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Ben değil, biz diyebilmek

Değerli Otoban okurları,

23 Yıllık bir sivil toplum örgütü olan OYDER,  otomotiv sektörünün ve 
Yetkili Satıcıların temel sıkıntılarını belirleyerek çözüme yönelik öneriler 
geliştirmek, bu doğrultuda ortaya çıkan verileri yetkili makamlar ve siyasi 
sorumlulara taşımak görevi ile yola çıkmıştır.

Bu doğrultuda görev üstlenen ve Başkan dâhil olmak üzere 19 kişiden 
oluşan Yönetim Kurulu üyeleri, herhangi bir menfaat gözetmedikleri gibi, 
önemli ölçüde maddi ve manevi destekleri ile bu görevi 2 yıl boyunca 
sürdürmektedirler.

Bu gayretin tek bir amacı vardır “Ben değil, Biz diyebilmek”

Bugün gelinen noktada 10 ay evvel 250 olan üye sayımız 350'ye yükselmiş 
ve üyelerinden aldığı güçle yoluna devam eden OYDER Sektör ile ilgili 
görüş alınan ve fikir danışılan bir konuma gelmiştir.

Her ay farklı bir bölgede gerçekleştirilen “DİYALOG” toplantıları ile tüm 
OYDER yönetim kurulu o bölgedeki meslektaşları ile bir araya gelmekte 
ve Sektör ile ilgili dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki gelişmeler yetkili 
kişiler tarafından Bölge Yetkili Satıcılarına aktarılmaktadır.

Haziran ayında Akdeniz Bölgesi DİYALOG toplantımızın 15 gün öncesinde 
tüm bölge yetkili satıcılarını tek tek ziyaret ederek bir ilke imza attık, bu 
ziyaretler sırasında meslektaşlarımızın samimiyetle ifade ettiği birçok konuyu 
dinledik ve bu söylemlerden bir rapor oluşturduk. Oluşturduğumuz bu 
raporu da Yönetim kurulumuz ile paylaşarak kendimize dersler ve görevler 
çıkarttık. Tüm bu yapılan çalışmalar neticesinde Yetkili Satıcılık mesleğinde 
her zaman vurguladığımız “SAMİMİYET” olgusunun geliştirilmesi gerektiği 
bir kez daha ortaya çıktı.

Yolumuz çok uzun, tabiri caiz ise iğneyle kuyu kazıyoruz.

Fakat çıktık bir kere yola, dönmek yok, sonuna kadar gideceğiz.

İhtiyaç hâsıl olduğunda bir araya gelmek değil her zaman bir arada olmak 
gerek, herhangi bir sebeple endişe duyduğumuzda el ele tutuşmak değil 
her daim el ele ve birlikte olmak gerek.

İşte o zaman mesleğimizin geleceği sağlam temeller üzerine oturacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla...
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2 2 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren ve çatısı 
altında yer alan 900’den fazla Otomotiv Yetkili 
Satıcısını temsil eden OYDER’in 6. Diyalog Top-
lantısı Antalya’da düzenlendi.

Tamamı yerli sermaye ile gerçekleştirilmiş, 10 
Milyar TL yatırıma ve 100 bin kişiye doğrudan istihdama 
sahip OYDER’in Antalya’da gerçekleştirilen 6. Diyalog Top-
lantısında konuşan OYDER Başkanı H. Şükrü Ilısal, her geçen 
gün daha da büyüyen bir aile konumuna geliyor olmalarının 
önemine dikkat çekti. İlk olarak geçtiğimiz sene Ekim ayın-
da İzmir’de başlattıkları OYDER Diyalog Toplantıları serisine 
çok önem verdiklerinin altını çizen Ilısal, yılsonuna kadar 

3 bölge toplantısı daha gerçekleştirmeyi planladıklarını 
açıkladı. OYDER’in 6. Diyalog toplantısında bölgedeki tüm 
yetkili satıcılara sektörle ilgili görüşlerini de açıklayan Ilısal, 
Ocak-Mayıs döneminde ulaşılan 340 bin adetlik satışla, geç-
tiğimiz yıllara göre artan büyümenin önemine dikkat çekti. 
Genç bir nüfusa sahip Türkiye’de otomotiv pazarının henüz 
doygunluğa ulaşmaktan çok uzak olduğunu da hatırlatan 
Ilısal, Merkez Bankası’nın uygulamaya aldığı sıkı tedbirlerine 
rağmen Mayıs ayında gerçekleşen 80 bin adeti aşkın satışın 
kendi dinamikleri içinde istikrarlı bir büyüme anlamına gel-
diğini vurguladı.

OYDER Başkanı Ilısal, hükümetin açıkladığı projeler ve he-
deflerin yanı sıra gerçekleşen yatırımlara ek olarak gelir sevi-
yesinin artması ve özellikle Türkiye’de otomobil sahibi olma 
arzusunun öncelikli olmasının Türkiye’de otomotiv sektö-
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rünü gözde bir konuma ulaştırdığını da ifade etti. Seçim 
öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da satışlarda hare-
ketliliğin devam ettiğini belirten Ilısal, Haziran ayında da bir 
önceki döneme benzer şekilde aşağı yukarı 80 bin adetlik 
bir pazar büyüklüğüne erişilmesini beklediklerini dile ge-
tirdi. Bununla birlikte Temmuz ve Ağustos ayları için aynı 
beklenti içinde olmadıklarını da ifade eden Ilısal, “Bankalar 
kanalıyla kredi faizlerinin yükseltilmesinin etkisine paralel 
olarak Ramazan dönemi ve yeni model yılına geçişinin bir 
parça durgunluğa sebebiyet vermesini bekliyoruz. Bununla 
birlikte yılın ilk dönemlerinde yapılan projeksiyonlarda sene 

sonu için ulusal Pazar hedefini yaklaşık 950 bin adetlerin 
civarında öngördük. Son gelişmeler sonrasında ise 2011’in 
850 bin adet civarında kapanmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz 
yılı 760 bin adette kapattığımızı hatırlayacak olursak şu an 
içinde bulunduğumuz şartlara göre öngördüğümüz sonuç-
ların istikrarlı bir büyüme anlamına gelmesi tüm sektör adı-
na sevindiricidir” açıklamasını yaptı. 
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Riskli ortamlar yükselişin 
başlangıcı olabilir

D eğişen Türkiye’de ve otomotiv sektöründe 
farklılaşmak adına neler yapılabilir anlatma-
ya çalışacağım. Diğer yandan Hyundai’de 
değişim nasıl başladı, Türkiye pazarında 
hedefler-gelişmeler  ve bayilerimiz, yetkili 

satıcılarımız için değişim nasıl olmalıdır konusuna kısa katkı-
lar yapmaya çalışacağım. Bir de biliyorsunuz sizleri çok ilgi-
lendiren bir konu daha var; Blok Muafiyeti. Rekabet Kanun-
ları 2013 yılında değişecek. Konuya birtakım ana başlıklarla 
değinmeye çalışacağım. Zannediyorum siz aktivitelerinizi 
planlarken de bunlardan katkı alacaksınız. Distribütörler açı-
sından avantajları var, yetkili satıcılar açısından avantajları 
var. Yıllar önce Rekabet Kurulu Türkiye’de kurulduğu zaman 
da dile getirmiştik. Önemli olan sadece Avrupa’daki uygu-
lamaları alıp Türkiye’ye getirmek değil, Türkiye’deki gelişmiş 
yetkili satıcılık sisteminin zarar olmadan bu konulara ulaş-
masını sağlamak.

Hyundai Assan Yurtiçi Satış, Pazarlama 
ve Satış Sonrası, Genel Müdürü Ümit 
Karaarslan OYDER'in 6. Diyalog 
Toplantısı'nda yaptığı sunumunda; 
otomotiv sektöründe farklılaşma yolları 
ile yaşanacak değişimin niteliğine 
ilişkin yaklaşımlarını ve Hyundai’deki 
değişimi anlattı. Yetkili satıcılara faydalı 
olacak, katkıda bulunacak bilgiler 
veren Karaarslan konuşmasında; güncel 
ekonomik veriler/yorumlar, yeni rekabet 
kurallarının geleceği yönlendirecek orta 
ve uzun erimdeki etkileri sunumun ağırlıklı 
konularıydı. 

Ümit KARAARSLAN
Hyundai Assan
Yurtiçi Satış, Pazarlama 
ve Satış Sonrası, Genel Müdür
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Son 10 yıla baktığımızda markaların sayısında inanılmaz 
artış var. Bu zaman içinde kapanan ya da satın alınan veya 
riske giren, hala da risk içinde olan, müşteri arayan bir sürü 
marka var. Önemli olan risk ortamında fırsatları değiştirebi-
lecek güçte olmak. Riskli ortamlar –belki şu anda da onun 
içindeyiz ülkemizde- yükselişin de başlangıcı olabilir. 

Hyundai’nin Değişimi
Hyundai ilk deniz aşırı otomotiv sevkiyatını 1976 yılında yap-
tı. 26 yılda 1 milyon satış adedine ulaşmış, 2002’den 2006’ya 
kadar ilave bir 1 milyon satış adedi gerçekleştirmiş. Ve 2003 
yılından 2009 yılına kadar da araç sayını 20 milyon adede çı-
karmış. Ürün rekabet gücünün artması ve küresel varlığı ile 
de hızla büyümüş. 2010 yılında da 3 milyon 613 bin adetle  
dünyada 5. büyük üretici olmayı başarmış. Bundan sonraki 
uzun dönemde dünyadaki satış adedine baktığımızda, 2014 
yılı itibariyle global bazda 5 milyon adetlik üretime ulaşa-
rak dünyada 3. büyük üretici olmayı hedeflemiş. Bu artışta 
gördüğünüz gibi 2010 yılından 2012  yılına kadar yüzde 
28, daha sonra da 2012’den 2014’e de yüzde 16’lık bir artış 
sağlayacak. Dikkat etmemiz gereken bir konu, bu başarının 
yüzde 80’inin Kore dışındaki ülkelerde yapılacak  üretim faa-
liyetlerinden kaynaklanıyor olmasıdır. Bu başarıya giden yol-
da, ürünün kalitesi doğrultusunda, global ödüllerin önemli 
bir faydası var. Amerika’dan başlayarak dünyanın her yerin-
de “yılın otomobili”  ödülleri almış. Geçen hafta Türkiye’de 
lansmanı yapılan Elantra’nın ise sadece Amerika’da ki sedan 
pazarında çok güçlüdür ve özellikle 3 büyük Amerikalı üre-
ticinin olduğu yerde 20 ödül alarak hem kalitede, müşteri 
memnuniyetinde,  çarpışma  testlerinde başarısını ortaya 

“Yandaki tabloda potansiyele sahip ve küme-
leşmiş ilk 12 ilin potansiyelini görüyorsunuz. Bu 
12 il, toplam pazarın yüzde 78,4’ünü, yaklaşık 
yüzde 80’ini almakta. Ve diğer 69 ilimizde yüz-
de 20,6’sını almakta. Antalya burada gördüğü-
nüz gibi 5. sırada. Hem kişi başı gelirden almış 
olduğu pay, hem de nüfus, 2023’de olacak tah-
mini nüfus ve 2010’daki araç satışı. İllerin artan 
potansiyeli ile birlikte birtakım projeksiyonlar da 
yapılabilir. Bu da sizlerin geleceğe yönelik  tah-
minler yapmanızda önemli bir kaynak olarak 
kullanılabilir. Muhtemelen siz de bu tip verileri 
değerlendirerek illerdeki gelecek potansiyeller 
hakkında daha net çalışmalar veya iş planla-
rı yapabiliyorsunuzdur. Burada Adana, Konya, 
Mersin ayrı bir üçgende. Hatta Gaziantep, Şan-
lıurfa, Antalya, Bursa ve Kocaeli’de gelişmeye 
açık iller olarak daha üst sıralarda yer alıyor”.  

koydu. Bu tip başarılarla birlikte, 2005’den 2010’a kadar, 
hem milyon dolar bazında marka değeri ve hem de marka 
sıralamasında öne geçti.

Türkiye Pazarının Potansiyeli 
Kısaca değişimi, farklılığın nasıl yaratılabileceğinden gide-
rek, Türkiye pazarı hakkında fazla detaya girmeden, potan-
siyel hakkında çok kısaca bilgi vermek istiyorum. GSMH’da, 
kişi başı yıllık gelirde, diğer gelişmiş ülkelere rağmen 10 bin 
400 dolarlık kişi başı gelir olmasına ve de araç belgelerinin 
yüzde 62 ila 117 arasında bütün ülkeler içinde en yüksek 
oran ve petrol fiyatlarının da yine 2,5-3 dolarlar civarında 
olduğu bir potansiyelde bakıldığında; gelişmiş ve kapa-
site açısından doygunluğa erişmiş ülkelere ve belirttiğim 
olumsuzlara rağmen Türkiye otomotiv talebinde hala artan 
trendlere sahip. Bu işin olumlu tarafı. Türkiye otomobil paza-
rında doyuma ulaşmamız gelişmekte. 

Bayiilerimizin, yetkili satıcılarımızın pazar bu kadar artarken 
hala kârsızlıktan şikayet etmeleri konusu da ayrı bir konu. 
Buna da ilerleyen süreçte değinmek isterim.. 

Türkiye’nin Talep Eğrisi 
Türkiye’deki talep eğrisine bakıldığında ODD kaynakları, 
Global Insight gibi kaynaklardan aldığımız veriler doğrultu-
sunda 2011 yılında tekrar 800 bin adetlik bir pazar var ama 
cari açık ve diğer birtakım olumsuz risk faktörleri ile birlikte 
değerlendirdiğinde, pazarın 2012 yılında 2011 yılı pazarı-
na göre daha da daralacağı 738 bin seviyelerinde olacağı, 
2015’de de 927 bin adede çıkacağı söyleniyor. Bu tip kuru-
luşlar bildiğiniz gibi, geleceğe yönelik olarak, sadece geçmiş 

Türkiye Otomobil Haritası

GSYİH
(USD

2011
Nüfusu

2023 
Nüfusu

Araç Sayısı 
2010

1 İstanbul 31.378 13.050.933 15.486.562 2.824.850

2 Ankara 11.175 4.686.009 5.486.347 1.298.621

3 İzmir 11.048 3.900.770 4.537.049 979.162

4 Bursa 5.374 2.629.919 3.429.760 544.287

5 Antalya 3.884 1.960.779 2.609.451 707.439

6 Adana 4.385 2.053.465 2.153.855 452.759

7 Konya 3.498 2.004.743 2.152.428 492.542

8 Mersin 4.161 1.626.691 1.730.011 406.077

9 Gaziantep 2.093 1.673.920 2.019.404 323.310

10 Şanlıurfa 1.481 1.630.731 1.991.188 196.885

11 Kocaeli 7.562 1.573.424 2.116.643 243.288

12 Hatay 2.170 1.449.059 1.649..929 325.400

Türkiye Otomobil Haritası: İllerin Gelecek Potansiyelleri 
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yıllarda yapılan projeksiyonlardan giderek tahmin yaparlar. 
Burada şu anda yeni baştan bir talep tahmini yapılmaya 
kalktığında 74 milyar dolara varan cari açık, faizlerdeki ar-
tış beklentileri düşünüldüğünde zannediyorum bir ay sonra 
yapılacak olan tahminlerde bir miktar sapmalar olacaktır.  
Zaten bizim yapmamız gereken de – bu toplantıların böyle 
faydalı olduğuna inanıyorum- kendimizi risk ortamına nasıl 
hazırlayacağımızı bayiler olarak da, distribütörler olarak da  
değerlendirmektir.

Nasıl Para Kazanmalıyız?
Ben OYDER üyelerinin yerinde olsam ‘artık satıştan da para 
kazanılmıyor’ olgusunu kafamdan atmaya bakarım. Gelin 
hep birlikte bu Diyalog Toplantıları’nda, ‘satıştan para ka-
zanamıyoruz’ fenomenini artık tamamiyle ortadan kaldıra-
rak, ‘nasıl para kazanmalıyız’ın yolları üzerine konuşulabilir.  
Satıştan para kazanılmayan bir ortamda Blok Muafiyetinin 
2013 sonrası kurallarında servislerle ilgili çok farklı koşullar 
gelebilir. Ve servislerle ilgili çok farklı koşullar geldiğinde de 
-bugün yetkisiz servislerden hem bayiiler, hem de markalar 
olarak şikayetçiyiz- oralarda daha fazla serbestlik olmaya 
başlayacak. O zaman belki içinden çıkılamayacak birtakım 
çözümlere, sonuçlara gitmek zorunda kalacağız. Onun için 
ben diyorum ki: ‘Gelin sevgili dostlar, satıştan da nasıl para 
kazanılır bir şekilde değerlendirmemiz, konuşmamız gerek’. 
Ben de karşımda mutsuz bayii görmek istemiyorum. Yolu-
muz bir yerde, birbirimizle kesişiyor. Bundan sonra da her-
şey olabilir. Onun için  kendimizi bir şekilde, diğer segment-
lerde farklılık yaratacak şekilde geliştirebiliriz. 

Rekabet Kuralları
31 Mayıs 2010’da Avrupa Komisyonu’nda Rekabet Kanunla-
rı değişti. Araç satışı alanında geçiş süreci 31 Mayıs 2013’e 
kadar olacak. Şimdi Türk Rekabet Kurulu da bu geçiş 2013 

yılında, aynı tarihte mi olsun veya 1 yıllık bir geçiş süresi ile 
2014’de mi olsun  gibi karar verme sürecinde. Satış sonrası 
hizmetler alanında ise, şu anda Avrupa’da yeni rejim uygu-
lanmaya başladı. Tahminim Türkiye’de yine 3-4 senelik bir 
süreçte olmaya başlayacak. Rekabet Kurulu’nda zannediyo-
rum seçimler sonrası kurullar oluşmaya başladığında olacak-
tır. Yetkili satıcılar, yetkili servisler ve bayiler olarak kendimizi 
daha iyi planlandırmamız ve karşılıklı uyum içinde hareket 
etmemiz için çok kısaca eski ve yeni tüzük arasındaki farkla-
ra değinmek isterim. Eski tüzükte hatırlarsanız bayiiliğin de-
vir yetkisi şartı, kesin detaylı objektif gerekçelerini bildirme 
yükümlülüğü, sürelerle ilgili sınırlamalar ve hakem şartları 
vardı. Yeni tüzükte bunların tamamı kaldırıldı. Artık devir 
yetkisi şartı yok. Distribütör firma karşı çıkabilir. Distribütör 
firmadan her türlü izin alınması gerekecek. Sürelerle ilgili ko-
nuları da distribütörler belirler hale gelecek. Sistem üyeleri-
nin yetkisiz satıcılara satış yapması yasaklanabilir -eski tüzük 
şartıydı-. Bunlar aynı kalıyor. Sistem üyelerinin son kullanıcı-
lara aktif veya pasif satışların sınırlandırılması yasaktı, gene 
yasak. Distribütör veya sağlayıcı yasaklayamaz.  Sistem üye-
leri arasında satışların sınırlandırılması yasağı da aynı şekilde 
devam ediyor. Sistem üyelerinin ek satış yeri açma hakkı sı-
nırlanamaz vardı ama bu şimdi değişiyor. Sistem üyelerinin 
ek satış yeri açma hakkı sınırlanabilir. Yeni tüzükte distribü-
törlerden izin alarak açılmalar gündeme gelebilir. En büyük 
değişikliklerden biri bu. Alıcının finansal kiralama hizmeti 
vermesi yasaklanamaz var. Yeni tüzükte ise alıcının finansal 
kiralama hizmeti vermesi yasaklanabilir geliyor. Kiralama şir-
ketlerine satış yapması yasaklanamaz hükmü ise yeni tüzük-
te aynı şekilde korunuyor. Gördüğünüz gibi bu iki önemli 
fark, alıcının finansal kiralama hizmeti vermesi yasaklanabi-
liyor. 3S Sistemine baktığımızda, dağıtıcının bakım-onarım 
hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri anlaşma ile yetkili ser-
vislere devretmesi yasaklanamazdı.  Yeni tüzükte ise satış 
ve servisi bir anda sunma zorunluluğu getirilebilir.  Eskiden 
vardı, ayrı yapılabiliyordu biliyorsunuz. Eski tüzükte alıcıya 
toplam alımlarının yüzde 30’unu aşan bir alım yükümlü-
lüğünün getirilmesi yasaktı. Satışta tamamı olabilir. Şunu 
diyor-çok markalı bayilikler için konuşuyorum-eski tüzükte 
olunabiliyordu, yeni tüzükte ise distribütör firma bayiye ‘sen 
başka markanın bayisi olamazsın’ gibi birtakım sınırlamalar 
veya ayarlamalar getirebilir hükmü geliyor. Bu distribütör 
açısından da, bayi açısından da, ortak menfaatlarin korun-
ması bakımından, üstünde önemle durulması gereken bir 
konu.  Showroomla ilgili sınırlamalar yasaktı, showrooma 
ilişkin sınırlama getirebilir. Ek satış yeri konusunda da muafi-
yetin genel koşulu olarak devir hakem şartının anlaşmalarda 
yer alması zorunluydu, şimdi zorunlu değil. Bağımsız servis-
lerin talep ettiği motorlu araç yedek parçalarını satmalarının 
yasaklanması sınırlanamaz, yeni tüzükte de sınırlanamaz. 
Yedek parça sağlayıcısının malları bağımsız ya da yetkili sa-
tıcılara veya servislere son kullanıcılara satış olanakları sınır-
lanamazdı. Avrupa Komisyonu da şiddetle bu konudaki  her 
türlü  baskıları ortadan kaldırıyor, serbest hale getiriyor. Ye-
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dek parça satıcısı sağlayıcısının  kendi markasını veya logo-
sunu yedek parçaların üzerine koyma olanağı sınırlanamaz-
dı, daha da ağırlaştırılarak rekabeti arttırıcı hale getirilerek 
sağlanıyor.  Yeniden satış fiyatının tesbiti zaten sınırlanamı-
yordu, şimdi devam ediyor. Garanti kapsamındaki işlerde 
sağlayıcı tarafından  sağlanan orjinal yedek parçaları kullan-
ma yükümlülüğü getirilmişti. Yeni tüzükte de buna benzer 
hükümler vardır. Niceliksel sistemde grup muafiyeti için pa-
zar payı yüzde 40’dan 30’a indiriliyor. Niteliksel sistemde ise 
grup muafiyeti için pazar payı  yüzde 100’dür biliyorsunuz, 
bu yeni tüzükte yüzde 30’a indiriliyor. Dolayısıyla parçada 
daha büyük serbestlik geliyor. Bağımsız operatörlerin tek-
nik bilgi ve ekipmanlara erişiminin  engellemesi mümkün 
değildi. Şimdi artık o da daha serbest hale getiriliyor. Artık 
yetkisiz servislerin her istediğini ve de farklı bir ücret uygu-
lamamak şartıyla, distribütör Mehmet Efendi’nin servisine 
de vermek zorunluluğunda kalacak. Garanti kapsamında ol-
mayan tamir ve bakım işlerini sadece yetkili tamirciler içinde 
yapılması koşuluna bağlanması mümkün değildi, yine aynı 
şekilde devam ediyor. Bu bizim hem ürün kalitesi açısından, 
hem servis kalitesi açısından, hem de bayi kârlılığı açısından 
maalesef kötü maddelerden bir tanesi. Yani yetkisiz servis-
leri daha rahat hale getiriyor. Garanti kapsamında olmayan 
değişimlerde üretici markası olan yedek parçaların kullanıl-
ması mümkün değildi, aynı şekilde devam ediyor.  Başvuran 
adayların niceliksel seçim yöntemine tabi tutulması müm-
kün değilken devam ediyor. Yetkili servislerin araç satışı yap-
ma zorunluğu getirilmesi mümkün değildi, yeni tüzükte de 
o korunuyor. Kısaca; çeşitli vergisel, tüzüksel uygulamalarla 
otomotivde dengeler değişebilir.

Kârlı ve Sürdürülebilir Bayi Operasyonları 
Bütün markalar geleceğe hazırlık yapıyor.  Müşteri ihtiyacına 
göre modeller üretiyorlar. Müşteriye erişmek, kazanmak ve 
elde tutmak için teknolojyi kullanıyorlar. Kârlı ve sürdürü-
lebilir bayi operasyonlarını planlıyorlar. Bayiilerimiz, yetkili 
satıcılarımız buna hazır mı? Üstesinden gelmemiz gereken 
konular var. Veya bunları nasıl kazanacağımızı düşünürsek 
eğer bayilerimizi, yetkili satıcılarımızın hedef zorluğu var, re-
kabet var, fiyat politikaları var, finans sıkıntılarımız var, insan 
kaynaklarımız var. Bir de teknolojiden faydalanma konumuz 
var. Peki bütün bunları nasıl yapacağız da kârlı operasyonlara 
adım atacağız? Nasıl farklılık yaratabiliriz veya artık üründen 
para kazanılmaz  konusunu nasıl yıkabiliriz? Bence üzerin-
de durmamız gereken satış ve servisin hizmetler ayağındaki 
prosesi yetkili satıcılarımız olarak tekrar üstünden geçmek, 
distribütörü de zorlayarak, bu konuda aramızdaki iletişimi 
arttırarak satış ve servis proseslerini geliştirmemizdir. Sa-
tışla başlayan servisle devam eden ve de arada 2.el satış ile 
devam eden müşteri bağlılığını yaratacak olan bu süreçte 
önemli olan sadık müşteri yaratmak ve yaratılan müşterile-
rimizi de elde tutmak. Bildiğiniz gibi, potansiyel müşteri ya-
ratmak her zaman mevcut müşteriyi elde tutmaktan daha 
zor ve daha masraflı. Hatta 1’e 3 masraf da diyebilirim. Bazı 

bayilerdeki yapılan aktivite giderlerini görünce yeni müş-
teri yaratmanın, mevcut müşteriyi elde tutmaktan 3 misli 
daha pahalı ve de zaman isteyen bir olgu olduğunu görü-
yorum. Kısa bir iki-üç aylık bir çalışma yaparsanız mevcut 
müşteriyi elde tutmanın çok daha kolay olduğunu, sistemli 
bir şekilde görürsünüz. En güçlü silahımız da, yine birlikte 
yapacağımız-ama size düşüyor, çünkü müşteri sizin- analiz 
etmek, yeni müşterileri etkilemek, müşteriyi kazanmak ve 
elde tutmak  olduğunu görüyorum. Adına güncel tabirleriy-
le CRM, müşteri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi herşey 
diyebilirsiniz. Yeter ki  bu hayat boyu bağlılık yaratacak olan 
süreci elimizde tutabilelim. Ömür boyu bağlılık yaratacak bir 
sistemde hem satış ve hem de servis müşterimizi bağlayarak 
kârlılığımızı arttırmak mümkün. 

Stok ve Gelir-Gider Dengesi
Finans konusuna bakıyorum.  Burada da hedef konumuz var. 
Operasyonlarımıza da kazanç sağlama durumumuz var. Ser-
maye yapımız güçlü olmalı, bu sözün altının  doldurulması-
nın kolay olmadığının farkındayım. Ama yine de yapmamız  
gereken konular var. Fırsatı değerlendirmek, pazarlık gücü-
müzü arttırmak ve müşteri taleplerini karşılamak için güçlü 
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bir stok dengesine ihtiyacımız olması lazım. Stok dengesi 
biraz önce distrübütörlerin hedef baskısı, stok tutma du-
rumları var. Tamam, bunları kabul edelim ama bir taraftan 
da kendi stoklarımızı yönetmek için de aylık yapacağımız 
hedef oluşturmada bu stokları düşünerek, müşteri ilişkileri 
aktivitemizi arttırarak, stok yönetimini dengeli bir hale ge-
tirmeliyiz.  Distribütörlerle, bölge yöneticileriyle yapacağı-
nız görüşmelerde bu olguyu öne sürmek ve hazırlıklı olmak 
durumundayız. Bu konu distribütör için kolay olabilir. Ama 
sizin de bir şekilde  bu sipariş stok sürecinin içinde olmanız 
gerekir. Ve sağlıklı bir çalışmada da buna kimsenin karşı çı-
kacağını zannetmiyorum. Gelir-gider dengesi önemli. Hepi-
niz, plazada biliyorsunuz, bu satış sonrası hizmetler gelirinin 
toplam giderlere olan oranı bana göre bir plaza işletmeciliği 
için faaliyet oranı da, süpürge oranı da, kaldıraç oranı da, bir 
sürü oran da diyebiliriz ama bu oranı tüm bayiiliklerimizde 
net bir şekilde hesaplamamız lazım. Bu oranın eski bayilik-
lerde ve de büyük şehirlerde örneğin Antalya gibi bir ilde, 
tek bayiilik olan bir ilde yüz 100’lerin üzerinde olması lazım. 
Servis girişlerinde azalmalar olduğunu konuşuyoruz. Yine 
aktif müşterileri elinde tutarak yüzde 100’lerin üzerine çıkar-
mamız lazım ki, üstüne ikinci el sigorta ve araçtan da kârlılık 
noktası yaratabilelim. 

İki Önemli Varlığımız: 
Müşteriler ve İnsan Kaynakları 
Tüm işletmelerin olduğu gibi bayilerimizin de iki ana aktifi 
olması lazım. Aktif değerlendirmesine bakınca mobilyalar, 
servis ekipmanları değil. İki önemli aktifimizinden birincisi 
müşterilerimiz, ikincisi de insan kaynaklarımız. İnsan kay-
nakları yönetiminde iki önemli varlığımızı, müşteriler ve 
çalışanlarımızı, hem geliştirmek, hem de birlikte gelişmek 

önemli konumuz olmalı. Profesyonel yapı kurmalıyız. Proses-
lerin kontrolünü sağlamalıyız. Satış kapama oranı ne olmalı, 
test sürüşünden satış kapama oranı ne olmalı, showrooma 
gelen müşteriyle satış kapama oranı ne olmalı ve de servise 
gelen birim başına satacağımız parça tutarı ne olmalı, bun-
ları nasıl arttırmalıyız, serviste de yapacağımız aktif müşteri 
oranı ne olmalı gibi, iş oranları ile prosesleri ile beraber sağ-
lamalıyız. Distrübütörlerinizi zorlayınız, bunlar konusunda 
bayilerimizin, il özelliklerini de düşünerek, karşılıklı çeşitli 
oranlar vererek birbirimizi  geliştirmeliyiz. Başka çaresi yok. 
Ve de müşteri tipine uyan ekiplere sahip olmalıyız. Yarın ver-
gi çıkabilir, her an bir sıkıntı olabilir. Risklere açık bir sektör.   

“Hizmetlerde Farklılaşmaktan 
Başka Çare Yok”
Müşteri memnuniyeti grafiğimiz, uyumlu bir ekiple birlikte 
çalışarak, hep yukarılara doğru çıkmalı. Sonuç olarak hiz-
metlerde farklılaşmalıyız, başka çaremiz yok. Hepimiz yıllar-
dır bu işi yaptığımız için, satış ve serviste mutlaka kendi yön-
temleriniz vardır. Lütfen onları da uygulayarak, takip ederek, 
tekrar değerlendirin. Varsa aksaklıklar üstüne gitmekte fay-
da var. Dolayısıyla satış hizmetlerinde de, satış sonrası hiz-
metlerinde de müşteriyi kazanmak çok zor,  elde tutmak için 
indirimle değil, hizmet farkıyla memnun etmeliyiz. Profesyo-
nel ekiplerle çalışmalıyız. Test sürüşüne inanmalı ve takibini 
yapmalıyız. Teslimatın önemine, törensel boyutta olduğuna 
inanmalıyız. Sosyal iletişim kanallarını kullanmalıyız. Doğru 
hedef kitleye etkili aktiviteler yapmalıyız. Aynı şekilde satış 
sonrası hizmetleri zamanında karşılamalı, tüm talepleri net 
bir şekilde algılamalı, servis bekleme alanındaki hizmetleriy-
le farklılaşmalı, tek seferde doğru hizmet ile memnuniyeti 
yakalamalı ve sizin de bildiğiniz gibi, pazarlama çalışmala-
rının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için sosyal medyayı 
kullanmalıyız.  

İnternetin Önemi
Bayiliklerinizin internet sitelerinin profesyonel bir kurum ta-
rafından yapılması ve sürekli yenilenmesi, güncelliği önemli. 
İnternetin satın alma kararları üzerindeki etkisi yüzde 90’lar 
seviyesinde. Bu açıdan dikkat çekmeliyiz. Plaza, showroom 
ismi, servis bekleme alanları, etkinlikler, servis alanları ve 
güleryüzlü danışman fotoğrafları sözkonusu araştırmada da 
öne çıkan ana istekler.    Görüntü farkınızı yansıtmak ve de 
en önemlisi internet siteniz güzel olabilir ama orada bizimle 
iletişime giren, bilgi isteyen müşteriye zamanında geri dö-
nülmesi aynı önemde.  Başkaları bizden önce geri dönüşte 
bulunabilir. 

Kısaca her markanın bir hedefi var. Gelecek 4 yıl içerisinde 
müşteri memnuniyetinde, personel gelişiminde ve bayilerin 
karlılığında kaliteli ve mutlu iş ortaklarıyla daha güçlü bir 
marka olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

 Fiyat Aralığına Göre Segmentler: 
 Gelişme Planları 
 “Bayilerimiz açısından kendimizi gelişmeye 

doğru planlayabileceğimiz, ağırlık 
vereceğimiz segmentlere baktığımızda 
B ve CDV segmentlerinin-kendi segment 
özellikleri nedeniyle- belli bir fikriyat 
aralığında sıkışıp kaldığını görüyoruz. 
Oysa ki C, D ve SUV’de değişik fiyat 
aralıkları var. Değişik fiyat aralıkları da 
bayiilerimiz açısından farklılaşmayla, 
müşteri takibiyle, CRM ve diğer 
özellikleri değerlendirmemizde bize 
farklı potansiyeller yaratabilir. Çünkü 
oralarda daha farklı ürünler, daha değer 
yaratabileceğimiz ürünler olabilir”. 
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Afyon Hocaoğlu

Antalya Bilaller

Antalya Hedef Antalya Özkurlar

Denizli Uzun Otomotiv Denizli Yavuzlar Isparta Mutsan
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23 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren ve çatısı altında yer 
alan 900’den fazla Otomotiv Yetkili Satıcısını her türlü plat-
formda temsil eden OYDER  Türkiye’de sıra dışı bir etkinliği-
ne imza atarak yetkili satıcılara yönelik tanıtım amaçlı Road 
Show düzenlemeye başladı. Antalya’da gerçekleştirilen 6. 
Diyalog Toplantısı öncesinde sırasıyla Uşak, Afyon, Isparta, 
Burdur, Denizli, Muğla, Antalya ve civar yerleşim birimlerin-

de ziyaretler gerçekleştiren OYDER Tanıtım Ekibi, 10 gün süre 
zarfında 80 yetkili otomobil yetkili satıcısına birebir temas 
ederek OYDER ve faaliyetleri hakkında yerinde detaylı tanı-
tım gerçekleştirdi. Bu ziyaretler esnasında bayilerin sorun ve 
görüşlerini de dinleyen OYDER Tanıtım Ekibi, derneğin son 
dönem faaliyetleri hakkında güncel bilgileri de yetkililerle 
birebir paylaşma imkânı buldu. Ziyaret edilen Burdur Ford 
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Antalya Çolakoğlu

Antalya Dumazlar

Antalya Günlas

Burdur Meçikoğulları Denizli Çoşkunlar Denizli Otomat

Muğla Gören Muğla Özerler

Muğla Turmak
Uşak Ağaoğlu

Otosan yetkili satıcısı Meçikoğulla-
rı Oto, Afyon VW yetkili satıcısı De-
moto, Antalya Opel ve Chery yetkili 
satıcısı Hedef Otomotiv, Eskişehir 
Mitsubishi yetkili satıcısı Ünçelik 
Otomotiv bu ziyaretler sonrasında 
OYDER üyesi olarak ailemize katı-
lan yeni bayiler oldular. 
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Otomobil sektöründe 
2011 ve sonrası neler getiriyor?

OYDER'in her ay geleneksek hale getirdiği 
yuvarlak masa toplantılarının ikincisinde 
Volkswagen Uzay Oto Genel Müdürü Seyra 
TOPRAK, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı 
Aykut ÖZÜNER, Bayraktar Grubu Perakende 
Şirketleri ve İnfiniti Genel Müdürü Murat 
GÜRÜNLÜ ve Hyundai Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Fırat ŞAHİN, otomobil sektörünün 
bugünü ve geleceğini ele aldılar.

Tamer ATSAN: Volkswagen markasının İstanbul 
da büyük bir Yetkili Satıcısı olarak geçtiğimiz 5 
aylık pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Seyra TOPRAK
Uzay Oto Genel Müdürü

Otomotiv sektöründe yılın ilk 5 ayında güzel rekorlar kırdık. 
Ancak ne yazık ki araç başı karlılıklarımız düşük kaldı. Kriz 
yıllarının telafisi olmasını bekliyorduk, fakat bu fırsatı iyi de-
ğerlendiremedik.  Sonuç olarak markalar arasında kampan-
ya rekabeti, marka içinde de bayiler arası rekabet tüketicinin 
işine yaradı; istedikleri araçlara tahmin ettiklerinden ucuz 
bedellerle ulaştılar. Buna rağmen bayiler açısından adetsel 
bakıldığında satışlar çok keyifliydi. Distribütörler satışların 

bu rakamlarda olacağını tahmin edemediler ve tüm marka-
larda tedarik sıkıntısı yaşandı. 

Tamer ATSAN:  VW yetkili satıcısı olarak araç sı-
kıntısını ne boyutta yaşıyorsunuz?

Seyra TOPRAK: Biz de diğer markalarda olduğu gibi te-
darik problemi yaşıyoruz.  VW’de model ve motor seçeneği 
çok çeşitli olduğu için satış adetlerinin önceden doğru tah-
min edilebilmesi daha zor bir iş; bazı modellerimiz için 5-6 ay 
sonraya gün vermek zorunda kalıyoruz; bu da müşteri tara-
fından olumsuz karşılanıyor.

Tamer ATSAN: Satış sonrasında bu yoğun satışla-
rın karşılığını alabiliyor musunuz?

Seyra TOPRAK: Yoğun satışa rağmen, yapılan satışların 6 
ay içinde servise müşteri olarak gireceğini varsayarsak, servis 
araç giriş sayısında geçen yıla oranla artış göremedik. Toplam 
kesilen işçilik faturaları hala üç yıl evvelki ile aynı; enflasyon-
la orantılı artış yok.  Bu arada işçiliğe zam yapılmış olmasına 
rağmen durum böyle.  Bu durumu rekabet yüzünden uygu-
lanmak zorunda kalınan indirim politikalarına bağlıyorum.  
Bunun yanında özel servislere kayma olduğunu düşünüyo-
rum. Özel servislerde parçanın muadilini daha ucuza kulla-
nıyorlar ve bizim gibi kaliteli hizmet sağlayamıyorlar. Sigor-
ta şirketlerinin maliyetlerini kısmak için hasarlı araçları özel 
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servise yönlendirme politikalarının da uzun vadede müşte-
rilerini memnuniyetsiz bırakacağı için kendilerine zarar ve-
receğine inanıyorum.  Servis, ana ekmek kapımız olduğu için 
sektör olarak biz de bazı farklı adımlar atmak zorundayız.

Tamer ATSAN: Ford Markası olarak geçtiğimiz 5 
aylık pazarı ve Satış Sonrasındaki gelişmeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Aykut ÖZÜNER
Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı

Hangi marka olduğu çok fark etmiyor. Satışta ve Satış Sonra-
sında yaşanan birçok sıkıntı sektördeki ortak sıkıntılar, Sade-
ce boyutu değişiyor. İlk beş ay geçen senenin ardından plan-
lanandan daha iyi geçti. Biz her ay pazarın koşu temposunu 
ölçeriz, takip yapar, planlarımızı ona göre yaparız. Dönemsel 
öngörüler yaparız.  Ocak,  Şubat ve Mart koşu temposu yük-
sekti. Nisan ve Mayıs temposu düştü. Kimse bu kadar hızlı bir 
başlangıç beklemiyordu.

Tamer ATSAN: Son dönemde kredilerdeki faiz 
oranları nasıl etkiledi? Ayrıca araç bulunurluğun-
da sıkıntılar yaşandı mı?

Aykut ÖZÜNER: Kredilerdeki artış, faizlerdeki artış çok 
az da olsa son aylarda tempoyu düşürdü. Birçok marka ürün 
sorunu yaşamış olabilir. Global üretimde dönem dönem sı-
kıntılar yaşandı ve yaşanıyor. Öngörseniz de alamayacağınız 
ürünler olabiliyor. Mesela talep fazlalığından dolayı dizel 

araç bulunurluğunda genel bir sıkıntı yaşanıyor. Petrol-dizel 
fiyatlarındaki oynamalar, dizel araca karşı talebi artırıyor. Şu-
anda Avrupa’da dizel araca talep arttı.

Tamer ATSAN: Pazarı bu sene toplamda nasıl gö-
rüyorsunuz?

Aykut ÖZÜNER: Pazarın bu sene de geçen seneki se-
viyelerin bir miktar üzerinde olabileceğini düşünüyorum. 
Yükselen bir pazarda 900 bin adetleri de görme ihtimalimiz 
olabilir. Bayiler açısından da özellikle ikinci altı ayın biraz zor 
olacağını düşünüyorum. Adetler artıyor ama işi hızlı çevir-
mek her gün daha zorlaşıyor.

Tamer ATSAN: Satış sonrasını nasıl görüyorsunuz?

Aykut ÖZÜNER: Satış sonrası faaliyetler, geçen seneye 
oranla ve satışlara oranla düşük seyrediyor. Yedek parça sa-
tışları ve servisteki satılan saatler azalıyor. Gazete ilanların-
da artık sıkça satış sonrası kampanyaları görüyoruz. Sektör 
olarak satış sonrasının önemini kavramaya başladık. Marka 
olarak biz de servis hizmetlerimizi artırmak için neler yapa-
bileceğimizi düşünür hale geldik. Sektörde satış sonrası sa-

“Aykut ÖZÜNER: Bayiler açısından da 
özellikle ikinci altı ayın biraz zor olacağını 
düşünüyorum. Adetler artıyor ama işi hızlı 
çevirmek her gün daha zorlaşıyor.”

Seyra TOPRAK

Aykut ÖZÜNER
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Tamer ATSANdakat oranları oldukça düşüktür. Üç beş yıla bakarak değil de 
on yıla bakarak hedef koymak gerekiyor. Rekabetinde esas 
garantiden çıkmış araçlarda olduğunu düşünüyorum.

Tamer ATSAN: Hem önemli bir markanın distribi-
törünün, hem de giderek büyümekte olan BAY-
RAKTAR perakende şirketinin Genel Müdürü ola-
rak Pazar değerlendirmeniz ve özellikle masanın 
iki yanında aynı anda bulunduğunuz için karlılık 
ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Murat GÜRÜNLÜ
Bayraktar Perakende Şirketleri ve 
İnfiniti Genel Müdürü

Benim şu anda sizin de söylediğiniz gibi iki şapkam var. Temsil 
ettiğimiz markalar açısından, pazara bakıldığında satışlarda 
artış olduğunu gözlemliyorum. Özellikle 3 litre üzeri araçlar-
da bu yıl yüzde 30 civarında bir artış seyri izleyeceğini öngö-

rüyoruz. Ardındaki nedenin ekonomideki istikrarlı iyileşme 
olduğunu söyleyebilirim. Temsil ettiğimiz marka bir Japon 
markası fakat fabrikanın bulunduğu yer itibariyle deprem-
den etkilenmedi. Bu sebeple marka olarak bulunduğumuz 
segmentte lojistik sıkıntı yaşamıyoruz ve yeni olduğumuz 
için önceliklerimiz biraz farklı, satış âdeti değil, konumlanma 
ve yapılanmaya odaklıyız.

Tamer ATSAN: Satış sonrasını nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Murat GÜRÜNLÜ: Markalardan bağımsız olarak sektö-
rün acı gerçeği olarak görüyorum, Bir müşteri aracı teslim al-
dıktan sonra aracını teslim aldığı noktanın dışında bir servise 
götürme ihtiyacı hissediyorsa burada elimizi vicdanımıza ko-
yup bunda bizim de sorumluluğumuz olabileceğini düşün-
memiz lazım.

Satış Sonrası hizmetlerde farklılaşmamız gerektiğini savunu-
yorum, bu konunun da odaklanma ile aşılacağına inanıyo-
rum.

Tamer ATSAN: Sektörde yeni nesil iş başında, bu 
ileriki dönemde iş yapma şekillerinde farklılık ya-
ratacak mıdır?

Murat GÜRÜNLÜ: Bizim işe başladığımız dönemdeki or-
ganizasyonlar kalmadı artık, yetkili satıcılar da aileler yine iş 
başında, fakat yönetimi çoğu kontrollü bir şekilde profesyo-
nellere devretti. Ben önümüzdeki dönemde iş modellerinin 
ve bakış açılarının  değişeceğini görüyorum, İkinci kuşağın 

“Murat GÜRÜNLÜ: Satış sonrasını sektörün acı 
gerçeği olarak görüyorum, bir müşteri aracı 
teslim aldıktan sonra aracını teslim aldığı 
noktanın dışında bir servise götürme ihtiyacı 
hissediyorsa burada elimizi vicdanımıza 
koyup bunda bizim de sorumluluğumuz 
olabileceğini düşünmemiz lazım.”

Murat GÜRÜNLÜ
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karsızlık konusundaki sıkıntıların çözümünü içeride araya-
caklarını düşünüyorum. Bu da işlerimize ve maliyetlerimize 
daha fazla yoğunlaşma anlamına geliyor.

Tamer ATSAN: Pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Yapılan tahminler tutuyor mu?

Fırat ŞAHİN
Hyundai Satış Genel Müdür Yardımcısı

Yılın başında yapılan tahminler pek tutmadı. Bundan evvel-
ki senelerde de tahminlerin çok fazla tutmadığını gördüm. 
Pazarın öngörülerimizin düşüncelerimizin dışında geliştiği-
ne inanıyorum. Ekonominin nasıl yürüdüğüne bakmak la-
zım. Her şeyi yöneten beklenti, insanların beklentisi piyasayı 
olumlu veya olumsuz etkiliyor, dolayısıyla insanların beklen-
tilerini hissedebilmek lazım.

Karlılık konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Bizim diğer Markala-
ra göre farkımız, kendimize ait bir satış kanalımız yok, bu se-
beple bayilerin sağlam bir şekilde yere basıp ileriye bakması 
ve sürdürülebilir olması çok önemli.  Biz kendi açımızdan iyi 
bir distribütör olma konusuna özen gösteriyoruz. 

Tamer ATSAN: Peki Hyundai olarak şubeleşme ile 
ilgili bir girişimde bulunmadınız mı?

Fırat ŞAHİN: Hayır, şimdiye kadar olmadı, biz bu işin pe-
rakendeciğinin Yetkili Satıcıya ait olduğunu düşünüyoruz. 
Biz malın planlanması, üretilmesi dağıtımının ve reklamının 
yapılması kısmını üstlendik. Fakat bunun riskli tarafının pera-

Fırat ŞAHİN

kendecilik olduğunu ve bu işin de bu mesleğe gönül vermiş 
yetkili satıcılar tarafından yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Tamer ATSAN:Hyundai de satış sonrasında işler 
nasıl? Yeteri kadar müşteriye yakın mıyız? Müşte-
riyi gerektiği gibi takip edebiliyor muyuz?

Fırat ŞAHİN: Satış sonrasında sorumluluğun tamamen 
bizde olduğu düşüncesindeyim. Sektör tamamen satış üzeri-
ne yoğunlaştı. Satış sonrası hizmetlerde müşteriye çok farklı 
hizmetlerle ayrıcalıklı hissettirmeliyiz. Bayilik yapılanmaları 
farklılaştı. Yeni Jenerasyon artık çok eğitimli fakat odaklanma 
eksikliği görüyorum. Müşterinin beklentisi ile bizim verdiği-
miz arasında bir fark olabileceğini kabul etmeliyiz. Bugüne 
kadar hep satış odaklı çalıştık. Bundan sonraki yapılanmada 
Satış Sonrası hizmetlerin ağırlığını arttırmalıyız.

Satış sonrasında, muadil olmayan yedek parça ile çok uğraş-
tık.  Çin ve Tayvan’dan gelen uygunsuz parçalara karşı müca-
dele verdik. Gümrük girişlerini takibe aldık. Bu konuda huku-
ki olarak da epey mücadele verdik. Artık her parçanın birebir 
taklidi var ve özel servislerde ağırlıklı olarak kullanılıyor. Bu 
tip parçaların kullanılması aracın genel imajını olumsuz yön-
de etkiliyor.

Tamer ATSAN:Yılın ikinci yarısını nasıl görüyorsu-
nuz? Size göre beklenmedik gelişmeler olabilir mi?

Seyra TOPRAK: Ben genel olarak geleceğe olumlu bak-
mayı severim, ama seçimlerden sonra hükümetin daha sıkı 
bir para politikası izleyeceğini, döviz kurlarının yükseleceğini 
ve hükümetin ithalatı yavaşlatmak amacıyla bu yükselişe en-

“Fırat Şahin: Satış sonrasında sorumluluğun 
tamamen bizde olduğu düşüncesindeyim. 
Sektör tamamen satış üzerine yoğunlaştı. 
Satış sonrası hizmetlerde müşteriye çok farklı 
hizmetlerle ayrıcalıklı hissettirmeliyiz.”
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gel olmayacağını, cari açığı kapamak için çalışacaklarını ve 
bunun sektör üzerinde etkisi olacağını düşünüyorum. Faizle-
rin artması, otomobil kredilerini etkileyecek. Bizim de buna 
göre planlarımızı yapmamız gerekiyor. Mutlaka temkinli ol-
malıyız.

Tamer ATSAN: Satış sonrasının önemi müşteri tara-
fından yeterince biliniyor mu?

Seyra TOPRAK: Müşteri memnuniyeti açısından özel ser-
vis ile yetkili servis arasında fiyat açısından uçurum olmaz-
ken, özel servis ile yetkili servis arasında müşteri algısında 
fiyatlarda uçurum varmış gibi gözüküyor. 

Satış ile ilgili çok fazla reklam varken, servis ile ilgili reklam 
çok az. Markaların merkezleri tarafından tüketiciye yetkili 
servislerin önemi anlatılmalı. Özel servise götürdüğünde 
neler kaybedebileceği konusunda müşteri bilinçlendirilmeli 
diye düşünüyorum.

Müşteri bizi yönetiyor. Her şeyi müşteri memnuniyeti üzeri-
ne kuruyoruz. Teknik anlamda iyi hizmet veririz, eğitimli per-
sonel ile çalıştığımız için (markayı en iyi tanıyan, sertifikalı 
eleman) en iyi hizmeti biz veririz şeklinde pazarlama yaparak 
müşteri kitlesini satışta olduğu gibi elimizde tutmalıyız.

Tamer ATSAN: Ford markası olarak siz yılın ikinci 
yarısını nasıl görüyorsunuz ?

Aykut ÖZÜNER: Otomotiv sektöründe müşteriyi ve sa-
tıcıyı etkileyen şartlar ve ana faktörler vardır. Sektörün, tü-
keticinin geleceğine yönelik beklentileri önemli. 2003-2004 
yıllarında tüketici geleceğe çok iyimser bakmaya başlamıştı. 
2008 krizi ile tüketici biraz daha karamsar düşünmeye başla-
mıştı ki son 1-1,5 yılda hızla toparlandı ve şuan belirli bir gü-
ven oturmuş durumda. Türkiye geçen sene ve bu sene ilk 3 
ayında büyüme rekoru kırdı. Sektörü en çok tetikleyen, alım 

şartlarının rahat olması, tüketiciye uygun koşullarda kredi 
verilmesi ve maliyetlerin düşürülmüş olması. 

Son altı aya baktığımızda kredi faizlerinde baskı var. Faiz 
oranlarında artış söz konusu. Satışları olumsuz etkileyecek 
birinci ve en önemli etken budur. Bu da aracın ulaşılabilirliği 
açısından baskı unsurudur. Geçen yıla oranla kurlarda yükse-
liş var, hammadde fiyatlarında artış var.  Otomotiv endüstrisi 
büyük bir gemi gibidir. Frene basmak ve hız kazanmak o ka-
dar kolay değildir. İkinci altı ayın ilk altı aya göre hem bizler 
hem de bayiler için biraz daha zorlu geçeceğini düşünüyo-
rum.

Tamer ATSAN: Pazarın ikinci yarısı nasıl olacak?

Murat GÜRÜNLÜ: İkinci yarı beklentilerim çok farklı de-
ğil. Ben olaya biraz daha uzun soluklu bakmak gerektiğini 
düşünüyorum. Geçen yılın satışının üzerinde bir pazar bekli-
yorum. Otomotiv sektörü bu ülke için çok önemli. Hükümet 
tarafından alınacak kararların, sektöre fayda getirmesi gere-
kiyor. Showroom’lar dolu. İnsanlar beklentilerini satın alıyor. 
Türkiye’nin nüfusunda artış, ekonomisinde büyüme var. Sek-
törün de bu bilgiler ışığında daha da pozitif olacağına inanı-
yorum.  Bazen ekonomide bir frenleme de olabiliyor. Ben bu 
frenleme halinde bile çok da trajik bir değişim olabileceği-
ni bu noktadan sonra düşünmüyorum. Durum artık endişe 
duyacağımız bir noktada değil. Sanayi Bakanlığı sektöre bir 
yaklaşım gösterdi, sektör dernekleri ile uzlaşı içerisinde ça-
lışmalar yapılıyor, bundan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Artık kriterlerin daha net ifade edilmesi lazım, karbondioksit 
emisyonumu dikkate alınacak yoksa motor hacmine mi ba-
kılacak, bunların netleşeceği bir döneme giriyoruz.Sektörde-
ki en tehlikeli durum, belirsizlik. Yapılan çalışmalar sebebiyle 
artık bu belirsizlikleri daha az yaşayacağımızı düşünüyorum.

Tamer ATSAN: Fırat bey, Yabancı yatırımcıların 
sektörle ilgili iştahlarını nasıl görüyorsunuz?

Fırat ŞAHİN: Türkiye’deki yatırımların büyütülmesi ile il-
gili, Yurt dışındaki ana firmaların olumlu baktığını biliyorum. 
Bu da Türkiye’ye olan güvenin arttığını gösteriyor. Önümüz-
deki döneme olumlu ve temkinli yaklaşmak lazım. 

Başka olumlu bir gösterge de Nisan ayında çok başarılı bir 
şeklide gerçekleştirilen OYDER konferansına ilgili Bakanla-
rın katılmaları. Bakanlarımızın ve TOBB Başkanının verdikleri 
mesajlardan sektöre verilen önemi hissedebiliyorsunuz.

Ben bu kadar kapsamlı ve iyi organize edilmiş bir konferans-
tan dolayı OYDER’i kutluyorum. 

“Seyra TOPRAK: Satış ile ilgili çok fazla 
reklam varken, servis ile ilgili reklam çok az. 
Markaların merkezleri tarafından tüketiciye 
yetkili servislerin önemi anlatılmalı. Özel 
servise götürdüğünde neler kaybedebileceği 
konusunda müşteri bilinçlendirilmeli diye 
düşünüyorum.”

“Fırat ŞAHİN:  Müşterinin beklentisi ile bizim 
verdiğimiz arasında bir fark olabileceğini 
kabul etmeliyiz. Bugüne kadar hep satış 
odaklı çalıştık. Bundan sonraki yapılanmada 
Satış Sonrası hizmetlerin ağırlığını 
arttırmalıyız.”
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

Geçmişten bugüne
yetkili satıcılığın mukayesesi ve 
2011 pazar değerlendirmesi

Demirhan DİNÇ
OYDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı
Kırmak Oto Ticaret A.Ş.

2 000 yılı öncesi ve sonrası Yetkili Satıcılığı kar-
şılaştırdığımızda niteliksel ve niceliksel büyük 
farklar olduğu görmek çok kolaydır. Artık dün-
ya normlarındaki büyük plazalarda, belli bir iş 
gücü ve ciddi sermayelerle  kurumsal çatıda fa-

aliyet göstermekteyiz. Yeni dönemde araç satarken müşteri 
ihtiyaçlarını iyi anlama ve doğru yönlendirme yapabilme ka-
biliyeti öne çıkmıştır. Günümüzde bilgiye kolay ulaşabilme 
imkânları nedeniyle bilgili ve donanımlı müşteriye ancak iyi 
yetişmiş, konusunun uzmanı olan personel ile hizmet etmek 

bu işin gerekliliği haline gelmiştir. Markalar arası rekabetin 
son haddine varmış olduğu bugünlerde, marka içi rekabette 
bu durumdan nasibini almıştır. Müşteri memnuniyeti adına 
distribütörlerin koymuş olduğu standartlar nedeniyle hem 
yatırım, hem de işletim maliyetleri çok artmıştır. Oyuna gi-
recek yeni oyuncu bulmak çok zorlaşacaktır. Yapılan yatı-
rımların geri dönüşü hemen hemen imkânsıza yaklaşmıştır. 
Bu yatırımların yapılacağı alanlar da metropollerde git gide 
azalmaktadır. Bu nedenle sektörün, akaryakıt sektöründe 
olduğu gibi bayrak değişimleri ile ilerleyeceğini düşünüyo-
rum.  Distribütörler, sabit maliyetleri arttırmadan mevcut iş 
gücü ile daha fazla satış yapabilme, daha fazla hizmet vere-
bilme yollarını geliştirmelidirler. Bu yolları dizayn ederken, 
Yetkili satıcısına daha fazla personel istihdam ettirerek de-
ğil; prosesleri sadeleştirerek yardımcı olmalıdırlar. Müşteriye 
dokunan bizlerin sesine daha fazla kulak verilmeli masa başı 
kararlarla düzenlemeler yapılmamalıdır. Yapılan düzenle-
menin fizibilitesine bakılmalı, bizlere getirdiği yükler çok iyi 
irdelenmeli, satış başı maliyetler, Satış Sonrasında İş kabul 
kartı başına sabit giderlerle işin idamesi çok iyi sınanmalıdır. 
Bizlere düşen görev ise gider yönetimi daha iyi yapmaktır. 
Çünkü çok satarak gelirlerimizi arttıramamaktayız; o zaman 
geriye giderlere hakim olmak kalıyor. Yetkili Satıcılık bağım-
sız bir kurum olmadığı için sağlayıcının aldığı kararlarla rota-
sını çizdiğinden; doğru karar sorumluluğu tamamen distri-
bütördedir. Bizlerin mutluluğu da buradan geçmektedir.

Son üç yıldır, gerek hükümetin aldığı kararlar, gerekse sağ-
layıcıların hızlı cevap vermesi sayesinde otomotiv sektörü-
müz sadece Türkiye de değil, Avrupa’da da hacmi ve trendi 
nedeniyle yıldız haline gelmiştir. Yurtdışında görüştüğüm 
meslektaşlarım da bu duruma biraz kıskançlıkla bakıyorlar. 
Bizler de kazançlarımızın azlığı ve yatırımlarımızın büyüklü-
ğü karşısında ezilmemeye çalışıyoruz. 

2011 yılı son 3 yıla göre satış eğrisi olarak farlılık gösterece-
ği kanaatindeyim. Haziran ayına kadar geçen yılın üzerinde 
seyreden satışların, tedrici olarak azalıp 2010 yılı seviyesi 
veya biraz daha altına gideceğini; yılı 810.000.- ile 830.000.- 
bandında kapatacağımızı tahmin etmekteyim. Tabiki bu 
tahminlerimizin içinde insan faktörünün olduğunu unutma-
mız gerekir. İktisadın bir bölümü müspet ilim ile yürürken 
bir kısmıda beşeri faktörlere dayanır. Bu nedenle şartların 
aynı kalacağını düşünerek yapmış olduğum bir öngörüdür.

Hepimize bol kazançlı, bereketli ve mutlu bir  ikinci yarı yıl 
temenni ediyorum.  
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Otomotiv sektörünün 
finansmanında 
örnek modeller geliştirdik

Otomotiv satışları ile kredi faizleri arasında açık 
bir korelasyon olduğu biliniyor, Türk tüketicisinin 
alım için harekete geçtiği kredi faizi seviyesi ne-
dir?

T üm bireysel krediler için farklı faiz oranları ve 
farklı faiz esneklikleri bulunmaktadır. Taşıt kre-
dileri de faize duyarlı kredi türlerinden olup, 
faiz oranlarındaki yükselişler araç alımını öte-
leyebilmektedir. Tüketiciyi yoğun olarak taşıt 

kredisi kullanımına yönelten faiz oranının, aylık %1,5’un al-

tında olduğu söylenebilir. Ayrıca faiz oranlarının değişimine 
yönelik beklentiler de, tüketicilerin taşıt kredisine olan ta-
leplerinde etkili olmaktadır. 

Munzam karşılıklarındaki artış faizlere nasıl bir 
etki yapacak?

Maliyetlerdeki artışlar kaçınılmaz olarak faizlere yansıtılmak-
tadır. Son faiz değişiklikleri sonrasında  36 ay vadede ilave 
taksit  maliyeti 12 TL’dir. Dolayısıyla taksitlerdeki bu cüzi ar-
tıştan ziyade tüketicilerin ileriye yönelik beklentileri satışları 
etkileyecektir. 

Otomotiv sektöründe yaşanan yüksek talep ve re-
korlar, finans sektörü ile otomotivi çok yakınlaştır-
dı. Geleceğe yönelik ortak iyileştirme çalışmaları 
veya işbirlikleri yaşanabilir mi?

Bankamız özellikle otomotiv sektörünün finansmanı konu-
sunda öncü rol oynamış ve geliştirdiği finansman modelleri 
örnek olarak sektörde uygulama haline dönüşmüştür. Müş-
teri memnuniyetini odağına alan çalışmalarımız devam et-
mekte olup,  üretici firma bazında farklı uygulamalara açık 
bir şekilde işbirliklerimize devam etmekteyiz.   

Otomotiv sektöründe son dönemlerde yaşanan talep ar-
tışı, yüksek satışlar ve rekabet ortamı, otomotiv firmaları-
nın finansal alanda müşterilere çeşitli seçenekler sunma 
gereksinimini beraberinde getirmiştir. Son zamanlardaki 
trende bakıldığında otomotiv firmalarının kendi finansman 
şirketini kurma yoluna gittikleri görülmektedir. Otomotiv 
firmalarınca kurulan finansman şirketleri daha çok banka-
lar veya  tüketici finansman kuruluşları ile iş ortaklığına gi-
dilmesi suretiyle oluşturulmaktadır. İş ortaklıkları kurularak 
yakın ilişkiler içerisinde çalışılması, hem firmaların hem de 
müşterilerin ihtiyaçlarının yakından takip edilebilmesi ve 
karşılanabilmesi adına banka ve tüketici finansman kuru-
luşlarına da birtakım avantajlar sağlamakta olup, geleceğe 
yönelik ortak iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.  

Recep ORAM
İş Bankası Bireysel Krediler Bölüm Müdürü
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Her markanın kendi 
değer zincirini oluşturması 
kaçınılmaz

Faizdeki dalgalanmaları nasıl yorumluyorsunuz?

D evletin  munzam karşılıklarını artırması ne-
deniyle bankaların maliyetleri artmıştır. 
Buna bağlı olarak da banka faiz oranlarının 
yükseliş  trendine girdiğini gözlemlemekte-
yiz. 

Pazardaki yoğun rekabet zaman zaman tüketici kredi faiz 
oranlarının gerektiğinden daha  düşük seviyelerde olmasına 
neden olmaktadır. Önümüzdeki dönemde her finans kuru-

luşunun kendi operasyönel gider ve kaynak maliyetlerini  
dikkate alması gerekmektedir. Bununla beraber, faizlerde 
geçen yıla göre göreceli bir yükseliş olacağını beklemekte-
yiz. Bu dönemde tüm finans kurumlarının özellikle banka-
ların farklı ilgi alanlarında farklı fiyatlamalar yapması müm-
kündür.

Özellikle son dönemde banka ve kredi kuruluşları-
na başvurularda olumsuz değerlendirmelerin art-
tığı gözleniyor, Bu bilinçli bir strateji midir? Bun-
dan sonra krediler daha zor verilecek?

2011 yılında, taşıt kredisi kullanımında geçen yıla oranla artış 
öngörmekteyiz. Geçen sene mevduat faizlerinin daha düşük 
olması nedeniyle tüketiciler peşin satın alımı tercih etmek-
teydi. Bu yıl mevduat faizlerindeki artış sebebiyle tüketiciler 
mevduatlarını bozdurup peşin araç satın almak yerine kredi 
kullanımına yöneldiler. Bundan dolayı, geçen yıl yüzde 60 
oranında olan kredi kullanımının, bu sene yüzde70 oranla-
rına yükselmesini beklemekteyiz. Kredi talebindeki bu artış 
ve piyasadaki dalgalanmalara parallel olarak bankaların kre-
di değerlendirme iştahları da dalgalanmaya uğrayacaktır.

Türkiye’de geçmiş istatistiksel verilere baktığımızda özellikle 
satışların yükseldiği yılların ardından müşteri kredibilitesin-
deki göreceli düşüş sebebiyle kabul oranın kısmen azaldığı 
gözlenmektedir. Bu durum olağan bir durumdur. Özellikle 
bu dönemlerde markaların kendi finans kurumları ve stra-
tejik ortaklık yaptıkları finans kuruluşları kredi kullandırı-
mına daha fazla destek vermektedir.Otomotiv piyasasının 
büyümesine parallel olarak otomotiv şirketlerinin kendi 
yapıları içerisinde oluşturacakları finansman kuruluşlarına 
yer vermeleri kaçınılmaz bir sonuçtur. Sürdürülebilir büyü-
me ve karlılık ancak ürünü üreten şirketin satış, pazarlama 
ve kredi desteğini de bünyesinde vermesiyle mümkündür. 
Ekonomik dalgalanmalardan minimum etkilenmek için her 
markanın kendi değer zincirini oluşturması ve katma değer 
yaratacak  her alanda yer alması kaçınılmazdır.

Önümüzdeki dönemlerde Türkiye’de de Avrupa’da olduğu 
gibi daha fazla otomotiv markası kendi finansman şirket-
lerini kurarak tüketicilerin kredi ihtiyaçlarını karşılayacaktır. 
Bundan sonraki dönemlerde Türkiye’deki kredi kullandırım-
larında tüketici finansmanı şirketlerinin payının artmasını 
beklemekteyiz.  

Kemal ÖREN
vdf Genel Müdürü
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Otomotiv sektöründe gelişen pazarı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

2 009 yılında devletin 6 ay boyunca verdiği ÖTV 
desteğiyle yılı toparlamıştık. 2010 yılı için ise 
yine devletin vereceği yeni bir ÖTV veya KDV 
desteği ile yüzde 10-15 arasında bir büyüme 
olacağını düşünüyorduk. Bu destek olmazsa 

yüzde 10-15 arasında bir küçülme beklediğimiz 2010 yılını 
devletin desteği olmadan tamamladık.

Destek olmadan 2010 yılını sektördeki hiçbir oyuncunun 
öngörmediği adetler ve satışlar ile yaşayarak geride bırak-
tık. Bu sektörümüz için sevindirici ve iyi bir sonuç oldu. Ta-
şıt kredi faiz oranları bugüne kadar satışlarımızı destekledi. 
Bundan sonraki dönemde kredi faiz oranlarının yükselme 
eğilimi az da olsa olumsuz etkilemeye başlayacaktır.

2011 yılının ilk 6 ayını geride bırakırken, tedarikte özellikle 
dizel araçta ve model bazında sıkıntılar yaşamamıza rağmen 
iyi adetlerde satışları hep birlikte gerçekleştirdik. Bu çok 
memnuniyet vericidir. İkinci 6 ayın ilk çeyreği biraz durgun 
geçse de son çeyrekte satışların çok iyi olacağı kanaatini ta-
şıyorum. Önümüzdeki yıllarda kendimizi ve altyapımızı bir 
milyonluk pazara hazırlamalıyız.

Yetkili satıcılık müessesinde hangi sıkıntılar 
yaşanıyor? Sizin önerilerin neler olabilir?

Yetkili satıcılık 90’lı yıllara kadar yatırımı düşük, satışdan ise 
iyi para kazanılan, çalışma sermayesine bile az ihtiyaç olan 
hatta servis yatırımını hiç kimsenin düşünmediği bir iş ko-
luydu. 90’lı yılların sonunda sektörümüz plazalarla tanışma-
ya başladı. Dünyada benzeri az görülen büyüklükte plazalar 
ile altyapısı çok güçlü bir döneme girildi. Gerçekten sektörü-
müzde çok satmak önemlidir, fakat bunun yanında karlı sat-
manın da önemli olduğunu unutmamalıyız. Bu gerçekle biz 
yetkili satıcılar kendimizle yüzleşmeliyiz. En büyük tehditin 
her markanın kendi içerisinde olduğunu hepimizin biliyor 
olması gerekiyor.

2001’de yaşadığımız kriz hepimize küçük karlarla ayakta kal-
mayı öğretti. Karlılığımızı hiç bir şekilde yükseltemeyince, 
hepimiz giderlerimizi mercek altına aldık. Yine 2001 öncesi 
stoklar, hepimize para kazandırırken, 2001 sonrası stoklar el 
yakmaya başladı. Bütün bu gerçeklek bizi yeni kar merkezle-
ri bulmaya yöneltti. Plaza çatısı altında 5-6 işi bir arada zaten 
yapıyoruz, bu ayrı departmanların hepsinin kar etmesi daha 
önemli  hale geldi. Çünkü araç satışı dışında buralardan para 
kazanamazsak ayakta kalmanın çok olduğunu artık hepimiz 
iyi biliyoruz. İdeal olan servis karlarımız ile sistemin tüm gir-
dilerini karşılamımızdır. Araç satış karının da yatırımcıya kar 
olarak kalması ideal olandır. Ancak bu dönemi de artık yavaş 
yavaş geride bırakmaya başlıyoruz.

Sektörümüzün önünü açacağına inandığım ve bir milyon ve 
üzeri satışlara kolay gelebilmemize katkı sağlayacak destek 
bana göre vergi düzenlemesidir. Araçların fiyatları üzerinde-
ki vergi yükünün azalmasının ve AB uyum yasaları çerçeve-
sinde Avrupa’daki seviyelere çekilmesinin artık kaçınılmaz 
olduğu kanısındayım. 

Araç fiyatları 
üzerindeki vergi 
yükleri azaltılmalı

Tarhanlar Otomotiv, 41 yıllık başarılı bir ticari geçmişe ve dene
yime sahip olan Mehmet Tarhan ve kardeşleri tarafından 1998 
yılında kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tarhan, 41 
yıl önce bakkal dükkanı ile başlayan ve zaman içinde kurulan 
aile şirketlerinin bugün geldiği noktanın, kardeşlerinin toplam 
başarısı ile geldiğini ifade etmektedir. Aile şirketlerinin bu ba
şarısının sırrı, hem işlerine hem de birbirlerine duydukları say
gı, sevgi ve birliktelikten kaynaklanmaktadır. Bugün yaklaşık 
150 kişi istihdam eden Tarhanlar Şirketler Grubu otomotivin 
yanı sıra, inşaat, beyaz eşya, likit gaz, gıda, tarım ve hayvancı
lık sektöründe başarılı işlere imza atmaktadır.

Mehmet TARHAN
Tarhanlar Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı
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Cem Davran:
Bayi olmak demek, markayı 
geleceğe taşımak demek

Cem Davran, 1964 yılında İstanbul'da 
doğdu. Tiyatroya 1976 yılında Türk Ticaret 
Bankası Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Bir 
yıl sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na çocuk 
oyuncu olarak girdi.

1980 yılında stajyer kadroya, 1983 yılında 
da asal sanatçı kadrosuna alındığı Şehir 
Tiyatroları'nda, üç yıl da Yönetim Kurulu 
Üyeliği yaptı.

1991 yılından başlayarak üç sezon Dormen 
Tiyatrosu'nda "Çılgın Sonbahar" oyununda 
konuk oyuncu olarak oynadı. Bir süre 
okullarda tiyatro çalışmaları yaptırmış, 
Yıldız Üniversitesi'nde öğrenciyken bir 
arkadaşı ile birlikte "Yıldız Üniversitesi 
Oyuncularını kurmuş ve yönetmiştir.

Bugüne kadar elliye yakın oyunda rol 
almış,tiyatronun yanında televizyon 
ve sinema çalışmaları yapmıştır. Şehir 
Tiyatrolarında oynadığı "Gazeteciden Dost" 
adlı oyundaki rolüyle 1996'da, Tiyatro 
İstanbul'da oynadığı "Yeni Baştan"daki 
rolüyle 1997'de Avni Dilligil "Yardımcı 
Rolde En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık 
görülmüştür. 

Röportaj: Tamer ATSAN
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Oyunculuğa nasıl başladınız?

T iyatroya ilgim çok fazlaydı. Babam tiyatroda 
teknik ekiptendi. Salona oturduğumda, de-
koru, sahne ve kapıların arkasını çok merak 
ederdim. Rüyamda kendimi orada görürdüm. 
Her çocuk, oyun oynama dürtüsünden dolayı 

potansiyel bir oyuncudur. Galatasaray minik takımında oy-
nuyordum. Maçlarla çocuk oyunları zamanları çakışınca ti-
yatroyu tercih ettim.

Otomobillerle olan bağınız nedir?

1974 yılında taksi satın almıştı babam. 56 model playmod. 
Taksiyi kullanan şöförler yüzünden arabamız hurdaya dön-
dü.  Babam ‘’Hangi işi yaparsan yap, işinin başında ol derdi.’’  
Çok araba meraklısı bir genç olmadım. Arkadaşlar kullan-
maya özenirlerdi. Ben hiç özenmedim. İlk arabam 87 mo-
del Serçe idi. Hayatım boyunca ikinci el araba hiç almadım. 
Sonrasında uzun yıllar Mercedes kullandım. Range Rover’la 
4x4’e geçtim. Araba kullanma dürtüsü yoktur bende. Gerek-
tiğinde sürat yaparım. Hedefim yine binek oto olarak Mer-
cedes geçmek.

Otomobil satın alırken bayi sisteminden bire bir 
hizmet alıyor musunuz?

Kullandığım aracın servisine çok önem veririm. Benim ara-
cım Borusan çıkışlı, fakat hizmetin geliştirilmesi gerekli diye 
düşünüyorum. Tesisin büyük ve ihtişamlı olması hizmetin iyi 
olduğu anlamını taşımıyor hiçbir zaman.

Bana göre Bayi olmak demek, markayı geleceğe taşımak de-
mek. Bayiliklerde servis kısmında iyi hizmet benim için çok 
önemlidir. Bayi tüm inisiyatifini müşteriden yana kullanma-
lıdır.

İstanbul trafiğini nasıl değerlendiriyorsunuz?  

İstanbul’un trafiği ile ilgili ülkenin genel bakışını ve sosyo-
ekonomik durumunu iyi anlamak lazım. Ben çoğu zaman 
trafikte boğuşmamak için taksi ve metro kullanıyorum. 
Bana göre İstanbul’da toplu taşımacılığın 10 katına çıkması 
lazım. Bu konuya büyük destek vermek lazım. Trafikte üs-
tünde lamba olan her araç emniyet şeridini kullanıyor, ki-
min ne olduğu hiç belli değil. Bir de mümkünse kadınların 
daha az araç kullanmasını sağlayacak yöntemler bulmalıyız. 
Bana göre kadın sürücülerin yüzde 90’ı kötü sürücü. Araçtan 
anlamıyorlar. Eşime hep aracın nasıl çalıştığını teknik olarak 
bilmesi gerektiğini söylerim. 



GAZETECİ GÖRÜŞÜ

36 TEMMUZ 2011

En ucuz 
otomobilin 
yüzde 42'si 
devletin 

F atura bedeli 10 bin Euro olan bir ithal araç anahtar 
teslimi oluşuncaya kadar, puldan ardiyeye, KDV’den 
ÖTV’ye kadar fiyatının üzerine devlet tarafından ko-
nan yüzde 42’lik fiyat farkına uğruyor. 

Distribütörlerin ithal ettikleri lüks araçlar yerine, 
özel ithalatçıların ithal ettiklerini tercih eden kullanıcılar aracın 
modeline göre 30 bin Euro’ya kadar daha az para verebiliyorlar. 
Bu araçların ithal edilmeden önce kullanılmış olması, yurt dışında 
bir finans kuruluşunda ödenmemiş borçlarının bulunması ya da 
genellikle yapıldığı gibi gerçek faturası yerine daha düşük bir fa-
tura ibraz edilerek ithal edilmiş olması ise bir şikayet ya da ihbar 
olmadığı sürece pek kimsenin umurunda olmuyor.

Bir süre önce başlayan bir soruşturma bu şekilde ucuz satın alın-
mış otomobillerin 2009-2010 yılları arasında kullanılmış oldukları 
halde ülkeye ‘sıfırmış’ gibi ithal edildiklerini ortaya koydu.

Ancak bu haberler sırasında gelen tepkiler, yasadışı işleri yapan 
şirketlerden çok, araçları çok yüksek kârla ve pahalıya sattıkları 
iddia edilen resmi ithalatçılara yönelikti. 

Bu tepkilerden yola çıkarak, ithal otomobil satın alacak olanlara 
bir rehber niteliğinde olması için bir aracın ithal edildiği andan, 
anahtar teslimi fiyatının oluştuğu tüketiciyle buluşana kadar fi-
yatının üzerine hangi kalemlerin konulduğunu araştırdık. Ortaya 
çıktı ki, bir aracın anahtar teslimi fiyatı oluşana kadar maliyet fi-
yatının üzerine konan kalemlerin neredeyse tamamı devlete ait. 

26 bin 800 Euro’nun15 bin 150’si devletin

Diyelim ki bir aracın ithal edilirken beyan edilen fiyatı 10 bin Euro 
olsun. Bu aracın navlun, pul bedeli, sabit vergiler, gümrük mas-
rafları, sabit ardiye gideri ve radyo teybi için ödenen TRT bardro-
lü gibi giderleri hesaplandığında ithalatçı firmaya maliyeti 10 bin 
728 Euro oluyor. 

Distribütör kâr marjını bu rakam üzerinden koyuyor. Bu rakamın 
yüzde 5 olduğu kabul edilirse, 10 bin Euro’luk bir aracın bayiye 
gelişi 11 bin 264 Euro’yu buluyor. Bayinin yüzde 5’lik kârı da ek-
lendiğinde aracın ÖTV ve KDV hariç fiyatı 11 bin 828 Euro olarak 
belirleniyor.

Bu fiyat oluşana kadar aracın hangi tip bir motora sahip olduğu-
nun hiçbir önemi olmuyor. Bu araç 1,6 litre de, 2,0 litre de olsa 

eğer fatura bedeli 10 bin Euro’ysa aynı rakama malolabiliyor. Fi-
yat farkını ÖTV oranları oluşturuyor. 

Fatura bedeli 10 bin Euro olan bir aracın anahtar teslim fiyatı, mo-
tor hacmi 1,6 litre ise 20 bin 338 Euro, 1,6 litre üstü, 2,0 litre altı ise 
23 bin 548 Euro, 2,0 litre üstü ise 26 bin 898 Euro oluyor. 

Fark düşük fatura ile yaratılıyor

Fatura bedeli 30 bin Euro olan Avrupa Birliğ’nden ithal edilen bir 
aracın tüm navlun ve harç giderleri ile yüzde 5 distribütör ve yüz-
de 5’de bayi kârıyla birlikte ÖTV ve KDV’si hesaplandığında fiyatı 
yaklaşık 74 bin 700 Euro’ya geliyor. Bu rakamın 41 bin 500 Euro’su 
devlete ödeniyor. Halbuki aynı araç 30 bin yerine gümrüğe 25 
bin Euro olarak beyan edildiğinde anahtar teslimi fiyatı 62 bin 
804 Euro’ya devletin geliri ise 34 bin 900 Euro’ya düşüyor. Bire 
bir aynı olan iki araç arasındaki fiyat farkı ise 12 bin Euro’ya yak-
laşıyor. 

Grey marketin faturada göstermediği 5 bin Euro’luk fark açıktan 
bile alınsa, iki araç arasında fark 7 bin Euro gibi rakam oluyor. 

Motor büyüdükçe devletin geliri artıyor

1,6 Litre altı ithal araç

Baz Fiyat 10.000 Euro 
Navlun ve diğer 643 Euro
Dist. ve bayi kârı 1.100 Euro
Devletin geliri (% 42) 8.595 Euro 
Anahtar teslimi 20.338 Euro

1,6 üstü 2,0 litre altı ithal araç

Baz Fiyat  10.000 Euro 
Navlut ve diğer 643 Euro
Dist. ve bayi kârı 1.100 Euro 
Devletin geliri (% 50) 11.805 Euro 
Anahtar teslimi 23.548 Euro

2,0 litre üstü ithal araç

Baz Fiyat  10.000 Euro 
Navlut ve diğer  643 Euro
Dist. ve bayi kârı 1.100 Euro 
Devletin geliri (% 56) 15.154 Euro 
Anahtar teslimi 26.898 Euro

Hakan ÖZENEN
Otomotiv Editörü
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Otomobil de çok değişti.

Rekabet çok değişti.

Müşterilerimizin beklentisi çok değişti.

Artık bu gelişim, değişim süreleri çok daha hızlı olmaktadır.

Birkaç yıl öncesinde müşterilerimizi gruplar halinde takip etmek 
önemliyken, artık tek tek takip edilmeye başlandı. Müşteri odak-
lılık konusunu artık çok daha sık duyuyoruz ve  duymaya devam 
edeceğiz.

Bir bayiyi diğer bayilerden farklılaştıran, müşterileri almaya ikna 
eden en önemli özellik onlara yaşatılan satın alma deneyimidir. 
Müşteri ile temas edilen noktalarda taleplere bir seferde en ça-
buk yanıtı vermeyi sağlayan sistemler, sanki kendisinden başka 
hiçbir müşterimiz yokmuşçasına davranmamızı sağlayacak des-
tek sistemleri oluşturmamışsak; müşterinin daha önceki temasla-
rını izleyecek bir veri tabanını hayata geçirmemişsek, çok istesek 
de yeterince müşteri odaklı olamayız.

Müşterilerin beklentilerini karşılamak, iş akışlarını başarılı bir şe-
kilde yönetmek insan gücü ve yetersiz yazılımlar ile yapılamaya-
cak kadar zor ve karmaşık.

Türkiye ve dünyada otomobil bayilerinde kullanılan yazılım 
(DMS) sistemlerine bakıldığında, bir çoğu üretici ve distribütör 
kuruluşlar tarafınca organize edilen ve genelde kendilerine bilgi 
akışı sağlamak için geliştirilen yazılımlardır. Çoğu başka amaçlı 
Muhasebe, Kaynak planlama, Müşteri takip ve benzeri yazılım-
ların bileşkesiyle oluşturulmuşlardır. Öncelik olarak bayi iş akışı 
ve güvenliği düşünülmediği gibi, pek kullanıcı dostu ekranlara 

da sahip değildirler. Oysaki otomobil ticaretinin en önemli ve zor 
kısımlarının başında müşteri ile temas edilen satış ve servis nok-
taları gelmektedir.

1974 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Günerler Oto-
motiv, 15 yılı geçkin bir süredir temsil etmiş olduğu markanın 
sağladığı yazılımlar dışında Excel ve kendi imkânlarıyla geliştirdi-
ği yazılımlar sayesinde çalışmaktaydı. Ancak artan müşteri adet-
leri ve ihtiyaçlar mevcut sistemler ile yönetilemez hale gelmişti. 
Bir araştırma yaparak yurt içi ve dışı çok fazla sayıda yazılım fir-
ması  ile görüşülmüş, sadece bu konuya odaklanmış ve tam bir 
çözüm üreten yazılım firması bulunamamıştır. Neticesinde 2009 
yılında Zugo Bilgi Sistemleri AŞ. kurma kararı ile bu arayış sonuç-
landırılmıştır. Zugo otomobil bayileri için yazılım geliştirmek için 
kurulmuştur. Bu gün itibariyle toplam 32 kişilik kadrosu dokuz 
ilde çalışanları bulunmaktadır.

Birçok danışman ve uzman ile yazılım dilleri, gelişen trendleri in-
celememiz neticesinde web tabanlı bir programlama alt yapısı 
olması ve sağladığı imkânların niceliği nedeniyle MS Silverlight 
ve uyumlu program geliştirme platformları seçilmiştir.

MS Silverlight’ın doğasında bulunan dokunmatik ekran desteği, 
görsel zenginliği ve gün geçtikçe gelişmekte olan tablet bilgisa-
yar gibi mobil cihazlara olan uygunluğu seçilmesinde önemli rol 
oynamıştır. Veri tabanı alt yapısı olarak Microsoft SQL ve Oracle 
veri tabanı imkânları kullanılmıştır.

2010 yılında Renault Mais ve REYSAD (Renault Yetkili Satıcılar 
Derneği) tarafından açılmış olan DMS ihalesine ZUGO, Impetus 
programıyla iştirak etmiştir. Zugo yurt içi ve dışı 15’den fazla katı-
lımcı arasından ihaleyi kazanmıştır.

Renault Mais Bilgi işlem müdürlüğünün, bayi katılımıyla hazırla-
dığı ağır ve detaylı şartnamede yer alan Bayiler için bir yazılım 
felsefesi teknik şartların yanında en önemli kriter olarak konul-
muştur. Zugo Impetus bayi yönetim yazılımımızın teknik şartların 
tümünün yanı sıra bu önemli kriteri başarmış olması bizim için 
çok değerlidir.

Zugo ayrıca Türkiye’ye yayılmış olan temsilcileri ile tüm yazılım 
eğitim, destek ve çağrı merkezi hizmetlerini de vermektedir.

Otomotiv sektöründe geçen 35 yıldan fazla tecrübe ve edinilen 
dostluklar sayesinde Zugo Impetus, bayilerin gözü ile bayiler için 
tasarlanmıştır. Çok markalı ve çok dilli bir yazılım olan Zugo Im-
petus gündelik işlerinize mükemmel şekilde adapte olur, bayiniz-
deki departmanların birbirleri ile uyumlu çalışması, veri yönetimi 
ve paylaşımlarının daha etkili ve verimli olmasını sağlar. Tekrar-
lanan iş akışlarını otomatik hale dönüştürerek, size zaman ve iş 
gücü kazandırırken, bayiniz için esas önemli olan müşterilerinize 
odaklanmanızı sağlar.

Zugo Impetus’un iş akışlarını tamamen elektronik ortama taşın-
ması nedeniyle yetki, kontrol ve onaylarının tam anlamıyla takip 
edilmesini sağlar. Çapraz satışlar yapılması için fırsatlar sunar. 
Dolaylı personel sayısında ciddi düşüşler sağlarken, verimliliği-
nizi en üst noktalara taşır. Esnek raporlama çözümüyle size özel 
raporlama imkânları sunar. 

Zugo Impetus bayiler için sağladığı birçok imkânın yanı sıra ana 
firma yazılımları, kredi sağlayıcılar ve benzeri entegrasyonları sa-
yesinde verimliliğinizi maksimum düzeye taşır. 

Nice Başarılı ve Kârlı Satışlar Dilerim…

Yetkili Bayi 
Yönetim 

Sistemleri 
DMS, Dealer 

Management 
System

M. Oğuz GÜNER
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2011 ve beş yıllık gelecekte otomobil pazarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

T ürk otomotiv pazarı kısa dönemde oldukça iyi gös-
tergeler ile yol alıyor. Türkiye 2010 yılında İç Pazar 
satışları yüzde 38, 2011 yılında ise 5 aylık süreç-
te yaklaşık 360.000 adet ile yüzde 59’luk rekor bir 
oranda büyümüştür. 2010 yılında motorlu araç üre-

timindeki yüzde 39 artış ile AB ülkeleri arasında 6.sıraya yerleş-
miştir. Sektör bazında bakıldığında Orta ve Doğu Avrupa’nın en 
büyük büyüme potansiyeline sahip olan ülkenin Türkiye olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Kişi başına düşen yıllık gelir seviyesi 
yükselirken, enflasyon oranınında da düşüş olacağı beklenmek-
tedir. Bu oranlar halihazırda tüm göstergelerde olduğu gibi kişi-
başına düşen araç oranının da yükselişinin kaçınılmaz olduğunu 
destekliyor. Yine 2011 rakamlarına bakıldığında OEM kategorisi 
ihracatta yüzde 9 artarken Yan Sanayi ayağıdan yüzde 30 büyü-
me kaydedildi. Bu büyüyen pazarın gerek Yetkili Satıcılara, gerek-
se İncitaş’ın da aralarında bulunduğu Aksam ve Parça üreten Yan 
Sanayi ürünlerin satış pazarlamasını yapan sektör oyuncularıına 
etkisinin de artarak yansıyacağı kanaatindeyiz.

Size göre sektördeki en büyük sıkıntılar nelerdir? Bu 
sıkıntıların çözümleri için neler önerirsiniz?

Sektördeki en büyük sıkıntılardan biri Avrupa piyasalarının za-
yıflamasından dolayı üreticilerin büyük darbe almasıdır. Araç-
larda olduğu gibi parçaların da yaklaşık yüzde 70’inin Avrupa’ya 
ihraç edildiği ve toplam otomotiv sektörünün yüzde 32’sini Yan 
Sanayi’den geldiğini düşünürsek etki de küçümsenemez boyut-
lardadır.

Özel Tüketim Vergisi ve KDV’nin vergi öncesi fiyatın yüzde 60 ile 
yüzde 100’ü düzeyinde olması ve Akaryakıt üzerinden alınan ver-
gilerin yüksek düzeyde olması da talebin bir miktar örselenmesi-
ni sağlayan sebeplerden olduğu da biliniyor.

İyi eğitimli ve AB ülkelerine göre düşük maliyetli işgücüne sahi-
biz. Gerek Ana sanayi, gerekse yan sanayide Teknolojinin yüksek 
seviyede kullanıldığı Ar-Ge çalışmalarını özellikle son yıllarda 
geliştiriyor olmamız da oldukça önemli bir detaydır. Doygunlu-
ğa ulaşmamış iç Pazar Otomotiv sektörünün her kırılımında ana 
fırsattır.

İncitaş’ın hedefleri nelerdir?

İnci Holding Grubunun yurtiçi pazardaki satış ve pazarlama ope-
rasyonunu yöneten İncitaş, müşterileri ile güçlü iletişimi olan bir 
bayi organizasyonu ile Türkiye genelinde faaliyet göstermek-
tedir.  Akü kategorisinde; İnci Akü, EAS Akü ve Hugel akü’nün 
satış ve pazarlamasını toplamda 100’ü aşkın ana bayi ve 3000’i 
aşan perakende bayisi ile yürütürken;  Ağır vasıta jant grubunda 
Türkiye’nin en büyük jant üreticisi olan Hayes Lemmerz- Jantaş 
İnci ile 2011 yılında jant pazarında açık ara lider konuma ulaş-
mıştır. Lastik kategorisinde de Aurora, Kenda, Birla ve Apollo las-
tikleri ile faaliyet gösteren İncitaş, 2011 yılında Yağmur lastikleri 
kategorisinde dünya lideri olan Uniroyal lastiklerini de ürün ga-
mına eklemiştir.

2011 ve sonrası için üretimden, son kullanıcıya kadar değer zinci-
rimizin tüm bileşenlerinde kalıcı başarıya ulaşmanın anahtarının 
sağlıklı bir bayi ve perakende organizasyonu olduğunun bilinci 
ile kişisel ve kurumsal gelişimi destekleyen ve tüm bileşenler ara-
sı iletişimi güçlendiren aksiyonlar üzerinde yoğunlaşmak hede-
findeyiz. Bu hedef doğrultusunda Bayi ve perakende bayilerimiz 
için gelişim planlarımızı uygulamaya geçirerek tüm süreçlerimizi 
tekrardan masaya yatırarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefli-
yoruz.

İnci Holding olarak müşterilerimizin kalite, güven ve konfor bek-
lentilerini yenilikçi, lider hizmet ve ürünlerle, doğaya saygılı ola-
rak karşılamak ana hedefimizdir. 

Kalıcı başarıya 
ulaşmanın yolu sağlıklı 
bir bayi ve perakende 
organizasyonundan 
geçiyor

Cihan ELBİRLİK
İnci Holding İş Geliştirme Müdürü

Selim BAYBAŞ
İnci Holding Satış, Dağıtım 
ve Sistem Koordinatörü
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Hurda 
teşviği şart

T üketildikten sonra atılacak ya da öldükten son-
ra yok edilecek neredeyse her şeyin nasıl ve 
ne şekilde toplanıp, imha edileceği Türkiye’de 
kanunlar tarafından açıkça belirtilmiş durum-
da. Ancak her nedense yaşamımızın en önemli 

parçası otomobillerin ve motorlu kara taşıtlarının ömürlerini 
tamamladıktan sonra nasıl değerlendirileceği ve doğaya za-
rar vermeden nasıl yok edileceğiyle ilgili yakın zamana ka-
dar herhangi bir kanun yoktu. Ömrünü tamamlayan aracın 
nasıl trafikten çekileceğinden, kimlerin bu işlemi yapacağı-
na ve çekilmeden sonra nasıl değerlendirme yapılacağına 
dair hiçbir idari hüküm bulunmuyordu. Ömrünü bir şekilde 
tamamlayan araçlar “araba mezarlığı” denilen yerlerde çevre 
felaketi yaratacak biçimde öylece terk edilip bırakılıyordu. 
Yaşı genç ancak kaza nedeniyle perte çıkan araçlar ise perte 
çıkartılmasına rağmen yeniden yapılıp yollara çıkabilirken, 
bazı kazalı ya da eski araçların yaşayan parçaları oto sanayi-
lerinde “çıkmacı” denilen yerlerde değerlendirilerek mevcut 
araçlara bir tür organ nakli yapılıyordu. Ancak hiçbir uygula-
ma sağlıklı yol değildi ve eski araçlar hızla çevreyi kirletmeye 
devam ediyordu. Pek muhtemeldir ki Avrupa Birliği uyum 
süreci ve Kyoto Protokolü’ne taraf olmasaydık bu konuyla 
ilgili kolay kolay adım atmayacaktık. Ancak neyse ki 2009’un 
son gününde yürürlüğe giren Ömrünü Tamamlamış Araç-
lar Hakkındaki Yönetmelik bu konuya net bir çözüm sundu. 
Avrupa Birliği normları esas alınarak hazırlanan yönetme-
lik ömrünü tamamlamış araçların ne olacağıyla ilgili dünya 
standartlarında çözüm sunuyor. Daha önceki sayılarımızda 
yönetmeliğin hazırlanmasının ve yürürlüğe girmesinin ye-

rinde bir hareket olduğunu ancak uygulamada hurda araç-
ların değerlendirilip geri dönüşüme sokulacağı merkezlerin 
olmamasının yönetmeliğin sakat doğmasına neden olaca-
ğını belirtmiştik. 2009’un son gününde yürürlüğe giren ve 
12 aylık süreçte artık tamamen yönetmeliğin gereklerinin 
zorunlu hale geleceği Türkiye’de çeşitli atıkların değerlen-
dirildiği merkezler var. Bu merkezler aynı zamanda otomo-
billeri de geri dönüşüme sokuyor. Ancak bu merkezler özel 
olarak otomobille ilgilenmiyordu ve kuralsızlık, plansızlık 
içinde hareket etmelerinin yanında, nadir olarak otomobil-
le ilgileniyordu. Otomotiv sektörü yeni yönetmelik gereği 
adım atmaya başladı ve bu işe talip olan atık yönetim şir-
ketleriyle görüşmelere başlayarak kendi markalarının hangi 
atık yönetim şirketi tarafından değerlendirileceği, kimlerin 
parçaları sökeceği gibi konularda çalışmalara başladı ve an-
laşma aşamasına hız verdi. Sektör temsilcileri ODD ve OSD 
gibi kurumların liderliğinde bu konuda hummalı bir çalışma 
içinde. Çeşitli atık yönetim şirketleri de bu konuda sektör 
temsilcileriyle sürekli toplantılar yaparak yatırım çalışmaları-
na girişmiş durumda. Şimdi masada hangi markanın kiminle 
bu işi götüreceği ve atık yönetim şirketlerinin nerede, nasıl, 
ne çapta yatırım yapması gerektiği tartışılıyor. Yönetmelik 
dünya standartlarında ancak bu standartları karşılayacak 
henüz ömrünü tamamlamış araçları değerlendirecek bir 
merkez yok. Böyle bir merkez için ciddi yatırım ve çalışma 
gerekiyor. Türkiye’nin Avrupa’nın en yaşlı araç parkına sahip 
olduğu ve hurdaya çıkması gereken çevreyi kirleten binlerce 
aracın yollarda olduğu düşünülürse böyle bir yönetmeliğin 
oluşturulması ve merkezlerin açılması şarttı. Hükümet kriz 
döneminde hurda teşviğini bu yönetmeliğin olmamasını 
ve hurdaların değerlendirecek merkezlerin bulunmamasını 
gerekçe göstererek reddetmişti. Bundan sonra bu merkezle-
rin de yatırımlarının karşılık bulması, halkta da böyle bir bi-
lincin oluşması içinde idarenin kamunun üstün çevre hakkı 
yararını düşünerek hurda teşviği yolunda adım atması şart. 
Böylece çevreye ve trafiğe sayısız zarar veren araç trafikten 
çekilmiş olacak. Ancak hurda teşviğiyle beraber, yeni araç-
lardan az, eskilerden çok vergi alınması, emisyona dayalı 
vergi sistemine geçilmesi gibi artık elzem haline gelen vergi 
düzenlemeleriyle yönetmelik çok daha verimli işler hale ge-
lebilecek. 

Bu yazı Auto Haber dergisinden alınmıştır.

Yürürlüğe 2009 yılının son gününde 
giren ve 2011’den itibaren de zorunlu 
hale gelecek hurda araçların 
değerlendirilmesiyle ilgili yönetmelik 
sayesinde artık çevreye zarar veren eski 
araçlar yollarda ve araç mezarlıklarında 
bulunamayacak. Otomotiv sektörü yeni 
yönetmeliğin getirdikleri konusunda ciddi 
bir çalışma içine girdi.

Serhan ÇALBAK
Auto Haber Dergisi yazarı
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‘dan iş dünyasına
öğütler

Sen maliyetleri kontrol et, kar kendi başının 

çaresine bakar. 
Andrew Carnegie 

İskoç Sanayici

Paranın değerini anlamak için gidin biraz borç 

almaya çalışın. 
Benjamin Franklin

Bütün iş operasyonları sonunda 3 kelimeye 

indirilebilir; Kişiler, ürün ve kar.
Lee Iacocca

Bugün artık rahatça çalıştığımız hiçbir konu yok. Her alanda ve her bölgede acımasız bir rekabetle karşı karşıyayız. Güvenebileceğimiz tek şey, kendi yeteneğimiz ve rakiplerimize karşı yaratabileceğimiz üstünlüktür. 
Jack Welch Kar etmek çok önemlidir çünkü insanlarımızı işte tutan odur, yaptığımız işi yapmamızı sağlayan odur. Benim yapmaktan gurur duyduğum şey kar eden ve faturalarını ödeyen şirketler kurmaktır. 

Richard Branson

Eğer en iyi yüz ticari kuruluşu incelemeye 
kalkarsanız, eminim büyük bir çoğunluğunun 
başarısının özgün ve yenilikçi satış 
metodlarında gizli olduğunu fark edeceksiniz 

W Alton Jones

Yapabileceğiniz ya da yapabileceğinizi düşlediğiniz 
şey neyse, cesaretle aksiyona geçin.  Cesaret; deha, 
güç ve sihir içerir.

Goethe 

Yazarken ve konuşurken kesin olun, hele 
özellikle birilerine talimat verirken.

Epictetus, MÖ 50 Yunan Filozof

Paranızı ona sahip olmadan önce 
harcamayın.

Thomas Jefferson

Değerli okurlar,
Bu aydan itibaren ilginizi çekeceğini düşündüğümüz 
“iş dünyası için öğütler” köşesini hayata geçiriyoruz.
Bu köşenin Mimarı Sayın Koray TULGAR Yurt içi ve yurt dışı 
firmalarda Finans bölümlerinde yöneticilik yapmış ve hobi olarak 
sürekli olarak iş hayatı için değerli öğütleri toplayarak bu konuda 
önemli bir koleksiyona sahip olmuştur.
Sayın TULGAR ın aynı zamanda “Kar Artırma Yöntemleri” ve 
“Mustafa Kemal Şirket Yönetseydi” isimli 2 kitabı bulunmaktadır. 

Lüks ürünler lüks marjları yaratabileceğiniz yegâne 
yerlerdir.

Bernard Arnault, Dünyanın en zengin iş 
adamlarından, (CEO of LVMH)

Eğer şirket dışındaki değişim, şirket içindekinden 
fazlaysa, sonunuz yakın demektir. 

Jack Welch, General Electric
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OYDER’İN YENİ ÜYELERİ

METİN TAŞIT ARAÇ. TİC. VE SAN. A.Ş.

Ford Yetkili Satıcısı- Kayseri
1984 yılından itibaren Kayseri’de Ford Yetkili Satış ve Servis Noktası 
olarak faaliyet göstermektedir. 8.500 m2 kapalı, 4.500 m2 açık alan-
da Satış ve Servis Hizmetleri sunan firmanın ayrıca yedek parça ve 
aksesuar satışının yanı sıra birçok sigorta şirketi ile de servis anlaş-
ması bulunuyor. Periyodik eğitim süreçleri ile de güncel değişim-
leri ve gelişmeleri yakından takip eden deneyimli ve konularında 
uzman 90 personeli ile müşterilerine daima en kaliteli hizmeti ver-
meyi misyon haline getirmiş olan Metin Taşıt Araçları Tic. Ve San. 
A.Ş., bünyesindeki “Müşteri İlişkileri” departmanı ile de müşterile-
rinin istek ve şikayetleri ile yakından ilgilenerek Koşulsuz Müşteri 
Memnuniyetini ilke edinmiştir. Metinler & Köseoğlu Sigorta ile de 
sektörünün öncüsü olan 9 sigorta ve kasko şirketinin acenteliğini 
bünyesinde barındırmaktadır.  İkinci El araç satışı da gerçekleştiren 
firma, araçları satışa sunmadan önce 100 nokta kontrollerini yapı-
yor. Bu kontroller ile de 2.el araç müşterilerine de güvenli ve kaliteli 
hizmet sunmayı hedefliyor.

MEÇİKOĞULLARI

DEMOTO

Ford Yetkili Satıcısı- Burdur

Volkswagen Yetkili Satıcısı - Afyon

Meçikoğulları 1936 yılında bisikleti bölgesine getirmesiyle otomo-
tiv sektörüne girdi. 1951 yılında kamyon üzerine elle karosör yapı-
mına başladılar. 1951 yılından sonra nakliye ve karasör işini 1963 
yılına dek sürdürdüler. Bu yıldan sonra kamyon ticaretine başlayan 
Meçikoğulları 1968 yılında Ford yedek parça için Standart Belde 
bayiliği ile yedek parça sektörüne girdi. 1971 yılında Otosan (Ege 
Oto) bayiliğine başladı. 1971 yılından beri Koç grubu ile çalışmaları 
devam etmektedir. 1975 yılında lastik bayiliği yapmaya başladı. Me-
çikoğulları hali hazırda Burdur ve Isparta’da Ford Otosan bayiliğini 
yürütmektedir. Isparta’da showroom ve Bucak’da ise 6.000 m2 ka-
palı alan, 14 bin m2 açık alan üzerine kurulu tesislerinde satış, servis 
ve yedek parça bayiliği yapıyor. İkinci el araç ticareti de aynı tesiste 
yürütülmektedir. Baba Mehmet Meçikoğlu, oğulları Hasan ve Turan 
Meçikoğlu ile birlikte; dürüst, insana değer veren verilen sözleri 
zamanında ve eksiksiz ve zamanında yerine getiren amacı müşteri 
memnuniyeti olan bir firma olarak yollarına devam ediyorlar.

Volkswagen’in 2007 yılından bu yana Afyon ilindeki yetkili satıcısı 
olarak faaliyet gösteren DEMOTO, aynı zamanda Marka’nın Manisa 
ili yetkili satıcısı olarak da çalışmalarına devam ediyor.

Üstün hizmet anlayışını hedef edinen DEMOTO, Afyon ilinde Volk-
swagen Binek ve Ticari Araç showroomu, mekanik atölyeler, orijinal 
parça depoları, misafir kafeteryaları ile idari ve sosyal birimlerin yer 
aldığı, 650 m2’lik showroom ve 2500 m2’lik servis alanıyla faaliyet 
gösteriyor.  Satıştan servise, kredi hizmetlerine kadar tüm otomotiv 
ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm getiren DEMOTO Otomotiv, 65 
kişiden oluşan eğitimli uzman kadrosuyla Volkswagen müşterileri-
ne hizmet veriyor. Yetkili satıcılar ve ilgili kurumlar arasında iletişi-
mi, işbirliğin ve dayanışmayı sağlamak, ortak sorunlar için çözüm 
üretmek, üyelerine fayda sağlamak, geleceğe yönelik bilinçlendir-
mek ve sektörle ilgili gündem yaratmak amacıyla faaliyet gösteren 
OYDER’e üye Volkswagen yetkilisi satıcısı sayısı da DEMOTO’yla bir-
likte 30’a ulaştı. 
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A ylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi olan 
cnbc-e Business dergisinin Temmuz 2011 
sayısında Meryem Tek imzası ile yayınlanan 
bir haber gelişen Türkiye’nin tüketim alış-
kanlıklarının ve hızlı tüketim bölgelerinin 

değiştiğini ortaya koyuyor.

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Ipsos KMG’nin gerçekleştirdi-
ği hane tüketim endeksi araştırmasında ekonomimizde son 
10 yıldır yaşanan büyümenin lokomotifinin büyük iller değil 
gelişmekte olan iller olduğu iddia ediliyor.

Rakamlar incelendiğinde bu iddianın çok da yanlış olmadığı 
göze çarpıyor. Mart 2010-2011 döneminde elde edilen böl-
gesel büyüme rakamlarına göre en yüksek büyüme Karade-
niz bölgesinde görülüyor. %15,2 oranında bir tüketim bü-
yümesi elde eden Karadeniz geçen yıl aynı dönemde %9,8 
oranında büyümüştü.

Türkiye’nin genel olarak %10,4 büyüme kaydederek geçen 
sene ile aynı seviyede tamamladığı bu dönemde, Marmara 

ve Akdeniz gibi nispeten zengin bölgelerde tüketim büyü-
me hızı geçen senenin altında kalıyor.

Hala 48,8 Milyar TL ile en çok tüketime imza atan Marmara 
Bölgesi’nin büyüme hızında geçen senelerin altında kalma-
sı ise pazarın doyuma ulaşmaya başladığının bir göstergesi 
olarak yorumlanıyor. 

Araştırmayı cnbc-e Business Dergisi için yorumlayan araş-
tırma sahibi Ipsos KMG’nin Tüketici Panelleri Genel Müdürü 
Kıvanç Bilgeman’a göre bundan sonraki dönemde ön plana 
çıkacak olan iller gelişmekte olan bölgelerden çıkacak. Yıl-
lardır ekonomimizi sürükleyen başta İstanbul olmak üzere 
diğer metropoller artık lokomotif görevini Anadolu illerine 
bırakacak.

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri olan Marmara’nın 
payının düşmesi konusunda ise Bilgeman bir benzetme ya-
parak “Nasıl ileri ülkelerin çok düşük büyümeleri bile başarı 
kabul ediliyorsa bizim de Marmara’nın hızını azaltarak da 
olsa büyümesini aynı şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 
Marmara’nın hala bu ülkenin en değerli ve en büyük ili oldu-
ğunu unutmamalıyız” diyor.

Peki, bundan sonra hangi iller tüketimden daha fazla pay 
alarak Türkiye ekonomisinin büyümesinde lokomotif rolü 
oynayabilir? Bu konuda da Sn. Bilgeman’ın bazı tahminle-
ri var: “Bugün doyuma ulaşmaya başladığını gördüğümüz 
metropollerimiz yavaş yavaş yerlerini büyümekte olan illere 
bırakacak. Bizim için bu yerin yeni adayları arasında Bursa, 
Adana, Antalya, Hatay, Gaziantep, Konya, Kayseri, Eskişehir, 
Zonguldak, Çorum ve Diyarbakır bulunuyor. Ancak bu şe-
hirler de zamanı gelince yerlerini yenilerine bırakacaktır. Bu 
kaçınılmaz ve sağlıklı bir döngüdür.”

Tahminlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gös-
terecek elbette. Ancak aşağıdaki tablolardan da anlaşılaca-
ğı üzere, ülke ekonomimiz önemli bir değişim içinde. Belki 
Anadolu illerinin İstanbul ile yarışmaya başlaması herkes 
için çok daha faydalı olur. 

Bölgelere Göre Büyüme Oranları (%)
Mart 09 - 10 Mart 10 – 11

Türkiye 10,4 10,4
Marmara 8,5 8,0
Ege 8,6 10,9
Karadeniz 9,8 15,2
İç Anadolu 10,3 10,5
Akdeniz 14,1 11,4
Doğu ve Güneydoğu 14,2 12,0

Bölgelere Göre Tüketim Harcamaları (Milyar TL)
Mart 2010 Mart 2011

Türkiye 44,3 48,8
Marmara 16,0 17,4
Ege 5,7 6,3
Karadeniz 3,7 4,2
İç Anadolu 6,8 7,6
Akdeniz 4,3 5,7
Doğu ve Güneydoğu 6,6 7,4

Tüketimde de 
Yeni Türkiye
Çınar NOYAN
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Türkiye'de ortalama 
yaşam biçimi
Aylık Pazarlama İletişimi 
Dergisi Media Cat’in Temmuz 
sayısında yer alan bir araştırma 
sonucu, Türkiye’de yaşayan 
ortalama bir vatandaşın yaşam 
alışkanlıklarını ve beğenilerini 
göz önüne seriyor.

D ünyanın en ünlü araştırma şirketlerinin 
başında gelen Nielsen tarafından ger-
çekleştirilen “Nielsen Audience Mesa-
rument, TGI Türkiye Araştırması” kapsa-
mındaki sonuçlar hem öğretici hem de 

eğlendirici başlıklar barındırıyor. Bu ayki sayımızda Me-
dia Cat’in yayınladığı bu araştırmadan önemli bölümleri 
sizlere aktarmak arzusundayız.

Öncelikle ülkemizde yaşanan hızlı gelişim ve değişimin 
ortalama Türk yaşantısına nasıl yansıdığının araştırıldığı 
bu çalışmadan hem nasıl bir hayat yaşadığımız hem de 
otomotiv sektörüne yönelik bazı sonuçlar elde edildi.

Yaş ve Fiziki Özelliklerimiz 

Araştırma kapsamında incelenen grup 15 yaş üzeri ve 
kent nüfusundan oluşuyor. Bu özelliklere sahip Türklerin 
ortalama yaşı 38 olarak belirlenmiş. Bu durum aslında 
tahmin edilenden biraz daha yaşlı olduğumuz olarak yo-
rumlanabilir.
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Tüm erkek ve kadınların ortalama boyu 1,69 cm ve kilosu 
da 69 kg olarak ölçülmüş. Sadece erkekler söz konusu ol-
duğunda ortalama boy 3 cm artıyor ve 1.72 cm oluyor ve 
ortalama kilo da 73 kg’a çıkıyor. Kadınlarda ise ortalama boy 
1,63 cm olurken kilo ortalaması da 65 kg olarak belirlenmiş.

Ev Hali ve Alışkanlıklarımız
Türkiye’de ortalama hane büyüklüğü 3,9 kişiden oluşuyor. 
Sadece 15 yaşından büyükler dikkate alındığında ise orta-
lama hane halkı sayısı 2,8 kişiye düşüyor. Ancak Türk halkı 
için en kolay söylenebilecek sözlerden biri aile hayatının çok 
büyük önem taşıdığıdır çünkü araştırmaya göre Türklerin 
%67’si anne-baba-çocuktan oluşan çekirdek ailelerde yaşı-
yorlar. Bunun yanında sadece eşlerden oluşan ailelerin oranı 
%14’te kalırken büyükanne ve büyükbabaların da dahil ol-
duğu geniş aileler ise %7’lik bir kısmı oluşturuyor.

Yalnız yaşamak ve aile ile uzak olmak aslında toplumumuz 
için marjinal bir durum. Sadece toplumun %2’si yalnız yaşa-
mayı tercih ediyor. Hem bu istatistikten hem de yaşam alış-
kanlıklarımızdan anlaşıldığı üzere ortalama Türk vatandaşı 
arkadaşlarından çok ailesi ile zaman geçiriyor. Hatta aile ile o 
kadar yoğun paylaşım var ki, aile toplumumuz için her şeyin 
olup bittiği yerdir demek bile mümkün. Aile, her birimiz için 
kanaat önderi, karar alıcı ve hatta büyük yasadır. Hayatımıza 
alacağımız her türlü yeniliğin ailenin onay ve desteğini alma 
mecburiyeti bulunmaktadır.

Yalnız yaşamanın Türk halkı için marjinal olduğunu söyle-
miştik. Aslında ortalama Türk vatandaşı, yalnız kalmaktan da 
hiç hoşlanmıyor. Boş zamanlarında veya dışarıda bir şeyler 
yapacakken mutlaka yanında birilerinin bulunmasına özen 
gösteriyor. Bu kural sadece alşam yemeği için bozuluyor 
çünkü Türk halkı için akşam yemeği saati asla kaydırılamaz, 
yerinden oynatılamaz bir zaman dilimi.

l Eve toplu alışveriş yaparken toplumun %46’sı ay ba-
şında, %38’i ay ortasında ve %14’ü ay sonunda alışve-
riş yapmayı tercih ediyor.

l	Toplu alışveriş haricinde ihtiyaç giderme sıklığında 
%49 ile günlük %40 ile haftalık alışverişler ön plana 
çıkıyor.

l	Toplu alışveriş günlerinde %45 ile Pazar günü en çok 
tercih edilen gün olurken Cumartesi %29 ile ikinci sı-
rada yer alıyor. En tercih edilmeyen gün olarak ise %2 
ile Salı günü görünüyor.

l	Toplu alışveriş saatleri açısından en yoğun saat dilimi 
14:30 ile 17:00 arası. Son yıllarda hızla artan saat di-
limleri ise 19:30-22:00 arası ile 12.00-14:30 arası.

l	Arkadaşlarla en az buluşulan gün Pazar olurken en 

Ne işimiz olursa olsun nerede olursak olalım, akşam yeme-
ği için önceliğimiz evde olmak. Eğer bunu başaramıyorsak 
o zaman en azından evde yediğimiz saatlerde dışarıda da 
yemeye çalışıyoruz. Tüm Türk halkı için en değişmez zaman 
dilimi olan akşam yemeklerinin büyük çoğunluğu aile ara-
sında gerçekleşiyor.

Haftanın Günlerine Göre Alışkanlıklarımız

Pazartesi
Pazartesi ortalama Türk vatandaşı için iş günüdür. Sabah 
7’den itibaren başlayan işe gidiş yolculuğu saat 10 civarında 
tamamlanır. Ancak hala halkın %45’i evi terk etmez. Kahval-
tı işe gidiş saati ile doğrudan orantılı olduğundan 07:00 ile 
10:00 arasına yayılır ancak öğlen yemeği daha kısa zaman 
diliminde saat 12:30 ile 14:00 arasında tamamlanır. Akşam 
yemeği ise en geç 21:00’de tamamlanmış olur.

Pazartesi günleri iş mecburiyeti haricinde dışarı çıkılma sa-
atleri 14:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatler arasında da dışa-

çok bir araya gelinen gün ise Cuma olarak ortaya çıkı-
yor. 

l	Radyo dinleme alışkanlıklarımızda genel olarak bir 
standart mevcutken ortalama her saat toplam nüfu-
sun %1,5’i radyo dinliyor. En belirgin farklılık Perşem-
be günü saat 11:00 – 12:00 aralığında yaşanıyor ve 
ortalama dinleme oranı %2,5’e ulaşıyor.

l	Televizyon izleme alışkanlığımız günlere göre sapma 
göstermezken saatlere göre sürekli yükselen bir trend 
izliyor. Saat 21:00 civarı zirveye ulaşan izleme alışkan-
lığı 23:30 gibi dibe yaklaşıyor.

l	İnternet alışkanlığında akşam saatleri oldukça değerli 
bir zaman dilimi olarak ön plana çıkıyor. Özellikle Salı 
akşamları internet kullanımı diğer günlerin neredeyse 
2 katına ulaşıyor.

Alışveriş ve Tüketim Alışkanlıklarımızda Öne Çıkanlar
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rıda geçirilen ortalama zaman 30 dk’yı geçmez. Genel olarak 
en geç saat 20:00’de aile fertlerinin tamamı evde toplanmış 
olur.

Internet başında geçirilen en yoğun zaman akşam yemeği-
nin hemen ardından saat 21:00 ile yatma zamanı olan 23:00 
arasındadır. Bu saatler arasında ortalama Türk vatandaşı in-
ternet ve televizyon arasında kişisel tercihine göre belirleye-
rek zamanını harcar.

Salı
Salı günleri temelde pazartesi ile benzerlikler gösterse de en 
büyük fark sabah evden çıkış saatlerinde yaşanır. Salı günleri 
ortalama Türk vatandaşı evden 07:30’da çıkmaya başlar ve 
10:30’a kadar çıkışları sürdürür. 

Salı günü hafta içinde alışverişe gi-
dilen ve kendinize zaman ayrılan en 
yoğun gündür. Ev alışverişleri de da-
hil olmak üzere Salı günü saat 14:00-
15:00 aralığı en çok alışverişe çıkılan 
zaman dilimidir.

Güne nispeten geç başlayan Türk va-
tandaşı, akşam yemek saatinde farkı 
kapatsa da yemek sonrası televizyon 
veya internet başına alışılandan 30 
dk. geç oturur. Bunun sonucu olarak 
gece yarısından sonraya kadar kala-
bilir. Salı günleri genel olarak hafta 

içinde yaratılmış bir tatil ortamı veya nefes alma zamanı ola-
rak tanımlanabilir.

Çarşamba
Güne başlamada genel bir farklılık olmasa da Çarşamba 
günlerinde ortalama Türk vatandaşı öğlen yemeğini öne 
çekerek öğleden sonraya işlerini halletme veya alışverişi bi-
tirme gibi ek işler yerleştirmeye çalışır. Bu niyete bağlı olarak 
işte bulunma saatleri hafif sapmalar gösterebilir.

Öğleden sonra daha çok internet ile zaman doldurmaya 
meyilli olan ortalama vatandaşımız, arkadaşları ile görüş-
mek için ideal gün olarak Çarşamba’yı belirlemiştir. Aile ile 
geçirilen zamanın en az olduğu gün Çarşamba’dır.

Perşembe
Perşembe günleri toplumca sakin geçirmeyi tercih ettiği-
miz günlerin başında gelir. İşe gidiş ve işten çıkış saatlerinde 
önemli değişimler gözlenmez. Normal alışkanlıklarının hari-
cinde radyo dinleme eğilimi diğer günlere göre daha yüksek 
görünmektedir. Perşembe günleri internet ile ilişkinin en az 
olduğu günlerden biridir. Özellikle 17:00 ile 21:00 arasında 
tüm hafta içinde en az internete girilen zaman dilimidir. Per-
şembe günü ortalama Türk vatandaşı akşam 19:00 gibi evde 
olmayı tercih eder.

Cuma
Cuma günleri diğer günlere göre daha disiplinlidir. Haftayı 
kapatma günüdür. Ödev günüdür. Bir bakiye kaldıysa önce-
ki dört günden, Cuma günü kapatılır. İşe biraz daha erken 
gidilir ve buna mukabil daha erken çıkılır. Hafta sonuna ha-
zırlanılır.

İnternetle en sadık ilişki Cuma günleri kurulur. Cuma günleri 
on-line olma süresi çok daha erken başlar ve geç saatlere 
kadar devam eder.

Cumartesi
Cumartesi günleri ortalama Türk vatandaşının en sosyal ol-
duğu gündür. Evden geç çıksa da 12:00 ile 19:00 arasında 
dışarıda kalmayı tercih eder. Bu saatlerde arkadaşları ile bu-
luşabildiği gibi alışveriş veya ailesi ile de zaman geçirebilir.

Cumartesi günü internet kullanımında saat 21:00’den sonra 
artış göstermeyen istisnai bir gündür. Daha sosyalleşmeyi 
tercih ettiğinden internet üzerinden değil, yüz yüze görüş-
meleri tercih eder.

Pazar
Pazar günü ev günüdür. Ortalama Türk vatandaşı bugün 
evden olduğunca geç çıkar, mümkün olduğunca erken dö-
ner. Arkadaşlarıyla buluşacaksa biraz daha geç buluşur biraz 
daha erken ayrılır.

Eğer alışveriş yapmak mecburiyetindeyse 13:00 ile 14:00 
arasında çabucak bitirip dönmeyi tercih eder. Ortalama Türk 
vatandaşı Pazar günü eve tabidir, evin kolektif zamanını ya-
şar. 

l Müşteriyi etkileyen en önemli konu “ailesinin onay 
ve desteği” olarak ön plana çıkıyor. Kendi başına 
karar vermektense aile meclisinin işbirliği ile karar 
veren kişi, ortak alınan kararla seçilen araca karşı 
kendini çok daha huzurlu hissediyor. Bu nedenle 
mutlaka ailelerinin onay ve desteğini alabilecekle-
ri ortamlar oluşturun.

l	İnternet kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor ve 
kişileri etkiliyor. İnternette zaman geçiren kişiye 
araçlarınızı ve kendinizi anlatacak interaktif yollar 
bulmanız halinde çok daha makul rakamlarla tü-
keticilerine ulaşmış olacaklardır.

l	Hafta sonları haricinde tüketiciler ile iletişime geç-
mek için en iyi gün olarak Salı ortaya çıkıyor. Akti-
viteleri veya tanıtım faaliyetlerini bugünlere plan-
lamak kişilere ulaşımı kolaylaştıracaktır.

l	Televizyon reklamı veya evlere yönelik insert gibi 
uygulamaları Pazar gününe denk getirmek etkiyi 
fazlalaştıracaktır. Türk insanı Pazar gününü evde 
geçirmeye meyilli olduğu için bugünlerde yapıla-
cak reklam faaliyetleri daha büyük etki uyandıra-
caktır.

Otomotiv Sektörüne İletişim İpuçları
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YENİ TEKNOLOJİLER

AUDI

CITROEN

Audi Q3, yılın son çeyreğinde Türkiye'de

Citroen DS serisinin en yeni üyesi: DS4

Her türlü yol koşulunda en üst seviyede
kullanışlılık sunan sportif, verimli ve 
çok yönlü Audi Q3, 2011 yılının son 
çeyreğinden Türkiye'de. İlk planda, 
biri TDI, ikisi TFSI olmak üzere, üç motor
seçeneği ile satışa sunulacak. Audi, 
kapsamlı bir modüler bilgi-eğlence 
sistemi serisi sunuyor. Seçeneklerin 
en üstünde, 7,0 inçlik katlanır renkli 
ekranda yüksek çözünürlüklü 3D 
grafiklerini görüntüleyen navigasyon 
sistemi MMI navigasyon plus
bulunuyor.

Citroen’in efsanevi modeli 
DS’den esinlenilerek tasarlanan 

DS serisi DS4 ile daha da
 zenginleşiyor. 62 farklı ülkedeki 

60 bin internet kullanıcısının
 oyları ile Ocak 2011’de

 “Most Beautiful Car of the
 Year” ödülüne layık görülen

 DS4; markanın “Créative
 Technologie” sloganının yeni
 simgesi olmaya hazırlanıyor. 
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CHEVROLET

Chevrolet Cruze HB Türkiye'de
Chevrolet Cruze Sedan modeli 2009 yılında satışa  su-

nulduğu tüm pazarlarda büyük bir beğeni ile  karşılandı. 
Dinamik ve sportif görünümü, iç tasarımı,  geniş gü-

venlik ekipmanları ve kaliteli donanımı ile  
Amerika’da,Canada’da, Çin’de segmen-

tinde liderliğe  oynarken, Türkiye’de 
de Kompakt Sedan benzinli  

segmentinde 2011 
yılında liderliğe 

oynadı.

MAZDA

Yeni Mazda BT-50 Freestyle Kabin’in 
dünya tanıtımı gerçekleştiriliyor

Yepyeni Mazda BT-50 Freestyle
 Kabin’in dünya çapındaki 

tanıtımı, 1-10 Temmuz 
tarihlerinde Melbourne’de

 düzenlenecek olan Avustralya
 Uluslararası Otomobil Fuarı’nda 

(AIMS)  gerçekleştirilecek. İlk 
kez RX-8’de görülen, devrim 
niteliğindeki ortadan açılan

 kapı konfigürasyonunu
 kullanan BT-50 Freestyle

 Kabin, dört kişilik koltuk, geniş
 sütunsuz açılan kapısı ile büyük 

taşıma kapasitesinin benzersiz
 bir kombinasyonunu sunuyor.
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YENİ TEKNOLOJİLER

PEUGEOT

Yeni Peugeot 308 Türkiye pazarında

Yeni Peugeot 308, Peugeot’nun yeni marka kimliğini
sergileyen çizgilere bürünürken, yenilikçi mikro-hibrid 
e-HDi teknolojisinden yararlanıyor ve %15’e varan 
yakıt tasarrufu dolayısıyla kullanım maliyeti tasarrufu 
sunuyor. Access ve Active donanım seviyelerine 
sahip olan ve 5 motor seçeneği ile farklı vites kutusu 
kombinasyon olanakları sunan Yeni Peugeot 308 
Türkiye pazarına sunuldu. 

RENAULT

Yeni Mégane Coupé-Cabriolet

Yeni Mégane Coupé-Cabriolet, yenilenen Mégane ailesini
taçlandırdı.  "Göz kamaştıran" tasarımı  Coupé’lerin şıklığı 
ile  Cabriolet’lerin verdiği kullanım keyfini bir arada 
sunuyor. Şık  ve zarif bir tasarıma sahip Mégane Coupé-
Cabriolet, Türkiye’de  Haziran ayından
itibaren pazara sunuldu.
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VOLVO

Volvo Cars, vahşi hayvanlarla çarpışmayı 
önleyici teknolojiler geliştiriyor

Vahşi hayvanlara çarpma riskini azaltan güvenlik sistemi 
geliştirme projesi, Volvo Car Corporation’ın 2020 vizyonunun bir
 parçasını oluşturuyor. Volvo, 2020 vizyonu çerçevesinde 
yeni bir Volvo otomobilinin içinde hiç kimsenin ciddi bir 
yaralanmaya maruz kalmayacağını öngörüyor. Yeni sistem, 
2010’da kullanılmaya başlayan Otomatik Frenli Yaya Algılama 
Sistemi teknolojisine dayanıyor.

TOYOTA

Avensis’ler, dünyada ilk kez 
Türkiye pazarında

Toyota’nın güç, kalite ve prestij simgesi otomobili Avensis, artık Turkcell’in geniş
kapsama gücüyle 3G hızında. Temmuz ayında Toyota Avensis sahibi olacaklar 
Turkcell’in çoklu internet ürünü MultiVINN ile internete kablosuz bağlanabilecek. 
Avensis’in içinde 5 kişinin aynı anda internete bağlanabileceği sistem Temmuz 
ayında Avensis sahibi olanlara ilk 3 ay ücretsiz!
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Amarok ile Dünya Turu’nun 
45. Durağı Türkiye

B irleşmiş Milletler HIV/AIDS’le Mücadele Ortak 
Programı UNAIDS, Almanya AIDS’le mücadele 
derneği AIDS-Siftung’in yardımları ve Volkswa-
gen Ticari Araç’ın desteğiyle HIV/AIDS’e dikkat 
çekmek için dünyayı dolaşan  Move The World 

konvoyunun bu kez durağı Türkiye oldu.  Her yıl 1.8 milyon 
kişinin HIV/AIDS nedeniyle hayatını kaybettiğini, dünya 
genelinde de 33 milyon HIV pozitifli olduğunu vurgulayan 
Move The World, dünya genelinde HIV/AIDS’e yönelik far-
kındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Move the World kapsamında, Volkswagen Ticari Araç tarafın-
dan bu yolculuk için özel tasarlanmış olan  5 adet Amarok’la 

19 Nisan’da Kanada’nın Vancouver kentinden yola çıkan 
ünlü Alman aktivist Joachim Franz’ın liderliğindeki 12 kişilik 
ekip, 100 günde 5 kıtada 50 ülkeyi ziyaret ederek, sivil top-
lum kuruluşları, medya ve iş dünyasının liderleri ile yuvarlak 
masa toplantıları gerçekleştiriyor. Türkiye bu rotanın Asya 
kıtasına çıkış noktasında bulunuyordu.  Move The World 
konvoyu, Doğuş Otomotiv - Volkswagen Ticari Araç’ın misa-
firi olarak 5-7 Temmuz arasında Türkiye’yi de ziyaret etti.

Move The World ekibi, 5 Temmuz’da Esenler’de bulunan 
Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcısı Avek’te yuvarlak masa 
toplantısına katıldı. Pozitif Yaşam Derneği ve sağlık hizmet-
leri sektöründe faaliyet gösteren Abbot’ın da katılımıyla 
gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında Türkiye’de ve dün-
yada AIDS/HIV ile mücadele konusunda atılması gereken 
adımlar, HIV pozitiflere karşı önyargılar konuşuldu. Pozitif 
Yaşam Derneği de Türkiye’de resmi rakamlara göre 4 bin 500 
HIV pozitif kişi olduğunu ancak gerçek rakamın daha büyük 
olduğunu belirtti. Toplantıda bir de sunum yapan Joachim 
Franz, ziyaret ettikleri ülkelerde yaşadıklarını da katılımcılar 
ile paylaştı. 

Volkswagen Ticari Araç tarafından 
desteklenen Move The World (Dünyayı 
Harekete Geçir) konvoyu, HIV/AIDS ile 
mücadeleye dikkat çekmek için çıktıkları 
dünya turunda 45’inci durak olarak 
İstanbul’a da uğradı.
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Alonso, Sezonun ilk galibiyetini, 
Pirelli’yle Silverstone’da aldı

İ zmit’te ürettiği altı farklı tipte F1 PZero ile Formula 
1’e lastik sağlayan Pirelli, Formula 1 sezonunun en 
heyecan verici pistlerinden biri olan Silverstone’da 
yarış öncesinde yağan yağmur nedeniyle ıslak olan 
pist nedeniyle mavi renkli geçiş lastiklerinin yanı 

sıra sarı renkli yumuşak lastikleri pilotların kullanımına sun-
du. Yaklaşık 20 ºC kuru bir havada geçen İngiltere Grand 
Prix’sinde gülen isim Fernando Alonso olurken 2011 sezo-
nunun en popüler ismi Red Bull pilotu Sebastian Vettel ve 
takım arkadaşı Mark Webber ise 2. Ve 3. Oldu. Ferrari pilotu 
Fernando Alonso İngiltere’de aldığı galibiyetle 2011 sezonu-
nu ilk zaferini Pirelli PZero ile elde ederken kariyerinin 27. 
galibiyetini de almış oldu.

Yarış öncesinde yağan yağmur nedeniyle hala ıslak olan pist 
nedeniyle tüm pilotlar piste mavi renkli geçiş lastiği PZero 
ile çıktı. Yeni kurallar nedeniyle pilotlar yarışın geri kalan bö-
lümünde yarış öncesinde kullanıma sunulması öngörülen 
gümüş renkli sert ve sarı renkli yumuşak lastiğin her ikisini 
de kullanamadı. Takımlar tercihini sarı renkli yumuşak Pirelli 
PZero’dan yana kullandı.

Red Bull pilotu Sebastian Vettel yarışa ilk cepten başlarken, 
takım arkadaşı Mark Webber ikinci ve Ferrari pilotu Fernan-
do Alonso ise yarışa üçüncü cepten start aldı. Start sonra-
sında pistin kurumasıyla pilotları zorlu bir görev bekliyordu. 
Özellikle Webber ile Alonso arasındaki ikinci ve Ferrari pilotu 
Felipe Massa ile Mc Laren pilotu Lewis Hamilton arasındaki 
dördüncü mücadelesi de görülmeye değerdi.

İlk pitstop Mercedes pilotu Michael Schumacher’den 9. tur-
da gelirken, yarışın lideri Sebastian Vettel 13. turda pitstop 
yaparak pozisyonunu korumayı başardı. 27. turda ikinci 
pitstopunu yapmak üzere pite giren Vettel, pitte yaşadığı 
küçük aksilik nedeniyle yarışa 3. sırada devam etti. İngiltere 
GP’sinin galibi Fernando Alonso gibi yarışı ilk beş sırada biti-
ren tüm pilotlar 3 pitstop stratejisiyle yarıştırlar.

Fernando Alonso yarış öncesinde Florian Gonzales’in 1951 
yılında Pirelli lastikleriyle İngiltere Grand Prix’sini kazandığı 
ve Formula 1’in CEO’su Bernie Ecclestone tarafından satın 
alınan Ferrari 375 ile birkaç gösteri turu attı.  

Pirelli, İngiltere motorsporlarının evi 
olarak da bilinen Silverstone’a İzmit’te 
ürettiği mavi renkli geçiş ve sarı renkli 
yumuşak PZero’larla çıktı. İngiltere GP’sinin 
koşulduğu Silverstone’da gülen isim Ferrari 
pilotu Fernando Alonso olurken, Red Bull 
pilotları Sebastian Vettel ve Mark Webber 
ise 2. ve 3. olarak podyuma çıktı.
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Türkiye'de ve kamuda 
ilk elektrikli şarj istasyonu
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün, Bakanlık 
bahçesine kurulan 
elektrikli otomobiller için 
şarj istasyonunun açılışını 
gerçekleştirdi. Bakan Ergün, 
Renault Fluence marka 
otomobili şarj istasyonunda 
sembolik olarak şarj 
etmesinin ardından, aynı 
otomobille bir test sürüşü 
yaptı. 

S anayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün, Bakanlık bahçesine 

kurulan elektrikli otomobiller için şarj 
istasyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta bir konuşma yapan Ergün, 
Türkiye'de kamu kurumları olarak 
ilk defa tam elektrikli bir otomobilin 
kullanımınına ilişkin önemli bir 
adım atarak bakanlığa elektrikli 
şarj istasyonu kurduklarını bildirdi. 
Bakanlığa ilk etapta 5 adet elektrikli 
otomobil (Renault Fluence) alınması 
için sipariş verildiğini bildiren Ergün, bu 
otomobillerin kullanımının ise ilerleyen 
günlerde başlanacağını kaydetti. Diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel 
sektör kuruluşlarının bu teknolojiyi 
kullanarak söz konusu teknolojinin 
gelişimini destekleyeceklerini 
ifade eden Ergün, bir ülkede yeni 
teknolojinin gelişimi için o ülkenin iç 
potansiyelinin en önemli unsurlardan 
biri olduğunu söyledi.

Bakan Ergün'ün, Renault Fluence'u 
marka otomobili şarj istasyonunda 
sembolik olarak şarj etmesinin 
ardından, aynı otomobille bir test 

sürüşü gerçekleştirdi. Bakanlık 
çevresinde bir süre otomobili kullanan 
Ergün, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Otomobili nasıl bulduğunun sorulması 
üzerine Bakan Ergün, söz konusu 
otomobilin bütün üretim ve test 
safhalarından geçen tam elektrikli bir 
otomobil olduğuna dikkat çekerek, 
bütün projeksiyonlarının da üretim 
ve kullanıma göre gerçekleştirildiğini 
anlattı.

Otomobilin içinde klima ve radyo 
sesinden başka bir ses duyulmadığını 
belirten Ergün, motor sesi olmadığı için 
aşırı sessizlikten şikayet bulunduğunu 
kaydetti. Bu yüzden aşırı sessizlikle 
ilgili bazı çalışmalar yapıldığını belirten 
Ergün, ''başlangıçta bir aküyle 140 
kilometre kadar gidilebiliyordu. Fakat 
daha sonra hem geri elektrik kazanımı 
hem de akünün ömrünü uzatmayla 

ilgili Ar-Ge çalışmaları şimdi 215 
kilometreye kadar ömrü çıkarmış 
oldu'' dedi. Otomobil'in gerçekten 
çok hızlı hareket edebilme özelliğine 
sahip olduğunu, gaza ani yüklenilmesi 
halinde yüksek hızlara ulaşılabildiğini 
belirten Ergün, ''Tabii şu anda hız 
sınırlaması var. 135 kilometreden fazla 
hız yaptırmıyor. Bir elektronik sistemle 
hız kesici devrede ve 135 kilometreyi 
geçemiyorsunuz. Biz de geçemedik. 
Denedik yani. Acaba ne kadar hız 
yapabiliriz diye sınırları zorladık'' diye 
konuştu.

Söz konusu otomobilin Türkiye'de 
üretilen ilk elektrikli otomobil 
olduğuna dikkat çeken Ergün, diğer 
markalarında hızlı bir şekilde yeni veya 
mevcut markanın değişik modellerinin 
elektriklisini piyasaya çıkaracağından 
emin olduğunu kaydetti. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı
Nihat ERGÜN
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2 009 yılında 21.000 ton,  2010 
yılında ise  63.172 ton Ömrünü 

Tamamlamış Lastik toplayarak 
mevzuata  uygun bir şekilde geri 
kazandıran LASDER, 2011 yılında  “ÖTL 
Yönetmeliği”nde belirtilen kota oranı 

olan %50 lik toplama hedefi karşılığı 
olan 87.000 ton ÖTL’nin deneme 
toplanması faaliyetine yıl başı itibariyle 
başladı.  Bu hedefe ulaşılması amacıyla 
yapılan çalışmalar sonrasında 2011  
Mayıs ayı sonu itibariyle toplanan ÖTL 
miktarı 30.381 ton’a ulaştı. Bu miktarın  
%48’i olan 14.635 ton ÖTL  Malzeme 
Geri kazanımı için kullanılırken, 
%52’si olan 15.746 ton ise Enerji 
geri Dönüşümü amacıyla Çimento 
Fabrikalarına alternatif enerji kaynağı 
olarak teslim edildi. Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından kabul edilen ve 
2010 yılı başından itibaren geçerli olan 
“Yetkili Kuruluş” olma sorumluluğunu 
başarılı bir şekilde sürdüren LASDER, 
Ömrünü Tamamlamış Lastik pazarına 
belli bir ciddiyet getirirken bu alanda 
iş yapmak isteyen girişimciler için de 
güvenilir bir iş ortağı olma özelliğini 
sürdürüyor.

2011 yılının ilk 5 ayındaki  faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Lasder Genel 
Sekreteri Bahadır Ünsal, kurulduğu 

günden bu yana ÖTL ile ilgili mevzuata 
ve genel anlamda Atıklar ile ilgili tüm 
yasal mevzuata uyma konusunda 
büyük titizlik gösterdiklerini belirterek 
“Çevre ve Orman Bakanlığından Lisans 
almamış hiç bir Malzeme Geri kazanım 
firmasına ya da  yakma izni olmayan 
hiçbir Çimento fabrikasına ÖTL 
teslimatı yapmama temel  ilkemizdir, 
bugünden sonra da bu konudaki 
tavrımızı sürdürmeye kararlıyız. Gerek 
ÖTL toplama ve gerekse Geri kazanma 
konusunda ortaya konmuş ve konması 
gereken ek mevzuat konusunda 
Bakanlık ile görüşlerimizi paylaşmaya 
devam etmekteyiz. Ayrıca, LASDER  
olarak, kimyasal yöntemlerle ÖTL’ lerin 
değerlendirilmesi metodu olan Piroliz 
yönteminin yasal mevzuata uygun 
ve kontrollü bir şekilde yürütülmesi 
konusunun önemini dikkate alarak , 
Bakanlıkla birlikte mevzuat oluşturma 
ve geliştirme çalışmalarına da destek 
vermekteyiz “ dedi. 

30.381 ton ömrünü 
tamamlamış lastik toplandı

2009 yılından  bu yana ÖTL 
toplama deneme faaliyetini 
sürdüren LASDER, 
2011 yılında da faaliyetlerini 
yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Mannheim Türkiye 
satılmayan aracı geri alıyor

M anheim Türkiye yeni başlattığı 
kampanya çerçevesinde şimdi 

üye bayi ve yetkili satıcılarına çok 
önemli bir hizmet sunuyor. Bayi ve 
yetkili satıcılar Manheim Türkiye’nin 
düzenlediği açık artırmalarda aldıkları 
sertifikalı araçları 45 gün içinde 

satamadıkları takdirde şirkete iade 
edebiliyorlar.

Araçlarını açık artırmadan iki gün önce 
Manheim tesislerine getiren satıcılar 
Manheim Sertifika Programı’na dâhil 
olabiliyor. 8 yaşa kadar, 150.000 km ve 
altında yol yapmış, şasi işlemi olmayan, 
tavan boyası ya da tavan değişimi 
bulunmayan, arıza kayıtsız, motor 
ve mekanik kontrolünde problem 
olmayan araçlar Manheim sertifikalı 
olarak satışa sunuluyor. Vadeli olarak 
satılması istenen araçlara 15 ve 30 gün 
vade verilebilmesi sayesinde araçların 
satışı kolaylaşıyor.

Üye bayiler ve yetkili satıcılar açık 
artırmada aldıkları aracı kendi 

merkezlerinde 45 gün içinde 
satamadıkları taktirde Manheim 
Türkiye aracı geri alıyor. Geri alım 
yapılabilmesi için iade edilen aracın 
ekspertiz durumunun aracın satın 
alındığındaki ekspertiz durumuyla 
aynı olması gerekiyor. İade edilen 
aracın kilometresi satın alındığı andaki 
mevcut kilometreden maksimum 
300 km fazla olabiliyor. İade bilgisinin 
44'üncü günde verilmesi ve aracın bir 
sonraki gün iade edilmesi gerekiyor. 
Sertifika programı kapsamında satılan 
araçlar için 7 gün garanti avantajı da 
sunan Manheim, bu zaman diliminde 
araçların kontrolünü yaparak 
mağduriyetlerin önüne geçiyor. 

Borusan Holding ile ikinci 
el açık artırma şirketi 
Manheim Auctions’ın ortak 
olduğu Manheim Türkiye, 
hizmetlerini geliştirirken, 
bayi ve yetkili satıcılarına 
da çok önemli bir yenilik 
sunuyor. 
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Güray Yücel Honda Türkiye 
Pazarlama Müdürü oldu

H onda Türkiye’de 2000 yılından bu 
yana Pazarlama Şefliği görevini 

yürüten Güray Yücel, Pazarlama 
Müdürlüğü’ne atandı. Güray Yücel, 
Honda Türkiye’deki tüm pazarlama 
faaliyetlerinden sorumlu olacak.

B eş yıldır Michelin Türkiye Genel 
Müdürü olan Jerome Laurent, 

haziran ayı başından geçerli olmak 
üzere İtalya-Yunanistan Otomobil 
ve Hafif Ticari Araç Ürün Ticaret 
Direktörlüğü görevine atandı. 
Laurent’dan boşalan Michelin 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun 
olan Güray Yücel, iş hayatına 1994 
yılında Tofaş/Fiat’ta Reklam ve 
Promosyon Uzmanı olarak başladı.

1997-2000 yılları arasında Toyotasa’da 
Reklam, Halkla İlişkiler ve Etkinlik 
Yöneticisi olarak görev yapan Yücel, 
2000 yılında Honda Türkiye’de 
Pazarlama Şefi olarak çalışmaya 
başladı. 2007 yılı Nisan ayı itibarı ile 
Honda Türkiye Pazarlama Müdürlüğü 
görevine getirilen Güray Yücel, 
Honda Türkiye’deki tüm pazarlama 
faaliyetlerinden sorumlu olacak. 

Lastikleri Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
görevine ise İtalyan Marco Giuliani 
getirildi. 43 yaşındaki Marco Giuliani, 
14 yıldır Michelin Grup bünyesinde 
çalışıyor. Kariyerinin başında, beş 
yıl çalıştığı Michelin İtalya’da Ürün 
Müdürlüğü’ne kadar yükselen Giuliani; 
2 yıl Macaristan’da Orta-Doğu Avrupa 
Pazarlama Müdürü, 3.5 yıl Fransa’da 
Avrupa Ürün Müdürü ve 3.5 yıl Michelin 
İtalya Satış Müdürü olarak görev yaptı. 
Ekonomi eğitimi gören Marco Giuliani, 
evli ve bir çocuk babasıdır. 

Honda Türkiye’de motosiklet 
Satış Müdürlüğü görevini 
yürüten Güray Yücel, 
otomobil Pazarlama 
Müdürlüğü görevine atandı

Bosch’un yeni 
Genel Müdürü 
Steven Young 
oldu
Bosch’un Türkiye Temsilcisi 
ve Bosch Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürü Hermann 
Butz, görevini 1 Temmuz 
itibariyle halen Bosch Rexroth 
Genel Müdürü olarak görev 
yapmakta olan Steven 
Young’a devrediyor.

2 007 yılında Bosch Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü 

görevine getirilen, 2009’da ise Ticari 
Direktör sorumluluğunu da üstlenen 
Butz’un görev yaptığı dönemde, Bosch 
Türkiye hem yatırım hem de istihdam 
anlamında önemli gelişmeler sağladı.

Hermann Butz 1 Temmuz 2011 
itibariyle, Çek Cumhuriyeti Jihlava Dizel 
Enjeksiyon Sistemleri fabrikasında 
Kıdemli Başkan Yardımcısı – Ticari 
Genel Müdür görevini üstlenecektir. 1 
Temmuz 2011 itibarıyla Bosch Türkiye 
Temsilciliği ve Bosch Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini 
üstlenecek olan Steven Young, Bosch 
Türkiye’nin başarılarını daha da ileri 
taşıyacağını vurguladı. Young, “Bu 
görevde olduğum sürece Bosch 
Türkiye’de yeni başarılara imza atacağız. 
Hedefimiz, iyi olanı daha da ileri 
götürmek” dedi. 

Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü 
görevine Marco Giuliani atandı

14 yıldır Michelin Grup 
bünyesinde çeşitli görevler 
üstlenen Marco Giuliani, 
01 Haziran 2011 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 
Michelin Lastikleri Ticaret 
A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü 
görevine atandı. 
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Çelik Motor Filo Kiralama’nın 
2013 yılı hedefi 20 bin araç
Henüz 6 yıllık bir kuruluş 
olmasına karşın hızlı büyüme 
kaydeden Çelik Motor Filo 
Kiralama, araç parkını bu yıl 
10 bine yükseltirken 2013’te 
20 bin araca ulaşmayı 
hedefliyor.

A nadolu Grubu’nun en köklü 
kuruluşlarından biri olan ve 

geçen yıl 50. yılını kutlayan Çelik 
Motor’un 2005’te kurduğu Çelik Motor 
Filo Kiralama, giderek artan artan araç 
parkı ve müşterileriyle hızlı çıkışını 
sürdürüyor. Yılın ilk 5 ayında filosunu 9 
bin 500 araca çıkartan firma, bu yıl 10 
bin adetlik rakama ulaşmayı planlarken, 
2013 yılında 20 bin adet araç kiralaması 
yaparak liderliği hedefliyor.

50. yılını kutlayan Çelik Motor’un, 
Türkiye’nin otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren en eski şirketlerinden 
biri olduğunu vurgulayan Çelik Motor 
Genel Müdürü Bora Koçak, “Bu bilgi ve 
tecrübeyi, filo kiralamada kullanmak 
bize önemli avantaj sağlıyor. 6 yıllık bir 
şirket olmamıza rağmen, 50 yıllık bir 
know-how kullanıyoruz” dedi.

Filo kiralamada 20’nin üzerinde firma 
bulunduğunu kaydeden Koçak, 
“2010 yılını 8. sırada bitirdik. 2013 yılı 
için hedefimiz Türkiye’nin en büyük 
kiralama şirketi olmak” diye konuştu. 
Yıl sonu için belirledikleri 10 bin 
adedi aşacaklarını kaydeden Koçak, 
2012’de 15 bin, 2013’deyse  20 bin araç 
kiralayarak liderliği planladıklarını ifade 
etti. Koçak, şöyle devam etti:

“Hizmet kalitemize çok güveniyoruz. 
Verilen iyi hizmetin, en az fiyat 
kadar ayırt edici bir özellik olduğuna 
inanıyoruz. Araçlarımızın tüm bakımları, 
markaların yetkili servislerinde 
yapılıyor. Sigortasız bir aracımız bile 
yok. Aslında bunlar filo kiralamada 
ekstra maliyet doğuruyor. Ama biz tüm 
bunları yaparak rakiplerimiz kadar da 
iyi fiyatlar verebiliyoruz. Böylece başarı 
geliyor.”

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 
95’inden  fazlasını kobilerin 
oluşturduğunu, bu işletmelerin 
toplam istihdamın da yüzde 76’sını 
sağladiklarına dikkat çeken Çelik 
Motor Genel Müdürü Bora Koçak, bu 
oranların kobilerin gücünü göstermesi 

bakamından çarpıcı olduğunu dile 
getiriyor.  Türkiye genelinde ticari 
amaçlı kullanılan toplam 2 milyon 
binek aracın 1.5 milyondan fazlasının 
kobiler tarafından kullanıldığını 
söyleyen Koçak, “Kiralama sektörünün 
gelişiminin kobilerden geçtiğini 
düşünüyoruz. Bu nedenle hedef 
noktamızda kobiler var” ifadesini 
kullandı. Kobilerin, küçük ve esnek 
yapıları sayesinde büyük işletmelere 
kıyasla değişimlere çok daha hızlı 
ve kolay uyum sağlama becerisi 
gösterebildiğini de belirten Koçak, 
“Biz de sunduğumuz kişiye özel 
hizmet ve ürünlerimizle, kobilerin 
bu hızlı değişimine ve gelişimine 
hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Kobilere 
özel sunduğumuz çok özel hizmet 
paketlerimiz var” dedi.

Araç kiralama işinin, otomotivin çok 
farklı bir kolu olduğunu hatırlatan 
Çelik Motor Genel Müdürü Bora 
Koçak, “Müşteri memnuniyetini en 
üst seviyede tutmanız, müşteriye her 
zaman bir telefon yakınlığında olmanız 
gerekiyor. Biz de buna çok önem 
veriyoruz. 1 araçlık müşteri de 1000 
araçlık müşteri de bizim için aynı ve 
herkese aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz” 
dedi.

Çelik Motor Genel Müdürü
Bora KOÇAK

Kurulduğu ilk yıllarda sadece 
Anadolu Grubu markalarının, 
özellikle de Kia markasının 
kiralamasıyla işe başlayan Çelik 
Motor Filo Kiralama, geçen yıldan 
itibaren yelpazesine pazarda talep 
gören tüm otomobil markalarını 
ekleyerek büyümeye başladı. Alınan 
bu kararla araç parkını önemli 
ölçüde artıran Çelik Motor Filo 
Kiralama,  2009 yılında 5 bin adet 
olan araç parkını 2010 yılında 7 bin 
adede yükseltti. Çelik Motor Filo 
Kiralama, ikinci el araçlarını internet 
sitesi üzerinden açık artırmayla satışa 
sunma kararı da aldı. Teknik alt yapıyı 
oluşturan ve uygulamayı hayata 
geçiren firma, www.celikmotorfilo.
com internet sitesi üzerinden 
kiralama süresi dolan araçları açık 
artırmayla satıyor.
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Mikro modeller geliyor
Genişleyen şehirler, düşük 
emisyon, çevreci ve ekonomik 
nedenlerden dolayı 60 yeni 
mikro model araç piyasaya 
çıkacak. 

B üyüme Danışmanlığı ve Araştırma 
(Growth Consultancy & Research) 

kuruluşlarından Frost&Sullivan'ın  
"Avrupa'da Mikro Araba Pazarının 
Stratejik Analizi" başlıklı araştırmaya 
göre, 2013 yılında içinde dört tekerlekli 
motorsikletler de dahil olmak üzere 
60'tan fazla modelin piyasaya 
sunulacağı belirtildi.

Mikro araba segmentinin önümüzdeki 
dönemde otomotiv sanayinin 
en önemli gelir kaynağı olmaya 
aday gösterildiği araştırmaya göre 
önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa 
pazarında mikro araba segmenti, 10 
büyük global üreticiden yedisinin dahil 
olduğu 30'u aşkın sektörel kuruluş 
açısından en önemli gelir kaynağı 
olma yolunda ilerliyor. Halihazırda çok 
daha sıkı emisyon normları ve güvenlik 
donanımı gereksinimleriyle karşı 
karşıya kalan mikro araba segmenti, 
özellikle çarpışma testleri açısından 
yüksek güvenlik kalitesine sahip olacak.
Araştırmada, önümüzdeki üç yıl içinde 

"A altı" segment araçların tamamının ise 
10 büyük otomotiv üreticisinin yedisi 
tarafından toplam 19 model olarak 
piyasaya çıkarılacağı öngörülüyor. 
Öte yandan, A altı araç segmentinin 
karakteristik açıdan A segment 
araçlarına dikkati çekici şekilde 
benzerlikleri sebebiyle dört tekerlekli 
motorsiklet pazarına kıyasla daha hızlı 
büyüme göstermesi bekleniyor.

Frost&Sullivanendüstri analistlerinden 
Vishwas Shankar, mega şehirlerin 
genişlemesi, mobilizasyon trendleri, 
düşük emisyonlu ve düşük tüketimli 
araçlara yönelik büyüyen ilginin büyük 
otomotiv üreticilerini küçük araba 
segmentine yönelttiğini belirterek, 
buna paralel olarak Avrupa'da 
yeşil çevre politikaları, hükümet 

sübvansiyonları, park ücretlerinden 
muafiyet ve sürüş için ehliyet yerine 
araç tip onayının yeterli olması gibi 
faktörler dolayısıyla küçük araba 
segmentinin patlama yapacağını 
vurguladı. 

Araştırmaya göre, piyasaya çıkması 
merakla beklenen mikro arabaların 
yüzde 75'inin elektrikli araç olması 
öngörüldü. Ancak fazla uzun mesafe 
gidememeleri ve sınırlı süratleri en 
önemli dezavantajları olarak gösterildi. 
Diğer yandan, büyük otomobil 
üreticilerinin daha sıkı emisyon 
normları ve yükselen güvenlik düzeyi 
şartlarını A altı segmente uygulaması 
büyük önem taşıdı.

A altı araçların aksine geleneksel 
binek otomobiller sübvansiyon ya da 
indirimlerden faydalanmıyor, bunun 
sonucu olarak üreticiler azalan kar 
marjlarıyla karşı karşıya kalıyor. Sonuç 
olarak farklı modellerde dört tekerlekli 
elektrikli motorsikletlerin ve ardından 
motor torku ve gücü yükseltilmiş A altı 
araçların satışlarını patlama noktasına 
taşımak mümkün görünüyor. Nitekim 
geleneksel binek araçların artan maliyet 
sorunlarına karşı büyük üreticiler 
yatırımlarını yeni nesil iş modellerine 
odaklamış durumda bulunuyor. 

Avrupa'da Renault, PSA Peugeot 
Citroen, Tata Motors ve daha birçok 
otomobil üreticisinin A altı araçlar ile 
mikro araba segmentine giriş yaptığını 
vurgulayan Shankar, önümüzdeki 
dönemde Avrupa'nın tüm yollarında 
küçük araçların devrinin başlayacağının 
altını çiziyor. 

BAŞSAĞLIĞI

Üyelerimizden Seyit ERESİN beyefendi
ve Şahabettin SEVİMLİ beyefendi 

vefat etmişlerdir.
Merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine, 
sevenlerine ve sektörümüze başsağlığı ve 

sabırlar dileriz.
OYDER

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
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Antalya 
sizi tatile çağırıyor!
Antalya; doğası, tarihi, muhteşem plajları, merkezinden birkaç 
kilometre uzaklaşınca ulaşabileceğiniz çok sayıdaki tatil 
beldeleriyle sizi güzel bir tatile çağırıyor.Yapılan arkeolojik 
çalışmalar sonucunda bulunan bulgular, Karain Mağarası’nda 
bundan 50 bin yıl önce insanların yaşadığını kanıtlamıştır.

A ntalya; çağlayanları, doğal 
plajları, zengin tarihi 
eserleriyle, fuarlarıyla, dört 

mevsimde de turist cennetidir. Bir 
başka deyimle; Turizmin başkentidir. 
Lara ve Konyaaltı Antalya ili sahillerinin 
başlıca plajlarındandır. Antalya'da 
kar yağmadığı gibi kışın bile denize 
girilebilir günlerin sayısı oldukça 
fazla. Yazın aynı anda hem denize 
girebilmeniz hemde Saklıkent'de 
kayak yapmanız mümkündür. Şehrin 
doğusunda bulunan Konyaaltı plajı 
çakıl, batısında bulunan Lara plajı 
ise kumdur. Tatile gelenler gündüz 
deniz ve güneş gece eğlence ile 24 
saati dolu dolu yaşama imkanına 
sahiptir. Plajlarda düzenlenen 
gece eğlencelerinde sahilde ateş 
yakılır, havai fişekler atılır. Çeşitli 

yarışmaların yanı sıra müzik ve dans 
vazgeçilmezlerdendir. Antalya'nın 
ulusal parkı Termesos, kayak merkezi 
Saklı kent, Beş konak' taki doğa 
harikası Köprülü Kanyon, milattan 
sonra 11 yüzyılda yapılmış olan 
Belkıs (Aspendos) açık hava tiyatrosu, 
Olimpos ve yumurtalarını bırakmaya 
gelen Carette carettaları, Çıralı'da 
bulunan Yanar taşı, Demre' deki Noel 
Baba mezarını, Alanya'daki Kızıl Kule, 
Damlataş, Beldibi, Karain mağaraları 
ile Altınbeşik görülmeye değer turistik 
yerlerdir. Sanata da katkısı olan Antalya 
da her yıl Altın Portakal Film Festivali 
düzenleniyor.

Gezmeden dönmeyin

Antalya Müzesi: Müzede 13 tane salon 
var. Kronolojik ya da konularına göre 
sınıflandırılmıştır. Müzede jeolojik 
zamanlara ait çeşitli fosillerden, M.S. 4. 
yüzyıla kadar, değişik kültür evrelerini 
içeren eserleri görebilirsiniz. Ayrıca 
müzede, ülkemizde ilk defa uygulanan 
bir bölüm olan, “Çocuk Müzesi Bölümü” 
açılmıştır. Çocukların müzelere ilgisini 
arttırmak için yapılan bu bölümde 
çocuk oyuncakları, kumbaralar 
bulunmaktadır.

Düden Şelalesi: Güneşli bir yaz 
gününde Düden Şelalesi’nin gürül 
gürül akan sularında piknik yapmanın 
keyfini çıkarın.

Kurşunlu Şelalesi: Suların içine 
kurulan masalarda, ayaklarınızı buz 
gibi şelale sularında serinlerken bir 
yandan da enfes alabalıklarının tadına 
bakmalısınız.

Aspendos: Antik devirden kalan ve 
dünyanın en iyi korunan tiyatrosudur. 
Bölgede olan birçok depreme rağmen 
Aspendos bütün ihtişamıyla hep ayakta 
kalmıştır. İ.S. 2. yüzyılda Aspendos’lu 
mimar “Zenon” tarafından yapılmış olan 
tiyatronun, mükemmel akustiğinin 
sırrı hala çözülememiştir. Aspendos 
adına çok sayıda efsaneler üretilmiş, 
ama yapılışı da bir sır olarak kalmıştır. 
Tiyatronun 10-12 bin kişilik kapasitesi, 
son yıllarda yapılan etkinliklerde 
20 bin kişiye kadar çıkarılabildiğini 
göstermiştir.

Karain Mağarası: Antalya'nın 30 km. 
kuzeybatısında eski Antalya-Burdur 
karayoluna 5-6 km. uzaklıkta bulunan 
Yağca Köyü sınırları içinde bulunur. 
İnsanlık tarihinin başlangıcındaki 
süreç içinde mağara, alt Yontmataştan 
başlayarak, orta ve üst Yontmataş 
evreleri, Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç 
gibi Protohistorik Çağlarda ve Klasik 
Çağda insanlar tarafından sürekli 
bir biçimde iskan edilmiştir. Bunun 
doğal bir sonucu olarak da yaklaşık 
11 m. yi bulan kalın bir kültür dolgusu 
içermektedir. Ancak mağaranın 
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Antalya Mutfağı

Antalya’da isteğiniz çeşitte ve 
çoklukta lezzetli yemekleri Kale İçi’nde 
bulabilirsiniz. Yöresel yemeklerin 
tadına bakmak isterseniz; “7 Mehmet 
Restoran’ı” size, Antalya’ya özgü 
yemekleri sunacaktır. 

Yöreye özgü özel tadlar

Taratorlu Piyaz: Haşlanmış kuru 
fasulye konulan servis tabağına yeter 
ölçülerde soğan, domates, haşlanmış 
yumurta doğranır, üzerine zeytinyağı 
ve hazırlanmış tarator dökülerek servis 
yapılır. Limon, sirke ve baharatlar 
eklenerek yenilir.

Hibeş: Bir kapta tahin, ezilmiş 
sarımsak ve li mon suyu kanştınlır. Su 
ilave edilerek iyice karıştırmaya devam 
edilir. Kimyon ve kırmızı toz biber 
eklenir, servis tabağına alınır. Üzeri 
kimyon ve kırmızı toz biber ile süsle
nerek servis edilir.

en uzun süren ve en önemli iskanı 
Paleolitik (Yontmataş Çağı) ile ilgilidir. 
Klasik dönemlerdeki kullanım daha çok 
Adak Mağara (tapınak) niteliğinde olup, 
mağara alnı ve dış duvarları üzerinde 
Grekçe kitabe ve nişler bulunmaktadır. 
Karain Mağarasında yapılan kazalarda 
elde edilen arkeolojik buluntular, 
Antalya Müzesinde ve mağaranın 
hemen yakınında bulunan Karain 
Müzesinde sergilenmektedir.

Termessos Antik Kenti: Antalya 
çevresindeki antik kentlerin en 
ilginçlerindendir. Toros Dağları 
üzerinde 1050 m. yükseklikte kurulmuş 
bir Pisidya kentidir. Termessos Ulusal 
Parkı içinde bulunması ve koruma 
altında tutulan çok sayıda bitki ve 

hayvan türü ile birarada bulunup eşine 
az rastlanır bir sentez oluşturması ayrı 
bir özelliğidir Termessos'un. Antalya-
Burdur karayolunun 11. km.'sinden 
Korkuteli yönüne dönüldüğünde 14 
km. sonra Termessos işaret levhası 
görülür. Buradan Termessos'un uzaklığı 
9 km.'dir. Termessos'u gezmek için biraz 
zaman ve biraz da yürümeyi sevmek 
gereklidir. Çünkü kent tamamen dağlık 
ve engebeli bir alanda kuruludur.

Karaalioğlu Parkı: Antalya Büyükşehir 
Belediye Binası'nın önünden yaklaşık 
7000 metrekarelik bir alan üzerine 
kurulu olan parkın üç yönden girişi 
bulunmaktadır. Ana planı Perge Antik 
Kenti'nden alınarak düzenlenen parkta 
120 çeşite yakın bitki türü vardır.

Kesik Minare: Yapının, İ.S. V. 
yüzyılda mevcut antik bir tapınak 
üzerine Bazilika olarak yapıldığını 
göstermektedir. II. Beyazid'in oğlu 
Sultan Korkud tarafından camiye 
çevrilmiş ve yapıya bir minare 
eklenmiştir. Minare'nin ağaç kısmı XIX. 
yüzyılda çıkan bir yangında yanmış 
ve o zamandan beri Kesik Minare adı 
yerleşmiştir. Halen harap bir durumda 
olan eser kullanılmamaktadır. Fakat 
ziyaretçilere aynı yapı içinde Antik 
Bizans ve Selçuklu yapı unsurlarını 
sunma yönünde eşine ender rastlanır 
bir kalıntı olarak hizmet vermeye 
devam etmektedir.

Eski Antalya Evleri: Yazların çok sıcak 
ve kışların ılık geçtiği Antalya'da evlerin 
yapımında soğuktan çok, güneşi 
önlemeye ve serinlik sağlamaya önem 
verilmiştir. Gölgeli taşlıklar ve avlular 
hava akımını kolaylaştıran özelliklerdir. 
Depo ve hol görevi yapan girişi ile üç 
kat üzerine kurulmuştur.

Neler alınmalı?

Alıveriş için Antalya Kale İçi’nde 
ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. 
Özellikle Antalya gezinizi en güzel 
şekilde hatırlatacak olan patlıcan, 
bergamot, karpuz reçellerinin tadına 
bakmanın dışında bir kavanozda 
yanınıza almalısınız. Ayrıca yörenin kök 
boyasıyla yapılan “döşeme altı halıları” 
kendiniz ve sevdikleriniz için çok güzel 
birer hediye olacaktır. 
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ANALİZ

Otomotiv Pazarı 
Ocak-Haziran 2011
Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı 
Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif 
ticari araç toplam pazarı 421.043 adet 
olarak gerçekleşti. 278.255 adet olan 2010 
yılı Ocak-Haziran dönemi otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
%51,32 oranında arttı.

2011 yılının ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
%122,89 büyürken, aynı yılın Şubat  (%87,97), Mart (%51,15), 
Nisan (%41,14), Mayıs (%35,52) ve Haziran (%33,66) ayların-
da  büyüme oranları aylık olarak gerilemeye devam etti. 

2011 yılının ilk çeyreğinde %76,28 oranında büyüme göste-
ren otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın 2. çeyre-
ğinde de %36,64 büyürken beklentiler doğrultusunda büyü-
me oranında yavaşlamanın devam ettiği görüldü. 2011 yılı 
Ocak-Haziran dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı en 
yüksek satış değerine ulaştı.

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre %55,52 artarak 289.746 adete 
ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk ayında %137,16 

büyürken, Şubat (%88,87), Mart (%59,09), Nisan (%47,30), 
Mayıs (%39,13) ve Haziran  (%34,76) aylarında büyüme oran-
ları aylık olarak gerilemeye devam etti.  

 2011 yılının ilk çeyreğinde %82,87 oranında büyüme gös-
teren otomobil toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de %40,09 
büyürken beklentiler doğrultusunda büyüme oranında ya-
vaşlama devam etti. 

2011 yılı ilk 6 aylık toplam hafif ticari araç pazarı ise geçen 
yılın aynı 6 aylık dönemine göre %42,79 artarak 131.297 adet 
seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı, 2011 yılının 
ilk ayında %98,92 büyürken, Şubat (%86,20), Mart (%36,01), 
Nisan (%28,91), Mayıs (%27,79) ve Haziran (%31,20) ayların-
da büyüme oranları ilk aylara göre yavaşladı. 2011 yılının ilk 
çeyreğinde %63,92 oranında büyüme gösteren hafif ticari 
araç toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de %29,30 büyürken 
beklentiler doğrultusunda büyüme oranı geriledi.

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde hem otomobil hem de 
hafif ticari araç pazar satışlarında  en yüksek satış değerleri-
ne ulaşıldı.  2011 yılı Haziran ayında otomobil ve hafif ticari 
araç toplam pazarı 81.393 adet olarak  gerçekleşti.  60.896 
adet olan 2010 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazarına göre  satışlar %33,66 oranında arttı. 2011 yılı Ha-
ziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazar  satışları en 
yüksek satış değerine ulaştı.. 

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

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

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 394 394 0 0 0 0 394 394

Aston Martin 13 13 13 13

Audi 0 5.826 5.826 0 0 0 0 5.826 5.826

Bentley 0 2 2 0 0 0 0 2 2

BMC 0 0 0 615 0 615 615 0 596

BMW 0 7.105 7.105 0 0 0 0 7.105 7.105

Chery 0 1.363 1.363 0 100 100 0 1.463 1.463

Chevrolet 0 10.321 10.321 0 0 0 0 10.321 10.321

Chrysler 0 45 45 0 0 0 0 45 45

Citroen 0 7.376 7.376 3.576 4.639 8.215 3.576 12.015 15.591

Dacia 0 8.062 8.062 0 2.341 2.341 0 10.403 10.403

Daihatsu 0 317 317 0 0 0 0 317 317

DFM 0 0 0 0 1.928 1.928 0 1.928 1.928

Dodge 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Ferrari 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Fiat 23.114 6.857 29.971 31.449 2.633 34.082 54.563 9.490 64.053

Ford 0 30.832 30.832 31.607 962 32.569 31.607 31.794 63.401

Geely 0 307 307 0 0 0 0 307 307

Honda 3.839 3.210 7.049 0 0 0 3.839 3.210 7.049

Hyundai 16.158 6.229 22.387 0 1.520 1.520 13.147 7.749 23.908

Ikco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infiniti 0 49 49 0 0 0 0 49 49

Isuzu 0 0 0 331 1.220 1.551 331 1.220 1.551

Iveco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaguar 0 68 68 0 0 0 0 68 68

Jeep 0 482 482 0 0 0 0 482 482

Karsan 0 0 0 1.403 0 1.403 1.403 0 1.403

Kia 0 5.037 5.037 0 311 311 0 5.348 5.348

Lada 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Lamborghini 0 4 4 0 0 0 0 4 4

Lancia 0 79 79 0 0 0 0 79 79

Land Rover 0 824 824 0 0 0 0 824 824

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 9 9 0 0 0 0 9 9

Mazda 0 864 864 0 98 98 0 962 962

Mercedes-Benz 0 6.036 6.036 0 3.848 3.848 0 9.884 9.884

Mini 0 849 849 0 0 0 0 849 849

Mitsubishi 0 1.592 1.592 262 2.429 2.691 262 4.021 4.283

Nissan 0 7.615 7.615 0 949 949 0 8.564 8.564

Opel 0 24.081 24.081 0 1.124 1.124 0 25.205 25.205

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 8.320 8.320 4.714 5.203 9.917 4.714 13.523 18.237

Porsche 0 216 216 0 0 0 0 216 216

Proton 0 442 442 0 0 0 0 442 442

Renault 42.501 3.394 45.895 0 12.533 12.533 42.501 15.927 58.428

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 3.125 3.125 0 0 0 0 3.125 3.125

Skoda 0 3.916 3.916 0 1 1 0 3.916 3.916

Smart 0 33 33 0 0 0 0 33 33

Ssangyong 0 550 550 0 625 625 0 1.175 1.175

Subaru 0 514 514 0 0 0 0 514 514

Suzuki 0 703 703 0 0 0 0 703 703

Tata 0 574 574 0 451 451 0 1.025 1.025

Toyota 3.989 12.511 16.500 0 648 648 3.989 13.159 17.148

Volkswagen 0 27.449 27.449 0 14.391 14.391 0 41.840 41.840

Volvo 0 2.529 2.529 0 0 0 0 2.529 2.529

Toplam 89.601 200.145 289.746 73.343 57.954 131.297 162.944 258.099 421.043
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Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Haziran 2011

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Haziran 2011

Otomotiv Pazarı Ocak - Mayıs 2011

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

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

2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714

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

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

2011 14.921 19.590 24.225 23.716 24.166 24.679
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2011 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %37,7 artarak 84.862 adete, ithalat %42,4 artarak 50.289 adete, ihracat değeri de 
%34,8 artarak 1 milyar 510 milyon dolar seviyesine ulaştı. Mayıs’ 2011 de üretim %0,1 azalarak 98.085 adete, ihracat ise %5,8 azalarak 63.016 adete 
geriledi. 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar %59 artarak 359.271 adete, üretim %13,7 artarak 
506.507 adete, ithalat %65,1 artarak 215.052 adete, ihracat %4,7 artarak 346.643 adete ve ihracat değeri de %14,1 artarak 7 milyar 799 milyon dolar 
seviyesine ulaştı.

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

Mayıs 2010 61.628 98.192 35.319 66.865 1.120.394.872

Mayıs 2011 84.862 98.085 50.289 63.016 1.510.417.713

 (%) 37,7 -0,1 42,4 -5,8 34,8

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

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

Ocak-Mayıs 2010 225.898 445.632 130.223 331.172 6.836.340.483

Ocak-Mayıs 2011 359.271 506.507 215.052 346.643 7.798.768.473

 (%) 59,0 13,7 65,1 4,7 14,1

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

2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar %59,04 oranında artarak 359.271 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı 
Mayıs ve Ocak-Mayıs döneminde toplam otomotiv pazarında en yüksek satışa ulaşıldı.

% 137,16 % 88,87

% 59,09

% 98,92 % 86,20

% 36,01 % 28,91 % 27,79

Kaynak: OSD

Kaynak: OSD
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2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Satışları

2011 Haziran Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   1.553           1.553 1%

B (Entry) 37.352 60.038 2.398 2.699 1.720 46 1.939 106.192 37%

C (Compact) 71.347 43.232 1.952 4.094   841 12.772 134.238 46%

D (Medium) 26.067 23 665 20   1.044 9.212 37.031 13%

E (Luxury) 6.583 58 12 49   217 2.113 9.032 3%

F (Upper Luxury) 450         196 1.054 1.700 1%

Toplam 141.799 104.904 5.027 6.862 1.720 2.344 27.090 289.746 100%

Yüzde 49% 36% 2% 2% 1% 1% 9% 100%  

2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Satışları

2010 Haziran Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   912           912 0%

B (Entry) 33.230 38.704 1.703 1.680 1.215 40 340 76.912 41%

C (Compact) 45.426 23.257 1.705 2.689   647 5.421 79.145 42%

D (Medium) 16.390 406 335 23   826 6.106 24.086 13%

E (Luxury) 2.636 0 10 82   61 1.302 4.091 2%

F (Upper Luxury) 220         83 856 1.159 1%

Toplam 97.902 63.279 3.753 4.474 1.215 1.657 14.025 186.305 100%

Yüzde 53% 34% 2% 2% 1% 1% 8% 100%  

Ocak - Haziran 2010/2011 Otomobil Satışları Değişim Oranı

Değişim 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   70%           70%

B (Entry) 12% 55% 41% 61% 42% 15% 470% 38%

C (Compact) 57% 86% 14% 52%   30% 136% 70%

D (Medium) 59% -94% 99% -13%   26% 51% 54%

E (Luxury) 150%   20% -40%   256% 62% 121%

F (Upper Luxury) 105%         136% 23% 47%

Toplam 45% 66% 34% 53% 42% 41% 93% 56%

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarı segmentinin %84’ünü yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan 
araçlardan oluşturdu.  2011 yılı ilk 6 aylık toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %46 
pay alan C (134.238 adet)  segmenti ve hemen ardından yine %37 pay ile      B (106.192 adet) segmenti ulaştı. Bu segmentlerin ardından %13 
pay, 37.031 adet ile D segmenti yer aldı.

2011 yılı Ocak-Haziran dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%49 pay, 141.799 adet) oldu. Sedan otomobilleri %36 pay ve 104.904 adet satış ile H/B ve %9 pay ve 27.090 adet satış ile SUV otomobiller 
takip etti.

SD: Sedan, H/B: Hatchback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose VehicleÇok Amaçlı Araçlar, CDV: Car Derived VanBinek Tipli Küçük Vanlar, 
SUV: Sport Utility VehicleArazi Araçlar

Kaynak: www.odd.org.tr
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MOTOR HACMİ 2011 Haziran Sonu 2010 Haziran Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 258.085 89% 164.539 88% 57% 37% 18%

1600cc-2000cc 
arası 26.112 9% 17.931 10% 46% 60% 18%

2000cc üzeri 5.549 2% 3.835 2% 45% 84% 18%

Toplam 289.746 100% 186.305 100% 56% Vergi Oranları

DİZEL
2011 Haziran Sonu 2010 Haziran Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 4 0% 68 7% -94%

B (Entry) 57.865 54% 39.521 51% 46%

C (Compact) 87.105 65% 42.541 54% 105%

D (Medium) 21.587 58% 9.809 41% 120%

E (Luxury) 8.178 91% 3.249 79% 152%

F (Upper Luxury) 1456 86% 961 83% 52%

Toplam 176.195 61% 96.149 52% 83%

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2011 Haziran Sonu 2010 Haziran Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 665 43% 532 58% 25%

B (Entry) 18.109 17% 13.111 17% 38%

C (Compact) 40.597 30% 24.225 31% 68%

D (Medium) 26.155 71% 15.022 62% 74%

E (Luxury) 9.015 100% 4.047 99% 123%

F (Upper Luxury) 1.700 100% 1.156 100% 47%

Toplam 96.241 33% 58.093 31% 66%

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya %89 oranıyla yine 1600cc altın-
daki otomobiller 258.085 adet ile sahip oldu. 

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %83 oranında artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-
Haziran döneminde 289.746 adet olan toplam otomobil satışının 176.195 (%61) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 yılı Ocak-Haziran 
döneminde otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı %52’den %61’e yükseldi.

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılının aynı dönemine oranla %66 arttı. 2011 yılı Ocak-
Haziran döneminde 289.746 adet olan toplam otomobil satışının 96.241 (%33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 2011 yılı 
Ocak-Haziran dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı 
otomobil satışlarının payı %31’den %33’e yükseldi.

AVRUPA OCAK – MAYIS 2011 DÖNEMİ OTOMOBİL PAZARI
Avrupa Otomotiv pazarında 2011 yılı Mayıs ayında toplam otomotiv pazarı1.437.628 adet olarak gerçekleşti. 1.311.274 adet olan 2010 yılı 
Mayıs ayına göre satışlar %9,6 oranında artış gösterdi. 2011 yılı Ocak-Mayıs dönemi toplam Avrupa (AB27+EFTA) otomotiv satışları ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %1,4 artarak 6.942.565 adete yükseldi. Türkiye, Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 2011 yılı Mayıs 
ayında ve Ocak-Mayıs döneminde 6. sırada yer aldı. Avrupa (AB (27) ve EFTA) ülkeleri toplamına göre Otomobil pazarında, 2011 yılı Mayıs 
ayında, 2010 yılı Mayıs ayına göre %7,6 büyüme yaşandı ve 1.252.599 adet  pazar gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Mayıs dönemi toplam Avrupa 
(AB27+EFTA) otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,4 daralarak 6.076.060 adet olarak gerçekleşti.

AVRUPA OCAK – MAYIS 2011 DÖNEMİ TİCARİ ARAÇ PAZARI
Avrupa (AB (27) ve EFTA) ülkeleri toplamına göre Hafif Ticari araç pazarı 2011 yılı Mayıs ayında 2010 yılı Mayıs ayına göre %22 artış kaydetti 
ve 152.373 adet pazar gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Mayıs dönemi toplam Avrupa (AB27+EFTA) hafif ticari araç pazar satışları bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %11,7 artarak 715.700 adete ulaştı.  Türkiye, Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 2011 Mayıs ayında 2. sırada 
yer alırken, 2011 Ocak-Mayıs döneminde 3. sıradaki yerini korudu. Ka
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Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Mayıs 2011 Dönemi (Kaynak: ACEA)
1 Almanya
2 Fransa
3 İngiltere
4 İtalya
5 İspanya
6 Hollanda
7 Belçika
8 Türkiye
9 Avusturya
10 İsviçre
11 İsveç
12 Polonya
13 Portekiz
14 Çek Cumhuriyeti
15 Danimarka
16 İrlanda
17 Finlandiya
18 Norveç
19 Yunanistan
20 Slovakya
21 Slovenya
22 Lüksemburg
23 Romanya
24 Macaristan
25 Bulgaristan
26 Estonya
27 Litvanya
28 Letonya

278.591
278.092
233.032

155.575
130.388

129.557
113.962

74.737
72.128
69.990

45.534

27.173

23.152
18.913
7.343

6.172
5.279
3.318
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Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-Mayıs 2011 Dönemi (Kaynak: ACEA)
1 Fransa
2 Türkiye
3 Almanya
4 İtalya
5 İspanya
6 Belçika
7 Hollanda
8 İsveç
9 Polonya
10 Portekiz
11 Norveç
12 Avusturya
13 İsviçre
14 Danimarka
15 İrlanda
16 Finlandiya
17 Çek Cumhuriyeti
18 Macaristan
19 Romanya
20 Yunanistan
21 Romanya
22 Slovenya
23 Slovakya
24 Lüksemburg
25 Bulgaristan
26 Estonya 241
27 Litvanya
28 Letonya
29 İzlanda

131.297
91.405

88.159
46.476

30.558
28.681

19.081
15.830

14.472
14.189
13.449

12.027
9.064

7.361
5.776
4.793

3.961
3.205
2.999

2.999
2.826
2.206
1.443
950
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405
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