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DİYALOG BAŞLIYOR
Sevgili Otoban okurları merhaba,

O
tomotiv sektörü adına çok önemli bir yılı geride bırakıyoruz, krizden 
çıkışla birlikte döviz in yarattığı avantaj, ertelenmiş ihtiyaçlar, düşük 
faizler ve özellikle Avrupa da satışların düşük olması sebebiyle 
ülkemize normalden daha avantajlı fiyatlarla verilen araçlar 
neticesinde Binek ve Hafif Ticari araç satışlarında Cumhuriyet 

tarihinin rekoru kırılmak üzere.

Sektörümüz için bu önemli yılda tüm Yetkili Satıcılarımızı gösterdikleri bu olağan 
üstü gayretten dolayı tebrik ediyorum.

Son 10 yılın ortalamalarına bakıldığında 450.000 civarında olan yıllık satışlar bu yıl 
730.000'lere ulaşıyor, Yetkili satıcılarımız bu adetleri satabilmek ve sattıktan sonra 
müşterilerine gerekli hizmetleri verebilmek için tesislerini, personel yapılarını ve 
adetlerini buna uygun olarak organize ediyorlar, çünkü buradaki amaç satış rakamı 
ne olursa olsun Müşteri Memnuniyetinden ödün vermemek. Artık işler eskisi gibi 
kolay değil, Bir Markanın Yetkili satıcılığını alabilmek ve bu işi uzun soluklu layıkıyla 
yürütebilmek çok ciddi boyutlarda sermaye ve emek istiyor.

İşte bu yüzden diyoruz ki birlik olmalıyız, sesimizi duyurmalıyız.

OYDER olarak başlattığımız Bölge toplantılarında bana çok ilginç gelen bir tespiti 
sizinle paylaşmak isterim. Türkiye nin seçkin, itibar sahibi, güçlü insanları olan 
Otomotiv yetkili satıcıları bölgelerinde bile kendi aralarında yeteri kadar dayanışma 
içerisinde değiller hatta çoğu zaman birbirlerini tanımıyorlar.

Bu sebeple OYDER olarak bu konuda bir hareket başlattık bunun adı “DİYALOG 
BAŞLIYOR”.

Önce birbirimizi tanımalı ve kendi içimizde birlik olmalıyız daha sonra birlikten güç 
doğar düşüncesiyle hareket ederek taşımakta olduğumuz risklere uygun şartlar 
yaratmalıyız, bu nedenden dolayı da önce kendi aramızda sonra OYDER le ve 
nihayetinde Sektörümüzü ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşlarla Diyalog içerisinde 
olmalıyız.

16 Ekim 2010 tarihinde Ege Bölgesi Yetkili Satıcıları ile "Diyalog Başlıyor 1" Toplantısını 
büyük bir keyif ve büyük bir katılım ile gerçekleştirdik.

Önümüzde alacağımız daha çok mesafe var fakat enerji ve heyecan doluyuz.

Burada OYDER'in rolü birleştirici olmak ve ortak sıkıntıları tek bir noktadan ifade 
etmektir.

Bu görevleri olması gerektiği gibi yapabilmek için OYDER'de yapılanmakta ve 
büyümektedir.

Amacımız; Otomotiv sektörünün müşteriye temas eden tek noktası olan Yetkili 
Satıcılarımızın her zaman güçlü olması ve işlerini bir sonraki jenerasyonlarına sağlıklı 
bir şekilde teslim edebilmelerini sağlamaktır. 

Sevgi ve Saygılarımla
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BAŞKANIN MESAJI

Değerli otoban okurları,

Türkiye deki otomotiv sektörünün geçmişi yaklaşık 40 yılı 
bulmaktadır.

Tam anlamıyla bir kasa ve bir masa ile başlanan Yetkili Sa-
tıcılık yapılanmaları, Türkiye de yaşanan ekonomik ve sos-
yal krizlere rağmen her geçen gün biraz daha gelişmiş ve 
özellikle son 10 yıldır Dünyada ki meslektaşlarımız ile boy 
ölçüşme seviyesine gelmiştir.

Elbette bundan gurur duymaktayız.

Ancak yapılan fiziki yatırımlar bazen ihtiyacın üzerinde ger-
çekleşmekte ve ilerleyen zamanlarda yüksek işletme mali-
yetleri olarak karşımıza gelmektedir.

Bu nedenden dolayı her yıl meslektaşlarımızın yaklaşık%5 i 
bu işi bırakmak zorunda kalmaktadır.  

Burada hem siz değerli Yetkili satıcılara hem de sağlayıcılara 
önemli bir sorumluluk düşmektedir.

Yetkili Satıcılık müessesesinin karsızlıktan şikâyet ettiği bu 
dönemde ihtiyacın üzerindeki yatırımlardan kaçınmalıyız. 
Bölgemizde itibarımız yüksek olsun diye düşünerek 1 m2 
dahi lüzumsuz alan işgal etmemeliyiz çünkü bu alanı ekstra 
olarak ısıtmak, aydınlatmak, güvenliğini sağlamak, temizli-
ğini sağlamak, suyunu temin etmek, vergisini vermek, kira 
ise ekstra ödemek, buna göre eleman istihdam etmek ve 
buna göre stok tutmak her zaman fazla bir maliyet olacaktır.

Fiziki yatırımlar işin başlangıç kısmıdır, esas olan Yetkili Sa-
tıcıların geleceğini belirleyecek olan kaliteli personel ve bu 
personele yapılan eğitim yatırımlarıdır.

Bununla beraber günümüz dünyasında giderek artan bil-
gisayar kullanımı ve yeni jenerasyon programların devreye 
girmesi ile hayatımız son derece kolaylaşmış fakat istihdam 
da önemli ölçüde azalmalar söz konusu olmaya başlamış-

H. Şükrü Ilısal
OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ölçemediğinizi 
iyileştiremezsiniz

Türkiye de bulunan tüm 
yetkili satıcıları otomotivin 
Türkiye'deki geleceği 
hakkında bilinçlendirmeyi, 
farkındalıklarını arttırmayı 
ve hangi konunun nasıl 
ölçüleceğini öğretmeyi 
planlıyoruz. 



7KASIM ARALIK 2010

tır. Makinelerin giderek insanların yerini almaya başlaması, 
hata oranlarının giderek azalmasını beraberinde getirmiştir. 

Bu gün geldiğimiz noktada yurtdışında bile eşine az rastla-
yabileceğiniz 3S Plazalar ve yüksek kalitede eğitimli perso-
nellerden oluşan bir Yetkili Satıcılık yapılanması oluşmuştur.

Ancak hepimizin sağlığı için, alt yapısı teknolojik olarak çok 
güçlü olan, 70.000 kişinin çalıştığı, 350.000 kişinin ekmek 
yediği, milyarlarca TL vergi üreten mevcut yetkili satıcılık 
ağının top yekûn denetlenebilmesi ve dolayısıyla tamamen 
resmileşmesi gerekmektedir.

Bunun için gerekli olan kuvvetli bir muhasebe sistemi ve bu 
sistemin periyodik olarak kontrol edilmesidir.

Buradaki düşünce firmalarımızın kalıcı olmaları ve yaptığı-
mız işlerin sürdürülebilir olmasıdır. Bu sebeple yapılan her 
işin doğru ve resmi yapılması şarttır.

Yaşananlar göstermiştir ki Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol 
edemezsiniz ve gelişimi hakkında bir fikre sahip olamazsı-
nız, neticelerini ölçmediğiniz bir iş karanlık bir yolda yürü-
meye benzer, yaptığınız hiçbir şey sizin kontrolünüzde de-
ğildir. Bu sebeple yaptığımız her şeyin ölçümlenmesi, alınan 
neticelerin değerlendirilmesi ve bu neticelere göre bir son-
raki etapta gereken tedbirlerin alınması esastır.

Ülkemiz genç bir nüfusa sahiptir bu gruptaki işsizlik oranı % 
24,6 dır. (TÜİK Mart 2010)

İş piyasasına katılanların çoğunun eğitim düzeyi düşüktür. 
DKP na göre 2009 yılında % 59,2 sinin eğitim düzeyi lisenin 
altındadır.

Mesleki eğitim mezunlarının işsizlik oranı yüksektir. Bu ra-
kam 2010 yılında % 15,1 e yükselmiştir. (TÜİK Mart 2010)

Mesleki eğitim programlarının ilgili tüm taraflarla iş birliği 
içerisinde güncellenmemesi, eğitim kurumlarında araç ge-

reç ekipman eksikliği ve nitelikli eğitim personelinin yetersiz 
olması gibi nedenlerden dolayı mesleki eğitim sistemi iş pi-
yasasının ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.

Türkiye’deki ana sektörlerin başında otomotiv sektörü gel-
mektedir.

Otomotiv sektöründe Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ve 
meslek standartları henüz oluşturulamamıştır

Burada OYDER olarak kendimize hedef olarak belirlediğimiz 
bilinçlendirme ve eğitim konusunda önemli çalışmalarımız 
mevcuttur. 

OYDER AKADEMİ çatısı altında gerçekleştireceğimiz bu ça-
lışmalar ile Otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda 
Avrupa Birliği’ ne uyum sürecinde kalifiye, yetkin ve sertifi-
kalı elemanlar yetiştirerek istihdama ve sürdürülebilir kal-
kınmaya katkıda bulunmak istiyoruz.

Ayrıca Türkiye de bulunan tüm yetkili satıcıları otomotiv 
in Türkiye deki geleceği hakkında bilinçlendirmeyi, farkın-
dalıklarını arttırmayı ve hangi konunun nasıl ölçüleceğini 
öğretmeyi planlıyoruz. Yapacağımız değerlendirmeler ve 
anketlerin neticelerine göre Yetkili Satıcılarımızı ve çalıştır-
dıkları elemanları İhtiyaç duydukları konulara göre eğitmek 
ve oluşturulacak ortak bir eleman bankasından yaralandır-
mak ana hedeflerimizdir. Türkiye deki tüm Yetkili satıcıların 
dâhil edileceği eğitim programları için katılımlarınızı bekli-
yoruz. Proje aşamasında olan bu konularla ilgili 2011 başın-
dan itibaren harekete geçeceğiz.

Hepinize daha fazla kontrolümüzde olan bir ticaret hayatı 
dilerim. 

Saygılarımla,

OYDER AKADEMİ çatısı altında 
gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile otomotiv 
sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda 
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kalifiye, 
yetkin ve sertifikalı elemanlar yetiştirerek 
istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya 
katkıda bulunmak istiyoruz.
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R ekabet Kurulu’nun Citroen’in 42 
bayisi hakkında 25 Şubat 2009 

tarihinde başlattığı soruşturma so-
nuçlandı. Kurulun web sayfasında ya-
yımlanan duyuruya göre, soruşturma 
kapsamında bazı Citroen bayilerinin 
2007-2008 yıllarında aksesuar dahil 
yeni araç satış fiyatlarını birlikte belir-
leyip uyguladıkları, ayrıca aynı bayile-
rin satış sonrası yedek parça, bakım ve 

D oğuş Otomotiv Volkswagen Yet-
kilisi Satıcısı Özön Otomotiv’e 

büyük ödül; VW AG’nin 1973 yılından 
bu yana başarılı iş ortaklarına verdiği 
‘Diamond Pin’ ödülünü aldı.  

Özön Otomotiv’in sahibi Ruhan Öz, 
25 Kasım 2010 tarihinde Wolfsburg’da 
düzenlenen törende ödülü Volkswa-
gen AG Bölge Direktörü Hans Heiner 
Tüting’den aldı. 

Törende Türkçe konuşan VW AG yetkili-
si Jörg Andrischock, Özön Otomotiv’in 
sahibi Ruhan Özön’ü 1996 yılından bu 
yana başarılı yönetimi nedeniyle teb-
rik ederek, “O, büyük bir vizyon sahi-
bi olduğunu 12 yıl önce Türkiye’de ilk 
plaza conspet showroomu yaparak 
kanıtlamıştır. Tüm bu yıllar boyunca 
şirketinin başarısı için önemli bir rol 

onarım hizmetlerinde de fiyat tespiti 
anlaşması yaptıkları sonucuna ulaşıl-
dı. Rekabet Kurulu’nun 23 Eylül 2010 
tarihinde aldığı ve bugün tefhim edi-
len kararı çerçevesinde 13 bayi için 
toplam 1 milyon 688 bin 572 lira Da-
nıştay yolu açık olmak üzere idari para 
cezasına hükmedildi.

Duyuruda gerekçeli kararın daha son-
ra tebliğ edileceği bildirildi. 

oynamış ve organizasyon için model 
bir lider olmuştur.” dedi. 

Özön’ün başarısındaki kilit etkenler-
den birinin pek çok değerli elemanı 
teşkilata kazandıran insan yönetimi 
olduğunu söyleyen Andrischock, “Ru-
han Özön, bu kadar uzun soluklu ve 
başarılı bir firma yaratmak için müşteri 
memnuniyetinin önemini çok önce-
den çözmüş bir lider. Müşteri memnu-
niyetini en öncelikli işleri arasına koy-
muş ve Türkiye’de en başarılı müşteri 
memnuniyeti sağlayan yetkili satıcılar-
dan birini yaratmıştır.” dedi.

Satış, Finans ve Yönetim, Servis ve 
Yedek parça olmak üzere dört kate-
goride gerçekleştirilen değerlendir-
melerde Özön Otomotiv, 15 yılla VW 
AG’nin en uzun süre faaliyet gösteren 
bayilerinden biri olması, bu süre zar-
fında özellikle müşteri memnuniye-
tinde Türkiye’nin lider yetkili satıcıla-
rından biri olması ve ‘Piazza Concept’ 
showroom anlayışının Türkiye’de ilk 
uygulayıcısı olması özellikleriyle ödüle 
layık görüldü. 2010 yılındaki değer-
lendirmelerde tüm dünyadan 59 VW 
bayisine verilen bu ödülü Türkiye’den 
sadece Özön Otomotiv almaya hak ka-
zandı. 

Rekabet Kurulu’ndan 
Citroen Bayilerine ceza

Volkswagen'den Özön Otomotiv'e 
‘Diamond Pin’ Ödülü

Volkswagen AG tarafından 
37 yıldan bu yana, başarılı iş 
ortaklarına verilen ‘Diamond 
Pin’ ödülüne, Türkiye’den 
Özön Otomotiv layık görüldü. 
2010 yılındaki ödüllerde 59 
yetkili satıcı ödül aldı. Özön 
Otomotiv ödülü, VW AG’nin 
tüm dünyadaki yetkili satıcıları 
arasında, 15 yıllık faaliyetiyle en 
uzun süre hizmet gösterenlerden 
biri olması ve Türkiye’deki ilk 
‘Piazza Concept’ showroomunu 
hayata geçirmesi nedeniyle aldı.

Rekabet Kurulu, 
Citroen’in 13 bayisine 
toplam 1 milyon 688 bin 
572 lira idari para cezası 
verdi.
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DİYALOG
BAŞLIYOR

OYDER & SAĞLAYICI REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLERİ

OYDER & HYUNDAİ İŞBİRLİĞİ

14 Ekim 2010 tarihinde OYDER 
Yönetimi sağlayıcı firmaların Reklam 
Müdürleri ile bir araya geldi.
2011 de OYDER'in daha iyi algılanması 
ve Yetkili Satıcıların faydasına yapacağı 
çalışmaların en iyi şekilde duyurulması 
için bir Medya planı üzerinde 
çalışıldı. Ayrıca 2007 yılında başarı 
ile yürütülen Yetkili Serviste Aracım 
güvende kampanyasının neticeleri 
değerlendirildi.
Bunun yanında OYDER'in mevcut 
iletişim araçları içerisinde yer alan web 
sitesi ve Otoban dergisi ile ilgili görüş 
alış verişinde bulunuldu.
Derneklerin tanıtımında PR ajanslarının 
önemi vurgulanan toplantıda ayrıca 
Sektörü bir araya toplayacak ve 
sıkıntıların paylaşılacağı kongrelerin 
daha sık yapılması gerekliliği üzerinde 
duruldu. 

19 Ekim 2010 tarihinde OYDER 
yönetimi Hyundai Markasının 
üst düzey yöneticileri ile Dernek 
Merkezinde bir araya geldi.
Samimi bir sohbet ortamında 
geçen yemekli toplantıda 
Sektörün problemleri, OYDER in 
hedefleri ve Hyundai markasının 
son dönemde gösterdiği başarılı 
performans değerlendirildi. 
Hyundai Markası olarak OYDER 
e gerekli tüm desteği verme 
sözü veren Yöneticiler ile belirli 
periyotlarda görüşmenin faydalı 
olacağı konusunda fikir birliğine 
varılarak toplantıya son verildi.
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OYDER & SAĞLAYICI SSH ALT KOMİTESİ TOPLANTISI

OYDER YÖNETİMİ, TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

26 Ekim 2010 tarihinde 
Sağlayıcıların SSH Müdürleri 
ile bir araya gelen OYDER 
Genel Sekreteri Tamer Atsan, 
sektörün genel problemlerini 
değerlendirdi.
Son 3 yılda SSH gelirlerinde 
Sağlayıcılarda ve Yetkili Satıcılarda 
azalma olmasının sebepleri analiz 
edildi.
Sigorta Şirketleri ile olan 
ilişkiler, Yetkisiz Servis ağlarının 
giderek yaygınlaşması, Araç 
ve Yağ teknolojilerinin artması 
sebebiyle araçların servis 
ihtiyaçlarının azalması, Orijinal 
yedek parça-muadil yedek parça 
kullanımının değerlendirildiği 
toplantıda müşterilerin daha fazla 
bilinçlendirilmesi konusunda fikir 
birliğine varıldı. 

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TOBB Türkiye Otomotiv 
Ticaret Meclisi Başkan Yardımcısı 
H. Şükrü Ilısal, OYDER Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile birlikte TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
ziyaret etti. Sektörle ilgili 
genel bir değerlendirmenin 
yapıldığı görüşmede, Ilısal ve 
OYDER Yönetim Kurulu Üyeleri 
derneğin çalışmaları hakkında 
Hisarcıklıoğlu’na bilgi verdiler.
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OYDER Başkanı H. Şükrü
ILISAL 11 Kasım.2010'da 
saat 11.30'da Bloomberg
HT TV de “Ekonomi 
Soruyor” programında
canlı yayındaydı.

8 Kasım 2010 Akşam Gazetesi

8 Kasım 2010 Milliyet Gazetesi

8 Kasım 2010 Sabah Gazetesi

8 Kasım 2010 Vatan Gazetesi

8 Kasım 2010 Radikal Gazetesi

8 Kasım 2010 HaberTürk Gazetesi

Bloomberg HT TV de OYDER Başkanı H. Şükrü ILISAL'ın
konuşmasını izlemek için tıklayınız 
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-10758077.wmv
http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/002-10758077.wmv

BASINDA OYDER
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OYDER YÖNETİM KURULU ÜYELERİOYDER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MUSTAFA 
MEHMETOĞLU
OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi
MEPA OTOMOTİV VE 
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13 Haziran 1969 yılında  
Diyarbakır ili Lice ilçesinde  
doğmuştur. Eğitimini 
Diyarbakır’da tamamlayan 
Mustafa Mehmetoğlu Dicle 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
mezunudur.
Ticarete liseyi okuduğu 
yıllarda otomotiv ve gıda 
sektöründe faaliyet gösteren  
aile şirketlerinde çalışarak 
başlamıştır. Üniversite eğitimini 
bitirdikten sonra otomotiv ve 
gıda sektörlerinin yanısıra inşaat 
sektöründe faaliyete  başlamıştır. 
1993 yılından bu yana ticaret 
hayatına  istanbul’da devam 
etmektedir.1996 yılında Peugeot  
ile başlayan otomotiv bayiliğine  
şu an İkitelli , Avcılar ve Halkalı 
da devam etmektedir. İki çocuk 
babası olan Mustafa Mehmetoğlu 
halen Istanbul ve Diyarbakır’da 
inşaat ,gıda ,otomotiv,sigorta 
ve tekstil sektörlerinde faaliyet 
göstermektedir. 

MURAT GÜRÜNLÜ

OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi
BAYTUR MOTORLU 
VASITALAR TİCARET A.Ş. / 
Genel Müdür

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Matematik Mühendisliği 
bölümünden 1996 yılında mezun 
olan Murat GÜRÜNLÜ, iş hayatına 
aynı yıl Ford Otomotiv Sanayi 
A.Ş. ‘de Satış ve Sipariş Yönetim 
Uzmanı olarak başlamıştır. Ford 
Otomotiv Sanayi A.Ş. şirketinde 
Filo Satış Temsilcisi, Satış Destek 
Ekip Lideri ve İç Anadolu Bölge 
Satış Müdürü olarak çalışan Murat 
Gürünlü, 2003 yılında Uluslararası 
Şirketler ve Araç Kiralama 
Şirketlerinden Sorumlu Filo Satış 
Müdürlüğü görevine atanmıştır. 
Murat Gürünlü 2004-2006 yılları 
arasında Otokoç Otomotiv Ticaret 
ve Sanayi A.Ş. şirketinde İstanbul 
Şube Müdürlüğü görevinde 
bulunmuş, bu görevine devam 
ederken 2005 -2006 yıllarında 
Koç Üniversitesi Executive MBA 
programını tamamlamıştır. Murat 
GÜRÜNLÜ, Ocak 2007- Haziran 
2009 tarihlerinde  BAYLAS 
Otomotiv A.Ş.’ de “ Citroen Satış 
Genel Müdür Yardımcısı ” olarak 
çalışmış olup, Temmuz 2009 
tarihinden bu yana Subaru, 
Infiniti ve Yokohama markalarının 
distiribütörü BAYTUR MOTORLU 
VASITALAR TİCARET A.Ş.’de “Genel 
Müdür” olarak görev almaktadır. 
Murat Gürünlü aynı zamanda 
Bayraktar grubunun perakende 
satış ve servis noktlarının 
da Genel Müdürlüğü’nü 
yürütmektedir. 14.07.1971 
Kahramanmaraş doğumlu olan 
Murat Gürünlü, evlidir ve  bir 
kız çocuk babasıdır. Gürünlü, iyi 
derecede İngilizce bilmektedir.

VEDAT GİZER

OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi
GİZERLER OTO. MOTORLU 
ARAÇLAR

22. 04.1969 yılında Adana’da 
dünyaya gelen Vedat Gizer, 
eğitimini  Adana Anadolu Lisesi  
devamında  Bilkent Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Ekonomi 
Bölümünde tamamladı. Askerlik 
görevini bitirdikten sonra,  1995 
yılında aile şirketleri olan  Gizerler 
Dayanıklı Tüketim Mamulleri 
A.Ş’de  çalışma hayatına başladı. 
Çeşitli satış kademelerindeki 
görevlerinin ardından ,1998 
yılında   Gibitel İletişim Ürünleri  
Paz.Ltd. Şti.’ni  kardeşi Cüneyt 
Gizer ile beraber kurdu. 2002 
yılından bugüne,  1998 yılında 
faaliyetine başlamış olan Ford 
Yetkili Satıcısı  Gizerler ‘in  Genel 
Müdürü olarak çalışmasına 
devam etmektedir. 2006 yılında 
şirket bünyesinde Filo Kiralama 
Hizmetini başlatmış, 2009 yılında 
Volkswagen ve Audi yetkili 
servisliklerini şirket bünyesine 
katmıştır.
Halen  toptan ve perakende 
Dayanıklı Tüketim Mamülleri, 
telekominikasyon, konfeksiyon, 
gıda, otomotiv sektörlerinde 
faaliyetlerini sürdüren ve 
Adana’da 55 yılı aşan mazisi olan 
Gizerler Şirketler grubunun aktif 
bir ortağıdır.
2006-2008 yılları arasında 
Adana Genç İşadamları Derneği 
(AGİAD) ve 2007- 2009 yılları  
Çukurova Yetkili Otomotiv Satıları 
Derneği Yönetim Kurullarının 
Başkanlığını (YODER) yapmıştır. 
2008-2009Adana Güç Birliği Vakfı 
Başkan Yardımcılığı( AGV), 2007-
2009 Doğu Akdeniz Sanayici 
Ve İşadamları Federasyon 
Başkan Yardımcılığı (DASİFED) 
görevlerinde bulunmuştur.
Halen Adana Sokak Çocukları 
Derneği yönetim kurulu üyesidir.
Evli ve iki çocuk sahibi olan 
Vedat Gizer,  İngilizce ve Almanca 
bilmektedir.

NACİ EFE

OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi
ABC OTOMOBİLCİLİK VE 
TURİZM TİCARET A.Ş.

13 Ocak1970 Ankara doğumlu.  
Naci Efe ailesi ticaret ile uğraştığı 
için çocukluğundan beri ticaretin 
içinde yer aldı. 1987’de liseyi 
bitirdikten sonra aktif olarak 
ticaret hayatına atıldı. Efe ailesi; 
inşaat, yedek parça, emlak gibi 
sektörlerde faaliyet gösterirken, 
1997 yılında sıfır otomobil satışı 
ve servis hizmetleri vermek 
üzere otomotiv sektörüne Honda 
markası bayiliği ile adım attı. Efe 
Honda Plaza’yı kurdu. Kısa sürece 
Skoda ve Seat bayiliklerinin 
ardından Peugeot ve Hyundai 
bayilikleri de aldı. Tüm bu yetkili 
satıcılık kurulum aşamalarında 
bizzat yer alan Efe 23 yıldır ticaret 
ile uğraşıyor.

HALEF GÜNAY

OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNAY OTOMOTİV İNŞ. 
İTH. İHR.VE TİC. LTD. ŞTİ.

17 Temmuz 1957 yılında Hatay’ın 
Samandağ İlçesinde doğdu.1978 
yılında Çukurova Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği’ni bitirdi. 
Halef GÜNAY 58 yıldır otomotiv 
sektöründe yer alan aile 
şirketlerinde 26 yılı geçkin bir 
süredir aktif olarak yer almaktadır. 
1984 yılında Otokar FRUEHAUF 
bayiliğini, 1990 yılında FİAT 
bayilini, 2002 yılında da Peugeot 
Hatay Ana Bayiliğini almıştır. 
Ayrıca Ak Sigorta, Axa Oyak ve 
Allianz sigorta acenteleri Filo 
kiralama Rent a car işi ve Avis 
bayiliği mevcuttur.
Evli ve iki çocuk babasıdır. 
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ÖNDER CİDER

OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi
ARKAS OTOMOTİV SERVİS 
VE TİC. A.Ş

03 Eylül 1963 yılında Manisa 
ilinde doğmuştur. Ortaöğrenim 
ve lise hayatını İzmir’de 
tamamlayan Önder Cider Dokuz 
Eylül Üniversitesi İktisat Fakultesi 
mezunudur.
Ticaret hayatına 1983 yılında 
Cider Oto Petrol A.Ş’de Yönetim 
Kurulu Başkanı seçilerek 
başlamıştır.1992 yılında Cider 
Otomobil İnşaat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş adıyla otomotiv sektöründe 
faliyet konularını geliştirmiştir.
2004 yılında uluslararası 
taşımacılık sektörünün önde 
gelen kuruluşlarından Arkas 
Holding ile ortaklığa giderek 
Volcar Otomobil ve Yedek Parça 
San.ve Tic A.Ş adı altında hizmet 
vermeye başlamıştır. Ayrıca 2009 
yılında Arkas Holding bünyesinde 
bulunan Arkas Otomotiv Servis 
ve Tic. A.Ş şirketinde Genel Müdür 
görevini  üstlenmiştir.
İzmir de ikamet etmekte olan 
Önder Cider evli ve bir çocuk 
babasıdır.

ZEYNEP FİDAN 
SOYSAL
OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi
ASF OTOMOTİV LTD.ŞTİ.
FAZ OTOMOTİV
MEDOS OTOMOTİV TİC. A.Ş.

Eyüboğlu Lisesi’ni 2.’likle 
bitirdikten sonra Koç 
Üniversitesi’nin Kimya 
Bölümü’nden mezun oldu. 2003-
2005 yılları arasında hem Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Mühendislik 
Yönetimi Master’ı yaptı hem de 
aile şirketi olan ASF Otomotiv’de 
Pazarlama Sorumlusu olarak 
görev yaptı. 2005-2008 yılları 
arasında ASF Otomotiv’de farklı 
departmanlarda çalıştıktan 
sonra, 2008 yılında 2. Yetkili 
Satıcılık faaliyeti yaptıkları Faz 
Otomotiv’de Genel Müdür olarak 
göreve başladı. Ayrı zamanda 
Burç Sigorta şirketinin de Genel 
Müdürlüğünü yürüten Zeynep 
Fidan Soysal aile şirketleri olan 
ve Fiat yetkili satıcılık faaliyeti 
yürüten Medos Otomotiv’de, 
Europcar Kiralama Firması’nda 
da yönetim kurulunda yer 
almaktadır. OYDER’in yönetim 
kurulunun yanı sıra TÜGİAD’da 
komisyon başkanlığı görevini 
sürdürmektedir.

SEYRA TOPRAK

OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi
UZAY GRUP YÖNETİM 
KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI

Nisan 1976’da İstanbul’da doğdu. 
1995’te Notre Dame de Sion 
Fransız Lisesi’nden, 1999’da Koç 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 
mezun oldu.  2 sene aile 
şirketinde görev aldıktan sonra 
2001-2003 arası New York Pace 
University’de MBA eğitimini 
araştırma asistanlığı yaparak 
tamamladı.  Işık Üniversitesi 
İşletme Yönetimi Doktora 
programına 3 yıl devam ettikten 
sonra işlerinin yoğunluğu 
sebebiyle ara vermek zorunda 
kaldı.  1973 senesinde kurulmuş 
olan ve otomobil yan sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerinde ithalat, ihracat 
ve pazarlama bölümlerinde 
görevler aldı.  Bugün ağırlıklı 
olarak İstanbul Kasımpaşa’da 
bulunan Volkswagen ve DOD 
bayiliklerinde yöneticilik 
yapmaktadır.  Dengeli yaşam 
imkanı sunan bir iş hayatının 
önemine inanmaktadır.  
Öğrencilik yıllarında profesyonel 
kayakçılık yapmış olup bugün 
kayak, tüplü dalış, tenis, pilates, 
ve yoga sporlarını yapmaktadır.  
Müzikle de ilgilenmekte olup 
amatör olarak bateri çalmaktadır.  
Sivil Toplum Kuruluşları’nın 
toplumsal faydasına gönülden 
inanmaktadır; okullarının 
mezunlar derneklerine ve Türkiye 
Genç İş Adamları Derneği’ne 
üyedir.  

RUHAN ÖZÖN

OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZÖN PETROL, PET. ÜRN. 
VE OTOM.TİC.PAZ. TRZM. 
NAKL. TAAH. LTD. ŞTİ

Ruhan ÖZÖN 1 Nisan 1969 
tarihinde Samsun’da doğdu. 
İlköğretim ve lise eğitimini 
Samsun’da, Yükseköğrenimini ise 
MY Okulu Elektrik  bölümünde 
tamamladıktan sonra, çeşitli 
tarihlerde İş İdaresi, İşletme, 
İş Yönetimi ve İnsan İlişkileri 
eğitimleri almıştır. İş hayatına 
1987 yılında Özön Grup aile 
şirketinde başladı. 
1995 yılında Özön Otomotiv 
Limited Şirketi VW ve Audi 
Otomobil markalarının Türkiye 
Distribütörü Doğuş Otomotiv’in 
Yetkili Satıcısı ünvanıyla aynı 
marka otomobillerin Samsun 
bölge bayilikleri, 1996 yılında da 
Seat Samsun bayiliği alındı. Halen 
Volkswagen ve Seat bayilikleri 
tüm birimleriyle hizmete devam 
etmektedir. Ruhan ÖZÖN  2005-
2007 yılları arasında Samsun 
otomotiv yetkili satıcıları 
derneğinin(SOYS) başkanlığı , 
2006 yılında ise OYDER yönetim 
kurulu üyeliği yaptı. 
Aile üyeleri ile 2006 yılında 
inşaat sektörüne girmiş olup, 
site tarzında konut projesine 
başlanması ve tamamlanmasında 
aktif olarak yer almıştır. Yine 
2006 yılında şirket ortağı olarak 
Romatem Sağlık grubunda yer 
almış ancak 2010 yılında geniş 
kapsamlı çalışmalar nedeniyle 
sağlık sektöründen ayrılmıştır. 
2008 yılında Samsun ve Sinop 
şehirlerinde TÜVTÜRK  Araç 
Muayene İstasyonları  kuruldu. 
2009 yılının Aralık ayında 
Volkswagen ve Audi İstanbul , 
Çekmeköy bayiliği alınmıştır.
Ruhan ÖZÖN Grup Şirketlerinin 
Yöneticisi olarak görev yapmakta 
olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

ŞEMSİ DURDU

OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi
SİMGE MOTORLU ARAÇLAR 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Şemsi Durdu 1962 yılında 
Giresun’un Tirebolu ilçesinde 
doğdu.1966 yılında Düzce’ye göç 
eden 9 çocuklu fakir bir ailenin 
beşinci ferdi olan Şemsi Durdu, 
1972’de babanın ölümü ile başlayan 
talebelik yıllarında çay garsonluğu 
ve simitçilikle hayat mücadelesine 
adım attı. Lise öğrencisi iken de 
Düzce ‘de ilk bilardo salonu açarak 
kendi ticaretine başlamıştır. 3 
yıl sonra Zonguldak Ereğli’de 
ticarethanesini daha da 
genişleterek beyaz eşya,eca , profilo 
bayilikleri açarak çalışmalarını 
devam ettiren Durdu ,bu ticaretlerin 
devamında 1990 yılında ikinci el 
otomobil ve hafif ticari araç alış 
ve satışları ile otomobil ticaretine 
adım attı. O hep değişim ve 
yenilik adına daha ne yapabilirimi 
düşünüp planlıyordu. Sektörde 
vizyonunu artırmak adına ilk 
hamleyi Bolu ve Düzce Opel Yetkili 
Bayisi olarak Kervan Otomotiv 
Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak çalışmalarını devam ettirdi. 
2003 yılında Zonguldak Ereğli’de 
Simge Motorlu Araçlar Ltd. Şti. ve 
Nur Mot. Araç. Ltd. Şti’ni kurarak 
Hyundai ve Nissan Bayiliklerini de 
bünyesine kattı. 2009 yılında Düzce, 
Bolu Kervan Otomotiv Chevrolet 
Yetkili bayiliğini katarak Yönetim 
Kurulu Üyesi olan Eşi Nuran Durdu 
Genel Müdürlüğünü üstlenmiştir. 
Bu bayilikler paralelinde Anadolu, 
Axa, Alians, Ak, Ergo sigorta yetkili 
acentelikleri ile Karadeniz Ereğli 
Simge Sigorta Ltd. Şti. ile hizmet 
vermektedir.
Şemsi Durdu eşi ve takım 
arkadaşları sosyal etkinliklerle her 
zaman iç içe olmuştur. Şehirdeki 
Uluslararası Festivallerde Yönetim 
Kurulu Üyelikleri, TSO Yönetim 
Kurulu Üyeliği, DÜZDEF Dernekleri 
Federasyonu’nun Yönetim Kurulu 
Üyesi ve ikinci başkanlığı görevi 
devam etmektedir. Şemsi Durdu ve 
Nuran Durdu yoğun iş temposuna 
rağmen hobilerine zaman ayırmayı, 
ülke içi ve dışında farklı kültürler 
tanımayı, dostlarını önemsemeyi 
felsefe kabul ederek yaşamlarını 
devam ettirmektedir. Eşi Nuran 
Durdu ile 22 yıldır evli olan Şemsi 
Durdu üç çocuk babasıdır.
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SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ

Sektör temsilcileri 
öngörülerini paylaşıyor

Sizce otomotiv sektörünün en önemli 
problemleri nelerdir?

O tomotiv sektörünün en büyük 
problemleri pazardaki satış 
hacminde görülen büyük iniş-
çıkışlar, yüksek vergi oranları 

ve sektörde ekonomik altyapının tam olarak 
oturmamasıdır. İlk 2 problem herkesin ma-
lumudur. Ekonomik altyapıdan kastım yıllar 
bazında hem distribütörler hem de bayiler 
açısından işe yatırılan paranın geri dönüşün-
de yaşanan ciddi istikrarsızlıklardır. Tüketi-
cilerin daha iyi hizmet alması için sektörün 
sağlam bir ekonomik altyapıya sahip olması 
olmazsa olmazdır.

Türkiye de önümüzdeki 2 yılı otomotiv sek-
törü açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye 70 milyonu aşan nüfusu ve dünyanın 
en büyük 20 ekonomisinden birisi olmasın-
dan dolayı büyük bir potansiyele sahiptir. 
Son derece yüksek vergilere rağmen ülke-
mizde ekonomik ve politik olarak problem 
yaşanmayan dönemlerde otomobil satışları 
hep iyi bir seyir göstermiştir. 2011 ve 2012 
yıllarında ekonomik ve politik olarak prob-
lem yaşanmaması durumunda otomotiv 
sektörü olarak olumlu bir dönem yaşanması 
mümkün görünüyor.

Vergilerin ülkemizin vatandaşlarının yaşam 
kalitesinin artırılması hedefi doğrultusunda 
aşağı çekilmesi bu önemli sektörün önünü 
açacaktır.

OYDER den beklentileriniz nelerdir?

Otomobil satış sürecinin en önemli parça-
larından birisi bayilerdir. Bayi teşkilatı zayıf 
olan hiç bir markanın pazarda başarılı olması 
mümkün değildir. Bu yönde OYDER’den bek-
lentimiz bayilerin daha kurumsal bir yapıya 
kavuşmaları yönünde çalışmalar yapılması 
ve onları daha kuvvetli bir hale getirecek 
projeleri hayatiyete geçirmeleridir.  

Chevrolet Türkiye
Genel Müdürü
Murat Aydın:
Vergi düzenlemeleri 
sektör için önemli





18 KASIM ARALIK 2010

OYDER’in İZMİR
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER, 23 Ekim 2010 tarihinde yeni Yönetimi ile İzmir'de 
Bölge Yetkili Satıcıları ile buluştu.

Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü ILISAL, Başkan Vekili Vedat İnciroğlu, Genel Sekreter 
Tamer Atsan ve Yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Renault MAİS Genel Müdürü 
İbrahim Aybar, Opel Genel Müdürü Özcan Keklik ve Prof. Yılmaz Aslan konuşmacı olarak 
katıldılar.

Ege Bölgesi Yetkili Satıcıları ile birlikte Sektörün güncel konularının tartışıldığı toplantıda 
aynı zamanda Elektrikli araçlar ve Blok muafiyeti konularındaki son gelişmeler 
değerlendirildi.

OYDER in İzmir toplantısı öncesi Yönetim Kurulu üyeleri Opel Genel Müdürü Özcan Keklik 
ve Chevrolet Genel Müdürü Murat Aydın'ı ziyaret ettiler.

OYDER EGE BÖLGESİ YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI
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ÇIKARTMASI

Karsızlık Sektörümüzün 
Kanayan Yarasıdır
Her ne kadar Pazar rekora koşuyor olsa da işler hiç 
dışarıdan gözüktüğü değil.
Sağlayıcıların ön gördüğü standartlardaki iş 
yerlerimizde son yılların en önemli konusu olan 
Müşteri Memnuniyetini hakkıyla sağlayabilmek 
adına istihdam edilen yüksek kalitede personel 
ve yapılan çalışmalar Türkiye deki Otomotiv 
sektörünün kalitesini önemli ölçüde yükseltmiştir.
Ancak yapılan tüm bu yatırımların karşılığı 
alınmamakta ve sektör ciddi anlamda risk altında 
kalmaktadır. 
Yetkili Satıcıların bu kar oranları ile bu mesleği uzun 
süre sürdürmeleri mümkün gözükmemektedir.

Bize Üye Olsun veya Olmasın Tüm Türkiye'de 
ki Tüm Yetkili Satıcılar İçin Varız !!!

OYDER olarak Varoluş sebebimiz tüm yetkili 
satıcıları temsil etmek, güvence olmak, yol 
göstermek, çözüm üretmek, fayda sağlamak ve 
Eğitmektir.

OYDER olarak biz tarafız;

Tarafımız her zaman Yetkili Satıcıların tarafıdır

Fakat aynı zamanda KAZAN-KAZAN ilkesini 
benimsiyoruz.

DİYALOG
BAŞLIYOR
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Yoğun rekabet ortamında 
kalıcı olmak gerekiyor

Opel Türkiye Genel Müdürü
Özcan Keklik:

DİYALOG
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çok önemlidir. Üç derneğin birlikte el ele hareket ederek 
hepimizin başarı ve faydası için daha fazla çalışması sektöre 
ciddi bir katma değer sağlayacaktır.

OYDER misyonu ve vizyonuyla sektörde doğru ve güzel bir 
şekilde ilerliyor. Sonuçta organize, birlikte hareket eden aynı 
amaçlar için biraraya gelen dernekler ve organizasyonlar 
Türkiye’deki problemlerin çözümünde katkı sağlayabilirler.

Biz Opel markası olarak yetkili satıcı ile beraber güçlü olmak 
hedefini güdüyoruz. Yetkili satıcılarımızın ekipleriyle, bizim 
ve yine yetkili satıcılarımızın finansal yeterliliğiyle birlikte 
kazan-kazan ilişkisinin geliştirilmesine inanıyoruz. Bu el-
bette çok sihirli bir formül değildir. Bütün markalar ve or-
ganizasyonlar için geçerlidir. Bu açıdan bakarsak dernekle-
rinde bu çerçeve içerisinde düşünerek ilerlemesi gerekiyor. 
Önemli olan birlikte kazan-kazan ilişkisini geliştirebileceği-
miz bir yolcuğulu sürdürebilmektir.

Bu yıl geçen yıllara baktığımızda çok şanslı bir yıl geçiriyoruz. 
Geçen yıl ÖTV indiriminin arkasından böyle bir pazar bekle-
miyorduk. Özellikle Bu yılın başında Ocak ve Şubat ayların-
da karamsar bir tablo ortaya çıkıyordu. Şimdi baktığımızda 
çok güzel ve iyi yerlere doğru hızla ilerliyoruz. Çok iyi pazar 
adetlerini yakaladık fakat istediğimiz geri dönüşleri aldığı-
mızı düşünmüyorum. Açıkçası aylık 70-80 bin aracın satıldığı 
bir otomobil pazarında yüzler yeterince gülmüyor. Demek 

ki bir takım problemlerimiz var. 

Bunları aşmak için de derneğimize 
çok iş düşüyor. Kendimi de OYDER’in 
bir parçası olarak işin içine katıyorum, 
doğru yolda olduğumuzu inanıyorum. 
Eğitim, planlama gibi operasyonları-
mızı verimli hale getirmek çok önemli. 
OYDER Yönetim Kurulu’nun koyduk-
ları misyon ve vizyondan, yeniden 
şekillenmede aldıkları yoldan ötürü 
tebrik etmek gerekiyor. Kendi adıma 
söyleyerek, aynı zamanda sektördeki 
sağlayıcılarında böyle düşündüklerine 
inanarak, yönetim kurulunun önlerine 
koydukları hedeflerle, bu zorlu yolda 
desteğimizi sürdüreceğiz. Hep birlik-
te elbirliğiyle kazan-kazan hedefiyle 
daha iyi noktalara geleceğimize inanı-
yorum. 

O pel Türkiye bu yıl Türkiye’deki 20. yılını 
kutluyor. Bende Opel’in Türkiye’deki 20 
yıllık tarihinin bir parçasıyım ve bununla 
gurur duyuyorum. 20 yıllık bu yolculukta, 
Türkiye’de otomotiv sektörünün büyük bir 

kabuk değiştirdiğini görüyorum. Hep birlikte sektörde bü-
yük değişimler yaşadık. Bu zaman içinde parekendeciler, 
üreticiler, sağlayıcılar, tüketiciler ve hatta kanun ve yönet-
melikler de gelişerek değişti.

Bu yolculukta birlikte güzel günle-
rimiz oldu, hatta eski günlerde kar-
lılıktan şikayet etmiyorduk. Özel 
servisler çok fazla değildi, bazı vergi 
kanunları bugünle kıyasladığımızda 
daha uygundu. Ama her zaman bir 
problem yaşadık. Fakat bu süre için-
de yaşadığımız değişimler bizi daha 
katı ve zor alanlara yöneltti. Özellik-
le son yıllarda OYDER’in, ODD’nin 
ve OSD’nin değişen yapısı sektörde 
olumlu gelişmelerin yaşanmasını sağ-
ladı. Sektörümüzün üç güzide sivil 
toplum kuruluşunun birlikteliğini artı-
rarak sürdürmesi gerekiyor. Bu dönem 
Türkiye’de iş yapmanın kurallarını be-
lirleyen hükümet nezdinden de bir 
araya gelerek etkinliğimizi arttırmalı 
ve işbirliklerimizi daha ileri taşımamız 
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O tomotiv sektöründe bir çok şey değişmeye 
ve gelişmeye yüz tuttu. Gelecekte hali ha-
zırdaki otomobil tipleri görüntü olacak yine 
var olacak ama teknolojik olarak giderek 
gelişmekte ve bugünden çok farklılaşmaya 

doğru ilerleyecek. Tabi ki bunun bugünden yarına değişim 
hemen söz konusu değil, fakat sektörde süreç hızla yeni tek-
nolojilere doğru ilerliyor. Belki bu süreç onlarca yıl sürebilir, 
gelecek nesillerimiz için artık otomotivde bir çok şey eskisi 
gibi olmayacağını, bir çok şeyin artık değişmekte olduğunu 
ve yeni bir otomotiv tarihinin yazılmaya başlandığını şimdi-
den görmemiz gerekiyor.

Süreç hızla yeni 
teknolojilere doğru ilerliyor

Renault Mais Genel Müdürü
İbrahim Aybar:

Belki bu yeni teknolojik evrim, bizlerin bugüne kadar gide-
rek ağırlaşan çalışma biçimimizi, daha da zorlaşan ticari or-
tamı ve giderek daha da örselenen karlılığımızı da bir çözüm 
olarak yeni bir ümit haline gelir.

2015 yılı sonuna kadar Türkiye’de 30 bine yakın elektrikli 
araç karayollarında olur, 2020 yılı itibariyle otomobil satışla-
rının yüzde 10’unu elektrikli araçların kapsayacağını öngö-
rüyoruz.

Biz Türkiye olarak, elektrikli araç üretimini başlatacak nokta-
ya geldik ve Avrupalıları kıskandıran bir adım attık. Ama bu 
adımı atmak yetmiyor, bunu devam ettirmek, geliştirmek, 
sürdürülebilir kılmak lazım. İşte onun için özellikle 2011 yı-
lında başlayacağımız üretimle birlikte Türkiye’mize de bu 
araçları satabilmek için süratle ilgili ÖTV ve MTV mevzuatı-
nın değişmesini bekliyoruz. Buradaki özellikle çevreye du-
yarlılığımızı, teknolojiye olan ilgimizi ve bu konudaki karar-
lılığımızı göstermek üzere ÖTV ve MTV’nin ilk 5 yıl için yani 
2011-2015 yılları arasında alınmayarak, bu tür sıfır emisyon 
yaratan yani çevreyi temiz tutan araçların, dolayısıyla çev-
renin, Kyoto Protokolüne taraf olan ülkemizin bu konudaki 
duyarlılığının ortaya konulmasını, desteklenmesini bekliyo-
ruz. Bu şekilde yapılabilirse çok net biliyoruz ki bu teknoloji 
yerleşir, kökleşir ve Türkiye dünyanın bu teknolojiye sahip, 
otomotiv sektörü olarak öncü, know-how sahibi ülkelerin-
den biri olur. İşte tarihi fırsat bizi buraya götürecektir. Bu 
yönü, bu ışığı hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazım. 

DİYALOG
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AB Otomotiv Sektöründe  
Yeni Rekabet Kuralları

Yılmaz Arslan

A B üyeliği hedefi çerçevesinde AB Rekabet 
Kuralları ülkemizde mehaz olarak kabul edil-
miş ve onların hukukları ile uyumlu kuralları 
iç hukukumuza aktarılmıştır. Bu nedenle AB 
otomotiv sektörü özel kuralları biraz gecik-

meli de olsa ülkemiz otomotiv sektörünün de kuralları haline 
gelmiştir. 

Motorlu araçlar sektörü AB’de 1985 yılından beri özel grup 
muafiyeti düzenlemelerine tabi olmuştur; bunlardan hem 
satış hem de satış sonrası hizmetlere ilişkin anlaşmaları kap-
sayan en sonuncu düzenleme 1400/2002 sayılı Komisyon 
Tüzüğüdür. Söz konusu Tüzüğün yürürlük süresinin bitimine 
doğru Komisyon değerlendirme çalışmaları yapmış ve bu ça-
lışmalara göre, yeni motorlu araçların dağıtımı bakımından, 
bu sektörü ekonominin diğer sektörlerinden ayıracak daha 
farklı ve daha katı kuralların uygulanmasını gerektirecek 
önemli bir rekabet azalması tespit etmemiştir. Böylece yeni 
motorlu araçların dağıtımı ile ilgili olarak sektöre özel kural-

lar çıkarma geleneği sona ermiştir. 1400/2002 sayılı Tüzük 31 
Mayıs 2010 tarihinde yürürlükten kalkmasının ardından tüm 
işletmecilerin yeni çıkarılan Tüzük’e uyum sağlamalarına ola-
nak tanımak amacıyla, 1400/2002 sayılı Tüzük hükümlerinin 
uygulama süresinin yeni motorlu araçların satın alınması, sa-
tımı ve yeniden satımı ile ilgili dikey anlaşmalar bakımından 
31 Mayıs 2013’e kadar uzatılması uygun görülmüştür. Yedek 
parçaların dağıtımı ve bakım ve onarım hizmetlerinin sunul-
ması hakkındaki dikey anlaşmalar bakımından ise motorlu 
taşıtlar satış sonrası pazarında rekabetin uygun bir şekilde 
korunmaya devam edilebilmesi için bu yeni Tüzük 1 Haziran 
2010 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

1400/2002 sayılı Tüzük’te o kadar çok özel şart, ön koşul ve 
kara liste hükmü vardı ki muafiyet ve özgürlük kapsamında 
kalan ne gibi sınırlamalar olduğu tartışılıyordu. Şimdi yeni 
Tüzüklerle bir öncekine göre motorlu araçlar sektörü bakı-
mından ilk kez daha özgür bir hareket alanı doğmaktadır. 
Her şeyden önce ön koşul, özel koşul gibi adlar altında çok 

DİYALOG
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detaylı olarak düzenlenmiş olan hükümler çıkarılmış ve tüm 
sektörlerin dağıtımının tabi olduğu genel düzenlemeler mo-
torlu araçlar dağıtım sektörü için de geçerli olmuştur. 

Satış sonrasına ilişkin olarak, sadece farklılıkları düzenleye-
cek bir tüzük ihtiyacı doğdu. Bu amaçla 461/2010 sayılı Tüzük 
çıkarıldı. Bu Tüzük esasen otomotiv sektörüne de 330/2010 
sayılı Genel Dikey Anlaşmalar Tüzük’ünün uygulanacağı-
nı, geçiş amaçlı olarak motorlu taşıt satışlarına üç yıl daha 
eski Tüzük’ün uygulanacağını ve satış sonrası bakımından 
330/2010 sayılı Tüzük’e ek olarak üç ağır sınırlama daha uy-
gulanacağını söylemektedir. 330/2010 sayılı yeni Genel Di-
key Anlaşmalar Tüzüğüne göre muafiyetten yararlanabilmek 
için alıcının veya sağlayıcının pazar payının %30 eşiğini aş-
maması gerekmektedir. 

Diğer bir dikkat çekici husus ise, 1400/2002 sayılı Tüzük reka-
bet etmeme yükümlülüğünü alıcının sözleşme konusu ürün-
lere olan ihtiyacının %30’dan daha fazlasının sağlayıcıdan 
alınmasına sebep olan her türlü yükümlülük olarak tanımla-
dığından sağlayıcılar çok markalılık söz konusu olan hallerde 
alıcıya daha fazla alım hedefleri koyamıyorlardı. Ancak hem 
yeni Tüzük’teki rekabet etmeme yükümlülüğü tanımı bu 
eşiği %80 olarak kabul etmektedir hem de beş yılı aşmayan 
rekabet etmeme yükümlülüklerini grup muafiyetinden ya-
rarlandırmaktadır.

Şimdi, 330/2010 sayılı ve 461/2010 sayılı Tüzük’lerde yer alan 
ağır sınırlamalardan kısaca bahsedelim. Ağır sınırlamalar 
doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya tarafların kont-
rolü altındaki diğer faktörlerle birleşerek, yetkili servislerin 
tamir amaçlı olarak parça satışlarının kısıtlanması, parça sağ-
layıcısının bazı istisnalarla bilirlikte parçaları üçüncü kişilere 
satışının ve kendi tanıtma vasıtalarını parça üzerine koyma-
sının sınırlanması amaçlarına sahip olan dikey anlaşmalarla 
ilgilidir. Yani, muafiyetten yararlanmak için Pazar payı %30’u 
geçmeyen yetkili servisler bu 3 ek kurala uygun davranma-
lıdır. 

Satış sonrası hizmetler pazarında, pazar payı çoğunlukla %30 
sınırını aşacaktır. Bu durumda grup muafiyetinden yararlan-
mak mümkün olmayacağı için Tüzüklerde öngörülen şekilde 
Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşmanın 101/3 madde-
sindeki bireysel muafiyetten yararlanıp yararlanmadıklarını 
değerlendirmeleri gerekir. Bu değerlendirmelerini yapar-
larken bağımsız tamircilerin teknik bilgiye erişiminin engel-
lenmesi, bağımsız tamircilerin dışlanması için yasal ve/veya 
sözleşme ile genişletilmiş garantilerin kötüye kullanılması ve 
yetkili servis ağına erişimi niteliksel olmayan kriterlere bağlı 
hale getirilmesi konularına ayrıca önemle dikkat etmelidirler. 

Anlaşmayı grup muafiyeti dışına çıkaran sınırlamalardan 
biri; “seçici dağıtım sisteminin üyelerinin, motorlu araçların 
bakım ve onarımında kullanılmak amacıyla bağımsız tamir-
cilerin talep ettiği motorlu araç yedek parçalarını satmaları-
nın sınırlanmasıdır” Burada dikkat edilmesi gereken husus, 
sınırlanamayacak olan satışların “tamir amaçlı” olmasıdır. Yani 
bağımsız tamirci belirli bir aracı tamir etmek amacıyla kullan-
mak üzere yedek parça talep etmiş olacaktır ve yetkili servis 
de bunu satmak isterse satabilecektir. Böyle bir satış sağlayıcı 

tarafından kısıtlanırsa anlaşma doğrudan grup muafiyeti dı-
şına çıkmaktadır.

Anlaşmaları grup muafiyetinden çıkaracak diğer bir sınırla-
ma ise “yedek parça, servis aletleri ve diagnostik ya da diğer 
ekipmanların sağlayıcısı ile motorlu araç üreticisi arasındaki 
anlaşmada sağlayıcının bu malları yetkili veya bağımsız dağı-
tıcılara veya yetkili veya bağımsız servislere ve son kullanıcı-
lara satış olanaklarının sınırlanmasıdır”. Görüldüğü gibi hem 
sınırlama getirilemeyecek mal kalemleri arttırılmış hem de 
sağlayıcının satış yapabileceği kişiler arttırılmıştır. 

“Motorlu araçlarının üretiminde kullandığı tamamlayıcı par-
çalarla ilgili olarak motorlu araç üreticisi ile bu tamamlayıcı 
parçaların sağlayıcısı arasında yapılan anlaşmada sağlayı-
cının kendi markasını veya logosunu etkin ve görülecek bir 
şekilde yedek parçaların veya tamamlayıcı parçaların üzerin-
de koyma olanağının sınırlanması” anlaşmayı grup muafiyeti 
kapsamı dışına çıkaran ağır bir sınırlamadır.

Genel kurallar çerçevesinde anlaşmaları grup muafiyeti 
kapsamı dışına çıkaran sınırlamalardan bahsetmek faydalı 
olacaktır. Bu sınırlamaları “kara liste” olarak adlandırmak da 
mümkündür. Buna göre, alıcının yeniden satış fiyatı tespit 
edilemeyecektir. Ancak, bu sağlayıcıya fiyatlarla ilgili hiçbir 
hak tanınmadığı anlamına gelmemektedir. Sağlayıcının tav-
siye ya da tavan fiyat belirleme yetkisi bulunmaktadır. Sağla-
yıcının, alıcının sözleşme konusu malları satacakları bölge ve 
müşterileri sınırlaması kural olarak yasaktır. Fakat bu kurala 
birçok istisna getirilmiştir. Diğer bir istisna ticaretin toptan 
seviyesinde faaliyet gösteren bir alıcının son kullanıcıya satış-
ları sınırlanabilir. Ayrıca, seçici sistemin üyelerinin sistem dı-
şındaki alıcılara yeniden satış amaçlı olarak mal veya hizmet 
satmasının yasaklanabilmesi de bir diğer istisna olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. İlgili konudaki yasağın son istisnası ise, 
sağlayıcı tarafından alıcıya birleştirilmek üzere satılmış olan 
tamamlayıcı parçaların, sağlayıcı tarafından üretilenlerle aynı 
tipte malları üretmek için kullanılacak olan müşterilere satı-
şının sınırlanmasıdır. İlgili yasağın istisnalarına yer verdikten 
sonra, kara listedeki diğer yasaklara dönersek; son kullanı-
cılara perakende düzeyindeki seçici dağıtım sistemi üyeleri 
tarafından yapılacak aktif ve pasif satışların kısıtlanması ha-
linde anlaşma grup muafiyeti kapsamı dışına çıkacaktır. An-
laşmaları grup muafiyeti dışına çıkaracak diğer bir hüküm, 
yani kara listede yer alan diğer bir hüküm ise seçici dağıtım 
sistemi üyelerinin kendi aralarında mal temin etmelerinin kı-
sıtlanmasıdır. Son olarak, tamamlayıcı parçaların sağlayıcısı 
ile bu parçaları birleştiren alıcı arasındaki anlaşmada, parça-
ların sağlayıcı tarafından, yedek parça olarak, son kullanıcıla-
ra veya tamircilere veya alıcı tarafından kendi sattığı mallara 
tamir ve bakım yetkisi verilmemiş diğer servislere satma ola-
nağının sınırlanmasıdır. 

Yeni Tüzüklerle sözleşmelerde hakem şartının olması, fesih 
sürelerine ve fesih bildirimlerinin detaylı, objektif ve şeffaf 
gerekçelerini içerecek biçimde yazılı olmasına dair bir şart 
yoktur. Ayrıca, sözleşmelerde devir şartının bulunması zo-
runluluğu da kaldırılmıştır. 
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Mehmet Sağıroğlu
ÖZ-SA OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
ve OYDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Otomotiv sektörüne sonradan girdim. 
Esas mesleğim mimarlıktır. Yıllardır 
inşaat sektöründe faaliyet gösterdikten 
sonra otomotiv ticareti işinde yer 
almaya karar vererek, sektöre girdim. 
Ve 15 yıla yakındır otomotiv ticareti ile 
uğraşıyorum. Kayseri’de Volkswagen, 
Audi, Seat ve Citroen’in yetkili satıcılığını 
sürdürüyorum. OYD’nin kuruluşundan, 
OYDER ile birleşme sürecinden beri 
derneğimizde Denetim Kurulu üyesi ve 
çeşitli kademelerde görev yaptım. 

Otomotiv yetkili satıcılarının en önemli 
sorunu “örgütsüzlük”tür. Bunu şu 
açıdan değerlendirmenizi istiyorum, 
bizlerin aslında Otomotiv Yetkili 
Satıcıları İşverenleri Sendikası gibi bir 
anlayışa ve yapıya da ihtiyacımız var. 
Sağlayıcıya, devlete, kanunun koyucuya 
karşı lobi faaliyeti sürdürübilmemiz için 
bu önemlidir. Bizi kamuoyu önünde 
küçük düşüren, etkinliğimizi azaltan, 
söylediğimiz sözün dinlenilmesini eksik 
hale getiren aramızdaki çürük elmaları 
ayıklama ve ıslah etme şansını bir işveren 
sendikası örgütlülüğüyle aşabileceğimize 
inanıyorum. Bu yüzden birinci şart: 
“örgütlü” olmak. Yani bir olmamız önemle 
gerekiyor.

Sağlayıcılar işler iyi gitmediği zaman bize yani yetkili satıcalara 
“sen işini iyi yapamıyorsun” diyorlar. “Elemanınızın kravatı ne-
den eğri duruyor”, “Neden yerler granit değil?” gibi tabiri caiz 
ise topu taca atma durumu var. 

Geçmişi bir kısa hatırlatmak istiyorum, örneğin temsil ettiğim 
marka yaşanılan küresel krizde 3.5 milyon Euro devlet deste-
ği aldı. Ve bu sayede küresel krizi atlatabildi. Şimdi bizim açı-
mızdan baktığımızda burada ters bir durum ortaya çıkıyor. “Ya 
bizler ne yaptık” bu süreçte? Hepimiz kendi gayretlerimiz ile 
ayakta kalmaya çalıştık. “Bize kim destek verecek” işte bu çok 
önemli bir sorudur. Bizler ise “işler iyi gitmiyor” dediğimizde, “o 
zaman bankaya git kredi al” deniliyor.

Bu yüzden onlarca yıl bu sektöre emek veren bizlerin kimse-
den alacağı bir ders yoktur diye düşünüyorum. Fakat biz aslın-
da bunca tecrübemiz ve saygınlığımızı. başkalarından gelecek 
küçük bir menfaat uğruna heba ediyoruz.

Bu yüzden aciliyetli birlik olmaya, tek ses olmaya ihtiyacımız 
var. Yetkili satıcılar olarak işbirliklerimizi geliştirerek sorunla-
rımızı aşacak birliktelikleri sağlamamız bana göre  en önemli 
şarttır.

Mustafa Akkalay
ALSANCAK OTOMOTİV

“Örgütlenmenin” çok önemli olduğunu düşünü-
yorum. Özellikle OYDER ne gibi bir yol izleyerek 
üye olmayı, örgütlenmeyi nasıl mecbur hale ge-
tirebilmeli ve bunun sonucunda sendikalaşmaya 
doğru ilerlemesi nasıl olmalı sorularının yanıtları-
nı tartışmamız gerekiyor. Tek başımıza hiç bir şey 
yapamıyoruz. Sağlayıcının karşısına çıktığımızda 
bertaraf dahi edilebliyoruz. Bu yüzden kimi za-
man dertlerimizi anlatmaktan korkar hale geliyo-
ruz.

OYDER’den benim talebim yarı devlet anlamına 
gelen “sendikalaşma” konusunda neler yapabilir 
konusunda çalışmalar yapmasıdır.
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OYDER EGE BÖLGESİ YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI

Mehmet Kavuk
KAVUKLAR OTOMOTİV
Ege Bölgesi Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda görüyo-
rum ki katılımcılar arasında sektörde çok tecrübeli 
insanlar var. Ben henüz altı yıldır otomotiv ticare-
tiyle uğraşıyorum. Eskinin “o güzel ve karlı olduğu” 
günleri bilen birisi değilim.

Ancak şimdi ben bu işlere başladığımda araç satışla-
rındaki karsızlık, serviste sigorta şirketlerinin, sağla-
yıcıların “biz dışarıyla rekabet edebilmeliyiz, müşteri 
dışarıya kaçmamalı” preslerine belli bir süre sonra 
artık alıştık.

Sektörde gördüğüm bir olgu var: Biz yetkili satıcılar 
verdiğimiz sözün arkasında durabilecek kabiliyette 
değiliz. Masaya oturuyoruz, karşımdaki insan tecrü-
be, deneyim bilgi sahibi görüyorum, ama benimle 
aynı sözü verebilme kabiliyetinde değil. Söz veri-
yorsunuz ama bunu yapamıyorsunuz. “Hep beraber 
olalım” diyoruz. Ama sonuçta “hep beraber” olamı-
yoruz.

Her sabah işe gittiğimizde büyük bir baskı ile kar-
şılaşıyoruz, bir süre sonra bu prese dayanamıyoruz. 
Eğer servisteki karlarda azalmaya başlarsa, yedek 
parça bizi karsızlığa süreklerse, biz dışarıdaki yetki-
siz servisler ile rekabet etmeye başlarsak, biz baş-
ka şeylere yönelmek durumda kalacağız. Örneğin, 
farklı işler yaparak para kazanmaya çalışacağız. Ya 
da “maliyet celattlığı” yapacağız.

Maliyetlerimizi ne kadar kontrol edebilirsek, kriz-
lere karşı da daha dirençli oluyoruz. Belki de süreç 
böyle gelişecek. Tenzih ederek konuşuyorum ama, 
yaşadığımız süreçte bizler yetkili satıcılar olarak bel-
ki de “terbiye” edileceğiz, bu süreç içerisinde. Oto-
motiv ticaretine yeni giren insanların parayı yatırıp, 
iki yıl içerisinde bu paranın üzerinde bir daha para 
koymamayı öğrendikleri zaman sektör biraz daha 
kendini bulacaktır diye düşünüyorum.  Tabi ben 
otomotiv ticaretinde çok yeniyim ve sizlerin düzen-
lediği toplantılar ve ortak birlikteliklerle çok şeyler  
de öğreneceğimi düşünüyorum.

Akif Ordu
ORDU MOTORLU ARAÇLAR
Üç dört yıl önce OYDER ile birlikte GAP turuna çıkmıştık. O 
zamanda aynı sorunları konuşuyorduk. Bugün de yine aynı 
sorunları konuşuyoruz. Özellikle toplantılar ve birlikte ger-
çekleştirdiğimiz etkinlere katılımlarımız çok az gerçekleşi-
yor. Bir seferberlik ilan edilerek Derneğimize üye katılımını 
artırmak için çalışmalıyız. Birebir ve hatta gruplar halinde 
ziyaretler gerçekleştirilerek yetkili satıcılarımızı bir araya 
gelmeye sorunlarımızı aşmaya davet etmeliyiz. Güç birli-
ğini sağlayamazsak, konuştuğumuz, çözüm ürettiğimiz bir 
çok şey boşa kürek sallamaya benziyor. Bu yüzden üye sa-
yımızı hep birlikte artırmaya gayret etmeliyiz.

Serkan Şarlı
ARKAS OTOMOTİV

Genel hatlarıyla baktığımızda bayi teşkilatlarımızda sorun-
lar aynı. Ben profesyonel yönetici olarak çalışıyorum. Bu 
toplantıya katılan bayi sahipleri ve yöneticileri “otomotiv” 
mesleğine gönül vermiş, çok uzun yıllar ciddi mücadeleler 
gerçekleştirmiş insanlar.

Hepimizin de bildiği gibi en önemli problemimiz “karsızlık”. 
Ben önümüzdeki yıllarda otomotivin daha iyi yerlere ge-
lebileceğine inanıyorum. Hep birlikte hareket edebilirsek, 
bazı ciddi kazanımlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. 
Özellikle 2011-2013 arası çok zorlu geçecek. Örgülülü-
ğümüzü artırmalıyız ki birlikte sorunlarımızı aşacak gücü 
oluşturalım.

Önder Cider
ARKAS OTOMOTİV

Ben OYDER’in kuruluşundan beri üyesiyim. Geçmişte de 
rekabeti konuşuyorduk. Bugün de belki aynı ama geldi-
ğimiz noktada resim her gün değişiyor. Bir cazibe merkezi 
yaratmamız gerekiyor. Hepimizin taşın altına elini koyarak, 
sektördeki güç birliğini sağlaması gerekiyor.

Her gün kan kaybediyoruz. Otomotiv işini seviyoruz, örne-
ğin ben bu sektörde kalmak için “sattığım malın” hesabını 
bilmiyorum. Bir çok arkadaşımız belki bu günlere gelmek 
için benim yaptığımı yaptı. Artık önümüzde gelecek dö-
nemde bayilik çok daha zorlaşacak. Bu yüzden diğer arka-
daşlarımında sözünü ettiği gibi sektörde güç birliğini tesis 
etmeliyiz. 
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OYDER’İN YENİ ÜYELERİ

Otomotiv sektörüne sonradan dahil olmasına karşın onu çok seven 
ve başarılı çalışma ve etkinlikleriyle tanınan Fikret Bülbül 1967 yılında 
Van’ın Erciş ilçesinde doğdu. Ailesiyle birlikte 1970 yılında Sakarya’ya 
gelen Bülbül yaşamına burada devam etmektedir. Yaptığı işler ve etkin-
liklerle tam bir Sakarya’lı gibi davranıp, bu sehrin büyümesine ve geliş-
mesine katkı da bulunmuştur. 2000 yılından bu yana satış, servis, yedek 
parça, idari işler, halkla ilişkiler ve sigorta departmanlarıyla büyük ba-
şarılara imza atmak, verilen hedefleri yakalamak ve verilen hedeflerin 
üzerine çıkmak. Tabi bu başarıların ekip ve takım işi olduğunu savunan 
Bülbül “ekibimizin iyi olması bize bu başarıları getirdi. Ekip oluşturur-
ken çok büyük özen gösteriyoruz, takım ruhuna uygun arkadaşları işe 
alıyoruz ve Bül Otomotiv’in en büyük özelliği çalışan personelin kalıcılı-
ğıdır. Çok sık personel değiştirmiyoruz, yani bir takım krizler yaşamamı-
za rağmen kesinlikle personel çıkartmayı düşünmedik. Bu şirketin ku-
ruluşundan bu yana çalışan çok arkadaşımız var.” diyerek başarılarının 
nereden geldiğini de biraz olsun belirtmiş oldu. 

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Bölümü 
mezunu şirket yönetim kurulu başkanı Osman YÜKSEL’in ku-
rucusu olduğu Hilal Otomotiv 1994 yılından bugüne kadar 
otomotiv sektöründe hizmet vermektedir.1999 yılında Cit-
roen bayiliğini alan Hilal Otomotiv Ankara çevreyolu üzerin-
de 5000 m² arazi üzerinde 2000 m² kapalı alana sahiptir. Hilal 
Otomotiv Plazada satış,servis,yedek parça,kaporta,ikinci el 
ve sigortacılık hizmetlerinin tamamı konusunda uzman ve 
güvenli ekibi ile bu noktada yürütülmektedir.

Firma hedef ve politikasında müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan ve herzaman başarıyı ilke edinen Hilal Otomo-
tiv aynı zamanda ISO 9001:2000  ile belgelidir.

BÜL OTO.CANLI HAY.İNŞ.YAT.VE PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.

HİLAL OTO. İNŞ. PET. ÜR. TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

Citroen Bayii - Sakarya

Citroen Bayii - Ankara

Kuruluşu 1990 yılında sadece 2 adet lift ve 5 adet personel başlayan 
General, 7 yıl boyunca bir Alman markasının hem satış hem de satış 
sonrası temsilciliğini üstlendi. 1997 yılında Volkswagen markasına 
geçiş yaptı. Kazandığı tüm tecrübe, bilgi birikimi, otumuş kadro ve 
hepsinden önemlisi koşulsuz müşteri memnuniyeti bilincini yeni 
temsil ettiği markaya taşıdı. 2000 yılında General 3 adet showroomu 
ve o güne kadar eşi ve benzeri görülmemiş boya-kaporta kompleksi 
ile 16 bin m2’lik bir alanda müşterilerine hizmet etti. 2004 yılının 30 
Ağustos’unda satış ve satış sonrasını bir noktada toplayarak concept 
(3S) yatırımıyla hem kendine hem de temsil ettiği markanın güçüne 
güç kattı. Sektördeki en eski dolayısı ile en tecrübeli bayi kuruluşlarının 
içinde yerini pekiştiren General, açıldığı günden bugüne 10 bin adetin 
üzerindeki müşterisine yeni araçlarını teslim etti. Bunun karşılığında da 
2006 yılında müşteri memnuniyet anketinde 1 sıraya oturdu. Satış son-
rasındaki girişimciliği ve güvenirliliği sayesinde her yıl ortalama 15 bin 
adet araca hizmet veriyor. Bugüne kadar öğrendiği tüm bilgileri gele-
ceğe de aynı kusursuzlukta taşımayı kendine görev edindi.

Firmamız EKREM ÖZER ve ŞAHİN ÖZER tarafından kurulmuş 
olup daha önceki yıllarda IVECO bayiliği ve çeşitli yedek par-
ça bayiliği yapmıştır.İnşaat alanında da faaliyet gösterdikten 
sonra 2006 yılında ZENGİBAR MOTORLU ARAÇLAR İNŞ. SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ. adı altında CITROEN  yetkili bayisi; Satış ser-
vis ve yedek parça departmanları ile 2200 metrekare kapalı 
ve 2000 metrekare açık alanda hizmet vermeye başlamıştır.
TSE ve ISO gibi kalite belgeleri ile yüksek standartta hizmet 
verip müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktadır.Şuanda aile 
şirketi olduğundan 4 aile ferdi ve 16 çalışan olmak üzere 20 
kişiyle hizmet vermektedir.

GENERAL OTO SER.VE TİC LTD.ŞTİ

ZENGİBAR MOT.ARAC. İNŞ. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ

Volkswagen Bayii - İstanbul

Citroen Bayii - Malatya
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Sektörde standartların üzerinde müşteri memnuniyetini hedef alan 
MERSA Otomotiv Satış ve Satış sonrasındaki kaliteli ve güvenilir yak-
laşımı, geniş hizmet ağı ve ulaştığı müşteri kitlesi ile sektörde önemli 
bir yere sahiptir. 

Firmamız  1992 yılından itibaren otomotiv sektöründe faaliyet göster-
mektedir, 1999 yılında MERSA, İstanbul -Güngören ilçesi sanayi mahal-
lesindeki Plazada Citroen Yetkili Bayii olarak Satış, Servis, Yedek Parça, 
Sigorta faaliyetlerini devam ettirmektedir. 2010 yılında Yenibosna-
Çobançeşme mevkiinde kurulan Citroen plazayı bünyesine katarak 
MERSA Otomotiv hizmet ağını genişletmiştir.Kurulan yeni plazamızda 
Satış, Servis, Yedek Parça, Sigorta ve 2. El hizmeti verilmektedir.

MERSA OTO. MOT.ARAC.İNŞ.VESAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Citroen Bayii - İstanbul

8 Haziran1990 tarihinde İzmir’de otomobil yetkili satıcılığı ve servis 
hizmetleri vermek amacıyla kuruldu. Kurulduğu günden günümüze 
kadar, profesyonel kadrolar ile tamamen profesyonelce yönetilmesi, 
kuruluşumuzun yönetim anlayışındaki farklılığın en belirgin özellikle-
rindendir. 2009 yılının Temmuz ayında el değiştirerek Kavuklar Grubu 
bünyesine dahil olan EGEM OTOMOTİV yeni plazasıyla birlikte araç 
satışı ve servisinde, güçlü ve uzman kadrosu ile birlikte hizmet ver-
meye devam etmektedir. EGEM OTOMOTİV 2.500 m2 ’si showroom, 
4.500 m2’si servis olmak üzere toplam 7.000 m2 kapalı, 4.000 m2 açık 
olmak üzere toplam 11.000 m2 alanda “Güven ve Kaliteyi” oluşturmayı 
ilke edinmiştir. EGEM, kurulduğu günden beri, her türlü yasal düzenle-
melere ve ahlaki kurallara titizlik ile uymayı kendine prensip edinmiş 
ve uygulamıştır. Geçirdiği yirmi yıl içerisinde, vergi ödemede çok sa-
yıda takdirname alan EGEM, kendi iş kolunda da, iki altın, iki gümüş 
madalya ve iki takdirname ile ödüllendirilmiş olup, bu başarıyı her yıl 
kazanmayı hedefleyen saygın, sorumluluklarını bilen, ciddi bir kuruluş 
olmayı sürdürecek bir yapıya sahiptir. 

EGEM OTOMOTİV SAN. VE TİC A.Ş.

Chevrolet Bayii - İzmir

Peugeot Nilkar Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. 2007 yılının Mayıs ayında 
Bursa Yalova yolu üzerinde 3S plaza olarak 4.50m m2 alanda Peu-
geot markasıyla hizmete açılmıştır. Satış, servis ve yedek parça de-
partmanlarıyla Peuget markasının Bursa’daki en büyük noktasıdır.  
Her geçen yıl kendi markasında ve Bursa otomotiv pazarında üst 
noktalara çıkan Nilkar, markasının satış adeki olarak ilk 5 içerisinde 
yer almaktadır.  Ticari araç satışında 3. sırada yer alan Nilkar, Bursa 
pazarında tek marka olarak satış adedinde 1. sırada olarak 2009 yı-
lını kapatmıştır. 

Her geçen gün pazardaki yerini yükselten Nilkar, Peugeot markası-
nın Marmara Bölgesi’nde en büyük plazası ünvanını taşımaktadır.

NİLKAR OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş.

Peugeot Bayii - Bursa

Haldızlar otomotiv satış, servis, yedek parça, kaporta- boya, ikinci el ve sigor-
tacılık hizmetlerini tek bir noktada sunacağı showroomu 09 Kasım 2009 ta-
rihi itibari ile açıldı. Peugeot’nun marka standartları doğrultusunda blue box 
konseptine uygun olarak tasarlanan haldızlar otomotiv’in yeni plazası toplam 
2.500 m2 kapalı alandan oluşuyor. Şirketimizin bağlı olduğu Haldız Grubu; Hal-
dızlar İnşaat Tic. Ltd. Şti. olarak 1979 yılında Sakarya Karasu’da kurulmuştur. 
1990 yılından itibaren Haldız İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. olarak İzmit’de faaliyetine 
devam etmiş, 1999 yılında Haldız İnşaat Otomotiv ve Tic. Ltd. Şti. olarak faali-
yetine otomotiv sektörünüde katarak kurulduğu günden itibaren güçlü finans 
yapısı ile taahhüt ettiği bütün işleri zamanında ve yüksek kalite standartların-
da tamamlamıştır. Haldız İnşaat Otomotiv ve Tic. Ltd. Şti. olarak 30 yıllık tecrü-
besi, güçlü finans yapısı ile ISO 9001 Kalite, ISO14001 Çevre,  OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri alınmasına hak kazanmış bu yönüyle 
inşaat sektöründe özel bir konuma sahip olmuştur. Haldız İnşaat Otomotiv ve 
Tic. Ltd. Şti. yüksek kalite standartlarında inşaat ve otomotiv sektöründe he-
deflerini daha da büyüterek faaliyetlerini sürdürmektedir.

HALDIZLAR OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Peugeot Bayii - Kocaeli

YAVUZLAR MOT.ARAÇLAR TİC M.YAVUZ VE ORT. 
Nissan Bayii - Denizli

KUTLU KARDEŞLER OTO SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Peugeot Bayii - Afyonkarahisar
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri memnuniyeti 
kalitenizi belirler

Medos Otomotiv Servis Müdürü
Ömer Faruk Akgün:

M üşteri memnuniyetini tanımlayabilir 
misiniz?

Müşteri memnuniyeti, müşteri şartları-
nın yani beklentilerinin, isteklerinin, şi-
kayetlerinin, önerilerinin müşteri açışın-

dan karşılanması hakkındaki fikrine denir. 

Ya da başka bir ifade ile sizin kalite kriterlerinizi müşteri nasıl 
algılamaktadır. Buna nasıl bir tepki yada reaksiyon göster-
mektedir. İşte tüm bu sonuçlar memnuniyeti belirler.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki  müşteri memnuniyetin kali-
teye, sizin kalitenize eşittir.

Müşterinin tercihlerinin ön plana çıkarılması ve bu tercihlere 
göre hizmet sunulması temel amaçtır. 

Müşteri memnuniyeti, müşterinin satın almadan önceki 
beklentileri ile satın almadan sonraki performansı arasındaki 
farka gösterdiği tepkidir. İyi işletmeler ‘’müşteri her zaman 

haklıdır’’ prensibini uygulamaya çalışır. Müşteriyi elde tuta-
bilmek ve sadık müşteriler yaratabilmek için öncelikle müş-
teri memnuniyetini sağlamak gerektiğini herkes bilir. Türkiye 
müşteri memnuniyeti kavramıyla doksanlı yıllarda tanıştı 
ama rekabetin gitgide artmasıyla asıl son yıllarda önem ka-
zandı. Artık firmalar yeni bir müşteri edinmenin, eski müş-
teriyi elde tutmaktan daha pahalı olduğunu biliyor. CRM, 
müşteri hizmetleri gibi bir çok meslek dalının önemi gitgide 
artıyor.

Müşteriyi memnun etmek için diğer servislerden farklı 
yaptığınız uygulamalarınız nelerdir?

Bu konuda MEDOS otomotiv olarak FİAT markası ile ortak ça-
lışmalar yürütüyoruz. 

İlk önce Medos otomotiv olarak, servisimize gelen müşteri-
lerimiz ile bire bir görüşerek sorunlarını dinliyorum, bu işle-
mi genelde müşteriyi rahatsız etmemesi için kendi odamda 
değil müşterinin kendini rahat hissedeceği müşteri bekleme 



33KASIM ARALIK 2010

odalarında gerçekleştiriyorum. Onlarla birlikte çay ve kahve 
içerken araçlarının sorunları ve beklentileri hakkında bilgiler 
alıyorum.

Haftalık olarak müşteri ilişkileri sorumlumuzun yapmış oldu-
ğu müşteri görüşmelerini değerlendirerek içinden seçmiş ol-
duğumuz sorunlu müşterilerimize FİAT Satış Sonrası Müdürü 
ile bire bir ziyaretler planlayarak onları işyerlerinde ve ofisle-
rinde ziyaret ediyoruz. Sorunlarını tekrar dinleyerek çözme-
ye çalışıyoruz. Araçlarını işyerlerinden veya evlerinden alarak 
servisimizde sorunlarını çözerek tekrar aldığımız yerlerde 
teslimlerini yapıyoruz.

Müşterilerimizin araçlarının onarım öncesi ve onarım sonra-
sı yol testlerinde ne kadar test yapıldığını gösterir haritaları 
müşteri bekleme salonumuza asarak, müşterilerin serviste-
ki araçların test için dışarı çıktığında ne kadar kilometre yol 
yaptığını görmelerini sağlayarak onlara bir güven sağlamış 
oluyoruz.

Medos Otomotiv olarak özel giydirilmiş bir hediye aracı oluş-
turduk, bu aracı yakın çevremizde dolaştırarak hem müşte-
rilerimize hem de diğer marka müşterilerine ufak hediyeler 
vererek müşteri memnuniyetini ve Medos Otomotiv’in bili-
nirliğini artırmış oluyoruz.

Medos Otomotiv, müşteri bekleme salonumuzdaki müşteri 
şikayet kutularını müşteri ile birlikte açarak oradaki sorunla-
rı müşterilerimiz daha servisden ayrılmadan çözümleyerek 

memnuniyet sağlamış oluyoruz. Hatta kendi çalışanlarımız 
bile buradaki sorunların çözüldüğünü gördükleri için müşte-
ri memnuniyetini artırıcı şikayetlerini bile bu kutulara atarak 
çözüm üretmiş oluyorlar.

Çok zor müşterileri ikna yöntemleriniz nelerdir?

Müşterilerimize her şeyden önce bizlere inanmalarını ve gü-
venmelerini isterim.Bu güven hissini müşterilerimizde oluş-
turduğumuz zaman onlarla olan bütün sorunları çözümle-
rim. 

Medos otomotiv olarak müşteri ilişkileri birimimizin görüş-
me yaptığı müşterilerle ilgili görüşme kayıtlarını her sabah 
personelimiz ile yaptığımız toplantılarda  birlikte dinleyerek 
bizim için sorun yaratacak müşterileri tespit edip o müşte-
rilere karşı nasıl bir iyileştirme faaliyeti oluşturabiliriz onun 
kararlarını alıp müşteri ile temasa geçerek müşterimizi mem-
nun ederek onun güvenini sağlarız. 

Ömer Faruk Akgün, 1963 yılında Zonguldak’ta doğdu. Hacettepe 
Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi’ni bitirdi.1998 yılın-
dan itibaren otomotiv sektöründe Peugeot ve Fiat markalarında 
Servis Müdürü olarak çalışmaya başladı. Medos Otomotiv’in açılı-
şından itibaren Servis Müdürlüğü görevini yürütmekte. Akgün, evli 
ve bir erkek çocuk babası.
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“En güzel otomobil 
sahip olduğundur”

Kenan İmirzalıoğlu

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Mercedes 
G serisi jeeplere ilgisi dizilerde göze 
çarpıyor. Özel hayatında da Mercedes 
G 500 Jeep kullanıyor. Kenan 
İmirzalıoğlu ile “Ağabeyim” dediği 
Aytekinhan Yıldırıcı’nın Zeytinburnu’nda 
Derindere Otomotiv’deki ofisinde 
buluştuk.

Röportaj: Tamer Atsan
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1974 Ankara doğumlu Kenan İmirzalıoğlu, 1995 
yılında üniversite masraflarını karşılamak için 
başvurduğu bir mankenlik ajansıyla oyunculuk 
camiasına ilk adımını atmış oldu. Best Model 
Of The World/Turkey yarışmasında aldığı birin-
cilikle yerini sağlamlaştırdı. Sanatçı Deli Yürek, 
Alacakaranlık, Acı Hayat dizilerinde rol aldı. An-
cak Deli Yürek dizisinde hayat verdiği karakterle 
öylesine özdeşleştirildi ki Ezel karakterine gelene 
dek böyle anıldı. Sanatçı şu günlerde farklı senar-
yosuyla Türkiye’yi ekrana kilitleyen Ezel dizisiyle 
hayranlarıyla buluşuyor. Ayrıca İmirzalıoğlu ‘Ej-
der Kapanı’ isimli sinema filmindeki başarısıyla 
da iyi bir oyuncu olduğunu da kanıtladı.

Otomobil sizin için ne ifade ediyor?

Otomobil sadece ayağımı yerden kesen bir ulaşım aracı de-
ğil benim için. Bir tutku olarak yerini buluyor. Hani, motorun 
o uğultulu gürültüsü, bir virajı hızla alırken camdan yüzüme 
çarpan rüzgar, otomobilin ağır ve soğuk metal gövdesinin 
yolda ilerleyişi zaman zaman aramızda bir aşk bile oluştura-
biliyor.

Bir araba almayı düşündüğümde, o arabayı piyasaya çıktığı 
andan itibaren takip ediyorum, kataloglarını inceliyorum, o 
araç ile ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Eni, boyu, yük-
sekliği gibi bütün özelliklerini, detaylarını öğreniyorum. De-
yim yerindeyse, bu araba uzun bir zaman aklımın bir köşe-
sinde kalıyor. Bindiğim aracın ne olduğunu bilmek istiyorum, 
seçimimi buna göre yaparak aracın bütün özelliklerine hakim 
oluyorum. O yüzden bugüne kadar aldığım otomobillerde 
hiç yanılmadığımı gördüm.

Bindiğim otomobile saygı duymak istiyorum. Bu yüzden ara-
cın işçilik kalitesi ve teknik özellikleri bana çok önemli gelir.

Otomobil alırken nelere dikkat ediyorsunuz?

En öncelikli olarak güvenlik ve performansına bakıyorum. 
İçindeki müzik sistemi, konforu da göz önüne alıyorum. As-
lında bu nasıl bir otomobil aldığınızla ilgilidir. Spor bir araç ya 
da jeep alırken onların kendine has özellikleri de belirleyici 
oluyor. Ben de nasıl bir otomobil tercih ediyorsam, dikkatimi 
de o aracın özelliklerine yöneltmiş oluyorum. Otomobili uzun 
bir süre incelediğim için zaten bir çok yönüne de vakıf olmuş 
oluyorum.

Jeep alırken, işçilik kalitesi, konforu öncelikli olmuyor, ne ka-
dar sağlam, güvenli ve beni yolda bırakmayacak özellikleri ön 
planda oluyor.  

Jeep bana hep yoldan çık, araziye gir hissi veriyor. Bu his bir 
özgürlük benim için.

Ben ünlü olduğum için üst segment otomobil tercih etmi-
yorum. Eğer üniversitete eğitimini aldığım matematik mes-
leğime devam etseydim de, gelirim hangi otomobili almamı 
sağlıyorsa onu tercih ederdim. Yani kendi bütçemin el verdiği 
en iyi otomobili seçerdim yine.

“Zenginlik beğendiğin bir şeyi fiyatını sormadan alabilme öz-
gürlüğüdür” demişler. Bu herkes için geçerlidir. Maaşla çalı-
şan bir kişiden tutun, şirket yöneticileri ve sahiplerine kadar 
bu duygu aynıdır. 

En güzel araba sahip olduğun arabadır. Benim ilk otomobilim 
1.8 tek kapılı Golf’tü. Şu ana kadar en değerli otomobilim de o 
oldu. Benim o zaman gücümün yettiği ilk otomobildi çünkü.

Otomobil tutkusu bana babamdan geçti. Küçüklüğümüzde 
Ankara’nın Bala köyünde çifçilik yapıyordu ve bir traktörü 
vardı. Babam için traktör hem bir araç hem de bir tutkuydu. 
Onun mazot pompası, yağ değişimi gibi hemen hemen bir 
çok bakımını kendisi yapardı. Benim de ilk tuttuğum traktör 
direksiyonudur. Babam traktörün bakımını yaparken ben ve 
ağabeyim ilgiyle bu sürecin içinde yer alırdık. Köydeki en gü-
zel ve en bakımlı traktör babamınkiydi.

"Vaktim olsa servis ve bakım 
süreçlerinde birebir bile yer almak 
isterim. Hatta araba yapılırken 
başında durmak bile isterim. İlk 
otomobil sahibi olduğumda, servise 
gittiğimde beni oradan kovdukları 
bile oluyordu. Otomobil bir tutku 
dedim, onun bütün süreçlerini 
izlemek bana büyük bir keyif veriyor 
çünkü."
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Türkiye’de otomobil sektörünü nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Ülkemizde otomobil sektörünün geldiği nokta bana kendimi 
iyi hissettiriyor. Önceleri yurt dışına çıkarak yeni otomobilleri 
ve teknolojileri orada izlerdik. Ama şimdi giderek durum de-
ğişti, dünya ile birlikte aynı anda ülkemizde çok kaliteli ve son 
model otomobiller hemen gün yüzüne çıkıyor. Dünyada her-
kesin bildiği gördüğü otomobilleri, dergilerden, internetten 
görmek yerine ülkemizde görüyor olmak bana iyi geliyor.

Önceleri ülkemiz üvey evlat gibiydi, Avrupalı ya da Amerikalı 
en güzel otomobilleri kullanıyordu. Bize kalite ve işçilik olarak 
en ucuzları geliyordu. Ya da ülkemizde üretim yapılan otomo-
billeri satın almayı seçerdik. Ülkemizde hem üretim anlamın-
da baktığımızda hem de sağlayıcı firmaların etkisiyle kaliteli 
ve son model otomobiller yer alması bu durumu değiştirdi. 
Özel üretimler, el yapımı arabalar Türkiye’ye geliyor, bu da be-
nim gibi aslında herkesi de mutlu ediyor.

İçine binip, direksiyonu tutup kullanmasak bile, bu otomobil-
leri görüyor olmak bile hoş bir duygu.

Ülkemizde otomobil üretimi de çok ciddi bir noktaya geldi. 
Bütün dünyaya ihracat yapmaya başladık. Artık Avrupalı ve 
Amerikalı özellikle ülkemizde üretilen ticari araçları kullanı-
yor. Türkiye ekonomisi için olumlu bir şey bu gelişmeler.

Ünlü olmak nasıl bir duygu?

Bazen en yakınınızdakilere bile tahammül etmek istemedi-
ğiniz yalnız kalmak istediğiniz zamanlar oluyor. Sıkıntılısınız, 
üzgünsünüz, düşüncelisiniz. Fakat sokakta tanımadıklarınıza, 
izleyicilerinize, sizi beğenenlere hoşgörülü davranmak, ilgi-
lenmek durumundasınız. Annem telefonla arıyor, kimi zaman 
onun telefonlarına bile yanıt veremediğim oluyor. Fakat so-
kak, sizi görüp yoldan çevirip elinize bir telefon tutuşturup, 
oğluyla, kız arkadaşıyla konuşmanızı istiyorlar. Ünlü ve göz 
önünde olmanın buna benzer sıkıntıları var. Bir de tabii aslın-
da çok hoş tarafı da var. Bir gün sokakta telefon tutup, oğluyla 
konuşmanızı isteyen kişi, gün geliyor otomobilime park yeri 
ararken karşıma çıkıyor örneğin. Park edeceği yeri veriyor. Se-
venlerimiz hayatımızı kolaylaştırıyor kısacası. 

OYDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aytekinhan Yıldırıcı, 
Kenan İmirzalıoğlu, OYDER Genel Sekreteri Tamer Atsan
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izi tanıyabilir miyiz?

İlk ve orta öğrenimimi Gaziantep’te tamamla-
dıktan sonra İst.Ün.İngiliz Filolojisi bölümünü 
bitirdim,Tekstil firmamızda bir süre çalıştıktan son-
ra 2006 yılında Gazikent otomotiv Peugeot bayili-
ğimizde  işe başladım. 

Sektöre nasıl girdiniz? Gaziantep ‘de otomotiv sektörünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Otomotiv sektörüne 1927 yılında Gaziantep’te Anadolu 
Garajı altında garaj işletmeciliği, akaryakıt ve lastik satışı ile 
girdik, daha sonraki yıllarda birçok otomotiv markasıyla  şir-
ketimiz bünyesinde çalışma fırsatımız oldu; Tatko-Dodge, 
Verdi Türk Motor, Jeep, Otosan-Ford, Mais-Renault, Temsa-
Mitsubishi gibi. Benim sektöre girişim ise 2006 Kasım ayında  
Peugeot bayiliğini almamızla birlikte gerçekleşti. Gaziantep 
Türkiye de otomotiv sektörü için  sanayisiyle, gün geçtikçe 
artan nüfusuyla ilerleme kaydeden bir pazar, hemen hemen 
tüm markaların bayilikleri ilimizde mevcut, ayda ortalama 
600 adet araç satılmasına karşın  nufüsu 2 milyona yaklaşan 
bir ilde bu rakamın az olduğunu ve daha da yukarılara taşı-
nabileceğini düşünüyorum.

Otomotiv Yetkili satıcılığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çoğu insanın hayallerinden biri de yeni bir otomobile sahip 

OYDER otomotiv yetkili 
satıcılarının Türkiye'ye ve 
Dünyaya açılan penceresi

Gazikent Motorlu Araçlar
San. ve Ltd. Şti  
Zeynep Kayalı Duran:
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olmaktır, müşterilerimize bizden almış oldukları yeni araçla-
rı teslim ederken onların mutluluğunu paylaşmak çok güzel 
bir duygu, ancak günümüz rekabet koşullarında düşen araç 
başı karlılıklar ve artan maliyetler göz önüne alındığında yet-
kili otomotiv satıcılarının işlerinin her geçen gün zorlaştığını 
düşünüyorum.

Hangi alanlarda müşterilerinize hizmet veriyorsunuz?

Satış, satış sonrası ve  yedek parça alanlarında Peugeot mar-
kasını en iyi şekilde temsil ederek  müşterilerimize hizmet 
vermeye çalışıyoruz.     

OYDER’e neden üye oldunuz? 

Diğer üye firmalarla iletişim kurabilmek, onlarla bilgi payla-
şımı içerisinde olmak ve vizyonumuzu daha da genişletmek 
için OYDER çatışı altında yer almaya karar verdik.

OYDER için neler düşünüyorsunuz?

OYDER otomotiv yetkili satıcılarının Türkiyeye ve Dünyaya 
açılan penceresi, otomotivcilerin seslerini duyurabilecekleri, 

sorunlarını paylaşabilecekleri ve çözüm geliştirebilecekleri  
güç birliğidir.
       
Otomotiv sektörü dışında başka alanlarda faaliyet göste-
riyor musunuz?

Otomotiv dışında Tekstil(nonwoven) ve Enerji(HES) sektörle-
rinde faaliyet gösteriyoruz.  
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Atatürk’ten Bugüne 
UÇARLAR

Uçar Otomotiv aslında kocaman 
bir aile. Gücünü birbirinden 

alan, en iyi bildikleri ve tek işleri 
otomotivci olan bir aile.

Uçar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Yıldırım Uçar

Sizi tanıyabilir miyiz? 

1966 Ankara doğumluyum. Ticareti çok sevmem, lise-
yi bitirdikten hemen sonra, babamın yanına çekti beni. 
88’den 96 senesine kadar ikinci el ticareti, 98’den sonra 
da bayi olarak otomotiv ticaretini yapıyorum. Bu işi çok 
gönül vererek yapıyorum. Bizim için sattığımız her oto-
mobil, aldığımız her ikinci el araba, servise gelen her ara-
ba çok kıymetlidir ve işimizi önemseyerek yaparız. Bu da 
tabi biraz yorucu oluyor ama severek yaptığımız için bık-
tırmıyor ve yormuyor. Yoksa bu kadar eziyetli bir mesleğin 
bu kadar özveriyle yapılması kolay değil. Çocuklarıma da 
artık hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar çok çalışmaları 
gerektiğini anlatıyorum. Yeğenlerime, çocuklarıma... Ar-

tık çalışmadan hiçbir şey yok. Yılmadan, yorulmak nedir 
bilmeden çalışılması gereken bir iş yapıyoruz. Bunları da 
onlara anlatmaya, öğretmeye, örnek olmaya çalışıyorum. 
İnşallah onlar da bu söylediklerimi özümserler. 

Dört kuşaktır otomotiv işini yapıyorsunuz? Aileniz oto-
motiv ticaretine nasıl girdi?

1930’lı yılların Ankarası’nda, iyi otomobil kullanan az sa-
yıda ki asker arasından Atatürk’ün makam şöförlüğüne 
seçilen A. Fahri Uçar, Uçar Otomotiv’in kurucusudur.

Dedem A. Fahri Uçar, Atatürk’ün ölümünden sonra köşk-
ten ayrılarak Ankara Rüzgarlı Sokak’ta esnaf kahvesinde 
otomobilcilik işine başlamış. O zaman Türkiye’de otomo-



41KASIM ARALIK 2010

tiv; üretimi olmayan, sadece ithal araçlar satılarak yapı-
lan bir meslekti. Dedemin otomotivciliğe “bas bir, kaldır 
iki” denilen çok eski kamyonet türü araçların ticaretiyle 
işe başlamış. Sonra da babamların yetişmesiyle, Anka-
ra Rüzgarlı Sokak’ta ilk açık galeri yaparak o işe devam 
etmişler. Yine o dönemlerde Amerika’dan İstanbul’a ge-
milerle gelen otomobiller, İstanbul’dan Ankara’ya götü-
rülürmüş. Babam İstanbul’a otomobil almak için otobüs-
lerle gidiyor, hatta satın alacağı otomobillerin parasını 
bacak arasında sakladığını anlatırdı. O günün şartlarında 
İstanbul’dan 12-15 arası otomobil alınarak Ankara’ya satış 
için taşınıyormuş. Sonra yeniden İstanbul’a otomobil al-
maya gidiliyor, yani büyük bir tempo ile çalışılırmış.

1957 yılında Ankara Rüzgarlı Sokakta Ankara’nın ilk gale-
risi olan Uçar Oto açılmış. İşini çok seven dedem oğulları-
na da bu sevgiyi aşılayarak onlarında otomotiv ticaretiyle 
uğraşmasını sağlıyor.

1979 yılında otomobil ticaretini işini ailem İstanbul’da 
yapmaya karar verdi. 79 senesinden sonra da İstanbul’a 
taşındık biz. 79-83 senesinde de o zaman Türkiye’de de 
otomobil açık pazarları, yani şu an Altunizade’de olan 
açık pazarların olduğu yerde devam edildi. 83 senesin-
de de şu an Altunizade’de plazamızın olduğu noktada 
galericilik olarak başlanıp, devam edildi. O dönemde de 
Türkiye’deki araba kuyruklarının olduğu, Renault’nun 
ve Fiat’ın çok kıymetli olduğu dönemlerde otomobil ti-
careti böyle yapıldı. 91 senesinde Türkiye’de TOYOTA’nın 
başlatmış olduğu plaza hamlesiyle de bütün markalar 
Türkiye’de kabuk değiştirdi. Bu sefer de biz plazalardan, 
işte TOYOTA, Ford, Renault gibi revaçtaki plazalardan 
ikinci el arabalar alarak, 96 senesine kadar ticaretimizi de-
vam ettirdik. 98’de de Hyundai olarak plazamızı devreye 
aldık. 2005 senesinde tek plaza, tek satış noktasında 4S 
adı altında –satış, servis, yedek parça ve ikinci el-, sonra 
Ataşehir’deki Uydu Showroom’umuzu açtık. Bu sene de, 
Etiler’deki Premium Showroom’umuzu açtık ve bu nokta-
ya gelindi.

Cumhuriyet tarihi kadar uzun bir süredir Uçar Ailesi 
otomobil sektörüyle uğraşıyor. Bu süreçten bakarak, 
siz otomobil sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Size göre sektör ne durumda şu an?

Bir kere şu an herşey çok kontrol altında. İnsanlar araba-
sını aldığı zaman, bir mesaj atarak kaza olup olmadığını 
öğreniyor, plakasını vererek arabanın bakımının yapılıp 
yapılmadığını öğreniyor. Şu an herkes araba almakta çok 
daha rahat, çok kolay araba sahibi oluyor. Eskiden iki şey 
çok kıymetliydi: birisi ev, birisi de araba. Ama şimdi araba 
kıymetten çıkıp artık ihtiyaç, araç noktasında bakılıyor. 
Ama tabi yine de Türkiye’deki insanlar için araç çok kıy-
metli bir unsur. Çok önemli çünkü insanların canını ema-
net ettiği bir araç. Sabahtan akşama kadar bir aracın için-
de  yaşayarak hayatını sürdüren insanlar var. Bunun için 

seçimler çok önemli. Artık bütün markalar kaliteyi çok 
önemsiyor, garantiyi çok önemsiyor.  Satışın arkasından 
gelen hizmetler de çok ön plana çıkmaya başladı. Artık 
bakış açısı böyle.

Otomotiv yetkili satıcılığı size göre neyi ifade ediyor? 
Siz nasıl bu işe girdiniz?

Otomobil ticareti tabi bizim biraz kanımızda dolaşan bir 
meslek olmuş. Şu günün şartlarında otomobil bayiliği 
kârlılık açısından çok yapılabilir pozisyonda değil. Uçar ai-
lesi olarak bu işi gelecek nesillerimize bırakıp bırakmama-
yı her gün sorgulamaya başlar bir duruma geldik. Biz bu 
işte bayrağı alırken böyle sorgulamalar yoktu. Şimdi artık 
çocuklarımız yaşamış olduğumuz sıkıntıları, günlük prob-
lemleri ve işin rekabetçi boyutundaki sıkıntıları gördükle-
ri zaman bu işlere artık soyunmama gibi düşünceleri var. 
Her ne kadar biz onları otomotivin içine çekmek istesek 
de onlar bu kârsızlıkları gördükten sonra bu işin yapıla-
bilir noktada olmadığını düşünmekteler. Ticaret mutlaka 
kârlılık için yapılır. Artık ‘en çok ben sattım, en çok ben 
yaptım’ mantığı boş bir egodan başka birşey değil. Evet 
ben de en çok satmayı seven bir insanım ama bunu kârlı 
satarak yapmayı seven bir insanım. Çünkü kârsızlık gele-
ceğimizi tamamen ipotek altına alıp, bizi bu sistem içine 
atacak bir durumda. Buna bütün bayi arkadaşlarımın çok 
dikkat etmesi gerekiyor. Rekabet her zaman çok güzel 
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ama buradaki rekabet çok acımasız ve gaddar. Ben bu-
rada suçun yarısının distribütör üretici firmalara, diğer 
yarısının da bayi teşkilatlarına ait olduğunu düşünen bir 
insanım. Suç sırf oranın veya buranın değil, bizlerin de 
suçu. Organizasyonlarımızı, plazalarımızı kârlı bir sistem 
içinde çalıştırmamız gerekiyor. Eee kârı da kontrol ede-
cek kişiler plaza sahipleri, bayi arkadaşlarım. O yüzden bu 
meslek böyle gidecekse nesillerden nesillere bırakılacak 
olmaktan çıkmak üzere. Otomotiv insanlarla devamlı iç 
içe olduğunuz bir meslek. İnsan ilişkilerini seviyorsanız 
yapılabilecek en güzel mesleklerden bir tanesi. Çok çeşitli 
gruplardan müşterilerinizin olabildiği, sizi devamlı dina-
mik tutan, devamlı enerji veren bir meslek. Ama kârsızlık 
işin içine girdiği için bunların hepsini unutturuyor. Bun-
lara tekrar değer kazandırmak için, tabi ki çok kâr değil, 
ama yaşanabilecek kârlılıkta çalışmamız gerektiğini bü-

tün arkadaşlarıma da buradan seslenerek duyurmak isti-
yorum. 

OYDER hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

10 yıldan beri OYDER’in içindeyim. OYDER bayilerimizin 
çok kıymet vermesi gereken ve çok sahip çıkması gere-
ken bir kurum. Bu işin içinde devlet, üretici firmalar, itha-
latçı firmalar, bayilerin sorunları var. Bu çok taraflı alanda 
uğraşı veren çok güzel bir sivil toplum örgütüne, biz üye-
lerinin yeterince sahip çıkmadığını düşünüyorum. 

10 yıldan beri bu derneğin mali sorunlarını bir türlü aşa-
madık. Hep başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri uğraşı-
yor. Sürekli mali sorunlarla boğuşulur hale gelinmesi beni 
çok üzüyor. Bundan dolayı da bütün bayi arkadaşlarımın 
bu derneğe sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. 
Başkanlarımız devamlı bütün yaşanan sıkıntıları en iyi 
derecede televizyonlarda, basında zaten dile getiriyorlar. 
Kârsızlıklarımızı, vergisel problemleri dile getiriyorlar ve 
çok başarılı buluyorum. Otomotiv sektörü için gözbebe-
ği bir sivil toplum örgütü olan derneğimizi hep beraber 
daha iyi noktalara nasıl taşımamız gerektiğini düşünme-
liyiz. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? 

Kârsızlık bayi teşkilatına ileriyi düşündüremez noktada. 
Bugün bütün dünyadaki global şirketler, Türkiye’deki 
bankalar, Türkiye’deki holdingler kâr marjlarını yüzde 8 ile 
yüzde 15 oranında açıklarken bizler yüzde 0.80’leri, yüz-
de 1’leri telaffuz etmekle uğraşıyoruz. Yapmış olduğumuz 
cirolar, çalıştırdığımız insanlar, bu kadar emeğin karşılığı 
değil. O yüzden herkesin kârlılıklarını gözden geçirmesi 
gerekiyor ve rekabet kurumunun da bayileri koruması 
gerekiyor. Rekabet çok güzel şey ama markalar rekabet 
etsin. Biz hem markalarla rekabet ediyoruz hem de ba-
yiler kendi aramızda rekabet ediyoruz. Hiç kaçarı olma-
yan, bandrolünden, ÖTV’sinden, KDV’sinden devletin en 
garanti vergi topladığı, bu kadar nakit paranın toplandığı 
bir sektöre sahip çıkılması gerekiyor. 
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Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak izi 
birim karbondioksit 
cinsinden ölçülen, 
üretilen sera gazı 
miktarı açısından 

insan faaliyetlerinin 
çevreye verdiği 

zararın ölçüsüdür.

K
arbon ayak izi iki ana 
parçadan oluşur: 
doğrudan/birincil 
ayak izi ve dolaylı/
ikincil ayak izi. Birincil 

ayak izi evsel enerji tüketimi ve 
ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) 
dahil olmak üzere fosil yakıtlarının 
yanmasından ortaya çıkan doğrudan 
CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

İkincil ayak izi kullandığımız 
ürünlerin tüm yaşam döngüsünden 
bu ürünlerin imalatı ve en sonunda 
bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 
emisyonlarının ölçüsüdür.

Karbon salımının ölçüsü karbon 
ayak izi. Karbon ayak izi, enerji 
tüketen her faaliyetin ortaya 
çıkardığı karbondioksit miktarı 
olarak tanımlanıyor. Karbon ayak izi, 
ister bireysel, ister şirket, ister okul 
olsun enerji tüketen tüm faaliyetler 
için hesaplanabilir. Şirketler için 
benzer çalışmalar yapılıyor. Giderek 
pahalanan enerjinin tasarruf edilmesi, 
daha verimli kullanılması ve şirket 
çalışanlarının yaşam kalitelerini 
artırmaya dönük bir dizi uygulama 
büyük bütçeler gerekmeden 
yapılabilir. Türkiye atmosferi en hızlı 
kirleten ülke ünvanına sahip. 2006 
rakamlarına göre 1990 ile 2006 
yılları arasında karbon salımlarını 
yüzde 95 arttı. Türkiye’de imalat 

sanayi ve inşaat sektörleri toplam 
karbondioksit salımının yüzde 50’sinin 
sorumlusu. Bu rakamlar ışığında, 
şirket yöneticilerinin karbon ayak 
izi kavramını öğrenip, şirketlerine 
sağlayacağı yararları görmesi, kısa 
ve orta vadede karbon ayak izlerini 
küçültmek için projeler yapılması 
büyük önem taşıyor.

Enerji sanayinin ana girdilerindendir. 
Sanayi enerjiyi kullanarak üretim 
yapar ve sonuçta su buharı, sera 
gazları gibi enerji atıklarını ortaya 
çıkartır. Sanayileşme hızlanırken, 
enerji ihtiyacı da arttı, enerji kaynağı 
olan tercih edilen fosil enerji 
kaynakları daha fazla kullanılmaya 
başlandı. Fosil enerji kaynakları 
yandığında açığa çıkarak atmosferde 
biriken karbondioksit, güneşten gelen 
radyasyonu atmosferin içine geçirerek 
dünyadan uzaya geri yansımasını 
engelliyor. Böylece küresel ısınmaya 
neden oluyor. Küresel ısınma, iklim 
değişikliklerinin ve bunların sonucu 
oluşan kuraklık, sel felaketleri, 
deniz sularının yükselmesi gibi 
büyük felaketlerin nedenidir. Tüm 
göstergeler küresel karbondioksit 
salımının yüzde 60 ile 70 arasında 
azaltmamız gerektiğini işaret ediyor. 
Yoksa daha büyük iklimsel felaketler 
yaşayabiliriz.

Küresel ısınmayı durdurmak veya en 
azından azaltmak için karbondioksit 
salınımını düşürmemiz, karbon ayak 
izimizi küçültmemiz gerekiyor. Bunun 
için fosil enerji kaynaklarını daha 
az kullanmalıyız. 2004 rakamlarına 
göre dünyadaki karbondioksit 
salınımının yüzde 36’sı sanayiye ait. 
Amaç enerjiye muhtaç olan sanayinin 
karbondioksit salımını azaltmak ise, 
bunu başarmak için iki alternatif 
var: İlki sanayinin tükettiği enerji 
miktarını düşürmek, ikincisi kullandığı 
enerji kaynağını fosil yakıtlar yerine 
yenilenebilir enerjiye kaydırmak çok 
önemlidir.
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Karbon ayakizi terimi, insanın 
yürümek ve koşmak gibi fiziksel 
aktiviteleri nasıl ki yerde iz bırakıyorsa; 
insanın yaşam aktivileri de belli bir 
tüketim gerektiriyor ve bunun sonucu 
olarak da karbon salınımı olarak 
doğada iz bırakıyor. Buna, kişinin 
karbon cinsinden doğaya bıraktığı iz 
de diyebiliriz.

Karbon ayakizi, insan aktivitelerinin 
doğaya etkisini, üretilen sera gazı 
miktarının CO2 cinsinden ölçülmesine 
verilen addır. Ulus ve kuruluşların 
küresel ısınmaya etkilerini ölçmekle 
birlikte, karbon ayakizi, karbon 
salınımını birey baza indirerek, ölçüm 
yapma şansı veriyor.

İnsan aktivitesi dolayısıyla ortaya 
çıkan CO2 miktarını ölçmekle beraber, 
ürün ve servis yaşam döngüleri 
boyunca biriken sera gazlarını da 
ölçmeye yarıyor.

Karbon ayakizi, CO2 kg veya 
ton cinsinden, Yaşam Döngüsü 
Değerlendirmesi (Life Cycle 
Assessment - LCA) adı verilen 
bir metodla hesaplanır ve fosil 
yakıtların enerji kullanımından gelen 
salınımların kısıtlanmasını sağlayabilir. 
Dolayısıyla, kişinin yaşamını idame 
etmek, iş-eğlence gibi alanlarda enerji 
kullanımı ve servis/ürün tüketimiyle, 
bireysel olarak ne kadar karbon 

salınımına sebep olduğu hesaplanır 
hale geliyor.

Karbon ayakizleri, evde ve araba, 
uçak, tren gibi ulaşım için kullanılan 
enerjiden kaynaklanan direkt 
salınımlardan veya kullanılan ürün 
veya servislerin üretiminden ya da 
tüketiminden kaynaklanan indirekt 
salınımlar sonucu oluşur.

Ulaşımda Karbon Ayak İzi

Otomobil sahibi iseniz yılda kaç 
kilometre kat ettiğinizi hesaplamanız 
gerekiyor. Ancak otomobilinizin 
markası ve tükettiğiniz yakıt cinsi çok 
önemli. Otomobilinizin markasını, 
modelini ve kullandığınız yakıt 
türünü, www.vcacarfueldata.org.
uk internet adresindeki otomobil 
işaretine tıklayarak buradan seçebilir 
ve kendi otomobilinizin karbon 
emisyon miktarını görebilirsiniz.

Sizin otomobiliniz için verilen rakamı 
bir yılda katettiğiniz kilometre 
miktarıyla çarpın. Ortaya çıkan rakamı 
da kilogram cinsine dönüştürmek 
için 1000’e bölün. İşte otomobilinizle 
bir yılda sebep olduğunuz karbon 
emisyonu! Eğer bu yolculukları tek 
başınıza yapmadıysanız otomobildeki 
kişilerin sayısına bölüp zararı 
paylaşabilirsiniz. Ortaya çıkan rakamı 
not edin.

Uçak yolculuklarının zararı çok daha 
büyük. Çünkü jet yakıtının yarattığı 
kirlilik atmosferin üst kısımlarına 

Karbon Ayak İzinizi Azaltmak İçin İpuçları

1. Tatiller: Uçakla gitmeyin.

2. Elektrik: Yenilenebilir enerji kullanın.

3. Doğal Gaz: Isınma için güneş enerjisi 
kullanının; bu yolla doğal gaz faturanızı yılda 
yüzde 70 oranında azaltabilirsiniz.

4. Seyahat: Mümkün olduğunca toplu taşıma 
araçlarını kullanın. Yerel otobüs hizmetlerinizi 
öğrenin ve kullanın.

5. Otomobil: Yolculuk ayak izinizi azaltmak için 
işe giderken arabanızı paylaşabilirsiniz.

Birşeyler satın aldığınız zaman, bu ürünlerin 
nerelerde üretildiğini ve üretimde hangi 
maddelerin kullanıldığını göz önüne alın.

ulaşarak zarar veriyor. Uçak en çok 
kalkış ve inişte yakıt tükettiğinden 
Türkiye’den Çin’e gitmek gibi çok 
uzun mesafeleri kat etmek karson 
emisyonu açısından otomobille 
gitmekten çok da farklı değil ama 
kısa mesafeleri uçakla gitmek ciddi 
zararlar veriyor. Peki yaptığınız uçak 
yolculuklarının sebep olduğu karbon 
emisyonunu nasıl öğrenebilirsiniz? 
www.chooseclimate.org/flying 
internet sitesindeki harita üzerinden 
nereden nereye uçtuğunuzu 
seçerseniz, site bu uçuşun yarattığı 
zararı sizin için hemen hesaplıyor. 
Ayrıca www.carboncalculator.org 
sitesinden uçuş noktalarını seçerek 
de bunu ton olarak öğrenebilirsiniz. 
Bunu kilograma çevirmek için 1000 
ile çarpmayı unutmayın. Bu şekilde 
yapığınız uçuşların sebep olduğu 
karbon emisyonlarını toplayıp bir 
kenara not edin.

Toplu taşımanın da etkisi yok değil. 
Bir yılda tren ile yaptığınız kilometreyi 
0.11 ile, otobüsle yaptığınız 
kilometreyi 0.09 ile, metroyla 
yaptığınız kilometreyi 0.09 ile ve 
vapur ile yaptığınız kilometreyi 0.47 
ila çarpın. Hepsini toplayıp sonucu 
not edin.

Elde ettiğiniz rakamları toplayın. İşte 
sizin bireysel olarak sebep olduğunuz 
karbon emisyonu miktarı karşınızda. 
Peki ne kadar suçlusunuz? Küresel 
ısınmaya bireysel katkınızın derecesini 
buyurun okuyun.

1000-3000 kg: Ya fazlasıyla 
çevrecisiniz.
3000-6000 kg : Çevreye duyarlı bir 
hayat yaşıyorsunuz.
6000-9000 kg : Sizinki ortalama bir 
zarar, daha dikkatli olabilirsiniz.

9000-12000 kg : Sınırı aşıyorsunuz, 
hayat tarzınızda değişiklik 
yapmalısınız.

12000-15000 kg: Dünyayı 
mahvedenler arasındasınız.

15000-18000 kg : Küresel ısınma 
konusunda tam bir canisiniz

18000-21000 kg : Felaket! 
21000 ve fazlası: Dünyanın geleceği 
için çok tehlikeli. 
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İstanbul Auto Show’un ardından...
İki yılda bir yapılan ve 800 binden fazla kişinin ziyaret 
ettiği otomobil fuarı Autoshow sona erdi. Otomobil me-
raklısı ziyaretçilerin dörtte birini kadınlar oluşturdu. 42 
markanın 100’e yakını ilk kez olmak üzere 500 farklı mo-
delini sergilediği fuar boyunca beğenilen modeller için 5 
ay sonrasına varan siparişler alındı. Birçok müşteri fuarda 
sergilenen otomobili fuar sonrası teslim almak şartıyla 
satın aldı. Özellikle ilk kez sergilenen bazı modellerde si-
pariş sayısı binlere ulaştı. Fuarın 9 günlük Kurban Bayra-
mı öncesine denk gelmesi Kasım ayı satışlarının garanti 
altına alınmasını sağladı. Böylece Ekim ayında ortaya çı-
kan 73 bin adetlik satışın Kasım ayında da tekrarlanması 
mümkün hale geldi.

Bu yıl toplam 120 bin metrekare alana yayılan fuara, 
aralarında Porsche, Ferrari, Maserati, Bentley, Citroen, 
Subaru, Infiniti, BMW, Land Rover, Aston Martin, Mini, 
Chevrolet, Kia, Lambroghini, Seat, Audi, Geely, Volkswa-
gen, Ford, Opel, Honda, Hyundai, Renault, Dacia, Mazda, 
Mercedes-Smart, Chery, Nissan, Jaguar, Peugeot, Suzuki, 
Ssangyong, Mitsubishi, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Lexus, 
Toyota, Proton, Volvo ve Skoda gibi markaların da yer al-
dığı 200’ün üzerinde firma katıldı.

Büyük küçük her kesimden yoğun ilgi 
gören Autoshow Fuarı ziyaretçi akınına 
uğradı. İstanbul Fuarcılık tarafından 
Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği 
OICA ve ODD desteğinde iki yılda bir 
gerçekleştirilen Autoshow Fuarı’nın bu 
yıl  ziyaretçi sayısı 800 bini aştı. 29 Ekim-7 
Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuarda 
son model otomobillerden klasiklere kadar 
her zevke uygun araç sergilendi. Bu yıl 
“Autoshow ve Kadın” konseptiyle kadınlara 
yönelik özel ayrıcalıklar getiren fuara kadın 
otomotiv tutkunlarının ilgisi damgasını vur-
du. Autoshow’da ailelere yönelik başlatılan 
özel indirimler sayesinde fuara çocuklarıyla 
birlikte gelen anne ve babaların sayısında 
ciddi artış gözlendi.

13. Uluslararası İstanbul 
Otomobil Fuarı 

Auto Show 2010
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Satışlar iyi gidiyor ama 
yetkili satıcı kârları az
Autoshow’u değerlendiren Otomotiv Yetkili 
Satıcıları Derneği Başkanı Şükrü Ilısal, fuarda 
satışların iyi gittiğini ama bu canlılığın bayilerin 
kârlılığını korumaya yetmediğini iddia etti. Sa-
tış adetleri ve ciroların arttığını, ancak araç sa-
tışları üzerinden elde edilen kârın yok denecek 
kadar aza indiğini kaydeden Ilısal, bu durumun 
çoğu yetkili satıcı için sabit giderlerini bile kar-
şılamaya yetmediğini ifade etti. “Autoshow’da 
birbirinden güzel araçlar, parlak ışıklar hepimi-
zin gözlerini kamaştırıyor, gün sonunda elde 
edilen hâsılata baktığımızda acı gerçekleri tek-
rar hatırlıyoruz.” diyen Ilısal, her yıl yüzde 3-5 
yetkili satıcının sistemin dışına çıktığını veya el 
değiştirdiğini, son 10 yılda teşkilatın en az yarı-
sının değiştiğini dile getirdi. Ilısal, yetkili satıcı-
lıktan para kazanabilmek için çok yüksek satış 
rakamlarına ulaşması gerektiğini, bunun da her 
geçen gün daha fazla riskleri göze almak anla-
mına geldiğini sözlerine ekledi.
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BMW

AUDI

Audi’nin Yenileri 

İstanbul  İstanbul'da
Doğuş Otomotiv-Audi Genel Müdürü 
Gino Bottaro, fuarda özellikle tüketici-
lerle ilk kez buluşturdukları modellerin 
büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Audi 
A7 modelimizin Türkiye lansmanını eski 
Milli Basketbolcularımızdan İbrahim 
Kutluay’la birlikte yaptık. Bunu hari-
cinde A1 modelimiz, gençlerin yoğun 
ilgisiyle karşılaştı. Fuarın ilk üç günün-
de tüm  modellerimize yoğun bir ilgi 
gerçekleşti” dedi.

Yeni BMW X3
BMW’nin fuarda sergilediği 25 mode-

linin arasında en önemli yeri ise yeni 
BMW X3 aldı. Çevreci otomobillerin 
yanı sıra, güvenlik özellikleri ile öne 

çıkan zırhlı otomobillere de yer veren 
BMW, fuarla birlikte 184 beygir gücün-
deki 2.0 litrelik dizel motoru ile satışına 

başladı. 

Yeni X3, sınıfında ilk kez otomatik 
şanzıman ile Start/Stop fonksiyonunu 

bir arada alabilme olanağı sunuyor. 
BMW’nin 25’nci yılını kutlayan ‘M’ 

efsanesi de dördüncü nesil BMW M3 ile 
fuardaki yerini aldı.

CHERY

Chery'den 11 Yeni Model
Mermerler Otomotiv’in Türkiye Distri-
bütörlüğünü yaptığı Chery, dünyanın 
en büyük otomobil fuarları arasında 
gösterilen İstanbul Autoshow 2010 
Fuarı’nda 11 yeni modelini görücüye 
çıkardı. Ünlü mankenler, dans gösteri-
leri ve sürpriz şovların yer aldığı Chery 
standı katılımcılardan büyük ilgi gördü. 
Fuarda Tiggo 5,Tiggo 1, Riich,  Niche 
Lux,  Niche,  Niche Hybrid, Tiggo XL, 
Chance, Fulwin ve Boss gibi en yeni 
modellerin tanıtıldığı  7’ince  salondaki 
Chery standı, fuar süresince devam 
eden hareketli şovlarla da beğeni 
topladı.
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CHEVROLET

Chevrolet'ten 

Müzikal Açılış
Chevrolet, 28 Ekim 2010 tarihinde 
Basın ve VIP günü ile kapılarını açan ve 
Türkiye’nin en görkemli fuarlarından 
biri olan İstanbul Autoshow’da 5. Salon-
da yer alan standında efsane otomo-
biller Chevrolet Corvette ve Chevrolet 
Camaro’nun Türkiye Prömiyerini ilk kez, 
Tülin Şahin, eşi Mehmet Özer ve Ameri-
kan efsanesi Grease Müzikalinin sahne 
alması ile yaptı.

CITROEN

Merakla Beklenen 
Citroen Yeni C4
Fuarda; merakla beklenen yeni C4 ve 
2011 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’de 
satışa sunulması planlanan DS seri-
sinin ikinci üyesi DS4 de vitrine çıktı. 
CITROËN standında aynı zamanda 
çevreci C-Zero, yarış tutkunlarına yö-
nelik DS3 WRC, timsah logolu Citroën 
Lacoste gibi ilgi çekici otomobiller 
ile makyajlı Citroën C5 ve C4 Picasso 
modelleri de sergilendi. Ayrıca Citroën 
ürün gamının diğer önemli araçları 
C1, Yeni C3, Nemo Combi ve Berlingo 
Combi de fuarda yerini aldı.

FIAT

Elektrikli Fiat Doblo’nun 
Dünya Lansmanı İlk Kez 
2010  İstanbul Autoshow 
Fuarı’nda Gerçekleşti
Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Koç 
Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk 
Çimen, Tofaş CEO’su Ali Pandır ve Fiat 
Marka Direktörü Okan Baş’ın katılımıyla 
tanıtılan ve küresel anlamda ilk defa bir 
fuar kapsamında sergilenen Fiat Doblo 
EV, Fiat standının “Gelecek” konseptli 
özel bölümünde otomobil severlerin 
ilgisine sunuldu. 
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İstanbul'da Ford Show
Ford Otosan Pazarlama Müdürü Serhan 
Turfan, “Autoshow’u 6 yeni araç, 17 
yeni teknoloji ve 8 yeni motor seçeneği 
ile ‘Fordshow’a çevirdik. Ancak Ford 
Otosan’ın şovu bununla sınırlı değil. Au-
toshow fırsatlarını Türkiye’nin tüm illeri-
ne ulaştırmak istiyoruz. Ford tutkunları 
tüm binek araçlara ve Transit Connect’e 
çok avantajlı fiyatlarla ve binek araç-
larda FordOptions ile sağlanan düşük 
taksitlerle, Türkiye’nin her yerindeki 
Ford Otosan bayilerine giderek sahip 
olabilecek” dedi. 

FORD

HONDA

ASIMO 10’uncu yaşını Auto 
Show’da kutladı
İstanbul Auto Show’da Honda 
Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Hideto 
Yamasaki de ilk kez basın karşısına çıktı. 
Hideto Yamasaki, toplumda satın alma, 
satma ve üretme sürecini kapsayan 
üç ayaklı bir memnuniyet oluşturma-
yı amaçladıklarını belirterek “Ben de 
Türkiye’de müşterilerimizin satın alırken 
mutlu, bayilerimizin satarken mutlu ve 
çalışanlarımızın yaratırken mutlu olma-
sını istiyorum” dedi. 

Hyundai İx20, Parıs’ten 
Sonra İstanbul'da
Hyundai’nin zengin ürün yelpazesinde 
yer alan 14 binek otomobil AutoShow 
2010’da tüketicilerle buluştu.

Yeni nesil B-Segmenti MPV (Multi 
Purpose Vehicle – Çok Amaçlı Araç) 
modeli “ix20”, bulunduğu sınıfın “kutu” 
formlu tasarım alışkanlığından uzakla-
şarak Hyundai‘nin modern ve yenilikçi 
tasarım anlayışı doğrultusunda daha 
dinamik ve sportif iç ve dış görünümle 
Türk tüketicisinin karşısına çıktı.

HYUNDAI
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SKODA

Skoda, özellikle bu yıl 
piyasaya sunduğu Yeti ve 
ilk kez fuarda sergilediği 
Superb Combi ile büyük 
ilgi topladı
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Mah-
mut Kadirbeyoğlu piyasaya sunulan 
yeni modeller ve mevcut ürünlerin-
deki teknolojik yenilikleri tüketicilerle 
tanıştırma imkanını Autoshow 2010’da 
yakaladıklarını belirterek “2010 yılı hem 
sektörümüz hem de markamız için 
önemli bir atılım yılı olarak sürüyor” 
dedi.

PEUGEOT

Kuruluşunun 200.'üncü 
Yıldönümünü Kutladı
Peugeot, Autoshow fuarındaki stan-
dında “Motion & Emotion” olarak ifade 
edilen yeni marka kimliğini gözler 
önüne sererek, kuruluşunun 200’üncü 
yıldönümünü İstanbul’da kutladı. 
Peugeot, fuarda yeni büyük aile modeli 
508’i Paris’te düzenlenen dünya prö-
miyerinin ardından ilk defa uluslararası 
bir pazarda sergiledi. Markanın yeni 
tasarım simgesi olan SR1 fuardaki yerini 
alırken, elektrikli modeli iOn ve 3008 
HYbrid4 de markanın çevreci kimliğini 
ortaya koyuyor. 

RENAULT

Renault'tan Çevreci 
Araçlar
Renault, otomobile olan derin tutkusu-
nu, çevreye olan duyarlılığını ve estetiği 
Auto Show 2010’da Renault Standı’nda 
sergiledi

Ekoloji ve ekonominin ortak imzası 
eco2 konseptinin vurgulandığı 1595 
metrekarelik Renault standında 19 araç 
sergileniyor. Herkes için kullanımda 
Sıfır Salımlı ulaşım olanağının sunul-
masını sağlayan tek çözüm olan yüzde 
100 elektrik motorlu araç modellerini 
Autoshow 2010’da otomobilseverlerle 
buluşturdu.





54 KASIM ARALIK 2010

İSTANBUL AUTOSHOW

Yeni Volvo V60 ve S60 
R-Design, otomobil 
tutkunlarıyla buluştu
Volvo Cars, 13. Auto Show 2010 
Fuarı’nda yeni modelleri V60 ve S60 
R-Design’ın Türkiye lansmanını gerçek-
leştirdi. 
Süper star Ajda Pekkan ve Behzat 
Gerçeker’in yönetimindeki ENBE 
Orkestrası’nın müzik ve dans ziyafetiyle 
örtüleri kaldırılan yeni modellerin tanı-
tımında; Volvo Cars Overseas Başkanı 
Lex Kerssemakers ve Volvo Car Türkiye 
Genel Müdürü Torben Eckardt da hazır 
bulundu. 

İstanbul Auto Show’da 
Volkswagen'in Yeni 
Modellerine Yoğun İlgi
İstanbul Auto Show’un, otomotiv 
sektörü açısından önemli bir organizas-
yon olduğunu söyleyen Doğuş Oto-
motiv – VW Ticari Araç Genel Müdürü 
Kerem Güven, “Hızlı girdiğimiz 2010 yılı 
içerisinde gerçekleştirdiğimiz kampan-
yaların da katkısıyla ilk 9 ay itibarıyla iyi 
bir satış grafiği elde ettik. Yılı hedefle-
diğimiz noktada tamamlamak adına, 
Fuar bizim için son derece uygun bir 
platform oldu açıklamasında bulundu.

TOYOTA

VOLVO

VOLKSWAGEN

Toyota Teknolojik 
Yenilikleriyle İstanbul Auto 
Show 2010’da Yer Aldı
Toyota, 4 salondaki standında satışa su-
nulan modellerinin yanısıra B-MPV sını-
fının yeni gözdesi olmaya aday Verso-S 
modelini, hibrid ve şarj edilebilir (plug-
in) hibrid araçlarını sergiledi. Geleceğin 
kişisel ulaşım aracı i-REAL modelininin 
gösteriler eşliğinde tanıtımı da gerçek-
leşti. İkinci salonda bulunan standda 
da efsanevi Land Cruiser ve Kuzey 
Kutbu’na gidebilen dünyadaki tek 4x4 
araç olan Hilux Polar gibi Toyota’nın 
gözde 4x4 araçları yer aldı.
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SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Siz Kışlıklarınızı Aldınız Peki, 
Lastikleriniz Kış İçin Hazır mı?
Lassa, segmentinde lider olan ve üstünlüğü TÜV SÜD tarafından 
tescillenen Snoways ERA’nın yanı sıra yine rakiplerinden 
üstünlüğü TÜV tarafından tescillenen Competus Winter ile de 
pazarda lider olmaya hazırlanıyor. Lassa ayrıca çivili kış lastiği 
ve hafif ticari araçlar için ürettiği kış lastikleri ile de sürücülere 
farklı çözümler sunuyor

Güvenliği TÜV SÜD tarafından tescilli Lassa kış lastikleri 
kışın kaza oranlarını azaltmayı hedefliyor.

K ış lastiğinde tercih edilen ilk marka olan 
Lassa’nın ürün gamı genişliyor.   Her araç 
için kışın zorlu yol koşullarında mükem-
mel manevra kabiliyeti ve yol tutuş sunan 
Lassa ürün grubundaki TÜV SÜD onaylı 
kış lastikleri bu yıl da sürücülere en gü-

venli yol arkadaşı olacak.

Lassa bu kış; tüketiciler tarafından en çok tercih edilen Sno-
ways ile binek araçlar için; bu sezon raflardaki yerini alan 
Competus Winter ile 4x4 ve SUV’ler için; çivi takılabilen yapı-
ya sahip olan Iceways ile zorlu dağ yollarına çıkacak araçlar 
için; Wintus ve Snoways 2C ürünleri ile de hafif ticari araçlar 
için güvenli ve konforlu sürüş garantisi sunuyor.

En zorlu kış koşullarında bile rakiplerine göre daha kısa me-
safede durmayı sağlayan Lassa kış lastikleri ile detaylı bilgiye 
www.lassa.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Rakiplerinden üstünlüğü tescillendi

Kış lastiği takılı binek araçlarda yapılan araştırma sonucun-
da yüzde 20’ye yakın oran ile en yüksek pazar payına sahip 
olan Lassa Snoways, binek araç kış lastiğinde tercih edilen ilk 
marka olma unvanını sürdürüyor. Yıllardır Türkiye’nin en çok 
tercih edilen kış lastiği Snoways’in rakipleri arasındaki üstün-
lüğü bağımsız test kuruluşu TÜV SÜD tarafından da test edi-
lip tescil edildi. Bu farkını satış rakamlarında açık ara ortaya 
koyan Lassa Snoways’in en çok tercih edilme nedeni ise kış 
aylarının zorlu yol koşullarında mükemmel yol tutuş ve fren 
performansı sağlaması oluyor.

Serinin en genç üyesi, Snoways ERA ise dikkat çeken ürünler 
arasında yer alıyor. Yuvarlatılmış omuz yapısı ve köşeli blok-
ları sayesinde karlı ve buzlu zeminlerde de yola çok daha iyi 
tutunuyor. Geliştirilmiş yönlü sırt yapısıyla ıslak zeminde üs-
tün su tahliyesi sağlayan Snoways ERA, yüksek hızlarda bile 
savrulma riskini minimuma indiriyor. Kontrolün sürücüde 
kalmasına olanak tanıyan ve yüksek silika oranına sahip özel 
karışımıyla -40 derecede bile esnekliğini koruyabiliyor. Sno-
ways ERA kış lastikleri, hava sıcaklığı 7 derecenin altındayken 
ıslak ve soğuk yol koşullarında, özel geliştirilen karışımı ve bu 
yol koşulları için tasarlanan deseni sayesinde daha iyi fren-
leme, mükemmel kontrol ve çekiş imkanı veriyor. Gelişmiş 
silika kullanılan karışımıyla fren mesafelerini kısaltırken, ıslak 
zeminde aracın daha iyi tutunmasına da olanak tanıyor. Ge-
lişmiş simulasyon programları ile tasarlanan deseni, su tahli-
yesini dengelerken, kızaklama ihtimalinin minimum olması-
nı ve özellikle ıslak, kaygan zeminlerde yol tutuşunu artırıyor.

Konfor, uzun ömür ve her türlü zeminde kısa fren mesafesiyle 
güvenli yolculuklar için tasarlanan Snoways ERA, güçlü yapı-
sı ve geliştirilmiş özel desen tasarımıyla üstün sürüş dengesi, 
sessiz bir sürüş deneyimi sağlamanın yanı sıra, lastik ömrü 
boyunca sürekli yüksek performans sunuyor.
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Neden Kış Lastiği?

Yaz lastiklerden farklı olarak tasarlanmış kış lastikleri, 
hava sıcaklığı 7Co’nin  altındayken yağmurlu karlı ve buz-
lu yollarda direksiyon hakimiyetini artırıp, durma mesa-
fesini kısaltması nedeniyle son yıllarda daha fazla tercih 
ediliyor.

Kış aylarında meydana gelen trafik kazalarında lastiğin 
fiziki durumu ile mevsime uygun lastik seçiminin büyük 
önem taşıdığı göz önüne alındığında bu kış mevsiminde 
kış lastiği kullanımı hayati önem taşıyor.

Kış lastikleri, yalnızca karlı ve buzlu yollarda değil, özel-
likle Kasım ve Nisan ayları arasında değişken hava ve yol 
koşullarında aracın dengeli ve güvenli hareket etmesini 
sağlıyor. Kış lastikleri, özel olarak geliştirilmiş tasarımı ve 
hamuru ile en düşük hava sıcaklıklarında bile yumuşak-
lıklarını ve dayanıklılıklarını koruyan ve sıcaklık düşüşle-
rinde performanslarını  kaybetmiyor. Sürücülerin en çok 
zorlandıkları ıslak, çamurlu, kaygan, karlı, erimiş karlı ve 
buzlu zeminlerde yol tutuş, güçlü çekiş, güvenli frenleme, 
dengeli ve konforlu sürüş sağlıyor. Özel sırt desen tasa-
rımı sayesinde suyu en hızlı şekilde tahliye ederek suda 
kızaklama (aquaplanning) riskini en aza indiriyor.

Özel bir simulasyon teknolojisi kullanılarak gürültü seviye-
sinin en aza indirildiği ve performansı TÜV tarafından da 
tescillenen Snoways ERA’yla ilgili detaylı bilgi ve videolara 
www.snowaysera.com adresinden ulaşılabiliyor.

4x4’lerin kış aylarındaki gücü Competus Winter ile artıyor

Lassa kış lastikleri ürün gamının yeni üyesi Competus Winter 
da TÜV SÜD tescili ile 4x4 ve SUV araçlar için üretilen lastikler 
segmentinde liderliği hedefliyor. Lassa’nın 4x4 lastik ailesin-
den yeni kış lastiği Competus Winter 7Co’nin altındaki özel-
likle yağmur ve karlı havalar başta olmak üzere tüm kış koşul-
larında 4x4 ve SUV araçların gücüne güç katıyor. Mükemmel 
frenleme, ıslak yol tutuşu performansı ve sürüş rahatlığıyla 
dikkatleri üzerine çeken Lassa Competus Winter, TÜV SÜD 
tarafından yapılan rakip karşılaştırılması sonucunda ıslak ve 
kuru zeminlerde kısa frenleme mesafesi avantajında üstün-
lük sağladığını gözler önüne seriyor.

Lassa Yol Yardımı her an yanınızda

Lassa, arıza ve benzer nedenlerle sürücülerin yolda kalma-
ları durumunda yardımınlarına yıllardır ‘Lassa Yol Yardımı 
ile koşuyor. Yaz ve kış otomobil lastikleri için her konuda 
Türkiye’nin her yerinde, 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet sunu-
luyor. Ayrıca Lassa bayileri otomobile kış lastiği takıldığı dö-
nemlerde, sürücülerin yaz lastiklerini uygun koşullarda sak-
lama hizmeti de veriyor. Tüm bu hizmetler ile ürün kalitesine 
değer katmayı ve müşterilerinin beklentilerini karşılamayı 
hedefleyen Lassa’nın hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi-
yi Lassa Müşteri İletişim Merkezi’nden alabilirsiniz. 

Lastikler için pratik bilgiler

Doğru hava basıncı nedir? Nasıl olmalıdır? 

Lastiğin söz konusu araç altında en iyi performansı 
verebilmesi için gereken basınca doğru hava basıncı 
denir. Lastiklere araç üreticisinin tavsiye ettiği basınç 
değerleri uygulanmalıdır. Bu değerler aracın kapı için-
de veya yakıt deposunun kapağında bulunan etiketler-
den ya da kullanım kitapçığından öğrenilebilir. Lastik 
basınçları her zaman lastikler soğuk iken ölçülmelidir. 

Lastik basınçlarında mevsimsel farklar etkili olur mu? 

Lastiğin içine basılan gaz ne olursa olsun fizikteki gaz-
lar kanunu geçerlidir. Bir başka deyişle aynı lastik ve 
aynı hava miktari söz konusu olduğunda bile 0 dere-
cedeki basınç değeri 30 derecedeki basınç değerinden 
yaklaşık olarak %10 daha düşüktür.  Doğru uygulama, 
her mevsimde lastiklerin hava basıncını soğuk durum-
da iken araç üreticisinin tavsiye ettiği değerlere getir-
mektir.

Binek araçlarda rotasyon neden gereklidir ve nasıl 
yapılmalıdır? 

Binek araçlarında kullanılan lastiklerin çekiş aksı ve boş 
aks olarak aşınma seviyeleri farklıdır. Çekiş aksındaki 
lastiklerin daha hızlı aşınması sonucu aracın dengesi 
ve yol tutuş özellikleri zamanla bozulabilir. Buna en-
gel olmak ve tüm lastiklerin olabildiğince eşit biçimde 
aşınmasını sağlamak için belli zamanlarda lastiklerin 
yerlerinin değiştirilmesine rotasyon denir. 

Rotasyon, ön ve arka akstaki lastiklerin yer değiştirme-
siyle gerçekleştirilir. Standart lastiklerde çeker akstaki 
lastikerin aynı tarafta kalması, boş akstakilerin ise çap-
raz değişmesi yapılmalıdır. 

Lastikler ne zaman değiştirilmelidir? 

Lastiklerin yasal olarak diş derinliği 1.6 mm. kaldığında 
değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sınırı kolayca anlamak 
için lastiğin değişik bölgelerinde diş derinliği aşınma 
göstergesi bulunur. 1.6 mm. yüksekliğindeki bu gös-
terge ortaya çıktığında lastik ömrü yasal olarak bitmiş 
demektir. Buna karşılık özellikle yağışlı havalarda lastik-
lerin güvenli olması için diş derinliğinin 3 mm. değeri-
nin altına düşmeden değiştirilmesini tavsiye edilir.

‘nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
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YENİ TEKNOLOJİLER

Çevreci Otomobiller

Benzin deposu, motor ve vites kutusundan oluşan ve kimya-
sal bağ enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir sistemdir. 
Hybrid arabalarda ise bu sisteme ek olarak bir elektrikli mo-
tor bulunmaktadır. Bataryalar bu durumun sisteme getirdiği 
eklemelerden birisidir. Hybrid arabalardaki elektrik moto-
runun uzun süreli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak 
için güçlü bataryalara ihtiyaç vardır. Diğer bir deyişle, benzin 
deposu motor için ne demekse, bataryalar da elektrik mo-
toru için aynı anlamı ifade etmektedir. Ancak, günümüzün 
teknolojisiyle üretilen bataryalar, çok etkili olmamalarının 
yanı sıra oldukça da ağırdırlar. İkinci olarak, hybrid arabaların 
içinde büyük bir dinamo bulunmaktadır. Bu araçlar ihtiyaç 
duydukları bütün elektriği sadece şarj olurken bataryada bi-
riken elektrikten karşılayamazlar.

Mümkün oldukça her türlü kaynağın kullanılması gerekmek-
tedir. Dinamo ise bu kaynakları elektrik enerjisine çevirme-

Hibrid (melez) otomobillerin 
amacı benzin sarfiyatını 
azaltmaktır. Bunu sağlamak için 
sıkışık trafikte, düşük hızlarda 
benzin motoru yerine elektrik 
motorunu kullanmakta ve bu 
sayede 0 emisyon salınımı 
sağlamaktadırlar. Elektrik 
motorunun çalışması için gerekli 
enerji benzin motoru çalıştırıldığı 
zamanlarda ya da frenleme 
sırasında akülere şarj edilmektedir. 
Bu yüzden hibrid araçların 
elektriğe bağlanarak şarj edilmesi 
gibi bir gereksinim yoktur.



59KASIM ARALIK 2011

de kullanılır. Tekerleklerin dönerken bir yandan bataryaları 
doldurması dinamolar sayesinde mümkün kılınmıştır. Ay-
rıca, benzinli motorun gerektiği zaman çalıştırılması da di-
namolardan sağlanan elektrikle oluşmaktadır. Diğer bir ek 
parça PSD (Power Split Device)dir. Oldukça önemli bir par-
ça olan PSD, benzinli motoru, elektrik motoru ve dinamoyu 
birbirine bağlayan bir vites kutusu gibi karmaşık bir görevi 
üstlenmektedir. Tanımdan da kolayca anlaşılacağı gibi PSD, 
bu sistemin belkemiğidir. Ayrıca benzinli motor ile elektrik-
li motorun bağımsız şekilde ya da gerektiği zaman birlikte 
arabaya güç aktarmalarını sağlamaktadır. Ek olarak, benzinli 
motorun dinamo doğrultusuyla bataryaları doldurması da 
PSD sayesinde olmaktadır. Son olarak, sisteme bir de elekt-
rikli motor eklenmiştir. Görmeye alıştığımız oyuncak araba-
lardakine kıyasla oldukça büyük ve güçlü olan bu elektrikli 
motorlar, bir tona yakın bir arabayı belli hızlarla tek başına 
hareket ettirebilmektedir.

Dünyada o kadar çok otomobil var, egzozlardan çıkan gaz-
lar küresel ısınma probleminde etken nedenlerden birisi 
olmuştur. Bu noktada, hybrid arabalar doğaya verilen zara-
rı en aza indirmede büyük bir görev üstlenmişlerdir. Hybrid 
teknolojisiyle, bir arabanın benzin tüketimini yüzde 50’ye 
varan oranda düşürebiliyor olması da bu konunun önemini 
net bir şekilde açıklamaktadır. Benzin tüketiminin azalması 
sadece doğaya değil, aracın kullanıcısına da yararlıdır. Özel-
likle hybrid arabalar, benzini az tüketmelerinden dolayı eko-
nomik açıdan oldukça kullanışlıdır.

Yeşil Teknolojiler

Benzinli ve dizel motorlar her ne kadar son derece verimli 
olsalar da, bu performanslarının bir bedeli vardır. Atmosferi 
kirleten ve daha uzun vadede iklim değişikliklerine yola aça-
bilecek CO2 ve diğer gazların ve partiküllerin salınmasından 
sorumludurlar. Toyota, bu nedenle emisyonları çok daha 
düşük düzeylere indiren teknolojiler geliştirmeye odaklan-
mıştır. Benzinli ve dizel motorlar, önümüzdeki yıllarda büyük 
olasılıkla otomotiv gücünün ana kaynağını oluşturmaya de-
vam edeceğinden, bu teknolojilerin çevreye etkilerini azalt-
mak için büyük bir çaba harcanmaktadır.

Toyota, alternatif güç kaynaklarından güç alan motorların 
geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. En çok 
umut vaat eden yaklaşımlardan birisi, iki farklı güç kaynağını 
tek bir sistemde birleştirerek, her iki kaynağın da performans 
potansiyelinden faydalanmayı esas almaktır. Hibrid teknolo-
jisi adı verilen bu yaklaşım, Toyota’nın çevre dostu araçlar 
üretme hedefi doğrultusunda en çok umut vaat eden geliş-
tirme alanlarından biridir.

Dizel motorlar çevreyi benzinli motorlardan daha fazla mı 
kirletiyor?

Dizel motorlar, benzinli motorlarda daha az yakıt kullanır ve 
bu motorlara göre toplamda daha az CO2 üretir. Ancak dizel 
motorlar benzinli motorlara göre daha fazla partikül miktarı 
ve nitrojen oksit üretir. İleri teknolojiler sayesinde her iki tür 
motorun da verimliliği ve temizliği iyileştirilebilir.

Dizel motorlar, benzinli motorlara göre çok daha verimli güç 
kaynakları olsalar da, bu verimliliğin bir bedeli vardır. Dizel 
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YENİ TEKNOLOJİLER

egzozunda yanmamış karbon bileşiklerinin yanı sıra nitrojen 
oksit de içeren, yüksek düzeylerde partikül miktarı bulunur.

Toyota, yıllar içinde dizelin çevreye zararlı etkisini azaltan bir 
çok motor teknolojisi geliştirdi. Örneğin, Common Rail Dizel 
teknolojisi (D-4D), CO2 emisyonlarını azaltmaktadır. Ayrıca 
Partikül miktarını ve nitrojen oksidi azaltmak için özel ka-
talizörler geliştirildi. Toyota’nın geliştirmiş olduğu D-4D ve 
egzoz gaz çevrimi gibi teknikler, araç egzozunda bulunan 
hidrokarbon, karbonmonoksit ve partikül miktarını azalt-
maktadır.

Toyota, 2003’te bu farklı teknolojileri Toyota Gelişmiş Te-
miz Dizel Teknolojisi (Toyota D-CAT) adı verilen yeni bir 
entegre çözümde birleştirerek dizel motor teknolojisinde 
çığır açan bir değişiklik yaptı. Bu ileri teknoloji, aynı anda 
hem partikül miktarını hem de nitrojen oksitleri azaltarak 
<strong>dünyanın en temiz dizel motor teknolojisini yarat-
mıştır! 2005 yılında, Polonya’da üretilen Toyota D-CAT tekno-
lojisi yeni, 2.2-litre yüksek güçlü (177 DIN hp) dizel motorda 
kullanıldı. Toyota’nın yeni 2.0-litre D- D 125 dizel motoru, 
partikül emisyonunu daha da azaltmak için dizel partikül 
filtresi ile birlikte kullanılabilir. Toyota’nın hedefi dizel mo-
torların emisyon performanslarının benzinli motorlarla eşit 
olmasını sağlamaktır.

D-4D 2.2 litre Toyota D-CAT motoru, özel teknolojilerin en-
tegrasyonuyla çok düşük düzeylerde NOx ve partikülü üre-
tilmesini sağlar.

HİBRİD TEKNOLOJİSİ

Hiç bir motor teknolojisi emisyon sorununa tek başına ideal 
bir çözüm getiremez. Hepsinin kendine özel eksiklikleri var-
dır. Benzinli motorlar dizel motorlara göre daha az nitrojen 
oksit ve kayda değer düzeyin altında partikül miktarı üretir. 
Diğer yandan, dizel motorların yakıt verimliliği daha iyidir ve 
benzinli motorlardan daha az karbondioksit üretirler. Elekt-
rikli araçlar gibi petrol bazlı olmayan güç kaynaklarından 
güç alan araçlar, temiz olmalarına karşın yeterli genel sürüş 
performansı ve kabul edilebilir sürüş mesafesi sağlamaktan 
uzak kalırken, bir de sürekli şarj edilmeleri gerekir.

Peki ya farklı türde güç kaynaklarını birleştirerek, avantajla-
rını geliştirmek ve eksikliklerini azaltmak mümkün olsaydı?

Şu anda Toyota şirketinin temel araç teknolojilerinden biri 
olan Toyota Hibrid Sistemi’nin yaratılmasıyla bu ilerleme 
gerçekleştirildi. Hibrid teknolojisi, kullanılan yakıt türünden 
(benzin, dizel, alternatif yakıtlar ve yakıt hücresi) bağımsız 
olarak, farklı güç aktarım sistemlerinin verimliliğini artırmak 
üzere etkin bir şekilde kullanılabilir. Hibrid araçlar daha dü-
şük emisyon düzeyleri ve yakıt tüketimi sağlamakla kalmaz, 
elektrikle çalıştıklarında son derece sessiz bir sürüşle, etkile-
yici bir performansı bir arada sunarlar.

Hibrid teknolojisinin otomotiv alanında yaptığı devrim, iki 
farklı güç kaynağından gelen enerji akışlarının akıllı yöneti-
mine olanak vermesidir. Bu sayede sürüş performansının her 
boyutu - hızlanma, açık yol, frenleme, dur kalk - optimum bi-
çimde gerçekleştirilir.

Bu son derece yenilikçi çözüm, yakıt tüketimini en aza indir-
mek üzere tasarlanmış bir benzinli motorla, nikel metal hid-
rid elektrik pil paketinden güç alan sıfır emisyonlu elektrikli 
motordan oluşur. Bu her iki güç kaynağı da, son derece ge-
lişmiş bir güç yönetim sisteminin denetiminde birlikte çalışa-
rak maksimum toplam sürüş verimliliği sağlar.

Toyota Hybrid Synergy Drive

Hybrid Synergy Drive (HSD), dünyanın en çok satan hibrid 
otomobili Toyota Prius dahil, Toyota markasının geliştirdiği 
yeni nesil hibrid araçların temelinde yatan konsepttir.

HSD, sürüş keyfi ve performansını yakıt tasarrufu, düşük 
emisyonlar ve sessiz sürüşle bir arada sunar. Araca güç ver-
mek için benzinli motorla elektrikli motor birlikte kullanılarak 
“sinerji” yaratır. Artık eskisinden daha da güçlü olan elektrikli 
motor, daha yüksek oranda bir elektrik/benzin kullanımına 
izin verdiğinden, hem performans hem de verimlilik büyük 
ölçüde iyileştirilmiştir.

Prius’ta kullanılan Hybrid Synergy Drive 
sisteminin faydaları

l Kusursuz sürüş performansı: D segmentindeki bir dizel 
motorla benzer bir hızlanma elde edilir.
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l	Düşük yakıt tüketimi:100 km’de 4.3 litre – B segmentinde 
bir dizel otomobile eşdeğer.

l	Düşük emisyonlar: Kombine çevrimde bir önceki nesilde 
120 g/km olan CO2 emisyonu, yeni nesilde 104 g/km dü-
zeyine düşürüldü.

l	Sessiz sürüş: HSD sadece elektrikli motorla çalışır ve tama-
men sessiz bir sürüş deneyimi sağlar.

B segmentindeki otomobiller, Toyota Yaris gibi kompakt oto-
mobillerdir. D segmentindeki otomobiller ise, Toyota Aven-
sis gibi daha büyük ve güçlü otomobillerdir.

Toyota Üretim Sistemi

İşyeri standartlarını yükseltmeye yönelik sürekli çabalar sa-
yesinde fabrikalarımızdaki üretimin çevreye etkisi önemli 
ölçüde azalmıştır.

Örneğin Toyota’nın İngiltere ve Fransa’daki araç fabrikala-
rında sıfır atık gömme hedefine ulaşılmıştır*. Çalışanlar TPS 
ilkelerini uygulayarak üretim atıklarının nasıl oluştuğunu 
dikkatle incelemiş ve ortaya çıkan tüm ‘atık’ maddelerin azal-
tılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi için uy-
gun çözümler üretilmiştir. Bunun sonucunda, 2001 yılından 
bu yana gömülen atıkların miktarında %73’lük bir azalma 
sağlamıştır. 2001’den bu yana

l	Avrupa’daki tüm fabrikalarda otomobil başına harcanan 
toplam enerji miktarı %37 azaltılmıştır.

l	Ayrıca, Avrupa genelinde su tüketimi de %34 azaltılmıştır.

l	Ambalaj atıkları tamamıyla geri döndürülebilir ve geri dö-
nüştürülebilir ambalajların kullanılmasıyla azaltılmıştır.

l	Boyanan yüzeyin metrekaresi başına uçucu organik bile-
şik emisyonu %21 azaltılmıştır. 

l	Sıfır atık gömme: 1997’de gömülen atık miktarının %3’ün-
den az.

Toyota Prius’ta daha yeşil üretim

Yeni Prius modelinin üretim süreci, otomobili üretmek için 
gereken enerji miktarını azaltacak şekilde organize edilmiş 
ve böylece üretim sırasında salınan CO2 emisyonu daha ön-
ceki Prius üretim fabrikasına oranla %31 azaltılmıştır.

Zemin döşemesinde özel bir bitkisel Eko-plastik kullanılmış-
tır. Böylece, üretim sırasında salınan CO2 emisyonu daha da 
azaltılmıştır.

Kullanılan aküler daha küçük ve daha etkilidir. Bu sayede, 
bir önceki Prius nesliyle karşılaştırıldığında, imalat sırasında 
%33 daha az CO2 emisyonu ortaya çıkmıştır. 
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Otomotiv Pazarı 
Ocak-Kasım 2010
Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı 
Ocak-Kasım dönemi otomobil ve hafif 
ticari araç toplam pazarı 612.544 adet 
olarak gerçekleşti. 468.203 adet olan 2009 
yılı 11 aylık otomobil ve hafif ticari araç 
pazar toplamına göre satışlar %30,83 
oranında arttı.

2010 yılında otomotiv sektörü beklentilerin üzerinde bir talep 
ile karşılaştı. Ekonomik aktivitenin ve büyümenin hızlanması, 
kredi piyasalarındaki normalleşme, krizden çıkış sinyalleri ve 
güven ortamındaki iyileşme, düşük faiz ortamı, TL’deki değer-
lenme, düşük Euro kuru ve şirketlerin yoğun kampanyaları gibi 
etkenler bir araya gelerek yılın genelinde sektörümüzde bekle-
nenin üzerinde talep oluşmasına yol açtı.

2010 yılı Kasım ayında, geçen yılın Kasım ayına göre otomobil 
satışları %181,54 oranında artarak 50.061 adet olarak gerçek-
leşti. 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam otomobil satış-
ları geçen yılın aynı dönemine oranla %31,24 artarak 410.323 
adet oldu.

2010 yılı Kasım ayında, hafif ticari araç pazarı geçen yılın Kasım 
ayına göre %134,76 oranında artarak 23.901 adet oldu. Ocak-
Kasım toplam hafif ticari araç satışları da aynı dönem için geçen 
yıla oranla %29,99 artarak 202.221 adet olarak gerçekleşti.

ACEA tarafından açıklanan en son veriler doğrultusunda; AB 
(27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2010 yılı Ekim ayında 2009 
yılı Ekim ayına göre %16,1 daralma yaşandı ve 1.061.977 adet 
seviyesinde otomobil pazarı gerçekleşti. 2010 yılı Ocak - Ekim 
dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %5,0 azalışla 11.628.571 adet olarak ger-
çekleşti. 2010 yılı Ekim ayı otomobil satışları ile Türkiye, Avru-
pa otomobil satışlarında 6. sırada yer aldı. 2010 yılı Ocak-Ekim 
döneminde ise otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil 
satışlarında sıralamasında yine 8. sırada yer aldı.

ACEA tarafından açıklanan en son veriler doğrultusunda; AB 
(27) ve EFTA ülkeleri toplamında, 2010 yılı Ekim ayında 2009 yılı 
Ekim ayına göre %7,3 artış yaşandı ve 130.039 adet seviyesinde 
hafif ticari araç pazarı gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Ekim dönemi 
toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre %8,7 artış ile 1.267.753 adet olarak gerçekleşti. 
2010 yılı Ekim ayı hafif ticari araç pazarı satışları ile Türkiye, Av-
rupa hafif ticari araç pazarı satışlarında 2. sırada yer aldı. 2010 
yılı Ocak-Ekim döneminde ise hafif ticari araç pazarı satışları ile 
Türkiye, Avrupa hafif ticari araç pazarı satışlarında sıralamasın-
da 3. sırada yer aldı.

J.D Power, 2010 yılı 3. Çeyrek itibariyle dünya otomotiv pazarı 
tahminlerini revize etti. 2.Çeyrek tahminlerine göre dünya top-
lam otomotiv pazarının geçen yıla oranla %8,4 artarak, yaklaşık 
71 milyon 513 bin adet araç satışı olması beklenirken, 3.çeyrek 
tahminlerine göre %11,0 artış ile 73 milyon 312 bin adet araç 
satışına yükseltildi.  

Otomobil + Hafif Ticari Araç Ocak-Kasım 2010 Pazarı
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Parekende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak - Kasım 2010

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 485 485 0 0 0 0 485 485

Audi 0 8.192 8.192 0 0 0 0 8.192 8.192

Bentley 0 14 14 0 0 0 0 14 14

BMC 0 0 0 596 0 596 596 0 596

BMW 0 7.989 7.989 0 0 0 0 7.989 7.989

Chery 0 2.019 2.019 0 293 293 0 2.312 2.312

Chevrolet 0 14.403 14.403 0 0 0 0 14.403 14.403

Chrysler 0 157 157 0 0 0 0 157 157

Citroen 0 9.416 9.416 7.394 6.781 14.175 7.394 16.197 23.591

Dacia 0 10.206 10.206 0 4.879 4.879 0 15.085 15.085

Daihatsu 0 534 534 0 0 0 0 534 534

DFM 0 0 0 0 1.655 1.655 0 1.655 1.655

Dodge 0 72 72 0 0 0 0 72 72

Ferrari 0 14 14 0 0 0 0 14 14

Fiat 27.858 7.865 35.715 48.085 3.208 51.293 75.935 11.073 87.008

Ford 0 43.849 43.849 49.655 1.532 51.187 49.655 45.381 95.036

Geely 0 1.678 1.678 0 0 0 0 1.678 1.678

Honda 8.455 4.523 12.978 0 0 0 8.455 4.523 12.978

Hyundai 25.926 14.675 40.601 163 1.791 1.954 26.089 16.466 42.555

Ikco 0 112 112 0 0 0 0 112 112

Infiniti 0 77 77 0 0 0 0 77 77

Isuzu 0 0 0 647 2.145 2.792 647 2.145 2.792

Iveco 0 0 0 0 841 841 0 841 841

Jaguar 0 186 186 0 0 0 0 186 186

Jeep 0 488 488 0 0 0 0 488 488

Karsan 0 0 0 2.525 0 2.525 2.525 0 2.525

Kia 0 7.564 7.564 0 681 681 0 8.245 8.25

Lada 0 94 94 0 0 0 0 94 94

Lamborghini 0 4 4 0 0 0 0 4 4

Lancia 0 277 277 0 0 0 0 277 277

Land Rover 0 1.798 1.798 0 0 0 0 1.798 1.798

Mahindra 0 0 0 0 33 33 0 33 33

Maserati 0 23 23 0 0 0 0 23 23

Mazda 0 1.933 1.933 0 263 263 0 2.196 2.196

Mercedes-Benz 0 9.748 9.748 0 4.158 4.158 0 13.906 13.906

Mini 0 462 462 0 0 0 0 462 462

Mitsubishi 0 1.688 1.688 620 3.139 3.759 620 4.827 5.447

Nissan 0 8.595 8.595 0 1.592 1.592 0 10.187 10.187

Opel 0 30.249 30.249 0 1.278 1.278 9 31.527 31.527

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 15.519 15.510 11.194 8.765 19.959 11.194 24.275 35.469

Porsche 0 332 332 0 0 0 0 332 332

Proton 0 984 984 0 35 35 0 1.019 1.019

Renault 57.079 4.465 61.544 0 15.247 15.247 57.079 19.712 76.791

Saab 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Seat 0 4.248 4.248 0 0 0 0 4.248 4.248

Skoda 0 5.203 5.203 0 0 0 0 5.203 5.203

Smart 0 36 36 0 0 0 0 36 36

Ssangyong 0 861 861 0 941 941 0 1.802 1.802

Subaru 0 969 969 0 0 0 0 969 969

Suzuki 0 1.469 1.469 0 0 0 0 1.469 1.469

Tata 0 655 655 0 817 817 0 1.472 1.472

Toyota 6.774 23.699 30.473 0 1.135 1.135 6.774 24.834 31.608

Volkswagen 0 33.925 33.925 0 20.133 20.133 0 54.058 54.058

Volvo 0 2.492 2.492 0 0 0 0 2.492 2.492

Toplam 126.084 284.239 410.323 120.879 81.342 202.221 246.963 365.581 612.544 Ka
yn

ak
: O

D
D
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Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Kasım 2010

Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi Ocak - Kasım 2010

Otomotiv Pazarı Ocak - Ekim 2010

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

2009 13.173 14.492 40.622 36.202 44.188 41.019 16.637 22.537 52.162 13.828 17.781 57.178

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

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

2009 6.433 7.250 14.489 16.438 19.003 20.048 12.208 13.072 29.235 7.205 10.181 31.745

2010 7.501 10.521 17.811 18.397 18.910 18.810 19.946 19.542 21.337 25.545 23.901
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2010 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %247,3 artarak 76.814 adete ulaşırken, üretim  %30,9 artarak 108.824 adete, ithalat 
ise %239,9 artarak 44.573 adete, ihracat %2,3 artarak 69.892 adete ulaşırken ihracat değeri %0,5 artarak 1 milyar 564 milyon dolara ulaştı. 

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

Ekim 2009 22.117 83.145 13.113 68.333 1.556.340.493

Ekim 2010 76.814 108.824 44.573 69.892 1.563.922.894

 (%) 247,3 30,9 239,9 2,3 0,5

* 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** ($)

Ekim 2009 455.281 699.142 251.068 503.636 11.763.900.752

Ekim 2010 561.067 893.119 326.594 630.943 13.175.768.437

 (%) 23,2 27,7 30,1 25,3 12,0

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

2010 yılı Ocak-Ekim döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar %23,2 artarak 561.067  adete, üretim %27,7 artarak 
893.119 adete, ithalat %30,1 artarak 326.594 adete, ihracat %25,3 artarak 630.943  adete ve ihracat değeri de %12,0 artarak 13 milyar 176 
milyon dolara ulaştı.

% -4,40
% 42,5

% -16,40 % 0,96 % -8,42 % 2,60
% 148,84 % 87,35 % -18,60

% 16,60 % 45,12

% 22,93 % 11,92 % -0,49 % -6,18 % 63,40 % 49,50

% -27

% 246,10 % 181,54

% 254,50 % 134,76

Kaynak: OSD

Kaynak: OSD
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2010 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Satışları

2010' Kasım Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini) 54 2.298 2.352 1%

B (Entry) 66.613 87.336 3.460 3.621 2.841 79 711 164.661 40%

C (Compact) 99.843 56.451 3.369 5.999 1.622 3.352 170.636 42%

D (Medium) 32.979 759 705 1.573 17.990 54.006 13%

E (Luxury) 5.194 0 1.771 157 307 8.049 15.478 4%

F (Upper Luxury) 471 139 2.580 3.190 1%

Toplam 205.154 146.844 9.305 9.777 2.841 3.720 32.682 410.323 100%

Yüzde 50% 36% 2% 2% 1% 1% 8% 100%

2009 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Satışları

2009' Kasım Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam

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

A (Mini) 0 3.322 3.322 1%

B (Entry) 62.230 61.800 2.029 4.051 1.062 62 895 132.129 42%

C (Compact) 77.196 38.557 1.241 4.553 961 1.200 123.708 40%

D (Medium) 27.084 1.242 659 1.079 12.796 42.860 14%

E (Luxury) 2.741 1 527 119 332 4.519 8.239 3%

F (Upper Luxury) 424 134 1.825 2.383 1%

Toplam 169.675 104.922 4.456 8.723 1.062 2.568 21.235 312.641 100%

Yüzde 54% 34% 1% 3% 0% 1% 7% 100%  

Ocak - Kasım 2009/2010 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)   -31 %         -29 %

B (Entry) 7 % 41 % 71 % -11 % 168 % 27 % -21 % 25 %

C (Compact) 29 % 46 % 171 % 32 %   69 % 179 % 38 %

D (Medium) 22 % -39 % 7 %     46 % 41 % 26 %

E (Luxury) 89 % -100 % 236 % 32 %   -8 % 78 % 88 %

F (Upper Luxury) 11 %         4 % 41 % 34 %

Toplam 21 % 40 % 109 % 12 % 168 % 45 % 54% 31 %

2010 yılı Kasım sonu otomobil pazarının %82’ sini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu. 2010 
yılı Kasım sonu otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %42 pay alan C (170.636 adet) ve 
ardından yine %40 pay ile B  (164.661 adet) segmentleri ulaştı. Bu segmentlerin ardından %13 pay 54.006 adet ile  D segmenti yer aldı. Ge-
çen senenin aynı dönemine kıyasla 2010 yılı Kasım ayı  sonunda otomobil pazarında sadece A (%29) segmentinde daralma görülürken en  
yüksek artışlar E (%88) ve C (%28) segmentlerinde görüldü.  2010 yılı Ocak-Kasım dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğin-
de, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%50) oldu. Sedan otomobilleri  %36 pay ile H/B ve %8 pay ile SUV otomobiller 
takip etti. Kasa tiplerine göre  satışlarda daralma yaşanmazken, yine geçen senenin ilk 11 ayına göre en fazla artış  %168 ile CDV ve %109 
ile SW otomobillerde gerçekleşti.  

SD: Sedan, H/B: Hatcback, 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
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ANALİZ

MOTOR HACMİ 2010'Kasım Sonu 2009' Kasım Sonu
Değişim

ÖTV KDV 

Segment Adet Pay Adet Pay % %

1600cc altı 331.858 81 % 257.694 82 % 29 % 37 % 18 %

1600cc-2000cc 
arası 70.128 17 % 47.958 15 % 46 % 60 % 18 %

2000cc üzeri 8.337 2 % 6.989 2 % 19 % 84 % 18 %

Toplam 410.323 100 % 312.641 100 % 31 % Vergi Oranları

DİZEL
2010'Kasım Sonu 2009' Kasım Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 120 5 % 123 4 % -2 %

B (Entry) 85.520 52 % 53.173 40 % 61 %

C (Compact) 93.234 55 % 55.432 45 % 68 %

D (Medium) 23.433 43 % 16.963 40 % 38 %

E (Luxury) 14.014 91 % 7.661 93 % 83 %

F (Upper Luxury) 2.652 83 % 1.841 77 % 44 %

Toplam 218.973 53% 135.193 43% 62 %

OTOMATİK 
ŞANZIMAN

2010'Kasım Sonu 2009' Kasım Sonu
Değişim

Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 1.454 62 % 1.915 58 % -24 %

B (Entry) 28.414 17 % 20.514 16 % 39 %

C (Compact) 49.709 29 % 34.697 28 % 43 %

D (Medium) 29.476 55 % 21.917 51 % 34 %

E (Luxury) 15.221 98 % 7.970 97 % 91 %

F (Upper Luxury) 3.184 100 % 2.380 100 % 34 %

Toplam 127.458 31 % 89.393 29 % 43 %

Otomobil pazarını motor hacmi bazında incelediğimizde, 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde en yüksek paya %81 ile 1600cc altındaki oto-
mobiller 331.858 adetle sahip olurken, 1600-2000cc arası otomobiller de %17 pay ile 70.128 adet satıldı. 

2010 yılı 11 aylık dönemde dizel otomobil satışları geçen yıla oranla %62 oranında  artış gösterdi. 2010 yılı 410.323 adet olan 11 aylık top-
lam otomobil satışının 218.973  (%53) adedini dizel araçlar oluşturdu. 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı 
dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı %43’den %53’e yükseldi.  

Toplam otomobil pazarında 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi itibariyle otomatik  şanzımanlı satış adetleri 2009 yılının aynı dönemine oranla 
%43 arttı. 2010 yılı Ocak- Kasım dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki oto-
matik şanzımanlı otomobil satışlarının payı geçen seneye göre %29’den %31’e yükseldi.  

AVRUPA OCAK – EKİM 2010 DÖNEMİ OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI
2010 yılı Ocak-Ekim dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı  dönemine göre %5,0 azalışla 11.628.571 adet olarak 
gerçekleşti. 2009 ve 2010 yılları  10 aylık gerçekleşen kümülatif otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş  %35,6 ile Bulgaristan’da 
gerçekleşirken, hemen ardından %32,0 ile Yunanistan ve %28,9 ile Macaristan yer aldı. 2010 yılı 10 aylık en yüksek artış sırasıyla; İrlanda 
(%53,2), İzlanda (%44,3) ve Portekiz (%38,0)’de gerçekleşti.  Türkiye 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın 
aynı  dönemine oranla %22,18 artarak 360.262 adet oldu.  2010 yılı Ocak-Ekim dönemi otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satış-
larında sıralamasında yine 8. sırada yer aldı.  

Avrupa Ocak - Ekim 2010 Dönemi Hafif Ticari Araç Pazarı: 2010 yılı Ocak-Ekim dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %8,7 artış ile 1.267.753 adet olarak gerçekleşti. 2009 ve 2010 yılları 10 aylık gerçekleşen kümülatif hafif tica-
ri araç pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş %54,7 ile Romanya’da gerçekleşirken, ardından %52,2 ile Slovakya’da ve %45,4 ile Çek 
Cumhuriyeti’nde görüldü. 2010 yılı 10 aylık en yüksek artış sırasıyla;  İsveç (%38,6), Norveç (%25,1) ve İngiltere’de (%18,7) gerçekleşti.   Tür-
kiye 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam hafif ticari araç satışları geçen yılın  aynı dönemine oranla %22,7 artarak 178.320 adete ulaştı.  
2010 yılı Ocak-Ekim dönemi hafif ticari araç satışları ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 3. sırada yer aldı. 
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Avrupa Otomobil Pazarı Ocak-Ekim 2010 (Kaynak: ACEA)
1 Almanya
2 Fransa
3 İngiltere
4 İtalya
5 İspanya
6 Belçika
7 Hollanda
8 Türkiye
9 Avusturya
10 Polonya
11 İsviçre
12 İsveç
13 Portekiz
14 Çek Cumhuriyeti
15 Yunanistan
16 Danimarka
17 Norveç
18 Finlandiya
19 İrlanda
20 Romanya
21 Slovenya
22 Slovakya
23 Lüksemburg
24 Macaristan
25 Bulgaristan
26 Estonya
27 Litvanya
28 Letonya
29 İzlanda

2.423.627
1.829.440

1.767.154
1.683.119

848.555
477.567

435.141
360.262

280.173
263.562

240.622
233.162

176.747
138.879
131.038
124.143
105.710

97.588
86.741
70.629

51.215
49.858
43.778
37.289
12.698

7.264
6.270
3.905
2.697

0 500.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı Ocak-Ekim 2010 (Kaynak: ACEA)
1 Fransa
2 İngiltere
3 Türkiye
4 Almanya
5 İtalya
6 İspanya
7 Belçika
8 Hollanda
9 Portekiz
10 Polonya
11 İsveç
12 Norveç
13 Avusturya
14 İsviçre
15 Danimarka
16 İrlanda
17 Yunanistan
18 Çekoslavakya
19 Finlandiya
20 Macaristan
21 Slovakya
22 Romanya
23 Slovenya
24 Bulgaristan
25 Estonya
26 Litvanya
27 Letonya
28 İzlanda 186

341.007
186.966

178.320
157.956

153.255
95.897

45.527
43.513

35.870
31.759

30.296
23.568
23.034

19.976
12.437
10.222
9.226

9.226
8.848
6.916

5.721
5.088
4.283
2.068
844

660
396
292
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