandırma, yüzük çorbası, övelemeç 
özel yöresel yemeklerdendir. 

Kerebiç, Mersin yöresine ait biraz 
da ramazan ayıyla özdeşleşmiş bir 
tatlı. Beyaz bir köpüğün içinde ya-
tan irmikle yapılmış, içi fıstık veya 

ceviz dolu, içli köfte şeklinde olduk-
ça şekerli değişik bir tatlı. İlk lok-
mada hoşlanmasanız da devam 

etmeyi deneyin, çünkü ilk lokma 
daha önce kerebiçi tadmamış birisi 

için şaşırtıcı olabiliyor. Bunun se-
bebi beyaz köpüğün kendisi. Tatlı-
nın dışındaki beyaz köpük aslında 
krema değil; çöven kökünün suyu. 

Bu değişik tada sonraki lokmaları-
nızda alışıyor hatta bu taddan hoş-

lanmaya başlıyorsunuz.
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
2012 yılında yüzde 10 daraldı

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 44.892 58.663 78.403 77.695 80.646 81.573 63.044 58.406 60.129 69.421 63.657 127.910

2012 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863 71.067 62.304 58.148 69.629 59.938 71.710 115.910

Ortalama 23.718 30.221 49.184 49.864 56.747 51.512 44.359 44.814 50.946 45.723 47.192 88.172

En Düşük 1.689 3.097 7.062 11.287 16.095 13.908 15.299 12.355 14.991 16.240 16.109 30.589
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BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

2011 2012 Ortalama En Düşük

2012 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 
%10,03 azalarak 777.761 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılında bu 
rakam 864.439 adet olarak gerçekleşmişti. 2012 yılı Aralık ayı 
otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 115.400 adet oldu. 127.910 
adet olan 2011 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar %9,78 oranında azaldı.

O tomobil satışları 2012 yılında bir önceki 
yıla göre %6,27 azalarak 556.280 adete 

geriledi. 2011 yılında 593.519 adet satışa 
ulaşılmıştı. 2012 yılı Aralık ayında otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,03 
azalarak 80.926 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı 2012 yılında geçen 
yılın aynı dönemine göre %18,25 oranında 
düşerek 221.481 adet seviyesinde gerçekleşti. 
Geçen yıl 270.920 adet satışa ulaşılmıştı. Hafif 
ticari araç pazarı 2011 yılının Aralık ayına 
göre %11,5 azalarak 34.474 adet seviyesine 
geriledi.

2012 yılında 1600cc altındaki otomobil 

satışlarında %2,9 azalış olurken, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil 
satışlarında %31,6 azalış ve 2000cc üstü 
otomobillerde de %51,3 azalış görüldü. 
Ülkemiz iç pazarında 2012 yılında 85 kW altı 
184 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2012 yılında otomobil pazarını ortalama 
emisyon değerlerine göre incelediğimizde, en 
yüksek paya %36,3 oranıyla 120-140 gr/km 
arasında yer alan otomobiller 202.118 adet ile 
sahip oldu.

2012 yılı sonunda dizel otomobil satışlarının 
payı %58,7, otomatik şanzımanlı araçların 
payı ise %36,2 oldu.

2012 yılında otomobil pazarı segment 
dağılımının %84,9’u vergi oranları düşük olan 
A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan 
oluştu. Segmentlere göre en yüksek satış 
adetine %51,4 pay ile C segmenti (285.816 
adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih 
edilen gövde tipi Sedan otomobiller (%43,2 
pay, 240.207 adet) oldu.

2011 yılının 3. çeyreğinde daralmaya başlayan 
Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari araç pazarı, 
2011 yılının son çeyreğinde %11,75 oranında 
geriledi. 2012 yılı ilk çeyrek (- %25,39) ve 
ikinci çeyrek (-%14,6) sonuçlarına göre 
gerileme devam ederken, üçüncü çeyrekte 
(%4,68) artış gözlendi. Ancak 2012 yılı son 
çeyreğinde pazar %5,34 daraldı. 2012 Aralık 
ayında ise pazar %9,78 seviyesinde küçüldü.

Ekonomide yumuşak inişi sağlamak amacıyla 
alınan önlemler, ÖTV oranlarındaki artış 
ve ekonomik aktivitenin yavaşlaması, 2012 
yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
pazarında %10,03 oranında daralmaya neden 
oldu. 
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875 39.964 47.508 44.951 88.957

2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460 50.849 44.531 41.236 49.360 43.440 52.297 80.926

Ortalama 14.821 18.919 32.031 32.448 36.891 33.438 27.702 27.945 31.908 29.252 30.455 56.469

En Düşük 737 1.524 3.755 6.612 9.385 8.275 9.959 7.619 9.114 9.842 10.178 17.899
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BİNEK OTOMOBİL PAZARI

2011 2012 Ortalama En Düşük

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 15.024 19.659 24.380 23.860 24.344 24.859 19.526 19.531 20.165 21.913 18.706 38.953

2012 8.468 12.135 17.614 17.304 20.403 20.218 17.773 16.912 20.269 16.498 19.413 34.474

Ortalama 8.896 11.302 17.154 17.416 19.857 18.074 16.657 16.869 19.038 16.471 16.738 31.703

En Düşük 952 1.573 3.307 4.675 6.710 5.633 5.340 4.736 5.877 6.398 5.931 12.690
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HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI

2011 2012 Ortalama En Düşük

Türkiye Otomotiv pazarında, Hafif ticari araç pazarı 2012 yılı 12 aylık döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre %18,25 oranında düşerek 221.481 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 
270.920 adet satışa ulaşılmıştı. 2012 yılı Aralık ayında Hafif ticari araç pazarı geçen yılın Aralık ayına 
göre %11,5 azalarak 34.474 adet seviyesinde gerçekleşti. 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre ise 
%8,74 artış gösterdi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI ARALIK 2012

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 141 141 141 141

Aston Martin 2 2 2 2

Audi 1.756 1.756 1.756 1.756

Bentley 1 1 1 1

BMC 0 0 0

BMW 1.957 1.957 1.957 1.957

Chery 92 92 92 92

Chevrolet 1.879 1.879 1.879 1.879

Citroen 2.175 2.175 1.162 1.283 2.445 1.162 3.458 4.620

Dacia 4.731 4.731 241 241 0 4.972 4.972

Daihatsu

DFM 38 38 0 38 38

Ferrari 4 4 0 0 4 4

Fiat 4.231 1.602 5.833 8.601 633 9.234 12.832 2.235 15.067

Ford 5.828 5.828 10.154 300 10.454 10.154 6.128 16.282

Geely 145 145 0 0 145 145

Honda 2.198 306 2.504 0 2.198 306 2.504

Hyundai 2.086 3.900 5.986 341 341 2.086 4.241 6.327

Infiniti 11 11 11 11

Isuzu 75 573 648 75 573 648

Iveco 296 296 0 296 296

Jaguar 15 15 0 0 15 15

Jeep 173 173 0 0 173 173

Karsan 0 258 258 258 0 258

Kia 1.878 1.878 146 146 0 2.024 2.024

Lada

Lamborghini 0 0 0 0 0 0

Lancia 55 55 0 0 55 55

Land Rover 129 129 0 0 129 129

Maserati 5 5 0 0 5 5

Mazda 119 119 2 2 0 121 121

Mercedes-Benz 2.578 2.578 1.245 1.245 0 3.823 3.823

Mini 209 209 0 0 209 209

Mitsubishi 150 150 48 519 567 48 669 717

Nissan 2.998 2.998 127 127 0 3.125 3.125

Opel 8.536 8.536 34 0 34 34 8.536 8.570

Otokar 0 0 0 0 0

Peugeot 3.047 3.047 958 1.809 2.767 958 4.856 5.814

Porsche 86 86 0 0 86 86

Proton 22 22 0 0 0 22 22

Renault 9.335 777 10.112 1.996 1.996 9.335 2.773 12.108

Saab 0 0 0 0 0 0

Seat 1.042 1.042 0 0 1.042 1.042

Skoda 1.625 1.625 0 0 0 1.625 1.625

Smart 8 8 0 0 8 8

Ssangyong 160 160 129 129 0 289 289

Subaru 164 164 0 0 164 164

Suzuki 215 215 0 0 215 215

Tata 98 98 35 35 0 133 133

Toyota 1.219 4.148 5.367 578 578 1.219 4.726 5.945

Volkswagen 8.316 8.316 2.893 2.893 0 11.209 11.209

Volvo 774 774 0 0 774 774

Toplam 19.069 61.857 80.926 21.290 13.184 34.474 40.359 75.041 115.400
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI ARALIK 2012

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 1.052 1.052 0 0 0 0 1.052 1.052

Aston Martin 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Audi 0 13.720 13.720 0 0 0 0 13.720 13.720

Bentley 0 18 18 0 0 0 0 18 18

BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BMW 0 15.247 15.247 0 0 0 0 15.247 15.247

Chery 0 810 810 0 0 0 0 810 810

Chevrolet 0 18.492 18.492 0 0 0 0 18.492 18.492

Citroen 0 14.711 14.711 8.161 7.672 15.833 8.161 22.383 30.544

Dacia 0 27.666 27.666 0 1.298 1.298 0 28.964 28.964

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 921 921 0 921 921

Ferrari 0 21 21 0 0 0 0 21 21

Fiat 35.521 8.774 44.295 53.175 4.962 58.137 88.696 13.736 102.432

Ford 0 47.030 47.030 58.399 737 59.136 58.399 47.767 106.166

Geely 0 1.019 1.019 0 0 0 0 1.019 1.019

Honda 13.788 2.728 16.516 0 0 0 13.788 2.728 16.516

Hyundai 18.524 25.141 43.665 0 2.454 2.454 18.524 27.595 46.119

Infiniti 0 41 41 0 0 0 0 41 41

Isuzu 0 0 0 388 2.296 2.684 388 2.296 2.684

Iveco 0 0 0 0 1.673 1.673 0 1.673 1.673

Jaguar 0 84 84 0 0 0 0 84 84

Jeep 0 799 799 0 0 0 0 799 799

Karsan 0 0 0 2.418 0 2.418 2.418 0 2.418

Kia 0 11.870 11.870 0 845 845 0 12.715 12.715

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Lancia 0 276 276 0 0 0 0 276 276

Land Rover 0 1.590 1.590 0 0 0 0 1.590 1.590

Maserati 0 18 18 0 0 0 0 18 18

Mazda 0 810 810 0 203 203 0 1.013 1.013

Mercedes-Benz 0 12.730 12.730 0 9.234 9.234 0 21.964 21.964

Mini 0 1.758 1.758 0 0 0 0 1.758 1.758

Mitsubishi 0 1.289 1.289 492 2.684 3.176 492 3.973 4.465

Nissan 0 18.873 18.873 0 1.247 1.247 0 20.120 20.120

Opel 0 49.143 49.143 435 247 682 435 49.390 49.825

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 14.519 14.519 5.931 9.112 15.043 5.931 23.631 29.562

Porsche 0 497 497 0 0 0 0 497 497

Proton 0 760 760 0 0 0 0 760 760

Renault 66.909 5.965 72.874 0 16.331 16.331 66.909 22.296 89.205

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 5.811 5.811 0 0 0 0 5.811 5.811

Skoda 0 10.118 10.118 0 0 0 0 10.118 10.118

Smart 0 96 96 0 0 0 0 96 96

Ssangyong 0 946 946 0 1.143 1.143 0 2.089 2.089

Subaru 0 640 640 0 0 0 0 640 640

Suzuki 0 1.780 1.780 0 0 0 0 1.780 1.780

Tata 0 684 684 0 360 360 0 1.044 1.044

Toyota 11.862 20.099 31.961 0 2.615 2.615 11.862 22.714 34.576

Volkswagen 0 66.792 66.792 0 26.048 26.048 0 92.840 92.840

Volvo 0 5.247 5.247 0 0 0 0 5.247 5.247

Toplam 146.604 409.676 556.280 129.399 92.082 221.481 276.003 501.758 777.761
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Avrupa Otomotiv Pazarı
Ekim ayında yüzde 7,3 daraldı
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2012 
yılı Ocak-Ekim döneminde, 2011 yılına göre yüzde 7,3 daraldı 
ve 12.215.167 adet seviyesine geriledi. 2011 yılı ilk on ayında ise 
13.180.089 adet satış gerçekleşti. 2011 yılı Avrupa otomotiv 
pazarında 4. çeyrekte başlayan daralma, 2012 yılı ilk on ayında da 
aylar itibari ile devam etti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2012 Ocak-Ekim döneminde en sert 

düşüş yüzde 40,8 ile Portekiz’de, ardından 
yüzde 40,4 ile Yunanistan’da ve yüzde 21 ile 
İtalya’da görüldü. Daralma yaşayan diğer 
ülkeler arasında, Slovenya, İspanya, Fransa, 
Finlandiya, Belçika, İrlanda ve İsveç yer aldı. 
Aynı dönemde satışlarını en çok arttıran ilk 
üç pazar sırasıyla; İzlanda yüzde 56,6, Estonya 
yüzde 14,6 ve Macaristan yüzde 13,1 oranıyla 

yer aldı. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına 
göre otomotiv pazarı 2012 yılı Ekim 
ayında yüzde 5,1 daraldı ve 1.152.804 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılı Ekim ayında 
toplam 1.215.127 adet satış gerçekleşmişti. 
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2012 Ekim ayında en sert düşüş yüzde 35,3 ile 
Hollanda’da, ardından yüzde 24 ile Portekiz’de 
ve yüzde 21,5 ile İspanya’da görüldü. Daralma 
yaşayan diğer ülkeler arasında, Finlandiya, 

Slovenya, Slovakya, Romanya, İtalya ve Fransa 
yer aldı. Aynı dönemde satışlarını en çok 
arttıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda yüzde 
58,4, Danimarka yüzde 20,9 ve Estonya %11,4 
oranıyla yer aldı.

Türkiye, Avrupa Otomotiv satışları 
sıralamasında 2012 Ekim ayında 5. ve 2012 
Ocak-Ekim döneminde 6. sırada yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2012 yılı on ayında 2011 yılı 
aynı dönemine göre %6,9 küçüldü ve toplam 
10.722.859 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2011 yılı on ayında toplam 11.520.387 adet 
satış gerçekleşmişti. 2011 yılı Avrupa otomobil 
pazarında 4. çeyrekte başlayan daralma, 2012 
yılında da aylar itibari ile devam ediyor. 

AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI (EKİM 2012/2011)
Ülke EKİM 2012 EKİM 2011 Değişim % Ülke OCAK-EKİM 2012 OCAK-EKİM 2011 Değişim %

Almanya 287.047 286.864 0,1 Almanya 2.878.389 2.931.307 -1,8

Fransa 201.834 219.878 -8,2 İngiltere 2.018.326 1.943.820 3,8

İngiltere 173.151 158.892 9,0 Fransa 1.957.523 2.232.519 -12,3

İtalya 129.204 148.156 -12,8 İtalya 1.318.664 1.669.895 -21,0

İspanya 53.154 64.679 -21,5 İspanya 677.534 754.500 -13,6

Belçika 47.686 47.977 -0,6 Hollanda 515.657 409.500 -8,0

Hollanda 32.263 49.847 -35,3 Belçika 484.661 545.830 -11,2

İsviçre 29.695 29.684 0,0 Avusturya 326.561 335.528 -2,7

Avusturya 29.573 32.182 -8,1 İsviçre 301.935 287.292 5,1

İsveç 28.331 29.877 -5,2 Polonya 275.094 273.377 0,6

Polonya 27.088 27.907 -2,9 İsveç 266.174 296.542 -10,2

Çek Cumhuriyeti 17.821 16.983 4,9 Danimarka 166.855 161.946 3,0

Danimarka 17.674 14.620 20,9 Çek Cumhuriyeti 162.961 159.824 2,0

Norveç 15.914 14.941 6,5 Norveç 149.290 147.779 1,0

Finlandiya 9.398 11.649 -19,3 Finlandiya 110.267 124.767 -11,6

Portekiz 8.906 11.719 -21,0 Portekiz 95.714 161.763 -40,8

Romanya 7.893 9.060 -12,9 İrlanda 90.114 100.718 -10,5

Slovakya 5.750 6.685 -14,0 Romanya 67.289 74.570 -9,8

Yunanistan 5.472 5.439 0,6 Slovakya 66.175 63.769 3,8

Macaristan 5.191 4.868 6,6 Macaristan 55.838 49.387 13,1

Lüksemburg 4.838 4.346 11,3 Yunanistan 53.867 90.313 -40,4

Slovenya 4.414 5.266 -16,2 Slovenya 48.790 57.654 -15,4

İrlanda 2.297 2.239 2,6 Lüksemburg 47.361 47.695 -0,7

Bulgaristan 1.830 1.954 -6,3 Bulgaristan 18.102 17.982 0,7

Estonya 1.786 1.603 11,4 Estonya 17.205 15.008 14,6

Litvanya 1.566 1.569 -0,2 Litvanya 14.179 15.167 -6,5

Letonya 1.555 1.472 5,6 Letonya 12.402 11.578 7,1

Kıbrıs 901 1.410 -36,1 Kıbrıs 10.861 14.320 -24,2

İzlanda 572 361 58,4 İzlanda 7.379 4.713 56,6

Toplam 1.152.804 1.215.127 -5,1 Toplam 12.215.167 13.180.089 -7,3

Türkiye 62.699 72.640 -13,7 Türkiye 624.483 709.391 -12,4








