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“BİRLİKTE GÜÇLÜ VE DAHA İYİYE” 
çağrımızı yineliyoruz...

Değerli Otoban Dergisi okurları,

Büyük bir hızla başlayan 2011’in sonbaharına geldik, yaz aylarında yaşanan kü-

resel gelişmeler doğal olarak Türkiye’de tüm sektörlerde endişelere neden oldu. 

Başbakanımızın “otomobil alacağınıza ev alın” söylemini herkes kendine göre 

yorumlamaya gayret etti; otomotiv sektöründekiler ise bu sözlerin satışları et-

kileyeceğinden endişe duydular.

Dövizin büyük bir hızla tırmanışı, ithal araçların fiyatları üzerinde giderek artan 

bir baskı oluşturdu ve bu sıkıntı devam edecek gibi gözüküyor. 

Yaz aylarında pazar yılın ilk aylarına göre biraz hız kesmiş olsa da toplam satışlar 

2010 Ocak-Ağustos toplam satışlarının yüzde 35,1 üzerinde seyrediyor.

OYDER Yönetim Kurulu olarak Ağustos ayında otomotiv sektörü ile ilgili Bakan-

larımızı ziyaret ettik; yıllardır sektörün içinde bulunan kişiler olarak otomotiv 

konusunda hiç bu kadar kararlı, bilinçli ve istekli bir hükümet görmediğimizi 

çok net algıladık ve bundan büyük bir memnuniyet duyduk.

Ankara’nın bu kadar sahip çıktığı ve çok net bir yol haritası planladığı bir sektör-

de bulunmak gerçekten ayrıcalık.

Ayrıca Türkiye’deki tüm yetkili satıcıları temsilen gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret-

lerde bize gösterilen ilgi ve alaka yetkili satıcıların sektör ve ekonomi için ne 

kadar önemli olduklarının bir göstergesidir.

OYDER olarak son bahara yeni umutlarla giriyoruz, Eylül’de Frankfurt Otomo-

bil Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından gelecek meslektaşlarımızla bir arada 

olacağız. 21 Eylül’de Trabzon’da 7. DİYALOG toplantımızı gerçekleştireceğiz. 

Bıkmadan, usanmadan “BİRLİKTE GÜÇLÜ VE DAHA İYİYE” çağrımızı yineleyece-

ğiz.  Çünkü ancak samimiyetle, diyalog içinde bir arada olabilirsek önümüzdeki 

günlerde daha sağlam olabiliriz. 

Sevgi ve Saygılarımla...
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H. Şükrü ILISAL
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

Mesleğimizin geleceği için 
bir arada olmalıyız

2 3 yıllık bir sivil toplum örgütü olan OYDER,  oto-
motiv sektörünün ve yetkili satıcıların temel sı-
kıntılarını belirleyerek çözüme yönelik öneriler 
geliştirmek, bu doğrultuda ortaya çıkan verileri 
yetkili makamlar ve siyasi sorumlulara taşımak 

görevi ile yoluna devam etmektedir.

Geçtiğimiz bir yılda neler yaptığımızı sizlerle kısaca paylaşmak 
isterim.

1- Eylül 2010 tarihi ile birlikte, sektörde sizlerden gelen gö-
rüşler doğrultusunda, yetersiz olduğu tespit edilen iletişim 
ve dayanışmayı artırmak amacıyla DİYALOG toplantılarına 
başladık ve bu güne kadar yedi farklı ilde toplanarak yak-

laşık 1000 meslektaş ve paydaşlarımızla kendi bölgelerinde 
bir araya gelerek hem sektörle ilgili önemli bilgiler aktardık, 
hem de sektörümüzün sıkıntılarını dinleyerek çareler aradık. 
Bu toplantılarımıza her ay farklı bir ilimizde devam etmek-
teyiz.

2- Bugüne kadar sektörde gerçekleştirilmemiş büyüklük-
te, yaklaşık 1.250 kişinin katıldığı önemli bir kongreye imza 
attık. Devlet Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat ERGÜN, TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞ-
LU, Türkiye’deki otomobil markalarının, sigorta ve akaryakıt 
şirketlerinin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
kongremizde otomotiv ticaretinin geleceğini değerlendir-
dik.

3- Yetkili satıcılar adına medyadan ilgililere seslendik, gaze-
telerde 98 yayında 187 haberde ve TV’de 14 kez canlı yayın-
da yer aldık. Bu yayınlarda hem mesleğimizi ve meslektaş-
larımızı tanıttık hem de sıkıntılarımıza çare aramak için ilgili 
kurum ve kuruluşlara görüşlerimizi aktardık. Tüm bunların 
neticesinde yetkili satıcılık mesleğinin giderek daha iyi algı-
landığını ve önemsendiğini gördük.

4- Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati YAZICI, TOBB Başkanı Rifat HİSARCIK-
LIOĞLU, Sanayi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdür-
lüğü, Sigorta Genel Müdürlüğü, Sigortacılar Birliği Başkanı 
otomobil markalarının genel müdürleri, akaryakıt firmaları-
nın ve sigorta firmalarının genel müdürlerine olmak üzere 
toplam 68 ziyaret gerçekleştirdik ve yetkili satıcıların prob-
lemlerine çare aradık ve aramaya devam ediyoruz.

5- Türkiye deki seçkin kurumlarla ortak projeler geliştirerek 
meslektaşlarımız için fayda yarattık. (Petrol Ofisi ile avantajlı 
akaryakıt gibi.)

6- Tüm bu yapılan çalışmalar neticesinde üye sayımızı yüz-
de 50 artırarak 354 üyeye ulaştık.

Değerli meslektaşım, yolumuz çok uzun; mesleğimiz adına 
daha yapılması gereken birçok iş var. Ancak birbirimiz ile sa-
mimiyet, uyum ve bütünlük içerisinde olmamız kaçınılmaz.

Türkiye’de artık birçok meslek kolunun bir arada olarak bir 
bütünlük sergilediği bu kritik dönemde tüm değerli meslek-
taşlarımı, OYDER çatısı altında toplanmaya, geniş katılımın 
oluşturacağı çok seslilik,  olumlu görüş ve eylem birlikteliği 
adına ve mesleğimizin geleceği için bir arada olmaya tekrar 
davet ediyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla...
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Aytekinhan YILDIRICI
Derindere Turizm Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Murahhas Üye / CEO
OYDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Küresel oyuncu olmak
zorunluluk haline geliyor

Sizce otomotiv sektörünün en önemli problemleri 
nelerdir? Çözüm olarak önerileriniz nelerdir?

T ürkiye otomotivinin sorunlarına üretim/sanayi, 
distribütör ve tüketici/müşteri açısından fark-
lı pencerelerden bakmak mümkün. Bununla 
birlikte öncelikli olarak yan sanayi ve her biri 
birer distribütör olan üretici firmalar açısın-

dan bakmak bir anlamda daha makro düzeyde bir 
perspektif elde etmemize yardımcı olabilir. Bu 
noktada Türk otomotiv sanayinin ana ihracat 
pazarının Avrupa kıtası olduğunu hatırlaya-
rak birden fazla saptama yapmak mümkün-
dür. Zira Türk otomotiv sektörü son yıllarda 
hızla yalnız montaj-üretim yapan şirket ve 
tedarikçileri yapısından, ürün yönetim sü-
recinin Ar-Ge, tasarım gibi safhalarında da 
know-how geliştirip, bu süreçlerde etkin rol 
alan tedarik zincirine doğru gelişmektedir. 
Türkiye gerek bulunduğu coğrafi avantajlı 
konum (özellikle Avrupa’ya yakınlık, kara-
deniz gibi alternatif kanallara sahiplik hatta 
lojistik gibi), gerekse Avrupa ile karşılaştı-
rıldığında uygun maliyetli, Doğu Avrupa 
ve Asya ve benzeri ülkelerle karşılaştırıldı-
ğında da yetkinliği daha yüksek işgücü ile 
elini kuvvetli tutabilmektedir. Ancak her 
geçen gün diğer bölgeler de eksikliklerini 
kapatmak, bu pastadan pay kapmak üzere 
kendilerini geliştirmektedir. Son yıllarda inişli 
çıkışlı kendini sürekli hatırlatan ekonomik kri-
zin de etkisi ile Avrupa’daki zaten var olan fazla 
kapasite sorunu artık şirketlerin kaldıramayacağı 
boyuta ulaşmıştır. Bu dönemde Avrupa’daki fazla 
kapasite ve korumacılık politikaları yeni projelerin ve 
yeni oyuncuların Türkiye’ye gelmesini sürekli olarak zorlaş-
tırmaktadır. 
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Ancak; yine bir girdap gibi genişleyerek büyük ekonomik öl-
çüye sahip gelişmiş ülkeleri de içine almaya başlayan 2. etap 
küresel kriz sonrası dönemde doğacak üretim ihtiyacı, Avru-
palı üreticileri üretimde rekabetçi ülkelere yatırım yapmaya 
yönlendirecektir. Bu dönemde Türkiye’nin hazırlıklı olması 
ve küresel sürdürülebilir rekabet gücünün sağlanması için 
fırsatların iyi değerlendirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bu 
amaçla Türkiye’nin otomotiv sektörünün gelişimi açısından; 
yerli tedarikçilerin hem teknoloji, hem tasarım kabiliyeti, 
hem de üretim verimliliği olarak rekabetçiliklerini artırması 
ve otomotiv sanayinin yerli katma değerinin yükseltilmesi 
şarttır. Endüstrinin üretim merkezi üssü olmasının yanı sıra 
teknoloji, Ar-Ge ve ürün tasarımı merkezi olma yolunda 
mevcuttan daha süratli bir şekilde ilerlemesi ise olmazsa ol-
maz bir yaklaşımı ifade etmelidir.

Türkiye de önümüzdeki 3 yılı otomotiv sektörü açı-
sından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başarı kazanmanın zorlaştığı küresel otomotiv pazarında 
Türkiye olarak başarıyı sürdürmenin yolu, kaliteli ve ucuz 
üretimin yanı sıra özellikle çevre ile ilgili baskıları karşılaya-
cak olan ürün yeniliklerinin hayata geçirilmesidir. Otomo-
tiv sektöründeki oyuncuların mevcut pazarlardaki mevcut 
ve olası tıkanmayı dikkate alarak yeni pazarlara açılması, 
inovasyon/Ar-Ge’ye, tasarıma yatırım yapmaları küresel bir 
oyuncu olma yolunda ellerini kuvvetlendirmelerine yara-
yacaktır. Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak araç 
geliştirme projelerinin hayata geçmesinde Ar-Ge çalışmaları 
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmaların devlet tarafından 
desteklenmesi ise araç tasarım ve geliştirme konusunda 
sektörel yetkinliği taçlandırırken yeni projelerin ülkemize 
getirilmesinde destek olmaktadır. 

Küresel krizden gerçek anlamlı çıkış senaryolarına baktığı-
mızda, kriz sonrası Avrupa otomotiv pazarlarında büyük 
bir gelişme beklenmediğini ve otomotivde bundan sonra 
büyümenin özellikle BRIC ülkeleri olmak üzere Asya’dan ge-
leceğini görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin yerli marka/yerli 
araç olarak tabir ettiğimiz ulusal projesini de hesaba katacak 
olursak Türkiye’nin yeni pazarlara rotasını çevirmeye başla-
ması bir zorunluluktur. BRIC ülkelerine de ihracat olasılığı 
ve potansiyeli çok düşük olduğu için ülkemizin yeni Pazar 
arayışlarında özellikle kendi coğrafyamıza en yakın olan Or-

tadoğu ve elbette Kuzey Afrika ülkelerine yoğunlaştırması 
önem arz etmektedir. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan 
Otomotiv sanayi ihracatının desteklenmesi beraberinde 
özellikle lojistik altyapının geliştirilip, yan sanayinin ulusla-
rarası düzeyde rekabetçiliğinin artırılması ve vergi teşviki 
gibi unsurlarla ulusal ihracat gücümüz artacak, iç pazar ise 
güçlü ihracat ile daha da durağan ve istikrarlı bir duruş ser-
gileyebilecektir. 

Elbette firmaların ülkemize yeni projeler çekebilmesi için 
hükümet var gücüyle çalışıyor ama bunun yanında   iç pa-
zar istikrarlı büyüklüğü de ayrıca önemlidir. Çünkü üretim 
yapacağınız yerdeki pazarın yapılan üretimin önemli bir 
kısmına hitap eden potansiyele sahip olması maliyetlerinizi 
düşürecek, dolayısıyla fizibilitenin rekabetçi çıkabilmesine 
imkân verecektir. Artık Türkiye’de kısa vadeli teşvikler ye-
rine, ÖTV-KDV ve benzeri vergilerin AB ile uyumlu şekilde 
kademeli olarak azaltılmasına odaklanmak gerekmektedir. 
Bu noktada çevreci model ve motorları tüketici nezdinde 
teşvik edecek yeşil vergi avantajları da çok anlamda fayda 
sağlayacaktır.

Kiralama konusunda önemli bir birikime sahip-
siniz, birçok firma bu işe soyunuyor, sizce dikkat 
edilmesi gerekenler nelerdir?

Bu öyle bir temel soru ki, sektör içinde ya da sektöre yeni gir-
mek isteyen önemli deneyimlere sahip kişilere sorulduğun-
da birbirine taban tabana zıt iki farklı cevapla karşılaşmanız 

Başarı kazanmanın zorlaştığı küresel otomo-
tiv pazarında Türkiye olarak başarıyı sürdür-
menin yolu, kaliteli ve ucuz üretimin yanı sıra 
özellikle çevre ile ilgili baskıları karşılayacak 
olan ürün yeniliklerinin hayata geçirilmesidir. 
Otomotiv sektöründeki oyuncuların mevcut 
pazarlardaki mevcut ve olası tıkanmayı dik-
kate alarak yeni pazarlara açılması, inovas-
yon ve Ar-Ge’ye, tasarıma yatırım yapmaları 
küresel bir oyuncu olma yolunda ellerini kuv-
vetlendirmelerine yarayacaktır.
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mümkün. Soruya bir açıdan bakıldığında tarifi çok kolay ve 
iki cümle ile özetlenebilecek türden, ancak diğer açıdan 
bakıldığında ana başlıklar, bunlara ait alt başlıkları barındı-
racak olan ve sayfalarca cevaplanması gereken bir soru ni-
teliği taşımaktadır. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle birçok 
firmanın bu işe soyunuyor olması da, benim bu söylediğimi 
destekler niteliktedir. Yani konuya bir açıdan bakanlar için 
bu iş, sadece bir “otomotiv” işi ya da sadece bir “finans” işi 
olarak görülmekte ve bu işi yapmak, yılların otomotivcileri 
için ya da elinde ciddi finansal güç barındıranlar için kendi 
deneyimleri doğrultusunda çok kolay ve karlı bir iş. Ancak 
bugüne kadar gelişmeler de göstermeye başlamıştır ki bu 
iş ne yalnızca bir otomotiv işi, ne yalnızca bir finans işi ne de 
her ikisini sadece yan yana getirerek yürütülmesi mümkün 
bir iş. Evet bu iş her iki sektörel tecrübenin sadece yan yana 
getirilmesi değil, aynı zamanda bunların mükemmel bir si-
nerjisinin de oluşturulması gereken bir iş. Çünkü yeri geliyor 
otomotiv deneyimleri ön plana çıkıyor, yeri geliyor finans 
deneyimleri ön plana çıkıyor, yeri geliyor bu ikisinin aynı 
anda ve müthiş uyumlu hareket etmesi gerekliliği ön plana 
çıkıyor. İşte tam bu noktada da soruya diğer açıdan bakma 
yaklaşımı ön plana çıkıyor, yani hem yukarıda da bahsetti-
ğim dikkat edilmesi gereken noktalar çoğalmaya başlıyor 
hem de bunları uygulama noktasındaki tecrübe gereksinimi 
ön plana çıkmaya başlıyor. Ana başlıklar halinde dikkat edil-

mesi gerekenleri şu şekilde toparlayabilirim;  uzun vadeli 
planlama; senaryo analizleri ile risklerin görülmesi ve etkin 
yönetimi; doğru fiyatlama; sunulan ürünün farkındalığı; re-
kabet ortamı içinde, doğru bildiklerinden vazgeçmeme; et-
kin maliyet yönetimi; planlı satın alma ve pazarlama strate-
jileri; geniş müşteri tabanı; müşterilerle iş ortaklığı bilincinin 
oluşturulması.

Akla ilk gelen bu ana başlıkları, alt başlıklarla desteklemek 
ve bunların uygulama noktasındaki incelikleri bilmek, uy-
gulama esnasındaki sinerji oluşturma yöntemlerini bilmek 
sektör için çok ama çok önemli olmaktadır. Yani bu iş ken-
dine özgü farklı bir know-how gerektiren, entelektüel bir iş 
olarak özetlenebilir. Kısa ve orta vadede işin başarıldığı his-
sine kapılmak ve karlı olduğunu düşünmek mümkün, ancak 
yukarıda saydığım ana başlıkların mükemmel bir sinerjisini 
oluşturamamak ve uygulama noktasındaki incelikleri bilme-
mek uzun vadede hisleri ve düşünceleri tersine çevirebilir, 
sürdürülemez hale gelebilir. Başarının bu detaylarda gizli ol-
duğu bir iş yapıyoruz ve sektördeki tüm firmaların bu yakla-
şımda olması arzu ettiğimiz şey. Çünkü sektörün top yekûn 
gelişimi, yapılanması ve sağlıklı büyümesi için bu sektöre 
özel deneyimler ve dikkat edilmesi gereken noktalarla hare-
ket edilmesi gerekmektedir. 
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI:
"Sektörün gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız"

1 6 Ağustos 2011 günü, OYDER Başkanı H. Şükrü 
ILISAL, Genel Sekreter Tamer ATSAN, Başkan 
Yardımcısı Murat ŞAHSUVAROĞLU ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Nizamettin UĞURLU Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati YAZICI‘yı makamında zi-

yaret ederek yeni görevini kutladılar.

Yaklaşık 45 dakika süren ziyarette Hayati YAZICI, yeni oluş-
turulan Bakanlığının görev ve sorumlulukları konusunda 
bilgiler aktardı. Özellikle otomotiv ticaretinin ve yetkili 
satıcıların önemini vurgulayan Bakan YAZICI, sektörün 
gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını 
belirtti. Bununla birlikte sektörün genel sıkıntıları, yapıl-
ması gerekenler ve sektör ile ilgili gündemdeki konular 
değerlendirildi. Toplantı sonunda Bakan YAZICI’ya sektöre 
ve OYDER’e desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN:

"Sektör için 2014'e kadar bütün adımlar atılacak"

1 6 Ağustos 2011 günü OYDER Başkanı H. Şükrü 
ILISAL, Genel Sekreter Tamer ATSAN, Başkan 
Yardımcıları Murat ŞAHSUVAROĞLU ve Mu-
rat MUTLU, Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin 
UĞURLU, Bakan Nihat ERGÜN’ü makamında 

ziyaret ederek yeni görevini kutladılar.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşar Yar-
dımcısı ve Sanayi Genel Müdürü’nün de heyet olarak katıldı-
ğı toplantıda otomotiv sektörü ile ilgili gündemdeki konular 
değerlendirildi.

Otomotiv sektörü ile ilgili gelişmelerin hükümet tarafından 
çok yakın takip edildiğini belirten Nihat ERGÜN, 2014’de ka-
dar gereken tüm adımların atılacağını ifade etti. OYDER ola-
rak sektörle ilgili her türlü konu da desteğe hazır olduğu be-

lirten H. Şükrü ILISAL, yerli otomobile, Strateji Belgesi’ndeki 
ticari hedeflere destek vermek istediklerini vurguladı.

Özellikle yetkili satıcılık mesleğine uzun süredir yeni bir 
oyuncunun girmediğini hatırlatan ILISAL, bu sebeple mev-
cut yetkili satıcıların korunması ve desteklenmesi gereklili-
ğini vurguladı.

Ayrıca, 2011 yılının ilk 6 aylık verilerine göre direkt müşte-
riler ile gerçekleştirilen tüketici eğilimleri anketinin yıl so-
nunda tekrar yapılacağı ve bu anketle ilgili devletin talebine 
göre yeni soruların ilave edilebileceği belirtildi.

Yaklaşık bir saat süren görüşme neticesinde Nihat ERGÜN’e 
sektöre ve OYDER’e desteklerinden dolayı plaket takdim 
edildi. 

OYDER 

ilgili 

sektör 

Bakanlarını 

ziyaret etti
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O YDER’in Yönetim Kurulu, Ekonomi Bakanı 
Zafer ÇAĞLAYAN’la İstanbul Yenibosna’da 
yer alan TİM’in merkezinde bir araya geldi.

Karşılıklı bilgi paylaşımının yapıldığı top-
lantıda özellikle otomotiv sektörü ile ilgi-

li Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın yurt dışı temasları, 
Türkiye’deki olası yatırımlar, sektörün genel sorunları, ya-
pılması gerekenler ve sektör ile ilgili gündemdeki güncel 
konular değerlendirildi. OYDER yetkilileri ise otomobil satın 
alan müşteriye temas eden tek nokta olduklarını belirterek, 
hükümete otomotiv ile ilgili her türlü konuda destek verme-
ye hazır olduklarını ilettiler.

Ağustos ayına ait öngörülen pazar sonuçlarını değerlendi-
ren OYDER Başkanı H. Şükrü ILISAL, “İhtiyacı otomobilden 
yana olanlar için satın alma kararı almak açısından çok doğ-
ru bir zamandayız. Zira Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış, 
kalifiye personel ve gelişmiş teknoloji ile donatılmış 1300 
plazamız çok uygun avantajlarla müşterilere en iyi hizmeti 
sunmak için hazırlar” açıklamasını yaptı.

Otomotiv pazarının genel performansı ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Şükrü ILISAL, geçen yıl Ağustos ayın-
da 61.764 araç satıldığını belirterek, ‘’Bu yıl ağustos ayı ise 
aşağı yukarı 55-60 bin civarında kapanacak. Bu durum, 2010 
Ağustos ayına göre bir miktar yavaşlama anlamına geliyor. 
Ağustos ayında otomotiv satışlarındaki yavaşlamanın bir 
kaç nedeni arasında dünyada yaşanan ekonomik kriz işaret-
lerinin yarattığı endişeler, genel olarak durgun geçen Rama-
zan ayının Ağustos ayına denk gelmesininden kaynaklandı-
ğını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yavaşlamaya etki eden 
en önemli neden ise 2012 model araçların artık Eylül sonu, 
Ekim ayı başı gibi satışa çıkacak olmasının yanında 2012 mo-
dellerinin teslimatlarının gecikmesidir” açıklamasını yaptı. 
ILISAL, otomobilin artık bir lüks tüketim değil, artık günü-
müzde olağan bir mobilite ihtiyacı olduğunu ifade ederek, 
“İhtiyacı otomobilden yana olanlar için satın alma kararı al-
mak açısından çok doğru bir zamandayız” dedi.

Görüşme sırasında özellikle yetkili satıcılık mesleğine uzun 
süredir yeni bir oyuncunun girmediğini hatırlatan ILISAL bu 
sebeple mevcut yetkili satıcıların korunması ve KOBİ kapsa-
mına alınarak desteklenmesi gerekliliğini vurguladı. 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan:

"Yetkili satıcılar önemli yatırımlar 
gerçekleştiriyor"

OYDER 

ilgili 

sektör 

Bakanlarını 

ziyaret etti
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OYDER, 
marka temsilcileriyle
biraraya geldi

O YDER Yönetim Kurulu 23 Ağustos 2011 tari-
hinde İstanbul Marriott Otel’de, Türkiye’deki 
otomotiv markalarının Konsey Başkanları 
ile bir araya geldi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının açılışın-
da OYDER Genel Sekreteri Tamer ATSAN tarafından küresel 
piyasalar ve sektör ile ilgili genel bir bilgilendirme yapıldı. 
Toplantının genelinde sektördeki son gelişmeler, küresel sı-
kıntılar sebebiyle pazarda olabilecek değişiklikler ve yetkili 
satıcıların içerisinde bulundukları durum değerlendirildi. 

Toplantı sonrasında OYDER Yönetim Kurulu ve Marka tem-
silcileri beraber iftar yemeğine katıldılar. 

OYDER Başkanı
H. Şükrü ILISAL
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OYDER Yönetim 
Kurulu Üyesi
Vedat Gizer

OYDER Yönetim 
Kurulu Üyesi
Ruhat ÖZÖN

OYDER Yönetim 
Kurulu Başkan 

Yardımcısı
Murat 

ŞAHSUVAROĞLU

Erdal KAYGUSUZ
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OYDER ve 
OVM Petrol Ofisi işbirliği

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

OYDER ve OVM Petrol Ofisi arasında ya-
pılan anlaşma gereği, sadece OYDER’e 
üye olan  değerli üyelerimizin şirketle-
rine kayıtlı araçları için, araç sayılarına 
göre değişkenlik göstermek koşuluyla 
akaryakıt pompa fiyatları üzerinden ti-
cari avantajlar sağlanmaktadır.

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

OVM Petrol Ofisinin sunduğu Auto-
Matic Filo Yönetim Sistemi’ne dâhil olacak OYDER üyeleri, filolarındaki araçların akaryakıt alımlarını online ve merkezi 
olarak kontrol edebilmekte, araçlarının akaryakıt alımlarına TL, Litre, Tarih, Gün, Saat ve Bölge bazında kısıtlamalar koya-
bilmektedir. Sisteme dâhil olacak firmaların akaryakıt alımları her ayın 15. ve son günü OMV Petrol Ofisi tarafından mer-
kezi olarak ayda 2 defa faturalandırılmaktadır. Operasyonel ve muhasebe kayıtları açısından iş gücü verimliliği sağlayan 
sistem internet üzerinden tüm alışveriş ve fatura detaylarını raporlandırmakta, aynı zamanda fatura detaylarını istenen 
adreslere elektronik posta ile göndermektedir. 

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

Nurkan YURDAKUL
Mazda Motor Logistics Europe NV, Türkiye
Genel Müdür

Bayi teşkilatları
fark yaratmalı 

Otomotiv pazarının ilk 7 ayını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

2 011 yılının ilk 7 ayı, geçtiğimiz yılın hareketli-
liğinin devamıyla, sanki bir milyon adetlik pa-
zara doğru gidercesine rekorlar kırdı. Temmuz 
ayında ciddiyeti iyice farkedilen cari açık ve 
Avrupa ve ABD ekonomilerinin ciddi şekilde 

sıkıntılarının ortaya çıkması nedeniyle yükselen döviz kur-
ları piyasalarda önemli bir panik yarattı, Merkez Bankası ve 
BDDK’nın krediler üzerinde kurmuş olduğu baskılar da buna 
eklenince, Mayıs ayından beri yükseliş hızını iyice azaltmış 
olan otomotiv pazarı, Ağustos ayından itibaren iyice ivme-
sini yitirmiştir.

Mazda Türkiye Genel Müdürü 
Nurkan Yurdakul, Otoban okurları 
için Türk otomotiv pazarını ve 
ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
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Otomotiv pazarının ikinci yarısı size göre nasıl 
gerçekleşecek?

Yılın ikinci yarısının, küresel piyasalardaki çalkantılara ve cari 
açığa atfedilen öneme bağlı olarak, 2010 yılının ikinci yarısı 
seviyelerinde veya biraz altında gerçekleşeceğini ve toplam 
pazarın 850-860 bin civarında gerçekleşeceğini düşünüyo-
rum.

Japonya’da yaşanan deprem felaketinin 
Mazda’ya etkileri nasıl oldu?

Mart ayında meydana gelen hazin felaketin yaraları Japon 
halkı tarafından, tam da Japon halkına yakışacak şekilde, 
çok çabuk sarılmıştır.

Bildiğiniz gibi, Mazda fabrikaları felaket bölgesinin 1.000 
km güney batısında Hiroshima ve Hofu’dadır. Deprem ve 
tsunamiden doğrudan etkilenmemiştir. Ancak tsunami böl-
gesinde olup, üretim tesisleri yüzde 50’nin üzerinde zarar 
gören tedarikçilerin ara mallarını sağlayamamaları nedeniy-
le, birçok sektörün yanısıra, otomotiv üreticileri de çok zor 
durumda kalmışlardır. Sadece Japon üreticiler değil, Avru-
palılar bile bu sıkıntıdan nasiplerini almışlardır. Ancak Japon 
halkının ve bu tedarikçilerden mal alan tüm üreticilerin 
çabalarıyla, Ekim ayında tekrar yüzde 100 kapasite-
ye ulaşacağı düşünülen üretim, Temmuz başı 
itibarıyle arzulanan seviyeye gelmiştir. Mart-
Temmuz döneminde stoklarımızın yeterli 
olması sayesinde Mazda Türkiye olarak bu 
felaketten etkilenmedik diyebilirim.

Mazda’nın önümüzdeki dönemde 
önceliklerinden söz edebilir misi-
niz?

Önümüzdeki dönem, Mazda için büyük 
önem taşımaktadır. Skyactive teknolo-
jileriyle donanmış 6. Nesil araçlar Mart 

2012’den itibaren ülkemize gelmeye başlayacaktır. İçten 
yanmalı motorları devrimsel nitelikte geliştiren Mazda, daha 
az yakıt tüketen, daha az CO2 salınımlı ve daha performanslı 
benzinli ve dizel motorlar üretti. Bunların yanısıra, vites kutu-
su, şasi, süspansiyon ve kasa da tamamen yenilendi. Birçok 
üretici bunlardan sadece birini veya ikisini yeni modellerin-
de uygularken, Mazda otomobili tamamen yeniledi. Bu yeni 
araçlarımızın sektörde fark yaratacağını düşündüğümüz için 
bayi teşkilatımızın da fark yaratan bir teşkilat olarak kendini 
yenilemesi en önemli önceliğimiz olacaktır.

Piyasalardaki küresel hareketliliğin otomotiv sek-
törüne olası etkilerini nasıl yorumluyorsunuz?

Finansal piyasaldaki küresel hareketli-
lik ekonomileri zor duruma sok-
maktadır. Yavaşlayan ekono-
mileri, yapısal tedbirler 
almadan, gün-
lük çarelerle 
ıs ıtma-
y a 

çalışmak, problemleri ötelemekten başka birşeye yarama-
maktadır. Bu durumun hem yerli üretime hem de ithalata 
önemli etkileri olacaktır.

Yerli üretimin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa’da piya-
saların daralması, üretimin ve ihracatın azalmasına neden 
olabilir. İhracatın azalması ve ithal araçların aynı oranda 
azalmaması durumunda ise otomotiv sektörü net ihracatçı 
niteliğini kaybeder ve üzerinden üreticilerin, tüketicilerin ve 
siyasetçilerin her türlü mesajı rahatlıkla verebildikleri sektör 
olan otomotiv sektörü “Günah Keçisi” olma hızını artırır. 
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Hakan ÇELİK
Posta Gazetesi 
Otomotiv Editörü

Türkiye üretim 
ve tüketimde
birinci lige 
çıkmak üzere

T ürkiye’de ekonomik gelişmenin en somut his-
sedildiği üç sektör var. Dayanıklı tüketim mal-
ları, inşaat ve otomotiv. Dünyanın pek az ülke-
sinde rastlanabilecek çeşitlilikte bir otomobil 
pazarımız var. İnsanlar hayallerindeki otomo-

bile kavuşmak için yüksek oranda borçlanmaktan da çe-
kinmiyor. Son birkaç yılda gerek banka kredilerinin elverişli 
hale gelmesi gerekse otomotiv kuruluşlarının içine girdikleri 
büyük yarış pazarda rekor üstüne rekor kırılmasını sağladı.

Geçmişte otomobil kullanıcıları ve satıcıları hükümetler ta-
rafından hep “hazır lokma” olarak görüldüler. Türkiye otomo-
tivden akaryakıta kadar sektör zincirinde en yüksek vergi-
lendirme yaşanan ülkelerden biri oldu. Geçmiş yıllara oranla 
tüketici lehine bazı düzenlemeler oldu ancak Türkiye’de araç 
sahipliği hala ağır bir yük.

Devlet, otomobili lüks bir tüketim ürünü olarak algılamak-
tan vazgeçmedi ve kendisi için çok karlı olan vergi düzenini 
Avrupa Birliği standartarına uydurmakta çok geç kaldı. Bu 
durum hem pazarın daha da büyümesini frenledi hem de 
Türkiye bir anlamda sanayi ve atık çöplüğü haline geldi. 
Bugün yüksek emisyonlarla dünyayı en çok kirleten ülkeler 
arasındayız.

Sürekli tüketiciler aleyhinde gelişen bu çarpık ortam nede-
niyle ortalama bir Alman vatandaşı 70- 80 bin euroya Pors-
che satın alabilirken Türkiye’de aynı aracı satın almak için en 
az iki hatta üç katını ödemek gerekiyor. Motor hacmine göre 
vergilendirme düzeni dünya ölçeğinde normal sayılabilen 
otomobilleri Türkiye’de fahiş fiyatlara satın almamıza neden 
oluyor.

Geçtiğimiz günlerde TEB Arval’in bir toplantısında yaptığım 
sunumda da izah etmeye çalışmıştım. Türkiye’nin demok-
ratikleşme ve sivilleşme alanında olduğu gibi tüketimi dü-
zenleyen ekonomik göstergelerde de Avrupa standartlarına 
ulaşması gerekiyor. Bunun için bürokrasi artık engelleyici 
rolünü terk etmek zorunda.

Örneğin araç sahipliği yerine filo kiralama yoluna gidilmesi 
ya da insanların konu komşuya gösteriş için değil de artık 
ihtiyaçları için otomobil seçmeye başlamaları hatta araç ba-
şına düşen sigorta poliçelerinin artışı Türkiye’nin normalleş-
mekte olduğunu gösteren işaretler arasında.

Eylül bütün dünyada hareketliliğin yeniden başladığı bir 
aydır. Bu sene yeniliklerin ilan edilmesi açısından Frankfurt 
Otomobil Fuarı lokomotif olacak. Siz bu satırları okudu-
ğunuz günlerde belki de Türkiye için yeni yatırım kararları 
açıklanmış olacak. Pazarın dalgalı görünümüne ve zaman 
zaman ortaya çıkan istikrarsızlıklara rağmen ben Türkiye’nin 
çok cazip bir yatırım ülkesi olduğuna inanıyorum.

Renault, Fiat, Ford, Toyota, Hyundai ve Honda çeşitli ölçek-
teki yatırımlarıyla değer yaratmaya devam ediyor. Opel 
Bursa’daki Tofaş tesislerine yaptığı ticari araç yatırımıyla do-
laylı olarak Türkiye’ye döndü. Renault’nun elektrikli Fluence 
yatırımı teknoloji çıtamızı da yukarıya taşıyan bir adım oldu. 

Geçen sene görüştüğüm Renault – Nissan Başkanı Carlos 
Ghosn, Türkiye’de bir Nissan yatırımının ilk sinyalini vermiş-
ti. Nicolas Sarkozy’ye karşı Türkiye yatırımlarını savunan ve 
Clio yatırımını koruyan Ghosn, eminim ki Nissan üretimi ko-
nusunda da stratejik kararını yakında açıklayacak. 

Yeni bir Hyundai yatırımının yanında BMW ve Chevrolet 
Türkiye’yi incelemeye devam ediyor. Ama bütün bunların 
ötesinde yıllardır yazdığım gibi artık bir Volkswagen yatırı-
mının gelmesi gerektiğine inanıyorum. Teknoloji ve işçilik 
çok iyi seviyede. Pazar olgunlaştı, gelişti, her şey hazır. Al-
manların artık mazereti kalmadı. Türkiye ile bu kadar ağır 
siyasi sorunlar yaşayan Fransa Türkiye’de 40 yıldır üretim 
yaparken Almanların bu kadar mesafeli kalması kabul edi-
lemez.

Volkswagen eğer ilan ettiği gibi 2018’de küresel pazarın bir 
numarası olmaya istiyorsa artık Türkiye’de üretim kararını 
daha fazla ertelememeli.
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FİNANS

İSO 500 kapsamındaki özel 
şirketlerin ortalama borçlanma 
oranı yüzde 50’den 54’e çıktı. 
Özkaynak payı ise yüzde 49’dan 
45.9’a geriledi. Uzmanlara göre 
risk yok. Ancak kurdaki son artış 
döviz borçlusu şirketlere zarar 
yazdırabilir...  

Erkan KIZILOCAK
erkan.kizilocak@paradergi.com.tr

Şirketler 2011’de 
kur zararı yazacak

D öviz kurları son haftalarda inişli çıkışlı bir se-
yir izliyor. Geçen hafta yine sert hareketler 
dikkat çekti. ABD’de borçlanma tavanıyla il-
gili endişe giderildi ama bu kez de euro böl-
gesiyle ilgili olumsuz haberler dolar kurunu 

1.72’lere sıçrattı... 

Şimdi dövizdeki artışın dış ticaret üzerindeki etkileri tartışılı-
yor. İthalatı frenleyeceği, buna karşılık ihracatı destekleyece-
ği konusunda farklı görüşler ileri sürülüyor. Ancak kurlardaki 
hareket asıl şirketlerin mali yapılarını etkileyecek. Keza özel 
sektörün borçlanarak büyüme eğilimi devam ediyor. Üstelik 
özkaynaklar da geriliyor. 

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
2010” araştırmasına göre, özel şirketlerde 2009 yılında yüz-
de 50.9 olan toplam borç oranı 2010’da yüzde 54.4’e yüksel-
di. 2010 yılında özkaynak toplamı, İSO 500 genelinde yüzde 
11.2, özel kuruluşlarda yüzde 9.6 artsa da özkaynak payı yüz-
de 49.1’den 45.6’ya geriledi. Kamuda ise 2009 yılında yüzde 
40.3 olan toplam borç oranı 2010’da yüzde 32.9’a gerilerken, 
özkaynak payı yüzde 59.7’den 67.1’e çıktı. İSO 500’de toplam 
borçlar yüzde 20.5 artış gösterdi. Özel kuruluşların borçları 
ise yüzde 26.3 arttı. 

Kısa vadeli borçlar artıyor

Aslında İSO 500 araştırmasında ortaya çıkan bu tablo uzun 
süredir biliniyordu. Hatırlanacağı gibi, özel sektörün borç-
lanmasındaki hızlı artışa biz de makro analizlerimizde dik-
kat çekmiştik. Şimdi araştırma, İSO 500 kapsamındaki özel 
şirketlerin mali yapısında bozulma yaşandığını teyit etti. 
Toplam borçların/özkaynak oranı 2009’daki yüzde 96.5’ten 
2010’da yüzde 104.3’e çıktı. Özel kuruluşlarda ise yüzde 
119.2 ile tepe seviyesine yükseldi. Bu oran 2008’de de 119.3 
ile tepe yapmıştı. 

Toplam borç/özkaynak oranının 2004 yılından bu yana hız-
la arttığı dikkat çekiyor. 2004’te 90.6, 2005’te yüzde 94.5 ve 
2006’da 97.2’ye çıkan bu oran, 2007’de 91.9’a geriledikten 
sonra 2008’den itibaren yeniden yükselişe geçti. 

Araştırmaya göre, 500 büyük kuruluşun borçları bir önceki 
yıla göre yüzde 13.2 artarak 2010 sonunda 142 milyar 787 
milyon TL oldu. 2009’da ise borçlarda yüzde 3.2 azalma ol-
muştu. 500 büyük kuruluşun 2010 sonu itibariyle borçla-
rının yüzde 69’u kısa vadeli, yüzde 31’i ise uzun vadeli. Bu 
oranlar önceki yıla göre belirgin bir değişim göstermiş değil. 
Ancak kısa vadeli borçların payı yüzde 68.3’ten 69’a yüksel-
mesi dikkat çekici.
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Borçlanma oranı açısından bakıldığında 2010’da bir önce-
ki yıla göre yüzde 96.8’den 104.3’e yükseliş göze çarpıyor. 
Ancak bu değişim kamu ve özel kuruluşlarda farklı yönler-
de. Borçlanma oranı kamu teşebbüslerinde yüzde 67.4’ten 
49.1’e gerilerken, özel şirketlerde yüzde 104.1’den 119.2’ye 
yükseldi.

“Kârlar düşer, zarar oluşur”

İSO 500 araştırmasını hazırlayan ekipte yer alan finansal ve 
mali analist Dr. Öztin Akgüç, öncelikle borç/özkaynak oranı 
açısından ideal bir durum olmadığı görüşünde. Buna karşılık 
Akgüç, yüzde 50’nin biraz üzerindeki oranı tercih edilebilir 
buluyor. 

2010 yılında özel şirketlerin faaliyet alanlarının genişlediği-
ne dikkat çeken Akgüç’e göre, bu büyümenin büyük oran-
da borçla finanse edildiği ortaya çıkıyor. Borçlanma eğilimi 
2011 yılında da devam ediyor. İş hacmi genişleyen şirketler 
fonlama konusunda dış kaynaklara yöneliyor. 

Son dönemdeki kur artışlarının döviz açığı olan şirketleri 
olumsuz etkileyeceğini öngören Dr. Öztin Akgüç, “Bu yıl şir-
ketlerin karları bir hayli düşecek. Döviz borcu olanlar zarar 
yazacak” diyor. 

Akgüç, kur farkından dolayı oluşan zararın kambiyo zararı 
olarak nitelendirilemeyeceğini, çünkü bu döviz borcunun 
büyümede kullanıldığını söylüyor. Bu yüzden de bunun bir 
finansman gideri olduğunu vurguluyor. Önümüzdeki dö-
nemde kur hareketinin bazı şirketleri olumsuz bazı şirketleri 
ise olumlu etkileyeceğini savunan Akgüç, ihracat yapma-
yanların daha fazla zarar göreceği düşüncesinde. Akgüç, bü-
yük şirketlerin hatta holdinglerin bile döviz açığı olduğunu 
kaydediyor.

“Krediler için risk oluşturabilir”

Yine İSO 500 araştırma ekibinde yer alan isimlerden İstanbul 
Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Zafer Tunca da borç/özkaynak oranını teh-
likeli bulmuyor. Tunca’ya göre, bu oranın yarı yarıya olması 
ideal. 2010 yılında kredi hacmindeki genişlemeden şirketler 
faydalanmış oldu. Buna karşılık asıl tehlike şirketlerin döviz 
cinsinden kredi borçları. Son günlerdeki kur artışı, kredilerin 
vadesi geldiğinde şirketleri daha fazla ödeme yükümlülü-
ğüyle karşı karşıya bırakabilir. 

Bir yandan da kurlardaki düzeltmenin gerekliliğini savunan 
Tunca, bir anda yaşanacak sert bir yükselişten ziyade aylara 
yayılan bir kur düzeltmesinden yana. Tunca, TL’deki değer-
lenmenin dış ticaret dengesini bozduğuna dikkat çekiyor: 

“Herkes ihracat rekorundan bahsediyor. Kimse ithalatı söy-
lemiyor. Oysa yıllık ortalama ihracat artışı yüzde 20 iken it-
halat yüzde 40 ile bunun iki katı artıyor.” 

“Bizde özkaynak şartı yüksek”

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet 
Faruk Aysan ise borç/özkaynak oranında borç lehine ya-
şanan artışı olumlu buluyor. Keza Aysan’a göre, bu durum 
aslında şirketlerin büyümek için finansman bulabildiği an-
lamına geliyor. İstikrar ve ekonomiye duyulan güven saye-
sinde şirketler, özkaynaktan daha fazla borçlanarak yatırıma 
yöneliyor. 

Gelişmiş ülkelerde şirketlerin yatırımlarda daha az özkaynak 
kullandığına dikkat çeken Aysan, Türkiye’de ise özkaynak 
şartının yüksek olmasını eleştiriyor. Son dönemdeki kur artı-
şının yarattığı riskin boyutunu ise “Bu hangi kaynaktan borç-
landıklarına bağlı” sözleriyle değerlendiriyor.  

Toplam borçlar/özkaynaklar (%)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

500 büyük sanayi kuruluşu 83.5 89.1 88.5 82.6 111.2 96.5 104.3

Özel kuruluşlar 90.6 94.5 97.2 91.9 119.3 103.8 119.2

Kamu kuruluşları 62.4 68.3 55.3 50.6 77.8 67.5 49.1

Kaynak: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2010 araştırması

Özel kuruluşların kaynak yapısı (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kısa vadeli borçlar 34.5 34.2 33.9 37 34.3 36.8

Uzun vadeli borçlar 14.1 15.1 14 17.4 16.6 17.6

Toplam borçlar 48.6 49.3 47.9 54.4 50.9 54.4

Özkaynak 51.4 50.7 52.1 45.6 49.1 45.6

Toplam 100 100 100 100 100 100

Toplam borçlar ve özkaynak değişimi (%)

2009 2010

Kısa vadeli borçlar 500 büyük sanayi 
kuruluşu (Özel)

500 büyük sanayi 
kuruluş (Kamu)

Toplam borçlar -4.7 -4.9 -2.9 20.5 26.3 -14.7

Özkaynak 9.8 9.2 12.1 11.2 9.6 17.3

Kaynak: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2010 araştırması

Kaynak: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2010 araştırması
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Tofaş 2010 yılı satış sonrası müşteri 
memnuniyetinde Türkiye birincisi
KARAHALLILAR OTOMOTİV A.Ş.

Karahallılar Otomotiv’i kısaca tanıyabilir miyiz?

K arahallılar Otomotiv A.Ş., 1965 yılında otomotiv 
sektörüne girdi. Tofaş’ın ilk kurulduğu günden bu-
güne kadar Tofaş Yetkili Satıcısı olarak çalışmalarını 

sürdürüyor.

Kaç kişilik bir ekip ile hizmet vermektesiniz?

Servisimiz profesyonel, güler yüzlü, güvenilir ve işine hakim 
40 kişilik bir takımdan oluşmaktadır. 

CSI nedir, sizin için önemini öğrenebilir miyiz?

Müşteri memnuniyeti indeksi servisimizin karnesidir. Bu kar-
ne ciddiyetle takip ettiğimiz, detaylı içerikleri olan bir kar-
ne olup bize yaptığımız işlerle ilgili tespitlerde bulunuyor. 
Eksik, gelişmeye açık yönlerimizi görmemize, iyileştirme ve 
geliştirmemize yardımcı olmaktadır. 

CSI-2010 yılı Türkiye birincisi olarak bu başarıyı 
nasıl elde ettiniz?

Öncelikle CSI-2010 Türkiye birincisi olarak tüm ekip olarak 
gururlu ve mutluyuz. Bizler bu başarımızı güler yüzlü, pro-
fesyonelce çalışan personelimize ve en önemlisi bizleri her 
zaman destekleyen saygıdeğer müşterilerimize borçluyuz.

Kazanmış olduğunuz bu önemli başarıyı devam 
ettirmek ve müşterilerinizin memnuniyetini 
sağlamak için neler yapıyorsunuz?

Müşteri memnuniyeti, müşterilerimizle aile ortamı çerçeve-
sinde uzun vadeli ilişki kurarak sadakati arttırmaktır. Servis 
olarak en büyük mutluluğumuz ve gururumuz, müşterileri-
mizin servisimizden mutlu ve güven içinde ayrılmasıdır. Ön-
celikle bu başarıyı devamlı kılmak ve ileriye götürmek için 
sürekli müşterilerimizin sorunlarına ve isteklerine eğilerek 
tespit edilen problemleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Bu başarınızı 2011 yılında da sürdürmek için 
neler yapacaksınız?

Servis içerisindeki iş birliğini, yüksek motivasyonu, güler 
yüzlü ve samimi hizmet anlayışımızın müşterilerimize yansı-
tılmasının yanı sıra müşterilerimizin beklentilerine de cevap 
verecek faaliyetlerde bulunacağız.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Öncelikle; sevgili çalışma arkadaşlarıma ve bizlere, bu guru-
ru yaşatan değerli müşterilerimize sonsuz şükranlarımızı su-
nar, bu başarıda bizlere destek olan Tofaş’a da teşekkür eder, 
saygılarımızı sunarız. Mert YAVUZ
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TASARIM

Seni kısaca tanıyabilir miyiz?

2 5 yaşındayım, 1986 Eskişehir doğumluyum. 
İlkokulu Eskişehir’de okuduktan sonra ortao-
kul ve liseyi Bursa’da bitirdim. Liseden sonra 
da Toronto, Kanada’ya gittik ailecek. Hum-
ber College’da Endüstri Ürünleri Tasarımı’nda 

2 yıl okuduktan sonra Torino, İtalya’daki Avrupa Tasarım 
Enstitüsü’ne geçiş yaptım, otomobil tasarımı üzerine lisans 
ve masterımı burada tamamladım.

Tasarım ve otomobillerler ne zaman ve nasıl 
ilgilenmeye başladın? Seni bu yola iten şeyler 
nelerdi?

Elim kalem tutmaya başladığı zaman araba resimleri yap-
maya başladım. Yıllar içinde bu yeteneğimi bol bol pratik 
yaparak geliştirdim. Liseden sonra bu yönde yüksek öğre-
nim yapmam şarttı, çünkü zevk alarak yaptığım bir işti ve bu 
sayede para kazanmalıydım. Çok şükür ki istediğim yönde 
gelişti herşey ve umarım böyle devam eder..

Otomobil tasarımcısı
Emre Hüsmen
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Bugüne kadar tasarım üzerine yaptığın 
tüm girişimler ve kariyer serüvenini 
özetleyebilir misin?

Kariyerimde iş olarak; 2006 ve 2010 arası Amerikalı oyun-
cak firması Mattel şirketinin Hot Wheels bölümü için free-
lance hazırlanan 2 boyutlu 50’ye yakın ilüstrasyon çizimleri; 
2008 sonbaharında İtalya ve dünyanın en büyük otomobil 
tasarım firmalarından Pininfarina’nın Cambiano kentindeki 
stüdyosunda 3 aylık tasarım stajı; 2009’da lisans tez proje-
mize sponsor olan Aston Martin için hazırladığım konsept-
ler; 2010’da ABARTH sponsorluğunda hazırladığım ve 1. 
seçilen master tez projem scorpION; 2011’de Tofaş FIAT’ın 
Bursa’daki fabrikasının Ar-Ge birimindeki stil ofisinde yaptı-
ğım 4 aylık tasarım stajı; 2011 Eylül’den itibaren de Torino’da, 
Fiat Centro Stile’de ilk etapta 6 aylık deneme süresiyle başla-
yan fulltime iş yer almakta. 

2000’de Amerikan otomobil dergisi Motor Trend’in düzenle-
diği tasarım yarışmasında Mansiyon; 2004’de Peugeot’nun 
dünya çapında düzenlediği otomobil tasarım yarışmasın-
da toplam 3800 proje arasından ilk 10; 2006’da Designers-
pace.com sitesinin düzenlediği yarışmadaki 3.lük; 2008’de 
Advanced Photoshop UK dergisi için hazirladigim 2 tam 
sayfalık tutorial; 2008’de İtalyan Berman şirketinin düzen-
lediği tasarım yarışmasında kazanılan Audience ödülü ve 
Auto&Design dergisi yaratıcılık ödülü ve dergide yayınlan-
ma hakkı; 2011’de ABARTH sponsorluğundaki tez projemin 
birinci seçilmesi ve 2011 Cenevre Autoshow’unda birebir 
ölçekteki modelin sergilenmesi ve Auto&Design dergisi Ma-
yıs 2011 sayısında ABARTH scorpION projemin 3 tam sayfa-
lık haberi; Hurriyet, Milliyet, Vatan gibi gazetelerin yanısıra 
NTV, StarTV, CNN Türk gibi televizyon kanalarında başarıla-
rımla ilgili yayınlanan birçok haber; Otohaber, CarStyling ve 
OtoTrend gibi yerel dergilerde tasarım köşelerinde sayısız 
kere yayınlanan çizimlerimi de kariyerimdeki ödüller olarak 
sayabiliriz.

Şu an nerede ne yapıyorsun?

Şu an Torino, İtalya’dayım. Fiat Centro Stile’deki görevime 
başlamayı bekliyorum, çünkü italyanlar hala Ağustos tatille-
rine devam etmekteler :)

Bundan sonrası için hedeflerin nelerdir?

Tabi geleceğimi öngörmem imkansız ama bir 5-10 yıl daha 
yurtdışında çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum. Sonrasında 
Türkiye’ye dönüp bu bilgilerimi ülkemde değerlendirmek 
istiyorum. Kısa vadede ise Fiat grubu içerisinde kalıcı olmak 
tek hedefim. 

Tasarımcı olmak ve ses getirecek projelere imza 
atmaya aday birisi olarak genç tasarımcılara 
neler önerirsiniz?

Herşeyden önce bu işi sevmek şart, çünkü otomobil tasa-
rımcılığı sevmeden yapılabilecek bir iş değil; yani tasarım ve 
teknolojideki trendleri yakalamak ancak merak varsa olur. 
Bunun yanısıra çizim ve tasarım yeteneğinin de olması çok 
büyük artı. Bu ikisi varsa zaten gerisi bol bol pratik yapmaya 
bakıyor. 

En sevdiğin marka, model ve tasarımcılar 
hakkında genel olarak bilgi verebilir misin?

Sempati duyduğum birkaç marka var; Alfa Romeo, Maserati, 
BMW, Renault, Ford ve Abarth gibi geçmişinde büyük tut-
kular olan markalarla beraber tabii ki Formula1’den hayranı 
olduğum Ferrari en beğendiğim markalardır. Model olarak 
da bu markaların neredeyse tüm modellerini beğenirim. 
Favorim olan otomobil tasarımcıları ise; Daniel Simon, Chris 
Bangle, Karim Habib, Syd Mead, Jason Castriota ve Harald 
Belker.

Türkiye’de sence otomotiv anlamında tasarıma 
yeterince ilgi ve destek veriliyor mu?

Otomobil tasarımına ülkemizde ilgi var ancak üniversiteler-
de bölüm açıp istihdam sağlayabilecek altyapı yok gibi. To-
faş ve Otosan gibi yerli ama yabancı firmalara üretim yapan 
fabrikalarımızın dışında tamamen yerli otomobil markaları-
mızın olmayışı da tasarım alanında söz sahibi olmamızı çok 
kısıtlıyor. Bu fabrikalarla beraber birkaç özel tasarım stüdyo-
larımız da olmasa otomobil tasarımı diye bir sektörümüz hiç 
olmayacak.  
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VİZYON MARKET

K alıplaşmış ifadesiyle kapitalist ekonomilerde 
işletmelerin temel amacı kârdır. 

Gün gelip de kriz yeniden konuşulmaya baş-
layınca şimdi bunun içeriği tartışılıyor: “Kâr 
ama nasıl bir kâr?”

Çoğu zaman kâr etmek klasik bilanço mantığıyla açıklana-
maz. Çünkü kâr denilen olgu kimi zaman ölçülüp tartılabi-
len rakamsal bir veri olmaktan çıkar, kendi mantığı içinde 
başka kazanımların türevi haline gelir. 

Bu süreç özellikle kriz söylemlerinin yoğunlaştığı dönemler-
de daha bir hız kazanır. 

Örneğin, zorlu kısıtlara rağmen müşteri potföyünün geniş-
letilmesi kârlılıktır. Marka sadakatindeki görece artış da yine 
doğrudan kârın bir başka türevidir. 

Peter Drucker’ın yıllar önce kârlılığın felsefi mantığını açık-
larken salt bilanço mantığına dayanmanın yeterli olmadığı-
na vurgu yapması biraz da bundandır. 

Bilanço kârı azalırken bir başkası artabilir

Durum şimdi de pek değişmemiş görünüyor. Kriz söylemle-
rinin yoğunlaştığı dönemlerde doğru yatırımı yapmak -kısa 

sürede kâr beklentisi olmasa da- kârlılığın başka türevlerine 
sürpriz açılımlar sağlayabilir. 

“Rakibin pazar payını kapmak”, “krizin yaratacağı fırsat boş-
luklarını doldurmak”, “düşen talebi canlı tutmak” gibi... 

Bu örnekler çoğaltılabilir. Kimi modernist yorumcular bu ol-
guya şimdi ‘kârlılığın beş hali’ diyor. 

Şu bildiğimiz ‘kısıtlar teorisi’ dikkatlice analiz edilirse zayıf 
halkaların bile kendi mantığı içinde zamanla kâr üretmesi 
mümkün gibi görünüyor. 

1990’larda Elia Goldratt’in ‘Haystack sendromu’na gönder-
me yaparken felsefi açıdan bu olguya hafifçe dokunması 
herhalde bundan olsa gerek. 

Kısacası, kârlılık kavramı en belirgin kısıt olan ‘kriz’ gerçeğiy-
le bir denklem haline dönüştürülebilir. Sonuç, kâr odaklı tü-
rev zenginliği olacaktır. 

İş bilir patronların gözde yatırımlarını kriz söylemlerinin yo-
ğunlaştığı dönemlerde yapmaları biraz da bundandır. 

Sıra dışı girişimciler kriz simsarlarının tek yanlı eleştirilerine 
pek takılmazlar. Bilirler ki, krizin kendisi acı, meyvesi tatlıdır. 
Böyle zamanlarda iyimser olmak ise en büyük erdemdir.

Olası bir kriz öncesinde küresel 
odaklı şirketlerle işbirliği yapmalı 
ya da bünyenizi birleşmelere açık 
hale getirmelisiniz...

Nur DEMİROK

Kriz dedikoduları kârlılık 
algınızı değiştirebilir!



33EYLÜL 2011

Tüm imkanlarınızı aksiyona çevirin

Hikâye bu ya, kriz çığırtkanları Çinli tüccara sormuşlar: “Bak 
kriz kapıda, her şeyini yitireceksin. Elinde iki şeyden başka 
hiçbir şey kalmayacak! Biri atın ve biri de külüstür araban!..”

Uyanık Çinli cevap vermiş hemen: “Yanlış düşünüyorsunuz, 
ben daha bugünden kârdayım ve her işi yapabilirim: Üstelik 
elimde 2 değil 3 şey var: bir ‘at’, bir ‘araba’ ve bir de ‘at araba-
sı!” 

Doğru yatırım eninde sonunda kâr demektir. Krizi ya da kriz 
çığlıklarını fırsata çevirmek lafla olmaz. Aksiyon gerekir. 

Aksiyonun ilk basamağı ise işinizi doğru yönde büyütmek ya 
da yeni bir fırsatı tam zamanında yakalamaktır. 

Peki krizde hangi alanlara yatırım yapılabilir? Eğer kısıtlar 
teorisinin felsefi derinliğini iyi kavradıysanız “Fırtınanın din-
mesini bekle” öğüdünün boş bir laf olduğunu hemen anlar-
sınız. Üstelik böyle dönemler “Bildiğin en iyi işi yap” saplantı-
sını da tümden boşa çıkarır. 

İç görünüzle krizin önünden çok, arkasını görmeli; uygun 
alanlara yatırım yapmalısınız. 

Her kriz aslında bir fırsattır. Lakin burada olaylara bakışınız, 
kültürel birikiminiz ve alışkanlıklarınız küresel algıya göre 
şekillenmelidir. 

Fırsat denklemini de değişik bir perspektiften kâr olarak de-
ğerlendirmelisiniz. 

Bilmelisiniz ki dünya artık eski dünya değil. Yerellikle koşul-
lanmış olanlar hep kaybedecek, küresel düşünenler ise de-
vamlı kazanacaktır. 

Zamanlama fırsatı ‘fırsat’ yapar

Aslında yapacağınız iş çok basittir: Kriz söylemleri başlamış-
sa zaten fırsat ayağınıza gelmiş demektir. İster küçük ister 
büyük olsun, küresel odaklı şirketlerle işbirliği yapmalı ya da 
bünyenizi şirket birleşmelerine açık tutmalısınız. 

Ve şimdi bu sürecin tam zamanıdır. En başta bilişim teknolo-
jileri olmak üzere gıda ve enerji alanında küresel iş birlikleri-
ni hayal etmelisiniz. 

Geçmişte başarılı işler yapmış sonra zora düşmüş yabancı 
şirketleri satın almanız için bir hedefiniz olmalı. Bu fırsatlar 
gelecek kriz dönemine değin bir daha kolay ele geçmeye-
cektir!

Örneğin enerji sektörü, görece risksiz alanlardan biridir. Ye-
teri kadar önemsenmiyor olsa da bu sektör gelecekte rüzgâr 
enerjisine olağanüstü yoğunlaşacaktır.

Yakında Ege Denizi ve Adriyatik’te rüzgâr türbinleri görme-
ye kendimizi şimdiden alıştırmalıyız. 

Bugün enerji üreten rüzgâr türbinlerinin maliyeti 2008 kri-
ziyle birlikte çok aşağılara düştü! 

Çin’in rüzgâr enerjisi pazarına yeni oyuncu olarak katılması, 
800 dolar/kW (kilovat) olan yatırım maliyetini 500 dolarlara 
kadar çekti. Üstelik bugünkü kriz söylentileri rakamın yakın 
gelecekte daha da aşağı ineceğini gösteriyor. 

Gıdada ise altın fırsatlar var. Tarımsal endüstri alanında kü-
resel ortaklıklara şimdiden kapı aralamalısınız. Yabancı giri-
şimcilerle yapacağınız hayvancılık ve organik tarım projeleri 
geleceğin en önemli kâr merkezlerinizden biri olabilir.

Küçük girişimciler ise gıdada yoğunlaşmalı. “Gıda işi kaybet-
tirmez” ifadesi kendini kanıtlamış doğru bir tespittir.

Kriz rüzgârlarının önündeki bir başka fırsat alanı ise elektro-
nik dünyasıdır. Yakında sağlık hizmetlerinin bile elektronik 
hale geleceğinden emin olabilirsiniz.   

Rüzgâr türbinleri yakında hem küçülecek hem de ucuzla-
yacak. Halen standart tipte 750 kW kapasiteli bir rüzgâr 
türbininin dünya piyasalarındaki yatırım maliyeti bugün 
600 bin dolar civarında. Çin orijinli türbinlerde ise bu rakam 
300 bin dolarlara kadar iniyor. Tek türbinin yılda yaklaşık 2 
milyon kilovatsaat enerji ürettiği düşünülürse, yatırım ma-
liyetlerinin düşmesi şimdiden kâr etmek demektir. Rüzgâr 
enerjisi işletmelerinde verimlilik düzeyinin yakalanması 
için optimum türbin sayısının en az 20 olması gerekiyor. 
Fazlası işletme maliyetlerinin hızla düşmesi anlamına geli-
yor. Amerika halen 45 milyar dolarlık türbin pazarının önü-
müzdeki 20 yıl içinde daha da büyüyeceğini ve denizlerin 
rüzgâr türbinleriyle dolacağını iddia ediyor. Bu gelişme kriz 
tehlikelerine rağmen bu sektörün yakın zamanda parası 
olan için en popüler yatırım alanı olacağını gösteriyor. Bu-
gün Türkiye’de 50 milyar kWh/yıl rüzgâr enerjisi potansiyeli 
var. Bu değer mevcut elektrik tüketiminin neredeyse yarısı 
demek. Ve üç tarafımız denizlerle çevrili. Bizim pek de sığ 
olmayan denizlerimizden özel tekniklerle rüzgâr enerjisi 
üretimi ise hiç de hayal değil.
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‘dan iş dünyasına
öğütler

Eğer farklı bir yanınız yoksa, fiyatınızın 

düşük olmasında fayda vardır.

Jack Trout

İyi bir yönetici, sıradan insanları sıra dışı 

işler yapar hale getirir.

Peter F. Drucker

Kişiler, değişikliğe direnmezler,  

değiştirilmeye direnirler.

Peter Senge

İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim 

bütçenizi iki katına çıkarın, kötü 

gidiyorsa dört katına.
Tom Peters

Okunu hedeften öteye atan okçu, 

okunu hedefe ulaştıramayan 

okçudan daha başarılı sayılmaz.

Montaigne, Bordeaux Belediye 

Başkanı, Yazar

Hiç kimse değişime karşı değildir, 
yeter ki ucu kendine dokunmasın.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Çoğu insanın fırsatları kaçırmasının 

nedeni, fırsatların insanların 

karşısına işçi tulumu içinde ve iş 

görünümünde gelmesidir.
Thomas Edison

21. Yüzyılın cahilleri, okuma yazma 

bilmeyenler değil, öğrenmeyi, 

öğrendiğini unutup yeniden 

öğrenmeyi bilmeyenler olacaktır.Alvin Tofler

Bana çözüm getirin, problem değil.
Margaret Thatcher, 
İngiltere Başbakanı

Bir Organizasyon şeması harika bir 

şeydir. Ancak bu problemin çözümü 

değil problemin başlangıcıdır. Şemanın 

kendisi, bir şeylerin yapılmasını 

sağlamayacaktır.
Clarence B. Randall

Dün mezun olan bir kişi, bugün 

çalışmayı bırakırsa, yarın cahildir.

Anonim

Aksiyon olmadan 
vizyon bir rüyadır,

Vizyon olmadan 
aksiyon zaman 
kaybıdır.

Vizyonla beraber 
aksiyon ise dünyayı 
değiştirebilir.

Joel Barker

Deniz sakin olduğunda, 
herkes dümen tutabilir.
Publilius Syrus ~MÖ 100

Koray TULGAR
Citroen Baylas CFO
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Mete EKİN
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.
CEO

Ülkemizde tüketici 
alışkanlıkları değişiyor

Türkiye’de otomotiv sektöründeki son gelişmeleri 
değerlendirebilir misiniz?

T ürkiye otomotiv sektörü dünya otomotiv sek-
törüne paralel bir gelişme ve değişim göster-
mektedir. Özellikle üretimde ulaşılan kalite ve 
nitelikli insan gücümüz Türkiye otomotiv sek-
törünü küresel pazarlar için önemli bir üretim 

merkezi haline getirmiştir. 2009 yılında küresel krizin gölge-
sinde çok zor bir yılı geride bırakan otomotiv sektörü hükü-
metin uyguladığı tedbir paketleri ile biraz nefes alarak 2010 
yılında özellikle ihracat ve üretim alanında yükselişe geçti.  
2011 yılında Türkiye otomotiv sektörünün ilk 6 ayına baktı-

ğımızda otomobil ve hafif ticari araç üretiminde  %11,7 ora-
nında bir büyüme kaydetmiş olduğunu görüyoruz. Bunun 
da temel sebebi, 2009 kriz yılının ardından gerçekleştirilen 
teşviklerin ve ertelenmiş talebin 2010 yılının ikinci yarısın-
dan itibaren hızlı bir yükselişe geçmesi ve 2011 yılında da bu 
yükselişini sürdürmesi. Burada önemli bir nokta, bu büyüme 
hızının otomobil tarafında Avrupa’daki durgunluk nedeniy-
le biraz daha yavaş gerçekleşmesi.  Kamyon tarafında ise ilk 
6 ayda üretimde %99,4 civarında oldukça yüksek bir büyü-
meden bahsedebiliyoruz. 

Türkiye,  gerek dinamik yapısı gerekse özel konumu nede-
niyle otomotiv pazarı açısından gelişmekte olan önemli 
bir pazar. Türkiye nüfusu yaklaşık 75 milyon buna karşılık 
araç parkı ise 8 milyon otomobil sahibinden oluşuyor. Yani 
%15’in altında bir orandan bahsediyoruz. Avrupa’da ise bu 
oran % 40 seviyelerinde. Bu da bize otomobil pazarının ve 
buna paralel olarak lastik sektörünün büyüme potansiyeli-
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nin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Sadece iç pazar-
daki satışla günden güne güçlenmekle kalmayan otomotiv 
sektörü uzun yıllardır Türkiye’nin ihracat rekortmeni olarak 
da ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayan yönüyle 
dikkat çekiyor. İhracat ve iç pazardaki büyüme daha fazla 
otomobilin üretilmesi anlamına geliyor; ki bu da bizim gibi 
otomobile bağlı yan sanayi sektörleri için çok büyük önem 
arz ediyor. 

Türkiye’de lastik pazarını nasıl görüyorsunuz?

Önceki sorunuzda da ifade ettiğim gibi otomotiv sektörün-
de yaşanan bu hızlı büyümeye paralel olarak lastik sektörü 
de büyümesini sürdürüyor.  2010 yılında 10 milyon adetlere 
ulaşan bir lastik pazarı söz konusu oldu. Biz de bu büyüme-
ye paralel olarak 2010 yılında ciromuzda bir önceki yıla göre 
%23 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. Otomobil ve ha-
fif ticari alanında %15, kamyon alanında da %30 oranında 
bir büyüme gösterdik. 2011 yılında da pazardaki büyümeye 
paralel olarak geçen yıla benzer oranlarda bir büyümeyi de-
vam ettireceğimizi öngörüyoruz. 

Türkiye’deki lastik tüketim alışkanlıklarını ele alacak olursak 
Avrupa’da tüketiciler lastiklerin güvenlik açısından önemi-
nin çok daha bilincindeler. Tabi bunda yasal düzenlemele-
rin de rolü büyük. Örneğin, Avrupa’da kış lastikleri kullanım 
zorunluluğu bu segmentin pazar büyüklüğüne önemli kat-
kı sağlıyor. Tabi bu ülkelerde kış şartları daha zorlu geçiyor. 
Bizim tüketicilerimiz de her geçen yıl bilincin artmasıyla kış 
lastikleri alımlarını artırmaya başladılar. 

Ayrıca, lastik pazarında her geçen yıl jant ölçüsünde önemli 
bir değişim görmekteyiz. Üst segment araçlara olan talebin 
artması ile birlikte araç parkı da yenilenmesini sürdürmekte 
ve özellikle 17 jant ve üstünde artış görülmektedir. Hız kod-
larında da benzeri büyümeyi gözlemliyoruz. Bir başka hızla 
büyüyen segment ise SUV (4x4) lastikleri. Bu da pazarın bi-
zim için oldukça keyif verici bir oyun parkına dönüşmesini 
sağlıyor ve lider olduğumuz alanlarda daha da büyümemize 
olanak sağlıyor. Aynı şekilde bir başka lider olduğumuz alan 
olan kış lastik pazarı da yıllık 1 milyon adetlere ulaşan satış 
rakamları ile büyümesini sürdürüyor. 

Günümüzde Türk lastik pazarındaki rekabet özellikle son yıl-
larda ithal lastiklerin artışı ile daha da yüksek seviyelere ulaş-
tı. Bir yandan her geçen gün artan rekabet koşulları diğer 
yandan ciddi oranlarda artış gösteren hammadde fiyatları 
ile özellikle fiyatlandırmada artan bir rekabeti söz konusu 
kılıyor. Bu artan rekabet koşullarına rağmen önemli olanın 
ürünün kalitesi olduğunu düşünüyorum. Rekabeti fiyat re-
kabetinin dışında tutarak daha kaliteli ürün ve hizmetleri 
tüketiciye sunabilen markaların bu zorlu koşulların üstesin-
den en iyi şekilde gelebildiklerini görüyoruz. Bildiğiniz gibi 
lastikler aracın yerle temas eden tek noktaları. Bu nedenle 
de güvenlik açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Tü-
keticilerimiz lastik tercihlerini yaparken sadece fiyat değil 
ürünün kalitesinin güvenlik açısından büyük önem taşıdığı-
nın daha da bilincine varmaya başladılar. 

Pirelli olarak diğer markalara göre farklı olduğu-
nuz alanlar size göre nelerdir?

1960 yılında temelleri atılan Türk Pirelli Türkiye’deki ilk yerli 
üretim lastiğinin üretmesinin yanı sıra  Türkiye’nin endüst-
riyel ve ekonomik potansiyeline inanmış ilk uluslararası fir-
malardan biridir.  Pirelli bu 50 yıldan uzun hikayesinde her 
zaman yeniliklerin öncüsü olmuş ve tüketicilerin güvendiği 
bir marka haline gelmiştir. 

Pazara yaklaşımımız da tüketicilerimizin ve pazarın tüm 
beklenti ve taleplerini karşılamak için sürdürdüğümüz çalış-
malar üzerine kurulu. Genel olarak stratejimiz de odaklan-
dığımız pazarlarda lider olmak. Pirelli olarak özellikle 4x4, 
yüksek performans ve kış lastikleri alanında gerek Türkiye 
gerekse Avrupa’da lider pozisyondayız. Kuvvetli olduğumuz 
alanlara odaklanarak bu pazarlarda lider olmak da bizim için 
oldukça önemli. Bu sonuçları elde etmek için de yenilikçi, 
yaratıcılığa ve farklılığa sahip pazarlama aktiviteleri gerçek-
leştirmek Pirelli’nin her zaman temel hedefi olmuştur. Kam-
yon lastiklerinde de Türkiye’nin en çok tercih edilen markası 
olarak birinci sırada yer alıyoruz. 

Pirelli yüksek performans denilince ilk akla gelen ve perfor-
mans alanında referans noktası olmuş bir marka. En yeni 
teknoloji ile geliştirdiğimiz ürünlerin en önemli özellikle-
rinden biri olarak tüketicilerimizin güvenlik ve performans 
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ihtiyaçlarının yanı sıra ekonomi gibi ihtiyaçlarını da en iyi 
şekilde karşılaması sayılabilir. Pirelli bu alanda elde ettiği 
bilgi birikimi ve deneyime ek olarak son yıllarda yaptığı yatı-
rımlarla “çevreci performans” ürün gamını ekledi. Cinturato 
ailesi performanstan ödün vermeden çevreci özellikler or-
taya koyan yapısıyla sadece sürüş sırasındaki yakıt ekono-
misine katkı sağlamakla kalmıyor, bünyesinde barındırdığı 
hammaddeler itibariyle aşınma anında çevreye daha az CO2 
yayarak da çevre dostu bir yapı ortaya koyuyor. 

Pirelli bu iki özelliğine ek olarak motorsporlarına yakınlığıy-
la da diğer markalardan ayrışıyor. Motorsporlarının birçok 
alanında etkin olan ve destek veren Pirelli 2011-2013 yılları 
arasında  Formula 1’in tek resmi lastik tedarikçisi olarak ça-
lışmalarını sürdürüyor. Bu gelişmenin ülkemiz adına sevindi-
rici yanı ise bu lastiklerin tamamının İzmit’teki fabrikamızda 
üretiliyor olması. 

Pirelli İtalyan bir marka olarak pazarlama iletişimi alanında 
da birçok yaratıcı fikirlere sahip bir firma.  Bu yeteneği de 
kendini Pirelli Takvimi’nden, Italya’nın FC Inter takımındaki 
sponsorluğuna, motorsporları aktivitelerinden moda dün-
yasında yer alan P Zero Collection’a kadarki tüm çalışmala-
rında gösteriyor.

Otomotiv ile birlikte lastik sektörünün gelecek 5 
yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tüm yukarıda saydığımız etkenlerin ışığında otomotiv ve 
parallelinde lastik sektörünün önümüzdeki beş yıl içerisinde 
gerek pazar olarak gerekse teknolojik atılımlar olarak önem-
li büyüme kaydedeceğini söyleyebilirim. Her iki sektörde de 
teknolokij gelişmeler beraberinde bir çok yeniliği getirecek. 
Örnek vermek gerekirse tüm düyada yaygınlaşmaya başla-
yan çevre dostu ürünler otomotiv ve lastik sektöründe daha 
da yaygınlaşacak. Otomotiv sektöründe elektrikli araçlar las-
tik sektöründe ise daha az yakıt tüketimi ve daha az emisyon 
sağlayan ürünler günden güne daha da önem kazanacak. 

Avrupa’da gerçekleştirilen araştırmalar da bu öngörümüzü 
doğrular nitelikte. Elde ettiğimiz verilere göre; satın almada 
marka birinci öncelik, ancak “çevreci ekonomi” anlayışı da 
günden güne önem kazanıyor. Söz konusu anlayışın etkin 
bir şekilde yayılmasının ve kabul görmesinin başlıca neden-
leri arasında; otomotiv sektöründeki trendler, orijinal ekip-
man üreticilerinin ihtiyaçları, Avrupa lastik yönetmelikleri ve 
artan tüketici bilinci yer alıyor.

Bu doğrultuda da Ar-Ge çalışmaları daha da büyük öneme 
sahip olacak. Bu sayede de başta çevreci lastikler olmak üze-
re birçok yeni teknolojiye sahip ürünler üzerinde çalışmalar 
sürdürülecek. Pirelli olarak teknolojik gelişmelerin paralelin-
de bir çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Örneğin, “Akıllı Lastik” 
Cyber Tyre bunlardan bir tanesi. Bu “Akıllı Lastik” lastikle yol 
arasındaki bağlantıyı kurarak basınç, yakıt tüketimi, sıcaklık, 
ısı gibi tüm önemli parametreleri anında kullanıcıya aktaran 
bir sistem. Otomotiv sektöründe araç üreticileri ile birlikte 
üzerinde çalıştığımız bu teknolojiyi motorsporları lastikle-

rine aktarabilmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Bir 
diğer önemli konu da lastik üretimindeki nano teknolojiler 
sayesinde elde ettiğimiz alternatif malzeme arayışları. Bura-
da esas amaç çevre dostu malzemelerin lastik üretimde kul-
lanılması. Örneğin, yapısında çevreye zararlı olan aromatik 
yağlar bulunmadan üretilen çevre dostu ailesi Cinturato se-
risi lastiklerimizde her yıl daha da geliştirilmekte ve tüketici-
lerimizin ekonomilerine katkıları artırıldığı gibi çevreye olan 
etkileri azaltılmaktadır. 

Türkiye’de bir diğer önemli gelişme de tüketim alışkanlık-
larında yaşanıyor. Son yıllarda üst sınıf araçların pazar payı 
artışını sürdürüyor. Araştırmalardan elde ettiğimiz verilere 
göre Avrupa pazarında A, B, C Sınıfı araçlar içinde premium 
segment araç pazarı 2009 yılına göre 2010 yılında %7,5 ora-
nında bir büyüme gerçekleştirdi. Bu büyümenin her yıl aynı 
oranda olması ön görüsüyle; 2009 yılında 520.000 ve 2015 
yılında 820.000 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Türki-
ye pazarında ise premium araç sınıfı 2010 yılında 2009 yılına 
göre yaklaşık %87, 2011 yılının ilk 7 ayında ise önce yılın aynı 
dönemine göre %92,6 oranında büyüdü. Bu da gösteriyor 
ki, premium segmente hitap edecek uygun ürünleri olan 
üretici ve markalar yakın gelecekte daha da önem kazana-
cak. Biz de Pirelli olarak premium segmentteki liderliğimizi 
sürdüreceğiz. 
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REKLAM VE PAZARLAMA

İlk 6 ayda en çok 
reklam veren firmalar

Çınar NOYAN
cinar.noyan@mfg.com.tr

M edia Cat Dergisinin Ağustos sayısında 
Nilüfer Akalın imzası ile yer alan habere 
göre Türkiye’de 2011 yılının ilk 6 ayında 
en çok reklam veren firmalar belirlendi.

Nielsen araştırma şirketinin Ocak – Ha-
ziran 2011 tarih aralığını kapsayan verilerden yola çıkılarak 
hazırlanan bu listede en büyük 100 reklam veren içinde sa-
dece 3 adet otomobil firması bulunuyor.

Bu araştırma ve bilgiler, geleneksel medya kanallarında yer 
alan reklamlar baz alınarak hazırlandı. Televizyon reklamları 
gazete ilanları, radyo spotları, dergi ilanları ve outdoor uy-

gulamaları tek tek incelenerek firmaların reklam harcama-
ları tespit edildi.

İlk 6 ayın en büyük reklam verenleri listesinin ilk sırasında 
geçtiğimiz yılın bu döneminde 5.sırada bulunan Turkcell yer 
alıyor. Markanın çalıştığı ünlü isimlere en son Turkcell 4x4 
kampanyası dahilinde Sertab Erener de dahil oldu. Listenin 
ikini sırasında Ariel, Pantene, Ipana gibi birçok markanın sa-
hibi FMCG devi P&G’yi görüyoruz. 
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2010 yılının birincisi Unilever  bu sene dördüncü sıraya geri-
lerken geçen sene olduğu gibi ilk 10’da yer alan Benckiser ve 
Ülker bu kategorideki yerlerini yükselişle korumaya devam 
ediyor. 

Geçen sene FMCG’nin yanı sıra telekomünikasyonun ilk 10 
listesindeki ağırlığına şahit olmuştuk. Bu sene ise geçen se-
nenin aynı döneminde 14.sırada yer alan Avea’nın 7.sıraya 
yükselişi kendi içinde sert bir rekabetin yaşandığı telekomü-
nikasyon sektörünün listede çoğunluğu ele geçirdiğine dair 
önemli bir kanıt.

Listede ard arda Ata Demirer lansman kampanyası ile Avea, 
Şener Şen’li TTNet, Cem Yılmaz’ın uzun bir süredir reklam 
kampanyasında yer aldığı Türk Telekom ve son olarak Şafak 
Sezer’li reklamlarıyla Vodafone sıralanıyor.

Listenin otomobil markaları açısından incelenmesinde ise 
karşımıza çıkan ilk marka Fiat oluyor. Tüm otomotiv firmaları 
içinde en çok reklam veren firma olma özelliğine sahip olan 
Fiat, toplam reklam verenler içinde ise ancak 45. sırada ken-
dine yer bulabiliyor.

Fiat’ın ardından ilk 100 listesine giren diğer bir otomobil fir-
ması ise Renaul Mais. Renault ilk 6 ayda verdiği reklamlar ile 
listenin sonlarında ve ancak 73.sırada yer alabiliyor. Otomo-
tivciler arasındaki son temsilci ise 87.sıradaki Hyundai.

Aslında reklam verenler ile en çok satış yapanlar listelerini 
karşılaştırdığımızda Fiat ve Renault harcadıklarının karşılığı-
nı alıyor gibi gözükürken Hyundai biraz daha geride kalmış 
gibi anlaşılıyor.

Sadece Mayıs-Haziran dönemi harcamaları göz önüne alın-
dığında hiçbir otomobil markasının ilk 10’a giremediği ve o 
listenin genelde telekomünikasyonculardan oluştuğu görü-
lüyor. 

1 Turkcell 26 Glaxo Smith 51 Denizbank 76 A101

2 P&G 27 Vastech 52 Sütaş 77 Atlantik Gıda

3 Benckiser 28 Avon 53 Akbank 78 Mondi

4 Unilever 29 Finansbank 54 Shell 79 Perfetti

5 Ülker 30 Vestel 55 DTV 80 Esas Pazarlama

6 Hayat Kimya 31 Nestle 56 Namet Gıda 81 Ajans Press

7 Avea 32 Bosch 57 Profilo 82 Haribo

8 TTNet 33 Eczacıbaşı 58 Aygaz 83 Arma Holding

9 Türk Telekom 34 Boytaş Mobilya 59 Termikel 84 Doğan Gazete

10 Vodafone 35 İş Bankası 60 Visa 85 Turkuvaz Medya

11 Casper 36 ING Bank 61 Seb Group 86 Pınar

12 Kraft 37 Şölen Çikolata 62 Migros 87 Hyundai

13 Eti 38 AKP 63 Dr. Oetker 88 Betek Boya

14 Colgate 39 Digiturk 64 Sinbo 89 TE V

15 Coca Cola 40 Johnson Wax 65 CHP 90 Pegasus

16 BN Elektronik 41 Biota Lab 66 TEB 91 Johnson

17 Henkel 42 Feza Yayıncılık 67 Asist Rehberlik 92 Plastherm

18 Fritolay 43 Tunga 68 Ciner Gazete 93 Türk Medya

19 Loreal 44 Numil Gıda 69 Kimberly Clark 94 HSBC

20 Arçelik 45 Fiat 70 Red Bull 95 Peyman 

21 Danone 46 THY 71 Ontex 96 Moda Life

22 Evyap 47 Fırat Plastik 72 Garanti Bankası 97 Mapa Mobilya

23 İstikbal 48 Pepsi Cola 73 Renault Mais 98 Atiker Metal

24 Evkur 49 Adese 74 Global Bilgi 99 Karaca 

25 Ferrero 50 Halkbank 75 Bank Asya 100 Çilek Mobilya
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OYDER'in yeni üyeleri

Bilim Otomotiv

1985’li yıllardan itibaren otomobil pazarında bulunan 
Bilim Otomotiv, çeşitli markaları bünyesinde bulundura-
rak sektörün önemli temsilcileri arasında yer aldı. 1990’lı 
yıllarda daha yüksek bir performans sağlayarak bayilik 
sisteminde farklı markalarla hizmet vermeye devam et-
miştir. 1993 yıllında ise ISUZU markasını müşterilerine 
sunarak, bayi bazında satış ve servis olarak halen faali-

yetlerini yürütmektedir. 2005 yılından itibaren Hyundai 
markasının yenilikçi vizyonunu yansıtan Bilim Otomotiv, 
standartlara uygun konsept plazasında hizmet vermek-
tedir. 4 bin m² kapalı toplam 6 bin m² alana sahip Bilim 
Otomotiv, eğitimli ve tecrübeli personelleri ile müşteri 
odaklı çalışmaktadır.

Satış servis, sigorta, yedek parça ve ikinci el alanların-
da hizmet veren firma müşteri beklentilerini ve mem-
nuniyetini her şeyin üzerinde tutarak koşulsuz müşteri 
memnuniyeti sağlayarak, müşterilerinin ürünlerine ve 
firmaya olan güveninin devamlı kılmasını sağlamaktadır. 
Ekonomik anlamda ise büyümenin ve karlılığın önemine 
inanarak rekabet gücümüzün sürekliliğini sağlamaya ça-
lışmaktadır. 

Oğuşlar Otomotiv

Oğuşlar Otomotiv 1974 yılında Oto Oğuş adıyla hizme-
te başladı. Daha sonra şirket yapısındaki değişiklikler ile 
Oğuşlar Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ünvanını aldı. Oğuşlar 
Otomotiv 1998 yılında KIA markasının yetkili bayisi olarak; 
sıfır ve ikinci el araç satış, servis, bakım ve onarım, acil ser-
vis, kaporta, boya,  yedek parça satışı ve sigorta ile hizme-
te başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana kaliteli hizmet, 

koşulsuz müşteri memnuniyeti ve ‘satış hizmetin sonu değil 
başlangıcıdır’ sloganını kendine ilke edinmiş olan Oğuşlar 
Otomotiv, pazarda güçlü bir yer edinmiştir. Oğuşlar Oto-
motiv olarak müşterilerine 1000 m² parkı ve 3850 m² kapalı 
alanında hizmet veriyor.

Oğuşlar Otomotiv, zengin parça stoku ve hızlı ulaşım 
imkânlarıyla yedek parça satışında uzman kadrosu ile müş-
terilerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek dü-
zeydedir. Oğuşlar Otomotiv, aynı zamanda acil yol yardım 
hizmetiyle 7/24 ulaşılabilir konumda olup, gerekli tüm özel 
donanımların ve parçalarının bulundurulmasıyla servis ve 
servis dışındaki noktalarda tüm arızaları giderebilecek po-
tansiyele sahiptir.  Genç, dinamik ve deneyimli bir kadroya 
sahip olan Oğuşlar Otomotiv, yaklaşık 50 kişilik kadrosuyla 
hizmetlerine devam etmektedir. Teknik ekibi tüm gerekli 
bilgi ve deneyime sahip olup,  KIA marka araçlarını çok iyi 
tanımaktadır ve görev alanlarında uzmanlaşmış kişilerden 
oluşmaktadır. Bununla birlikte idari ve satış kadrosu da ge-
rekli tüm donanıma, bilgi ve deneyime sahip profesyonel 
bir ekipten oluşmaktadır. Kuruluşundan bu yana deneyimli 
kadrosu ve satış sonrası hizmetleri ile müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmetine devam etmektedir. 
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FUAR

O tomobil dünyasının en önemli buluşma-
larından biri olan ve iki yılda bir Paris ile 
dönüşümlü düzenlenen Frankfurt Motor 
Show, 15-25 Eylül arasında kapılarını açma-
ya hazırlanıyor. 64. kez düzenlenecek olan 

ve hayli geniş bir alanda kurulan Frankfurt Fuarı, özellikle 
ev sahibi Alman markalarının “elektrikli” gösterilerine sahne 
olacak. Nitekim BMW ve Audi, şimdiden bunun ipuçlarını 
verdi bile. Hafta içi 13, hafta sonu 15 euro’ya girilebilen fu-
arın bu yılki sloganı ise “Gelecek standart olacak” şeklinde 
belirlenmiş. Biz de size, açılmasına tam bir ay zaman kalan 
fuarda sergilenecek yeniliklerle ilgili kulağımıza gelenleri 
derli toplu sunmak istedik. Yani “Heyecanı, şimdiden ayağı-
nıza getirdik” desek yanlış olmaz...

Audi: Urban Concept adını verdiği elektrikli şehir otomo-
bilinin taslak halini gösterecek olan Alman üretici, BMW’nin 
elektriklilerine karşı silahsız olmadığını kanıtlayacak. Audi”e-
tron” ailesinin üyesi olacak bu iki kişilik aracın ne zaman üre-
time gireceği belli değil ancak şimdiden testlerde çekilmiş 
casus fotoları her yerde dolaşıyor. Yeni A3 de fuara gelebilir.

BMW: Yenilediği ve bolca tanıttığı 1-Serisi, elbette en 
önemli modeli olacak. Yeni 3-Serisi’nin de hazır olduğu bi-
liniyor aslında. Bununla birlikte Alman üretici, ön tanıtımını 
yaptığı elektrikli i3 ve i8’i bu fuarda mutlaka sergileyecek.

Citroen: Fransız üretici, DS serisinin üst modeli olan ve 
Şanghay’da ilk kez gösterdiği DS5’i bu fuarda Avrupa’ya da 
tanıtacak.

Ford: Frankfurt’ta göstereceği “gizemli” konseptinin küçük 
ayrıntılarını verse de, bu ayrıntılardan aracın ne olabilece-
ğine ilişkin ipuçları edinebilmek pek de mümkün değil. İki 
söylenti var: Yeni Focus ST ya da Capri’nin yeniden dirileceği 
bir sportif coupe. Hangisi olduğunu, elbette fuardan birkaç 
gün öncesine kadar öğrenme şansımız olmayacak gibi gö-
rünüyor.

Honda: Avrupalı yeni Civic Hatchback’in kamuflajlı fotola-
rını yayınlatmaya başlayan Honda, aracın asıl halini elbette 
ki Frankfurt’a saklıyor. Hatchback’in tasarımının daha aero-
dinamik hale getirldiğinin altını çizen Hondacılar, elden ge-
çirilen ve Start&Stop sisteminin de yardımıyla yakıt tüketimi 
bir hayli düşürülen 2.2 lt 150 HP’lik dizel motorun üzerine 
vurgu yapıyorlar. Bununla birlikte Civic Sedan sürprizini 
beklemek de pek boşuna olmaz. Zira aracın bu yılın sonun-
da üretilmeye başlanacağı söyleniyordu.

Hyundai: Koreli üretici Hyundai, Avrupalı i30’un yenilen-
miş halini Frankfurt’ta tanıtacak. Baştan sona yenilendiği 
belirtilen ikinci nesil i30, markanın Almanya’daki araştırma 
merkezinde geliştirilmiş. Hyundai’nin i40 modeline çok ya-
kın tasarım unsurlarına sahip olduğu belirtilen yeni i30’un, 
daha dinamik çizgilerle şekillendirildiği kaydediliyor. Nite-
kim çizimler de bunu gösteriyor zaten. En azından iyi bir 
teknik alt yapıya sahip aracın daha özgün bir yapıda olacağı 
kesin. Ne zaman piyasaya çıkacağı ise fuarda açıklanacak.

Lamborghini: İtalyan üreticinin, bu yıl Gallardo’nun hayli 
güçlü bir versiyonunu fuarda sergileyeceği konuşuluyor. Ya-

2011 Frankfurt Otomobil 
Fuarı'nın yıldızları

Otomobil dünyasının en önemli 
buluşmalarından biri olan ve 
iki yılda bir Paris ile dönüşümlü 
düzenlenen Frankfurt Motor Show, 
15-25 Eylül arasında kapılarını 
açmaya hazırlanıyor.
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rış versiyonlarından geliştirilen ve Super Trofeo adı verilen 
aracın V10 motoruyla 570 HP güce sahip olduğu belirtiliyor. 
Bununla birlikte aracın gövdesinin hafif parçalar sayesinde 
bir hayli hafifletildiği, dolayısıyla yarış versiyonu kadar iyi bir 
performansa sahip olacağı söyleniyor. Bunun yanında belki 
başka sürprizler de gelebilir. Mesela ses getiren Sesto Ele-
mento konseptinin seri üretim versiyonu gibi...

Land Rover: Arazi araçları üreticisi Land Rover, uzun sü-
redir konuşulan ve markanın tutkunlarını merak içinde bı-
rakan konuya açıklık getirmeye hazırlanıyor. Efsane duru-
mundaki Defender’ı yenilemek ya da üretimden kaldırmak 
zorunda olan Land Rover, Frankfurt’a bir Defender konsepti 
getireceğini açıklayarak bu merakı biraz olsun törpüledi. 
Şimdi bütün gözler, merakla bu aracın yerine geliştirilen 
yeni Defender’ın nasıl bir şey olacağına dair ipucu verecek 
konsepti bekliyor.

Maserati: İtalyan üreticinin bu yılki fuara Fiat-Chrysler si-
nerjisinin bir ürünü olarak Grand Cherokee’nin platformunu 
taşıyan bir SUV konsepti getirmesine kesin gözüyle bakılı-
yor. Uzun zamandır böyle bir beklenti aşılayan Maserati’nin, 
Quattroporte’yi de yenilemesi bekleniyor.

Mazda: Japon üreticilerin crossover sevdası sürüyor anla-
şılan. Bu rüzgara kapılan Mazda, aylar öncesinden duyurdu-
ğu yeni CX-5’ini Frankfurt’ta nihayet gözler önüne çıkarta-
cak. Mazda’nın yeni SKYACTİVE motor teknolojisine sahip 
motorlarla donatılacak araç, hayli şık olan tasarımıyla ümit 

vaad ediyor. Bununla birlikte Türkiye’ye 2.0 lt motorla, 2012 
yılının ilk çeyreğinde gelecek. Ayrıca makyajlı Mazda3 de 
Avrupa’ya ilk kez burada gösteriliyor.

Mercedes: Markanın şimdiden bilinen üç yeniliği var. Bun-
ların ilki tamamen yenilediği B-Serisi, yeni cabrio SLS ve 
Viano’nun süper lüks Vision Pearl konsepti. Bu aracın içinde 
gri deri koltuklar, tabanında teknelerden ilham alınan ahşap 
kaplama, alüminyum kaplamalı aksesuarlar, wi-fi ve Bang & 
Olufsen ses sistemi olacak.

Opel: Bir önceki Astra modelinde üretmeye başladığı spor-
tif GTC ile ses getiren ancak çok yüksek satış rakamlarına 
ulaşamayan Opel, bu kez bomba gibi bir GTC hazırlayıp ge-
tiriyor fuara. Yeni nesil Astra GTC, 1.4 lt 100 HP, 1.4 lt Turbo 
(120 HP ve 140 HP), 1.6 lt Turbo (180 HP) motor seçenekle-
riyle üretilecek. Bununla birlikte yeni Zafira’yı da bu fuarda 
göreceğiz sanırım.

Peugeot: Yeni 508’in SW versiyonunun üzerine geliştirilen 
508 RXH, Frankfurt’ta ilk kez sergilenecek. Dizel hibrid mo-
torlu SUV özellikleri taşıyan 508 RXH, 4 tekerlekten çekişli, 
belirli bir kilometreyi yüzde 100 elektrikli gidebilme yetene-
ği gibi özelliklere sahip.

Porsche: Efsane olan 911’in yenilenen versiyonunun 
Frankfurt’ta sergileneceği artık kesinleşti gibi. Tasarımında 
ne gibi değişimler olduğunu sizin kadar biz de merak edi-
yoruz...

Renault: Fransız üreticinin en büyük sürprizi, muhtemelen 
yeni Clio IV’ün Bursa’da üretilecek hale getirilmiş versiyonu 
olacak. Ön yüzü tamamen yenilenen Twingo, Türkiye pazarı-
nı pek ilgilendirmezken, ilginç Frendzy konseptinin özellik-
leri pek çok habere konu oldu bile.

Subaru: Marka için de bir yenilik olan ve Subaru’nun Avru-
pa için büyük umutlar bağladığı yeni crossover modeli XV, 
Frankfurt Fuarı’nda üretime hazır haliyle tanıtılacak. Büyük 
ölçüde, yine bu fuarda sergilenecek yeni Impreza’nın tasa-
rım detaylarına sahip olması beklenen XV, 2.0 lt ve 1.6 lt Bo-
xer motorlara sahip olacak. Ayrıca XV’de CVT tam otomatik 
şanzıman kullanılmış.

Suzuki: Geçen yıl yenilediği Swift ile yoluna devam eden 
Suzuki, bu kez aracın Sport versiyonunu tanıtacak. Çok sal-
dırgan bir otomobil gibi görünmese de, 1.6 lt hacimli mo-
toru 136 HP üretiyor. 6 ile manuel vites kutusuyla donatılan 
araç, sportif kıvamlı süspansiyonuyla da bu güce eşlik ede-
bilecek.

Volkswagen: Uzun zamandır gelişi yılan hikayesine dö-
nen markanın küçük şehirlisi Up’ın seri üretime hazırlanmış 
versiyonunun artık bu yılki Frankfurt Fuarı’nda kesin olarak 
tanıtılması bekleniyor. Nitekim üretiminin 2011 sonuna doğ-
ru başlayacağı konuşulmakta. Satışa başlanması ise muhte-
melen gelecek yılın başlarını bulacak. VW’nin, Cenevre’de 
konsept olarak tanıttığı elektrikli Bulli’nin seri üretim halini 
ve yeni Beetle’ın Avrupa versiyonunu da bu fuarda göstere-
ceğini umuyoruz. 
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HYUNDAI

Hyundai Elentra rekora koşuyor

Henüz kısa bir süre önce piyasaya sunulan 
ve Avrupa’da da ilk olarak Haziran ayında 
Türkiye’de satılmaya başlanan Elantra, şimdiden 
farklı değerlendirmelerde tam 23 ayrı ödülün 
sahibi oldu. Dünya çapında Amerika başta 
olmak üzere birçok ülkede rakipleri arasından 
kolayca sıyrılarak “En İyi” mertebesinde 
değerlendirilen Elantra, almış olduğu haklı 
başarıları satış rakamlarında da gösteriyor. 

FIAT

Doblo'nun yeni pikapı Avrupa yollarında

Doblo'nun yeni pikap versiyonu Work Up, 
Türkiye'de üretilerek Avrupa pazarlarına ihraç 
edildi ve satışa çıktı. 1 tona kadar yükleme 
kapasitesine ve 2. 3 metreye 1. 8 metrelik 
yükleme alanına sahip olan Work Up bu 
özellikleriyle kendi sınıfında rakipsiz bir ürün 
olarak öne çıkıyor.
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MAZDA

Mazda CX-5’in dünya prömiyeri Frankfurt'da

Mazda Motor Corporation 13 
Eylül – 25 Eylül tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan 2011 Frankfurt 
Motor Show’da yeni Mazda CX-5 
Kompakt Crossover SUV’nin dünya 
prömiyerini yapacak.

INFINITI

En çabuk hızlanan hibrid otomobil

364 HP gücüyle 5.5 saniye gibi 
rekor bir sürede 100 Km hıza ulaşan 
Infiniti M35h Frankfurt Otomobil 
Fuarı ile Avrupa’da satış startını 
veriyor. Infiniti M serisi sınıfında 
dizel, benzinli ve hibrid seçeneği 
sunan tek model olarak bir ilke daha 
imza atıyor.
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MERCEDES

Mercedes'ten kara büyü
Black Series adını şimdiye kadar sadece SL 
modeline saklı tutan Mercedes-Benz, bu sihirli 
ve korkutucu eklentiyi artık büyük beklentiler 
beslediği orta sınıf coupesinde de 517 HP’lik bir 
kara büyü olarak sunuyor.

PEUGEOT

Peugeot’nun yeni konsept modeli HX1
Heyecan ve işlevsellik konseptlerini

 yücelten HX1 modeli ile Peugeot, 
kendini sürekli olarak yenilemek 
amacıyla yeni fikirler üretme ve 

dönüşüm  gerçekleştirme yeteneğini 
bir kez daha sergiliyor. Bu geleceğe 

yönelik projenin  şartnamesinde, bir 
yandan yüksek performanslı, atletik, 

güçlü bir tasarım ve eşsiz 
sürüş deneyimi sağlayan,

 aynı zamanda 6 kişiye kadar 
ulaşım imkanı sunan bir 

otomobilin geliştirilmesi 
öngörülüyordu. Bunun için, 

HX1, “plug-in” teknolojili HYbrid4 
motor seçeneği, geliştirilmiş 

aerodinamik yapısı, akıcı ve alçak 
tek hacimli gövde mimarisi ile 

adaptasyonu en üst seviyeye taşıyor. 
HX1’in perdesi 2011 Frankfurt 

Otomobil Fuarı’nda açılacak.
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SKODA

Skoda'nın sedan yorumu: Mission L 
Skoda’nın kompakt sedan konsepti olarak 
tanıtılacak “Mission L”nin tanıtımı Frankfurt 
Motor Show’da gerçekleştirilecek. Fuarda 
sergilenecek konsept araç 2012 yılında 
üretilecek yeni kompakt sedan modelin 
dizaynını yansıtacak. 

TOYOTA

Toyota'nın ilk şarj edilebilen modeli 
Toyota’nın şarj edilebilen ilk elektrikli
hibrid otomobili Frankfurt’ta sahne 
alıyor 2011 Frankfurt Motor Show, 
çevreci  teknolojilerin lideri Toyota’nın,
pazara sunacağı ilk şarj edilebilen 
elektrikli  hibrid aracı olan Prius Plugin 
Hybrid üretim modelinin dünya 
prömiyerine ev sahipliği yapıyor. 
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ÇEVRE

Yeşil plaza 
Toyota Onatça 
doğayı koruyor

Anadolu insanı doğaya olan 
saygısını binalarına taşıyor. 
Toyota Plaza Onatça, Adana’nın 
ve Türkiye’nin ilk BREEAM Post-
Construction sertifikasına “Very 
Good” seviyesinden sahip oldu…

G eçtiğimiz yıl, 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nde açılışı gerçekleştirilerek devreye 
alınan Toyota Onatça Plaza, Türkiye’nin ilk 
ve tek yeşil otomotiv tesisi olarak çevre-
ye duyarlı çalışmalarını sürdürüyor. Plaza, 

Adana’nın ve Türkiye’nin ilk Breeam (Build Research Estab-
lishment Environmental Assessment Method) sertifikasına 
‘Very Good’ seviyesinden sahip binası olmanın yanında, 
Türkiye’nin ilk A sınıfı enerji kimlik belgeli binası olarak da 
dikkat çekiyor. Bugüne kadar örnek projelere imza atmaya 
ve çevre dostu bir bina yapmaya özen gösterdiklerini söy-
leyen Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, “Yakın ge-
lecekte hayati bir önem taşıyacak olan, doğal kaynaklar ve 
ekosistemleri koruma çalışmalarına elimizden geldiğince 
destek vermek adına tüm imkanları kullanarak tam bir çevre 
dostu bina yapmaya çalıştık. Kazandığını yatırıma dönüş-
türen, büyürken sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye 
özen gösteren bir kuruluş olmayı başardık. Doğayı koruma 
adına öncülük yapmak bizim sosyal sorumluluğumuz” diye 
konuştu.  

Breeam’in seviyelerini duydukları andan beri ‘Very Good’ al-
maya odaklandıklarını dile getiren Onatça Motorlu Araçlar 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, hedef puan-
ları belirlerken öncelikle yapılacak yatırımın geri dönüşünü, 
ardından da puan ağırlığını düşünerek hareket ettiklerini 
belirtti. Yeşil bir bina kurma fikrinin çıkış noktasını anlatan 
Onatça, plazanın kuruluş öyküsü ve özelliklerine ilişkin bilgi 
verdi. Duyduğu bir cümleden oldukça etkilenerek, konuyla 
ilgili farkındalık kazandığını belirten Onatça, “Bundan birkaç 
yıl önce katıldığım bir konferansta ilginç bir anekdot dinle-
dim. Çevre kirliliğine ve gelecekte yaşanacak su sıkıntısına 

dikkat çeken bir uzman, önlem alınmadığı takdirde bir şişe 
suyun tıpkı cep telefonu gibi kapkaça maruz kalacağına de-
ğiniyordu. Bu cümleden gerçekten etkilendim. O günden 
sonra doğaya, çevreye olan bakış açım değişti.  Çevreyle ilgi-
li haberler, programlar, konferanslar ve makaleler dikkatimi 
çekmeye başladı. İşyerimizde bu konuda neler yapabilece-
ğimizi düşünürken, öncelikle çevre politikamızı belirledik. 
Ardından bu duruşumuzu 14001 sertifikası ile taçlandırdık. 
İşimiz gereği yeni bir bina gereksimi duyduk ve yapacağımız 
binayı planlama aşamasında çevreye duyarlı bir bina olma-
sına gayret gösterdik. Dolayısıyla ortaya yeşil bina Toyota 
Onatça Plaza çıktı” dedi.

Yeşil plazanın mimari açıdan özelliklerine değinen Onatça, 
bina çatısına kurulan 20 kW kapasiteli fotovoltaik güneş pil-
leri ile binanın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 23’ünün kar-
şılandığını ve yıllık 30 ton CO2 salınımının engellendiğini 
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ifade etti. Bina arazisinde, inşaat esnasında ve sonrasında 
doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edildiği-
ni aktaran Onatça, şu açıklamalarda bulundu: “Bu kapsam-
da dış alanlar büyük ölçüde bitkilendirildi. Bitkilendirilen 
alanlarda kullanılan bitkiler az su ve bakım isteyen yerel ve 
adapte olmuş türlerden seçilerek peyzajda su tasarrufuna 
önem verildi. Ayrıca sulamada verimli damla sulama sistemi 
kullanıldı. Dış alanlarda ve çatılarda ise açık renkli kaplama 
malzemeleri kullanılarak ısı adası etkisi ve dolayısıyla oluşa-
cak soğutma yükleri en aza indirildi. Su tasarrufuna verilen 
büyük önemin bir gereği olarak, çatıdan gelen yağmur su-
ları 200 tonluk depoda toplanarak, çevre sulamada yeniden 
kullanılacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte ıslak hacim-
lerde, su tasarruflu düşük debili armatürler ve susuz pisu-
arlar kullanılarak su tüketiminin en aza indirilmesine özen 
gösterildi. Enerji verimliliği kapsamında binanın izolasyo-

nu da standartların üzerinde değerlere sahip. Mekanlarda 
kullanılan camlar, yapılan simulasyonlar neticesinde düşük 
gölgeleme katsayısına sahip olarak seçildi. Buna ilaveten, ısı 
geri dönüşümlü ve enerji verimliliği yüksek cihazlar kullanı-
larak ısıtma ve soğutmada en düşük enerji kullanımı hedef-
lendi. Binanın iç ve dış aydınlatmasında yüksek verimliliğe 
sahip T5 floresan ve LED aydınlatma armatürleri kullanıldı. 
Proje kapsamındaki iklimlendirme sistemlerinde çevre dos-
tu R410A soğutucu akışkanlar tercih edildi. İnşaat esnasında 
oluşacak atıkların geri dönüşümü ile ilgili kapsamlı bir atık 
yönetim planı hazırlanarak, bu atıkların yüzde 75’inin geri 
dönüşümü sağlandı. Ayrıca bina kullanımında oluşacak geri 
dönüştürülebilir atıkların toplanması için yeterli alanlar ay-
rıldı. Projede kullanılacak bazı inşaat malzemelerinin yerel 
olması ve en az yüzde 20 oranında geri dönüştürülmüş içeri-
ğe sahip olması şartı arandı. Bu kapsamda çelik, yükseltilmiş 
döşeme ve beton da dahil olmak üzere yüzde 25 geri dö-
nüştürülmüş malzeme oranı yakalandı. Ayrıca binada kulla-

nılan malzemelerin yüzde 75’i yerel kaynaklardan sağlandı. 
Böylece, nakliyenin yol açacağı CO2 salınımları azaltılmış 
oldu. Binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak 
yapı kimyasallarından içeriğindeki insan sağlığına zararlı 
VOC (uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının en az olanları 
tercih edildi. Bina tasarımında bina kullanıcılarının iç yaşam 
konforu ön planda bulunduruldu. Bina tasarımında günışı-
ğından en üst düzeyde faydalanılması esas alındı. Bu sayede 
hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması hem de 
gün ışığının iç mekanlarda çalışanların üzerindeki olumlu 
etkilerinin kullanılması hedeflendi. Ayrıca bina cephe ta-
sarımı yapılırken çalışanların dış mekanları oturdukları yer-
den rahatlıkla görebilmelerine olanak sağlandı.”  Plazanın, 
ziyaretçiler tarafından çok olumlu tepkiler aldığını söyleyen 
Onatça, çevre il ve ilçelerden; sıklıkla ziyaret edildiklerini ifa-
de etti. Onatça, “Alj Grup Başkanı Mohammed Jameel grup 
yöneticileri ile plazamızı ziyaret edenler arasında bulunuyor. 
Toyota’nın çeşitli ülkelerden üst düzey yöneticileri de ziyaret 
edip takdirlerini bildirdiler” şeklinde konuştu.  

l Plaza, 7 bin 600 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 
40 bin metrekare alan üzerine kurulu. 

l	Dinlenme, spor ve aktivite alanlarına sahip olan Plaza; 
bisiklet parkı ve 400 metre test sürüş pistine sahip. 

l	1700’ü meyve fidanı olmak üzere toplam 1900 fidan bu-
lunuyor.

l	Plaza içerisinde oluşturulan ‘Onatça Sanat Galerisi’ ile 
700 metrekare mekan sanata hizmet sunuyor.

l	Fotovoltaik sistemin performansı müşteri bekleme salo-
nundaki LCD televizyon ekranından takip edilebiliyor. 

l	Proje kapsamında, binanın tam önüne Onatça tarafın-
dan yaptırılmış bir otobüs durağı bulunuyor. 

l	Tuvaletlerin duvarlarında bulunan “Bunları biliyor muy-
dunuz?” paneli ile çevreci mesajlar veriliyor. 

l	Bina kullanıcılarının kullanılan sistemler hakkında bilgi 
kazanabilmesi ve binayı uzun seneler verimli bir şekilde 
kullanabilmeleri için kişisel el kitapçıkları bulunuyor.

Çevreye en az zarar veren R410A gazı kullanılmıştır. Sirküle 
olan havanın yüzde 40’ı taze hava ve her alan farklı sıcaklıklar-
da ayarlanabiliyor.

Fotovoltaik Elektrik Üretme Santrali



54 EYLÜL 2011

PAZARLAMA YÖNETİMİ

Türkiye'nin
en sevilen markaları

A ylık pazarlama iletişimi dergisi Media Cat’in 
Ağustos sayısında yer alan habere göre, 
dünyaca ünlü araştırma şirketi Ipsos KMG 
2011 yılında Türkiye’de en sevilen markaları 
belirlemiş.

30 Mayıs – 24 Haziran tarihleri arasında Türkiye’yi temsil 
eden 12 ilde, 15-55 yaş aralığında kadın erkek toplam 1.153 
kişi ile görüşülerek belirlenen sonuçlar, hem kategorilerde 
hem de toplamda çok ilginç sonuçları göz önüne seriyor.

Toplam 22 ayrı kategoride en sevilen markaları belirlemek 
için yapılan bu araştırma aynı zamanda Türkiye’nin en sevi-
len markasını da belirlemek gibi bir görevi üstlenmiş. Son 5 
yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen bu araştırmada geçen 
yıllara benzer ama bazı kategorilerde farklı sonuçlar göz-
lemlenmiş.

Türkiye’de en sevilen marka Nokia

2011 yılında da 2010 yılında olduğu gibi Türkiye’de en se-
vilen marka olma onurunu Nokia elde etmiş. Geçen seneye 
göre sevilme oranı biraz düşse de Türk halkı Nokia markası-
na karşı duyduğu sevgiyi ve güveni değiştirmemiş.

En sevilen markalar sıralamasında ilk 5 içinde yer alan tek 
yabancı marka da aslında Nokia. Nokia’nın ardından gelen 
THY, Turkcell, TTNet ve Arçelik sermaye yapısında yerli ser-
maye barındıran firmalar. 

THY 2 sene içinde en hızlı yükselen markalardan biri duru-
munda. Geçtiğimiz dönemde Avrupa’nın en iyi havayolu se-
çilmiş olması ve tüketiciler ile düzenli iletişim içinde olması 
bu hızlı yükselişte önemli pay sahibi. 

Kategorilere Göre Türkiye’de En Sevilen Markalar
Cep Telefonu Nokia

GSM Operatörü Turkcell

Beyaz Eşya Arçelik

İçecek Coca Cola

Fast Food Burger King

Televizyon Kanalı Kanal D

Gazete Hürriyet

Otomotiv Volkswagen

Havayolu Şirketi THY

Banka İş Bankası

Kredi Kartı Bonus

Giyim LC Waikiki

Ayakkabı Adidas

Bilgisayar Casper

Mobilya İstikbal

Ev Elektroniği Arçelik

Süpermarket Migros

On-line Alışveriş Gittigidiyor.com

Şampuan Elidor

Telefon ile İletişim Turkcell

Internet Servis Sağlayıcısı TTNet

Deterjan Omo

Kategorilerinde açık ara birinciler

22 kategorinin içinde 12 adetinin birinciliği oldukça rahat. 
Bu markalar en yakın rakiplerine en az 10 puan fark atmış 
ve yıllardır tüketiciler arasında marka bilinci en yerleşmiş 
olanlar. Bakalım Türk halkı hangi markalara karşı gerçek aşk 
yaşıyor:

Cep telefonu markası kategorisinde Nokia en yakın rakibi 
olan Samsung’a 53 puan fark atmış durumda. Nokia en se-
vilen marka olma özelliğini 67 puan ile elde ederken Sam-
sung 14, i-phone 6 puan ile takip ediyor. Dünyadaki i-phone 
çılgınlığı henüz ülkemizde kabul görmemiş gibi anlaşılıyor.

Çınar NOYAN
cinar.noyan@mfg.com.tr
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Türkiye’deki GSM operatörleri arasında Turkcell 57 puan ile 
birinciliği elde ederken Avea 18, Vodafone 17 puan almış 
durumda. Internet sağlayıcıları arasında ise TTNet, en yakın 
rakibi Superonline’a 47 puan fark atarak 52 puanla birinci 
sıraya oturmuş.

Ev elektroniği ve beyaz eşya kategorilerinde Arçelik, en ya-
kın rakipleri Bosch ve Sony’nin önünde rahat bir birincilik 
yaşıyor. Arçelik’in yan markası olan Beko da toplam yüzde-
lere dahil edildiğinde Arçelik’in tahtının iyice sağlamlaştığı 
anlaşılıyor.

Türk halkına gazlı içecek denilince büyük çoğunluğun aklına 
hemen Coca Cola geliyor. Coca Cola’nın aynı zamanda pa-
zardaki rakibi de olan Pepsi ise sevilen markalar sıralamasın-
da oldukça arkadan geliyor. Bu kategoride tek Türk markası 
olan Uludağ gazoz ise ancak dördüncü sırada yer bulabilmiş.

Televizyon kanalı denilince akla gelen ilk marka ise Kanal D. 
Kanal D, 33 puan ile ilk sırada yer alırken en yakın takipçisi 
ATV 15, Show TV ise 8 puan alabilmiş. Kanal D markasının 
Türk halkında daha büyük bir sevgi oluşturduğu kesin.

En heyecanlı kategoriler

En yakın sonuçların alındığı ve en heyecanlı rekabetin ya-
şandığı kategoriler ile bu kategorilerdeki ilk 3 markalar ise 
aşağıdaki gibi:

Otomotivde marka rekabeti çok çetin

En sevilen markalar arasında en büyük ve en çetin rekabet 
otomotiv markalarında yaşanıyor. İlk 12 markanın sonuçları 
sadece 1’er puan farkla sıralanıyor. Otomotivde sevilen mar-
kalar şu şekilde sıralanıyor:

En sevilen markalar sıralamasında ilk 3 içinde Alman marka-
larının bulunması, Türk halkının Alman otomobillerini daha 
çok sevdiği ve kendini yakın hissettiği anlamını taşıyor. 

Ayrıca ilk 12 markanın tamamen aynı sıra ile olmasa da satış 
sıralamasında da 1-2 farkla ilk 12 içinde olması tesadüf ola-
maz. Yani Türk halkı kalben kendine yakın hissettiği marka-
ları satın almak konusunda da aktif ve heyecanlı davranıyor.

En sevilen markalar sıralamasında ilk 10 içinde 5 Alman mar-
kası, 2 Fransız markası, 2 Japon markası ve 1 İtalyan markası 
bulunuyor. Bu istatistik bize Türk halkının Avrupa menşeli 
markalara daha yatkın olduğunu ve pazarın bu markalar ta-
rafından domine edildiğini kanıtlıyor.

Tüm kategorilerin tüm markaları içinde en yoğun rekabetin 
yaşandığı kategorinin otomotiv olması, içinde bulunduğu-
muz sektörün bu kadar dinamik ve keyifli olmasının da en 
önemli kanıtı aslında. Türkiye’de otomotiv sektöründe faali-
yet gösteren her firma ve her şahıs, rekabetin her şeklini en 
yoğun şekilde yaşıyor diyebiliriz.   

Banka İş Bankası % 19

Garanti Bankası %14

Akbank %13

Kredi Kartı Bonus Card %17

World Card %16

Maximum Card %9

Gazete Hürriyet %17

Posta %15

Sabah %14

Süpermarket Migros %17

Carrefour %16

BİM %8

Şampuan Elidor %17

Pantene %14

Blendax %13

Volkswagen %11

BMW %10

Mercedes %9

Toyota %8

Renault %7

Ford %7

Audi %7

Peugeot %5

Opel %5

Fiat %4

Honda %3

Hyundai %3
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Köprü ve otoyollar özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar tek 
paket halinde, işletme 
hakkı devri yöntemi ile 
özelleştirilecek. Köprü ve 
otoyol özelleştirmesinde 
son teklif verme tarihi, 15 
Aralık 2011 olacak. Geçici 
teminat tutarının 200 milyon 
dolar olacağı ihalede, ihale 
şartname bedeli de 50 bin 
dolar olacak.

Ö zelleştirme İdaresi Başkanlığından 
alınan bilgiye göre, özelleştirme 

işlemi, hepsi birlikte tek paket halinde, 
İşletme Hakkı Devri Yöntemi ile fiili 
teslim tarihinden itibaren 25 yıllık süre 
için gerçekleştirilecek.

Halen var olan personel ile iş ve taşıt 
araçları özelleştirmeye konu olmayacak, 
özelleştirme sonrasında Karayolları 
Genel Müdürlüğü denetim ve kontrol 
yetkisine sahip olacak. Bu konularla 
ilgili yasal düzenlemeler ise 13 
Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 6001 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
yer aldı. Özelleştirme sonrasında işletici 
ile imzalanacak olan sözleşme, İmtiyaz 
Sözleşmesi niteliğinde bulunuyor. 
İmtiyaz sözleşmelerinde en önemli 
husus ise bu sözleşmelere Danıştay'ın 
görüşünün alınması gerekliliği 
oluşturuyor. 

Kriterlere uyulmazsa, sözleşme 
fesh edilebilecek

Yapılacak olan özelleştirmede işleticinin 
uyacağı minimum bakım, onarım ve 
işletim esasları belirlenecek, Karayolları 
Genel Müdürlüğü denetleyici kuruluş 
olarak işletim süresi boyunca devrede 
kalacak. Sözleşme hükümlerine ve 
bakım, onarım, işletim kriterlerine 
uyulmadığı taktirde, sözleşmenin 
feshine kadar gidebilen yaptırımlar 
uygulanacak.

Geçiş ücretleri, sözleşmelerde 
belirlenen oranlarda 
uygulanacak

Ayrıca fiyat artışlarında 6001 sayılı 
Kanunun çıktığı tarihte yürürlükte olan 

ve halen geçerliliğini koruyan otoyol 
ve köprü geçiş ücretleri esas alınarak, 
sadece sözleşmelerde belirlenecek olan 
ücret artış oranları uygulanabilecek. 
İşleticinin hiç bir şekilde keyfi fiyat 
belirlemesi söz konusu olmayacak. 
Ayrıca işleticinin mevcut alt yapının 
geliştirilmesi amacıyla ilave şerit 
genişletilmesi, bağlantı yolları yapılması 
gibi yatırım yükümlülükleri de olacak. 

Bu bağlamda özelleştirme ile maliyet 
tasarrufu ve verimliliğin artırılması, 
stratejik yatırımları finanse etmek için 
ilave fon kaynaklarının yaratılması, 
daha yüksek hizmet ve servis düzeyi, 
teknik, finansman, işletim gibi belirli 
alanlarda uzmanlık kazanılması, 
verimliliği artırmak için kamusal hizmet 
sektörlerinin özel girişimcilere açılarak 
finansal ve endüstriyel pazarların 
gelişimi sağlanacak.

Özelleştirme işlemi, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu'nun 15 Ekim 2010 
tarih ve 2010/88 sayılı Kararı ile, 
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 
sorumluluğunda olup, yapım, bakım, 
onarım ve işletimini üstlendiği; Edirne-
İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, 
Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-
İskenderun, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-
Çeşme, İzmir-Aydın Otoyolları, İzmir 
ve Ankara Çevre Otoyolları, Boğaziçi 
Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü ve Çevre Otoyolu ile bunların 
bağlantı yolları ve bunlar üzerindeki 
hizmet tesisleri, bakım ve işletme 
tesisleri, ücret toplama merkezleri ve 
diğer mal ve hizmet üretim birimleri 
ile varlıkları özelleştirme kapsam ve 
programına alınmış, bağlantı yolları ile 
birlikte toplam 1975 km uzunluğundaki 
otoyol ve köprüleri kapsıyor. 
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Peugeot Türkiye'ye yeni yönetim
2007 yılından bu yana 
Peugeot Türkiye Genel 
Müdürü olarak görev yapan 
Jean Pierre Vieux, Peugeot 
Kuzey ve Doğu Avrupa Ticari 
Direktörlüğü'ne getirilirken, 
Kasım ayından itibaren 
geçerli olmak üzere Peugeot 
Türkiye Genel Müdürlüğü 
görevine Marc Bergeretti 
atandı.

A tamayla ilgili düzenlenen 
basın toplantısında Vieux, 

Kasım ayından itibaren atandığı 
Peugeot Kuzey ve Doğu Avrupa Ticari 
Direktörlüğü görevi ile 16 ülkeden 
sorumlu olacağını kaydetti.

Vieux, 2007 yılında Türkiye'de 
göreve geldiğinde 3 temel hedefi 
bulunduğunu, bu hedeflerin; 
Türkiye'de o dönem yüzde 3 olan 
pazar payını artırmak ve bayi teşkilatını 
canlandırmak, Peugeot'nun müşteri 
memnuniyetini yükseltmek ve 
Türkiye'nin Peugeot markası içinde 
önemini artırmak olduğunu kaydetti.

Geçen süre zarfında bu hedeflere 
bakıldığında, hedeflere ulaşma 
noktasında başarı sağladıklarını ifade 
eden Vieux, ''Görevli olduğum dört 
yıl boyunca müşteri memnuniyeti 
satış sonrasında yüzde 35 arttı'' diye 
konuştu.

Jean Pierre Vieux, bu süre zarfında 
Türkiye Peugeot markası içinde 
çok önemli bir yere oturduğunu, 
Peugeot'nun Türkiye'ye artık çok önem 
verdiğini ve önemli pazarlar arasında 
değerlendirdiğini vurgulayarak, 
Peugeot tarafından Türkiye'nin artık bir 
Avrupa ülkesi olarak kabul edildiğini 
ve Türkiye'nin yakın takibe alındığını 
kaydetti.

''Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon 
adetlik pazarı aşacaktır, bu kesin...'' 
diyen Vieux, Türkiye'de otomobilde 
vergilerin çok yüksek olmasına rağmen 
otomotiv pazarının daha da artmasını 
sağlayacak imkanların mevcut 
olduğunu anlattı.

Vieux, ''Türkiye kendi dinamikleri 
üzerinde hareket eden bir ülke. 2008-
2009 yılında tüm dünyada ekonomik 
kriz yaşanmasına rağmen Türkiye 
bu süreçte çok fazla etkilenmedi ve 
bu süreci çok başarılı atlattı. Tüm 
Avrupa'da otomotiv pazarı çakılırken, 
Türk otomotiv pazarı yükseldi'' dedi.

Türkiye'de Peugeot olarak her zaman 
orta vadeli hedefleri olduğunu anlatan 
Vieux, Peugeot'nun Türkiye'de orta 
vadeli hedefinin yüzde 8 pazar payına 
ulaşmak olduğunu, Peugeot'nun, 
her ne kadar bu yılın 7 ayında yüzde 
4,4'lük pazar payına gerilese de 
bu durumun kendisini çok fazla 
endişelendirmediğini, Peugeot olarak 
yüzde 8 pazar payına erişeceklerini dile 
getirdi.

1 Kasım 2011'den itibaren Peugeot 
Türkiye Genel Müdürlüğü'ne 
atanan Marc Bergeretti ise, 20 yıldır 
Peugeot bünyesinde çalıştığını, Ocak 
2001-Şubat 2005 tarihleri arasında 
Türkiye ve Balkan Ülkeleri Bölge İhracat 
Yöneticisi görevinde bulunduğunu 
kaydetti. O tarihten bu zamana Türkiye 
otomotiv pazarının çok geliştiğini ve 
modernleştiğini anlatan Bergeretti, 
''Türkiye artık birinci lige çıktı, birinci 
ligde kalmaya devam edecektir'' dedi.

Bergeretti, Türk otomotiv pazarında 
ciddi bir talep artışı bulunduğunu 
ve otomobil satışlarının çok yoğun 
olduğunu ifade ederek, gelecek 
dönemde Türkiye pazarına yönelik 
çok önemli ürünlerinin olacağını ve 

bu ürünlerin tanıtımını yapacaklarını 
anlattı.

Marc Bergeretti, Peugeot'nun, Türkiye 
Genel Müdürü Jean Pierre Vieux 
döneminde Türkiye'nin önemini daha 
çok kavradığını da sözlerine ekledi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, 1 
Kasım 2011 tarihi itibariyle Peugeot 
Türkiye Yönetiminin, Genel Müdür 
Marc Bergeretti, İdari İşler ve Finans 
Direktörü Xavier de Belenet, Satış 
Direktörü Bekir Hassan, Kalite ve Bayii 
Geliştirme Direktörü Alpay Türker, Filo 
ve 2. El Satış Direktörü Emre Doğueri, 
Parça ve Servisler Direktörü Michel 
Furth, Pazarlama Direktörü Christopher 
Chevasson, Basın ve Halkla İlişkiler 
Direktörü Elçin Uğuzluoğlu ve İnsan 
Kaynakları Direktörü Pascale Mourre 
Tankurt'tan oluşacağı kaydedildi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü 
görevine Kasım ayından itibaren 
atanan Marc Bergeretti, Eylül 2007 
tarihinden bugüne kadar Peugeot 
Cezayir Genel Müdürü olarak görev 
yapıyordu.

Bu görev öncesinde Peugeot 206 
Sedan ihracat projesinden sorumlu 
Peugeot Uluslararası Departmanı'nda 
İran Bölümü Müdür Yardımcısı ve 
Türkiye ve Balkan Ülkeleri Bölge 
İhracat Yöneticisi gibi çeşitli görevlerde 
bulunan Marc Bergeretti, Peugeot 
Marka Direktörlüğü bünyesinde yer 
alan Güney Avrupa Direktörlüğü'ne 
bağlı olacak. 
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Doğuş Otomotiv CEO’su Ali BİLALOĞLU 
Yüce Auto Yönetiminde
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu 
Başkanı Emir Ali Bilaloğlu, 
Yüce Auto Yönetim Kurulu 
Üyesi oldu.

D oğuş Otomotiv’deki görevine 
de devam edecek olan Emir 

Ali Bilaloğlu’nun katıldığı Yüce Auto 
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu 
Başkanı Attilla Ahmet Yüce, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Aclan Acar, 
Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi V.Akıman, 
Yönetim Kurulu Üyesi Emir B.Marşan, 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Ali 
Bilaloğlu’ndan oluşuyor. 

1965 doğumlu olan Bilaloğlu, Die 
Technische Universitat Berlin (Berlin 
Teknik Üniversitesi) Mühendislik 
Fakültesi'nde 1987 yılında Makine 
Mühendisliği lisans eğitimini 

tamamlayarak 1991 yılında aynı 
üniversiteden Makine Mühendisliği 
yüksek lisans mezunu oldu. 2000 
yılından bu yana Doğuş Otomotiv’de 

da devam etti. 2011 Ağustos ayı 
otomobil satışları 2010 yılı aynı 
ayına göre yüzde 8, 2011 Temmuz 
ayına göre ise 11 azaldı.

Açıklamada, "Bu durum, kredi 
hacmini daraltmaya yönelik olarak 
TCMB'nin ekonomiyi soğutmak 
amacı ile kredileri daraltma üzere 
almış olduğu kararlarla Türk 
Lirasındaki değer kaybının özellikle 
otomobil satışlarındaki artış 
hızını olumsuz olarak etkilemeye 
devam ettiğini göstermektedir" 
değerlendirmesi yapıldı.  

çeşitli hizmetlerde bulunan Bilaloğlu, 
2007 yılından bu yana Doğuş Otomotiv 
İcra Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütüyor. 

Otomotiv üretimi Ağustos'ta 
yüzde 16 düştü
OSD verilerine göre üretim 
Ocak-Ağustos döneminde 
yüzde 13 artışla 780,471 
adete ulaştı.

O tomotiv Sanayii Derneği 
(OSD), otomotiv sanayi 

üretiminin Ağustos ayında yüzde 
16 düşüşle 50,518 adet olduğunu 
açıkladı.

OSD'nin Ağustos ayı üretim, pazar 
ve ihracat verileri açıklamasına göre, 
Ocak-Ağustos döneminde sektörün 
üretimi yüzde 13 artışla 780,471 
adete ulaştı.

Otomotiv pazarının Ağustos 
ayında yüzde 5 düşerek 61,277 
adet olduğunu açıklayan OSD, 
"Temmuz ayında başlayan otomobil 
talebindeki düşüş Ağustos ayında 

Opel Combo, 
Bursa'da 
üretilecek

A lmanya'nın Hessen eyaleti 
Başbakan Yardımcısı Jörg-Uwe 

Hahn, Opel'in Fiat ile işbirliğine giderek 
bir araç konusunda ortak çalışma 
yapacağını belirterek, Opel Combo'nun 
Bursa'da üretileceğini söyledi.

Jörg-Uwe Hahn, Bursa Valisi 
Şahabettin Harput'u ziyaretinde, basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. 
Bir gazetecinin, Opel'in Bursa'da 
yatırımının ne şekilde olacağını sorması 
üzerine Hahn,: "Bu konuları Vali Harput 
ile daha detaylı görüşeceğiz. Opel 
merkezinden aldığım bilgilere göre 
Opel, Fiat ile işbirliğine giderek bir araç 
konusunda ortak çalışma yapacak. 
Opel Combo, ortak çalışmayla Bursa'da 
üretilecek. Yatırım miktarı konusunda 
bilgi sahibi değilim. Önümüzdeki 
günlerde Opel'den üst düzey bir 
yetkili, Bursa'ya gelecek ve görüşmeler 
yapacak" dedi. 
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Otomotiv Pazarı 
Ocak-Ağustos 2011
Türkiye otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-
Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazarı 542.238 adet olarak 
gerçekleşti. 401.364 adet olan 2010 yılı
Ocak-Ağustos dönemi otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
yüzde 35,1 oranında arttı.

2011 yılının ilk çeyreğinde otomobil ve hafif ticari araç pa-
zarı yüzde 76,28 büyürken, aynı yılın ikinci çeyreğinde yüz-
de 36,64 oranında gerileme yaşandı. 2011 Temmuz ayında 
(yüzde 2,55) büyüme oranında görülen ciddi yavaşlama, 
beklentiler doğrultusunda 2011 Ağustos ayında yüzde -5,63 
daralma olarak gerçekleşti.

2011 yılı Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı 58.288 adet olarak gerçekleşti. 61.764 adet olan 2010 
yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre 
satışlar yüzde 5,63 oranında azaldı. 2011 yılı ilk yedi ay için 
otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında ay bazında 
büyüme görülürken, Ağustos (yüzde -5,63) ayında geçen yı-
lın aynı ayına göre ilk kez daralma gerçekleşti.

2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,87 artarak 372.139 

adete ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk çeyreğinde yüz-
de 82,87 oranında büyüme gösterirken, aynı yılın 2. çeyre-
ğinde yüzde 40,09 oranında büyüdü. 2011 Temmuz ayında 
(yüzde 5,12) büyüme oranında görülen yavaşlama, beklenti-
ler doğrultusunda 2011 Ağustos ayında yüzde -7,93 daralma 
ile sonuçlandı.

2011 yılı Ağustos ayında otomobil satışları geçen yılın Ağus-
tos ayına göre yüzde 7,93 oranında azalarak 2010 yılı Ağus-
tos ayında 42.222 adet olan satışlar, 38.875 adet olarak ger-
çekleşti.

2011 yılı ilk yedi ay için otomobil satışlarında ay bazında bü-
yüme görülürken, Ağustos (yüzde -7,93) ayında geçen yılın 
aynı ayına göre ilk kez daralma gerçekleşti.

2011 yılı ilk sekiz aylık toplam hafif ticari araç pazarı ise ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,41 artarak 170.099 
adet seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılının ilk çeyreğinde yüz-
de 63,92 oranında büyüme gösteren hafif ticari araç toplam 
pazarı, yılın 2. çeyreğinde de yüzde 29,30 büyürken, 2011 
Temmuz ayında (yüzde -2,79) ve 2011 Ağustos ayında (yüz-
de -0,66) daralma yaşandı.

2011 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 19.413 adet 
olarak gerçekleşti. 19.542 adet olan 2010 yılı Ağustos ayı 
hafif ticari araç pazarına göre satışlar yüzde -0,66 oranında 
daraldı.

Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

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

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 526 526 0 0 0 0 526 526

Aston Martin 17 17 17 17

Audi 0 7.223 7.223 0 0 0 0 7.223 7.223

Bentley 0 3 3 0 0 0 0 3 3

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 8.561 8.561 0 0 0 0 8.561 8.561

Chery 0 1.594 1.594 0 109 109 0 1.703 1.703

Chevrolet 0 13.297 13.297 0 0 0 0 13.297 13.297

Chrysler 0 45 45 0 0 0 0 45 45

Citroen 0 9.400 9.400 4.590 6.159 10.749 4.590 15.559 20.149

Dacia 0 10.752 10.752 0 2.800 2.800 0 13.552 13.552

Daihatsu 0 354 354 0 0 0 0 354 354

DFM 0 0 0 0 2.440 2.440 0 2.440 2.440

Dodge 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Ferrari 0 14 14 0 0 0 0 14 14

Fiat 29.343 8.379 37.722 40.586 3.423 44.009 69.929 11.802 81.731

Ford 0 39.317 39.317 41.849 1.267 43.116 41.849 40.584 82.433

Geely 0 546 546 0 0 0 0 546 546

Honda 5.034 3.808 8.842 0 0 0 5.034 3.808 8.842

Hyundai 20.085 8.668 28.753 0 1.824 1.825 20.086 10.492 30.578

Ikco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infiniti 0 58 58 0 0 0 0 58 58

Isuzu 0 0 0 426 1.593 2.019 426 1.593 2.019

Iveco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaguar 0 68 68 0 0 0 0 68 68

Jeep 0 600 600 0 0 0 0 600 600

Karsan 0 0 0 1.851 0 1.851 1.851 0 1.851

Kia 0 6.406 6.406 0 423 423 0 6.829 6.829

Lada 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Lamborghini 0 4 4 0 0 0 0 4 4

Lancia 0 114 114 0 0 0 0 114 114

Land Rover 0 1.026 1.026 0 0 0 0 1.026 1.026

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 13 13 0 0 0 0 13 13

Mazda 0 1.060 1.060 0 150 150 0 1.210 1.210

Mercedes-Benz 0 7.606 7.606 0 5.260 5.260 0 12.866 12.866

Mini 0 1.015 1.015 0 0 0 0 1.015 1.015

Mitsubishi 0 1.990 1.990 300 3.177 3.477 300 5.167 5.467

Nissan 0 10.745 10.745 0 1.127 1.127 0 11.872 11.872

Opel 0 32.176 32.176 0 1.455 1.455 0 33.631 33.631

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 9.929 9.929 6.373 6.642 13.015 6.373 16.571 22.944

Porsche 0 290 290 0 0 0 0 290 290

Proton 0 587 587 0 0 0 0 587 587

Renault 55.864 4.654 60.518 0 16.379 16.379 55.864 21.033 76.897

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 3.953 3.953 0 0 0 0 3.953 3.953

Skoda 0 4.831 4.831 0 1 1 0 4.832 4.832

Smart 0 45 45 0 0 0 0 45 45

Ssangyong 0 690 690 0 760 760 0 1.450 1.450

Subaru 0 602 602 0 0 0 0 602 602

Suzuki 0 887 887 0 0 0 0 887 887

Tata 0 735 735 0 551 551 0 1.286 1.286

Toyota 5.795 15.915 21.710 0 832 832 5.795 16.747 22.542

Volkswagen 0 34.325 34.325 0 17.751 17.751 0 52.076 52.076

Volvo 0 3.179 3.179 0 0 0 0 3.179 3.179

Toplam 89.601 256.018 3.72.139 95.976 74.123 170.099 212.097 330.141 542.238
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Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Ağustos 2011

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Ağustos 2011

OTOMOTİV SANAYİİ 2011 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ SONUÇLARI

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

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

2011 29.868 39.004 54.023 53.835 56.302 56.714 43.518 38.875

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

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

2011 14.921 19.590 24.225 23.716 24.166 24.679 19.389 19.413
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2011 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %5,2 azalarak 61.277 adete, üretim %16,2 azalarak 50.518 adete, ithalat %14,3 
azalarak 34.511 adete, ihracat %11,2 azalarak 32.596 adete geriledi. İhracat değeri ise %29 artarak 1 milyar 142 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2011 
yılı Ocak-Ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar %37 artarak 572.080 adete, üretim %13,5 artarak 780.471 adete, 
ithalat %39 artarak 338.624 adete, ihracat %6,5 artarak 529.034 adete ve ihracat değeri de %19,8 artarak 12 milyar 326 milyon dolar seviyesine 
ulaştı.

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

Ağustos 2010 64.645 60.298 40.277 36.688 885.672.918

Ağustos 2011 61.277 50.518 34.511 32.596 1.142.372.394

 (%) -5,2 -16,2 -14,3 -11,2 29,0

* 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-Ağustos 2010 417.651 687.853 243.610 496.629 10.288.210.096

Ocak-Ağustos 2011 572.080 780.471 338.624 529.034 12.325.501.769

 (%) 37,0 13,5 39,0 6,5 19,8

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

Türkiye Otomotiv pazarı 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %37 oranında artarak 572.080 adet olarak gerçekleşti.  
2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv pazarında en yüksek satışa ulaşıldı.

% 137,16 % 88,87
% 59,09

% 98,92

% 86,20
% 36,01 % 28,91 % 27,79 % 31,20 % -2,79 % -0,66

Kaynak: OSD
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2011 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Satışları

2011 Ağustos sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   2.064           2.064 1%

B (Entry) 47.125 75.276 3.062 3.418 2.432 59 2.994 134.366 36%

C (Compact) 93.584 56.291 2.450 5.685   1.111 16.882 176.003 47%

D (Medium) 32.587 24 846 20   1.380 11.586 46.443 12%

E (Luxury) 8.009 74 13 54   254 2.702 11.106 3%

F (Upper Luxury) 524         246 1.387 2.157 1%

Toplam 181.829 133.729 6.371 9.177 2.432 3.050 35.551 372.139 100%

Yüzde 49% 36% 2% 2% 1% 1% 10% 100%  

2010 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi Satışları

2010 Ağustos sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini)   1.314           1.314 0%

B (Entry) 45.073 56.201 2.243 2.402 1.803 56 467 108.245 40%

C (Compact) 66.804 35.732 2.347 3.974   913 8.139 117.909 44%

D (Medium) 23.702 593 445 27   1.194 8.535 34.496 13%

E (Luxury) 4.115 3 19 109   86 1.891 6.223 2%

F (Upper Luxury) 339         111 1.289 1.739 1%

Toplam 140.033 93.843 5.054 6.512 1.803 2.360 20.321 269.926 100%

Yüzde 52% 35% 2% 2% 1% 1% 1% 100%  

Ocak - Ağustos 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)   57%           57%

B (Entry) 5% 34% 37% 42% 35% 5% 541% 24%

C (Compact) 40% 58% 4% 43%   22% 107% 49%

D (Medium) 37% -96% 90% -26%   16% 36% 35%

E (Luxury) 95%   -32% -50%   195% 43% 78%

F (Upper Luxury) 55%         122% 8% 24%

Toplam 30% 43% 26% 41% 42% 29% 75% 38%

SD: Sedan, H/B: Hatchback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, 
SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar

Kaynak: www.odd.org.tr

2011 yılı Ocak-Ağustos dönemi otomobil satışlarının 2010 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre segmentler itibari ile değişimi aşağıdaki tab-
loda yer almakta; 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı segmentinin yüzde 84’ünü yine vergi oranları düşük olan A, B ve C 
segmentlerinde yer alan araçlardan oluşturdu. 2011 yılı ilk 8 aylık toplam otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, 
en yüksek satış adetine yüzde 47 pay alan C (176.003 adet) segmenti ve hemen ardından yine yüzde 36 pay ile B (134.366 adet) segmenti 
ulaştı. Bu segmentlerin ardından yüzde 12 pay, 46.443 adet ile D segmenti yer aldı. 2011 yılı Ocak-Agustos dönemi sonuçları kasa tiplerine 
göre değerlendirildiginde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49 pay, 181.829 adet) oldu. Sedan otomobilleri 
yüzde 36 pay ve 133.729 adet satış ile H/B ve yüzde 10 pay ve 35.551 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.



MOTOR HACMİ 2011 Ağustos Sonu 2010 Ağustos Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 331.738 89% 238.633 89% 39% 37% 18%

1600cc-2000cc 
arası 33.412 9% 25.637 9% 30% 60% 18%

2000cc üzeri 6.989 2% 5.656 2% 24% 84% 18%

Toplam 372.139 100% 269.926 100% 38% Vergi Oranları

DİZEL
2011 Ağustos Sonu 2010 Ağustos Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 4 0% 78 6% -95%

B (Entry) 73.109 54% 55.585 51% 32%

C (Compact) 115.039 65% 65.332 55% 76%

D (Medium) 27.420 59% 14.636 42% 87%

E (Luxury) 10.061 91% 5.084 82% 98%

F (Upper Luxury) 1.854 86% 1.449 83% 28%

Toplam 227.487 61% 142.164 53% 60%

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2011 Ağustos Sonu 2010 Ağustos Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 888 43% 787 60% 13%

B (Entry) 22.997 17% 18.553 17% 24%

C (Compact) 52.366 30% 35.965 31% 46%

D (Medium) 32.368 70% 21.744 63% 49%

E (Luxury) 11.089 100% 6.160 99% 80%

F (Upper Luxury) 2.156 100% 1.736 100% 24%

Toplam 121.864 33% 84.945 31% 43%

2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarını motor hacmine göre incelediğimizde, en yüksek paya yüzde 89 oranıyla yine 1600 cc 
altındaki otomobiller 331.738 adet ile sahip oldu.

2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde 372.139 adet olan toplam otomobil satışının 227.487 (yüzde 61) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2011 
yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı yüzde 
53’den yüzde 61’e yükseldi.

2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2010 yılının aynı dönemine oranla yüzde 43 arttı. 2011 yılı 
Ocak-Ağustos döneminde 372.139 adet olan toplam otomobil satışının 121.864 (yüzde 33) adedini otomatik şanzımanlı araçlar oluşturdu. 
2011 yılı Ocak-Ağustos dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şan-
zımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 31’den yüzde 33’e yükseldi.

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

AVRUPA OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİ TİCARİ ARAÇ PAZARI
AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2011 yılı Mart ayında 2010  yılı Mart ayına göre yüzde 6 artış kaydetti ve 
181.059 adet pazar gerçekleşti.  AB (27) ve EFTA ülkelerinde 2011 Mart ayında en sert düşüş yüzde 57,5 ile Yunanistan’da gerçekleşirken, 
ardından yüzde 37,1 ile Slovakya ve yüzde 27,2 ile İtalya’da daralma yaşandı.  Bulgaristan, Portekiz, İzlanda ve İspanya ise bu ülkeleri takip 
etti. 2011 Mart ayında geçen  yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk iki pazar Romanya yüzde 124,6 ve Letonya yüzde 100 oranıyla 
yer aldı. Ka
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ANALİZ

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

278.591
278.092
233.032

155.575
130.388

129.557
113.962

74.737
72.128
69.990

45.534

27.173

23.152
18.913
7.343

6.172
5.279
3.318

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000

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

131.297
91.405

88.159
46.476

30.558
18.915

18.123
10.484

8.869
8.696
8.300

7.609
6.994

5.352
4.978
3.512

2.683
2.330
1.899

1.714
1.674
1.230
866
519

383
344
213

0 200.000150.000100.00050.000

1.334.197
1.014.912
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843.231

358.830

66.108
60.099

58.151

27.885

24.340

250.000

169.271
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