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Yeni Dönem, Yeni Görevler ve Yeni Hedefler...

Değerli Meslektaşlarım,

OYDER’in 3 Nisan’da gerçekleştirdiği 4. Olağan Kongresi sonrasında görev alan yeni Yönetim Kurulu ile der-
neğin daha etkin çalışmalar yapabilmesi amacıyla yeni projeler ve uygulamalar başlatılmıştı. Bu kararlar 
akabinde 1 Haziran itibarıyla, büyük bir heyecan ile OYDER Genel Sekreterlik görevine başlamış oldum.

Görevimi çok önemsiyorum çünkü; sektörün önemli ayaklarından birisi olan ve en çok istihdam sağlayan, 
en çok yerli sermaye barındıran, her geçen gün şirketlerini dünya standartlarına uyumlu hale getirme bece-
risini gösteren ve geçmişteki birçok krizi tecrübe bankasına katan yetkili satıcılar bu ülkenin önemli bir gü-
cünü oluşturmaktalar.

Türkiye’de 936 yetkili satıcı ve 1300 adet temsil noktası olan bu büyük camianın OYDER, Otomotiv Yetki-
li Satıcıları Derneği altında toplanıyor olması her platformda temsiliyetlerinin sağlanmasına ve seslerinin 
daha güçlü çıkmasına vesile olmaktadır.

OYDER’in Amacı;

Yetkili Satıcıların sesini Devlet kurumlarına, sanayicilere, sağlayıcılara, medyaya, uluslararası kuruluşlara du-
yurmaya çalışmak, ekonomik ve sosyal haklarını korumak olarak belirlenmiştir. Özet olarak şu maddeleri sı-
ralayabiliriz;

l OYDER, Devlet yapısı içinde bulunan kurumlara, Yetkili Satıcılar adına sağlıklı ve doğru bilgiler aktarır, ile-
tişimler kurar gerektiğinde bütün üyeleri temsil ederek ihtiyaçlarını dile getirir. 

l Sektörde yapılması planlanan yeni düzenlemelerin oluşturulmasında ve karar alma aşamalarında önem-
li bir kaynak olmak için çalışma guruplarının üyesi olur.

l Üyelerinin doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar.

l Bilgi toplar ve üyelerine aktarır.

l Uluslararası kurumlarla ilişkiler kurmak üzere çalışır.

l Tek bir ağızdan konuşabilmek için uzlaşma sağlamaya gayret eder.

OYDER’in bugün gelmiş olduğu tanınırlılığı ve bilinirliliği yüksek bir sivil toplum örgütü algısının yanında 
yüksek oranda derneğe sahip çıkılması  hem derneği hem de tüm yetkili satıcıları daha kuvvetli hale geti-
recektir.

Avrupa ve Amerika’da bu tip yapılanmaların Devlet ve Sektör oyuncuları nezdinde ne derece itibar gördüğü-
nü araştırmalarımızla dergimize de yansıtmış durumdayız, buradan pay çıkarmamız gerektiğine inanıyorum.

Türkiye’deki pazarın durumunu kısaca belirtmek gerekirse, son 12 yılı incelediğinizde 2012 yılı satışları or-
talamanın çok üzerinde seyretmektedir, 2010 ve 2011 yılı satış aralığını yakalayacağımız bir trend belirlen-
miş gibi görünmekte. 

Ancak satış adetleri ile hedeflenen kazanç rakamlarına ulaşmak arasında bir paralellik ne yazık ki yok. Bu ko-
nudaki zafiyetleri gidermek amacıyla, yeni işletim metodlarını araştırmak ve bünyemize uygun olan sistem-
leri adapte etmek gelecek için en önemli hedef olacaktır.

İşin bir diğer unsuru da tehdit altındadır, Satış Sonrası Hizmetler’de araç ve yağ kalitelerinin her geçen gün 
artması sebebi ile bakım periyodları uzamaktadır. Hasar onarımlarında ise sigorta şirketlerinin ne derece gü-
venli olduğu tespitinin yeterli derecede yapılamadığı yerlerde hizmet almaya çalışması Yetkili Satıcılık mü-
essesesinin önünde büyük bir tehdit olarak durmaktadır. Keza her bir Yetkili Satıcı teknik personelinin eği-
timi için yıllık olarak çok önemli bir bütçe ayırmaktadır, buradaki amaç hizmet verilen tüketicinin güvenliği-
nin tam olarak sağlanmasıdır.

OYDER olarak bu konular ile alakalı görüşlerimizi ve fikirlerimizi her platformda paylaşmaya devam ediyo-
ruz ve edeceğiz.

Bu yeni dönem ve yukarıdaki bilgiler ışığında tüm üyelerimizi öncelikle üyelikleri dolayısıyla kutluyorum, 
diğer Yetkili Satıcı Meslektaşlarımızı da en kısa sürede OYDER çatısı altında toplanmaya davet ediyorum.

Saygılarımla...
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OYDER’DEN HABERLER

Nail Çiler’in Acı Kaybı
Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı ve OYDER Yönetim Kurulu Üyesi Nail Çiler’in oğlu 
Görkem Çiler (22) 1 Haziran 2012 günü geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı 
Kartal Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
yaşamını yitirdi. Görkem Çiler’in vefat haberi tüm aileyi ve otomotiv sektörünü yasa 
boğdu.  OYDER camiası olarak; Görkem Çiler'e Allah’tan rahmet, başta Nail Çiler 
olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Gebze Ticaret Odası Başkanı ve OYDER 
Yönetim Kurulu Üyesi Nail Çiler’in oğlu 
Görkem Çiler geçirdiği trafik kazası 
sonucu hayatını kaybetti.
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OYDER’DEN HABERLER

Can bebek aramıza katıldı
OYDER Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep 
Fidan Soysal ve Burak Soysal çiftinin 
oğulları Can dünyaya geldi.

Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gelecek 
dileklerimizle; Can bebeği ve Zeynep 
Fidan Soysal, Burak Soysal çiftini 
OYDER adına kutluyoruz.
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OYDER, ‘Arama Çalıştayı’ 
ile Yeni Dönem Hedeflerini ve 
Stratejilerini Belirledi

OYDER, Yönetim Kurulu ve sektörün ileri gelen 
profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 
Arama Çalıştayı ile gelecekte çok daha etkili ve 
kuvvetli bir yapı olabilmenin yollarını araştırdı.

4 
Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurul sonrasında üyelerin tercihi ile seçimi yeniden 
kazanan Yönetim Kurulu, önümüzdeki 3 senelik viz-
yonu belirlemek ve bu vizyona uygun hedeflerle ey-

lem planlarını tartışmak üzere bir Arama Çalıştayı düzenledi.

Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal başkanlığında 14 Haziran 
2012 günü gerçekleştirilen toplantı, Divan Asia Oteli’nin ev sa-
hipliğinde yapıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra otomotiv sektörüne çeşitli 
alanlarda hizmet vermiş pek çok akıl önderi profesyonelin de ka-

tıldığı çalıştayda derneğin gelecek yapılanmasından bugünkü 
eylemlerine kadar birçok konu derinlemesine tartışıldı.

Arama çalıştayı 3 ana konu üzerinde yoğunlaşan tartışmalar ve 
öneriler ile gerçekleştirilirken, konuşulan konuların başlıkları şu 
şekilde oluştu:

1. Yetkili satıcıları ve doğal olarak OYDER’i önümüzdeki dönem-
de en çok etkilemesi beklenen gelişme, eğilim ve faktörler

2. OYDER’in güçlü yönleri, değerlendirmesi gereken fırsatları ve 
tedbir alınması gereken gelecekteki tehditler

3. OYDER’in kısa ve uzun vadeli hedefleri, yapılması gerekenler

Katılımcıların topluca tartıştıkları ve beyin fırtınası tekniği ile 
gerçekleştirilen ilk bölümde tüm katılımcılar serbestçe düşünce-
lerini ortaya koydular. Bu düşünceler için en öncelikli olanlar iki 
turlu oylama sonucu aşağıdaki şekilde belirlendi:
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE OYDER’ İN VARLIĞINI VE BAŞARISINI ETKİLEYECEK GELİŞMELER, 
YENİ EĞİLİMLER VE BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER NELERDİR?

1
Yasal Mevzuatlardaki Değişiklikler: Blok Muafiyeti, Rekabet Hukuku, BASEL Kriterleri, Yeni Türk 
Ticaret Kanunu, Çıkma parçalarla ilgili kanun düzenlemesi nedeniyle orijinal parça satışının 
etkilenmesi

(%79)

2 Üye sayısı, katılım ve temsil oranının azlığı  (%74)

3 Lobi Faaliyetleri, STK’ların öneminin ve etkinliğinin artması, CECRA ve NADA ile işbirlikleri (%58)

4 Kârlılıktaki düşüş, maliyet ve masraf yönetimine geçiş (Benchmarking), Yan gelirlerin arttırılması (%53)

5 İnsan kaynakları, kalifiye personel bulunması ve elde tutulması (%47)

6
Sektör dışından yeni yatırımcıların girmesi, Şirket Birleşmelerinin ve satın almaların önem 
kazanması, yabancı yatırımların Türkiye’ de yer alması (%42)

7
Otomotiv pazarının artacak olması, Türkiye’deki ekonomik ve demografik değişimler, dünyadaki 
finansal değişiklikler (Global Kredi Kaynakları) (%42)

8
Distribütör ile ilişkiler:  Distribütörlerin kârlılıklarının azalmasına paralel gelişmelerin etkileri, 
Distribütörlerin politikaları (Hedef baskısı ve Standartlar) (%37)

9 İş yapış modelinin değişmesi (örn. Distribütörün perakende işine girmesi) (%37)

10 Bayi Konseylerinin birleşerek bir konfederasyon haline gelmesi (%32)

11 Sigorta Şirketleri ile İlişkiler (%21)

12 Anadolu’nun daha da önem kazanması (%16)

13 Dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler (%1)

14 Kiralama sektörünün büyüme trendi içinde olması (%1)

15 Yeni nesil müşteri taleplerindeki değişiklikler (%1)

16 Dijital dünyadaki hızlı gelişmeler (%1)

Katılımcılar tarafından belirlenen ve yukarıda katılımcılardan al-
dıkları oy oranları ile belirlenen bu eğilimler içinde öncelikle ola-
rak daha çok oy alanların üzerinden politika üretilmesine karar 
verildi.

Katılan her 3 kişiden en az birinden oy almış olan maddelerin 
‘öncelikli’ olarak nitelendirildiği değerlendirmede, 9. Madde de 
dahil olmak üzere baştaki 9 madde yakın takibe alınmaya de-
ğer bulundu.

Özellikle yasal mevzuatlardaki değişikliklerin derneğin ve yetki-
li satıcıların en önemli etkilenme kaynağı olarak öne çıktığı tar-
tışmalarda, yeni TTK’nın yıllardır önüne geçilmeye çalışılan kayıt 
dışı ekonomiyi ortadan kaldırmaktaki en ciddi etken olabilece-
ği değerlendirildi.

Ancak sadece TTK ile sınırlı kalmanın yanıltıcı olacağı, OYDER’in 
Basel kriterleri, Rekabet Hukuku ve Blok Muafiyeti dahil olmak 
üzere tüm köklü yasal değişikliklerde hazırlıklı ve öncü rol alma-
sı talep edildi.

OYDER’in geleceğini etkileyecek en önemli gelişmelerden biri 
olarak OYDER üyeliğinin özendirilmesi, yetkili satıcıların derne-
ğe daha çok destek vermesi ön plana çıktı. Halihazırdaki temsil 
oranının bu denli büyük ve etkili bir dernek için yetersiz kaldığı 

sonucuna varan katılımcılar, eğer yeterli destek verilmez ve oran 
bu düzeyde kalırsa gelecekte derneğin varlığını ve etkisini azal-
tacak en önemli etkenin bu olabileceğini belirttiler.

En çok oy alan 3. konu olarak da sivil toplum kuruluşlarının önü-
müzdeki dönemde Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi daha güç-
leneceği tahmininden hareketle bu tip derneklerle işbirliğinin 
kuvvetlenmesi gerektiği belirtildi.
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Avrupa’da CECRA, Amerika’da NADA gibi ön plana çıkmış, sek-
törün en değerli istatistiki bilgilerini yayınlayan ve bir nevi refe-
rans noktası haline dönüşmüş olan derneklerin daha yakından 
takip edilmesi, onlarla işbirliğinin sağlanması ve bu üyeliklerden 
elde edilecek bilgi birikiminin Türk otomotiv sektörüne aktarıl-
ması hususları dikkate sunuldu.

OYDER, Önündeki Fırsat ve Zorlukları Tartıştı

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde tüm katılımcılar 2 bölü-
me ayrılarak, derneğin önümüzdeki 5 yıl için hangi fırsatları de-
ğerlendirmeye çalışmalı hangi tehditlerden uzak kalmalı konu-
larını derinlemesine tartıştı.

Bu tartışmaya ışık tutmak içi derneğin hali hazırda güçlü olduğu 
yönleri belirleyip bu güçten nasıl sonuç çıkartılacağı konusunda 
fikir oluşturdular.

Her iki grubun da karşılıklı münazara sonrası ortak olarak belir-
lediği ve gelecek dönemde yararlanılmasını talep ettiği fırsatlar 
aşağıdaki şekilde oluştu:

l Yeniden Fonlama (Re-Financing) 

l Güçlü kamu ilişkileri ve etkin lobicilik

l Kurumsallaşma çalışması (Yetkili satıcı ve 2. Nesil)

l Yabancı yatırımcıların bayilik ortağı olması veya satın alınması

l Tüketici ile direkt temasta olan bir dernek olması (Çapraz Sa-
tış)

l Kayıt dışının azalması

l TOBB’da lobi yapılarak OYDER’in sektör ile ilgili bir yeterlilik 
belgesi vermesinin temini

l Dijital mecraların etkin kullanımı

l OYDER’ in üyelerine fayda sağlayacak çalışmaları

l Markalar üstü toplu pazarlık etme gücü

l Etkili iletişim

Özellikle Amerika’da uygulanmakta olan yeniden fonlama (re-
financing) modelinin Türkiye’deki yetkili satıcılar açısından 
önemli bir kaynak yaratma fırsatı olduğu üzerinde tartışan katı-
lımcılar, yetkili satıcılık için gerekli olan işletme sermayesinin her 
geçen gün artmasının tüm yetkili satıcıları en çok zorlayan konu-
lardan biri olduğunu belirttiler.

Bu model ile bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları yatırımın 
karşılığını bankalardan geri alıp, aylık geri ödeme ile vade sonu-
na kadar finansman yaratma imkanı sağlanmış olacak. Vade so-
nunda ise finansmana konu olan yatırım sembolik bir bedel kar-
şılığı (1 TL) sahibine geri döndürülecek.

Yetkili satıcılığın önündeki en büyük fırsatlardan biri olarak de-
ğerlendirilen bu model için uluslararası kredi kuruluşları ve ban-
kaların detaylı bir çalışma içinde oldukları da ayrıca belirtildi.

Türkiye’de henüz dünya üzerindeki büyük uluslar arası yetkili sa-
tıcılık örgütlerinin hiç bulunmaması da gelecek açısından ciddi 
bir fırsat olarak kaydedildi.

Türkiye’de kayıt dışı ekonomi ile mücadele için yeniden tanımla-
nan Türk Ticaret Kanunu ile yetkili satıcılık iş kolunun yabancı ya-
tırımcı için cazibeli olacağı ve önümüzdeki dönemde bazı şirket 
satın almaları veya birleşmeleri yaşanabileceği öngörüldü.

OYDER’i önümüzdeki 5 yıl içinde en çok tehdit etmesi beklenen 
tehlikeler ise aşağıdaki gibi sıralandı:

l Üye sayısının yetersizliği 

Gücünü üyelerinin birleşik gücünden, etkisini üye-
lerinin kurumsal yapısından ve gelişimini üyelerinin 
sürekli desteğinden sağlayacak bir derneğin, bu-
günkünden çok daha başarılı sonuçlara imza ataca-
ğı konusunda değerlendirme gerçekleştirildi.
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l Gelir kaynaklarının eksikliği

l Yüksek standartlar nedeniyle sermaye yetersizliği

l Rekabetin lobi faaliyetleri

l 2. veya 3. neslin işe devam etmeme arzusu 

l Yetkili Satıcı yapılanmalarında aile şirketlerinin kurumsallaşa-
maması 

l Distribütör-Yetkili Satıcı sözleşme yapısı (Ortaklık ve şahıs için) 

l Ani yasal değişiklikler (Genellikle geriye dönük uygulamalar)

l Üyelere fayda sağlanamıyor olması

l Yetersiz iletişim

Dernek için en ciddi tehlikenin üyelerinin ilgisizliği olacağı konu-
sunda görüş bildiren katılımcılar, bu konunun hızlı şekilde halle-
dilebilmesi için etkin iletişim ve fayda sağlanması hususunda fi-
kir birliğine vardılar.

Bugüne kadar üyelerinden sınırlı destek alan ve ağırlıklı olarak 
Yönetim Kurulu ve Başkanı aracılığıyla etkinliğini sürdürmeye 
çalışan OYDER’in daha geniş tabana yayılmasının önemi üzerin-
de ısrarla duruldu.

Gücünü üyelerinin birleşik gücünden, etkisini üyelerinin kurum-
sal yapısından ve gelişimini üyelerinin sürekli desteğinden sağ-
layacak bir derneğin, bugünkünden çok daha başarılı sonuçlara 
imza atacağı konusunda değerlendirme gerçekleştirildi.

Derneğin önündeki en önemli tehditlerden biri olarak yatırımla-
rın kurumsal olarak işletilememesi ve yeni nesillerin işle ilgisinin 
azlığı konularına dikkat çekildi.

Özellikle 2. ve 3. neslin işe olan ilgisinin azlığı ve kurumsallaşa-
mama yetkili satıcılar açısından önemli bir tehdit olarak belirti-

lirken bu konuda OYDER’in bilinçlendirme ve eğitme gibi fonksi-
yonları üstlenmesi üzerine tartışıldı.

Bahsi geçen tüm fırsatlardan faydalanabilmek ve tüm tehditler-
le başa çıkabilmek için derneğin aşağıdaki en güçlü yönlerinden 
yola çıkması katılımcılar tarafından önerildi:

l Azimli, kararlı başkan ve yönetim kurulu

l Hükümette bilinirlik ve tanınırlık

l Basında bilinirlik ve tanınırlık

l Konferans yönetimi

l OTOBAN Dergisi

l Yatırımını tamamlamış büyük bir camianın varlığı

OYDER’in bugüne kadar yaratmış olduğu kamuoyu ile hem hü-
kümet nezdinde hem de kamu önünde değerli bir varlığa sahip 
olduğunu belirten katılımcılar, bu gücün artık yetkili satıcıların 
sorunlarını çözmede daha etkin olarak kullanılacağına inandık-
larını belirttiler.

Özellikle yetkili satıcıların büyük bölümünün yatırımlarını ta-
mamlamış bir dev olarak hazır beklediğini belirten katılımcılar, 
böyle kuvvetli bir altyapının mutlaka harekete geçtiğinde sağ-
lam adımlar atacağına inandıklarını söylediler.

Arama çalıştayı tüm katılımcıların mutabakatı ile varılan sonuç-
lar ışığında son buldu. Bu sonuçlara yönelik eylem planlarının 
hazırlanması ve Genel Kurul’da onaylanan bütçenin çerçevesin-
de eylemlerin hayata geçirilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na 
ve Başkan’ına tam destek verildi.

Çalıştayın sonunda bu dönemde 2. Toplantısını gerçekleştiren 
Yönetim Kurulu çalıştay sonrasındaki eylem planlarını hazırla-
mak üzere karar aldı. 

Özellikle Amerika’da uygulanmakta olan yeniden fon-
lama (re-financing) modelinin Türkiye’deki yetkili satı-
cılar açısından önemli bir kaynak yaratma fırsatı oldu-
ğu üzerinde tartışan katılımcılar, yetkili satıcılık için ge-
rekli olan işletme sermayesinin her geçen gün artma-
sının tüm yetkili satıcıları en çok zorlayan konulardan 
biri olduğunu belirttiler.
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Skoda Genel Müdürü Mahmut Kadirbeyoğlu:

"Sektör; yatırımcıya, müteşebbise ve 
yetkili satıcıya güven veriyor"
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2012’de otomotiv pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

2
012 yılının ilk beş aylık döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre toplam otomotiv pazarı yüz-
de 20,79 daraldı. Satış adetleri geçtiğimiz yıla oran-
la biraz daha geriden gidiyor. Hafif ticari araç paza-

rı, 2012 yılı beş aylık dönemde ÖTV artışının etkisiyle geçen yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 29,22 oranında düşerek 75 bin 
924 adet seviyesinde gerçekleşti. 2012 yılı ilk beş aylık dönemin-
de otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
16,9 azalarak 193 bin 641 adet olarak gerçekleşti.

Bu tabloya baktığımızda geçen yılın Kasım ayında açıklanan ver-
gi ile birlikte ticari araç fiyatlarında nispi olarak azda olsa bir yük-
seliş oldu. Ticari araç satışlarındaki düşüşünün bir başka nedeni, 
bu araçların her yıl muayeneye girmeleri, bunun yanında Boğa-
ziçi Köprüsü’nü kullanmamaları gibi etkenler oldu. Bireysel kul-
lanım için satın alınan ticari araçtan yüzde 15 oranında Özel Tü-
ketim Vergisi alınması bana göre haksız bir rekabet ortamı yara-
tıyor. Günümüzde artık ticari araçlar belli standartlarda üretili-
yor. Yol tutuşu, sürtünme kat sayısı, çevreye verdiği karbondiok-
sit salınımı açısından belli standartları var. Fakat fiyat olarak bak-
tığımızda binek otomobil pazarından pay alıyor. Müşteride “bi-
nek araç lüks, ticari araç size uygun” imajı yaratılmaya çalışılıyor. 
Aslında fiyat olarak baktığınızda binek otomobil ve ticari araç fi-
yatları arasında ciddi bir uçurum da yok.

Otomotiv pazarındaki daralmaya baktığımızda geçen yılın baz 
etkisinden dolayı bir küçülme olduğu ortaya çıkabilir. Ya da son 
on yılın ortalamasına baktığımızda, özellikle Ocak, Şubat, Mart 
aylarındaki satışları da dikkate almak gerekiyor. Genellikle son 
dört ayda otomotiv pazarında 2/3 oranında bir satış yapıldığı 
gözlemleriyor. Otomotiv pazarımızın homojen bir dağılımı yok. 
Yine pazarın son on yılına baktığımızda Kasım, Aralık aylarında-
ki pazarın performansı, Ocak, Şubat, Mart aylarındaki otomobil 
satışlarını etkiliyor.

2012 yılının ilk beş ayında 193 bin 641 adetlik bir teslimat ger-
çekleşti. Geçtiğimiz yıl genel seçimler vardı, seçim ayına kadar 
otomobil pazarı her geçen gün hızla büyüdü, seçim sonrası ise 
belli bir durağan süreç yaşandı. Sonuca baktığımızda ise 600 bin 
adetlik binek otomobil teslimatıyla otomotiv pazarı Cumhuriyet 

tarihinde bir zirveyi yakaladı. 2010 yılında da yine bir rekor kırıl-
mıştı. Pazar her geçen gün büyüyor. Bu büyümenin en önemli 
nedeni henüz pazarın gerçek adetlere ulaşmamasıdır. Ülkemiz-
de hala otomobil sahipliği, gelişmiş ülkelerdeki otomobil sahip-
liğinin çok gerisindedir. Bu da pazarın gelecekte çok da gelişece-
ğinin sinyallerini vermektedir.

Otomotiv pazarının daha da gelişmesi, otomobil sahipliği ora-
nının artırılmasından geçiyor. Bunun için, gelir düzeyinin yük-
selmesi ve otomobil fiyatlarının daha makul seviyelerde olması-

dır. Bunlar bugünden yarına hızlıca halledilebilecek değildir, fa-
kat ülkemiz büyüyor. Bu yıl yüzde 4-5 civarı bir büyüme yakala-
dık. Buna paralel olarak da otomobil satışlarında son iki yıldır zir-
ve noktasına ulaşıldı. Bu yıla baktığımızda ise pazarın geçen yılki 
satış adetlerine göre artı, eksi yüzde 10 gibi düşüş ya da bir yük-
seliş yakalacağını söyleyebilirim.

Hatta üst üste üçüncü yıl da zirve yapılabilir. Bunun olmaması 
için bir neden göremiyorum.

Otomobilin üzerindeki vergilerin, vergi toplamak amaçlı olma-
dığını düşünüyorum. Bugün yüzde 37 olan vergiyi, yüzde 25’e 
indirip, 600 bin araç yerine 1 milyon araç satılabilir. Bunun geti-
risi daha büyük olabilir. Ülke ekonomisinin en önemli risklerin-
den biri dış ticaret açığıdır. Dış ticaret açığına çözüm bulamadı-

Otomobilin üzerindeki vergilerin, vergi topla-
mak amaçlı olmadığını düşünüyorum. Bugün 
yüzde 37 olan vergiyi, yüzde 25’e indirip, 600 
bin araç yerine 1 milyon araç satılabilir. Bunun 
getirisi daha büyük olabilir. Ülke ekonomisi-
nin en önemli risklerinden biri dış ticaret açı-
ğıdır. Dış ticaret açığına çözüm bulamadığımız 
sürece, daha fazla ihracat gerçekleştireme-
diğimiz sürece otomobilde bir ucuzlamanın 
beklenmesi çok mümkün gözükmüyor.
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ğımız sürece, daha fazla ihracat gerçekleştiremediğimiz sürece 
otomobilde bir ucuzlamanın beklenmesi çok mümkün gözük-
müyor.

Faiz oranlarının düşmesi sektörü nasıl etkiliyor?

Faizlerin düşmesi özellikle binek otomobil pazarı olumlu yön-
de etkiliyor. Otomobil müşterisi 60 aya kadar uzanan vadeler ile 
kredi kullanabiliyorlar. Bunun yanı sıra kişiye özel ödeme seçe-
neleri de sunuluyor. Balon ödemelerle üç ay, dört ay sonra öde-
melerin başlatılmasıyla ilgili çok değişik finansal çözümler sunu-
luyor. Sektördeki finansal çözümler otomobil sahipliğinin artma-
sına olumlu bir katkı sağlıyor. Öte yandan otomobilin fiyatı ucuz-
lamadıktan sonra, kişi başına düşen milli gelirdeki artış gerçek-
leşmediği sürece otomobil pazarı yüksek adetleri zor yakalaya-
bilir.

Öte yandan son on yılın ortalamasına baktığımızda yaklaşık 350 
bin adet binek otomobil teslim ediliyor. Son iki yılda önce 550, 
sonra 600 bin adetlere yaklaşıyorsak bu sektör için umut verici-
dir. Artık bir istikrar yakalanmıştır, bütün dünyada çalkantılar ve 
krizler olurken, Avrupa’da pazar yüzde beşler seviyesinde dara-
lırken, Türkiye’de otomobil pazarının satış adetlerinin yükselme-
si olumlu bir gelişmedir. Bu devamlılık, yatırımcıya, müteşebbise 
ve yetkili satıcıya güven vermektedir.

Otomotiv sektörüne yönelik teşvikleri nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Otomotiv sektörü teşviklerin gerçekçi olabilmesi için, ekonomi-
nin başındaki yöneticilerin “otomobilin satılmasını” arzu etmele-
ri gerekiyor. Otomobil sahipliği çok önemlidir. Bir ülkenin geliş-
mişliğinin, ferahın ve refahın göstergesidir. Ülkemizde sanayicisi, 
distribütörü, yetkili satıcısı, esnafı, memuruyla hepimiz aynı ge-
mideyiz. Ülkemizin refahının sürekliliği için otomotiv de yatırım-
lar, yerli marka otomobilin teşvik edilmesi öne çıkıyor. Otomo-
tivde teşvikler, cari açığın tersine çevrilmesinde de önemli bir et-
kendir. Cari açığı önlemek adına otomobil ithalatını kısmak için 
bir takım tedbirler düşünülmesi yerine yerli otomobil yatırımları 
özendirilmelidir. Otomotiv sektörünün gelişmesi ve pazarın bü-
yümesi için yeni vergilendirme ve teşvik sisteminin bir an önce 
devreye alınması gerekiyor. Türkiye’de çok büyük bir pazar var, 
ama pazarın daha fazla büyümesi için vergilendirmede yeni bir 
yöntemin hayata geçmesi lazım.

OYDER Genel Sekreteri Özgür Tezer ve Skoda Türkiye Genel Müdürü Mahmut Kadirbeyoğlu

Otomotiv sektörünün gelişmesi ve pazarın 
büyümesi için yeni vergilendirme ve teşvik 
sisteminin bir an önce devreye alınması gere-
kiyor. Türkiye’de çok büyük bir pazar var, ama 
pazarın daha fazla büyemesi için vergilendir-
mede yeni bir yöntemin hayata geçmesi gere-
kir.
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Türkiye’deki otomobillerin yüzde 50’si 15 yaşın üzerinde. Bu çok 
büyük risk oluşturuyor. Trafikte, aktif pasif hiç bir güvenlik önle-
mi yok. İkinci önemli unsur çevre, çevreyi önemli ölçüde kirleti-
yor. Çünkü, egzoz emisyon karbondioksit salınımları çok yüksek. 
Bu anlamda, Avrupa’da bugün 10 yaş üzerindeki otomobillere 
hurda indirimi uygulandı. Bizde 16 yaş diye düşünülüyor. Eski 
araçların değiştirilmesi için hem yeni teşvik hem de buna göre 
vergilendirme sistemi kullanılabilir. Ancak, ekonomik altyapı 
bunların hayata geçirilmesinde şu an için bir direnç gösteriyor. 

Sektördeki kârsızlık sorununu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ekonomik ve ticari hayatta sıkıntılar uzunca bir zamandan be-
ridir devam ediyor. Bunun yanında da ciddi bir mesafe de kay-
dediliyor. Yetkili satıcıların ortalama kâr marjları giderek aza-
lıyor. Bu marjlardaki azalma sadece otomotiv sektörüne ait bir 
durum değildir. Küresel ekonomide tüm sektörlerde kâr marjla-
rı hepimizin bildiği gibi giderek düşüyor. Artık daha yüksek ciro-
lar, daha büyük riskler, daha küçük kârlar, ticaret hayatında söz 
konusudur. Hem çok iş yapacağız, hem çok az para kazanaca-
ğız. OYDER’in iki yıl önce düzenlediği Otomotiv Sektörünün Ge-
leceği Kongresi’nde konuşan Avrupa’lı 10 ülkede 9 markayı tem-
sil eden parekendeci şirketin CEO’su vergi öncesi kârlarını binde 
7 olarak belirtmişti. Yetkili satıcıların ve sektörün bu sorunu artık 
küreselleşmiştir.

Bugün Avrupa’daki otomobil satışlarında elde edilen kârlar, 
Türkiye’dekinden yüksektir. Bunun nedenlerin başında otomobi-
linin satılabilmesi için fiyatının uygun olması geliyor. Avrupa’da 
tüccar kazanıyor, kazandığından vergisini ödüyor. Ülkemizde ise 
fazladan alınan Özel Tüketim Vergisini telafi edebilmek için bayi, 
distribütör kârı, maliyetlerin geriye çekilmesi, hizmet kalitesinin 

daha yukarılara taşınamaması bir olumsuzluk olarak baş gösteri-
yor. Avrupa ile Türkiye’deki otomobil fiyatları birbirine çok yakın-
dır, fakat minimum yüzde 37’lik ÖTV otomobil fiyatını etkileye-
rek kâr marjını belirliyor.

Bu açıdan yetkili satıcılar ve otomotiv sektörü yeni kâr alanları 
yaratacak, rekabette güçlü olabileceği alanları yeniden yapılan-
dırması gerekiyor.

Yeni Türk Ticaret kanunu sektörüne neler getirecek?

Ekonomi ve ticaret hayatında şeffaflık çok önemli. Yeni Türk Tica-
ret Kanunu’nda gördüğüm en önemli yenilik şeffaflıktır. Bunun 
yanı sıra eşitlik ilkesinin de bu kanunda yer aldığını görüyoruz. 
Hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda düzenle-
nen bir sürü yenilik de var.

Ticari ve ekonomik hayatta gördüğüm iki karakterde tüccar var. 
Birincisi ticaretin bütün kural ve yasalarına uyarak iş yapıyor. Ver-
gisini, sigortası ödeyerek kayıt altında ticaretini yürütüyor. İkin-
ci karakterdeki tüccar ise, “kanunların neresinden bir açık bulu-
rum, bu açıktan nasıl bir fayda elde edebilirim” diye hareket edi-
yor. İşte bu ne yazık ki haksız bir rekabet oluşturuyor. Bu haksız 
rekabet ortamı içerisinde, düzgün çalışan yasalara ve etik değer-
lere uyan kaybediyor. Bu da ticaretin bel kemiği olan iyi ve örnek 
işletmelerin “kâr” etmelerini engelliyor.

Sektör sadece yetkili satıcılardan oluşmuyor. Binlerce sanayi si-
tesinde, yetkisiz servis ve tamirci bulunuyor. Binlerce kayıt altına 
alınmamış galeri var. Bütün bunlar otomobil ticaretinin içerisin-
de yer alıyor. İkinci el satışı, birinci el otomobil ticaretini doğru-
dan etkileyen bir ticaret. İkinci el satışında bir çok kayıt dışı işlet-
meler olduğunu biliyoruz. Kayıt dışı ticaret yapan, kurallara uy-
mayan, kanunların açıklarından yararlanan, buralardan haksız  
bir kazanç elde ediyor. Bu kazancı fiyata yansıtarak rekabet edi-
yor. İşini ve ticareti düzgün yapan yetkili satıcılar bu haksız reka-
betin içinde “kâr”sızlıkla mücadele ediyor.

Yeni Türk Ticaret kanunu işte tam bu noktada sektördeki bazı 
kanunsuz uygulamaların ortadan kalkmasını sağlayacaktır diye 
düşünüyorum. Yeni kanunun kurumsallaşma ve farklılaşma adı-
na önemli değişiklikler sağlayacağı, dünyayla entegre olma sü-
recinde bize çok büyük katkıları olacağına inanıyorum.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik 
ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda düzenlediği yenilikler; ti-
cari hayatın düzenlenmesi, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekil-
de yürütülmesi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, ger-
çek ve tüzel kişi tacirler ile bunlarla ticari ilişki içerisinde bulunan 
üçüncü şahısların haklarının korunması bakımından büyük ko-
laylıklar sağlayacak.

İşletmeler için son derece önemli olan yeniliklerin başında mu-
hasebe uygulamalarındaki değişikler gelmektedir. Yeni uygula-
mayla birlikte muhasebe üzerindeki vergi usul kanunun etkisi 
kalkacak ve piyasa şartlarına uygun mali tablolar ve raporlar ha-
zırlanacak. 2013 yılı başından itibaren istisnasız tüm işletmeler 
muhasebelerini uluslararası finansal raporlama standartları ile 
uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tutacak.

Sektör sadece yetkili satıcılar-
dan oluşmuyor. Binlerce sanayi 
sitesinde, yetkisiz servis ve ta-
mirci bulunuyor. Binlerce kayıt 
altına alınmamış galeri var. Bü-
tün bunlar otomobil ticaretinin 
içerisinde yer alıyor. İkinci el 
satışı, birinci el otomobil ticare-
tini doğrudan etkileyen bir tica-
ret. İkinci el satışında bir çok ka-
yıt dışı işletmeler olduğunu bi-
liyoruz. Kayıt dışı ticaret yapan, 
kurallara uymayan, kanunların 
açıklarından yararlanan, bura-
lardan haksız  bir kazanç elde 
ediyor. Bu kazancı fiyata yansı-
tarak rekabet ediyor. İşini ve ti-
careti düzgün yapan yetkili sa-
tıcılar bu haksız rekabetin için-
de “kâr”sızlıkla mücadele edi-
yor.
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Markanızın yeni modelleri ve pazardaki konumundan söz 
edebilir misiniz?   

Müşterinin markamıza olan teveccühünün her geçen gün art-
ması sayesinde son bir yılda yüzde yüz yetmiş gibi bir büyüme 
yakaladık. Bu büyüme sadece satış adetleri olarak değil, bugüne 
kadar yaptırmış olduğumuz pazar araştırma sonuçlarında da çok 
net bir şekilde görülüyor. İnternet sitemizdeki ziyaretçi sayısı, zi-
yaret edenlerin sitede kalma sürelerini de göz önüne aldığımız-
da ciddi bir büyümeyi hissedebiliyoruz. 

Mayıs ayında Türkiye’deki satışlarını geçen yıla göre yüzde 32 ar-
tıran Skoda, yükselen satış grafiğini devam ettiriyor. Bu yükse-
liş, önümüzdeki aylarda pazara sunacağımız yeni modeller, satış 
ve satış sonrasındaki hizmet kalitesini daha da yukarı çıkması ile 
teslimatlar artarak devam edecek. Skoda markası olarak her ge-
çen gün yeniliklerimizi müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Her 
altı ayda bir yeni bir ürünü pazara sunma stratejimiz var. Yeni bir 
ürünün yanı sıra yeni motor ve şanzıman şeçeneklerini de paza-
ra sunuyoruz. Çevre konusundaki teknolojik gelişmeler de ürün-
lerimize yansıyor. Yakıt ekonomisine ve çevre kirliliği konularına 
büyük önem veren Skoda, motor hacmini küçülterek, yakıt tü-
ketiminin verimli bir şekilde azaltılması çalışmaları kapsamında 
oluşturduğu Greenline serisi yelpazesini genişletiyor.

Özellikle hafta sonları show roomlarımızı gezerek, tüketicilerimi-
zin söylediklerine kulak kabartarak, müşteri talep ve beklentile-
rini dinliyorum. Tüketici giderek çevreci otomobillere doğru yö-
neliyor. Çevreci otomobil teknolojilerinin özellikle tüketiciye dü-
şük yakıt ekonomisi sunması bu ilgiyi giderek de artırıyor.

Bu ay içerisinde Roomster modelimizi 1.6 dizel motor seçene-
ğiyle pazara sunduk. Skoda Roomster’ın ekonomik motor seçe-
neğini devreye soktuk. Fabia modelimizin Combi Station versi-
yonunu Türkiye’ye getirdik. Temmuz ayında da yeni dizel motor-
lu Fabia modelimizin pazara sunulmasıyla yeniliklerimiz devam 
edecek.

Eylül ayında yeni bir segmente gireceğimiz Citigo modelimiz, 
Kasım ayında Türkiye lansmanını gerçekleştireceğimiz Rapid 
modelimiz olmak üzere, 2 yeni motor ve 2 yeni model ile yılso-
nuna kadar yükselişimize devam edeceğiz. Skoda tarafından kü-
çük araç segmentinde piyasaya sunulmaya hazırlanan Citigo, 
maksimum güvenlik özellikleri, çekici tasarımı, ekonomik mo-
torları, çevikliği ve etkileyici kullanım performansı ile şehir tra-
fiğini eğlenceli bir hale dönüştürmeyi hedefliyor. A segmentin-
de yer alan bu aracımız, 4 kişilik yolcu kapasitesine sahip olma-
nın yanı sıra 251 litre olan bagaj hacimi, arka koltukların yatırıl-
masıyla 951 litreye kadar çıkabiliyor.

Bunun yanı sıra İstanbul Auto Show fuarında Rapid modelimi-
zin lansmanını gerçekleştirerek pazara sunacağız. Skoda Rapid, 
B segmentinde yeni standartlar ortaya koyacak. Rapid’in uzun-
luğu 4.48 m, genişliği ise kabaca 1.7 m olarak belirtiliyor. B seg-
mentine compact bir  sedan olarak girecek. 1.6 lt 105 HP benzinli 
ve 1.6 lt 105 HP dizel motorlarla tüketiciyle buluşacak.

Her altı ayda bir yeni bir otomobili pazara sunma stratejimiz de-
vam edecek. Sadece yeni ürün pazara sunarak bir büyüme ya-
kalamak hepimizin bildiği gibi mümkün değildir. Yeni ürünlerin 
yanı sıra, bunu müşteriye çok iyi sunabilecek show roomlar ve 
iyi örgütlenmiş bir yetkili satıcı teşkilatı da gerekiyor. Bütün bun-
ları göz önüne alarak, bu yılı bir eğitim seferberliği dönemi ola-
rak değerlendirdik. Her gün yaklaşık elli kişiye eğitim veriyoruz. 
Müşteri artık giderek bilinçleniyor, otomobil satın alırken, bütün 
rakip markaları değerlendiriyor. Satın alacağı otomobil hakkın-
da, bazen yetkili satıcıdaki işe yeni başlamış bir satış elemanın-
dan daha fazla  bilgiye bile sahip olabiliyor. Bunları değerlendi-
rerek, yetkili satıcılarımızı, satış elemanlarımızı ürünlerimiz ve ye-
niliklerimiz konularında eğitimler sunuyoruz.

OYDER için neler düşünüyorsunuz?

OYDER’in gerçekleştirdiği etkinlik ve projeleri yakından takip 
ederek destekliyoruz. OYDER, giderek sektöre yön veren bir si-
vil toplum kuruluşu haline geliyor. Her yıl düzenlenen Otomo-
tiv Sektörünün Geleceği kongreleri sektöre geleceğe bakış an-
lamında olumlu anlamla bir ivme kazandırıyor. Markamızın yet-
kili satıcılarına OYDER’e üye olmaları anlamında tavsiyelerde bu-
lunuyorum. Günümüz bilgi ve iletişim çağıdır. Bu açıdan bilgi-
nin paylaşılması, iletişimin geliştirilmesi için sivil toplum örgüt-
lerine çok iş düşüyor ve OYDER bunu layıkıyle yerine getiriyor. 
Belki yetkili satıcı olabilmek günümüzde çok kolaydır, ama bunu 
yukarılara taşımak zordur. OYDER işte tam burada yetkili satıcı-
lık kurumunun gelişmesine ciddi bir katkı sağlıyor. Yetkili satıcı-
lığın bir statü haline gelmesinin en büyük etkenlerinden biridir. 
OYDER’in içinde yer almayan yetkili satıcıların bunu dikkate al-
masını tavsiye ediyorum.  
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Otomotiv sektörünü ve markanızın bugününü nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

2
008- 2009 yıllarında yaşanan küresel kriz sürecinde 
ülkemiz otomotiv pazarında bir daralma yaşandı. 
Küresel krizin etkileri yüzünden markamızın pazar 
payında bir düşüş yaşandı. 2010 ve 2011 yıllarından 

krizin etkisinden hızla çıkarak, pazar payırı yükselten bir marka 
haline geldik.

2012 yılında Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet 
Yüce başta olmak üzere Skoda Türkiye Genel Müdürü Sayın 
Mahmut Kadirbeyoğlu, pazarda giderek büyüyen markamızın 
hedef çıtasını daha da yukarıya çıkardılar. Bu yıl, yüzde 300 gibi 
bir artışla satış rakamımızı 10 bin adet olarak belirledik. Bunun 
yanı sıra VDF, satış grafiğimizin yükselmesi için bizlere gereken 
kolaylıkları sağlamaktadır.

Bayrampaşa’da Atik Otomotiv 4S plazamızın yanı sıra aynı hiz-
metleri sunduğumuz Sultangazi’deki showroomumuzda Volk-
swagen Grubu’nun bir üyesi olarak hizmete başladık. Sultanga-
zi, Cebeci Tramvay durağındaki showroomumuz, görsellik olarak 
Volkswagen’in yeni konseptine uygun ve artan satışlarımıza ya-
kışan güzellik ve büyüklükte hizmet vermektedir.

Volkswagen Grubu’nun üyesi olan Skoda markası, her yıl iki yeni 
model üretme stratejisi kapsamında, 2015 yılına kadar üretimini 
1 milyon 500 bin adede çıkarmayı hedeflemektedir.

Bu yıl iki yeni modelimiz Türkiye yollarında olacak. Bunlardan 
biri 1.000 cc motoruyla otomatik şansımanlı, Euro NCAP çarpış-

ma testlerinden 5 yıldız alan, küçük fakat sağlam bir aracımız 
olan Skoda Citigo olacak. İkinci modelimiz geniş bagaj hacim-
li, sedan otomobil olan Rapid geliyor. Çek Cumhuriyetinde üre-
tilen Skoda’ların şasi ve karoserinde Çek çeliği kullanılmaktadır. 
Bu durum Skoda markasını Avrupa’da üretilen Alman menşeili 
otomobiller içindeki sağlam araçlardan biri haline getirmekte-
dir.

OYDER için neler düşünüyorsunuz?

OYDER sektörde üstlendiği misyonu ile Başkanımız Sayın H. Şük-
rü Ilısal ve değerli yönetim kurulu üyeleriyle her geçen gün çıta-
yı yükselterek, biz yetkili satıcıları daha büyük beklentilere sok-
muştur. Büyük bir özveri ile hazırlanan organizasyonlar, fikir ka-
tılan kongreler ile bizlerin ve tüm otomobil sektörünün vizyo-
nunun genişlemesine yardımcı olmaktadadırlar. Sadece vizyo-
numuzu genişletmekle kalmayıp, siyasi irade üzerinde de etki-
li rol oynayacak sivil toplum örgütü haline getirmeleri ayrıca biz-
leri mutlu etmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, araç tescili, ömrünü tamamlamış araç-
ların toplanması, ikinci el araç satışı gibi konularda verdiği des-
teklerin önümüzdeki dönemde daha artırılmasını temenni et-
mekteyim. Sektörde kurumsallığın giderek yayılması, hayatımı-
za hızla giren konularda bizlerin daha dinamik hareket etmesine 
katkı sağlamalarından dolayı tüm yetkili satıcı dostlarımızı der-
neğimize üye olmaya davet ediyorum. OYDER üyeliği yaptığı-
mız işi daha bilinçli ve efektif yapmamızı sağlayacaktır. Bu çatı 
altında çığ gibi büyüyerek toplanmak, geleceğimiz için daha da 
önemlidir. 

Aslen Malatyalı olan Oktay Öz, İstanbul Üniversitesi Maden 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra baba mesleği olan batta-
niye imalatının ardından plastik poşet imalatını 2000 yılına ka-
dar sürdürdü. 13 yıldır otomotiv sektörün faaliyet gösteren Ok-
tay Öz, Skoda yetkili satıcılığı ve servis hizmetlerinin yanında, 
Doğuş Otomotiv’in kuruluşu olan DOD ikinci el otomobil tica-
retini paralel yürütmektedir. Bunun yanı sıra Atik Sigorta Aracı-
lık Hizmetleri kapsamında Axa, HDİ, Euroko ve Allianz acentelik-
leri ile sigortacılık hizmetleri de vermektedir. Oktay Öz, evli ve iki 
çocuk babasıdır.

“OYDER üyeliği 
yaptığımız işin daha 
bilinçle yapılmasına 
katkı sağlıyor”

Atik Otomotiv Skoda 
Genel Müdürü Oktay Öz:
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Ç
anga Otomotiv, 1993 yılında Peugeot Balıkesir 
temsilcilğini aldı. Firma olarak Peugeot`nun marka 
ve imajını ilimizde ve çevremizde yaymaya ve ta-
nıtmaya çalıstık.                 

1993 yılından bu yana Çanga Peugeot Otomotiv olarak asıl he-
defimizi Balıkesir ilinde, müşterilerine uygun çözümler sunan, 
kolay çalışılan şirket konumunda olmayı ve bunu sürdürmek ola-
rak belirledik. Bize göre, müşteri tanıyan, onu nelerin memnun 
ettiğini bilen ve ona fayda sağlayan şirket olmak, kolay iş yapılan  
şirkettir. Müşterisine kolaylıklar sağlayan her zaman en önce ter-
cih edilir. Önümüzdeki dönem için önceliğimizi “yaptığımız işin 
doğrusu yapabilmek” olarak belirledik. Ayakta kalmak, ve şartla-
rın sürekli değiştiği pazarda, diğer oyuncularla rekabet edebil-
mek için, şirketin temel stratejilerinde ve özellikle pazarlama ve 
satış destek ünitelerinde farklılığı yaratmak olacaktır. Bu farklılı-
ğımız, müşteriyle sürekli iletişimde olarak yakın durmak esasına 
dayalı olacaktır.

Çanga Peugeot Otomotiv olarak bugün geldiğimiz noktayı “ku-
rumsal üretkenliğin tek ve gerçek kaynağının insan olduğu” ola-
rak özetliyoruz. Sürekli başarılar elde etmenin ise “önce insan 
kaynağından” geçtiğini özümsüyoruz. Kendi geleceğimizi, bu 
ilke ve anlayışla hazırlamaya, düzenlemeye çalıştık.

Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı halen devam et-
mekte, Avrupa ülkelerinin halen krizi sonlandırma çabaları-
nı izliyoruz. İçinde bulunduğumuz hafta İspanya bankalarının 
açık pozisyonlarını kapatma istekleri neticesinde Avrupa Birliği 
İspanya’ya büyük bir destek fonu açıkladı. Ancak bu bile ortada-
ki hassas durumu yatıştıramıyor. Her ülke birbirine borç vermiş 
durumda o sebeple üretim ve tüketim dengesi krizin neticelen-
mesinde önemli bir rol oynayacak.

Türkiye ise dünyada büyüme içinde olan nadir ülkelerden biri-
si konumunda, güçlü bir yönetim ve özerk merkez bankası fa-
izlerin belli bir seviyede durmasına yardımcı oluyor. Sektör ola-
rak bu durum bizi çok etkiliyor çünkü tüketici yüzde1’in altında 
kredi gördüğü zaman alım kararını daha hızlı verebiliyor. Sade-
ce dış ticaret açığının finanse edilmesi hususunu merakla takip 
eder konumdayız. 

Önümüzdeki dönemlerde,  ülke bazında daha iyi ve olumlu ge-
lismeler öngörüyoruz, esasen olumlu düşünme ve buna göre 
davranmanın, sıkıntıları aşmakta en büyük avantajımız olduğu-
na inanıyorum

Ülkede tüm alanlarda yaşanan gelişmelerden, otomotiv sektörü 
de payını elbette bu yönde alacaktır.

Balıkesir’de birçok markanın temsilciliği bulunmakta ve arkadaş-
larımız her ortamda sektor adına fikirlerini, düşüncelerini paylaş-
maktalar. Bölgedeki son 10 yıllık gelişim periyodu memnuniyet 
verici şekilde ilerlemekte, yatırımlarımız ve personel kalitemiz 
her geçen gün artmaya devam etmekte. Çocuklarımızın mev-
cut işlerimizi aldıkları eğitim kaliteleri ile daha yukarı taşımaları-
nı arzu ediyoruz. Bu yönde bizim vereceğimiz bilgilerin yanında 
OYDER’in de  çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yayınlarının ta-
kip edilmesi durumunda içerikteki bilgileri ile kendilerini hem ti-
carete hem de sektöre daha hazır hale getirecektir.

Sektörün dört güçlü derneğinden biri olan OYDER’in misyonu-
nun; üretici ve dağıtıcılarla köprü görevini üstlendiği tüketiciyi 
ve onun çıkarlarını yakından ilgilendiren güncel bir konunun, 
tüm detayları ile ele alınmasını sağlamak olduğunu düşünmek-
teyiz. Bu amaç doğrultusunda  ilgili konunun, sektörün tüm pay-
daşları tarafından özgürce tartışılabileceği medeni bir platformu 
yaratmanın çok önemli olduğununun bilincindeyiz.

OYDER olarak , bizlere ve dolayısı ile sektöre katkılarınızı çok de-
gerli ve önemli görüyorum;  mesleki temsil ve tüketici iletisimi-
nin öncüsü oldunuz. Çok uzun yılları birlikte geçirdik, bu vesile 
ile sizlere de teşekkür ederek, başarılar diliyorum. 

“Kurumsal üretkenliğin 
tek ve gerçek kaynağı 
insandır”

Çanga Otomotiv Balıkesir Peugeot 
Yetkili Satıcısı Kamil Ersin Çanga:
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1
980 yılında kurulan Aldo Grup olarak; inşaat, turizm, sa-
nayi, bilişim, sigorta, petrol ve otomotiv sektörlerinde fa-
aliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Otomotiv sektörüne girişi-
miz 1996 yılında VW Opat Otomotiv markası ile başlamış, 

2009 yılında Tarsus VW Opat Otomotiv ve 2010 yılında Audi Aldo 
Otomotiv ile satış, servis ve yedek parça hizmetlerini 3 ayrı plaza-
da yürütmekteyiz. Bunun yanı sıra 2 ayrı lokasyonda profesyonel 
olarak Dod ikinci el faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Geçmiş yıllarda Satış ve Servis operasyonlarından gerçekten gü-
zel kazançlar elde ederek bu kazançları bugün içerisinde bayi-
liklerini yapmış olduğumuz devasa plazalara yatırdık. Geçmişte 
araç satışına odaklanıp kârlılıklarımızı maksimize etmeye çalışır-
ken, bugün otomotiv satışı yanı sıra, satış sonrası hizmetler, ak-
sesuar satışı, ikinci el satışı ve sigorta satışına yönelik aksiyonlar 
alarak giderlerimizi karşılamak için uğraş veriyoruz. Çünkü günü-
müzde 0 km araç satışında kâr kalmadı.

Dediğim gibi plazalarımızın kâr yapması bir kenara dursun, gi-
derlerimizi karşılamak için yapmış olduğumuz aksiyonlardaki 
karlılık durumunu sırası ile gözden geçirmek istiyorum; Sigor-
ta acenteliklerimizde, plazalarımızda satmış olduğumuz araçla-
ra kasko satışı ile karlılık elde ederken, bugün sigorta şirketleri-
mizi kapatmak veya plazaların içerisinden çıkartmak zorunda bı-
rakıldık. Hali ile bu operasyonun giderleri ancak kendisini karşılar 
hale geldi. Yani bu operasyonda kârlılık kalmadı.

İkinci el araç satışlarında, eskiden araç değerini sorgulamayan 
müşteriler, bugün internet aracılığı ile araç fiyatlarını kendileri 
belirler hale geldi. Hatta açılan forum siteleri ve ikinci el sitele-
ri kullanılarak insanlar kendi aralarında alış veriş yapar hale gel-
di. Bir de bunun üzerine operasyonel kiralama yapan şirketlerden 
dönen araçların piyasaya sunulması ile birlikte araç çokluğun-
dan, mevcut stoğumuzdaki araçların fiyatları düştü, fiyat dengesi 
iyice bozuldu. Bu operasyonda da kârlılık kalmadı.

Aksesuar satışına yönlendik hep birlikte. Distribütörler, orjinal 
aksesuar satacaksınız dedi, öyle yaptık kâr sağladık, ta ki Uzak 
Doğu’dan bizim sattığımız aksesuarların taklitleri, düşük kalite ve 
insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde yarı fiyatına gelinceye ka-
dar. Müşterilerimiz her ne kadar kalite ve sağlık problemi çıkarma 
ihtimali de olsa ucuzu tercih etti, bizim adımız pahalı satan ola-
rak anılmaya başladı. Orjinal ürün satamaz hale geldik.   Burada 
da hedeflenen kârlara ulaşılamadı.

Satış sonrası hizmetlerin gözbebeğiydi kaporta boya atölyeleri-
miz, şirket maliyetlerini karşılayacak en önemli bölüm olarak gö-
rülmekteydi. Son 5 yılda personel giderlerimiz yüzde 120, fırın-
larımızda kullanılan motorin yüzde 80, boya malzemesi fiyatları 
yüzde 100, genel giderlerimiz yüzde 90 arttı. Gelirler mi ne oldu? 
2007 yılı ile bugün arasında sigorta şirketlerinin bizlere vermiş ol-
duğu parça başı boya işçiliği yüzde 40 gibi büyük bir oranda dü-
şüş gösterdi..

Şimdi sıra geldi mekanik atölyeye, geçmişte müşterilerimizin 
yüzde 90’ ı bizleri tercih ederdi. Devasa plazalarda hizmet veren 
bizlerden başka kimse yoktu.  Şimdi özel servislerin atölyeleri ya-
pısal olarak bizlerin plazalarına rakip olmaya başladı. Bizlerden 
çok daha ucuza araç yapıyorlar. Nasıl mı? işletim maliyetleri bize 
oranla çok düşük kalıyor, çünkü personelleri yılda 5 defa eğiti-
me gitmiyorlar, onlara işletim sistemi, pazarlama desteği gibi fa-
turalar kesilmiyor. Araç bakımları esnasında kullanılması zaruri 
ürünler konusunda yetkili servisler üreticiler tarafından belirtilen 
kurallara uymak durumundadır, Yetkili Satıcıların haksız rekabet 
olarak gördükleri ana konulardan biri de budur. Yeni Türk Ticaret 
Kanunu ile önüne geçileceğini düşündüğümüz personelin vergi-
lendirilmesi hususunda da  yeterli kontrol sağlanamaması nede-
niyle ana maliyetlerimiz hiçbir zaman aynı seviyeye gelememek-
te. Yani  burada da gider karşılaştırmasına göre kârlılıklarımız eksi 
seviyelere gelmiş durumda. Hele bir de elektrikli araç maliyetleri 
düşüp de, 3-5 yıl içerisinde pazara çıkınca, bizler hangi araçların 
motor bakımını yapıp, yağlarını değiştireceğiz?

Zaman içerisinde şirketlerimizin geldiği durum maalesef ortada. 
Bugün tüm bayi arkadaşların şunu sorgulamaları gerekir; mevcut 
plazalarımızı kiraya verirsek, stoklara bağladığımız paramızı mev-
duata yatırırsak, test araçlarını, ekipmanları, özel aletleri, mobil-
yaları kısaca tüm demirbaşları satarsak, bu satıştan elde ettiğimiz 
kazancı da stoklarımıza bağladığımız paraya eklersek, elde ettiği-
miz kazanç mı daha fazla? Yoksa bin bir zorluk ve stresle iyi yönet-
meye çalıştığımız, gözbebeğimiz şirketimizin yıllık kârı mı?  

Bizler işimize aşkla bağlı olan insanlarız. Her ne olursa olsun göz-
bebeğimiz otomotiv şirketlerimizden vazgeçmeyiz. Bugün Oy-
der aracılığı ile bir araya gelip, sektörümüzü ilgilendiren konular-
da önlemler alıp aksiyona geçmez isek, ileride maalesef tabelala-
rımızın teker teker inmesine seyirci kalırız.

Sizler de takdir edersiniz ki, sürdürülebilir bir işletme için opti-
mum seviyede karlılık vazgeçilmez unsurların başında gelmekte-
dir. Bu sağlandığı takdirde bizler istihdam yaratabiliriz, vergi öde-
yebiliriz ve memleketimize fayda sağlayabiliriz. Bunun için hep 
birlikte el ele verip karlılığımızı geri isteyelim.  Bizlerin adı Yetkili 
Satıcı. Sattığımız araçlardan kâr etmeliyiz, etmek zorundayız.

Kârlılık
Aldo Grup Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Haluk Veli Doğan
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Yeni Türk Ticaret Kanunu

Av. Çağrı TURAL
Legal Hukuk Bürosu

Av. Nurgül ÇAKIR
Legal Hukuk Bürosu

Yeni Türk Ticaret Kanunu 
1 Temmuz 2012’de Yürürlüğe Giriyor.

T
ürkiye’de ticaret hayatını biçimlendirmiş olan 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 
2012 tarihi itibari ile yerini 6102 sayılı Yeni 
Türk Ticaret Kanunu’na (Yeni TTK) bırakacak-

tır. Yeni TTK genel olarak 1Temmuz 2012 tarihinde yürür-
lüğe girecek olmakla birlikte sermaye şirketleri tarafın-
dan internet sitesi kurulmasına, ticari defterlerin Türkiye 
Muhasebe Standartları’na göre tutulmasına, anonim ve 
limited şirketlerin bağımsız denetime tabi olmalarına iliş-
kin hükümler gibi bir takım düzenlemeler için ayrı yürür-
lük takvimleri öngörülmüştür.

Yeni TTK, ticari hayata ilişkin yeni düzenlemeleri ile şirket-
lere ciddi yükümlülükler ve sorumluluklar getirmektedir. 
Yürürlüğe girmesine sayılı günler kala Yeni TTK’nın bera-
berinde gelecek olan yeni düzene adaptasyon konusu 
şirket ajandalarında en üst sırada yer alması gereken bir 
kalem olmalıdır. Yeni TTK’ya uyumlu hale gelmek, şirket-
ler için bir keyfiyet değil, zorunluluk halini almıştır. 

1 Ocak 1957’de yürürlüğe 
giren ve elli yılı aşkın 
süredir ticaret hayatını 
yönlendiren Türk Ticaret 
Kanunu, 14 Şubat 2011 
tarihinde yerini günün 
koşulları dikkate alınarak 
uzun bir çalışma sonucu 
hazırlanan Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’na bırakmıştır. Yeni 
Türk Ticaret Kanunu, artan 
firma iflasları ve yönetim 
zaafları dikkate alınarak 
ticaret hayatında devrim 
olarak nitelendirilebilecek 
ve günümüz piyasa ve 
rekabet koşullarında, eşitlik, 
şeffaflık, hesap verebilirlik 
ve sorumluluk ilkelerinin 
somut olarak hayata 
geçirilmesi sonucu doğuran 
birçok yenilik getirmektedir.
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Yeni TTK’da en çok değişikliğe uğrayan kısım ticaret şirketleri-
ne ilişkin düzenlemelerdir. Eski kanunda daha önce hiç bulun-
mayan ve Yeni TTK ile hukukumuza giren başlıca düzenlemeler-
den bir tanesi Şirketler Topluluğu’na ilişkin hükümlerdir. Şirket-
ler Topluluğu hükümleri ile hakim ve bağlı şirketler arasındaki 
ilişkiler şeffaflık, hesap verilebilirlik ve menfaat dengesi temelin-
de kurallara bağlanmış, şirket yönetim kurulu üyelerine ve pay 
sahiplerine yeni haklar, sorumluluklar ve yükümlülükler öngö-
rülmüştür.

Türkiye’de uzun süredir şirket toplulukları fiilen var olmasına 
rağmen, kanun koyucu bu durumu yıllardır görmezden gelerek, 
söz konusu şirketlere ilişkin her hangi bir düzenleme getirme-
miş, bağlı şirketleri dahi bağımsız kabul ederek, hakim şirketin 
hakimiyeti sonucunda bağlı şirketlerin kayba uğramalarına göz 
yummuştur.

Hakim/Bağlı Şirket, Şirketler Topluluğu ve 
Karşılıklı İştirak Kavramları

Yeni TTK Şirketler Topluluğu hükümleri altında hakim şirket ve 
bağlı şirket olmak üzere iki farklı şirket tanımlaması yapılmıştır. 
Buna göre;

a) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya 
dolaylı olarak;

l Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya,

l Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabile-
cek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabil-
mek hakkını haizse veya,

l Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başı-
na veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy hakları-
nın çoğunluğunu oluşturuyorsa.

b) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gere-
ğince veya başka bir yolla hakimiyeti altında tutabiliyorsa,

birinci şirket hakim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az bi-
rinin merkezi Türkiye’de ise, Yeni TTK’daki Şirketler Topluluğuna 
ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Aynı zamanda, birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip 
bulunan sermaye şirketleri karşılıklı iştirak durumundadır. 

Hakim ve bağlı şirket tanımları dikkate alınarak, Şirketler Toplu-
luğunu, doğrudan veya dolaylı olarak bir başka şirketin hakimi-
yetinde olan bir veya birden fazla şirketin hakim şirket ile birlikte 
oluşturduğu topluluk olarak tanımlamak mümkündür. Şirketler 
Topluluğunda sıklıkla karşılaşılan durum, bağlı şirketlerin huku-
ken bağımsız olmakla birlikte, hakim şirketin kontrolü altında ol-
maları ve ekonomik olarak bağımsızlıklarını yitirmiş olmalarıdır.

Şirketler Topluluğu Hükümlerinin Getirdiği Yükümlülükler

1. Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülükleri

Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan 
veya dolaylı olarak, kanunda sayılı miktarda paylarına sahip ol-
duğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşeb-

büs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on 
gün içinde, sermaye şirketine ve yetkili makamlara bildirmekle 
yükümlüdür. Payların söz konusu oranlarda kazanılması veya el-
den çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir 
başlık altında açıklanmalı ve sermaye şirketinin internet sitesin-
de ilan edilmelidir. Bildirim ile tescil ve ilan yükümlülüğü yerine 
getirilmediği sürece, ilgili paylara ait oy hakkı dahil, diğer hak-
lar donacaktır. 

Bununla birlikte, eğer hakimiyet bir sözleşme ile sağlanıyorsa, 
hakimiyet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin 
ticaret siciline tescil ve ilanı şarttır. Diğer bir deyişle, hakim ve 
bağlı şirket arasındaki ilişki bir sözleşmeye dayanıyorsa ve ha-
kim şirketin hakimiyeti bu sözleşmeden doğuyor ise söz konu-
su sözleşme tescil ve ilan ettirilmediği sürece geçerlilik kazana-
mayacaktır.

2. Raporlama

Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şir-
ketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor dü-
zenlemelidir. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şir-
ketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendir-
mesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm 
hukuki işlemlerin ve geçmiş  faaliyet  yılında  hakim  şirketin  ya  
da  ona  bağlı  bir  şirketin  yararına  alınan  veya alınmasından ka-

çınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılmalıdır. Hukuki iş-
lemlerde edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi 
ve şirket yönünden yarar ve zararları belirtilmelidir. Zarar denk-
leştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği 
veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem 
hakkı tanındığı ayrıca bildirilmelidir. 

Yönetim kurulu raporun sonunda şirketin, hukuki işlemin yapıl-
dığı veya önlemin alındığı veya  alınmasından kaçınıldığı anda 
kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlem-
de uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığını ve alınan veya 
alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratma-
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dığını açıklamalıdır. Şirket zarara uğramışsa, yönetim kurulu ay-
rıca zararın denkleştirilip denkleştirilmediğini de belirtmelidir. 

Hakim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başka-
nından; bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları 
ile üç aylık hesap sonuçları, hakim şirketin bağlı şirketlerle, bağ-
lı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahiple-
ri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunla-
rın sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe 
yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor ha-
zırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının 
yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı 
şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı se-
bebin varlığını ispat edemedikleri takdirde, bu raporun hazırlan-
ması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hakim şirketin bu işle gö-
revlendirilen uzmanlarına vermekle yükümlüdürler. İstemde bu-
lunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir üçüncü kişinin yararlan-
ması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur.

Şirketler Topluluğu Hükümlerinin Getirdiği Sorumluklar

Hakim şirket, hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde 
kullanamaz. Özellikle  bağlı şirketi, iş, varlık,  fon, personel,  ala-
cak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; karını azaltmaya 
ya da aktarmaya; malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla 
sınırlandırmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluk-
lar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmak-
sızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak, durdur-
mak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen karar-
lar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemle-
ri almaktan kaçınmaya yöneltemez. Ancak hakim şirket, kaybı, o 

faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirirse veya kaybın nasıl ve ne za-
man denkleştirileceğini belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı 
sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanırsa 
sorumluluktan kurtulacaktır. 

Ancak, diğer durumlarda şirketler topluluğuna dahil şirketler 
birbirlerine kefil olabilecek ve garanti verebileceklerdir.

Yeni TTK’da düzenlenmiş diğer bir sorumluluk hali hakim şirkete 
olan güvenden doğan sorumluluktur. Hakim şirket, topluluk iti-
barının, topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaştı-
ğı hallerde, bu itibarın kullanılmasının uyandırdığı güvenden so-
rumludur.

Şirketler Topluluğu Hükümlerinin Getirdiği Haklar

1. Satın Alma Hakkı

Hakim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketi-
nin paylarının ve oy haklarının en az yüzde doksanına sahipse, 
azlık şirketin çalışmasını engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı dav-
ranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor veya pervasızca hareket edi-
yorsa, hakim şirket azlığın paylarını satın alabilir.

2. Bilgi Alma Hakkı

Hakim şirketin her pay sahibi genel kurulda, bağlı şirketlerin fi-
nansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, ha-
kim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim 
ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınla-
rıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında, 
özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkeleri-
ne uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir. 

 Yeni TTK, ticari 
hayata ilişkin yeni 
düzenlemeleri ile şirketlere 
ciddi yükümlülükler 
ve sorumluluklar 
getirmektedir. Yürürlüğe 
girmesine sayılı günler kala 
Yeni TTK’nın beraberinde 
gelecek olan yeni düzene 
adaptasyon konusu şirket 
ajandalarında en üst sırada 
yer alması gereken bir 
kalem olmalıdır.
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Yeni TTK'ya son 
rötuşlar yapıldı

G
ümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kanun de-
ğişikliği çalışmalarındaki temel hedeflerinin; Yeni 
Türk Ticaret Kanununun uygulanmasını kolaylaş-
tırmak, ticaretin doğal işleyişini aksatmadan, Ka-

nundan beklenen hedeflere daha kolay ulaşmak ve ülkede tica-
reti daha güvenli ve daha kolay yapılabilir hale getirmek oldu-
ğunu söyledi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen en köklü değişikliklerin ti-
cari işletme ve özellikle de ticaret şirketleri ile ilgili olduğunu an-
latan Bakan Yazıcı, bunun sonucu olarak da iş dünyası tarafından 
bu alanlara yönelik bazı eleştiriler yöneltildiğini anımsattı.

Yeni Türk Ticaret Kanununa yönelik görüş ve önerilerin belirle-
nebilmesi amacıyla TOBB ve TÜRMOB’un da katılımıyla çok sayı-
da ilde bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenlendiğini ifade 
eden Yazıcı, bu toplantılarda doğrudan iletilen görüş ve öneriler 
ile Bakanlığına gönderilen yazılar ve basında ele alınan konular 
göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığını kaydetti.

‘’Görüş ve eleştiriler dikkate alınarak değişiklik yapıldı’’

Görüş ve eleştirilerin dikkate alınarak değişiklik çalışmalarına 
başlandığını anlatan Yazıcı, oluşturulan değişiklik önerilerinin, 
başta Adalet Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili kamu kurum, 
kuruluşları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliği gibi özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantılarda müzakere edildiğini söyledi.

Yazıcı, ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanununun ticari işletme ve tica-
ret şirketleri bölümlerinin uygulanmasından sorumlu Bakanlık 
olarak kendilerinin de iş dünyası ile sürekli istişarelerde bulun-
duklarını anlattı.

’’EKK’da mutabakat sağlandı’’

Bu çerçevede, Bakanlık olarak hazırladıkları değişiklik teklifleri-
nin, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşmeye açılarak Ka-
nun değişiklik teklifinde yer alması hususunda mutabakat sağ-
landığını belirten Yazıcı, son yapılan değişikliklerle 6102 sayı-
lı Türk Ceza Kanununda hüküm altına alınan yaptırımlarda bü-
yük oranda indirime gidildiğini, bu doğrultuda hapis cezalarının 
çoğunlukla adli veya idari para cezasına; adli para cezalarının da 
yine çoğunlukla idari para cezasına dönüştürüldüğünü bildirdi.

Anonim ve limited şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına 
imkan sağlandığını ve dolayısıyla şirkete borçlanmanın cezai 
yaptırım kapsamından çıkarıldığını ifade eden Yazıcı, şöyle ko-

nuştu: ‘’Bunun yanı sıra, yönetim kurulu üyelerinin ve yakınları-
nın, ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde 20’sine katıl-
dıkları sermaye şirketlerinin de emsalleriyle aynı ve benzer şart-
larda şirketin işletme konusu gereği satışa sunduğu mal ve hiz-
metleri diğer üçüncü kişiler gibi satın alarak borçlanmalarına im-
kan sağlandı. Bunun dışında, limited şirket ortaklarına da ano-
nim şirket ortaklarında olduğu gibi kar payı avansı alma hakkı 
tanındı.

Tacirler tarafından kullanılan her türlü kağıt ve belgede gösteril-
mesi zorunlu olan bilgilerin, tacirin sicil numarası, ticaret unva-
nı, işletmesinin merkezi, tacir internet sitesi oluşturma yükümlü-
lüğüne tabi ise internet sitesi adresi olarak belirlenmektedir. ‘Her 
türlü kağıt ve belge’ ibaresi yerine ‘ticari mektuplarda ve ticari 
defterlerin dayandığı belgelerde’ ibaresi kullanılarak kapsam da-
raltıldı.”

‘’Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri kapanış 
onayına tabi olacak’’

Bakan Yazıcı, ticari defterlerin açılış onaylarının hangi sürede 
yaptırılacağının da belirlendiğini, bu defterlerden sadece yev-
miye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayına 
tabi olacağını, pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere 
defterinin yeterli yapraklarının bulunması halinde bu defterle-
rin izleyen faaliyet döneminde veya dönemlerinde de tekrar açı-
lış onayı yaptırılmaksızın kullanılabileceğini, defterlerin elektro-
nik ortamda tutulması halinde noterce yapılması gereken açılış 
ve kapanış onaylarının bu defterler için aranmayacağını söyledi.

Yazıcı, yönetim kurulu üyelerinden veya limited şirket müdür-
lerinden en az birinin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve 
Türk vatandaşı olması şartı ile yönetim kurulu üyelerinin dört-
te birinin yüksek öğrenim görmüş olma şartının da kaldırıldığı-
nı kaydetti. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı
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1 Temmuz 2012 

6120 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihi.

15 Temmuz 2012 

Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir 
limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu sıfa-
tını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yöne-
tim kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere no-
ter aracılığı ile bildirecektir. Bildirimin muhattapları, tebliğ ta-
rihinden itibaren yedi gün içinde, Türk Ticaret Kanunun 338 
ve 574’üncü maddelerinde öngörüşen hususları tescil ve ilan 
ettirecektir; aksi halde anılan maddelerde öngörülen hukuki 
sonuçlar doğacaktır.

14 Ağustos 2012

Anonim şirketler yönünden esas sözleşme ve limited şirket-
ler yönünden şirket sözleşmesi hükümlerinin Yeni Türk Tica-
ret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün (belirti-
len süre ilgili bakanlıkça bir yıl uzatılabilecektir)

1 Ekim 2012 

Yeni Türk Ticaret kanununun yürürlük tarihinden önce ata-
nan ve bu görevlerine devam eden tüzel kişi ortakların tem-
silcisi yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin istifa etmesi ve 
yeni atamaların yapılması için son gün.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca, her iki ta-
rafı tacir olmayan cari hesap sözleşmelerinden bileşik faiz 
öngören hükümlerin çıkartılması için son gün.

1 Ocak 2013 

Anonim şirketler denetlemesine ilişkin Yeni Türk Ticaret Ka-
nununun 397 ilâ 46. Maddelerinin yürürlüğe girmesi.

Finansal tabloların hazırlanmasından ve ticari defterlerin 
tutulmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın 
(TMS/TFRS) uygulanmaya başlaması.

Anonim şirket eseas sözleşmeleri ile limited şirketlerin şirket 
sözleşmelerinde, eski Türk Ticaret Kanununa göre düzenle-
nen genel kurul toplantı ve karar nisaplarının Yeni Türk Tica-
ret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün.

14 Şubat 2013

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 201. Maddesinin 1. Fıkrasında 
öngörülmüş bulunan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sı-
nırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi (diğer haklarla il-
gili sınırlamalar, Yeni TTK yürürlüğe girmesi ile beraber uygu-
lanmaya başlar)

Yeni Türk Ticaret Kanunu 
ilgili önemli tarihler

1 Mart 2013

Bağımsız denetçinin atanması için son gün.

1 Temmuz 2013

Her sermaye şirketi bu tarihe kadar bir internet sitesi açmak , 
şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bö-
lümün Yeni Türt Ticaret Kanunu’nda belirtilen hususlara tah-
sis etmek zorundadır.

1 Ekim 2013 

Bu tarihe kadar internet sitesi açmamış, açılan internet sitesi-
nin belli bir bölümün yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen 
işlere özgülememiş yahut internet sitesine konulması gere-
ken içeriği usulüne uygun olarak koymamış yönetim kurulu 
üyeleri , müdürler ve yönetici olan komandite ortaklar hak-
kında ceza hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

14 Şubat 2014 

Anonim ve limited şirket sermayelerinin yeni Türk Ticaret Ka-
nunu öngörülen asgari sermaye tutarlarına yükseltilmesi için 
son gün (belirtilen süre ilgili bakanlıkça en çok 2 yıl uzatıla-
bilecektir)

1 Temmuz 2014

Bağlı şirketlerini, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 202. Madde-
si kapsamına giren kayıpları var ise, hakim şirket tarafından 
denkleştirilmesi veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denk-
leştirecek istem hakları tanınması için son gün.

1 Temmuz 2015

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce pay 
sahibi ve ortakların şirkete olan borçlarının nakdi ödeme ya-
pılarak tasfiye edilmesi için son gün.  
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İstanbul’da Dünya 
ekonomisi ve Euro'nun 
geleceği tartışıldı

 Türkiye’de ilk kez düzenlenen Dünya 
Ekonomik Forum’unda Ortadoğu, Kuzey 
Afrika ve Avrasya ülkelerinin ekonomik 
geleceği ile birlikte son dönemin en 
merak edilen konusu Euro’nun geleceği 
üzerine de senaryolar tartışıldı.

T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da 
Türkiye’de ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomik 
Forumu toplantılarına katıldı
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D
ünya Ekonomik Forumu’nun İstanbul toplantısına 
70 farklı ülkeden toplam 1100 katılımcı kayıt yap-
tırdı. Azerbaycan, Gürcistan ve Tunus’un araların-
da bulunduğu 20 ülkeden en yüksek seviyede yak-

laşık 50 hükümet temsilcisi toplantıya katıldı.

İki gün süren Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika 
ve Avrasya Zirvesi, 1971 yılında İsviçre’nin Genova kentinde ku-
rulan organizasyonun 42 yıllık tarihinde en geniş coğrafyayı kap-
sayan özel zirve olması sebebiyle bir ilk.

Swissotel’de düzenlenen Forum’a Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Ma-
liye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız ile AB Bakanı Egemen Bağış da katıldı.

Oturumlara ayrıca dünyanın dört bir yanından 650 iş dünyası 
temsilcisi, 180 Üst Yönetici ve 70 farklı ülkeden toplam 80 genç 
küresel lider katılım gösterdi.

Dünya Ekonomik Forum’unun İstanbul’da düzenlenen 50’yi aş-
kın konuda bölge ve dünyayı ilgilendiren gelişmeler tartışıldı. 
Özellikle bölgesel siyaset ve ekonominin damgasını vurduğu bu 

zirve düzenlediğini ve üç farklı bölgeyi içerecek toplantı gerçek-
leştirdiğini belirtti.

Dünya Ekonomi Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Eş 
Başkanı Muhtar Kent de Berlin Duvarı’nın bir nesil önce düşüşü-
ne neden olan dönüşümlerin bugün Kuzey Afrika’da görüldüğü-
ne dikkati çekerek, değişim ve dönüşümün herkesi çok etkiledi-
ğini, bu canlılığın Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da en iyi şekilde göz-
lemlendiğini ifade etti.

Dünya Ekonomik Forum’unun açılış konuşmasını yapan Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, son 
derece zor bir coğrafyanın ortasında, tüm zorluklara ve tüm so-
runlara rağmen, istikrarla, demokrasiyle büyüyen, çevresinde 
yaşanan tüm hadiselere rağmen bir güven adası olma konumu-
nu güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke olduğunu söyledi. Er-
doğan, “Hemen tüm ekonomik göstergelerimiz, küresel ekono-
mik krizin ağır seyrettiği 2009 yılında bir miktar gerileme gös-
terse de bugün, kriz öncesi dönemleri aşmış durumdadır” dedi.

Türkiye’nin küresel kriz sürecini, IMF ile bir borç anlaşması yap-
madan atlattığının altını çizen Erdoğan, “2013 yılının Nisan ayın-
da, Türkiye IMF’e olan borcunu tamamen sıfırlamış olacaktır” 
diye konuştu. Türkiye’nin son 10 yılda elde ettiği başarının dış 
politikadaki aktif ve başarı eksenli gayretlerinin neticesi olduğu-

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu

AB Bakanı Egemen Bağış

global etkinlikte Euro ve Avrupa krizi de konuşulanlar arasında 
en önemli yeri tuttu.

Açılış forumunda söz alan Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Kla-
us Schwab, Türkiye’nin, laik bir demokrasiyle ağırlıklı olarak Müs-
lüman olan nüfusu bağdaştırabilmesinin, başka ülkelere örnek 
olduğunu söyledi. Schwab, zirvenin açılış oturumunda yaptı-
ğı konuşmada, Türkiye’nin laik bir demokrasiyle ağırlıklı olarak 
Müslüman bir nüfusu bağdaştırdığını, bunun da özellikle dikta-
törlükten kurtulma çabaları gösteren başka ülkelere örnek oldu-
ğunu vurguladı. Türkiye’nin ekonomik krize rağmen OECD ülke-
leri içinde en hızlı büyüyen ülke olduğunu vurgulayan Schwab, 
bu durumun da herkese umut verdiğini söyledi. Klaus Schwab, 
Dünya Ekonomi Forumu’nun 42 yıllık tarihinde ilk kez bölgesel 
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nu vurgulayan Erdoğan, “Bu bölgedeki her ülkenin refahı bölge-
deki barış ve huzura bağlıdır. Bu geniş coğrafyada ortak noktalar 
farklılıklardan çok daha fazla. Bir ülkenin sorunu diğer ülkeyi çok 
yakından ilgilendiriyor” dedi.

Zirveye Damgasını Euro Üzerine Yapılan Senaryolar Vurdu

2 günlük ve 50’yi aşkın panelin düzenlendiği Dünya Ekonomik 
Forum’unda en çok ilgi çeken panellerden biri Euro ve gelecek 
senaryoları üzerine kurulu olan panel oldu. 

Hedefi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya’yı ileride etkileme-
si muhtemel yeni ekonomik senaryolar ve uluslar arası mali sis-
temlerin geleceğinin belirlenmesi olan panelde 3 temel senaryo 
üzerinde duruldu.

Euro, Dolar ve Yuan üzerine kurgulanan bu 3 senaryoyu kısaca 
tanımlamak gerekirse:

1. Uluslararası mali sistem parçalara ayrılıp çeşitli bölgelere bö-
lünüyor. Bu senaryoda tüm asıl döviz kurlarının uluslar arası 
seviyede değeri ve önemi azalıyor.

2. Amerika ile Çin arasındaki ilişki yeniden dengeleniyor ve kat-
lımcılar tarafından tanımlandığı adıyla G2, tüm dünya mali 
sistemlerini domine ediyor. Bu senaryoda Euro bölgesi za-
manla entegrasyonunu kaybediyor ve büyük uluslar arası bir 
Pazar olarak devam ediyor.

3. Yuan, kilit uluslar arası döviz kuru olarak ortaya çıkıyor ve BRIC 
ülkelerinin doğal döviz kuru haline dönüşüyor. Bu senaryoda 
Avrupa Birliği finansal ve politik problemlerinin üstesinden 
geliyor ancak kendi bölgesi haricinde önem ve değerini kay-
bediyor.

Bu 3 temel senaryo hakkında gruplara ayrılan panelistler gele-
cekte olabilecekleri değerlendirirken 2 ana konu hakkında tam 
mutabakata vardılar. Hangi senaryo hayata geçerse geçsin kesin 
olarak yaşanacaklar şöyle özetlendi:

1. Tüm senaryolarda Çin kazanmaya devam edecek

2. Euro’nun çöküşü Avrupa’da sivil ayaklanmalara neden olabilir

Katılımcıların tamamının hem fikir olduğu konuların başında 
Çin’in yükselişi ve bugünlerde piyasalar hariç çok da bilinmeyen 
Yuan’ın yakın gelecekte öneminin kavranacağı geliyordu. Özel-
likle Avrupa’lı siyasetçilerin ve ekonomistlerin Çin’deki gelişme-
leri daha yakından takip etmeleri gerektiği, şimdilik bu gelişme-
leri çok da ciddiye almadıkları için ileride zorlanabilecekleri dile 
getirildi.

Global ekonomiden bölgesel ekonomiye dönüşün bölgelerin 
ekonomik büyüklüğüne, yerel tasarruflarının çokluğuna ve do-
ğal kaynaklarının zenginliğine bağlı olarak değişeceğini belirten 
uzmanlar, global ticaretin böyle ir gelişmeden çok etkileneceği-
ni ve yerel iş imkanlarının gün geçtikçe daha büyük bir baskı ko-
nusu olacağını belirttiler.

Uzmanların ortak görüşü olarak bölgeselleşmenin en çok 
Avrupa’yı etkileyeceği ve sonra sırasıyla Amerika ve Çin’de olum-
suz ticari sonuçları olacağı benimsendi.

Avrupa Birliği’nin bu senaryolardan kendisi için en iyi olanı ya-
ratabilmek adına yapabileceklerinin tartışıldığı son bölümde ise 
Euro’nun kurtarılabilmesi ve global oyuncu olarak kalabilmesi 
için Avrupa’da siyasi bir bütünlüğe ihtiyaç olduğu belirtildi.

Bu bütünlüğün önündeki en aşılmaz engelin ise oy verenlerin 
henüz Euro’nun kurtarılması için ciddi önlemler alınması gerek-
tiğine inanmaması olduğu değerlendirildi.

Sonuç 

Dünya Ekonomik Forum’unun sonuç bildirgesinde Ortadoğu, 
Kuzey Afrika ve Avrasya bölgesinin gelecekteki en önemli eko-
nomik bölgelerden biri olacağı net bir şekilde belirtildi.

Bu ülkelerin, uzun vadede Avrupa Birliği’nin geleceğini de belir-
leyeceği ve BRIC ülkelerindeki potansiyelin artık bahsi geçen ül-
keler için de geçerli olabileceği değerlendirildi.

Euro’nun geleceği hakkında ise özellikle Euro bölgesinin dağıl-
ması ve Euro’nun kullanımının azalması ihtimali üzerinde duran 
katılımcılar, sosyal patlamalar ve sivil isyanların da bu dönemde 
gerçekleşebileceği konusunda görüş bildirdiler. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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Y
unanistan Euro’dan çıkacak mı? Seçim ile birlikte 
geri dönülmez nokta geçilmiş olabilir. Mali çöküş 
sürecinde mevduat kaçışının önemine 2 yıl önce-
den (Nisan 2010) dikkat çekmiştim. Giderek hızla-

nıyor.

Yunan bankacılık sistemi 17 Haziran’a ulaşmakta bile zorlanabi-
lir. Bu arada “Drahmi” basmak için matbaaların çalıştığı rivayetle-
ri dolaşıyor. Diğer Euro üyelerinin de durumu kabullendiği, hat-
ta lehine çevirebileceğini düşündüğü işretleri güçleniyor. Maale-
sef Yunanistan’ı çok kötü günler bekliyor.

Ya sonrası? Yunanistan’ın ayrılması Euro bölgesinin tümüy-
le dağılması ile sonuçlanabilir mi? Karamsar senaryolar krizin 
İspanya’ya yansımasını öngörüyor. Mali piyasalarda şimdiden 
İspanya’nın da Euro’dan çıkmaktan başka çaresi olmadığı hatta 
diğer Euro ülkeleri ne yaparlarsa yapsınlar sonucun değişmeye-
ceği seslendiriliyor.

Ne yapılabilir? İyimser senaryo 2 mekanizma ile çalışıyor. 

1. Yunanistan’ın Euro’dan çıktıktan sonra yaşayacağı kaos İspan-
ya ve İtalya’da seçmenin kemer sıkma ve yapısal reform pa-
ketlerine tepkisini azaltıyor. Adeta Euro’nun geleceği için Yu-
nanistan feda edilmiş oluyor. 

2. Euro bölgesinin dağılması tehdidi başta Almanya muhafaza-
kar politikalarda ısrar eden ülkeleri yumuşatıyor. İspanya ve 
İtalya’yı çöküşten korumak için gerekli tedbirler alınıyor. Euro 
kurtuluyor.

Yukarıdaki 2 farklı senaryonun siyasi sonuçları fevkalade önem-
lidir. Aslında AB için 2 farklı geleceğe tekabül ettiğini söyleye-
biliriz. Euro bölgesinin dağılması özünde siyasi birlik umutları-
nı söndürecektir.

Akla hemen Anglosaksonlar’ın baştan beri savunduğu “2 vitesli 
Avrupa” projesi geliyor. AB içindeki bazı ülkeler siyasi bütünleş-
meye devam edebilir; ancak tüm kıtayı kapsayan bir siyasi birlik 
söz konusu değildir.

İlginç şekilde AB’nin dağılmasını engellemenin tek yolu ola-
rak üye ülkelerin milli egemenliklerini kısıtlayan yeni kurum ve 
mekanizmalar aracılığıyla siyasi birliği güçlendirmek kalıyor. Si-
yasi literatürde “Avrupa federalizmi” deniyor. Avrupa Birleşik 
Devletleri’ne giden yolun açılması anlamına geliyor.

Avrupa tahvilleri Avrupa parlamentosunun yetkilerinin artması, 
Avrupa Komisyonu Başkanı’nın doğrudan seçilmesi vs bu bağ-
lamda gündeme geliyor. 

AB hangisini seçecek? Birliğin tarihi bir yol ayrımında olduğu çok 
açıktır. Kısa sürede sonucu öğreneceğimizi düşünüyorum. Bu
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B
irçok kişi Türkiye’nin 2001 krizinden çıkışını hatırla-
yarak “Biz nasıl çıktıysak Avrupa da öyle çıkar” görü-
şünü savunuyor. Oysa Avrupa’nın bugünkü kriziyle 
bizim 2001 krizi görünüm olarak birbirine benzese 

bile koşullar ve çevre itibarıyla birbirine hiç benzemiyor.

Türkiye o krize girdiğinde krizde olan başka bir ekonomi yok-
tu. Ticaret ortakları finansman kaynağını kullandığı ekonomiler, 
hepsi sapasağlam ayaktaydı. Ayrıca Türkiye tek başına krize gir-
diği için IMF, Türkiye’nin kaybettiği GSYH tutarında destek vere-
bilmişti. Avrupa aynı durumda değil.

Her şeyden önce dünyanın birçok ülkesi ve Avrupa ülkelerinin 
neredeyse tamamı krizin içinde bulunuyor. Avrupa’daki ekono-
milerin ticaret ve finansman ilişkilerinin ağırlığı birbirleriyle olan 
ilişkilere dayanıyor.

Diyelim ki İtalya mali disiplini sağlayabilmek için bütçe açığını 
kısmak ve onu yapabilmek için de kamu harcamalarını azaltmak 
istiyor. Bu durum hem İtalya içinde talebin kısılmasına hem de 
İtalya’nın öteki Avrupa ülkelerinden alacağı malların azalmasına 
yol açar. Ya da diyelim ki İspanya cari açığını düşürebilmek için it-
halatını düşürmeye çabalıyor. Bu durumda öteki Avrupa ülkele-
rinin ihracatı düşer.

İhracatı düşen öteki Avupa’lı ekonomiler de ithalatı azaltma-
nın yollarını aramaya başlarlar. Böylece İtalya’nın bütçe açığını 
İspanya’nın cari açığını düşürmek için aldığı önlemler dalga dal-
ga bütün Avrupa ekonomilerinin benzer önlemlere yönelmesi-
ne yol açarak sıkıntıyı kıta çapında yaygınlaştırır. Ve Avrupa baş-
langıçtaki durumundan daha da kötü bir duruma gerilemiş olur.

Şu anda Avrupa’nın sorunu herhangi bir üye ülkede atılacak bir 
kısıntı adımının bütün Avrupa’yı etkilemesidir. O nedenle tek ba-
şına krize girmiş bir ülke için geçerli olabilecek mali disiplin, bü-
yümeden fedakarlık, bütçe açığını düşürmek gibi reçeteler Avru-
pa için geçerli görünmüyor.

Bu sebeple de Avrupa’nın krizden çıkması öyle kolay ve kısa sü-
reli bir konu değil. Bu sıkıntı uzun yıllar sürebilir.

Ne Olacak 
Bu Avrupa’nın 
Hali?

MAHFİ EĞİLMEZ
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Avrupa Otomotiv Yetkili Satıcılarının Sesi
CECRA (Avrupa Otomotiv
Yetkili Satıcıları Federasyonu)

 Avrupa Otomotiv Yetkili 
Satıcıları Federasyonu – 
CECRA, Avrupa’da motorlu 
taşıt ticareti ve tamir 
sektörünün menfaatlerini 
temsil eden 26 ulusal, 
mesleki kurumun ve özel 
üretilmiş araç satımı 
yapanlar adına Avrupa’dan 
13 yetkili satıcı kurulunun 
birleşmesi ile oluşmuş bir 
federasyondur. Üyelerini 
bu kurumlar aracılığı ile 
temsil ediyor.

 AB tam üyeliği Türkiye 
için bir toplumsal dönüşüm 
projesidir. OYDER, bu 
projenin tam olarak 
gerçekleştirilmesinde sivil 
toplum kuruluşlarının 
üstleneceği rolün son 
derece önemli olduğuna 
inanıyor. Bu çerçevede,
Avrupa Birliği’ne üyelik 
sürecinde sivil toplum 
unsurları arasındaki 
diyalogun arttırılmasına 
yönelik çalışmaların 
ivme kazanmasına önem 
veriyor. Önümüzdeki 
dönemde OYDER, Avrupa 
Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Federasyonu ile işbirliğini 
daha geliştererek, sektöre 
ve ülkemizin AB yolcuğuna 
katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir.
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O
YDER yeni dönemde Avrupa ve dünya otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgüt-
leriyle işbirliği içerisine girerek,  karşılıklı olarak 
bilgi birikimini paylaşmayı ve sektör sorunlarını 

küresel ölçekte ele almayı hedeflemektedir.

Bu sayımızdan itibaren dünya otomotiv sektöründe faaliyet gös-
teren sektörel sivil toplum kuruluşlarının faaliyet ve etkinliklerini 
okurlarımızla paylaşacağız.

Avrupa’nın 26 ülkesindeki otomotiv yetkili satıcı derneklerinin 
bir araya gelerek kurduğu CECRA (Avrupa Otomotiv Yetkili Satı-
cıları Federasyonu) organizasyonu, yine Avrupa’da faaliyet gös-
teren 13 markanın desteği ile bir federasyon haline gelmiştir.

CECRA, ana amacını, üyelerinin menfati için çalışmak olarak be-
lirlemiştir. Bunun yanı sıra önce, ulusal kurumlar ve Avrupalı yet-
kili satıcı kurulları yoluyla temsil ettiği 380 bin otomotiv ticareti 
ve servis sektörü işletmesi için uygun, düzenleyici bir hukuki çer-
çeve oluşturmayı da hedeflemektedir. 

CECRA üyelerini Avrupa kurumları arasında temsil eder. Bu ne-

denle CECRA büroları Brüksel’de, Avrupa Komisyonu ve Avrupa 
Parlementosu’nun yakınında yer almaktadır. CECRA’nın görevi; 
kurumların işlerini izlemeyi ve denetlemeyi, böylelikle iş takibi 
ve gerekirse karar verme mekanizmasını etkilemek amacı ile ku-
rumlar içinde uygun temsiliyeti sağlamayı kapsar.  

Otomotiv bayiliği ve satış sonrası servis hizmetleri sektöründe 
göründüğünden fazlası mevcut. CECRA’nın üyeleri yoluyla tem-
sil ettiği şirketler ve işletmeler toplumun vazgeçilmez öğelerin-
den biridir. 

Tüketici ile yüzyüze temasta bulunan bu işletmeler sadece ara-
baları, kamyonları, kamyonetleri ve motorsikletleri üretmekle ve 
onların bakımını, onarımını yapmakla kalmıyor. Adı geçen işlet-

melerin aynı zamanda çevrenin korunması konusunda önemli 
bir rolü ve yol güvenliği konusunda öncü tutumları bulunmakta.

CECRA’nın üyelerinin temsil ettiği şirketler ve işletmeler motorlu 
taşıtların bakımı ve onarımının,  çevreye ait standartların gereği-
ne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu. Tüm kulla-
nıcıları için taşıtların güvenli hale getirilebilmesi adına bu çevre-
sel standartlar; frenler, farlar ve hava yastıkları gibi taşıt parçala-
rının düzgün çalışmasını; kullanılmış taşıt yağlarının elden çıka-
rılmasını; hava kirliliğini ve geri dönüşümü de kapsıyor.

CECRA’nın Amacı

CECRA amacını; otomotiv sektöründe çalışan yetkili satıcı ve 
yetkili servislerin sesini Avrupalı yetkililere, medyaya, sektörün 
önde gelen firmalarına, tüketici kurumlarına duyurmaya çalış-
mak olarak belirlemiştir.

l Avrupa Birliğinin yapısında bulunan Avrupa Komisyonu, Av-
rupa Parlementosu ve Bakanlar Kurulu gibi mercilerle sağlıklı 
ve doğru iletişimler kurar gerektiğinde bütün üyeleri eşit de-
recede temsil ederek ihtiyaçlarını dile getirmek. 

• 120.000’i yetkili servis (71.000’i hem servis hem satış, 
42.000’i sadece servis hizmeti ve 7.000’i parça satışı ya-
pan olmak üzere) ve 260.000’i ise bağımsız çalışan tamir 
işletmesi olan 380.000 motorlu taşıt ticareti ve servis iş-
letmesi.

• Üyeleri (satış ve servis olmak üzere) 2,85 milyon insan 
(1,55 milyonu yetkili satıcılar, 1,15 milyonu bağımsız ça-
lışan tamir işletmeleri ve 0,15 milyonu yedek parça üre-
timinde olmak üzere) çalışmaktadırlar. Bu sayı tüm oto-
motiv sektörünün %25’ini temsil etmektedir.

• Araçların satıcılarının ve servislerinin iş hacmi üretimi ya-
pan fabrikadan daha geniştir. 800 milyar toplam iş hac-
minin; 630 milyarını yeni ve ikinci el araç satışından, 80 
milyarı onarım ve bakımdan ve 90 milyarı yedek parça sa-
tışından oluşur. 

• 2009 yılındaki iş hacminden vergisiz net kazanç %0.0 ve 
yüzde %0.5 arasındadır.

• 81.000 çalışanı olan 12.000 motorsiklet satıcısı yaklaşık 
13.1 milyar Euro iş hacmine sahiptir.

• 440.000 çalışanı olan, 110.000 akaryakıt istasyonu yak-
laşık 250 milyarlık iş hacmine sahiptir.

Rakamlarla CECRA
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Avrupa Binek Otomobil Pazarının Geleceği
Avrupa binek otomobil satışlarında 2014 yılından itibaren toparlanma tahmin ediliyor. (000 bin)

2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E

Fransa 2,065 2,050 2,302 2,252 2,204 2,208 1,987 2,033 2,070

Almanya 3,147 3,090 3,807 2,916 3,174 3,078 3,125 3,275 3,378

İtalya 2,493 2,162 2,157 1,960 1,748 1,654 1,696 1,755 1,834

İspanya 1,615 1,161 953 982 808 760 767 800 838

İngiltere 2,404 2,132 1,995 2,031 1,941 1,825 1,770 1,923 2,076

Diğer 3,075 2,966 2,454 2,836 2,938 2,738 2,793 2,919 3,042

Batı Avrupa 14,798 13,561 13,667 12,982 12,813 12,083 12,138 12,704 13,240

Yeni Üyeler 1,162 1,179 858 804 761 669 649 682 716

Toplam 15,960 14,717 14,526 13,789 13,574 12,753 12,787 13,385 13,955

Kaynak: Barclasy Capital, E: Tahmini

l Otomotiv sektöründe çalışan distribütörlerin ve servislerin ve 
ilgili sektörlerin haklarını savunmak ve incelemek ve bunu ya-
parken özellikle Avrupa birliğindeki ekonomik entegrasyon-
larını göz önünde bulundurmak.

l Karar alma aşamalarında önemli bir kaynak olmak için Avru-
pa Komisyonu tarafından belirlenen farklı çalışma gurupları-
nın üyesi olmak. 

l Üyelerinin doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamak ve yö-
netmek. 

l Üyelerinin karşılaştırma ve bilgi alışverişi yapabiliceği bir Av-
rupa platformu olmak. 

l Bilgi toplamak ve üyelerine aktarmak.

l Diğer Avrupalı ve Uluslararası kurumlarla ilişkiler kurmak.

l Tek bir ağızdan konuşabilmek için uzlaşma sağlamak.

l Motorlu araç ticareti ve tamir sektörünün sosyal özgünlüğü-
nü, yasallığını ve tekniğini incelemek.

İş imkanları ve vergi gelirleri başta olmak üzere motorlu taşıt ti-
careti ve satış sonrası servis hizmetleri sektörü Avrupa Birliği’nin 
ekonomisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Euro krizinin Avrupa binek 
otomobil satışlarına etkisi 
CECRA’nın tahminlerine göre Avrupa’da otomobil satışları bu 
yıl yüzde 5 düşecek. Bu son 4 yıldır görülen düşüş trendinin 
devam edeceği anlamına geliyor. Diğer bir beklenti de iyi-
leşmenin 2014’ten önce gerçekleşmeyeceği. Benzin fiyatları-
nın tüm zamanların en yüksek seviyelerine gelmiş olması da 
bunun başlıca sebeplerinden biri. Yılın ilk üç ayında Paris’te 
benzinin litresi 2 Euroya yükseldi.  

CECRA, Mayıs ayında yeni araba kayıtlarını geçen yıl ile karşı-
laştırdıklarında yüzde 9,7 oranında düşüş gerçekleştiğini be-
lirterek, “küresel mali krizin tam ortasında olduğumuz 2009 
Şubatı’ndan bile daha kötü bir rakama tekabül ediyor. Aynı 
zamanda kayıtlar yine son 5 aydır sürekli olarak düşüyor” 
açıklamasında bulundu.

Peki Avrupa otomotiv sektöründe durumu bu kadar mı kötü 
mü? sorusunu yanıtlayan CECRA, geçtiğimiz yıl Alas, VW, 
BMW ve Daimler rekor bir satış ve kârın altına imza attıkla-
rını belirtti.

CECRA, aynı zamanda Avrupa’da bazı şirketlerin yeniden 
yapılandırılmasının yabancı sermaye ile gerçekleşmesi de 
önemli bir dönüşümün göstergesi sayılabileceğini açıkladı.
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BMW

Yeni BMW 316i satışa sunuldu

Bu sene içerisinde altıncı jenerasyonu tanıtılan 
Yeni BMW 3 Serisi'ne artık en gözde motor 
seçeneği olan 1.6 litrelik Twinpower Turbo 

motor eklendi. Verimlilik esas alınarak geliştirilen 
BMW Twinpower BMW 316i'nin ortalamada 5,8 
litre yakıt tüketmesini sağlarken 136 beygir güç 

ile 220 Nm tork değerlerine ulaşabiliyor. 8 ileri 
otomatik şanzıman ve joystick vites ile konforlu 

yolculuklar sunuluyor. 

CITROEN

Citroën'in yeni sedanı C-Elysée Kasım'da geliyor
Citroën, ilk kez Türkiye pazarında satışa sunacağı 
yeni sedanı C-Elysée ile pazara yeni bir soluk 
getiriyor. Citroën teknolojisini yansıtan yüksek 
donanım seviyesi, ekonomik motorları, avantajlı 
fiyat seviyesi ve çarpıcı tasarımıyla sedan 
segmentinde önemli bir yer edinmeyi hedefleyen 
Citroën C- Elysée, Kasım ayı başında Türkiye’de 
satışa sunulacak.
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KIA

Yeni Kia cee'd Türkiye’de satışa sunuldu

Kia’nın C segmetindeki temsilcisi cee’d, tamamen yenilenerek 
Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Kia cee’d, 1,6 lt. benzinli 135 ps 

DCT otomatik vites ve 1,6 lt. 128 ps dizel düz ve/veya otomatik 
vites seçeneği ile  Türk tüketicisiyle buluştu.

HYUNDAI

Avrupa için özel tasarlandı

Hyundai, Avrupa için özel olarak geliştirdiği i40'ın sedan versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Markanın 
kimliğini taşıyan altıgen ön ızgara, şu an güncel model yelpazesinde bulunan i20, i30, ix35, Accent Blue ve 
Elantra'da olduğu gibi i40'ta da hemen dikkat çekiyor. Öndeki sis farlarına entegre LED gündüz farları, profilde 
yükselen ve sportif bir duruş kazandıran omuz çizgisi ve LED arka stoplar, i40'ın yüksek prestijini simgeliyor.



49HAZİRAN 2012

OPEL

Yeni Opel Astra Sedan kendini gösterdi

LANCIA

Lancia Voyager satışa sunuldu

Lancia markasının Chrysler ürün yelpazesiyle
 entegrasyonu kapsamında en önemli yeniliklerinden biri

 olarak dikkat çeken Lancia Voyager, Türkiye'de de satışa 
sunuldu. MPV sınıfının öncüsü olarak dikkat çeken ve 27 

yılda dünya çapında 30 milyon adetten fazla satılan 
Chrysler Voyager'ın Avrupa pazarlarında yollara çıkmaya 
başlayan Lancia markalı versiyonu, ülkemizde 163 bg'lik 

2.8 litrelik dizel motor ve 6 ileri otomatik şanzıman 
kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. 

Opel Astra’nın sedan versiyonu gün ışığına çıktı. Ağustos 
ayında Türkiye pazarında ön satışına başlanacak olan 
Astra Sedan modeli pazara 5 farklı motor seçeneği ile 

sunulacak: 100 hp – 180 hp arası güç üreten 4 benzinli 
motor ve 95 hp güç üreten 1.3 lt dizel motor. 2013’te ise 

Opel’in en yeni motor teknolojisi SIDI ECOTEC (kıvılcım
 ateşlemeli direk injeksiyon) 4 silindirli benzinli 1.6 lt’lik 

turbo motor ile sunulmaya başlanacak. 
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Performans ve lüksün bileşimi 
45 yaşında

H
ans Wemer Aufrecht ve Erhard Melcher, 1965 
yılında Manfred Schieck’in Mercedes- Benz 
300 SE’si için yarış motoru hazırladı. Bu ilk 
önemli modifikasyonlarıydı. Aufrecht ve Melc-

her, 1 Haziran 1967 yılında Grossaspach kasabasında kendi 
şirketlerini kurdu. Soyadlarının ve kasabanın baş harflerin-
den oluşan AMG’yi şirket adı olarak seçtiler. Firmanın felse-
fesi yarışlarda elde ettikleri deneyimleri ve teknolojileri seri 
otomobillere aktarma üzerine kuruluydu.

FELSEFENİN İLK ÜRÜNÜ

Bu felsefenin ilk ürünü 1969 yılında yollara çıktı. Mercedes-
Benz 250’yi ele alan AMG, aracın motor hacmini 2.8 litreye 
yükseltip karbüratör beslemeyi enjeksiyon sistemiyle değiş-
tirdi ve motorun gücü 135 HP’den 185 HP’ye yükseltildi. An-
cak AMG’yi otomotiv sektörünün ve otomobilseverlerin gün-
demine taşıyan olay 25 Haziran 1971’de yaşandı. AMG tara-
fından hazırlanan kırmızı renkli Mercedes-Benz 300 SEL 6.8, 

Belçika’nın Spa-Francorchamps Pisti’nde koşulan 24 Saat 
Yarışı’nı sürpriz şekilde ikinci sırada bitirdi. Sürprizdi çün-
kü kimse 428 HP’lik motora sahip bu büyük otomobilin 24 
saat boyunca yüksek performans göstereceğine inanmamış-
tı. 1972’de Norisring’teki 200 Mile Yarışı’ndaki zaferle 300 SEL 
6.8 AMG’nin kariyeri de bitti. Bu otomobil daha sonra Fran-
sız Matra’ya satıldı. Matra, otomobil üzerinde bazı değişiklik-
ler yaparak uçak lastiklerinin yüksek hız testleri için kullandı. 
1973 yılına gelindiğinde artık birçok seri üretim Mercedes-
Benz modeli için süspansiyon, hafif alaşım jant, geniş tabanlı 
lastik, fren sistemi gibi donanımlar ve 15 HP’lik güç artışı mo-
difikasyonlarla adını iyiden iyiye duyurmaya başlayan AMG, 
1974 yılında kişiye özel üretimlere de başladı. 1980’li yıllar 
AMG’nin daha farklı müşteri kitlesine ulaşmasını sağlayan ye-
niliklere sahne oldu. Mercedes-Benz 190, küçük ve hafif ya-
pısıyla AMG’nin hedefi haline geldi. 160 HP’lik 190 2.3 AMG 
çok ilgi çekti. 1984 yılında AMG mühendisi Erhard Melcher 
tarafından tasarlanan 4 supap teknolojili silindir üst kapağıy-
la 500 SEC’in 8 silindirli motorunun gücü 340 HP’ye yükseltil-
di. 300 adet satılan 500 SEC AMG, firmanın modifiye şirketin-
den üretici şirketine dönüşmesinin ilk adımlarından biri ola-
rak önem taşıyordu. Mercedes-Benz ve AMG’nin yarış pistle-
rindeki resmi ilişkisi 1988 yılında başladı ve o yıl 4 yarış kaza-
nıldı. Bir yıl sonra da geliştirilen 190 E 2.5-16 ile DTM’deki en 
başarılı takım haline gelindi. DTM’deki başarılar, AMG imzalı 
ürünlerin Mercedes-Benz bayilerinde satılmasıyla ilgili işbirli-
ği anlaşmasıyla sonuçlandı. 1990 yılından itibaren Mercedes-
Benz ve AMG işbirliği resmen başlamış oldu.  

 Mercedes-Benz modellerinin en güçlü 
versiyonlarını üreten ve kişiselleştirme 
donanımlarıyla öne çıkan AMG, 45 yılın 
sonunda kendi segmentinde liderlik 
koltuğunda oturuyor. 2011'de 20 binlik satışa 
ulaşan AMG'nin 2017 hedefi 30 bin adetlik 
satışa ulaşmak
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Zoe Dünya rekoru kırdı
24 saate  1.618 kilometre yaptı

1 Haziran 2012 Cuma saat 16’da, iki Renault ZOE 
CTA (Centre Technique d’Aubevoye-Aubevoye Tek-
nik Merkezi) hız pistinden start aldı. Aubevoye’dan, 
Cléon’dan, Sandouville’den, Flins’den, Douai’dan ve 

Grand Couronne’dan gelen on beş pilot dönüşümlü olarak 
şarj ve sürüş seansları için araçların direksiyonunda nöbet 
değiştirdiler. 24 saat sonra, iki ZOE, göstergelerindeki 1 618 
km ve 1 506 km ile varış çizgisini geçtiler. İki otomobil, per-
formans ve dayanıklılıklarını kanıtladılar.

Bu performansa ulaşmak için ZOE, büyük bir teknolojik iyi-
leştirmeden faydalandı: Caméléon şarj cihazı. Benzeri olma-
yan sistem, dünyada bir ilk olarak ZOE’nun her tip prizde şarj 
edilebilmesine olanak veriyor ve bütün amperajlarda çalışı-
yor. ZOE böylelikle sadece 30 dakikadan az bir sürede batar-
ya kapasitesinin %80’inin şarj edilmesini sağlayan 43 kW’lık 
hızlı şarj sisteminden yararlanabildi. Bu yenilik aynı zamanda, 
sınıfının en iyisi olan 210 kilometrelik NEDC menzili sayesin-

de mümkün olabildi (kullanım koşullarına göre gerçek şart-
larda 100 ila 150 km). Toplamda, finalist ZOE, 24 saatte 18 kez 
hızlı şarj gerçekleştirmiş oldu.

Elektrik Motorlu Araç Müşteri Hizmetleri Direktörü ve bu ya-
rış organizasyonunu düzenleyen Bernard Dumondel kırılan 
rekor üzerine duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Teknolo-
ji ve insanlık yönünden müthiş bir macera. Bu zafer, elektrik 
motorlu Renault araçlarının kalitesini ortaya koyan çok bü-
yük bir seferberliğin meyvesi oldu” sözleriyle ifade etti.

Güvenilirlik / dayanıklılık pilotu Philippe Vinot “Bu operas-
yonu iki ayda gerçekleştirdik. Nisan ayında, Elektrik motor 
- şanzıman grubu departmanı ekipleriyle projenin fizibilite-
sini kontrol etmek için hesaplamalara başladık. Mayıs başın-
dan itibaren, pist üzerinde turlara başladık ve bir strateji ha-
zırladık. Seri üretilen aracı modifiyesiz aynen korumaya karar 
verdik. Araca güveniyorduk ve haklı olduğumuz ortaya çık-
tı” dedi. 

ZOE yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu seri 
üretilen elektrik motorlu bir aracın 24 saatte 
katettiği en uzun mesafe rekoru. Aubevoye 
hız pistinde 363 tur yapan ZOE, 1.618 km’ye 
ulaşarak 1 280 km’lik eski rekorunu yüzde 25 
kadar geçerek yenilemiş oldu.
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OYDER’İN YENİ ÜYELERİ

1989 yılında Tuncel Ersu’nun kurduğu Ersu Grup, 
Lada markası satış ve servis ağıyla kaliteli hizmet 
anlayışının ve Türk otomotiv tutkunlarının tek ad-
resi olmuştur. Yine 1989 yılında Şinasi Yurtsever ‘in 
temellerini attığı Honda markası daha sonra 1990 
ylında Lada markası ve 2000 yılında Kia markası sa-
tış ve servis bayiliğini bünyesine katarak bilgisini bi-
rikimini tecrübesini güleryüz ve ilgi ile mükemmel 
hizmete dönüştürmeyi başarmıştır.  

Ersu Yurt Otomotiv Kia Avcılar, 2008 yılında Şinasi 
Yurtsever  ve Mustafa Ersu’nun girişimiyle Kia ve Ge-
ely satış-servis yetkili satıcılığı olarak kuruldu. Sun-
duğu kaliteli hizmet ve koşulsuz müşteri memnu-
niyeti ile kolayca bu pazarda güçlü bir yer edindi-
ler. Kia markasının tüm modellerinin satışını ve satış 
sonrası hizmetleri "A" kalite anlayışı ile sürdürmek-

ERSU YURT OTOMOTİV TİCARET LTD .ŞTİ

tedirler. Kia ve Geely markalarının satış aşamaları-
nı en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun bir me-
sai harcamaktadırlar. Kusursuz bir satış süreci yaşat-
mak için her türlü altyapıyı önceden hazırlayan sa-
tış ekibi, müşterilerini mutlu bir Kia sahibi yapmak 
için yoğun mesai harcıyorlar. Ersu Yurt Otomotiv, iyi 
bir hizmetin sadece ürünü satana kadar değil, satış 
sonrasında da bu anlayışın devam ettirilmesine ina-
nıyor.

Müşterilerinin sadece servis hizmeti satın almadık-
larını belirten Ersu Yurt Otomotiv, tam anlamıyla 
profesyonel bir satış sonrası deneyimini de yaşadık-
larını aktarıyorlar. Babadan oğula geçen bu otomo-
bil tutkusunın yıllardır değişmeyen dürüstlük ilke-
siyle sürdürdüklerini söylediler. 
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GEZİ REHBERİ

Kaş hakkında her şey...
 Daracık, sarmaşıklar ile kaplı sokakları, başka 

yerde tatmanın imkansız olduğu Kaş’a özgü 
lezzetleri ile tatilcilerin vazgeçemediği küçük bir 
belde. Ama, muhteşem bir güzellik, küçük ama 
sakin, güzel bir belde. Tam bir tatil yeri.

K
aş, Dünya turizminin önemli kentlerinden birisi 
olan Antalya’nın bir ilçesidir. Köyleri ile birlikte top-
lam nüfusu 50 bindir. Antalya’ya 200 km. uzaklık-
tadır. Deniz kıyısında küçük bir sayfiye yeridir.. He-

men 3 mil uzaklıkta Yunanistan’ın Meis adası ile komşudur. Et-
rafı tamamen yeşil maki topluluğu ile örtülüdür.. Isı derecesi hiç 
bir zaman sıfırın altına düşmez. Yıllık nem ortalaması % 54 tür. 
Batısında Dalaman Havaalanına 160 km dir. Doğuda Antalya 
havaalanına 200 km. dir. Karayoluyla ulaşım kuzeyden Antalya-
Korkuteli-Elmalı-Kaş 200 km.dir. Yolları asvalttır. Eşsiz sedir or-
manları rahatlıkla bu yol güzergahında görülebilir. Sahil şeridin-
den Antalya-Kemer-Finike-Kaş 200 km.dir.

Akdenizin maviliğini, doğanın yeşilliğinin en güzel örneklerini 
bu yolculuk esnasında görebilirsiniz. Denizde yat turizmi önem 
arzetmektedir. Her türlü yatların gelebildiği ve ulaşımın sağlana-
bildiği bir konumu vardır.

Köyceğiz ile Antalya arasında kalan, Teke Yarımadasını içine alan, 
kuzey sınırını, Köyceğiz ile Antalya arasına çekilen bir hattın oluş-
turduturduğu bölgenin adı eski çağda Likya idi. Batısındaki en 
yüksek dağ Akdağ (Massikytos), doğusunda en yüksek dağ Bey 
Dağı (Solyma) dır.

Tarihçe: Arkeolojik buluntularla kanıtlanan Habesos adı, antik 
kentin en eski adıdır. Antik kent tarihte Antiphellos ismi ile anıl-
mıştır. Karia ve Likya Bölgeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan yol-
ların kesişme noktasında bulunan Antiphellos, aynı zamanda bir 
ticaret limanıdır. Makedonya Kralı Büyük Iskender’in, Anadolu 
seferi sırasında, Kralliğın egemenliği altına girmiştir. İskender’in 
genç yaşta ölümünden sonra bölge, Seleukoslar’la Ptolemaios-
lar arasında el değiştirmiştir.

Antik kent, Roma Dönemi’nde önem kazanmış ve Bizans 
Dönemi’nde Piskoposluk merkezi olmuştur. Bu dönemde Arap 
akınlarına uğramış daha sonra Anadolu Selçuklu topraklarına 
katılarak Andifli adını almıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkıl-
masını takiben Tekeoğulları Beyliği yönetimi ele geçirmiş ve Os-
manlı Devleti ilçeyi Yıldırım Bayazıt zamanında topraklarına kat-
mıştır.
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Meis Adası’na en yakın noktayı oluşturan Kaş tarihi eserler ya-
nında tam bir doğa cennetidir. Çukurbağ Yarımadası bir dil gibi 
denize uzanmakta, yarımada üzerinde yeni yapılmış modern 
oteller yarımadayı süslemektedir. Yarımada aynı zamanda güzel 
manzarasıyla 3km.’lik iyi bir yürüyüş parkurudur.

Küçükçakıl Plajı: Kaş merkezinden sol tarafa doğru 5 dakika 
yürüyüş mesafesindedir. İsmindende anlaşılacağı gibi, çakıllar-
dan oluşan halka açık küçük bir plajdır. Plajın her iki tarafında da 
günübirlik ihtiyaçlara cevap verecek işletmeler mevcuttur. Bun-
lar kayaların üzerinde güneşlenme terasları bulunan ve her tür-
lü yeme, içme ve günlük ihtiyaçlar için gerekli her türlü hizme-
ti sağlayan Küçükçakıl Plaj İşletmesi ve Çınarlar Plaj işletmesidir.

Plajın özelliği hemen girişinde bulunan kaynak sularıdır. Bu saye-
de suyun sıcaklığı diğer yerlere oranla her zaman daha soğuktur. 
Ayrıca merkeze çok yakın olmasıda devamlı olarak tercih edil-
mesinin bir nedenidir.

Büyükçakıl Plajı: Küçükçakıl’a giden yolu takip ederseniz yakla-
şık yirmi dakikalık bir yürüyüşten sonra Büyükçakıl plajına ulaşır-
sınız. Özellikle yazın yolun dönüş aşamasında tırmanma aşama-
sının hayli zor olması nedeniyle yürüyerek ulaşım yerine taksi ile 
gidilmesi tavsiye olunur.Küçükçakıla oranla daha geniş bir plaja 
sahip olan Büyükçakıl plajı aynı kaynak suyu özelliğini de taşır.

Plajın etrafında günlük ihtiyaçların karşılanabilmesi için günlük 
tesisler mevcuttur.Tüm gününüzü ailecek geçirebileceğiniz, de-
nizinin mükemmelliği ile tavsiye edilebilecek bir köşe

Kalkan: Kaşa bağlı belde olan Kalkan, Kaş`a 25 km. uzaklıktadır. 
Görülmeye değer bir koyun kıyısına kurulmuştur. Otelleri, pansi-
yonları, restoranları ve alış-veriş mekanları ile her yıl binlerce tu-
rist çekmektedir. Kalkan`ın mimari yapısı ve kent dokusu fazla 
bozulmamıştır. Yat limanı, uğrayan teknelerin her türlü ihtiyacı-
nı karşılamaktadır. Çok sayıda güvercini barındırması nedeniyle 
Güvercinlik Deniz Mağarası olarak anılan mağara, Kalkan`a 2 km. 
mesafededir ve mağaraya teknelerle gidilebilir.

Kaş-Kalkan yolu üzerinde bulunan Kaputaş plajıda bölgedeki en 
güzel plajlardan birisidir. Beyaz kumu ve doyumsuz güzellikteki 
mavi deniziyle turistlerin en önemli uğrak yerlerindendir. İki ta-
rafı yüksek kayalıklardan oluşmuş bir kanyonun denize ulaştığı 
yerdir. Kaş’dan dolmuşlarla ulaşmak mümkündür ve her on beş 
dakikada bir dolmuş vardır.

Ne Alınır? Kaş ve çevresinde el yapımı kilim ve dokumalar üretil-
mektedir. Yöreye özgü ‘Barak kilimi’ ve keçi tüyünden üretilerek 
dokunan kılçar ünlüdür. Dastar, tülbent, yemeni üretilerek hedi-
yelik eşya olarak satılmaktadır. Ayrıca ceviz ağacından süslemeli 

çeyiz sandıkları, ağaçtan sehpalar, tahta kaşıklar ve oklavalar yö-
renin özellikleridir. Ayrıca Kaş’ın Cuma Pazarı da ünlüdür.

Kaş’ın en önemli anıtı Uzun Çarşı Caddesi üzerinde, halıcı 
dükkânlarının arasında karşımıza çıkan ve tek bloktan oluşan 
bir lahiddir. Günümüze sağlam bir şekilde gelebilen lahdin üze-
rindeki sekiz satırlık Lykia dilindeki yazı okunamadığı için lahdin 
kime ait olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle de halk ona Kral 
Lahdi adını yakıştırmıştır.

Uluslararası Kaş Likya Festivali: Likya bölgesinin ana merke-
zi olan Kaş ve çevresinin kültür ve sanat merkezi olarak tanıtıla-
bilmesi amacıyla her yıl Kaş Belediye Başkanlığı’nca düzenlenir.

Jeep-Safari: Kaş’ın etrafının dağlarla çevrili olması jeep safa-
ri turlarının düzenlenmesi önemini arttırmıştır. Mevcut seyahat 
acentaları tarafından organize edilen turlar sabah erken saatler-
de başlar ve dağ yollarını takip ederek Saklıkent veya Gömbe is-
tikametinde devam ederek akşam üzeri Kaş’da sona erer. Dağ 
köylerinden geçerek doğal güzellikleri ve köy hayatını yakından 
görmek isteyenlere tavsiye olunur. 

Kaş’da ne yenir?

Akdeniz’in tipik mutfak yemekleri ünlüdür. 
Yörede, her mevsimde yetiştirilen taze ta-
rım ürünleri, günlük olarak sunulmaktadır. 
Her türlü et yemekleri, deniz ürünleri ve 
balık çorbası meşhurdur. Yörede Arıcılık ve 
Bagcılık gelişmiştir. Karakovan balı ve çam 
balı, pekmez alınabilecek ürünlerdir. Yöre-
de bol yetişen keçiboynuzundan yapılan 
keçi boynuzu pekmezi yöreye özgüdür.
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Doğuş Otomotiv geleceğini yetkili satıcı 
ağı ile birlikte şekillendiriyor
Doğuş Otomotiv’in iş 
ortakları olarak tanımladığı 
Türkiye genelindeki 
tüm yetkili satıcılarına 
yönelik İstanbul Bilgi 
Üniversitesi işbirliği ile 
düzenlediği “Yetkili Satıcı 
Gelişim Akademisi”nin 
ilk aşaması tamamlandı. 
Yetkili Satıcı Gelişim 
Akademisi’nde yetkili satıcı 
sahiplerine dünyadaki yeni 
trendler ile birlikte aile 
şirketlerinde kurumsallık 
ve sürdürülebilirlik 
konularında eğitimler 
verildi.

D oğuş Otomotiv’in Türkiye 
genelindeki tüm yetkili satıcı 

ve servislerini yöneten iş ortakları 
için İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 
akademik kadrosu danışmanlığıyla 
özel olarak hazırlanan Yetkili Satıcı 
Gelişim Akademisi’nin amacı, yeni 
dünya düzeninde sürdürülebilirlik ve 
kurumsallaşmanın önemini ortaya 
koymak, dünyadaki değişimlere hızla 
uyum sağlamak ve bu değişime liderlik 
yapmak için ihtiyaç olan temel konulara 
dikkat çekmek oldu. Üç modül olarak 
tasarlanan eğitimlerin ilk modülü geçen 
yılın Eylül ayında, ikinci modülü ise 
2012’nin Şubat ayında gerçekleşmişti. 
Eğitimin ilk modülünde, liderlik, takım 
çalışması, ilişki yönetimi ve kişisel 
farkındalık konularını da içeren “İnsan 
Yönetimi“ ele alınırken, ikinci modülde 
” İşletme Yönetimi “ne ilişkin finans, risk, 
pazarlama, hukuk, insan kaynakları ve 
müşteri ilişkileri yönetimi gibi kurumsal 
bir yapıda olması gereken temel yapılara 
değinildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 

Santral İstanbul Kampusunda 7-8 
ve 11-12 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ve kurucu ilk nesil ve 
ikinci neslin temsilcisi yetkili satıcı 
sahiplerinin katıldığı Yetkili Satıcı 
Gelişim Akademisi programı sertifika 
töreni ile son buldu.

Aileden Kurumsallığa Geçiş

Değişik ticari kültür ve aile altyapılarına 
sahip yetkili satıcı sahiplerinin katıldığı 
eğitimlerde özellikle kurumsallaşma 
ve sürdürülebilirlik konuları üzerinde 
duruldu. Aileden kurumsallığa 
geçiş konusu hem alanında uzman 
akademisyen hem de Doğuş Otomotiv 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Hüsnü 
Güzelöz ve Yılmaz Argüden’in de 
konuk konuşmacı olarak katıldığı 
eğitimler ile derinlemesine ele 
alındı. Ayrıca, programda ilk kuşak 
iş sahipleri ve onların çocuklarından 
oluşan katılımcılara kurum kültürü 
oluşturma, tüm çalışanları ortak 
hedefe yönlendirme, aile şirketleri ile 
kurumsal yapıların farkları, avantaj 

ve dezavantajları ile aile anayasası 
oluşturmanın gerekliliği vaka çalışmaları 
ve uygulamalar ile anlatıldı. Bununla 
birlikte dünyadaki yönetim şekilleri, yeni 
trendler ve makro ekonomik gelişmeler 
de konuşuldu. İşletmelerin uzun yıllar 
devamlılığını sağlamak için yetkili 
satıcı sahiplerinin tüm bu başlıkları 
dikkate alarak değişen koşulara liderlik 
yapmalarının önemi vurgulandı.

Bilaloğlu: “Amacımız yetkili 
satılarımızın işlerini geleceğe 
taşımalarına yardımcı olmak”

Ali Bilaloğlu “Bu noktada hepimiz bildiği 
Nuh’un Gemisi hikâyesini, örnek vermek 
istiyorum. Birçok Avrupa ülkesinde de 
kullanılan bir tabir ile “Nuh Peygamber, 
gemisini tufandan önce yapmıştı”. Yani 
eğer bir şeyin olacağını biliyorsanız, 
önceden önlem almak en doğru karar 
olacaktır. Biz de Doğuş Otomotiv olarak, 
şimdiden kurumumuzu ve yetkili 
satıcılarımızı geleceğe hazırlamak için 
elimizden geleni yapıyoruz" dedi. 
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TOKKDER'in yeni yönetimi belli oldu

TOKKDER'in (Tüm Oto 
Kiralama Kuruluşları 
Derneği) 15'inci Olağan 
Genel Kurul toplantısı 
İstanbul'da gerçekleştirildi. 

Ü lkemizde hızla büyüyen günlük ve 
operasyonel kiralama sektörlerinin 

temsilcisi TOKKDER'in yeni başkanı DRD 
Derindere Genel Müdürü İlkay Ersoy 
oldu. TOKKDER'in yeni yönetim kurulu 
ise Avis Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
İnan Ekici, Beyaz Filo Kiralama Genel 
Müdürü Gürkan Gençler, Central Car 
Rental Genel Müdürü Nora Karakaş 
Paşalı, Fleet Corp Genel Müdürü 
Dominique Cardineau, Hedef Filo 
Kiralama Genel Müdürü Önder Erdem, 
Sixt Rent A Car Genel Müdürü Murad 
Geyimci, Teb Arval Genel Müdürü Luc 
Soriau, Trio Car Rental Genel Müdürü 
İlhan Yılmaz'dan oluştu.

Avrupa'da leasing, kısa dönem araç 
kiralama ve operasyonel kiralama 
konularında faaliyet gösteren kuruluşları 
bir araya toplayan Leaseurope'a üye 
olan TOKKDER'in olağan genel kurul 
sonrası yeni yol haritası sektöre bilgi ve 
tecrübe aktarımı ile ülkemizdeki araç 
kiralama pazarının gelişimine katkı 
sağlamak olarak belirlendi.

1996 yılından günümüze, araç kiralama 
konusunda ülkemizin önde gelen 90 
kuruluşunu temsil eden TOKKDER yeni 
yönetimini belirledi. Kiralama tanımı 
altında ülkemizde hızla büyüyen 
ve uluslararası standartlara doğru 
hızla gelişen günlük ve operasyonel 
kiralama sektörünü gururla temsil 
eden TOKKDER'in yeni başkanı DRD 
Derindere Genel Müdürü İlkay Ersoy 
oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen 
15'inci Olağan Genel Kurul toplantısı 
sonucunda TOKKDER'de yeni yönetim 
görevine başladı.  Avis Türkiye Genel 

Müdür Yardımcısı İnan Ekici, Beyaz Filo 
Kiralama Genel Müdürü Gürkan Gençler, 
Central Car Rental Genel Müdürü Nora 
Karakaş Paşalı, Fleet Corp Genel Müdürü 
Dominique Cardineau, Hedef Filo 
Kiralama Genel Müdürü Önder Erdem, 
Sixt Rent A Car Genel Müdürü Murad 
Geyimci, Teb Arval Genel Müdürü Luc 
Soriau, Trio Car Rental Genel Müdürü 
İlhan Yılmaz yeni dönemde yönetim 
kurulunu oluşturan isimler oldu.

Avrupa'da leasing, kısa dönem araç 
kiralama ve operasyonel kiralama 
konularında faaliyet gösteren kuruluşları 
bir araya toplayan Leaseurope'a üye 
olan TOKKDER'in olağan genel kurul 
sonrası yeni yol haritası, sektöre bilgi 
ve tecrübe aktarımı ile ülkemizdeki 
araç kiralama pazarının gelişimine 
katkı sağlamak olarak belirlendi. Yeni 
dönemde sektörel dernekler içinde 
farklı bir konuma oturmayı hedefleyen 
TOKKDER yönetimi günlük ve 
operasyonel kiralama sektörlerinin uzun 
dönemde sürdürülebilir büyümesine 
katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı. 
Önümüzdeki süreçte yeni yönetim 
olarak TOKKDER'in temel yaklaşımının 
üyelerini temsil ederken sektörün tüm 
paydaşlarını destekleyecek çözümler 
üretmek olacağı belirtildi.  TOKKDER yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Ersoy ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Önder Erdem
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Otokoç'tan Alanya'da yeni tesis

Otokoç Otomotiv 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Otokoç, Ford 
markası için Alanya’da 
hizmetlerini sunmaya 
devam edeceği yeni 
tesisinin açılış kokteylini 
görkemli bir davetle 
gerçekleştirdi. Otokoç 
Alanya’nın açılış törenine 
Koç Holding Otomotiv 
Grubu Başkanı Cenk Çimen, 
Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün ve Otokoç 
Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün Özdemir katıldı.

A çılış töreninde konuşma yapan 
Koç Holding Otomotiv Grubu 

Başkanı Cenk Çimen, “Koç Holding 
bünyesinde yıllardır hizmet kalitesinden 
ödün vermeden varolan Otokoç 
Otomotiv, Türkiye’de yaygın 32 satış 
ve satış sonrası tesisi, 87 araç kiralama 
ofisi olmak üzere toplam 119 noktada 
faaliyet göstermektedir. Otomotiv 
pazarının her 100 araçtan 9’unun 
satışını gerçekleştirerek 350.000’den 
fazla müşterisine satış sonrası hizmetler 
sunan Otokoç Otomotiv ayrıca, 2.el, 
sigorta & finansman, toptan yedek 
parça operasyonları ve 17.000 adetlik 
kısa ve uzun dönemli araç kiralama 
filosuyla Türkiye’nin en büyük otomotiv 
şirketlerin biri haline geldi.” dedi 

Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi 
ve araç kiralama şirketi Otokoç 
Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren 
Otokoç’un Ford markalı araç satışlarının 
%28’ini gerçekleştirdiğini söyleyen 
Çimen, “Bu yılki hedefi 34.000 adet 
Ford markalı olmak üzere 66.000 
adet araç satışı gerçekleştirmek olan 
Otokoç Otomotiv yaklaşık 3 milyar TL 
ciro elde etmeyi planlıyor” diye ekledi. 
Konuşmasını 2012 yılında Otokoç 
Otomotiv’in 344 Milyon TL yatırım 
yapacağını paylaşarak sürdüren Çimen, 
“Otokoç Otomotiv, müşteri odaklı 
anlayışıyla çalışıyor ve potansiyel 
gördüğü yerlerde yeni tesis yatırımlarına 
devam ediyor.” diyerek konuşmasını 
sürdürdü.

Bin kişiye düşen araç sayısının 329 
adetle Türkiye ortalamasının yaklaşık 
2,5 katı olduğu Alanya’nın otomotiv 
potansiyeline değinen Çimen, “İşte bu 
potansiyeli yaratan Değerli Alanya’lıların 
otomotivle ilgili tüm çözümleri aynı 
çatı altında bulacakları, Otokoç 

hizmetlerinin ayrıcalığını yaşayacağı 
çağdaş ve modern Alanya tesisimizi 
hizmete açıyoruz.” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

Bu yıla iddialı yatırımlarla girdiklerini 
belirten Özdemir, “Otokoç Alanya, 
bundan tam 16 yıl önce bir binanın 
altında 200 m2’lik satış noktasıyla 
başlamış, 2004 yılında servis 
hizmetlerini de eklediği 500 m2’lik 
tesisinde bugüne kadar devam 
etmiştir. Bugün yeni tesisimizde 400 
m2’lik showroom, 1.655 m2’lik servis 
operasyonları ve diğer birimleriyle 
toplam 2.000 m2’nin üzerinde kapalı 
alanda faaliyet göstereceğiz.” dedi 
ve ekledi. “Yeni tesisimizde Ford 
müşterilerimiz, Ford markasının geniş 
araç yelpazesi ile araçlarının her türlü 
bakım ve onarım hizmetini, ikinci 
el araçlarını değerlendirecekleri en 
uygun fiyatları, sigorta ve finansman 
seçeneklerini, Otokoç güvencesi ile satın 
alailecekleri ikinci el araçları, kısaca tüm 
otomotiv perakendeciliği hizmetlerini 
bulabilecekler.”

29 Mayıs 2012 Salı günü gerçekleşen 
Otokoç Alanya açılış törenine, Koç 
Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk 
Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün ve Otokoç Otomotiv 
Genel Müdürü Görgün Özdemir’in yanı 
sıra Ford Otosan yöneticileri ve çok 
sayıda davetli de katıldı.
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TÜV SÜD’den sürücü ve trafik
güvenliği için Türkiye’de bir ilk
Dünyanın en önemli 
bağımsız denetim 
kuruluşlarından biri olan 
TÜV SÜD, trafik güvenliği 
ile ilgili çalışmalarına, yine 
bir ilk ile devam ediyor .

T ÜV SÜD’ün düzenlediği 
“Uluslararası Sürücü Sınavları 

Kurumları Komisyonu (CIECA)” 
Konferansı’nda 34 ülkeden gelen 
150’den fazla uzman, sürücü sınav 
ve eğitimlerindeki yeni uygulamaları 
ve teknolojileri birbirleriyle paylaştı. 
Konferansa Türkiye’den de ilgili kamu 
kurumlarından temsilciler katıldı.

Tüm dünyada sürücü sınav ve 
eğitimlerindeki standartlarını ve 
sürücü güvenliği artırmayı amaçlayan, 
dünyada bu konuda çalışan tüm 
kurumlar arasında koordinasyon 
sağlayan “Uluslararası Sürücü Sınavları 
Kurumları Komisyonu, Commission 
for Driver Testing Authorities (CIECA)” 
nın 44’üncü buluşması İstanbul’da 
gerçekleşti. CIECA’ya Türkiye’den üye ilk 

ve tek kurum olan TÜV SÜD Türkiye’nin 
desteği ile gerçekleştirilen konferansa, 
34 ülkeden 150’den fazla uzman ile 
Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan üst 
düzey bürokratlar katıldı. 13-15 
Haziran arasında gerçekleştirilen CIECA 
Konferansı’nda ayrıca CIECA Yönetim 
Kurulu Toplantısı ve Genel Kurul da 
düzenlendi.

Amaç trafik ölümlerini en aza 
indirmek

Bu yıl düzenlenen konferansın konusu 
sürücü eğitimlerinde yeni teknolojiler, 
değişik ülkelerdeki yeni uygulamalar 
ve sürücü eğitimlerinde multi-medya 
öğretim metotları oldu. Katılımcılar 
ayrıca araçlarda gelişen güvenlik 
teknolojilerinin sürücü eğitimlerindeki 
etkisi konulu ilginç bir konu üzerinde 
de çalıştı. Konferansın sonunda, tüm 
katılımcılar CIECA’nın nihai hedefinin 
tüm dünyada trafik kazalarında ölen 
insan sayısının azaltılması olduğunda 
birleşti.  

TÜV SÜD Genel Müdürü Rıfat Pergel : 
“Trafik güvenliği için çalışıyoruz”

Konferansa ev sahipliği yapan TÜV 
SÜD Türkiye, uzun yıllardan beri 
Türkiye’deki trafik ve yol güvenliğini 
artırmak için çalışıyor. 2007’den beri 

Doğuş Grubu işbirliği ile ülkemizde araç 
muayene hizmetlerini veren TÜVTURK 
ile bu çalışmalarını başlatan TÜV SÜD, 
CIECA üyeliği ile de bu çalışmaları 
artırmayı hedefliyor. Bu konferansı 
da ülkemizdeki trafik güvenliğine 
katkı için düzenlendiklerini söyleyen 
TÜV SÜD Genel Müdürü Rıfat Pergel, 
“Bu konferans ile sürücü eğitimleri 
ve sınavları konusunda uluslar 
arası uzmanları Türkiye’de ağırlama 
şansımız oldu. Bu sayede dünyadaki 
sürücü eğitimindeki yeni gelişmeleri, 
sürücü eğitimleri konusundaki en iyi 
uygulamaları, Türk yetkililer ve uzmanlar 
ile buluşturabildik. Bizim hedefimiz, 
Marmara Denizi’nin kıyılarından Ağrı 
Dağı’na kadar tüm Türkiye’de daha 
güvenli yollara kavuşmak” diye konuştu. 
TÜV SÜD’ün trafik ve yol güvenliği için 
birçok çalışmasının olduğunu söyleyen 
Pergel, “ Türkiye’de 193 istasyon ile 
dünya standartlarının üzerinde araç 
muayene hizmeti veren TÜVTURK, 
4 yılda 20 milyon araç muayenesine 
ulaştı. 2010 yılında Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme tarafından başlatılan 
ve TÜVTURK’ün desteklediği Trafikte 
Sorumluluk Hareketi, geniş katılımlı 
eğitimler gerçekleştirerek, ülkemizde 
trafik güvenliğine katkı sağlamayı 
hedeflemekteyiz” dedi.   
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Tuncay Özilhan: “Ortak Başarıyı Daha 
da İleri Taşımak İçin Çalışıyoruz”
Yenilenen D-MAX‘i Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Özilhan ve Japonya Isuzu Motors Limited’in Başkanı 
Susumu Hosoi tanıttı.

T üm dünyadaki kullanıcılarının 
beklentileri doğrultusunda yeniden 

tasarlanan Isuzu’nun güçlü pick-up’ı 
D-MAX, Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilen bir showla tanıtıldı. 
Tanıtım toplantısına Anadolu Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan 
ve yaklaşık 30 yıldır Anadolu Grubu ile 
başarılı bir işbirliği olan Japonya Isuzu 
Motors Limited’in Başkanı Susumu 
Hosoi de katıldı.

Yoğun katılımın olduğu tanıtım 
toplantısında ilk konuşmayı Anadolu 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Özilhan yaptı. Anadolu Grubu-Isuzu 
işbirliğinin Türkiye’nin ilk Japon ortaklığı 
olduğunu ve 30 yıldır bu ortaklığı 
başarı ile sürdürdüklerini ve ortaklaşa 
gerçekleşen başarıyı daha ileri taşımak 
için çalıştıklarını söyleyen Tuncay 
Özilhan şöyle konuştu: “İş dünyasının 
rekabetçi ortamında karşılıklı anlayış 
ve iyi niyet çerçevesinde geliştirdiğimiz 

ilişkilerle artık birbirimizi daha iyi 
tanıyor, daha kolay anlıyoruz. Bu 
noktaya gelmemizde birlikte çalıştığımız 
herkesin katkısı bulunuyor. Bu vesileyle 
İstanbul’da bizleri ilk kez ziyaret eden 
Isuzu Japonya Başkanı Sayın Hosoi 
ve şahsında Japon dostlarımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Dile kolay 30 yıla yakın bir süreyi geride 
bıraktık. 1984 yılında üretime başladık. 
1997 yılında halka açıldık. 1999’da 
Şekerpınar’daki üretim tesislerimize 
taşındık. Bugüne kadar 125 bin araç 
ürettik. İthal ettiğimiz araç sayısı 35 
bin oldu. 11 bin aracı üretip ihraç ettik. 
Sattığımız araç sayısı 160 bin. Toplam 
ciromuz yaklaşık 5.4 milyar dolar. 
Toplam ihracat  ciromuz 600 milyon 
dolar. Ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 
başarıyı daha da ileri taşımak 
için çalışıyoruz. Bu çabanın yeni 
adımlarından biri bugün lansmanını 
yaptığımız yeni ISUZU D-MAX. Piyasaya 

çıktığı 2002 yılından beri dünyada 
2 milyonun üzerinde satış yapan 
Isuzu’nun pick-up’ı dünyanın en kaliteli 
dizel motorunun yanı sıra otomatik 
vites seçeneği sunan ilk hafif ticari 
aracı. Yakından tanıyacağınız D-MAX bir 
çok özelliklere sahip. Lansmanımızda 
bizlerle birlikte olduğunuz için  hepinize 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Tuncay Özilhan’dan sonra sahneye gelen 
Japonya Isuzu Motors Limited Başkanı 
Susumu Hosoi şunları söyledi:

 “Yepyeni D-max’imizi piyasaya 
sürdüğümüz bugünde bizleri yalnız 
bırakmayan saygıdeğer misafirlerimize 
en samimi duygularımla teşekkür etmek 
istiyorum.  

Teşekkürlerimi aynı zamanda Isuzu’ya 
gün geçtikçe artan bir bağlılık ve 
özveri dolu bir yaklaşım içerisinde 
olan bayilerimize ve neredeyse 30 
yıldır birlikte çalıştığımız uzun vadeli 
partnerimiz Anadolu Isuzu’ya da iletmek 
istiyorum. Yine Anadolu Grubu’na ve 
ITOCHU Corporation’a, uzun vadeli 
ortaklığımızda muhteşem karşılıklı 
anlayışları için en samimi şekilde 
şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.
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ANALİZ

Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi
Ocak – Mayıs 2012

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

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

2012 29.545 41.324 64.884 62.949 70.863

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

En Düşük 1.689 3.097 7.062 11.287 16.095 13.908 15.299 12.355 14.991 16.240 16.109 30.589
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Otomotiv pazarındaki geçen seneye göre 
yaşanan düşüş devam ediyor. Toplam 
pazarda biraz daha yükseliş olmasına 
rağmen ilk 5 aydaki satış rakamı 269.565 
adetle geçen senenin % 20,79 altında kaldı.

T ürk ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında gelen 
otomotiv sektörü, bu senenin ilk 5 ayında geçen seneye 

göre düşüş yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılı tarihi 
rekor kırarak geçiren sektörde 2012 başından itibaren % 20,79 
oranında azalma yaşanıyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilen toplam 70.863 adetlik binek 
otomobil ve hafif ticari araç satışı bu senenin ilk 5 ayındaki en 
yüksek adet olmasına rağmen geçtiğimiz yılın 80.646 adetlik 
rekorun hayli gerisinde kalıyor.

Geçen ayki değerlendirmede toplam pazarın 2011 yılına göre 
%23 geride olduğu düşünülürse Mayıs ayındaki satışlar ile 
aranın kapanmaya başladığını söylemek hatalı olmayacaktır.

Binek Otomobil Pazarında İlk 5 Ayda 193.641 Adet Satış 
Gerçekleşti

Binek otomobil pazarında 50.460 adet satış ile ulaşılan 193.641 
adetlik seviye geçen senenin % 16,9 altında kaldı.

İlk 4 ayda yaşanan % 19’luk düşüşün ardından Mayıs ayındaki 
satışların yüksek gelmesi toplam otomobil pazarındaki düşüşü 
yavaşlatarak % 16,9 seviyesine getirdi. 

Sadece Mayıs aylarının karşılaştırılmasında 2012 yılı 2011 yılına 
göre % 10,38 oranında azalma yaşandığını gösteriyor.

Hafif Ticari Araç Pazarındaki Düşüş Yavaşladı

Mayıs ayında gerçekleşen 20.403 adetlik satış, 5 aylık toplam 
hafif ticari araç satışını 75.924 adete ulaştırdı.

Geçen sene ile kıyaslandığında 5 aylık satış % 29,22 oranında 
düşüş yaşadı. 

Bu oran ilk 4 ayda %30’un üzerinde gerçekleşmişti. 2011 yılında 
yaşanan yoğun satış ile kıyaslandığında 2012 satışları düşük 
seviyede gerçekleşiyor olsa da son 10 yıllık ortalamanın hala 
üzerinde seyrediyor. 
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Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

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

2012 8.468 12.135 17.614 17.304 20.403

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

En Düşük 952 1.573 3.307 4.675 6.710 5.633 5.340 4.736 5.877 6.398 5.931 12.690

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

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

2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460

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

En Düşük 737 1.524 3.755 6.612 9.385 8.275 9.959 7.619 9.114 9.842 10.178 17.899
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ANALİZ

Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Mayıs 2012

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 131 131 0 0 0 0 131 131

Aston Martin 1 1 0 0 0 0 1 1

Audi 0 1.337 1.337 0 0 0 0 1.337 1.337

Bentley 0 3 3 0 0 0 0 3 3

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 1.403 1.403 0 0 0 0 1.403 1.403

Chery 0 59 59 0 0 0 0 59 59

Chevrolet 0 1.866 1.866 0 0 0 0 1.866 1.866

Citroen 0 1.101 1.101 981 755 1.736 981 1.856 2.837

Dacia 0 2.094 2.094 0 155 155 0 2.249 2.249

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 100 100 0 100 100

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Fiat 3.716 783 4.499 4.641 345 4.986 8.357 1.128 9.485

Ford 0 5.613 5.613 5.918 0 5.918 5.918 5.613 11.531

Geely 0 86 86 0 0 0 0 86 86

Honda 841 205 1.046 0 0 0 841 205 1.046

Hyundai 1.128 1.688 2.816 0 284 284 1.128 1.972 3.100

Infiniti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isuzu 0 0 0 30 40 70 30 40 70

Iveco 0 0 0 0 146 146 0 146 146

Jaguar 0 6 6 0 0 0 0 6 6

Jeep 0 80 80 0 0 0 0 80 80

Karsan 0 0 0 194 0 194 194 0 194

Kia 0 1.206 1.206 0 101 101 0 1.307 1.307

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Lancia 0 33 33 0 0 0 0 33 33

Land Rover 0 148 148 0 0 0 0 148 148

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Mazda 0 34 34 0 7 7 0 41 41

Mercedes-Benz 0 1.068 1.068 0 679 679 0 1.747 1.747

Mini 0 227 227 0 0 0 0 227 227

Mitsubishi 0 136 136 46 205 251 46 341 387

Nissan 0 1.616 1.616 0 194 194 0 1.810 1.810

Opel 0 5.038 5.038 0 2 2 0 5.041 5.041

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 1.221 1.221 341 868 1.209 341 2.089 2.430

Porsche 0 45 45 0 0 0 0 45 45

Proton 0 60 60 0 0 0 0 60 60

Renault 6.345 345 6.690 0 1.379 1.379 6.346 1.724 8.069

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 391 391 0 0 0 0 391 391

Skoda 0 827 827 0 0 0 0 827 827

Smart 0 11 11 0 0 0 0 11 11

Ssangyong 0 74 74 0 130 130 0 204 204

Subaru 0 46 46 0 0 0 0 46 46

Suzuki 0 150 150 0 0 0 0 150 150

Tata 0 52 52 0 32 32 0 84 84

Toyota 856 1.522 2.378 0 227 227 856 1.749 2.605

Volkswagen 0 6.262 6.262 0 2.603 2.603 0 8.865 8.865

Volvo 0 602 602 0 0 0 0 602 602

Toplam 12.886 37.574 50.460 12.151 8.252 20.403 25.037 45.826 70.853
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Perakende Satışlar Yerli/İthal Dağılımı Ocak-Mayıs 2012

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam
Alfa Romeo 0 346 346 0 0 0 0 346 346

Aston Martin 2 2 0 0 0 0 2 2

Audi 0 4.581 4.581 0 0 0 0 4.581 4.581

Bentley 0 8 8 0 0 0 0 8 8

BMC 0 0 0 0 0 0

BMW 0 4.387 4.387 0 0 0 0 4.387 4.387

Chery 0 439 439 0 0 0 0 439 439

Chevrolet 0 7.702 7.702 0 0 0 0 7.702 7.702

Citroen 0 4.599 4.599 2.605 2.320 4.925 2.605 6.919 9.524

Dacia 0 9.305 9.305 0 678 678 0 9.983 9.983

Daihatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 480 480 0 480 480

Dodge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferrari 0 6 6 0 0 0 0 6 6

Fiat 13.657 2.771 16.428 17.184 1.565 18.749 30.841 4.336 35.177

Ford 0 16.987 16.987 19.359 45 19.404 19.359 17.302 36.391

Geely 0 385 385 0 0 0 0 385 385

Honda 5.263 1.309 6.572 0 0 0 5.263 1.309 6.572

Hyundai 7.353 6.833 14.186 0 709 709 7.353 7.542 14.895

Infiniti 0 3 3 0 0 0 0 3 3

Isuzu 0 0 0 177 692 869 177 692 869

Iveco 0 0 0 0 661 661 0 661 661

Jaguar 0 28 28 0 0 0 0 28 28

Jeep 0 185 185 0 0 0 0 185 185

Karsan 0 0 0 1.080 0 1.080 1.080 0 1.080

Kia 0 4.017 4.017 0 318 318 0 4.335 4.335

Lada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lamborghini 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Lancia 0 66 66 0 0 0 0 66 66

Land Rover 0 667 667 0 0 0 0 667 667

Mahindra 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maserati 0 5 5 0 0 0 0 5 5

Mazda 0 415 415 0 82 82 0 497 497

Mercedes-Benz 0 3.435 3.435 0 2.889 2.889 0 6.324 6.324

Mini 0 572 572 0 0 0 0 572 572

Mitsubishi 0 598 598 278 1.097 1.375 278 1.695 1.973

Nissan 0 6.132 6.132 0 580 580 0 6.712 6.712

Opel 0 15.594 15.594 0 236 236 0 15.830 15.830

Otokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peugeot 0 4.521 4.521 1.734 3.413 5.147 1.734 7.934 9.668

Porsche 0 186 186 0 0 0 0 186 186

Proton 0 604 604 0 0 0 0 604 604

Renault 27.303 2.380 29.683 0 6.481 6.481 27.303 8.861 36.164

Saab 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seat 0 1.398 1.398 0 0 0 0 1.398 1.398

Skoda 0 3.201 3.201 0 0 0 0 3.201 3.201

Smart 0 38 38 0 0 0 0 38 38

Ssangyong 0 401 401 0 539 539 0 940 940

Subaru 0 186 186 0 0 0 0 186 186

Suzuki 0 583 583 0 0 0 0 583 583

Tata 0 228 228 0 189 189 0 417 417

Toyota 3.565 5.904 9.469 0 715 715 3.565 6.619 10.184

Volkswagen 0 23.688 23.688 0 9.818 9.818 0 33.506 33.506

Volvo 0 1.803 1.803 0 0 0 0 1.803 1.803

Toplam 57.141 136.500 193.641 42.417 33.507 75.924 99.558 170.007 269.565
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ANALİZ

Avrupa Otomotiv Pazarı

Türkiye, Avrupa otomobil satışları 
sıralamasında 2012 Nisan ayında 7. sırada, 
2012 Ocak-Nisan döneminde 8. sırada yer 
aldı.

A B (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 
2012 yılı ilk 4 ayında 2011 yılı aynı dönemine göre %7,1 

küçüldü ve 4.487.798 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2011 
yılı ilk 4 ayında 4.829.116 adet satış gerçekleşmişti. 2011 yılı 
Avrupa otomobil pazarında 4. çeyrekte başlayan daralma, 
2012 yılı ilk çeyreğinde aylar itibari ile devam ediyor. İlk 4 ayda 
en yüksek satış %1,8 artış ve 1.047.702 adet ile Almanya’ da 
gerçekleşirken, diğer bazı önemli pazarlarda (İtalya -%20,2, 
Fransa -%17,5, İspanya -%7 gibi) düşüş devam etti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 ilk dört ayında 
geçen senenin aynı dönemine göre en sert düşüş %46,8 ile 

Portekiz’de ve ardından %39,1 ile yine Yunanistan’da görüldü. 
Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında İtalya, Fransa, Belçika, 
Hollanda ve İspanya gibi ülkeler yer aldı. 2012 ilk dört ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını en çok arttıran ilk 
üç pazar sırasıyla; İzlanda %117,6, Romanya %24,5 ve Estonya 
%21,5 oranıyla yer aldı.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2012 
yılı Nisan ayında,

2011 yılı Nisan ayına göre %6,5 küçüldü ve 1.058.348 adet 
seviyesinde pazar gerçekleşti. 2011 yılı Nisan ayında ise 
1.132.172 adet satış gerçekleşmişti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2012 Nisan ayında 
geçen senenin aynı ayına göre en sert düşüş %64,5 ile 
Finlandiya’da, ardından %56,7 ile Yunanistan’da gerçekleşti. 
Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Portekiz, İspanya, İtalya, 
Hollanda ve Fransa gibi ülkeler yer aldı. 2012 Nisan ayında 
geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar 
sırasıyla; İzlanda %147,8, Macaristan %15,8 ve Estonya %15,5 
oldu. 

AVRUPA OTOMOBİL SATIŞLARI (NİSAN 2012/2011)
Ülke Nisan 2012 Nisan 2011 Değişim % Ülke Ocak-Nisan 2012 Ocak-Nisan 2011 Değişim %

Almanya 274.066 266.251 2,9 Almanya 1.047.702 1.029.654 1,8

Fransa 166.552 169.757 -1,9 İngiltere 705.878 696.082 1,4

İngiltere 142.322 137.446 3,3 Fransa 674.382 817.211 -17,5

İtalya 129.663 158.113 -18,0 İtalya 537.170 672.872 -20,2

İspanya 56.250 71.805 -21,7 İspanya 260.369 279.956 -7,0

Belçika 48.326 53.300 -9,3 Hollanda 208.049 228.041 -8,8

Hollanda 41.178 47.635 -13,6 Belçika 196.689 223.204 -11,9

Avusturya 32.728 33.317 -1,8 Avusturya 121.492 121.182 0,3

İsviçre 28.834 27.586 4,5 İsviçre 107.964 100.439 7,5

Polonya 23.904 22.399 6,7 Polonya 101.736 91.488 11,2

İsveç 23.336 28.940 -19,4 İsveç 91.312 98.704 -7,5

Çek Cumhuriyeti 16.589 14.620 13,5 Çek Cumhuriyeti 60.118 56.646 6,1

Norveç 10.786 11.330 -4,0 İrlanda 52.602 56.648 -7,1

Danimarka 9.065 13.437 -32,5 Finlandiya 51.881 47.083 10,2

Portekiz 8.400 14.418 -41,7 Danimarka 49.829 54.195 -8,1

İrlanda 6.770 8.685 -22,0 Norveç 45.690 45.146 1,2

Slovakya 5.794 5.675 2,1 Portekiz 31.932 59.995 -46,8

Lüksemburg 5.373 5.221 2,9 Slovakya 22.392 21.372 4,8

Yunanistan 4.409 10.392 -56,7 Yunanistan 21.588 35.459 -39,1

Slovenya 4.362 5.007 -12,9 Lüksemburg 18.884 18.644 1,3

Romanya 4.307 4.999 -13,8 Slovenya 18.687 21.660 -13,7

Macaristan 4.285 3.701 15,8 Romanya 18.272 14.678 24,5

Finlandiya 4.052 11.406 -64,5 Macaristan 18.248 15.134 20,6

Estonya 1.566 1.356 15,5 Bulgaristan 5.847 5.540 5,5

Bulgaristan 1.500 1.584 -5,3 Estonya 5.593 4.605 21,5

Kıbrıs 1.168 1.390 -16,0 Kıbrıs 4.370 5.404 -19,1

Litvanya 1.063 1.164 -8,7 Litvanya 3.941 4.031 -2,2

Letonya 884 845 4,6 Letonya 3.372 3.215 4,9

İzlanda 726 293 147,8 İzlanda 1.802 828 117,6

Toplam 1.058.348 1.132.172 -6,4 Toplam 4.487.798 4.829.116 -7,1
Türkiye 45.645 53.835 -15,21 Türkiye 143.181 176.730 -18,98








