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Sektörümüze 
son dönemeçte 
bereketli satışlar 
diliyoruz

Değerli Meslektaşlarım,

Yılın son dönemine yaklaşırken otomotiv pazarında görünen hareketlenme karamsar du-
ruşumuzda değişikliğe gitmemize sebep olmuş ve yılın son çeyreğinin artı pozisyonunu gör-
memize destek vermiştir. Kasım ve Aralık aylarında toplam satışların 210 bin adet civarında 
olması beklenmektedir ve bu rakam 10 aylık satış sonucunun neredeyse % 40’ına tekabül 
etmektedir. Sektörümüze son dönemeçte bereketli satışlar diliyorum. 

Kasım ayında Erzurum’da Ford Yetkili Satıcısı Sn. Muammer Cindilli’nin konuğu olarak böl-
ge Diyalog toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın değerli konuğu Sn. Ali Koç dünyada-
ki gelişmeler, ülke ekonomisi, otomotiv sektörü ve yetkili satıcılık müesseseleri üzerine geniş 
bir vizyon ile görüşlerini bizlerle paylaşmıştır. Dergimizin bu sayısında kendisinin görüşleri-
ni okuma şansınız olacak ve ayrıca Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Genel Sekre-
teri Sn. Güray Karacar’da aile şirketlerinde yönetim sorunları ve çözüm önerileri başlıklı son 
derece güzel ve değerli bir sunumu toplantı katılımcıları ile paylaşmıştır. Gerek Sn. Ali Koç 
gerekse Sn. Güray Karacar aile şirketlerinin geleceği konusunda hemfikir görüşler belirterek 
birbirinden bağımsız iki konuşmayı tamamlamış oldular. Her iki değerli misafirimizin ko-
nuşmalarından anlaşıldığı gibi şunu belirtmek gerekir ki sadece aile anayasası yapmak yet-
mez bunu hukuki bir zemine oturtmak gerekmektedir, takdir sizlerindir.

Kasım ayı içerisinde Oyder Yönetim Kurulu olarak Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Adnan 
Yıldırım’ı ziyaret ederek sektöre dair görüşlerimizi iletmiş ve aynı zamanda yetkili satıcılık-
ların önündeki önemli engelleri paylaşarak çözümlerinde desteklerini talep ettik. Bu görüş-
melerin karşılıklı olarak raporlamalar ve yeni toplantılar ile devam edeceğini belirterek An-
kara ziyaretimize Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile devam ettik.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Koordinatörü ile yaptığımız önemli 
bir söyleşiyi de bu sayıda sizinle paylaşıyoruz. Yetkili servisleri etkileyen eşdeğer yedek par-
çanın ne olduğu ve önümüzdeki dönemde tedarik sanayindeki yerli üretici ile yetkili servis-
lerin işbirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların nasıl yapılacağına dair görüşleri konu-
nun uzmanından almış oluyoruz.

Türkiye operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğüne yönelik araştırma raporunun 
3. çeyrek sonuçları TOKKDER tarafından paylaşıldı ve toplam %16 düşüş gerçekleştiren oto-
motiv pazarına rağmen kiralama tarafı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,1 büyüme 
gerçekleştirmiş durumda. Detaylarını dergimizin içinde daha birçok konu ile beraber bula-
bileceksiniz.

Sn. Muammer Cindilli’ye Oyder Yönetim Kurulunu Erzurum’da ağırlaması sebebi ile tekrar 
teşekkürlerimizi belirtiyor, son iki ayın sektör ve yetkili satıcılar adına başarılı geçmesini te-
menni ediyorum.

Saygılarımla,
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Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
fuara, Karadeniz Bölgesi ve komşu ülkelerden 100 
bin kişi ziyaret etti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %16,18 azalarak 
540.071 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılı on 
aylık dönemde 644.359 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.    
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OYDER Yönetim Kurulu, Ekonomi Bakan 
Yardımcısı sayın Adnan Yıldırım'ı 

Ankara'da ziyaret etti. Ziyaret esnasında 
otomotiv yetkili satıcılarının gündeminde 
olan sorunlar hakkında OYDER'in görüşleri 
paylaşıldı.

OYDER Yönetim Kurulu, Bakan Yardımcısı 
ziyaretinde aynı zamanda otomotivcilerin 
meslektaşı olan Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi'den yetkili satıcıların sorunların 
çözüme kavuşması için destek de istediler.

Ziyareti gerçekleştiren OYDER heyetinde 
Yönetim Kurulu Başkanı Z. Alp Gülan, 
Başkan Yardımcısı Turgay Mersin, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Altuğ Erçiş ve Recep Asal ile 
Genel Sekreter Özgür Tezer yer aldı.

Ziyaret esnasında;  İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan "kullanılmış araç ticaretinin 
belli noktalarda toplanması" ile ilgili 
çalışma sonucunda bu genelgenin yanlış 
yorumlanması sureti ile yetkili satıcıların 
plazalarında da yapılmasının engelleme 
girişimleri dile getirildi. 

Türkiye'de araç parkının yaşlanması ve bunun 
getirdiği çevresel ve güvenlik sorunlarına 
çözüm olması amacıyla "Ekonomik 
Ömrünü Tamamlamış Araçların Trafikten 
Çekilmesi" ile alakalı kanunun bir an önce 
devreye alınması konusunun önemli olduğu 
vurgulandı.

2009 yılında gerçekleştirilen ÖTV indirimi 
sonrasında yetkili satıcıların kendi üzerlerine 
aldıkları araçlar ile ilgili Maliye tarafından 
yanlış yorumlama yapılarak ceza tahakkuk 
etmeleri,

Hafif ticari araçların karayollarındaki belge 
zorunlulukları, kiralanmalarının önündeki 
engeller,

Satış Sonrası Hizmet tarafında sigortacılık 
uygulamalarında yaşanan uygunsuzluklar 
(tam hasar-ağır hasar nedir? Bu araçların 
tekrar trafiğe çıkarılmasının yaratacağı 
etkiler), eksperlerin bağımsızlığının 
sağlanabilmesi amacıyla havuz sisteminin 
getirilmesi,

Sektörün gelişimi ve özellikle tüketici ile 
temas noktası olan ve önemli bir istihdam ve 
vergi yaratma kapısı olan yetkili satıcıların 
sorunlarına önem verilmesi gerekliliği 
konuları görüşüldü. Bu konular ile ilgili 
Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım'dan destek 
istendi. 

OYDER, Ekonomi Bakan Yardımcısı
Adnan Yıldırım'ı ziyaret etti
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OYDER, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu'nu ziyaret etti
OYDER otomotiv sektörünün önemli 

bir tarafı ve araç tescillerinde yetkili 
satıcılara plaka hizmetleri veren Türkiye 
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nu 
ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Sn. Fevzi Apaydın ile 
yapılan görüşmeye OYDER Yönetim Kurulu 

Başkanı Z. Alp Gülan, Başkan Yardımcısı 
Nizametdin Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Yüksel Ceylan ve Recep Asal ile Genel 
Sekreter Özgür Tezer katıldılar.

Görüşmede OYDER ve Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonu arasında 
gerçekleştirilebilecek işbirlikleri konuşuldu.  

Sn. Fevzi Apaydın'ın Federasyonun 
çalışmaları ve ileriye dönük planlarını 
paylaştığı toplantıda, OYDER heyeti 
kurumlar arası işbirliklerinin önünü açmak 
amacıyla ortak çalışmalar yapılmasının 
üzerinde durdu. 
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OYDER Erzurum Bölge Toplantısı
13 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşti

OYDER'in "20. Diyalog" toplantısı
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği, otomotiv sektöründe son 
gelişmelerin değerlendirildiği “Diyalog” bölge toplantılarının 
20’ncisini Erzurum’da gerçekleştirdi. Erzurum ve Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde bulunan Otomotiv Perakendecileri’nin 
katıldığı toplantıda OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Alp 
Gülan,sektördeki son gelişmeleri değerlendirirken, Ford Otosan 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Koç da bir konuşma yaparak yetkili satıcılara seslendi.

O tomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), 
otomotiv sektöründe son gelişmelerin 

değerlendirildiği "Diyalog" bölge toplantılarının 
20'ncisini Erzurum'da gerçekleştirdi.

OYDER Erzurum Bölge Toplantısına katılan Ali 
Koç otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel 
Sekreteri Güray Karacar ise "Aile Şirketlerinde 
Sorunlar Ve Çözüm Önerileri" adlı sunumunu 
konuklarla paylaştı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki otomotiv 
perakendecilerinin katıldığı toplantıda, OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, sektördeki son 
gelişmeleri değerlendirdi.

Gülan, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların 
dönüştürülmesinin çevre ve güvenlik açısından 
büyük yararlar sağlayacağını vurgulayarak, 
Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil ve hafif ticari 
araçların ortalama yaşının 12, hatta ağır vasıtalar da 
dahil edildiğinde bu rakamın 16 olduğunu belirtti.

Batı Avrupa ülkelerinde ortalama araç yaşının 7 
olduğunu dile getiren Gülan, "Türkiye'de 20 yaş 
üstünde 1 milyon 650 bin otomobil ve 230 bin hafif 
ticari aracımız vardır. 20 yaş ve üstü eski teknoloji 
araçların CO2 salımı 220 gr/km iken yeni nesil 
araçlarda ortalama oran 130 gr/km'dir. Eski araç 
parkımızın çevreye verdiği hasar ise 550 milyon 
ağacın bir yılda temizleyebileceği kadardır. Bu 
da 200 Belgrad Ormanı'na eşdeğer bir rakamdır. 
Avrupa'da hava kirliliğini temizlemek için araç 
başına harcanan rakam 8 bin 494 avrodur. Şu 
anda devlet bu rakamın yarısını dönüşüm için 
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OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Alp Gülan

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Alp Gülan ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç

harcasa eski teknolojiye sahip birçok araç trafikten 
çekilebilecektir. Çevre için yapılabilecek en büyük 
desteğin bu olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

Toplantıda yetkili satıcılara seslenen Ali Koç ise 
Türk ekonomisinin dünyadaki büyük krize ve 
yakın coğrafyadaki sıkıntılara rağmen önemli 
önlemler alacak kadar etkilenmediğini belirterek, 
“Ekonomimiz, yaşanan dalgalanmalardan 
etkilenmeden yoluna devam ediyor ve ekonomimiz 
sağlam temellere dayanıyor.” dedi. Yetkili satıcılara 
seslenen Ali Koç, otomotiv sektörünün son 20 yılda 
teknolojik olarak önemli mesafeler kaydettiğini, 
ülkede sektörün geleceğine güvendiğini ifade etti.

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç: 
"Yetkili satıcıların iş yapma biçimleri değişiyor"

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Ford Otosan 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç konuşmasında 
otomotiv sektörünün son yirmi yılda büyük bir 
değişim yaşadığına işaret etti. Türkiye'nin 1996 
yılında Gümrük Birliği'ne dahil olmasıyla otomotiv 
pazarının artan bir ivmeyle büyümeye başladığını 
söyledi. Ali Koç, “Gümrük Birliği süreciyle 
ülkemizde otomotiv yetkili satıcılarının da iş yapma 
biçimleri değişti. Satış, servis, yedek parça bir bütün 
olarak hayatımıza girdi. Yetkili satıcıların tesis 
yatırımları giderek büyümeye başladı” dedi.

Ali Koç, yetkili satıcıların eskiden sadece 
satış odaklı olan işleri, satış ve satış sonrası 
operasyonlarla daha ileri bir noktaya taşındığını 
ifade etti. Yetkili satıcıların ciddi yatırımlar 
yaptığını, çok daha büyük metrekarelerde modern 
tesislerinde müşterilerine hizmet sunduğunu dile 
getirdi. Ali Koç, “Elbette ki otomotivde işler sadece 
bina yapmak ile bitmiyor. 2023 hedeflerine ulaşmak 

için sanayinin ülkemizde gelişmesinin önemini 
artık hepimiz biliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için 
sanayiye, yaratıcı ve katma değeri yüksek ürünlere 
yatırım yapmak gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşması için 
eğitimin önemine değinen Ali Koç, “Yetkili satıcılar 
sektörün gelişimi için insan sermayesine de yatırım 
yaptılar. Yetkili satıcılar işlerinin gelişimi için çok 
fazla eğitim aldılar ve almaya devam ediyorlar. İlk 
başka yetkili satıcılar için aldıkları eğitimler fazla ve 
gereksiz gelebiliyordu. Ama bugün gelinen noktada 
ne kadar önemli olduğunun bilincine varındı. 
Öğrenmenin hiç durmadığını, mütemadiyen bu 
hızlı değişen dünyada gelişmenin ne kadar önemli 
olduğunun farkına vardık” dedi.

Ali Koç, yetkili satıcılarının işlerini yapma 
biçimlerinin de değiştiğine işaret ederek, “Otomotiv 
sektöründe işlerin boyutları da giderek büyüyor. 
Pek çok yetkili satıcı, otomotiv işinin yanı sıra başka 
sektörlerde de yatırım yapmaya başladılar. Yan 
işler olarak turizm ve inşaat alanında da faaliyet 
göstermeye başladılar. Son 10 yıldır ülkemiz ticaret 
ve ekonomik alanda büyük bir ilerleme gösteriyor. 
Ekonomideki olumlu yansıma ve istikrar sayesinde 
artık uzun vadeli planlar yapmaya başladık. 
Kısaca Türkiye'nin küresel ekonomideki yeri hiç 
bu kadar iyi olmamıştı. Ülkemizin ekonomik 
hayatının gelişimine en büyük katma değeri 
sağlayan sektörlerin başında otomotivin geldiği 
artık bir gerçeklik olarak hayatın içinde yer alıyor. 
Otomotiv sektörünün oyuncuları olarak ülkemizin 
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Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç

sıçramasından çok büyük fayda gördük. Ama öte 
yandan da ülkemizin sıçramasına da çok büyük bir 
katma değer sağladık” dedi.

Ali Koç, otomotiv pazarının 300-400 bin adetlerden 
700-800 bin adetlere doğru yükseldiğini ifade etti. 
Yıllar içinde pazar grafiğinin inişli çıkışlı olmasına 
rağmen bir büyüme eğilimi içinde olduğunu 
söyleyen Ali Koç, “Uzun zamandır 1 milyon 
adetli pazar rakamlarını konuşuyoruz, henüz bu 
rakama ulaşamasak da kısa bir zamanda otomotiv 
sektörünün bu rakamlara erişeceğine inanıyoruz. 
Sektörün 700-800 binli adetlere ulaşmasında yetkili 
satıcıların rolü büyüktür. Yetkili satıcılar büyük 
riskler alarak yaptıkları yatırımların dönüşümü 
sayesinde sektörde bir itici güç oldular” dedi.

Otomotivde fark yaratmak önem kazanıyor

Ali Koç, otomobil sahipliğinin dünya ortalamasına 
göre seviyesinin düşük olmasının sektörün 
gelişimi için ileriye dönük olarak bir potansiyel 

taşıdığını hatırlattı. Rekabetin her sektörde olduğu 
gibi otomotivde her geçen yıla oranla daha çok 
arttığını söyleyerek, “Otomotiv de ürünlerde 
giderek birbirlerine benzemeye başladılar, buna 
paralel olarak hizmet ve standartlarda birbirine 
benzer özellikler taşıyorlar. Bu yüzden otomotivde 
fark yaratmak giderek önem kazanıyor. Sektörün 
müşteriyle temas eden en önemli noktası olan 
yetkili satıcılar yaptıkları yatırım ve hizmet 
kalitesiyle bu farkın yaratılmasında önemli bir rol 
üstleniyorlar” dedi.

Otomotiv müşterisi değişim gösteriyor

Yoğun rekabetin getirdiği bir sonuç olarak kar 
marjlarının da giderek daraldığını söyleyen Ali Koç, 
“Sigorta şirketleri otomotiv değer zincirinin bir 
parçasında yer alıyorlar. Onlarda bizler gibi karlarını 
artırmaya çalışıyorlar. Bu durum yetkili satıcılar 
üzerinde bir baskının oluşmasına neden oluyor. 
Yetkili servis dışındaki yedek parça pazarı oldukça 
gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Değişik tedarik 
zincirleri oluştuğunu görüyoruz. Bu durumda aynı 
şekilde yetkili satıcıların karlılıklarını etkiliyor. 
Bunun yanı sıra masraflar giderek artıyor, her yetkili 
satıcı daha şeffaf olmak durumunda kalıyor. Sektör 
kayıt içi ekonominin önemli bir oyuncusu haline 
geliyor. Yine aynı şekilde istihdam, vergiler ve çevre 
ile ilgili yükümlülüklerde kar marjları üzerinde 
baskı yaratıyor. Elbette zincirin son halkası olarak 
da müşteri çok değişti ve aslında iyi anlamda gelişti.

Müşteri çok daha sofistike oldu, duygusallaştı, daha 
mantıklı satın almalar yapmaya başladı. Otomobil 
satın almadan önce yoğun bir araştırma yapar hale 
geldi. Otomobiller konusunda satış temsilcilerini 
aşan oranda bilgi sahibi oldu. Dolayısıyla beklentisi 
ve talepleri artan müşteriyi mutlu etmek ve sadakat 
yaratmak hepimiz için önem arzediyor” dedi.

Her geçen gün müşteriye sunulan modeller ve 
model farklılıklarının da geliştiğini söyleyen Ali 
Koç, Renault, Fiat ve Ford ile başlayan otomotiv 
üretiminin ülkemizde giderek geliştiğini ve ciddi bir 
otomotiv üretim merkezi haline geldiğine değindi.

Ali Koç: Yetkili satıcılık gelecek vadediyor

Ali Koç, Türk ekonomisinin dünyadaki büyük krize ve yakın coğrafyamızdaki 
sıkıntılara rağmen önemli önlemler alacak kadar etkilenmediğini belirterek 
“Ekonomimiz yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeden yoluna devam ediyor 
ve ekonomimiz sağlam temellere dayanıyor” dedi. Yetkili satıcılara da seslenen 
Ali Koç, otomotiv sektörünün son 20 yılda teknolojik olarak önemli mesafeler 
kaydettiğini, ülkemizde de sektörün geleceğine güvendiğini ve yetkili satıcılık 
mesleğinin öneminin altını çizerek “Gelecek vadeden yetkili satıcılıkların nitelikli 
insan gücü yetiştirmelerinin öneminin altını çizdi ve bu yöndeki eğitimlerin 
artırılması gerektiğini” belirtti.
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Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan İlkbahar ve
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün

Otomotivde sorunları aşmanın sihirli bir formülü 
olmadığını ifade eden Ali Koç, eskiye oranla daha 
fazla çalışarak yaratacı olmak gerektiğine vurgu 
yaptı. Ali Koç, “İkinci elde, aksesusar da, sigorta da, 
kiralama da, finansal hizmetlerde bu operasyonlara 
odaklanarak, diğer alanlarda eriyen kar marjlarını 
telafi etmek için çalışmanız gerekiyor” dedi.

Ali Koç, 1997 yılında Ford Company ile ilk Joint 
Venture anlaşmasını yaptıklarında, bir yetkili 
satıcının gelirlerinin minimum yüzde 30'unun 
servis ve yedek parça operasyonlarından oluşması 
gerektiğinin belirlenmiş olduğunu dile getirdi.

İş hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alan 
verimlilik, yalın yönetim, yaratıcı süreçlerin 
yetkili satıcıların gündeminde olması gerektiğini 
söyleyen Ali Koç, “Herşeyin temelinde insan var. 
Her sektörde olduğu gibi otomotivde de nitelikli 
insan kaynağı giderek önemi artıyor. Türkiye'nin 
genç bir nüfusu var, demografik olarak ülkemiz 

bu açıdan büyük fırsatlar barındırıyor. Bu açıdan 
doğru çalışanı seçmemiz, çalışanın niteliklerini 
geliştirmemiz bana göre çok önemli. Bunun yanı 
sıra çalışanların sadakatini de artırmak başka bir 
önemli konuya işaret ediyor. Uzun vadede şirket 
bağımlılığı ve sadakati yüksek çalışanlara sahip bir 
ekip, müşterinin sadakatinin sağlanmasına katkı 
sağlıyor. Çalışanları değiştirmek yerine, onların 
kalitesini geliştirmek ve muhafaza etmeyi her zaman 
öneriyorum” diye konuştu.

Türkiye'de yetkili satcıların çoğunluğunun aile 
şirketlerinden oluştuğunu ifade eden Ali Koç, 
aile ve kariyer planlamasının önemine değindi. 
Ali Koç, “Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın 
önemini söylemek kolay fakat gerçekleştirmesi 
zordur. Henüz sektörde aile ve kariyer planlanması 
ciddiye alınmıyor. Aile şirketlerinin yönetimini 
yetkili satıcıların uzun dönemli varlığı, karlılığı, 
rekabetçiliği ve işleri gelecek kuşaklara aktarılması 
açısından ele almak gerekiyor” dedi.

Ali Koç, yetkili satıcıların ikinci ve üçüncü 
kuşaklarının çok iyi eğitim almalarının önünü 
açmaları tavsiyesinde bulunarak, “Mümkünse 
çocuklarınızı, kendi işletmeleriniz dışındaki 
yerlerde çalıştırın. Bizim Ford ve Otokoç 
şirketlerimizde zaman zaman yetkili satıcılarımızın 
çocukları staj görüyorlar. Bu durumu her zaman 
memnuniyetle karşılıyorum. Yetkili satıcıların aile 
fertlerinin kariyer planlamasında nitelikli insanlar 
olması için doğru eğitim almalarını sağlamak 
gerekiyor. Bunun yanı sıra aile içerisinde bir balans 
ayarının olması da çok önemlidir. Aile içerisinde 
herşey hakkaniyet çervesinde ele alınmalıdır” diye 
konuştu.

Otomotiv ticaretinde birkaç nesil daha büyüme 
sağlayacak imkan var

2023 hedeflerinin önemi de değinen Ali Koç, 
“2023 vizyonunu doğru yönde atılmış adımlar 

Ali Koç: Yaratıcı süreçler, verimlilik çalışmaları her zaman 
yetkili satıcıların gündeminde olmalı

İş hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alan verimlilik, yalın yönetim, yaratıcı 
süreçlerin yetkili satıcıların gündeminde olması gerektiğini söyleyen Ali Koç, 
“Herşeyin temelinde insan var. Her sektörde olduğu gibi otomotivde de nitelikli 
insan kaynağı giderek önemi artıyor. Türkiye'nin genç bir nüfusu var, demografik 
olarak ülkemiz bu açıdan büyük fırsatlar barındırıyor. Bu açıdan doğru çalışanı 
seçmemiz, çalışanın niteliklerini geliştirmemiz bana göre çok önemli. Bunun yanı 
sıra çalışanların sadakatini de artırmak başka bir önemli konuya işaret ediyor. Uzun 
vadede şirket bağımlılığı ve sadakati yüksek çalışanlara sahip bir ekip, müşterinin 
sadakatinin sağlanmasına katkı sağlıyor. Çalışanları değiştirmek yerine, onların 
kalitesini geliştirmek ve muhafaza etmeyi her zaman öneriyorum” diye konuştu.

Ali Koç, “Otomotiv 

de ürünlerde giderek 

birbirlerine benzemeye 

başladılar, buna paralel 

olarak hizmet ve 

standartlarda birbirine 

benzer özellikler taşıyorlar. 

Bu yüzden otomotivde 

fark yaratmak giderek 

önem kazanıyor. Sektörün 

müşteriyle temas eden 

en önemli noktası olan 

yetkili satıcılar yaptıkları 

yatırım ve hizmet 

kalitesiyle bu farkın 

yaratılmasında önemli bir 

rol üstleniyorlar.” 

Otomotivde sorunları aşmanın 
sihirli bir formülü olmadığını 
ifade eden Ali Koç, eskiye oranla 
daha fazla çalışarak yaratacı 
olmak gerektiğine vurgu yaptı. 
Ali Koç, “İkinci elde, aksesusar 
da, sigorta da, kiralama da, 
finansal hizmetlerde bu 
operasyonlara odaklanarak, 
diğer alanlarda eriyer kar 
marjlarını telafi etmek için 
çalışmanız gerekiyor” dedi.
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olduğuna inanıyorum. Ülkemizin bu hedeflere 
ulaşmaması için hiçbir neden yok. Yeterki uzun 
vadeli düşünmek ve ona uygun doğru adımları 
atmak gerekiyor. 2023 yılında dünyanın en iyi 10 
ekonomisi içerisinde olmak, otomotiv sektörünün 
gelişimi içinde çok önemli. 2023 hedeflerine 
ulaşmada en büyük katma değeri otomotiv sektörü 
yaratacaktır. Yine bu açıdan sektörümüz büyük 
bir potansiyel taşıyor. Bu yüzden yetkili satıcıların 
otomotiv işine bir kez daha inanmaları gerekiyor.

Bazı yetkili satıcıların yaptığı gibi otomotivden 
çekilerek, herşeyi turizme yatırmayın. Otomotiv 
ticaretinde birkaç nesil daha büyüme sağlayacak 
imkan var.

Koç Topluluğu olarak bu inanç doğrultusunda 
yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu heyecanla yatırım 
ve hedeflerimize odaklanıyoruz. En son güzel 
haberlerimiz Fiat'tan ve Detroit'ten geldi. İki 
fabrikamızda yeni modellerle 10 yıllık kapasitemizi 
doldurmuş oluyoruz” diye konuştu.

Ali Koç, otomotiv sektöründe çok karamsar 
olmamanın önemine değinerek, “Elbette fazla 
iyimser olmamak da gerekiyor. Biz buna 'tedbirli 
iyimserlik' diyoruz. Bardağın dolu tarafına bakarak, 
ülkemizin geleceğine ve potansiyeline inanmak 
gerekiyor” dedi.

TKYD Genel Koordinatörü Güray Karaçar: 
"Kurumsal yönetim bir şirketi doğru 
yönetmenin araçlarını sunuyor"

TKYD Genel Koordinatörü Güray Karaçar, 
TKYD'nin kuruluşu ve amaçları hakkında bilgi 
vererek, "Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde 
tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla 
hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 
yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak 
kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 

sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal 
yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol 
gösterici olmayı hedefleyen TKYD, özel sektör, 
kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil 
toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında 
bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim 
uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir" dedi.

Şirketler için kurumsallaşma bir hedef 
olmalıdır

Kurumsallaşma için bilgiler veren Karaçar, 
"Kurumsallaşma kavramı geniş bir kavramdır. 
Bizim kurumsal yönetim dediğimiz şey, kurumsal 
yönetim değildir, kurumsallaşma topyekün bir 
hedeftir. Kurumsal yönetim ise bir araç setidir. 
Biz beklentileri karşılayacak, belli hedefleri olan 
belli araçlar var diyoruz. Bu araçları uygulayarak 
sürdürülebilir, şirketi başarıya götürebilecek bir yapı 
oluşturulabilir.

Kurumsal yönetim, kurumsallaşmayı yaratacak 
uygun ortamları sağlıyor. Kurumsal yönetimin 
adillik, şeffaflık, sorumlu ve hesap verebilir olmak 
olarak dört tane ilkesi vardır. Bu dört ilkeyi adım 
adım takip etmek, şirketin itibarını yükseltip, 
kurumsallaşmaya doğru adımlarınızı emin atmanızı 
sağlar" diye konuştu.

TKYD Genel Koordinatörü Güray Karaçar, 
kurumsal yönetimin hesap verenle hesap soran 
arasındaki ilişkinin sağlanması olduğunu dile 
getirdi. Güray Karaçar, “İnsanoğlunun çok kudretli 
ve zeki bir varlık. Fakat, kendisini her zaman 
sorgulaması pek mümkün olamıyor. Hem işi 
yapmak, hem de yapılan işin daha iyisinin olup 
olmadığına bakmak günümüz dünyasında geriden 
gelmek anlamına geliyor” dedi.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Alp Gülan ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç
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TKYD Genel Koordinatörü Güray Karaçar

Başında “Öz” ile başlayan kaç tane şirket olduğunu bir düşünün. Başı “öz” ile 

başlayan şirketlerin tamamı parçalanmış ailelerdir. Bu durum iktisadi olarak daha 

büyük bir güç olacakken, daha küçük olmakla yetinmek anlamına geliyor. OYDER 

üyelerine baktığımızda 30-40 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren bir çok yetkili 

satıcılar görürüz. Ama bu gördüklerimiz ayakta kalabilenlerdir. Ayakta kalanların 

belki 10 katı kadar yok olup gidenler de vardır.

Ailenin şirketin en değerli varlığı olduğunu kabul 
etmek gerektiğini dile getiren Güray Karaçar, "Tek 
sermaye yapısına sahip şirketlerin en azından 
ailesine, partnerlerine, tedarikçilerine, müşterilerine 
karşı şeffaf, hesap verebilir ve adil olması gerekiyor. 
Bugün İtalya'da bir aile şirketinin ömrü 104 yıldır. 
Türkiye'de ise 34 yıl ile sınırlıdır. Bu da bizim 
aile şirketlerimizin bir şeyleri eksik yaptığının 
göstergesidir. Eksik olan şeyin de kurumsal yönetim 
olduğu çok aşikardır" dedi.

İş ve aileyi karışık bir yumak olmaktan 
çıkarmak için ikiye ayırmalıyız

Kurumsal yönetime gerekli ilgiyi göstermemiş, 
şirketin ömrünü kendi ömrü ile sınırlı görmüş 
işletmeler yok olup gitmeye mahkum olduklarını 
dile getiren Güray Karaçar, "Kurumsal yönetim 
anlamında OYDER üyelerinin kafasında belki ciddi 
karışıklıklar olabilir. Bu kafa karışıklığını gidermek 
için konuyu ikiye ayırmak gerekiyor. Aile ve işi önce 
iki ayrı olgu olarak ele almakta fayda var.

Aile, belli ölçekte işte temsil edilen ve devamlılığı 
esas olan bir kurumdur. Fakat iş, devamlılığı esas 
olan bir olgu değildir. Bugün otomotivcisinizdir, 
yarın inşaat sektöründe faaliyet gösterebilirsiniz. 
Ya da yarın başka bir ülkede şirket olarak faaliyet 
yürütebilirsiniz. İş kendi içinde yaşayan bir şeydir, 
keza aile de aynı şekilde yaşayan fakat kendi kültürü 

olan bir şeydir. Gelenekleri, değerleri vardır. 
Dolayısıyla işi ve aileyi ikiye ayırarak konuya adım 
atmak gerekiyor.

Önce bazı soruları sorarak ilerlemek gerekiyor. 
Gelecekte ortaya çıkacak olan sorunlar “önce aile 
de mi başlayacak? Ya da işte mi başlayabilir?” 
sorusunu sormalıyız. Ya da “aile mi daha etken? 
yoksa iş mi?” kararını vererek kurumsal yönetime 
başlamalı. Elbette bu soruların Hiçbir zaman 
standart bir yanıtı yoktur. Diyelim ki üç aile bir 
araya gelerek 5S bir plaza kurdunuz ya da bir yetkili 
satıcı zinciriniz var. Bu örnekte belli ki sorun aile 
tarafında çıkacaktır. Her ailenin kendi iç düzenini, 
kendi aile tarafını çözerek işe başlaması gerekiyor. 
İş nasıl olsa bir şekilde yapılandırılacaktır. Ya da tek 
bir aile otomotiv işinde çalışıyorsunuz, oğullarınız, 
kızlarınız ve profesyonelleriniz var. İşte o zaman 
işe odaklanarak, ailenin durumunu ise gelecek 
kuşaklara bırakmalıdır" dedi.

Güray Karaçar, "Şirketin kuruluş aşamasında belli 
bir noktaya ulaşmak ve çalışmanın başlaması 
gerekiyor. Önce makul bir iç kontrol sistemi 
oluşturulmalıdır. Yani iç denetim sistemi 
çalışmalıdır. Türkiye’de limited şirketlerin ne yazık 
ki bir yönetim kurulu oluşturması gerekmiyor. 
Buna rağmen icra kurulu gibi çalışsa da bir yönetim 
kuruluna ihtiyaç var. Yani öncelikle yönetim kurulu 
anlayışını şirketlerimizde oturtmamız gerekiyor. 
Bir karar defterinin olması, defterin sabin kalıp 
insanların bir araya gelmesi önemlidir. Bu basit 
bir kültürdür, şirketimizde bu kültürü oturtmak 
geleceğe hazırlanmak konusunda bize ciddi 
yardımları olacaktır.

Türkiye’de neredeyse tüm şirketlerin tamamı 
aile şirketidir. Yabancı şirketler dışında kalan en 
büyük  şirketlerimiz bile tipik birer aile şirketidir. 
Fakat aile şirketine sahip olmak hiçbir zaman 
dezavantaj değildir. Aksine çok avantajlı bir 
durumdur. Kurumsal, çok hissedarlı bir şirketin 
yönetim kurulu ya da profesyonelleri şirketi hiçbir 
zaman bir aile şirketinin üyeleri gibi sahiplenemez. 
Profesyoneller yönetebildiği maksimum zaman 
dilimine bakarken, aile şirketi bundan 50 yıl sonrası 
öngörmek ve ona göre şimdiden şekillenmek 
durumundadır" diye konuştu. 
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YENİLEME PAZARI

“Eşdeğer parçanın tanımını doğru 
yapmak gerekiyor”
TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl 
Baybalı; eşdeğer parçanın, üretim 
prosesleri açısından orjinal ekipmana 
benzer veya aynı proseslere sahip, 
kalitesi onaylanabilen, arkasında 
üretici firmanın garantisi ve desteği 
olan ürünlerin kastedilmesinin 
önemine işaret etti.

Avrupa ve Türkiye’nin pazar yapıları birbirinden 
çok farklıdır

O tomotiv yenileme pazarına yönelik olarak 2013 
yılından itibaren TAYSAD, OYDER ve OSD 

ile eşdeğer parça konusunda bir çalışma yürütüyor. 
Eşdeğer parça tanımı var, fakat hangi ürünün 
eşdeğer parça olduğu konusunda bir teknik tanım 
bulunmuyor. Eğer üretici firma, bir ürünü belli 
özellikleriyle orijinal parçanın eşdeğeridir diye yazılı 
ve kaşeli olarak belgelerse o parça eşdeğer parça 
olarak kabul ediliyor.

Eşdeğer parçanın otomotiv sektörünün gündeminde 
yer alması Avrupa Birliği'nin Blok Muafiyeti 
Uygulamaları'nın Türkiye'ye uyarlanması ile başladı. 
Ancak bu uygulama ile birlikte unutulan özellikle 
de dikkate alınmayan bir çok konu sektörün 
gündemine girmiş oldu. AB ile Türkiye'deki Blok 
Muafiyeti Yönetmelikleri  arasında bir çok konuda 
paralellikler bulunuyor. Fakat, pazar yapıları 
arasında büyük farklılıklar var. Avrupa'nın pazar 
yapısına baktığımızda servis hizmetlerinin önemli 
bir kısmının yetkili satıcılar ya da yetkili servisler 
tarafından verildiğini görüyoruz. Bu oranın 
yaklaşık olarak yüzde 45-55 oranında olduğunu 
biliyoruz. Yani yüzde 45'i yetkili servisler, yüzde 
55'i ise bağımsız servisler tarafından veriliyor. 
AB ile Türkiye arasındaki uygulamayı etkileyecek 
önemli farklılıklardan biri bu durumdur. Türkiye'de 
bu oranın çok düşük olduğunu görüyoruz. Yüzde 
15'lerin altındaki oranlarda yetkili servisler onarım 
hizmeti veriyor.

Tüketici bilinci yaratılması gerekiyor

İkinci olarak kullanıcı bilincinde farklılıklar var. 
Türkiye'de, tüketici parça onarımı konusunda bir 
bilgiye sahip değil. Avrupa'da bu konuda uygulanan 
bilinçlendirme programları sayesinde, tüketici bir 
olgunluk seviyesine ulaşmış durumdadır. TAYSAD 
olarak tükeci eğilimlerini Almanya, Fransa ve 
Hollanda'da inceledik. Bu ülkelerdeki paydaş 
kurumlarımızdan konuyla ilgili detaylı bilgilere 
ulaştık, uygulamaların nasıl olduğunu anlamaya 
çalıştık. Bu çalışmaların sonucunda tüketici 
bilinçlendirmesinin önemli ve dikkate alınması 
gereken bir konu olduğunu ortaya çıkardık.

Türkiye koşullarına göre üçüncü önemli konu ise, 
bağımsız servislerin kalite seviyesidir. Almanya'da 
en son Hannover Sanayi Fuarı sırasında, VDA'nın 
konudan sorumlu yöneticileriyle tekrar bir 
araya gelme fırsatını yakaladık. Almanya'da bir 
servisin  açılabilmesi için, servisi açacak kişinin 
sertifikasının olması gerekiyor. “Uzman” seviyesinde 

TAYSAD Genel Koordinatörü 
Süheyl Baybalı; "Eşdeğer 
parça konusunda doğru 
bir tanım yapılarak, 
bizler tarafından kabul 
gördüğünde tedarik 
sanayi  tarafından  uygun 
parçaların daha da kapsamlı 
olarak üretilmesi mümkün 
olabilecektir.  TAYSAD Üyesi 
üreticilerimiz  bu parçaların 
eşdeğer olduğuna dair 
arkasında duracaklardır. 
Ayrıca bu parçalara ilişkin 
belgeler de olacaktır. Sonuç 
itibariyle yetkili servislerin 
bu parçaları kullanmasında 
da herhangi bir sakınca 
olmayacaktır" dedi.

TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı:
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bir yetkinliğe sahip olma gerekliliği aranıyor. Yani 
servisin açılması önce kişisel olarak yetkinliğin 
belgelenmesiyle başlıyor. Elektrikçi, mekanikçi ve 
buna benzer konularda hizmet veren kişi çeşitli 
eğitimler alıyor, tecrübe kazanıyor daha sonra 
uzmanlık sınavlarından geçerek bir bağımsız 
servis açabiliyor. “Uzman”lık belgesi olmaksızın da 
bağımsız servis işletmesi açılamıyor.

Türkiye'ye baktığımızda ise bu durumun hiç 
de Avrupa'daki gibi olmadığını görüyoruz. 
Bu yüzden bu üçüncü nokta çok önemlidir. 
Türkiye'de OYDER'in verilerine göre 66 bin 
bağımsız tamirhane, 1.500'e yakın yetkili servis 
bulunuyor. Bağımsız tamirhanelerin önemli bir 
kısmının “uzmanlık” seviyesinde bir belgeye sahip 
olmadığını, çalışanların da bir yetkinlik testinden 
geçirilmediğini düşünürsek çok tehlikeli bir 
durumla karşı karşıyayız demektir.

AB Yönetmeliklerini  alarak aynen Türkiye'ye 
uygulamaya çalışıyoruz. Altyapılarımız uygun 
olmadığı gibi, ne servis demografisi ne bunların 
işletilme şekli ne de tüketicinin bilinci aynıdır. 
Bütün bunların üzerine de dördüncü bir etken 
olarak sigorta konusu eklenmektedir. Sigortacılığın 
uygulaması, hükümleri ya da kanunlarıyla ilgili 
herhangi bir yorum yapamayız. Ayrıca bunun doğru 
da olmadığını düşünüyoruz. Fakat eşdeğer parça 
konusunda yorum yapabiliriz. Bununla ilgili yorum 
hakkı bizlere aittir.

Sigortacılık sektörü, üzerine yüklenen maliyet 
baskısından dolayı kendine göre bir eşdeğer parça 
tanımı yapıyor. Bizler böyle bir tanımın sigortacılık 
sektörü tarafından yapılmasının mümkün 
olmadığını düşünüyoruz. Bu tanımın otomotiv 
sektöründe paydaş derneklerin biraraya gelmesi 
ve teknik olarak yapılması gerekiyor. Bu tanımı 
yaparken AB yönetmeliklerinin  ve uygulamalarının 
bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz.

Rekabet Kurulu etki analizi konulu rapor hazırladı. 
Uygulamanın sonuçlarının bir rapor haline 
getirildiği, Türkiye yenileme pazarındaki tek 
belgedir. Bunun sektör adına önemli bir belge  
olduğunu düşünmekteyiz. Fakat, Türkiye'deki 
yenileme pazarının derinliği konusunda detaylı 
bir bilgiye sahip değiliz. Yenileme pazarına ilişkin 
olarak “olsa olsa” medotuyla bir analiz yapmaya 
çalışılıyor. Durum böyle olunca üreticiler, ne 
kadarlık bir pazara hizmet etmeleri gerektiğini 
bilemiyorlar.

Pazara ilişkin veriler yenileme pazarının 
derinliğini göstermiş olacak

Yenileme pazarına ilişkin verilere sahip olmak 
gerekiyor. TAYSAD olarak tek başımıza pazara 

ilişkin verileri derlememiz  mümkün değil. Verilere 
sahip olarak hareket etmek, pazara ilişkin daha 
doğru ve detaylı analizler yapmamızı mümkün 
kılacaktır. Öte yandan pazara ilişkin veriler ortaya 
çıkmak durumunda , bu veriler ışığında pazarın 
ne kadar cazip olduğunun üreticilere anlatılması 
gerekiyor. Üreticilerle parça ihtiyacı duyan 
tüketiciler ve dağıtıcılar arasında direkt temasın 
kurulması da başka önemli bir noktadır.

Özel bir kuruluş tarafından Türkiye’de yenileme 
pazarının gelişimine ilişkin bir araştırma 
çalışması yürütülüyor. Bu çalışma ile Türkiye'deki 
yenileme pazarının derinliği hesap edilmeye 
çalışılacak.  Bu çalışmanın sonucunda, Türkiye'deki 
pazar ile ilgili bilgileri elde etmiş olacağız. İşin 
teknik kısmında ise bazı adımlar atılıyor. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eşdeğer parça 
konusunda TSE'yi yetkili kıldı. TSE ve TAYSAD  
çeşitli konuları   birlikte çalışıyor ve  konu ile  
ilgili çalışmalar  gerçekleştirecek. Paydaşlarla 
birlikte gerçekleştirilecek  çalışmalar   iki etaplı 
gerçekleştirilebilir. Birinci etap yenileme pazarında 
ihtiyaç duyulan sistematik ve teknik tanımlar 
üzerine olabilir, diğeri ise test merkezi ihtiyaçlarının 
belirlenmesine yönelik Çalışmaların  ana hedefi  
tüketicinin faydasına yönelik bir tanım çıkarmak 
olmalıdır. 

AB'de bu yaz başında yönetmelikle  ilgili bir çalışma 
başlatıldı. İlk toplantının raporu yayınlanmış 
durumdadır. Teorik olarak 2014 yılı sonuna 
kadar pazardan ve paydaşlardan  gelen geri 
beslemeler dikkate alınarak bir rapor yazılacaktı. 
Fakat sanırım bu 2014 yılı sonuna yetişmeyecek. 
Türkiye'de ise eşdeğer parça tanımını teknik olarak 
yapmadan önce mutlaka AByönetmeliklerinde 
gerçekleştirilecek değişikliklerin  sonuçlarını 

Sigortacılık sektörü, 
üzerine yüklenen 
maliyet baskısından 
dolayı kendine göre bir 
eşdeğer parça tanımı 
yapıyor. Bizler böyle 
bir tanımın sigortacılık 
sektörü tarafından 
yapılmasının 
mümkün olmadığını 
düşünüyoruz. Bu 
tanımın otomotiv 
sektöründe paydaş 
derneklerin biraraya 
gelmesi ve teknik 
olarak yapılması 
gerekiyor. Bu 
tanımı yaparken AB 
yönetmeliklerinin  
ve uygulamalarının 
bir kez daha gözden 
geçirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz.
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Servislerin  müteselsil 
sorumluluk 
taşıması gerektiğine 
inanıyorum. Ancak 
servise parça tedarik 
eden dağıtıcı firma da 
müteselsil sorumluluk 
taşımalıdır. Bunun 
yanı sıra  dağıtıcı 
firma  parçayı 
nereden tedarik 
ediyorsa o kurumda 
bu sorumluluğu 
taşımalıdır. Yani 
zincir tamamlanmak 
durumundadır. Zincir 
koptuğu için bu iş 
gerçek anlamda 
uygulanamıyor. 

görmek istiyoruz . Benzer sıkıntıların da AB'de 
yaşandığını biliyoruz. Eşdeğer parça tanımı AB’de  
ikiye ayrılmış durumda. Araçta tip onayı gerektiren 
parçalar ve onay gerektirmeyen aksam parçalar 
olarak ele alınıyor. Far, fren, cam, emniyet kemeri 
gibi aksam tip onayı gerektiren parçaların hem 
AB’de  hem de Türkiye'de belgelenmesi için gereken 
asgari standartlara sahip olması gerekiyor.

Aksam tip onayı gerektiren parçalarda asgari 
gereklilik şartı vardır. Öte yandan ana sanayinin 
ürettirdiği parçalar asgari gerekliliğin üzerinde 
belirlenmiş tekbik özellikleri de taşıyabilir.. Aksam 
tip onayı ile  üretilen parçanın teknik şartları ve 
kalitesi belirlenmiştir. Aksam tip onay belgesini, 
uluslararası akreditasyona sahip olan belgelendirme 
kuruluşları vermektedir. Parçanın teknik bir 
şartnamesi vardır, buna uygun şekilde üretilen 
ve testleri yapılan parçalar akredite kuruluşlar 
tarafından belgelendirilmektedir.

Türkiye'ye araç ithal ve satış izni verilirken , 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yetkili akredite kuruluşlardan alınmış aksam tip 
onayı ve  komple araç tip onayı ile ilgili belgeler 
istenmektedir. Eğer aksam tip onay belgelerinde 
bir eksiklik varsa, Bilim Sanayi ve Teknoloji  
Bakanlığı o aracın Türkiye'de yola çıkmasına 
izin vermemektedir. Bu açıdan bakıldığında da 
aksam tip onayı gereken parçalarda asgari koşullar 
belirlenmiş durumdadır. 

Aksam tip onayı gerektirmeyen parçaların 
standartları,  ve hangi kriterlere göre 
kıyaslanacağı belli değildir. Bu açıdan üretici 
firmanın yeteneklerinin değerlendirilmesi ön 
plana çıkmaktadır. Üreticinin kalite  ve üretim 
hattının belgelendirilmesinin yanı sıra kritik bazı 
özelliklerinde  ölçümlenerek belgelendirilmesi 
gerekiyor. Elbette bir araçta 4-5 bin parça olduğunu 
düşünürsek her parça için bunun yapılmasının 
mümkün olmadığını biliyoruz.

Eşdeğer parça konusunda doğru bir tanım 
yapılarak, bizler tarafından kabul gördüğünde 
tedarik sanayi  tarafından  uygun parçaların 
daha da kapsamlı olarak üretilmesi mümkün 
olabilecektir.  TAYSAD Üyesi üreticilerimiz  bu 
parçaların eşdeğer olduğuna dair arkasında 
duracaklardır. Ayrıca bu parçalara ilişkin belgeler 
de olacaktır. Sonuç itibariyle yetkili servislerin bu 
parçaları kullanmasında da herhangi bir sakınca 
olmayacaktır. 

Eşdeğer parça tanımı

Daha önce OSD ile birlikte Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Sanayi Bakanlığı'na önerdiğimiz tanımda; 
Orijinal parçayı  iki şekilde ele aldık. Birincisi; ana 
sanayinin montaj bandına gönderilen parça orijinal 
parçadır. Ana sanayinin montaj bandına gönderilen 
ekipmanlarla üretilmiş, aynı teknik şartlara sahip 
ürüne de orijinal parça diyoruz. Tanımın böyle 
olması gerektiğini Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'na ortak görüş olarak bildirdik. 

Yüksek adette üreterek verimli olmaya çalışırken, 
üretim bandında  düşük kaliteli ürün üretmek 
çok olası değildir. Üretici ürün hattı belli bir ürün 
kalitesinde üretim yaparken, bunu değiştirip düşük 
kalitede ürün üretmeye yönelmez. Ancak  üretim 
maliyetlerini karşılayacak miktarlarda eşdeğer 
parça talebi olan üretici, ikinci bir hat açarak pazar 
beklentilerine uygun üretim yaparsa işte buna 
eşdeğer parça diyebiliriz. Tabi bunu da belli kalite ve 
üretim standartlarına haiz olan üreticinin yapması 
ve belli testlerden geçmesi gerekecektir. 

Yetkili servisler bu tarz üreticiler ile irtibata 
geçerek onların kendi markalarıyla pazara sunduğu 
ürünleri verilen garanti kapsamında servislerinde 
kullanabilirler. Doğal olarak burada en önemli 
konu üreticinin verdiği garantidir. TAYSAD üyeleri 
arasında yenileme pazarına çalışan firmalar ve 
bu pazara gerçek anlamda eşdeğer parça üreten 
işletmeler de var. OYDER üyeleri direkt olarak bu 
işletmeler ile temas edebilirler.

Onarımda kullanılan parçaların garanti 
sorumluluğu

Servislerin  müteselsil sorumluluk taşıması 
gerektiğine inanıyorum. Ancak servise parça tedarik OYDER Genel Sekreteri Özgür Tezer ve TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı
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Üreticiden başlayarak 
son tüketiciye kadar 
müteselsil sorumluluk 
sistemi ve zinciri 
kurulmalıdır. Kimden 
tedarik edildiği ve 
kimin sorumluluk 
taşığıdı açık olarak 
bilinmelidir. Bu şekilde 
zincirin neresinde 
hata yapılırsa, bedeli 
de onun ödemesi 
kolaylaşır. Zincir 
biryerde kopuyor 
ve geriye dönük 
sorgulanamıyorsa 
doğal olarak sistem 
çalışmıyor demektir.

eden dağıtıcı firma da müteselsil sorumluluk 
taşımalıdır. Bunun yanı sıra  dağıtıcı firma  
parçayı nereden tedarik ediyorsa o kurumda bu 
sorumluluğu taşımalıdır. Yani zincir tamamlanmak 
durumundadır. Zincir koptuğu için bu iş gerçek 
anlamda uygulanamıyor. 

Keza işin sigorta tarafı da böyledir. Sigortada, 
sigortalının muhatabı sigorta şirketidir. Tüketici 
aracını, sigorta şirketinin nerede ve hangi 
yetkinlikteki ustalarla tamir ettiği konusuyla 
ilgilenmemelidir. Herhangi bir şekilde hatalı 
parçanın kullanıp kullanılmaması sigorta şirketinin 
sorumluluğunda olmalıdır. Tüketicinin poliçesi 
tamir eden kişilerle değil sigorta şirketi tarafından 
yapılmıştır. Sigorta şirketlerinin poliçelerinde 
müteselsil sorumluluğunda açıkça tanımlanması 
gerekir, bu konunun Türk Ticaret Kanunu’nun 
hükümlerine atıf ile çözülmesi bir çok sıkıntıya, 
zaman kaybına ve anlaşmazlıklara sebep 
olmaktadır. Üreticiden başlayarak son tüketiciye 
kadar müteselsil sorumluluk sistemi ve zinciri 
kurulmalıdır. Kimden tedarik edildiği ve kimin 
sorumluluk taşığıdı açık olarak bilinmelidir. Bu 
şekilde zincirin neresinde hata yapılırsa, bedeli de 
onun ödemesi kolaylaşır. Zincir biryerde kopuyor ve 
geriye dönük sorgulanamıyorsa doğal olarak sistem 
çalışmıyor demektir.

Özellikle bir kaza sonucu, o kazanın güvenliği 
ilgilendiren parça kaynaklı olduğuna ilişkin gerçek 
anlamda bir tesbit sistemi yok.  Ülkemizde bireysel 
kazaların neden kaynaklandığına ilişkin detaylı 
bir araştırma bulunmuyor. Kaza istatistiklerinde, 
kazaların ağırlıklı olarak  sürücü hatası olarak 
belgelendiğini görüyoruz. Kazalara ilişkin gerçek 
anlamda bir analiz bulunmuyor. Kaza nedenlerinin 

neler olduğunun bilinmesi de ayrıca çok önemli 
bir konudur. Trafik konusunda görev yapan sivil 
toplum kuruluşlarıyla biraraya gelerek, trafik 
kazalarının gerçek nedenlerini ortaya çıkaracak bir 
yapıyı da oluşturmamız gerekiyor.

Kazaların ne kadarının hatalı parçalardan 
kaynaklandığına ilişkin bir çalışma kadar,   kazaların 
Türkiye ekonomisine verdiği kaybı da incelemek 
ayrıca bir başka öneme işaret ediyor. Üzülerek 
söylemek istiyorum, Türkiye'deki kazalarda hesap 
tamamen maddi hasar olarak yapılıyor. Gelişmiş 
ülkelerde ise trafik kazalarında asıl hasarın insan 
kaybı olduğuna ilişkin değerlendirmeler öne çıkıyor.

Araç muayenesinde ağır ve hafif kusurlu 
parçaların durumu

Araç muayenesinde belli parçaların hafif ve 
ağır kusur tanımı konusunda çeşitli çalışmalar 
yürütülüyor.  Örneğin aydınlatmada hafif kusur 
tanımına alınmış aslında ağır kusur olan maddeler 
var. Şu anda halen araçların muayenesinde hafif 
kusur olarak ele alınan  bazı kusurların  ağır kusur 
çerçevesinde ele alınması  gerekiyor.

TAYSAD'ın yenileme pazarı çalışma grubu var. 
Bu grupta ortaya çıkan bazı çarpıcı örnekler var. 
Bir zaman xenon farlar tüketici tarafından ilgi 
odağı oldu. Talep doğrultusunda uzak doğudan 
xenon far kitleri bir anda ülkemize getirildi. 
Hiçbir denetime tabi olmaksızın ülkemize giren 
bu kitleri  tüketiciler kullanmaya başladılar. Oysa 
araç farlarının optik bir değerlendirmesi var. Yani 
ışığın merkezlenmesi söz konusu. Işığın merkezinin 
arkadaki aynaya göre bulunduğu yer, o ışığın 
odaklanmasıyla ilgilidir. Merkezinin neresi olduğu, 
ampulün şekli ve arkadaki aynanın yansıtma şekli 
çok önemli bir konudur. Bu şartlar değiştirildiği 
andan itibaren ışığın odaklanması değiştiği için, 
daha iyi aydınlatacak diye alınan kitler, işlevsiz 
parçalara dönüşür. Nitekim öyle de oldu. Dışarıdan 
bakınca belki çok hoş göründüler fakat sürücünün 
güvenliğini tehlikeye düşürdüler. İşte bu durum ne 
kadar bilinçsiz bir ithalatın yapıldığını gösteriyor.
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RÖPORTAJ

Otomotiv Gazetecileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık:

"Otomotivin sektörünün
bugün geldiği noktada,
hemen herkesin emeği var"
Türkiye'de gazete, dergi, 
televizyon, internet ve 
dijital yayıncıların tamamını 
kapsayan ve otomotiv alanında 
faaliyet gösteren; otomobil 
gazetecilerini biraraya 
getirmeyi amaçlayan, Otomotiv 
Gazetecileri Derneği 10 Nisan 
2014 tarihinde kuruldu. 
Derneğin Yönetim Kurulu 
Başkanı Ufuk Sandık, OGD ve 
faaliyetleri üzerine okurlarımızı 
bilgilendirdi.
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Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin kurulma 
amacından söz edebilir misiniz?

O tomotiv gazetecilerini tek bir çatı altında 
toplam fikri aslında çok uzun süredir var. 

Yoğun çalışma temposu vb nedenlerle bugüne kadar 
bir yol alınamadı. Dernek kurma fikri lafta kaldı. 
Bir türlü hayata geçirilemedi. Kısmet bugüneymiş. 
Otomotiv gazeteciliğine yıllarını vermiş isimler 
biraraya gelerek, Otomotiv Gazetecileri Derneği’ni 
kurduk.

Otomotiv Gazetecileri Derneği'ne üye olamanın 
koşulları nelerdir?

OGD, gazete, dergi, haber ajansları, radyo ve 
televizyon kuruluşları, internet yayıncılığı, internet 
otomobil gazeteciliği ile otomotiv dalındaki mesleki 
yayın organlarınca, özel sektör yayınlarında 
çalışan, yazı yazan, araştırma yapan gazetecileri 
bünyesinde topluyor. OGD üyesi olmak için, basın 
ve yayın organları, radyo ve televizyon kuruluşları 
ile otomotiv alanındaki mesleki yayın organlarında 
otomotiv alanında çalışır ve çalışmış olmak 
yeterli. Otomotiv gazeteciliği mesleğinde en az 12 
ay çalışanlar, dernek üyesi olabilirler. Geçmişte 
otomotiv gazeteciliği yapmış ancak şu anda farklı 
bir iş yapan ya da emekli olmuş kişiler de yönetim 
kurulu kararı ile dayanışma üyesi olarak kabul 
edilebilir. Bu üyeler dernek organlarına seçilme ve 
genel kurulda oy verme dışında haklara sahiptir.

Otomotiv gazeteciliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Gazetecilik mesleği son yıllarda uzmanlaşmaya 
yöneldi. Perakende, finans, emlak vb. konularda 
uzmanlaşmış, sektörü yakından tanıyan gazeteciler 
daha etkin habercilik konusunda önemli rol 
oynadılar. Otomotiv ise gazetecilik mesleğinde 
uzmanlaşmanın ilk ve en başarılı örneklerinden 
biri oldu. Gazetecilikte uzmanlaşmanın önünü 
açtı. Otomobil sadece bir ulaşım aracı değil. 
Sosyolojik ve ekonomik yönleri de var. Otomotiv 
dışındaki gazeteci arkadaşlar alınmasınlar ama 
otomotiv gazetecilerini bilgi ve tecrübe konusunda 
ayrı bir yere ayırıyorum. Bu konuda mütevazi 

olamayacağım. Kendi alanlarında uzmanlaşmış olan 
gazeteci arkadaşlarım, sosyoloji ve ekonomiyi de 
iyi biliyorlar. Bu da onları diğer meslektaşlarından 
ayrılmasını sağlıyor.

Otomotiv Gazetecileri Derneği sektöre ilişkin 
neler yapacak?

Otomotiv gazetecilerini kamuoyu önünde 
temsil eden OGD, üyelerinin ekonomik, sosyal, 
kültürel, mesleki ve yasal haklarını, çıkarlarını 
koruyarak geliştirme hedefine sahiptir. Bu amacını 
gerçekleştirirken üyelerinin her türlü hakkını fırsat 
eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içinde değerlendirir. 
OGD, otomotiv gazetecilerinin hakettiği itibarı 
sağlama misyonuyla çalışacak. Artık, otomotiv 
gazetecilerinin sesi ahenk içinde çıkacak. Otomotiv 
Gazetecileri Derneği, otomotiv alanında gazetecilik 
yapan ve profesyonel olarak yazı yazanların 
oluşturduğu Türkiye’nin ilk organizasyonudur.

Türkiye’ye 100 yıl önce gelen ilk otomobillerin 
ardından, 1960’larda doğan Türkiye Otomotiv 
Endüstrisi, özellikle 1980 sonrasında çok renkliliğe 
kavuştu ve günümüzde dünyanının önemli üretim 
noktalarından biri oldu. Türkiye’nin en önemli 
sektörleri arasında ilk sırada yer alan otomotivin 
önünde daha çok yol var. Otomotiv gazetecilerinin, 
bu nispeten genç fakat fazlasıyla dinamik otomotiv 
iş kolunun gelişmesinde verdiği katkılar tartışılmaz. 
Setörün geleceğe doğru sağlıklı adımlarla 
ilerlemesinde katkı vermeye devam edecek.

Otomotiv gazeteciliği teknolojik ilerlemeye hızla 
uyum sağlıyor. Düne kadar yazılı ve görsel medyada 
faaliyet gösteren otomotiv gazetecileri, sosyal medya 
ve dijital medyada da varlar.

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin amacı, tüketiciye otomotiv ve 

otomobil ihtisasları hakkında bilgi vermek. OGD üyeleri, düzenli 

olarak, Türkiye'de otomobil müşterilerinin daha iyi bilgilendirilmesi, 

otomotiv gazeteciliği etiğinin korunması, mesleki disiplin ve 

informatik çalışmalar derneğin çalışmaları arasında yer alıyor. 

Türkiye'de otomotiv ve otomobil branşının sağlıklı gelişimi yönünde, 

tarihten geleceğe, yeni ürünler ve teknolojileri inceleyip güncel 

pazar trendlerini değerlendiren OGD, sektör ve müşteriler arasında 

bir köprü oluşturma amacıyla çalışmalarına başladı. Ayrıca, Türkiye'de 

ilk kez, kullanıcılara tavsiye niteliğindeki Yılın Otomobili seçmeleri 

ve sektörü onurlandıracak Yılın Ödülleri için aktiviteler düzenleyecek 

olan OGD, uluslararası işbirlikleriyle de Türkiye'deki otomotiv 

gazetecilerinin uluslararası kimliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. 

Ufuk Sandık, gazeteciliğe 1987 yılında Dünya Gazetesi’nde başladı. 1989 yılında 

girdiği Hürriyet Gazetesi’nde 16 yıl ekonomi ve otomotiv editörü olarak çalıştı. 

Sandık, şu anda Sabah Gazetesi’nde Otomotiv Editörü-Yazar olarak çalışıyor. Ayrıca 

Otohaber dergisinde yazarlık ve danışma kurulu üyeliği yapıyor. Türkiye’nin tek 

Car of The Year jüri üyesi olan Ufuk Sandık, Avrupa’da yılın otomobilini seçen 22 

ülkeden 58 jüri üyesi arasında yer alıyor. Türkiye’de haber kanallarında ilk otomobil 

programlarına imza atan Ufuk Sandık, NTV, Kanal E, CNN Türk, Kanal 1 ve Fox TV’de 

otomobil programları hazırladı.
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Otomotiv Gazetecileri Derneği, OYDER ile 
yürüteceği projelerden söz edebilir misiniz?

OGD olarak öncelikle üyelerimizin çalışırken 
hayatını kolaylaştıracak organizasyonları hayata 
geçirmeyi hedefliyoruz. Bunlardan birini 2015 yılı 
Mart ayında Cenevre’de düzenlenecek Otomobil 
Fuarı’nda gerçekleştireceğiz. Bütün üyelerimiz 
fuarın açılış gününde ilk saatlerden itibaren, 
sergilenen otomobillerin fotoğraflarını ve araçlarla 
ilgili bilgileri OGD internet sitesinden kolayca 
indirip, kullanabilecekler. Bu hizmeti Otomotiv 
Yetkili Satıcılar Derneği (OYDER) desteğiyle 
gerçekleştireceğiz. Böylece otomotiv gazetecileri 
fuarda, kısıtlı bir zaman diliminde koşturmadan 
çalışabilecek.

Bunun yanı sıra yine OYDER’le ortak araştırmalar 
yapmak ve ortak kongre düzenlemek için fikir 
birliğine vardık. OGD’nin en önemli işi ise 
Türkiye’de yılın otomobilini seçmek olacak. Tüm 
dünyada her ülkenin otomotiv gazetecileri derneği, 

yılın otomobili seçiyor. Otomotiv gazetecilerinin 
oylarıyla seçilen yılın otomobili, tüketiciler 
tarafından büyük ilgi görüyor. Bu itibarlı ödülü en 
yakın zamanda hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Herkesin bildiği şeyleri tekrarlamak istemiyorum. 
Ama Türkiye’de otomotiv sektörünün önü açık. 
Bin kişiye düşün otomobil sayısına bakıldığında, 
potansiyelin büyüklüğü ortaya çıkıyor. Son yıllarda 
pazar 600-700 bin adetler seviyesinde gerçekleşiyor. 
Ama Türkiye’nin gerçeği bunun çok üstünde.

Otomotivin sektörünün bugün geldiği noktada, 
hemen herkesin emeği var. Patronundan, işçisine 
kadar… Bu büyük gelişmeye verdiği katkı 
tartışılmaz olan yetkili satıcılar ise mütevazi şekilde 
geri planda kalıyor. Tıpkı otomotiv yatırımlarına 
destek veren, tomotiv kültürünün oluşmasını 
sağlayan otomotiv gazetecileri gibi… Bence 
her iki grubun da Türkiye’de ki önemi yeterince 
anlaşılamadı. 

OYDER ve Otomotiv Gazetecileri Derneği
yönetimi bir araya geldi
Genel Kurulu’nu geçtiğimiz haftalarda gerçekleştiren Otomotiv Gazetecileri Derneği Başkanlığına seçilen Ufuk Sandık ve bazı yeni yönetim 
kurulu üyeleri ilk resmi buluşmasını OYDER ile gerçekleştirdi. OGD ve OYDER yetkilileri yıl içinde birçok etkinlikte birlikte hareket etme adına 
prensip olarak anlaştı. Konferans düzenleme, yerli ve yabancı fuarlara katılma konusunda fikir alışverişi yapan dernek yetkilileri 2015 yılı 
itibariyle çalışmalarına hız verecekler. OYDER adına toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, Başkan Vekili Murat Şahsuvaroğlu, 
Başkan Yardımcıları Ruhan Özön ve Ömer Koyuncu, Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yalçınkaya, Genel Sekreter Özgür Tezer ve Yönetim Danışmanı 
Çınar Noyan katılırken OGD adına ise Ufuk Sandık, Murat Öztürk, Ahmet Çelik ve Volkan Demirkuşak yer aldılar.

Otomotiv Gazetecileri 
Derneği; gazete, dergi, 
haber ajansları, radyo ve 
televizyon kuruluşları, 
internet yayıncılığı, 
internet otomobil 
gazeteciliği ile otomotiv 
dalındaki mesleki yayın 
organlarınca, özel sektör 
yayınlarında çalışan, yazı 
yazan, araştırma yapan 
gazetecileri bünyesinde 
topluyor.
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E-Ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun 
tasarısı otomotiv sektörüne önemli 
katkılar sağlayacak

Özlem Karaca Çelik
Rönesans Araştırma ve Mobil Paz. 
Hiz. A.Ş. Genel Müdürü

O tomotiv sektörü için zorlu geçen 2014 
yılının bu son günlerin de , Dünya ve 

Türkiye ekonomisindeki olumlu  gelişmeler 
2015 yılının sektör için başarılı geçeceğinin 
sinyallerini vermektedir.Gerek dünyadaki 
düşük faiz ortamının devamı (Avrupa ve Çin 
merkez bankalarından gelen genişlemeci 
para politikaları), Türkiye özelinde ise 
petrol fiyatlarının her geçen gün düşmesi, 
(önümüzdeki 2 yıl bu seyrin devam edeceği 
beklenmektedir) ülkemizde de faiz ve 
enflasyon beklentilerini düşürmüştür. 
Bu gelişme  özellikle kredi kullanımının 
yoğun olduğu otomotiv sektörüne olumlu 
yansıyacaktır.

Ekonomi yönetiminin 2015 yılına dair orta 
vadeli programında belirttiği iç talepteki 
canlanma ve büyüme beklentisi de bu 
yöndedir.

Otomotiv sektörünü etkileyecek bir diğer 
olumlu gelişme de kasım ayında resmi gazete 
de yayınlanan Elektronik ticaretin yeniden 
düzenlenmesi hakkındaki kanundur. Uzun 
zamandır beklediğimiz bu düzenlemeler 
otomotiv yetkili satıcılarının müşterilerine 
ve tüketicilere ulaşmada en etkili, hızlı ve 
düşük maliyetli uygulama olan, toplu SMS 
gönderimini de kapsamaktadır. 

Yeni yasal düzenlemeye göre;

•	Gönderimler	Alfa	nümerik		yani	başlıklı	
olmalıdır. (11karakter içerir.)

•	Kurum	ve	kuruluşlar		kendi	datalarına	
gönderim yapabilirler.

•	SMS	almak	istemeyen	müşteriler	Black	List	
hakkını kullanabilirler. 

OYDER Toplu SMS gönderimi ilk günden 
bu yana tüm bu yasal düzenlemelerin 
içeriğine uygun faaliyet göstermektedir. 

Projede otomotiv yetkili satıcıları kendi 
orjinatör başlıkları ile kendi satış, servis ve 
sigorta müşterilerine, toplu SMS gönderimi 
yapmaktadırlar. 

OYDER toplu SMS gönderimi projesinden 
faydalanan müşterilerimiz SMS almak 
istemeyen müşterilerin isteği doğrultusunda, 
sistemimizde	bulunan	Black	List	
uygulamasıyla bunu kolayca yapmaktadırlar.

Düzenleme özellikle, müşterinin bilgisi 
dışında numarasının alınarak gönderilen 
satış, pazarlama, siyasi propaganda veya 
cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla 
istenmeyen mesajların engellenmesi ve kişisel 
verilerin güvenliğini kapsamaktadır.

Bu düzenleme ile birlikte, tüketicilerin 
özellikle şikâyet ettiği başlıksız sms 
atımlarının önüne geçilmesi ile birlikte, 
atılan sms sıklıkları azalacak, istenmeyen, 

nereden geldiği belli olmayan SMS frekansları 
azalacağından otomotiv yetkili satıcılarının, 
müşterilerine gönderdiği bilgilendirme 
SMS'leri, müşteri nezdinde olumlu karşılık 
bulacaktır. 

Oyder toplu SMS gönderimi projesinde 
Oyder üyeleri, hiçbir kullanım taahhüdünde 
bulunmaksızın, en avantajlı fiyatlarla 
müşterilerine ulaşmış, satış, servis , ikinci el 
ve sigorta gelirlerini artırmışlardır.

Rönesans Araştırma ve Mobil Pazarlama 
Hizmetleri A.Ş , sadece otomotiv sektörüne 
yönelik çalışmalara odaklanmış, sektörün 
ihtiyaç ve beklentileri doğrultusun da gelişim 
alanları belirlemiştir. Ronesans , Mobil 
pazarlamaya verdiği önemle geleceği önceden 
gören OYDER yöneticilerinin, üyelerine ve 
pazara değer katan yaklaşımlarıyla  2015 
yılında da yeni projelerle hizmet vermeye 
devam edecektir. 
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E-Ticaret neler getiriyor?

E lektronik ticaret, mal ve hizmetlerin 
üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım 

ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları 
üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, 
ticari işlemlerden biri veya tamamının 
elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla 
reklam ve pazar araştırması, sipariş ve 
ödeme ile teslim olmak üzere üç aşamadan 
oluşmaktadır.

İnternetin hızla yaygınlaşması, elektronik 
ticareti, ticari işlemlerin yürütülmesinde 
yeni ve çok etkin bir araç haline getirmiştir. 
Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin 
serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on 
yılda yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran 
teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak 
ortaya çıkmıştır.

Elektronik ticaretin araçlarını, birbirleriyle 
ticaret yapanların ticari işlemlerini 
kolaylaştıran her türlü teknolojik ürünler 
(telefon, faks, televizyon, bilgisayar, 
elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, 
elektronik veri değişimi sistemleri (Electronic 
Data Interchange-EDI), internet) olarak 
düşünebiliriz.

EDI, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan 
faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı 
ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir 
sistem olarak elektronik ticaretin önemli bir 
aracıdır.

Elektronik ticaret açısından en etkin araç 
olarak kabul edilen yeni internet teknolojileri 

avantajlardan yararlanılmaktadır. Bu da, 
özellikle KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin) dünya ticaretinde daha fazla yer 
almalarına imkan sağlamaktadır.

Elektronik ticaret, özellikle KOBİ'ler için 
çok uygun bir ticaret şeklidir. Elektronik 
ticaret, ürün seçeneklerinin artmasını, 
ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha 
hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını 
sağlamaktadır.

Potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında 
pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi 
sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya 
pazarlarına girmelerine imkan vermektedir. 
Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin 
pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin 
artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin 
düşmesine neden olmaktadır.

Elektronik ticaret, üretici ve tüketicileri, 
özellikle KOBİ'leri geleneksel ticaret 
engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği 
ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi 
dezavantajlardan kurtarabildiği ölçüde yararlı 
olacaktır. Ancak, elektronik ticaret ülkelerin 
tüm ticari sorunlarını (örneğin ulusal tedarik 
zincirindeki halkaları) çözemez. Elektronik 
ticaret konusunda yeterli bilgi ve deneyime 
sahip olmayan ülkeler ilk aşamada interneti 
sadece reklam veya pazar araştırması 
amacıyla kullanabilirler.

ise ses, görüntü ve yazılı metni aynı anda, 
daha hızlı ve güvenli bir şekilde ilettiğinden, 
internet üzerinden yapılan bu işlemlerin 
maliyeti diğer araçlara oranla hayli düşüktür.

Geçmişte bir ölçüye kadar kapalı 
bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilen 
elektronik ticaret uygulamaları, güvenli 
olmakla birlikte maliyeti oldukça yüksek 
sistemlerdir. Günümüzde, açık bilgisayar 
ağı olan internet, elektronik ticaret için 
çok daha uygun bir altyapıdır. İnternet 
aracılığıyla, artık kapalı yapıdan açık yapıya 
geçerek küreselleşen ağların getireceği 

E-Ticarette neler kazanırsınız?

• Internet üzerinden çalışan sistemlerin desteğini arkasına alarak işinizin işleyiş şeklini değiştirir ve 
hızla değişen pazar teknolojisindeki yerinizi almanızı sağlar.

• Geleneksel pazarlama yöntemleri ile yapamayacaklarınızı gerçekleştirmenize olanak tanır.

• Interneti işinizin en önemli sunum alanlarında biri haline getirir.

• Pazarlama alanınızı genişleterek nakit akışı sağlayan yeni bir alan yaratır.

• Kullanıcıların ürün ve servisleriniz hakkında daha kolay ve hızlı bilgi edinmesini sağlar.

• Satıcı ve alıcıların birbirleriyle buluşmalarını kolaylaştırır.

• Müşteri kitlenizle daha hızlı ve güvenilir ilişkiler kurmanıza yardımcı olur.

• Daha yeni, değişik ve geniş hizmet ve müşteri ağı oluşturmanızı sağlar.

• İşlemlerin otomasyonu, hızlı bilgi akışı ve veri tabalarınızın tek merkezde toplanması yoluyla 
zaman ve para tasarrufu sağlar.
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Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı:

"Avek Otomotiv, gücünü
müşterisine yakınlığından alıyor"

Doğuş Otomotiv yetkili satıcısı olarak 2005 
yılında otomotiv sektöründe faaliyet 

göstermeye başlayan Avek Otomotiv, kurulduğu 
günden bu yana, satış ve satış sonrasında ulaştığı 
hedefler ve sunduğu yüksek kaliteli hizmeti ile 
Doğuş Otomotiv yetkili satıcıları arasında önemli 
bir yere sahiptir.

Temsil ettiği Audi, Volkswagen, SEAT, Skoda, 
Volkswagen Ticari ve DOD markalarının satış ve 
satış sonrası hizmetlerini bir arada sunan Avek 
Otomotiv,  gücünü müşterisine yakınlığından 
almaktadır.

Türkiye otomotiv sektörünün ekonomik gelişmelere 
duyarlı ve kırılgan yapısından kaynaklanan 
küçülmelere karşın aktif pazarlama ve müşterileri 
ile kurduğu yakın ilişkilerle satış hedeflerine ulaşan 
Avek Otomotiv, Aylık 6 bin araca hizmet verme 
kapasitesine sahip servisiyle de müşterilerinin 
tercihi olmaya devam ediyor.

Ağırladığı satış ve servis müşterilerinin rahat 
ve keyifli vakit geçirmeleri için multimedya ve 
konferans salonu, çocuk oyun salonu, kafeterya, 
bilardo, kuaför salonu, lostra, araç simülatörü, 

ücretsiz wifi ve internet cafe alanlarına sahip Avek 
Otomotiv, yüksek hizmet anlayışıyla çalışmaktadır.

Sektörümüzün geneline baktığımızda satışlardaki 
karlılığın her geçen gün düştüğünü tüm markalar 
için söyleyebiliriz. Karlılığın ötesinde bu yıl 
satışlarda, geçen yıla oranla yaklaşık % 25’lik bir 
daralmayla karşı karşıyayız. 

Bildiğiniz gibi yılın son ayları, yoğun kampanyaların 
gerçekleştiği bir dönem. Bu kampanyaların 
ivmesiyle söz konusu daralmanın daha fazla 
büyümemesini temenni ediyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz İstanbul İli, çok dinamik 
ve rekabetin yoğun şekilde hissedildiği bir 
pazar. Devamlı aktif olup, müşterilerle iletişimin 
sürekliliğini sağlamak zorundasınız. Biraz önce de 
belirttiğim gibi; Avek Otomotiv, aktif pazarlama ve 
müşterileri ile kurduğu yakın ilişkilerle pazardaki 
güçlü ve lider konumunu sürdürmeye devam ediyor.

Kurulduğu günden bugüne yetkili satıcıların 
temsilini başarıyla gerçekleştiren, gerek markalar ile 
ve gerekse tüketici ile ilişkilerine katkıları her geçen 
gün artan OYDER’e bu vesile ile Avek Otomotiv 
olarak teşekkürlerimizi sunmak isterim. 
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Aydoğanlar Otomotiv Refik Aydoğan

"Aydoğanlar Otomotiv 30 yıldır 
otomotiv sektöründe"

Şirketimizin kurucusu Hidayet 
AYDOĞAN'dan almış olduğumuz bu 
gururlu bayrağı gelecekteki nesillerimize 
en doğru en dürüst en güvenilir şekilde 
iletmek bizim ilk misyonumuzdur.

30 yıldan fazladır Otomotivcilik 
sektöründeyiz. Her sene almış 
olduğumuz tebrikler mükafatlar  bizi 
daha ileriye gitmemiz için perçinliyor.
bu piyasa var oldukça bizde yer alacağız. 
Şubat ayında açıklanan bilgiye göre 
trafiğe kayıtlı toplam 18 milyon 94 bin 
581 taşıtın yüzde 51,9'unu otomobil, 
yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,1'ini 
motosiklet, yüzde 8,7'sini traktör, yüzde 

4,2'sini kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, 
yüzde 1,2'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise 
özel amaçlı taşıtlar oluştur. Bu kadar 
büyük bir pazar da ekonomik açıdan  
pastanın en büyük dilimine sahip. 
Otomobil bir lüks değil yıllardır artık 
bir ihtiyaçtır.Türkiye verimli bir ülke 
yenilikçi gelişimlere açık ayrıca gelişen 
teknolojiye uyumlu.

OYDER 10 yılı aşkın bizi 
bilgilendirmektedir başarılarının 
devamını dileriz Ayrıca yeni yönetim 
kurulu	başkanımız	ZİYA	ALP	
GÜLAN'a	hayırlı	uğurlu	olmasını	diler		
başarılarının devamını dileriz.
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İnCar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnciroğlu:

"Asıl hedef pazar payı değil
müşteri payı olmalıdır"

Otomotiv Yetkili Satıcılığı mesleğine 
hangi yıl başladınız? Ortaklarınız var mı?

İnCar A.Ş.‘yi devralmadan önce,1993 
ve 2006 yılları arasında aile şirketi 

olan İnciroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak çeşitli otomotiv markalarının 
yetkili satıcılığı ve 2. el oto alım-satım işi 
ile uğraşmaktaydım. İnciroğlu Otomotiv 
bünyesinde bulunan ve 2000 yılında kurulan 
İnCar A.Ş.‘yi 2006 yılında devraldım. 
Ortağım bulunmamaktadır, 22 yılı geride 
bıraktığım otomotiv sektörüne girmeden 
önce gıda ve yeme içme sektöründe yer 
almaktaydım.

Bugüne kadar hangi markaları temsil 
ettiniz? Şu anda hangi markaların 
temsilciliğini yapmaktasınız?

2007-2012 yılları arası Suzuki ve Mazda 
markalarının Kayseri‘de yetkili satıcılığını 
ve servis hizmetini verdim. 2007 yılından 
itibaren Skoda markası bünyemizde devam 
etmekte olup, 2013 yılından itibaren Citroen 
ve Kia yetkili satıcılığını gurubumuza 
katarak hizmetimizi giderek büyüterek 
birkaç marka ile devam etmekteyiz. İnCar 
Araç Filo kiralamamızda günlük 100 araçla 
hizmet veriyoruz. 2007-2013 yılları arasında 
Dod 2. el olarak çalıştık. Şu an İnCar 2. el 
markamızla 2. el satışlarımızı kurumsal 

Şubeleriniz var mı, nerelerde ve şube 
yatırımınız S-2S veya 3S şeklinde 
mi? Tesisleriniz toplam kaç m2 alana 
yayılıyor? Açık alan ve kapalı alanlarınız 
kaç m2 dir? 

Mevcut olan markalarımızın şubeleri 
bulunmamaktadır. Şirketimiz şu an 15 
bin m2 açık 5 bin m2 kapalı alanda ticari 
hayatına devam etmektedir. Yeni projemiz 
tamamlandığında ise 8 bin metrekaresi 
kapalı, toplam 16 bin 150 m2 alanda ve 80 
metre cephede hizmet vereceğiz.

Servisiniz kaç m2’dir. Sigorta şirketleri 
anlaşmalarınızda sorun yaşıyor musunuz, ne 
gibi sorunlarınız var?

Bülent İnciroğlu: 3 markaya toplam bin 500 
metrekare alanda servis  hizmeti vermekteyiz. 
Servis anlaşması yaptığımız 16 Acente 
(ALLİANZ,	HDI,	EUREKO,	GROUPAMA,	
NEOVA, SOMPO JAPAN, RAY, EGE, 
HALK,	LİBERTY,	ANKARA,	ERGO,	

olarak yapmaktayız ve stok adetimiz 40- 50 
araçtır. Türsab üyeside olan şirketimiz; 
sigorta şirketi bünyesinde, 6 adet sigorta 
acenteliği ve İNWAY Turizm şirketi ile ETS 
ve	JOLLY	acentesi	olarak	faaliyetine	devam	
etmektedir.

İlk plaza oluşumunu ne zaman 
gerçekleştirdiniz? 

İlk olarak 1996 yılında Mitsubishi‘ye plaza 
yapmıştık. Halen Skoda satış, servis ve diğer 
markalarımızın servisliğini bu plazada 
yapmaktayız. 2006 yılında Skoda, Suzuki 
ve Mazda sonrasında 2012 yılında Kia ve 
Citroen Plaza olarak kuruldu. Şuan Skoda, 
Kia ve Citroen halen devam ediyor. Projesi 
2015 yılında tamamlanacak olan yeni 
projemiz inşaat safhasındadır. 3 markanın 
4S projesi devam etmektedir. Proje belirtilen 
konsepte uygun olarak tamamlandığında 
açılışını 2015 yılı sonunda yapmayı 
planlıyoruz.

Otomotiv sektöründe 22 yılı 
geride bırakan Kayseri Otomotiv 
pazarında önemli bir yere 
sahip İnCar A.Ş.‘nin başarılı 
yöneticisi Bülent İnciroğlu 
ile Otoban Dergisi için özel 
bir r öportaj ge rçekleştirdik.                                     
Biz sorduk, İnCar A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent İnciroğlu 
cevapladı.
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KORU,	HALK,	AK	ve	GENEL	Sigorta)	ile	
müşterilerimize hizmet vermekteyiz.  Ayrıca 
6	Adet	acenteliğimiz	(ERGO,	AK,	ALLİANZ,	
RAY, GROUPAMA ve EGE) bulunmaktadır. 
Sigorta şirketleri istedikleri yedek parça ve 
işçilik iskonto oranlarının yüksek olması 
ile birlikte bayi kar marjını düşürmektedir. 
İstenilen iskonto oranları verilmediği taktirde 
de anlaşma yapmamaktalar. Bu da hasarı olan 
araç sahiplerini zor duruma düşürmektedir. 
Ya iş bitiminde aracını teslim alırken ödeme 
yapıyor, yada aracını sanayide yetkili olmayan 
servise götürmek durumunda bırakılıyor. Biz 
bölgede Skoda, KIA ve Citroen markalarında 
tek yetkili servisiz. Bu marka kullanıcıları 
anlaşmalı olduğumuz 15 sigorta şirketinin 
dışında bir sigorta şirketine sigortasını 
yaptırdığında ve aracı hasar alıp servisimize 
geldiğinde mümkün olduğu kadar yardımcı 
oluyoruz. Ancak bu seferde poliçelerdeki 
muafiyetler devreye giriyor ve araç sahibi 
doğal olarak bu muafiyeti ödemek istemiyor 
ve sanayiye aracını götürüyor. Tüm sigorta 
şirketleri ile anlaşma yapmak isteriz. Ancak 
takdir edersiniz ki bu şuan için mümkün 
gözükmüyor. Burada ilk olarak sigorta 
şirketlerinin poliçelerini revize ederek bu 
muafiyeti kaldırması gerekli ve servislerden 
istenilen iskonto oranları iyileştirilmeli diye 
düşünüyorum.

Müşteri memnuniyeti için nasıl 
uygulamalarınız var? 

Otomotiv sektöründeki 22 yıllık tecrübesi 
ve deneyimi ile müşteri memnuniyetini 
kendine ilke edinmiş olan İnCar Otomotiv 
koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak, 
müşterilerimizin ürünlerimize ve firmamıza 
olan güvenini sürekli kılmak, rekabet 
gücünün sürekliliğini sağlamak, satış ve 
satış sonrası hizmetlerinde üstün kaliteyi 
yakalayarak sektöründeki lider konumunu 
yakalamayı hedef olarak seçmiştir. Satış ve 
satış sonrası yapılan tüm hizmetlerde İnCar 
Motorlu Araçlar olarak asıl hedefin; Pazar 
payının değil müşteri payının önemli hale 
gelmesi, Müşteri memnuniyeti ve müşteri 
sadakati kavramlarının önem kazanması, 
Var olan müşterinin değerinin anlaşılması 
ve müşteriyi elde etme çabalarına gerek 
duyulması, Müşterinin özel ihtiyaçlarına göre 
davranma stratejilerinin gerekliliği, Yoğun 
rekabet ortamı ve İletişim teknolojileri ve veri 
tabanı yönetim sistemlerini kullanılarak en 
üst düzeyde karşılama çabasındayız. 

Satış ve servis bakım sonrası (3 gün 
içerisinde) müşterilerimizi arayarak 

Bu sebeple de hizmetini sunduğumuz 
markaların zaman zaman düzenlediği 
eğitimlere tüm personelimizin gitmesini 
sağlıyor ve destekliyoruz. Ayrıca şirketimizde 
iç eğitim vermekteyiz. Dışarıdan hizmet 
almıyoruz.

İş güvenliği konusunda profesyonel 
destek alıyor musunuz? Çalıştığınız 
firmadan ne gibi hizmetler alıyorsunuz?

Bütün markalarımız için Kayseri Keos 
firması ile çalışarak profesyonel destek 
almaktayız. İnsan kaynakları, iş güvenliği 
ve iş yeri hekimi yetkililerinin haftalık rutin 
ziyaretlerinde personelimizin kendileri ile 
iletişime geçmelerine, sormak istedikleri 
sorulara cevap bulmalarına yardımcı 
oluyoruz. Hem kafalarındaki sorulara cevap 
buluyorlar, hemde mesai saatleri içerisinde 
sağlık hizmeti alabiliyorlar. Emniyeti 
artırıcı ve yangın tatbikatı şirketimizde 
gerçekleştirilmiştir.

Zaman içinde mesleğinizde 
karşılaştığınız zorluklar nelerdir?

Sektörümüzde rekabet maalesef diz boyu. 
Meslektaşlarımız ne yazık ki zaten az olan kar 
marjlarını dip fiyata çekerek fiyat vermekte ve 
çok ufak kar marjları ile işimizi yapmaktayız. 
Distbröterlerimiz eğitim ücretini çok 
almaktalar. Ayrıca personelin diğer yol otel 
harcırahlarıda yüksek. İnsan kaynağında 
problemler yaşamaktayız. Şöyle ki insan 
kaynağı tahsisatında zorluk çekmekteyiz. 
Hedefleri olan ve işine sıkı disiplinli dört 
elle sarılacak yönetici ve alt elemanları hem 
bulmakta ve de sürekliliğini sağlamakta 
zorlanmaktayız. Personelimiz işten 
ayrıldığında yatırımlarımız boşa gitmekte ve 
hukuki bir dayanağımız bulunmamaktadır. 
Serviste sürekli müşteri bağlılığını sağlamakta 
zorlanıyoruz. Fiyatların yüksek olması nedeni 
ile müşteriler alternatif yetkisiz servislere 
yönelmektedir. Vergi miktarlarının yüksek 
olması adetlerimizi aşağıya çekmektedir. İş 
yeri masrafları gerçekten hiç durmamakta 
gelirlerin az olması yaptığımız işte 
heyecanımızı ve isteğimizi azaltmaktadır. Kar 
marjları alt seviyededir.

Bu mesleği yapmak isteyenlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Pazar payı yüzde 3'ten az olan markanın 
bayiliğini almasınlar. Yetkili satıcılık 
mesleğini kiracı olarak bulundukları iş 
yerlerinde yapmasınlar.

genel memnuniyetlerini kısa bir anket 
ile sorguluyoruz. Aksi bir durum var ise 
müşteri memnuniyetini artırmak için 
yapabileceklerimizi gözden geçiriyoruz. 
Yetkili servisimize başvuran müşterilerimizin 
zaman geçirebilmeleri için özel müşteri 
bekleme salonumuz mevcut. Salonumuzda 
sıcak-soğuk içeceklerimizin yanı sıra küçük 
ikramlarımız da bulunmakta. Ayrıca masa 
tenisi, kullanabilmeleri için hazır durumda 
bilgisayar, wifi hizmeti, günlük gazetelerimiz 
ve güncel dergilerimiz de yer almaktadır.

Müşteri bekleme salonunda zaman 
geçirmek istemeyen müşterilerimize 
de alternatif ulaşım imkanı sunuyoruz. 
Toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri 
durumunda gitmeleri gereken duraklara 
kadar servis hizmeti veriyoruz. İkame araç 
uygulamamızda mevcut. Servise gelen 
müşterilerimizin araçları serviste bulunduğu 
süre içerisinde kullanabilmeleri için ikame 
araç tahsis ediyoruz. İkame hizmeti için 
müşterilerimize sunduğumuz araç 2014 
model ve üst segment bir araçtır. 2014 model 
tam donanımlı servis mobil aracımız da 
mevcuttur. Bu sayede müşterilerimize 7/24 
Non-Stop hizmet sunmaktayız.                                     

Şirketlerinizdeki toplam istihdamınız 
kaç kişidir? Personelinizin gelişimi için 
eğitim desteği alıyor musunuz?

Tüm markalarda bünyemizde toplam 
60 kişi çalışmaktadır. Personelimizin 
eğitimi kendileri için de şirketimiz için 
de çok önemlidir. Verilen eğitimler hem 
personelimizin şirketteki tecrübesini, 
devamlılığını, hemde müşterilerimizin 
şirketimiz ile alakalı ihtiyaç ve beklentilerini  
en iyi şekilde çözüme ulaştırmalarını sağlıyor. 
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Gazikent Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Kayalı Duran:

"Otomobil yetkili satıcılığı 
cazibesini yitirmesin istiyoruz"

O tomotiv yetkili satıcı mesleğine 1980'li yıllarda 
babam Ekrem Kayalı, dedem ile birlikte 

başladılar. Çeşitli markaların yedek parça satışı 
ile başlayan bu süreç daha sonra farklı markaların 
temsilcilikleri ile devam etti. Ortaklarımız 
başta babam Ekrem Kayalı olmak üzere ben ve 
kardeşlerimden oluşuyor.

Bugüne kadar Renault ve Mitsubishi markalarının 
yetkili satıcılığını üstlendik. Şu anda sadece Peugeot 
bayiliği ile yolumuza devam etmekteyiz. Peugeot 
bayiliğini alır almaz 2006 yılında plazamız hizmete 
başladı.  Şubemiz bulunmuyor,  Tesisimiz, 1750 
m2 kapalı, 750 m2 açık olmak üzere toplam 2.500 
m2 dir. Servisimiz 1750 m2'dir. Sigorta şirketleri 
ile yedek parça ve işçilik indirimleri ve işçilik 
fiyatlandırma konularında sorunlar yaşamaktayız.

Müşteri memnuyeti sektörümüzün geleceğini 
ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesidir. 
Tüm çalışanlarımızla birlikte güleryüzlü, samimi 
ve iş bitiren bir hizmet anlayışı ile müşterilerimizi 
ağırlamaktayız. Servis tarafında  müşterilerimiz 
tablet ile aracı başında karşılanır ve şikayetleri 
anında sisteme kaydedilir. Ve zaman kaybetmeden 
aracıın onarımına başlanır. Bu esnada 

müşterilerimiz kendileri için ayrılan bekleme 
salonunda aracın onarım süresi boyunca rahatlıkla 
vakit geçirebilirler. Yolda kalan müşterilerimize 
yol yardım hizmeti. Serviste onarım süresi uzayan 
müşterilerimize yedek araç hizmeti vermekteyiz.

Toplam personel sayımız 50 kişidir. Personellerimiz 
Peugeot eğitim merkezinde eğitimlerini 
almaktadırlar. İş güvenlği uzmanı düzenli olarak 
şirketimizi ziyaret edip eksiklklerin giderilmesi 
hususunda bilgilendirip, iş güvenliğinde dikkat 
edilmesi gereken konularda da personelimize eğitim 
vermektedir.

Karşılaştığımız en önemli zorluk maliyetlerin 
sürekli olarak artmasına ragmen gelirlerin aynı 
oranda artmamasıdır. Araç satışları her geçen gün 
zorlaşmaktadır. Artan özel servisler yetkili bayilere 
zarar vermektedir.

Özelikle son yıllarda otomobil yetkili satıcıları ciddi 
sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Yapılan yatırımların 
karşılığı alınmamaktadır. Artan fiyatlar otomobil 
satışlarını ciddi anlamda etkilemektedir.Kar marjı 
rekabet yüzünden her geçen gün azalmaktadır. 
Hatta zararına araç satışları yapılmaktadır. Açıkcası 
şu an için otomobil yetkili satıcılığı cazibesini 
yitirmiştir. 
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Özön Otomotiv’den müşteri 
beklentilerinin ötesinde çözümler
Audi yetkili satıcı ve servisi Özön 
Otomotiv’in hizmete açtığı yeni 
showroom ve servis binası, Audi’nin 
tüm dünyada bilinen ‘Teknoloji ile 
Bir Adım Önde’ ilkesinin en yeni 
örneği.  Yeni bina ayrıca Audi Ultra 
felsefesine uygun; verimli ve hızlı… 

Audi İstanbul yetkili satıcısı ve servisi olarak 
hizmet veren Özön Otomotiv, yeni shoowrom 

ve servis binasını hizmete açtı.

Özön Otomotiv’in yeni binasında, Audi markası 
bünyesinde gerçekleştirilen tüm hizmetler ve 
etkinliklerin temelini oluşturan ‘Teknoloji ile Bir 
Adım Önde’ mottosu hakim. 

Audi’nin hem teknolojideki uzmanlığını ve 
ilericiliğini, hem de düşünce ve hareket biçimini 
özetleyen bu ilke doğrultusunda yapılan ve hizmet 
sunan yeni bina, Audi müşterilerine, satıştan servise 
kadar her noktada, en küçük ayrıntısına kadar 
kaliteyi, her alanda özgün, sağlam ve beklentilerinin 
üzerinde çözüm seçeneklerini sunuyor. 

Audi Ultra felsefesi odak noktası

Özön Otomotiv’in İstanbul Çekmeköy’de hizmete 
giren binası, Audi’nin Ultra teknolojisinin dayandığı 
felsefeye uygun olarak hizmet veriyor. Kalite, 
konfor ve hızlı çözümün esas olduğu 18 bin m2’lik 
kapalı alan üzerine kurulu yeni binada, toplam 
1.500m2’lik Audi showroom alanında, 18 Audi 
modeli sergileniyor.

Kaporta ve yedek parça hizmetlerinin de dahil 
olduğu 6 bin m2 alana kurulu ve 16 liftin yer aldığı 
Audi servis alanında da günlük  50 araca hizmet 
vermek mümkün.  

Yine binada sunulan hizmetlerin başında, 
müşterilerin ‘benimaudim.com’ sitesi üzerinden 
servisteki araçlarını takip etme, online randevu 
alma ve kredi kartı ile online ödeme imkanı, 
ücretsiz  yerinden alım ve yerine teslim, servise 
aracını bırakan müşterilere ikame araç gibi satış 
sonrası hizmetleriyle ilgili hızlı çözümler geliyor. 

Yeni hizmet binasında ayrıca, tablet bilgisayarlarla 
hızlı araç kabul, Doğuş Otomotiv teknik departmanı 
tarafından merkezi olarak yönetilen atölye bilgi 
ekranları aracılığıyla anında bilgiye ulaşabilen 
uzman teknik personel, en son teknoloji orijinal 
ekipmanlarla mekanik ve hasar onarımları, bakım 
ve arıza teşhis hizmeti gibi Audi marka kimliğine 
uygun çalışmalar da yer alıyor.

Kendi enerjisini üretiyor

Özön Otomotiv’in yeni binasının Audi Ultra 
felsefesiyle olan bir başka bağlantısı da verimlilik 
konusunda; yeni showroom kendi enerjisini 
kendisi üretiyor. Tüm ısıtma ve soğutma sisteminin 
jeotermal enerjiden faydalanarak sağlandığı yeni 
binada, kullanılan temiz su da yine binanın kendi 
drenajlarından temin ediliyor ve özel arıtma 
cihazlarında işlendikten sonra sisteme veriliyor.

Özön Otomotiv'in 
yeni shoowrom ve 
servis binası; Audi 
müşterilerine, satıştan 
servise kadar her 
noktada, en küçük 
ayrıntısına kadar 
kaliteyi, her alanda 
özgün, sağlam ve 
beklentilerinin 
üzerinde çözüm 
seçeneklerini sunuyor. 
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İstanbul’da
Jeotermal Showroom
Volkswagen Yetkili Satıcısı ve 
Servisi Özön, İstanbul Çekmeköy’de 
jeotermal kaynak kullanan yeni 
showroom’unu hizmete açtı.

Volkswagen Binek Araç ve Volkswagen Ticari 
Araç markalarının satış ve servis hizmetlerinin 

sunulduğu yeni tesis, showroom ve mekanik 
atölyeler, kaporta, boya atölyeleri, yedek parça 
depoları, aksesuar satış, VDF (Volkswagen Doğuş 
Finans), misafir kafeteryası ile idari ve sosyal 
birimleriyle her anlamda müşteri beklentilerine 
mükemmel cevap verecek şekilde tasarlandı. 
Toplam 18 bin m² kapalı, 3500m² açık alan üzerine 
kurulan tesiste, aynı anda 70 olmak üzere, günde 
170 araca hizmet verme kapasitesine sahip 15 bin 
m²’lik servis alanı bulunuyor. 

Müşteri memnuniyeti için her şey düşünüldü

Çocuk oyun alanı, TV, Play Station, internet 
imkânlarının sunulduğu dinlenme alanı gibi 
bölümlerin  yer aldığı Özön Otomotiv’in yeni 
showroomu, müşteri beklentilerine mükemmel  
cevap verecek şekilde tasarlandı. Satıştan servise, 
kredi hizmetlerinden 2. el araç alım-satımına kadar 
tüm otomotiv ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm 
getiren Özön Otomotiv’in yeni binasında 100 kişilik 
uzman bir kadro görev alıyor. 

Çevreye de saygılı

Kullanılan sistem sayesinde yeşil bina konseptine 
uygun, doğaya saygılı, karbon salınımı ve enerji 
tüketimini azaltan bir bina hedefleyen Özön 
Otomotiv; arazi seçiminden başlayarak, yaşam 
döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, sosyal 
ve çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlanan, 
iklim verilerine uygun, ihtiyacı kadar tüketen, 
ekosistemlere duyarlı bir showroom ortaya çıkardı.

Tüm ısıtma ve soğutma sisteminin jeotermal 
enerjiden faydalanarak sağlandığı yeni binada, 
kullanılan temiz su da yine binanın kendi 
drenajlarından temin ediliyor ve özel arıtma 
cihazlarında işlendikten sonra sisteme geri veriliyor.

İsveç’ten ödül

Özön Otomotiv, çevreye duyarlı bu sistem 
yaklaşımı sonucunda, NIBE SWEDEN firmasının 
onayıyla İstanbul-İsveç Başkonsolosluğu’ndan: 
ısı pompalarına ve yeşil binalara vermiş olduğu 
destek, hava kirliliğinin önlenmesi ve çevreci 
yaklaşımlarından dolayı ‘Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları (Renewable Energy Sources)’ ödülünü 
alarak otomotiv sektöründe bir ilke imza attı.

Doğuş Otomotiv, Türkiye’de Kurumsal Sorumluluk 
Raporu hazırlayarak, toplumsal ve çevresel gelişime 
katkı konusunda taahhütlerini ortaya koyan ilk 
otomotiv şirketi olma ünvanına sahip. 
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Ford Trucks çekici ve kamyon müşterilerine 
satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak 

üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında vermek için 
4S konseptiyle hizmete açılan Ford Trucks bayi 
yatırımları, Trakya ve Anadolu’nun çeşitli illerinin 
ardından Erzurum’da açılan Cindilli bayi ile devam 
ediyor. Cindilli Ford Trucks 4S açılışına, AK Parti 
Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, AK 
Parti Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu, 
Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Erzurum 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 

OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, Koç Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün ve Koç Holding ile Ford 
Otosan üst düzey yöneticileri katıldı.

2013 yılında ve 2014’ün ilk 7 ayında ticari araçta ve 
toplam pazarda Erzurum lideri olan Ford Otosan 
Cindilli bayisi, ticari başarılarının yanısıra sosyal 
sorumluluk faaliyetleri ile de bölgenin önemli 
kuruluşlarından biri olarak hizmet veriyor. 

Ford Trucks yeni bayi yapılanması dahilinde 
şimdiye kadar Bursa, Eskişehir, Ankara, İzmir, 
Antalya, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Mersin, 
Malatya, Gaziantep, İstanbul, Silivri, Kocaeli ve 
Muğla’da yeni Ford Trucks tesisleri açılışları törenle 
gerçekleştirildi. 

Ali Y. Koç: Erzurum, ‘Türkiye’nin Ticari Gücü’ 
Ford Otosan’ın güçlü kalelerinden biri olmayı 
sürdürüyor

Konuşmasına Cindilli ailesine, 21 yıldır 
sürdürdükleri çalışmaları ve yeni yatırımları 
için teşekkür ederek başlayan Ali Y. Koç, “Doğu 
Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin 14’üncü 
kenti olan Erzurum’da otomotiv sektöründeki 
faaliyetlerimizi Cindilli bayimiz ile başarılı bir 
şekilde devam ettiriyoruz. Ticaretin bölgedeki 

Ford Trucks’tan Erzurum’a
yeni yatırım
Ford Otosan’ın ağır ticari araç pazarında hizmet kalitesini ve 
müşteri memnuniyetini artırmak için “Ford Trucks” konsepti 
altında başlattığı bayi yapılanma atağı, Erzurum’da açılan 
Cindilli Ford Trucks 4S Plaza ile devam etti. Tesisin açılışını 
gerçekleştiren Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç; 
“Doğu Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin 14’üncü kenti olan 
Erzurum’da otomotiv sektöründeki faaliyetlerimizi Cindilli 
bayimiz ile başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ticaretin 
bölgedeki merkezi konumundaki Erzurum, ‘Türkiye’nin Ticari 
Gücü’ Ford Otosan’ın güçlü kalelerinden biri olmayı sürdürüyor” 
dedi.
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merkezi konumundaki Erzurum, ‘Türkiye’nin Ticari 
Gücü’ Ford Otosan’ın güçlü kalelerinden biri olmayı 
sürdürüyor.” dedi. Cindilli bayimiz, ticari işlerinde 
olduğu kadar sosyal sorumluluk alanında da birçok 
münferit desteklerinin yanısıra, Topluluğumuzun 
“Ülkem İçin” projesi kapsamındaki çalışmalarını 
da destekleyerek bölgede sosyal duyarlılığımızın 
temsilcisi oluyor.”

“Ford Trucks yurtdışında da  ‘Türk Malı’ 
damgasıyla bizleri gururlandırıyor”

Ali Y. Koç sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Eskişehir, 
İnönü çekici, kamyon, motor ve aktarma organları 
fabrikamızda, 55 yıllık tecrübemiz ve yüzde 100 
yerli mühendislik ve işçilik gücümüzle ürettiğimiz 
çekici ve kamyonlarımız yüzde 70’in üzerinde 
yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek katma 
değer sağlamaktadır. Yine İnönü fabrikamızda 
üretilen, ağır ticari araçlarımızda kullandığımız 
Ecotorq motorlar, yüzde 100 yerli mühendislik ve 
üretim gücünün bir ürünüdür. Yani Türkiye’nin 
motorudur. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen 
ve yine yurdumuzun işçilerinin alın teriyle üretilen 
yerli çekici ve kamyonlarımız yurtiçinde büyük 
rağbet görürken, yurtdışında da “Türk Malı” 
damgasıyla bizleri gururlandırıyor.”

Ford Trucks’tan teknoloji ihracatı

Türkiye’nin otomotiv üretiminin ve ihracatının 
yarısına yakınının Koç Topluluğu şirketleri 
tarafından gerçekleştirildiğini belirten Ali Y. Koç, 
“Ford Trucks olarak Türkiye’den dünyaya teknoloji 
ihracatına da başladık. Dünyanın en büyük kamyon 
pazarı olan Çin’de, 2013 Nisan ayında ağır ticari 
araç motorlarının üretimi için JMC firması ile 
motor teknolojisi lisans anlaşması imzaladık. 
Arkasından Temmuz 2014’te yine JMC’ye bu kez 
komple kamyon üretimi için lisans verdik. Böylece 

Ford Trucks lisansı ile ağır ticari araçlarımız Çin 
pazarında da satılmaya başlanacak.” dedi.

Ford Trucks bayilerinden 125 Milyon TL’lik 
yatırım 

Ford	Trucks	4S	bayileri	için	125	milyon	TL’lik	
yatırım yaptıklarını dile getiren Ali Y. Koç; “Ne 
mutlu ki, biz şirketimize yeni yatırımlar yaparken, 
bayilerimiz de bizimle birlikte yatırım yapıyor 
ve bu sayede kamyon bayi ağımız da giderek 
güçleniyor. Bugün bayilerimiz ağır ticari araç 
stratejimiz doğrultusunda başlattığımız Ford Trucks 
yapılanması	için	125	milyon	TL	yatırım	yaparak,	
eskiden ayrı çatılar altında yürütülen satış, servis, 
yedek parça ve ikinci el hizmetlerini 4S konseptiyle 
tek çatı altına topluyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz 
açılışımızla birlikte, Ford Trucks hizmeti veren tesis 
sayımız 22’ye ulaştı. 2014 yılı sonuna kadar bu sayı 
25’e ulaşacak. 

“Türkiye’nin uzun vadeli hedef ve hayallerine 
ulaşmasında Topluluğumuzun görevleri var”

Koç Topluluğu olarak, Türkiye’ye duydukları 
inanç ile rekabet gücünü artıracak, ülkeye katkı 
sağlayacak, fark yaratacak yatırımlarını, planlı 
ve uzun vadeli bir bakış açısı ile sürdürdüklerini 
belirten Ali Y. Koç, “Her zaman kısa vadeli 
dalgalanmalar yerine, uzun dönemli hedeflere 
odaklanmaya özen gösterdik. Türkiye ekonomisinin 
gelişmesi, refahı, bölgesinin lideri olması ve global 
ekonominin önemli bir oyuncusu olması Koç 
Topluluğu olarak tüm çalışmalarımızda bizi motive 
eden en önemli unsurlar. Bu doğrultuda, ülkemizin 
potansiyeline kavuşmasında ve Türkiye’mizin uzun 
vadeli hedef ve hayallerinde bizim de bir görevimiz 
olması Topluluğumuz için en önemli motivasyon 
kaynağıdır.” diyerek sözlerini tamamladı. 
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KİRALAMA SEKTÖRÜ

Türkiye operasyonel kiralama 
sektörünün aktif büyüklüğü
11,7 milyar TL’ye ulaştı
Kur ve faiz oranlarında yaşanan yükselişler, 

otomobil ÖTV oranlarındaki artış, BDDK’nın 

kredi işlemlerine yönelik getirdiği sınırlamalar, 

büyümede ivme kaybı ve özel sektör 

yatırımlarındaki yavaşlama 2014 yılının ilk 9 

ayında Türkiye otomotiv sektörünü olumsuz 

yönde etkiledi.

Türkiye yeni otomobil satışlarının bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %18,92 oranında 

azaldığı (Kaynak: ODD) 2014 yılının ilk 9 ayında 

operasyonel kiralama sektörü Türkiye’de 

satılan yeni otomobillerin %18,3’ü olan 

yaklaşık 67 bin adet yeni aracı filosuna kattı.  

2013 yılının aynı dönemine göre %14,1’lik 

bir büyüme kaydeden sektör, parkındaki araç 

sayısını yaklaşık 221 bin 100 adede çıkardı.

2014 yılının ilk 9 ayında yapmış olduğu 

yaklaşık 4,6 milyar TL’lik yeni araç yatırımı 

ile Türkiye operasyonel sektörünün aktif 

büyüklüğü 11,7 milyar TL’ye ulaştı.

Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer çarpıcı 

veri ise sektörün müşteri sayısı ve müşteri 

başına düşen araç sayısındaki değişim oldu. 

Sektörün müşteri sayısı bir önceki yılın aynı 

dönemi göre %27,4 oranında artarak 31.361’e 

ulaştı. 2013 yılının ilk 9 ayı itibarı ile sektörün 

müşteri başına düşen araç sayısı 7,4 iken 

2014 yılının ilk 9 ayı sonunda bu rakam 6,6’ya 

düştü. Bu veri ülkemizde artık çok uluslu 

ve büyük yerel şirketlerin yanı sıra küçük 

ve orta ölçekli işletmelerin de araç filolarını 

operasyonel kiralama yönetimini tercih ederek 

oluşturduklarını işaret ediyor.
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SEKTÖR TAHMİNLERİ

ÇEYREKLER BAZINDA SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİMİ

MARKA BAZLI SEKTÖR ARAÇ PARKI DAĞILIMI

2014 3. ÇEYREK SONU SEKTÖR ARAÇ ÖZELLİKLERİ

YIL BAZINDA SEKTÖR ARAÇ PARKI GELİŞİM TAHMİNİ

KARŞILAŞTIRMALI BÜYÜME ORANLARI

SEKTÖR ARAÇ ÖZELLİKLERİ / ARAÇ SEGMENTLERİ

2014 3. ÇEYREK SONU SEKTÖR ARAÇ ÖZELLİKLERİ
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KİRALAMA SEKTÖRÜ

SEKTÖR GELİŞİMİ: YIL BAZINDA ARAÇ ALIM TUTARI / MİLYON TL

YIL BAZINDA ARAÇ ALIM ADEDİ

YIL BAZINDA TOPLAM ARAÇ SATIŞ ADETLERİ

MÜŞTERİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISI

SEKTÖR GELİŞİMİ: ÇEYREKLER ARAÇ ALIM TUTARI / MİLYON TL

ÇEYREKLER BAZINDA ARAÇ ALIM ADEDİ

SEKTÖRÜN VERGİ EĞİLİMLERİ

MÜŞTERİ ADEDİ BÜYÜMESİ KARŞILAŞTIRMASI





44 EKİM 2014

SOSYAL SORUMLULUK

Trafik Güvenliği projesi

TÜVTÜRK olarak, 2008 yılından beri araç 
muayene hizmeti sunuyoruz. Yaptığımız 

yatırımlar ve standart uygulamalarımız 
sayesinde, bu alanda yaşanan sorunların 
kısa sürede asgari düzeye indirilmesinde 
etkin rol oynayarak, trafik güvenliğine 
olumlu katkımız zaten oldu. Ancak yaşanan 
can ve mal kayıpları karşısında, toplumsal 
sorumluluk yaklaşımımız doğrultusunda 
Trafikte Sorumluluk Hareketi isimli projemizi 
2010 yılında hayata geçirmeye karar verdik.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığımızın koordinasyonunda 
yürüttüğümüz projemizle, temel trafik 
güvenliği yaklaşımından farklı olarak, 
bireysel sorumluluklar konusuna 
odaklanıyoruz. Bunun sebebi, projeye 
başlamadan önce ülke çapında yaptığımız 
araştırmada, katılımcıların %98’inin trafikteki 
sorunlardan dolayı başka insanları sorumlu 
tutmasıydı. Yani herkes kendisinin trafikte 
doğru davranışlar sergilediğini düşünürken, 
ülke olarak trafik güvenliği açısından geri 
kalmış ülkeler düzeyindeyiz. Bu yüzden, 
trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar 
konusunda farkındalığın geliştirilmesini 
projenin temel amacı olarak belirledik. 
Genel farkındalık ve iletişim çalışmalarını 
Trafikte Sorumluluk Hareketi çatısı altında 
yürütürken, özel hedef gruplarına ulaşmak 
için, farklı proje ortaklarıyla iş birlikleri 
kurarak, alt projeler geliştirme yolunu seçtik.

Alt projeler

Bugüne dek Trafikte Sorumluluk Hareketi 
(CDH) çatısı altında beş alt proje hayata 
geçirildi. Bunlardan üçü devam ederken, 

iki tanesi için belirlenen hedeflere ulaşarak, 
uygulamalarını tamamladık.

Bizim en çok önem verdiğimiz alt 
projelerimizin başında, ilkokul öğrencilerinin 
temel hedef grubu olduğu Can Dostları 
Hareketi (CDH) geliyor. Bu projemizle, 
ilkokul 4. sınıf öğrencileri, öğretmenler, 
veliler ve servis şoförlerine ulaşıyoruz. 
Ancak trafik güvenliği açısından erken 
yaşta olumlu davranışların kazanılması, 
gelecekte trafikte kurallara uyan, doğru 
ve hoşgörülü davranışlar sergileyen 
bireylerin yetişmesini sağlayacaktır. CDH 
kapsamında öğretmenlere verdiğimiz 
eğitim seminerleriyle, onların kapasitelerini 
geliştiriyoruz. Öğrencilere, Trafik Güvenliği 
dersini destekleyen ek materyallerle verilen 
eğitimlerle ulaşıyoruz. Öğretmenlerimiz 
velilere bir saatlik toplantıda trafik güvenliği 

eğitimi veriyor. Servis şoförlerine de eğitim 
ve iletişim materyalleriyle ulaşıyoruz. Bugüne 
dek 115 bin öğrenciye, 230 bin veliye, 7 
bin servis şoförüne ulaştık. 2014-2015 
eğitim öğretim yılında da 21 bin öğrenci, 
42 bin veli ve 1000 servis şoförüne ulaşmayı 
hedefliyoruz.

Yine büyük önem verdiğimiz alt 
projelerimizden biri de Trafikte Gençlik 
Hareketi (TGH). Dünya Sağlık Örgütü’nün 
raporlarına göre, 15-29 yaş grubunda 
görülen ölümlerin nedenleri incelendiğinde, 
trafik çarpışmaları birinci sırada yer alıyor. 
Yani gençlerimiz en çok karayollarında 
can veriyor. Bu gerçek karşısında, özellikle 
ehliyet alma çağına gelmiş gençlerimizde 
trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar 
konusunda farkındalığı geliştirmek amacıyla 
Trafikte Gençlik Hareketi isimli projemizi, 
Goodyear	Lastikleri’nin	desteğiyle	hayata	
geçirdik. Bu projemizin ayrıntılarını, proje 
ortağımız Goodyear’ın kaleminden bu sayıda 
okuyabilirsiniz.

2014 Ağustos ayında Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı, Michelin 
Lastikleri	ve	şirketimiz	arasında	imzalanan	
iş birliği protokolüyle hayata geçirdiğimiz 
İyi Dersler Şoför Amca isimli projemiz 

TÜVTÜRK Trafikte
Güvenlik Hareketi
TÜVTÜRK, ana faaliyeti olan araç muayenesi işini bir sosyal 
sorumluk faaliyeti olarak görmektedir. Uluslararası standartlarda 
gerçekleştirdiği araç muayenesi ile bugüne kadar trafik ve can 
güvenliği için tehlike yaratan kusurlu araçların eksikliklerinin 
giderilmesi ve onarılması sağlanmıştır.TÜVTÜRK İletişim ve İş 
Geliştirme Direktörü Koray Özcan, Trafikte Güvenlik Hareketi üzerine 
değerlendirmelerde bulundu.



45EKİM 2014

de, taşımalı eğitim sisteminde görev alan 
servis şoförlerinin kapasitesini geliştirmeyi 
amaçlıyor. Mevzuatta, bu şoförlere eğitim 
verilmesi öngörülüyor ama standart bir 
eğitim programı bulunmuyor. İyi Dersler 
Şoför Amca ile hem bu şoförlerin eğitiminde 
kullanılacak standart bir eğitim programının 
geliştirilmesi ve tüm paydaşların kullanımına 
sunulması, hem de bu eğitimi veren kişilerin 
kapasitelerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. 
Servis şoförlerinin yanında, öğrencilere, 
velilere ve öğretmenlere de çeşitli eğitim ve 
iletişim materyalleriyle ulaşacağız.

2010-2013 döneminde yürüttüğümüz iki 
projemiz daha oldu. Sorumlu Vatandaş 
Hareketi ile Halk Eğitimi Merkezlerinde 
görevli öğretmenlerimize bir günlük 
eğitim semineri vererek, kursiyerlerine 
trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar 
konusunda eğitim vermelerini sağladık. 
Bu yöntemle, 3 yıl boyunca 27 farklı ilde 
180 binden fazla kişiye ulaştık. Güvenli 
Taşıt Hareketi isimli alt projemizde iki 
bileşen vardı: Saha uygulamalarında 
tüm vatandaşlara deneyim yoluyla trafik 
kurallarının önemini anlatmaya çalışırken, 
ticari araç şoförlerine yönelik eğitimlerde de 
araçların güvenliği ve bireysel sorumluluklar 
konusunu ele aldık. 36 farklı ilde düzenlenen 
bu etkinliklerle, 260 binden fazla kişiye 
erişme fırsatı bulduk.

Trafikte Sorumluluk Hareketi’nin en önemli 
özelliklerinden biri, farklı özel sektör 
kuruluşlarının aynı çatı altında iş birliği 
yapmasına, bu sayede farklı özel hedef 
gruplara ve daha çok kişiye ulaşılmasına 
olanak tanımasıdır. Bu yöntemle, hem 

kaynaklarımızı daha verimli ve etkili 
kullanma, hem de mesaj bütünlüğünü 
sağlama olanağını elde ediyoruz. Güçlerimizi 
birleştirerek trafik güvenliğine katkıda 
bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Sürücüler nelere dikkat etmeliler?

Öncelikle trafik güvenliği konusunda sadece 
sürücülerin sorumlu olmadığını belirtmek 
gerekir. Trafikte Sorumluluk Hareketi’nin 
temel yaklaşımı doğrultusunda, trafik 
güvenliğini sağlamak adına aslında herkesin 
sorumluluğu bulunduğunu vurgulamak 
istiyorum. Trafik güvenliğinin en önemli 
unsuru insan. İnsanlar da yaya, yolcu 
veya sürücü olarak trafikte yer alıyor. Bu 
durumda yaya, yolcu veya sürücü olarak 
farklı sorumluluklarımız ve haklarımız 

var. Dolayısıyla, öncelikle kendi kontrol 
edebileceğimiz etkenlere odaklanmalı, kendi 
payımıza düşen sorumluluklarımızı yerine 
getirmeliyiz. Gerek yaya, gerek yolcu, gerekse 
sürücü olarak bu anlayışı benimsememiz 
ve uygulamaya dökmemiz halinde trafik 
güvenliği açısından gelişme kaydedilecektir.

Bununla birlikte, trafik çarpışmalarında 
sürücülerin payını göz önünde 
bulundurduğumuzda, trafik kuralları 
bakımından bir konu fazlasıyla ön plana 
çıkıyor: hız. Trafik çarpışmalarında hızın 
payı, %40 ila %60 arasında değişebiliyor. Bu 
yüzden, sürücü özelinde baktığımızda, hız 
kurallarına uymak ve hızını araç, hava ve yol 
koşullarına göre ayarlamak dikkat edilmesi 
gereken en önemli konu olarak öne çıkıyor.

Trafik güvenliği bilincini yaygınlaştırmak

Kendi yaptığımız uygulamalarda, 
toplantılarda, görüşmelerde, trafik 
kültüründe değişimin genç nesillere 
yapılacak yatırımlarla başarılabileceğine 
dair kanaatimiz güçlendi. Bazı paydaş 
kurum temsilcilerimiz, kendi çocuğunun 
ısrarı üzerine emniyet kemeri takma 
alışkanlığı edindiğini bile itiraf etti. Bu 
yüzden, çocuklarımıza yönelik eğitim ve 
iletişim kampanyalarının çok etkili olduğu 
kanaatindeyim. Bugün trafik kurallarının 
önemini kavrayan çocuklar, yarın bu 
kurallara uyan yetişkinler olacaklar. Daha 
da önemlisi, çevrelerinde değişime öncülük 
edecekler. Bu yüzden öncelikle çocuklarımıza 
ve gençlerimize yatırım yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. 
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Bu sene AB’nin Türkiye İlerleme Raporu, Türkiye ve AB arasındaki iliş-
kilerde bir başka yeni dönem başlayacağına ilişkin resmi değerlendir-
melerin yapıldığı bir döneme denk geldi.   Söz konusu değerlendirme-
leri yapanlar ve ilişkilerin canlanmasına ilişkin umut taşımak isteyen-
ler Türkiye ve AB’deki son gelişmeleri işaret ediyorlar. Bu gelişme-
ler Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ertesinde yeni bir Bakan-
lar Kurulu oluşturulması, AB’de ise Avrupa Parlamentosu seçimleri 
ve seçimleri takiben AB Başkanlığı, Avrupa Komisyonu Başkanlığı ve 
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği olmak üzere 
AB kurumlarında önemli mevkilere yeni kişilerin seçilmesi/atanması. 
Tabii Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu üyelerinin de büyük 
bir bölümü değişmiş durumda.

I- Türkiye’deki Son Gelişmeler

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimleri 
ertesinde kurulan 62. Hükümet’in 

programında AB üyeliğinin stratejik bir hedef 
olduğu yeniden güçlü bir şekilde vurgulandı. 
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı devir teslim 
töreninde de Cumhurbaşkanı Erdoğan AB’ye 
katılım müzakerelerinin Türkiye için stratejik 
bir hedef olduğunu bir kez daha vurguladı.

62. Hükümet’te AB Bakanlığına kariyerinin 
çok önemli bir bölümü Türkiye-
Avrupa Birliği ilişkilerini yürüten kamu 
kurumlarında üst düzey yöneticilik 
(AB Genel Sekreterliği Genel Sekreter 
Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığı, AB Nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilciliği, AB Genel Sekreterliği) yapmış 
olan Volkan Bozkır atandı.

AB Bakanlığı, 4 Ocak 2010 tarihinde 
yayımlanan “Türkiye’nin Katılım Süreci 
İçin AB Stratejisi”ni 2 geliştirip Türkiye’nin 
AB üyeliğini canlandırmak amacıyla üyelik 
hedefini ve bu hedefe bağlılığını daha güçlü 
bir şekilde vurgulayan “Türkiye'nin Yeni 
Avrupa Birliği Stratejisi"ni3 18 Eylül 2014 
tarihinde açıkladı. 25 Eylül 2014 tarihinde 

Değerlendirme Notu 
Nilgün Arısan 

yayımlanan Başbakanlık Genelgesinde 
ise Türkiye’nin AB’ye katılımının stratejik 
bir hedef olduğu tekrar vurgulanarak, 
önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek 
çalışmaların söz konusu strateji 
doğrultusunda yürütüleceği hususu yer aldı.

Bu arada, 10 Eylül 2014 tarihinde açıklanan 
German Marshall Fund, Transatlantik 
Eğilimler Araştırması’nın 4 sonuçlarına göre, 
Türkiye’de halkın % 53’ünün AB üyeliğinin 
faydalı olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Bu 
oran 2012’de % 38, 2013’te ise % 45’ti. Ayrıca 

AB İlerleme Raporu 2014:
Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok!

AB üyeliğine olumlu bakmayanların yüzdesi 
de azalma eğilimine girmiş, 2013’te % 36 
iken, 2014’te % 29’a düşmüştü. 
Dolayısıyla Hükümet’in AB’ye katılım 
yönünde çabalarını artırması için toplumsal 
desteğin de var olduğu söylenebilirdi.

Bu gelişmeleri Türkiye-AB ilişkilerinin 
Türkiye tarafında AB katılım sürecine bir 
ivme kazandırma istekliliğinin bir göstergesi 
olarak algılamak mümkün.

II- AB’deki Son Gelişmeler

AB tarafına bakıldığında ise, her ne 
kadar mayıs ayında gerçekleşen Avrupa 
Parlamentosu seçimleri yabancı karşıtı 5 ve 
Avrupa bütünleşmesi muhalifi6 partilerin 
aldığı oyların artması nedeniyle olumsuz 
bir hava yarattıysa da, seçimlere katılımın 
çok düşük olması (%43) ve söz konusu oy 
artışının Parlamento’da partilerin arasındaki 
güç dengesini ciddi biçimde etkilememesi 
sonucunda (Avrupa Halk Partisi ve Sosyalist 
ve Sosyal Demokratlar, hala en güçlü parti 
grupları) bu konudaki endişeler şimdilik 
azaldı. Parlamento seçimleri sonucunda 
en fazla oy alan parti olan Avrupa Halk 
Partisi Başkanı Jean-Claude Juncker 
Lizbon	Antlaşması	hükmüne	uygun	olarak	
(Spitzenkandidat ilkesi), Avrupa Komisyonu 
başkanı oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi olarak da İtalya Dışişleri Bakanı 
Federica Mogherini belirlendi. AB Devlet 
ve Hükümet Başkanları AB Başkanı olarak 
Polonya Başbakanı Donald Tusk üzerinde 
anlaştılar. Avrupa Parlamentosu Başkanı, 
Sosyalist ve Sosyal Demokratlar Grubu 
Başkanı Martin Schultz ise bu konumunu 
muhafaza etti.

Bu seçimler/atamalar da Türkiye’de olumlu 
karşılandı. Avrupa Komisyonu Başkanı 
Juncker,	bir	kaç	yıl	önce,	Lüksemburg	
Başbakanı iken Türkiye’nin AB üyelik sürecini 
destekliyor, Türkiye’nin üyelik perspektifine 
din ve kültür farklılığı nedeniyle olumsuz 
bakanlara karşı net bir tavır alıyordu. 8 AB 
Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 
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Temsilcisi olarak belirlenen İtalya Dışişleri 
Bakanı Federica Mogherını, Türkiye’nin 
üyelik perspektifini destekleyen bir ülke 
ve hükümetten geliyordu. Aralık başından 
itibaren en az iki buçuk sene süreyle AB 
Konseyi başkanlığını yürütecek olan 
Donald Tusk ise yedi yıl süreyle Polonya’nın 
başbakanlığını sürdürürken Ukrayna’yı da 
dikkate alarak genişleme sürecinin devamının 
gerekliliğine dikkat çekmiş ve Türkiye’nin AB 
katılımını desteklediğini sürekli ifade etmişti. 
Polonya, tarihsel nedenlerin de katkısıyla 
bütün partilerinin katılımı ile Türkiye’nin AB 
üyeliğini desteklemekte.

Gerek Türkiye, gerek AB’de ilk bakışta olumlu 
olarak değerlendirilebilecek ve taraflar 
arasındaki ilişkilere canlılık getirebileceği 
düşünülebilecek bu gelişmelere ve katılım 
süreci üzerindeki olası etkilerine biraz daha 
yakından bakmakta fayda var.

III- Türkiye’nin AB Katılım Süreci 
Canlanıyor mu?

Türkiye’nin AB üyeliği perspektifi son yıllarda 
bütün hükümetlerin stratejik hedefi niteliğini 
taşımıştır. AB Bakanlığı’nın yenilemiş olduğu 
AB Stratejisi, ilişkilerin geleceğine ve bu 
yöndeki hazırlıklara ilişkin umut verse de, 
bu alandaki ilk örnek değil ve 2010 yılında 
uygulamaya konulan bir önceki strateji ile 
büyük benzerlikler taşımakta. Bir önceki 
stratejinin uygulanamamış veya başarıya 
ulaşmamış olmasının nedenlerinin belirlenip, 
sorunların bu sefer nasıl aşılacağına dair ayrı 
bir çalışma yapılmadan yeni AB stratejisinin 
katılım sürecini canlandırmasına yönelik 
büyük beklentiler içinde olmak çok doğru 
bir yaklaşım olarak gözükmemekte. Daha 
önce benzer stratejilerin uygulanamamış 
olması, bu yılın bizzat dönemin Başbakanı 
tarafından AB yılı ilan edilmesine karşın AB 
katılım sürecinde kayda değer bir ilerleme 
sağlanamaması nedeniyle tek başına yeni bir 
AB stratejisinin hazırlanmış olması maalesef 
yeni bir heyecan yaratamıyor.

(a) AB’den Bakış

AB kurumlarındaki önemli mevkilerdeki 
kişilerin değişmiş olmasının da Birliğin 
Türkiye’ye yönelik politikalarında olumlu 
yönde önemli bir değişiklik yaratması 
beklenmemekte. Ancak geçmiş yıllarla 
karşılaştırıldığında, bir süredir AB’den 
Türkiye’yi kategorik olarak, kimlik ve kültür 
bazında dışlayan bir tutuma rastlanmadığını 
da belirtmek gerekiyor. Avrupa Komisyonu 
Başkanı Jean-Claude Juncker, başkanlık 

önceliklerini açıklarken, genişleme sürecine 
beş yıl eğilemeyeceklerini, özellikle temel 
özgürlükleri sınırlama eğilimi içinde olan bir 
Türkiye’nin üyeliğine de sıcak bakılmadığını 
söyledi. Türkiye’nin AB katılım sürecini 
her zaman desteklemiş olan Avrupa 
Parlamentosu Başkanı Martin Schultz 
ise seçim sürecinde, özellikle Twitter’ın 
kapatılması girişimine atıfta bulunarak, 
Türkiye’nin kendini AB değerlerinden 
dramatik bir şekilde uzaklaştırdığı vurgusunu 
yaptı.10 Avrupa Komisyonu’nun genişleme ve 
katılım müzakerelerinden sorumlu yeni üyesi 
Johannes Hahn ise Türkiye’yi “çok önemli bir 
ortak” olarak gördüğünü ifade ederek, katılım 
müzakerelerinin açık uçlu oluşuna dikkat 
çekti ve katılım müzakerelerinde ilerleme 
sağlanması için başta ifade özgürlüğü olmak 
üzere, temel haklarda ilerleme sağlanmasının 
önkoşul olduğunu vurguladı.

AB’de resmi kimliği bulunmayan bazı 
Türkiye gözlemcileri ise daha ileri giderek 
eğer AB ilkelerden bağımsız gerçekçi bir 
politika (realpolitik) uğruna Kopenhag siyasi 
kriterlerinden vazgeçmezse, Türkiye’nin 
AB’ye katılımının çok zor olduğunu, çünkü 
ülkenin Kopenhag kriterlerine uyumdan çok 
uzak olduğunu belirtiyorlar.

Bu arada yukarıda bahsedilen Transatlantik 
Eğilimler Araştırması’nın 13 sonuçlarına göre, 

AB’de Türkiye’ye destek bu yıl geçen seneye 
göre 10 puan düşerek % 31’e indi. AB’nin fiili 
lideri konumunda olan Almanya’da ise yarı 
yarıya bir azalma var. Geçen sene % 43 olan 
destek bu yıl % 23. Türkiye’dekinin aksine, 
AB’de kamuoyu Türkiye hakkında ilişkilerin 
gelişmesine destek verecek olumlu bir görüşe 
sahip değil.

AB’nin Türkiye’ye bakışını en iyi özetleyen ise 
Avrupa Komisyonu’nun görevini bırakmakta 
olan başkanı Jose Manuel Barosso. 
Barosso’nun eylül ayı sonunda bir mülakatta 
Türkiye- AB ilişkileri hakkında söyledikleri 
AB’de Türkiye’ye bakışın ve 2014 yılı İlerleme 
Raporu’nun bir özeti gibi. Barosso bu 
mülakatta hazırlanan yeni AB stratejisinin 
Hükümet’in AB’ye bağlılığını göstermesi 
açısından önemine değinmekle birlikte, 
“Türkiye’nin üyeliğe hazır olup olmadığıyla 
ilgili genel algıda Türkiye’nin demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve temel haklar gibi kilit 
alanlardan başlayarak AB’nin benimsediği 
tüm evrensel değerlere saygı gösterilmesi ve 
bunların güçlendirilmesi yönünde çalışmaya 
gönüllü olduğuna dair irade ve inandırıcılık 
ortaya koymasının çok önemli rol oynadığını” 
da ifade ediyor ve “yolsuzluk iddialarına 
verilen karşılığın Türkiye’nin imajı ve katılım 
müzakereleri üzerindeki olası etkisinden 
duyduğu kaygıları” dile getiriyor.
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(b) Türkiye’de AB üyeliğini destekleyen 
kesimlerin bakışı

Türkiye’de AB üyeliğini destekleyen kesimler 
arasında da büyük bir inançsızlık ve 
umutsuzluk mevcut. Hazırlanan stratejiler bu 
kesimi Türkiye’nin AB katılım sürecinde artık 
ciddi ve kalıcı bir politika izleyeceği yönünde 
ikna edebilmiş değil. Türkiye’nin AB üyeliğini 
destekleyen kişi ve kurumlar bu konuda 
Türkiye ve AB’de karşılıklı siyasi iradenin 
varlığını sorgulamakta ve Türkiye’nin AB 
değerlerinden ne anladığının, kendisini 
AB tarafından temsil edilen veya edilmeye 
çalışılan değerler sistemi içinde görüp 
görmediğinin ve AB ile ortak bir gelecek 
hedefleyip hedeflemediğinin açıkça ortaya 
konmasını istemekte.

Kısaca, Türkiye’nin AB üyeliğinin faydalarına 
inanan ve toplum içindeki yüzdesinin 
arttığı çeşitli araştırmalarla ortaya konan 
bu kesim, Türkiye’de AB katılım sürecine 
bir ivme verilmesi çabalarının bir kez daha 
sadece söylemde kalmasından, yaratılmak 
istenenin sadece AB’ye yeniden bir yönelim 
izlenimi olmasından endişe duyuyor. 
Ayrıca “yeni açılım” söyleminin arkasında 
Türkiye’nin ortasında yer aldığı istikrarsız 
coğrafyanın yarattığı kırılganlık ve ciddi 
güvenlik endişelerinin bulunduğu, Türkiye 
ekonomisindeki büyümeyi sürdürülebilir 
kılma ve yabancı yatırımcıların ülkeye 
güvenlerini tazeleme gibi amaçların da bu 
söylemde etken olduğu düşüncesi yaygın.

Bu kesimin Türkiye’nin tekrar AB katılım 
sürecine ciddi yaklaştığına yönelik 
inandırıcılık için bekledikleri AB’nin resmi 
beklentileri ile örtüşüyor: öncelikle Kopenhag 
siyasi kriterlerinin hayata geçirilmesi 
konusunda somut adımlar atılması, özellikle 
de demokrasi, insan hakları, hukukun 
üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve basın 
özgürlüğü gibi evrensel değerlerin yerleşmesi 
için çaba gösterilmesi.

Ayrıca katılım müzakerelerinde açılmasının 
önünde hiç bir siyasi engel olmayan üç 
faslın ( Rekabet, Kamu Alımları ile Sosyal 
Politika ve İstihdam) özellikle de, başta 
maden kazaları olmak üzere önemli sayıda 
iş kazası olan bir ülkede, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunu kapsayan Sosyal Politika 
ve İstihdam faslının açılması yönünde 
neden sonuca yönelik adım atılmadığı da 
sorgulanmakta Son olarak, Türkiye’nin 
AB katılım süreci önünde AB kaynaklı en 
büyük engel olan Kıbrıs sorununun çözümü 
konusunda Türkiye’nin nasıl bir stratejisi 
olduğu da merak konusu.

Türkiye’de yukarda atıfta bulunulan evrensel 
değerlerin yerleşmesinin AB eksenli bir 
politika ile mümkün olduğuna inanan bu 
kesimin 16 AB’ye de çok güven duyduğunu 
söylemek mümkün değildir. Yeni Avrupa 
Komisyonu’nun genişleme sürecini beş yıl 
süreyle rafa kaldırdığını açıklaması, zaten 
beş yıl içinde üye olabilecek hiç bir aday ülke 
yokken, aday ülkelerin cesaretini kırıcı bir 
açıklama olarak değerlendirilmektedir.

Bu kesimin AB’nin Türkiye’ye yönelik 
politikasında en fazla sorguladığı husus aynen 
Türkiye’nin AB üyeliği hedefinde olduğu 
gibi samimiyet konusudur. AB’nin, üyelik 
kriterlerinin yerine getirilmesi koşuluna bağlı 
olarak Türkiye’nin üyeliğine yönelik siyasi 
iradesini ortaya koyması beklenmektedir. 
Adil ve saydam bir müzakere süreci 
beklemekte, bazı üye ülkelerin tek taraflı 
siyasi blokajlarının kaldırılmasını, özellikle 
de adalet ve temel haklar konularını kapsayan 
23. ve 24. fasıllarda (Yargı ve Temel Haklar ve 
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) müzakerelerin 
açılmasını talep etmekte ve AB’nin bu 
konudaki tutumunu sorgulamaktadır. Bu 
konuda Türkiye’deki resmi görüşle paralel bir 
tutum gözlemlenmektedir.

AB destekçisi kamuoyu ile Türkiye’nin resmi 
görüşünün örtüştüğü bir başka konu da 
vize konusudur. AB’den Türkiye ile 2013 yılı 
sonunda başlattığı vize diyalogu sürecinde, 
Türkiye Geri Kabul Anlaşması ve Yol 
Haritası’nda yer alan yükümlülükleri yerine 
getirdiği takdirde vizeleri kaldırılmasını 
beklenmekte, bu konuda nitelikli çoğunlukla 
karar verecek Avrupa Parlamentosu’nda siyasi 
nedenlerle herhangi bir aksaklık çıkmasının 
önlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Türkiye’nin AB üyeliği perspektifine 
somut destek veren iş dünyasının özellikle 
üzerinde durduğu önemli bir konu 
vardır. Avrupa Komisyonu 2012 yılında 
Türkiye ve AB dışında bir kuruma, Dünya 
Bankası’na, Türkiye ve AB arasındaki 
gümrük birliğinin etkilerinin bir “hakem” 
gözüyle değerlendirilmesini amaçlayan 
bir rapor hazırlama görevini vermiştir. 
Geçtiğimiz nisan ayında Dünya Bankası 
tarafından açıklanan rapor gayet objektif 
bir şekilde gümrük birliğinin aksaklıklarını, 
işlemeyen yönlerini ve geliştirilmesine 
yönelik önerileri ortaya koymuştur. Kendi 
inisiyatifiyle hazırlanan bu raporda yer 
alan değerlendirmeler doğrultusunda adım 
atılması Türkiye’de AB’ye karşı gözlemlenen 
güven kaybının giderilmesi açısından büyük 
önem taşıyacaktır.

Bütün bunların yanısıra, taraflar arasındaki 
karşılıklı güven eksikliğini giderecek çok 
önemli bir unsurun dış politikada işbirliği 
olduğu da düşünülmektedir. Bölgesindeki 
ve AB’ye komşu bölgelerdeki gelişmeler, 
ülkenin Suriyeli sığınmacılara karşı tutumu, 
AB nezdinde Türkiye’ye stratejik bir 
ortak niteliği kazandırmış, Türkiye’nin de 
bölgesindeki istikrarsızlık ve sınırlarındaki 
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ciddi çatışmaların yarattığı güvenlik kaygısı 
karşısında AB üye devletleri ile işbirliği 
yapma istekliliği artmıştır.

Bütün bu değerlendirmeler hep birlikte 
ele alındığında AB ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerde gerçekten yeni bir dönemin 
başlaması için, son bir kaç ayda gerçekleşen 
gelişmelerin yetersiz kaldığı, ilişkilerin 
gerçekten canlanabilmesinin birçok değişkene 
bağlı olduğu gözükmektedir.

Bu konjonktürde 2014 İlerleme Raporu’nun, 
Türkiye- AB ilişkilerinde yeni bir başlangıcı 
müjdelediği söylenebilir mi?

III- 2014 Yılı İlerleme Raporu İlişkilere Yeni 
Bir Bakış Açısı Getiriyor mu ?

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye için 
hazırladığı son İlerleme Raporu AB’nin 
Türkiye’ye bakışı ve taraflar arasındaki 
ilişkiler açısından yeni bir şey getirmiyor.

Raporda Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki 
kararlılığının Hükümet’in yeni AB stratejisine 
de atıfla devam ettiği ifade edilmekle 
birlikte, AB’nin Türkiye’nin katılımına 
yönelik perspektifinin netleştirilmesi, 
katılım müzakerelerinin önündeki tek taraflı 
engellerin kaldırılabilmesi konusunda ve 
açılması beklenen fasıllarla ilgili herhangi bir 
bilgi ve/veya ipucu yok.

Müzakerelerle ilgili olarak ifade edilen 
en somut husus ya da itiraf “AB üyeleri 
arasındaki uzlaşı eksikliğinin müzakere 
fasılları ile ilgili çalışmaları kesintiye 

uğrattığı” olmuş, ancak bu sorunun 
giderilmesi için bir öneride bulunulmamıştır.

(a) Siyasi Kriterler

Raporun bu bölümünde geçen sene endişeler 
daha ihtiyatlı bir ifadeyle dile getirilirken, 
bu sene AB’nin özellikle üzerinde durduğu 
hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı, ifade ve basın 
özgürlüğü başta olmak üzere temel haklar ve 
son olarak da yolsuzluk soruşturması ve bu 
soruşturmanın ele alınış biçimi konularında 
bu ihtiyatlı tutum bir yana bırakılmış ve 
“ciddi endişeler” ağırlıklı olarak vurgulanmış. 
Olumlu olarak ön plana çıkarılan başlıca 
konular ise “çözüm süreci” ve Türkiye’nin 
mülteciler ve sığınmacılara karşı tutumu. 
Kamu denetçiliğinin (Ombudsman) işleyişi 
ve azınlıkların kültürel hakları konuları da 
olumlu bir şekilde ele alınmış.

2013 yılı İlerleme Raporu’nda, siyasi kriterler 
bölümünde en ağırlıklı ele alınan konu 
Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli yer 
tuttuğu iddiasından yola çıkarak Gezi Parkı 
protestolarına karşı takınılan tavırken, 
2014 yılı İlerleme Raporu’nda bu sefer de 
yolsuzluk iddialarının araştırılması konusu 
ağırlık kazanmıştır. Avrupa Komisyonu 
bu konuda da ihtiyatlı üslubunu bir yana 
bırakarak “yolsuzluk iddialarının ele 
alınma sekli, görevi suiistimal iddialarının 
ayrım gözetmeden, saydam ve tarafsız bir 
şekilde değerlendirilmeyeceğine ilişkin 
ciddi şüphelere yol açmıştır” ve “yargının 

bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliğine 
müdahale etmesi ile sonuçlanacak şekilde 
icra makamının, yolsuzluk iddialarına cevabı 
endişeye yol açmaktadır” şeklinde ağır olarak 
nitelendirilebilecek yorumlar yapmış ve hatta 
“TBMM’nin yolsuzluk iddialarını araştırmada 
gecikmesine ve bunda iktidar partisinin 
rolüne” dikkat çekmiştir.

“Çözüm süreci” geçen sene olduğu gibi 
bu sene de siyasi kriterler alanındaki en 
olumlu adım olarak ön plana çıkarılmış, 
haziran ayında TBMM’nin çözüm sürecine 
yasal dayanak olarak çıkardığı yasaya atıfta 
bulunulmuş, ancak yasanın uygulama 
yönetmeliğinin henüz kabul edilmediğine de 
dikkat çekilmiştir.

Siyasi kriterler alanında her zaman övülen 
“güvenlik güçlerinin sivil denetime tabi 
olması” konusunda, Uludere (Roboski) 
olayı ile ilgili sivil ve askeri takibatların 
sonuçlandırılmadığı da gündeme getirilmiştir.

Ayrıca askeri vesayet sonuçlandırılırken 
bu sefer de “kendisine verilen olağanüstü 
yetkiler nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı 
(MİT) sivil denetimden uzaklaşmıştır” 
yorumu yapılmıştır. Bu konu da ayrıntılı 
ele alınmış, MİT Yasası’nın “MİT’e bütçe 
dışı olan Savunma Sanayi Destek Fonu’na 
erişim olanağı vermiş olduğu ve bu durumun 
güvenlik sektörünün mali açıdan saydamlığı 
daha da sınırladığı” belirtilmiştir.

2014 yılı İlerleme Raporunda yerel seçimler 
ve cumhurbaşkanlığı seçimi de ele alınmış, iki 
seçimde de “Başbakanın ayrıcalıklı konumda 
olduğuna, devlet kaynaklarının ve medyanın 
eşitsiz kullanıldığına, medyanın yanlı bir 
tutum izlediğine” dair yorumlar yapılmış, 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu yoruma 
temel olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi (AKPM) ve Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGIT)’nın endişeleri 
gündeme getirilmiştir.

(b) Kıbrıs

Bu konuda bir yandan yeniden başlayan 
çözüm sürecine desteği vurgulanırken, 
Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın münhasır 
ekonomik bölgede, denizde doğal enerji 
kaynakları arama çalışmalarına karşı 
söylemlerine devam etmesi eleştirilmiştir. Bu 
bağlamda AB kurumlarının, üye ülkelerin iki 
taraflı anlaşmalara taraf olma ve Birleşmiş 
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi dâhil 
olmak üzere uluslararası hukuk ile uyum 
içerisinde kendi sınırları dâhilinde doğal 
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kaynakları araştırma hakkına vurgu yaptığı 
belirtilmiştir.

Güney Kıbrıs’ın tam da bu gerekçelerle çözüm 
müzakerelerinden çekildiğini açıkladığı 
bu günlerde AB’nin konuya bakışı önem 
kazanmıştır.

(c) Ekonomik Kriterler

Raporun bu alanda Türkiye’nin 
performansına bakışında hemen hemen 
hiç bir değişiklik olmamıştır. Türkiye’nin 
piyasa ekonomisi olma niteliğini devam 
ettirdiği, ancak yüksek cari açık ve görece 
yüksek enflasyon gibi önemli ekonomik 
dengesizliklerin devamlılığını koruduğu 
yorumu yapılmıştır.

En önemli uyarı düşen büyüme hızı, yüksek 
cari açık ve dış borç konusunda olmuştur. 
Bu uyarı “yavaşlamış bir büyümede bile 
dış borcun yüksek seviyelerde seyretmesi, 
bu durumda yabancı yatırım akışı tersine 
döndüğü takdirde ülke ekonomisinin zayıf 
duruma düşeceği” yönünde yapılmıştır.

Özellikle devlet yardımları ve kamu alımları 
sistemine saydamlık kazandırılmamış olması 
eleştirilmeye devam etmektedir.

Rapor ilk defa bu sene “son dönemde 
ekonomi politikaları oluşum süreçlerinin 
ülkedeki siyasi gerilimden etkilendiğinin 
gözlemlendiğine” dikkat çekmiştir.

(d) Gümrük Birliği

Dünya Bankası’nın kendi teklifiyle 
gerçekleştirdiği Gümrük Birliği 
değerlendirmesi raporunun nisan ayında 
yayımlandığının ve Rapor’un ticari ilişkilerin 
genişletilmesi ve işleyişiyle ilgili sorunların 
ele alınması gerektiğine işaret ettiğinin 
belirtilmesine karşın, Rapor’da yer alan 
önerilerin hayata geçirilmesi yönünde 
somut bir girişim yapılıp yapılmayacağı 
belirtilmemiştir.

(e) AB Müktesebatına Uyum

Rapora göre Türkiye’nin AB müktesebatına 
uyum durumunda (Bkn. Ek tablo) son bir 
sene içinde önemli bir değişiklik olmamıştır. 
Türkiye’nin başta Malların Serbest Dolaşımı, 
Mali Hizmetler, Enerji, Bölgesel Politikalar ve 
Yapısal Araçların Koordinasyonu olmak üzere 
24 müzakere faslında, AB müktesebatına 
orta ve ileri derecede uyum sağladığını 
ayrıntılarıyla ortaya koymuştur. Söz konusu 
performans özellikle siyasi engellerin etkisiyle 
müzakere sürecine yansıtılamamaktadır.

Ancak, Türkiye ile AB dış politikada işbirliği 
alanında niyetli gözükürken, Dış Güvenlik ve 
Savunma Politikası faslında AB kararlarının 
% 29’una katılım sağlamıştır. 2013 yılında 
% 46 olan bu oran 2014 yılında 23 puan 
azalmıştır. Taraflar arasında dış politikada 
sağlıklı bir işbirliği için uyumlu kararların 
sayısının artması gerekmektedir.

Sonuç

2014 yılı İlerleme Raporu ışığında Türkiye-
AB ilişkilerine bakıldığında çok olumlu 
bir değerlendirme yapmak mümkün değil. 
Her ne kadar Türkiye AB katılım hedefine 
stratejik bir önem atfettiğini resmi söylem 
olarak ortaya koysa ve AB’nin faydasına 
inanan toplum kesimi genişlese de, en 
azından kısa vadede bu konuda ciddi bir 
aşama kaydetmek mümkün gözükmüyor.

AB de şu anda Türkiye’nin katılım sürecine 
bir canlılık kazandırma hevesine sahip 
olmadığı izlenimini veriyor. AB katılım 
müzakerelerinin canlanması için Türkiye’nin 
hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler 
gibi evrensel AB değerleri alanında ilerleme 
kaydetmesini istiyor, Türkiye ise bu alanlarda 
ilerleme kaydetmek için ilgili fasılların 
üzerindeki blokajın kaldırılmasını. Bu açıdan 
bakıldığında taraflar arasındaki ilişki bir 
sağırlar diyaloguna dönüşmüş gözüküyor.

Ancak ne Türkiye, ne AB şu anda katılım 
müzakerelerinde bir ilerleme olmasa da, 
bir ilerleme umudu kısa vadede gözükmese 
de bu süreci sonlandırmak niyetinde değil. 
Sürecin devam etmesinin ya da devam 
ediyor gözükmesinin en azından uluslararası 
konjonktürün karmaşıklığı ve istikrarsızlığı 
ve bunun yarattığı güvenlik endişeleri 
nedeni ile iki tarafın da yararına olduğu 
düşünülüyor. Ayrıca iki tarafta bu sürece 
son verildiği takdirde tekrar başlatmanın 
imkansızlığının farkında.

Ancak çeşitli AB yetkilileri tarafından 
kapalı kapılar ardında giderek daha fazla 
gündeme getirildiği gibi AB Türkiye’yi 
giderek “katılımı hedefleyen bir aday ülke” 
yerine çok riskli bir bölgede yer alan ve bu 
nedenle istikrarlı olması gereken bir “stratejik 
ortak” olarak görüyor. Tarafların içinde 
bulundukları bölgede ortak çıkarlara sahip 
olduğu düşüncesi de bu görüşü güçlendiriyor. 
Bu bakış açısının günümüz koşullarında 
Türkiye’nin de işine geldiği yönünde 
değerlendirmeler de mevcut. Bu konuda 
somut adımlar atılabilmesi için önemli dış 
politika konularında bir uzlaşıya varılmasının 
gerekliliği de unutulmamalı.

Bu durumdan memnun olmayan kesim 
Türkiye ve AB’de güvenilir ve aktif bir katılım 
sürecinin faydasına gerçekten inananlar. Bu 
kesim “stratejik ortak” olarak görünen bir 
ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü ve 
temel özgürlükler gibi konulara duyarsız 
kalınacağı ve Türkiye’nin eriştiği demokrasi 
düzeyinin AB’nin gerisinde kalsa da 
böyle bir ilişki için yeterli görülebileceği 
endişesini taşıyor. İlerleme Raporu bu 
konularda duyarsız bir tutuma sahip 
olunduğu izlenimini vermese de Türkiye’yi 
gerçek bir “katılım ortağı” olarak görerek 
katılım sürecindeki tıkanıklıkların açılması 
konusunda bir öneri de getirmiyor.

Belki de Türkiye-AB ilişkilerine pragmatik 
bakmak ve taraflar gerçek anlamda “stratejik 
ortak” olabilir ve dış politikada anlamlı bir 
işbirliği gerçekleştirebilirlerse karşılıklı güven 
eksikliğinin giderilerek, ilişkinin katılımı da 
içeren farklı boyutlara ulaşması umulabilir. 
İçinde bulunduğumuz koşullarda başka bir 
umut beslemek mümkün gözükmüyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, 
Ekim 2014
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SAMSUN OTOMOBİL FUARI

ODD Otomotiv Distribütörleri 
Derneği ve SOYS Samsun 
Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği’nin işbirliğiyle, 18-
23 Kasım tarihleri arasında, 
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen fuara, 
Karadeniz Bölgesi ve komşu 
ülkelerden 100 bin kişi ziyaret 
etti.

S amsun Fuar ve Kongre Merkezi’nin 
işletmesini üstlenen Türkiye’de fuarcılık 

sektörünün lideri TÜYAP tarafından, 
Karadeniz Bölgesi ticaretine katkı sağlamayı 
hedefleyen TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen ilk fuar olan Samsun 
Oto Show Fuarı, 17 Kasım Pazartesi günü 
açıldı. Fuarın açılışı, Samsun Valisi İbrahim 
Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TÜYAP 
Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Ünal, TÜYAP Fuarcılık Anadolu Fuarları 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ODD Otomotiv 
Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü 
Hayri Erce ve SOYS Samsun Otomobil Yetkili 
Satıcıları Derneği Başkanı Murat Görgülü’nün 
katılımıyla gerçekleşti.

Çeşitli etkinlikler ve eğlenceli gösterilerin 
de yer aldığı 17 Kasım’daki VIP açılışın 
ardından, 18 Kasım Salı günü kapılarını 
ziyaretçilere açılan Samsun Oto Show 
Fuarı’na Karadeniz bölgesi ile çevre 
ülkelerden yüz bin ziyaretçi geldi. Fuara, 
BMW, Citroen, Fiat, Ford, Kia, Mercedes, 
Nissan, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, 
Volkswagen gibi binek otomobil markalarının 
yanı sıra Iveco ve Mercedes gibi ticari araç 
üreten markalar da katıldılar. Sektörün renkli 

Samsun Oto Show Fuarı açıldı

ve görkemli fuarlarından biri olan Samsun 
Oto Show Fuarı’nda, önde gelen otomobil 
markalarının yanı sıra otomobil aksesuarları 
markaları da yer alıyor. 

VIP açılış töreninde, fuarcılığın dünyada 
her geçen gün daha da önem kazandığını 
ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin 
Samsun’a kazandırılmış olmasından büyük 
mutluluk duyduklarını belirten Samsun 
Valisi İbrahim Şahin; “Geçen yıl dünyada 
en çok fuar düzenleyen ülke Fransa, ikinci 
sırada ise Türkiye yer alıyor. İnanıyorum ki 
TÜYAP, Samsun’daki hizmetleriyle fuarcılığa 
önemli katkılar sağlamaya devam edecek. 
Samsun halkı da Samsun’un coğrafi yapısı 
da buna oldukça müsait. 1980 yılında 1 
milyon ziyaretçiye ulaşan bir fuara sahip olan 
Samsun, fuarcılığa çok uzak bir şehir değil. 
18-23 Kasım tarihleri arasındaki fuara ciddi 
sayıda ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Bu durum 
Samsun için çok önemli ve yerel yönetim 
olarak bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz 
gerekiyor. İlk fuarın Oto Show olması da 
çok önemli. Bu tip fuarların ülkemizdeki 
otomotiv sektörünün gelişimine ve üretimin 
artmasına sağladığı katkılar göz ardı 
edilemez.” dedi.     

Samsun’un, sunduğu potansiyel ile TÜYAP 
için en önemli şehirlerden biri olduğunu 
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belirten TÜYAP Fuarcılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Ünal ise “Gerek sektör 
içindeki rekabet, gerekse dünyada sürekli 
değişen güç dengelerine rağmen fuarcılık 
alanında öncülüğümüzü sürdürüyor ve 
fuarcılık tarihinde önemli bir yere sahip 
olan TÜYAP markamızı her geçen gün 
daha da ileriye taşıyoruz. 2014 yılında 
gerçekleştirdiğimiz yatırımlar kapsamında, 
Türkiye’deki altıncı fuar ve kongre 
merkezimiz olarak Karadeniz bölgesinde 
hizmete sunduğumuz TÜYAP Samsun Fuar 
ve Kongre Merkezimizin, bugün Oto Show 
ile kapılarını ziyaretçilere açması bizim için 
mutluluk verici. Bu merkezin, düzenlenecek 
farklı fuarlarla, başta Samsun olmak üzere 
tüm Karadeniz bölgesine önemli katkılar 
sağlayacağına yürekten inanıyorum. TÜYAP 
ailesi olarak sürdürdüğümüz kaliteli hizmet, 
çalışma ve yatırımlarımız sonucunda, 
sektörde tüm enerjimizle ilerlemeye, her 
geçen yıl katılımcı ve ziyaretçilerimizi 
daha da memnun etmeye ve markamızı 
geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

TÜYAP Fuarcılık Anadolu Fuarları Genel 
Müdürü İlhan Ersözlü ise konuşmasında 
şunları söyledi: “TÜYAP’ın İstanbul, Bursa, 
Konya, Adana ve Diyarbakır’ın ardından 
Türkiye’de işletimini üstlendiği altıncı fuar 
merkezi olan TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde tüm Karadeniz Bölgesi’nin 
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına 
katkıda bulunacak fuarlar düzenleyeceğiz. 
İlk fuarımız da, büyük bir ilgi ve heyecanla 
beklenen ve bugün açılışını yaptığımız 
Samsun Oto Show Fuarı oldu. Fuarda 
ülkemizin en önemli üretici ve ihracatçı 

markaları yer alıyor. Örneğin BMW 
markasının ilk hibrit otomobilini bu fuarda 
sergileyecek olması da Samsun Oto Show’un 
kalite çıtasını ve önemini ortaya koyuyor. 
Öğrencilerin ücretsiz olarak gezebileceği 
fuarın giriş ücreti diğer ziyaretçilerimiz 
için	sadece	5	TL	olacak.	Samsun	Fuar	ve	
Kongre Merkezi’nde, Oto Show fuarının 
ardından, Samsun başta olmak üzere tüm 
Karadeniz bölgesinin üretim, istihdam ve 
ihracatına önemli katkılar sağlayacak, sosyal 
ve kültürel yaşamı hareketlendirecek fuarlar 
düzenlemeye devam edeceğiz. Bu fuarlara 
sadece Türkiye’den değil Karadeniz’deki 
komşu ülkelerden de yoğun ziyaretçi 

bekliyoruz.” dedi. İlhan Ersözlü sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bu yatırımı büyük bir 
özveriyle tamamlayan T.C. Samsun Valiliği’ne, 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na, Samsun 
Ticaret Borsası’na, 19 Mayıs Üniversitesi 
Vakfı’na ve Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’na şükranlarımızı sunuyoruz.”

Karadeniz’in en büyük fuar alanına sahip 
olan TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezi, Gıda, İnşaat, Mobilya-Dekorasyon, 
Kitap, Tarım sektörleri ile ilgili fuarları 
sayesinde, 2015 yılında bölgedeki 18 il, ülke 
genelinde 40’a yakın il ve yaklaşık 30 ülkeden 
toplamda 250 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu 
ziyaretçilerin en az 100 bininin Balkanlar, 
Rusya, İran ve Gürcistan, Azerbaycan gibi 
komşu ülkeler ve çevre iller başta olmak 
üzere tüm dünyadan gelmesi bekleniyor. Bu 
fuarların gerçekleştirilmesiyle birlikte, yurt 
dışı ve şehir dışı misafirlerin de etkisiyle, 
bölge coğrafyasındaki istihdama büyük 
katkı sağlanacak. TÜYAP Samsun Fuar 
ve Kongre Merkezi, şehirdeki konaklama, 
ulaşım ve turizm alanlarındaki yatırımlar için 
önemli bir zemin ve potansiyel yaratacak. Bu 
fuarlar Samsun başta olmak üzere bölgenin 
üretim, istihdam ve ihracatına önemli 
katkılar sağlarken, TÜYAP Samsun Fuar 
Merkezi, nitelikli alt yapısı, klimatize edilmiş 
sergi salonları, otoparkları ve konferans 
salonları ile Türkiye’de fuarcılık sektörüne, 
bölge fuarcılığına ve ülkeler arası ticaretin 
gelişmesine önemli katkılar sağlayacak.

Samsun Valisi İbrahim Şahin
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K ış lastiği genelgesi yeniden 
düzenlenerek 10 Kasım 

2014 tarihinde yayınlandı. 
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından 
yayınlanan 2014/KDGM-09/
DENETİM	NUMARALI	bu	
son genelge ile 2012 yılında 
yayınlanan genelgenin bazı 
maddeleri değiştirildi;

Lastik	Sanayici	ve	İthalatçıları	
Derneği	LASİD’den	
bildirildiğine göre yeni 
genelgede otomobiller bu kış da 
zorunluluk kapsamına alınmadı. 
LASİD	Genel	Sekreteri	Bahadır	
Ünsal, 10 Kasım 2014  tarihinde 
yürürlüğe giren genelgede 
öne çıkan değişiklikleri şöyle 
değerlendirdi:

1. Yenilenen genelgede kış 
lastiği tanımı yeniden yapıldı. 
Buna göre eski genelgenin 
1/a şıkkında lastiklerin kış 
lastiği olduğunun anlaşılması 
için kullanılan M+S işareti 
ile birlikte, ‘’ve/veya kar 

Kış lastiği genelgesi yenilendi 
Karayollarında 1 Aralık tarihinden itibaren 
uygulanmaya başlayacak olan kış lastiği 
zorunluluğu ile ilgili bazı konular bir genelgeyle 
yeniden düzenlendi. Lastik Sanayicileri ve 
İthalatçıları Derneği LASİD, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan 
yeni genelgeyle yapılan değişikliklere dikkat 
çekti.. Buna göre; kış lastiği yeniden tanımlandı, 
ticari araçlarda tüm lastikler için 4 mm diş derinliği 
aranacak. Römorklarda ise kış lastiği zorunlu 
olmayacak. Binek otomobiller bu kış da "kış lastiği 
takma zorunluluğu" kapsamına alınmadı.

b) (M+S) işareti ile birlikte kar 
tanesi (snowflake) işareti veya 

c) Sadece kar tanesi (snowflake)   
işareti aranacaktır.

4. Değişikliklerin en önemlisi 
ise kamyon, çekici, tanker, 
otobüs, yarı römork ve römork 
türü araçlarda lastik diş 
derinliğinin en az 4 mm olması 
zorunluluğudur.

5. Diğer önemli değişiklik ise, 
"yarı römork ve römorkların 

frenleme tertibatı bulunan 
dingilleri üzerindeki tüm 
lastiklerin kış lastiği olması" 
zorunluluğunun kaldırılmış 
olmasıdır.

519 TL ceza kesilecek, 
araç lastik değişimine 
gönderilecek

LASİD	Genel	Sekreteri	
Bahadır Ünsal, Bakanlık 
yetkililerince yapılacak yol 
kenarı denetlemeleri ile 
ilgili olarak yeni genelgenin 
koyduğu kuralı şöyle anlattı: 
‘’Yol kenarı denetlemelerinde 
denetçiler, kurallara uygun 
olmayan araçlara bir idari para 
cezası karar tutanağı ile ceza 
kesecek ve araç; denetimle 
görevli olanlar tarafından 
lastik değiştirebileceği en yakın 
yerleşim birimine  gönderilecek, 
yerleşim yerinin adı idari para 
cezası karar tutanağı üzerinde 
belirtilecektir.’’

tanesi (snowflake) işareti"nin 
bulunması da yeterli olacak. 
Ayrıca buzlu zeminlerde 
kulanılabilen çivili lastikler de 
kış lastiği yerine geçecek.

2. Kamyonet, minibüs ve "A" 
türü yetki belgelerine kayıtlı 
otomobillerin tüm lastiklerinin  
kış lastiği olması zorunludur.

3. Kamyon, çekici, tanker, 
otobüs, minibüs, otomobil 
ve kamyonet türü araçların 
lastiklerinin yanağında; 

a) (M+S) işareti veya 

Lastik Sanayici ve İthalatçıları Derneği kısa adıyla LASİD; Brisa, 
Continental, Goodyear, Michelin ve Pirelli’den oluşan kurucu 
üyeler tarafından 27 Ocak 2014 tarihinde bir sektör derneği 
olarak kuruldu. Sektör temsilcilerini; lastik üretimini ve lastik 
sanayiini geliştirmeye hizmet etmek amacıyla aynı çatı altında 
buluşturan LASİD; doğru ve bilinçli lastik kullanımı konusunda 
kamuoyunu ve tüketicileri bilgilendirmeyi; sektörün sorunlarını 
topluca ele alarak resmi merciler ve diğer ilgililer nezdinde öneri 
ve görüşler sunmayı hedefliyor. 

LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal
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BASF’nin Boya Bölümü, 
tasarım yetkinliğini bir 

kez daha kanıtladı. Raum 
Mannheim ajansı ile birlikte 
BASF tasarımcıları, "Under the 
Radar" Global Renk Trendi 
Kitabı tasarımları için "Red 
Dot Ödülü: İletişim Tasarımı 
2014" ödülünü kazandı. Red Dot 
Ödülü, dünyanın en prestijli 
tasarım ödüllerinden bir tanesi 
ve her yıl Design Zentrum 
Nordrheir Westfalen tarafından 
veriliyor.

BASF, her yıl otomotiv 
müşterilerine özel bir trend 
kitabı yayınlıyor. Bu kitap 
Avrupa, Asya Pasifik ve Kuzey 
Amerika'daki en son otomotiv 
renk trendlerini sunuyor. 
Trend kitabı ayrıca renk 
trendlerini belirlemek üzere, 
BASF tasarımcıları tarafından 
gözlemlenen sosyal trendleri ve 

BASF, Red Dot 2014 Ödülü'nü kazandı
Raum Mannheim ajansı ile birlikte BASF 
tasarımcılarının hazırladığı "Under the Radar" 
Global Renk Trendi Kitabı ödüllendirildi. 

iletişimi alanında kazandığı 
dördüncü tasarım ödülü oldu.

Trend kitabını bu kadar 
olağanüstü kılan şey, renk 
trendlerini orijinal olarak 
boyanmış renk örnekleri ile 
görselleştiriyor olması. BASF 
Boya Bölümü Avrupa Tasarım 
Başkanı Mark Gutjahr, "Bu, 
rengin büyüsünü gerçek bir 
deneyime dönüştürmemizi ve 
müşterilerimize bir boyanın 
sahip olabileceği etkiyi 
göstermemizi sağlıyor. Trend 
kitabı için rengin, efektin ve 
yüzeyin birbirleriyle etkileşime 
geçme yolu önemli bir faktör." 
dedi.

Trend kitabı ayrıca BASF'nin 
kültürler arası düşünme ve 
spesifik pazarlara yönelik 
boyalar sunma kabiliyetini 
vurguluyor. Van der Auwera, 
"Renk trendlerini sağlayan 
faktörler global olabilir; 
ancak biz onları renklere 
dönüştürdüğümüzde, onlara 

ilgili bölgelerde marka bilinirliği, 
piyasa geliştirme ve tüketici 
davranışı vermemiz gerekiyor." 
dedi. Bu nedenle, trend kitabı 
her zaman için hem global hem 
de bölgesel renk temalarını 
dikkate alıyor.

Boya Bölümü Hakkında

BASF’nin Boya Bölümü yenilikçi 
otomotiv boyaları, otomotiv 
cilaları, endüstriyel boyalar ve 
dekoratif boyalar geliştirmekte, 
üretmekte ve pazarlamaktadır. 
Avrupa, Kuzey Amerika, 
Güney Amerika ve Asya 
Pasifik’teki tesislerde faaliyet 
göstermekteyiz. Bu ağ içerisinde, 
dünyanın dört bir yanındaki 
müşterilerimizle yakın bir 
işbirliği içerisindeyiz. Boya 
Bölümü, 2013 yılında global 
olarak 2.9 milyar Euro’luk bir 
satış rakamı yakalamıştır. Bölüm 
hakkında daha fazla bilgi www.
basf-coatings.com adresinde yer 
almaktadır.

gelişmeleri de anlatıyor. Hem 
bilgi sağlayarak hem de ilham 
vererek otomotiv üreticilerinin 
tasarımcılarına yönelik bir araç 
olarak hizmet ediyor.

BASF Boya Bölümü Global 
Tasarım Ekibi’nden Astrid 
Van der Auwera, "Ödülü 
kazanmamızdan dolayı 
son derece gururluyuz. Bu 
ödül, BASF markasını global 
tasarım sektöründe daha da 
güçlendiriyor ve geliştirmekte 
olduğumuz renklerle zamanın 
nabzını tuttuğumuzu gösteriyor. 
Trend kitabı ile geleceğe 
dönük tasarım çözümleri 
ve yaklaşımlarının yolunu 
açıyoruz." dedi. Tasarımcılar, 
2012 yılında da trend kitabının 
bir önceki sürümü için aynı 
ödülü kazanmıştı. Bu sene 
alınan Red Dot Ödülü, BASF 
Boya bölümünün müşteri 



56

SEKTÖR ANALİZİ

EKİM 2014

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2014 yılı 10 aylık dönemde %16 azaldı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2014 yılı Ocak-
Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,18 azalarak 
540.071 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılı on aylık dönemde 644.359 
adet toplam pazar gerçekleşmişti.    

O tomobil satışları 2014 yılı Ocak-Ekim 
döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %16,37 azalarak 417.582 adete 
geriledi. 2013 yılı on aylık dönemde 499.339 
adet satışa ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı on aylık 
dönemde geçen yıla göre %15,54 oranında 
azalarak 122.489 adete geriledi. Geçen yıl 
145.020 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2014 
yılı ekim ayında %15 arttı. Otomobil pazarı 
%8, hafif ticari araç Pazarı %43 büyüdü.

2014 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı 66.573 adete ulaştı. 58.014 adet olan 
2013 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç 

pazar toplamına göre satışlar %14,75 oranında 
arttı. 2014 yılı Ekim ayında otomobil satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre %8,15 artarak 
50.814 adet olarak gerçekleşti.

2014 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 
2013 yılının Ekim ayına göre %42,89 artarak 
15.759 adet seviyesine ulaştı.

2014 yılı on aylık dönemde, 1600cc altındaki 
otomobil satışlarında %15,61, 1600-
2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %32,65 ve 2000cc üstü 
otomobillerde %4,12 daralma görüldü. 2014 
yılı on aylık dönemde, 85kW altı 20 adet, 
121kW üstü ise 7 adet elektrikli otomobil 
satışı gerçekleşti.

2014 yılı on aylık dönemde, otomobil 
pazarında ortalama emisyon değerlerine göre 
en yüksek paya %39,07 oranıyla 100-120 gr/
km arasındaki otomobiller 163.162 adet ile 
sahip oldu.

2014 yılı on aylık dönemde, dizel otomobil 
satışlarının payı %62,01’e, otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı ise %46,20’ye 
yükseldi.

2014 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil 
pazarı segmentinin %83,49’unu yine vergi 
oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%52,07 pay alan C (217.434 adet) segmenti, 
kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, 
en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%47,64 pay, 198.932 adet) oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2014 
yılı ilk çeyreğinde %24,46, ikinci çeyreğinde 
%25,12 ve üçüncü çeyreğinde %8,78 daraldı.

2014

2013

10 Yıllık Ort.
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32.670 35.021 47.581 53.305 58.121 60.163 59.907 60.199 66.531 66.573

48.307 68.774 73.575 81.468 74.096 71.596 65.043 67.963 58.014 79.304 129.718

28.954 37.901 60.330 60.575 67.849 57.228 48.960 49.393 56.410 50.093 52.753 96.653
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK GELİŞİMİ (%)

2014/2013 (%)

2013/2012 (%)

-8,03 -27,50

20,23 16,90 6,00 16,88 14,97 4,26 14,91 11,86 -2,39 -3,21 10,59 12,41
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Türkiye Otomotiv 
pazarında 2014 yılı 
on aylık dönemde 
otomobil ve hafif 
ticari araç toplam 
pazarı 540.071 adet 
olarak gerçekleşti. 
644.359 adet 
olan 2013 yılı aynı 
dönemi otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazar toplamına 
göre satışlar %16,18 
oranında daraldı.

2014 yılı Ekim ayı 
otomobil ve hafif 
ticari araç toplam 
pazarı 66.573 adet 
olarak gerçekleşti. 
58.014 adet olan 
2013 yılı Ekim ayı 
otomobil ve hafif 
ticari araç pazar 
toplamına göre 
satışlar %14,75 
oranında arttı.

Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 
10 yıllık Ekim ayı 
ortalama satışlara 
göre %29,61 artış 
gösterdi.

36.814

51.785

16.989

56.999

16.576

62.383

19.085

2013’2Ç : %11,84 2013’3Ç : %7,64

58.290

15.806

55.712

15.884

52.92551.611

15.038
13.432

46.985

50.814

64.117

11.029

15.184

2013’4Ç : %8,09

101.199

28.519

27.167

-30,82 -27,55 -28,66 -18,80 -16,33 -7,45 -2,11 14,75

37.812
42.769

46.379

47.278

9.769
10.536

11.742 12.885

2014’1Ç : % -24,46

2014’2Ç : % -25,12

46.602

13.305 15.068
17.269

45.131
49.262

2014’3Ç : % -8,78

15.759



58

SEKTÖR ANALİZİ

EKİM 2014

Motor Hacmi Motor Cinsi
2013 Ekim Sonu 2014 Ekim Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 469.811 % 94,09 396.454 % 94,94 % -15,61 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 25.173 % 5,04 16.955 % 4,06 % -32,65 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 4.324 % 0,87 4.146 % 0,99 % -4,12 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 30 % 0,01 20 % 0,00 % -35,48 % 3 % 18

86 kW ≤ 120 kW Elektrikli 0 % 0,0 0 % 0,0 - % 7 % 18

≥ 121 kW Elektrikli 0 % 0,0 0 % 0,0 - % 15 % 18

Toplam 499.339 % 100,0 417.582 % 100,0 % -16,37 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2013 Ekim Sonu 2014 Ekim Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 41.171 % 8,25 44.083 % 10,56 % 7,07

≥ 100 - < 120 gr/km 178.735 % 32.84 163.162 % 39,07 % -8,71

≥ 120 - < 140 gr/km 164.005 % 17,54 132.094 % 31,63 % -19,46

≥ 140 - < 160 gr/km 87.604 % 17,70 57.851 % 13,85 % -33,96

≥ 160 gr/km 27.824 % 5,57 20.392 % 4,88 % -26,71

Toplam 499.339 % 100,0 417.582 % 100,0 % -16,37

Dizel
2013 Ekim Sonu 2014 Ekim Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 61 % 4,14 15 % 0,48 % -75,41

B (Entry) 94.352 % 55,23 75.614 % 59,06 % -19,86

C (Compact) 157.981 % 61,37 144.658 % 66,53 % -8,43

D (Medium) 31.331 % 56,77 29.661 % 56,58 % -5,33

E (Luxury) 8.667 % 68,91 6.713 % 47,66 % -22,55

F (Upper Luxury) 1.642 % 88,61 2.262 % 92,36 % 37,76

Toplam 294.034 % 58,88 258.923 % 62,01 % -11,94

Otomatik Şanzıman
2013 Ekim Sonu 2014 Ekim Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 520 % 32,25 2.185 % 69,21 % 320,19

B (Entry) 35.477 % 20,77 35.486 % 27,72 % 0,03

C (Compact) 96.956 % 37,67 98.864 % 45,47 % 1,94

D (Medium) 44.045 % 79,81 43.370 % 82,73 % -1,53

E (Luxury) 11.573 % 92,02 10.609 % 75,32 % -8,33

F (Upper Luxury) 1.817 % 98,06 2.391 % 97,63 % 31,59

Toplam 190.388 % 38,13 192.905 % 46,20 % 1,32

2014 yılı Ocak-Ekim dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %94,94 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 
396.454 adet ile sahip oldu. Ardından %4,06 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,99 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2013 
yılı aynı dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %15,61, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %32,65 
ve 2000cc üstü otomobillerde %4,12 daralma yaşandı. 2014 yılı on ay sonucunda, 85kW altı 20 adet ve 121kW üstü 7 adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

2014 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %39,07 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller (163.162 adet) ve ardından yine %31,63 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (132.094 adet ) sahip oldu.

2014 yılı Ocak-Ekim döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %11,94 oranında azaldı. 2014 yılı sonu otomobil satış 
adetleri, 2013 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %58,88’den %62,01’e (258.923 adet) yükseldi.

2014 yılı Ocak-Ekim döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2013 yılı aynı dönemine göre %1,32 arttı. 2014 yılı 10 aylık otomobil 
satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %38,13’den %46,20’ye (192.905 adet) yükseldi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2014 Ocak-Eylül 
döneminde yüzde 6,2 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde 
%6,2 arttı ve 11.311.851 adet 
seviyesinde gerçekleşti. 
2013 yılı aynı dönemde 
toplam 10.648.977 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına 
göre 2014 yılı ilk dokuz ayında en fazla 

düşüş %4,4 ile Hollanda’da, ardından %3,5 
ile Avusturya’da, %2,6 ile İsviçre’de ve %0,3 
ile Belçika’da gerçekleşti. 2014 Ocak-Eylül 
döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç 
pazar sırasıyla; Portekiz %38,4, İrlanda %31,9 
ve İzlanda %31,5 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2014 yılı Eylül ayında 2013 
yılı aynı ayına göre %6,9 büyüdü ve toplam 
1.456.438 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2013 yılı aynı ayında ise 1.362.254 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2014 yılı Eylül ayında en fazla düşüş %3,3 ile 
İsviçre’de, ardından %2,8 ile Norveç’te, %1,9 
ile	Letonya’da,	%1,2	ile	Avusturya	Hollanda’da	
ve %1,1 ile Avusturya’da gerçekleşti. 2014 yılı 
Eylül ayında satışlarını en çok artıran ilk üç 
pazar sırasıyla; İzlanda %48,9, Portekiz %35,6 
ve Yunanistan %31,4 oranıyla yer aldı.

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde, Türkiye 
%25,8 daralma ile en fazla küçülen 
pazar olurken, Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 6. ülke konumunda yer 
aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına 
göre otomobil pazarı 2014 yılı Ocak-Eylül 
döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre %5,8 
arttı ve toplam 9.906.668 adet seviyesinde 
pazara ulaşıldı. 2013 yılı aynı dönemde ise 
9.361.719 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre sırasıyla en fazla 
düşüş %5,2 ile Hollanda’da, ardından %4,3 
ile Avusturya’da, %3,2 ile İsviçre’de ve %0,4 
ile Belçika’da görüldü. 2014 yılı Ocak-Eylül 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 

satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise 
sırasıyla; Portekiz %35,3, İzlanda %31,4 ve 
İrlanda %29,8 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomobil pazarı 2014 yılı Eylül ayında 2013 
yılı aynı ayına göre %6,1 arttı ve toplam 
1.269.517 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 
2013 yılı Eylül ayında ise 1.196.511 adet satış 
gerçekleşmişti. 2013 yılı Eylül ayından beri 
aylar itibari ile yaşanan artış, 2014 yılında da 
devam etti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2014 
yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre 
Norveç’te %4,8 daralma görülürken, ardından 
%3,8 ile Hollanda’da ve %3,3 ile İsviçre’de 
küçülme yaşandı. Daralma yaşayan diğer 
ülkeler; Avusturya ve Danimarka oldu. 2014 
yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; 
İzlanda %58, Yunanistan %32,6 ve Portekiz 
%31,5 oranıyla yer aldı. 2014 yılı Ocak-Eylül 
döneminde Türkiye %18,9 daralma ile Avrupa 
otomobil satışları sıralamasında 7. oldu. 

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (AĞUSTOS 2014/2013)

EYLÜL 2014 EYLÜL 2013 Değ.% OCK-EYL. 14 OCK-EYL. 13 Değ.%

İNGİLTERE 425.861 403.136 5,6 ALMANYA 2.281.671 2.217.019 2,9

ALMANYA 260.062 247.199 5,2 İNGİLTERE 1.958.196 1.794.924 9,1

FRANSA 151.089 142.166 6,3 FRANSA 1.337.315 1.309.813 2,1

İTALYA 110.436 106.940 3,3 İTALYA 1.036.499 1.000.893 3,6

İSPANYA 57.010 45.175 26,2 İSPANYA 640.673 546.435 17,2

BELÇİKA 36.383 34.890 4,3 BELÇİKA 388.095 389.471 -0,4

HOLLANDA 30.214 31.394 -3,8 HOLLANDA 285.397 301.140 -5,2

İSVEÇ 26.142 24.388 7,2 POLONYA 245.042 213.017 15,0

AVUSTURYA 24.863 25.301 -1,7 AVUSTURYA 237.363 248.111 -4,3

POLONYA 23.565 21.628 9,0 İSVEÇ 222.636 193.065 15,3

İSVİÇRE 21.878 22.632 -3,3 İSVİÇRE 219.136 226.266 -3,2

ÇEK CUM. 15.775 13.208 19,4 DANİMARKA 142.105 135.177 5,1

DANİMARKA 14.432 14.858 -1,0 ÇEK CUM. 141.470 120.154 17,7

NORVEÇ 11.585 12.168 -4,8 PORTEKİZ 107.391 79.385 35,3

PORTEKİZ 9.688 7.369 31,5 NORVEÇ 107.104 105.784 1,2

FİNLANDİYA 8.402 8.219 2,2 İRLANDA 93.179 71.762 29,8

ROMANYA 5.561 4.491 23,8 FİNLANDİYA 83.087 80.972 2,6

MACARİSTAN 5.482 4.679 17,2 YUNANİSTAN 53.844 44.010 22,3

SLOVAKYA 5.367 5.084 5,6 SLOVAKYA 53.264 47.080 13,1

YUNANİSTAN 5.055 3.812 32,6 ROMANYA 51.564 41.073 25,5

SLOVENYA 4.426 3.990 10,9 MACARİSTAN 49.384 41.048 20,3

İRLANDA 3.911 3.161 23,7 SLOVENYA 40.569 39.753 2,1

LÜKSEMBURG 3.582 3.158 13,4 LÜKSEMBURG 38.147 36.026 5,9

HIRVATİSTAN 1.857 1.817 2,2 HIRVATİSTAN 27.623 21.964 25,8

ESTONYA 1.841 1.564 17,7 ESTONYA 15.874 15.168 4,7

BULGARİSTAN 1.567 1.558 0,6 BULGARİSTAN 15.150 13.898 9,0

LİTVANYA 1.276 986 29,4 LİTVANYA 11.071 8.893 24,5

LETONYA 980 940 4,3 LETONYA 9.239 7.763 19,0

KIBRIS 674 523 28,9 İZLANDA 8.169 6.218 31,4

İZLANDA 553 350 58,0 KIBRIS 6.414 5.437 18,0

TOPLAM 1.269.517 1.196.511 6,1 TOPLAM 9.906.668 9.361.719 5,8

TÜRKİYE 49.262 52.925 -6,9 TÜRKİYE 366.768 452.354 -18,9
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SEKTÖR ANALİZİ

EKİM 2014

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI EKİM 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 75 75 0 0 75 75

AUDI 1.525 1.525 0 0 1.525 1.525

BENTLEY 2 2 0 0 2 2

BMW 3.146 3.146 0 0 3.146 3.146

CHERY 20 20 0 0 0 20 20

CHEVROLET 1 1 0 0 1 1

CITROEN 1.259 1.259 120 596 716 120 1.855 1.975

DACIA 2.269 2.269 473 473 0 2.742 2.742

FERRARI 1 1 0 0 1 1

FIAT 2.633 412 3.045 3.238 722 3.960 5.871 1.134 7.005

FORD 102 2.449 2.551 4.443 24 4.467 4.545 2.473 7.018

GEELY 3 3 0 0 3 3

HONDA 880 187 1.067 0 880 187 1.067

HYUNDAI 2.270 1.896 4.166 104 104 2.270 2.000 4.270

INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 244 54 298 244 54 298

IVECO 0 250 250 0 250 250

JAGUAR 1 1 0 0 1 1

JEEP 263 263 0 0 263 263

KARSAN 0 182 182 182 0 182

KIA 861 861 240 240 0 1.101 1.101

LADA 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1

LANCIA 2 2 0 0 2 2

LAND ROVER 114 114 0 0 114 114

MASERATI 6 6 0 0 6 6

MAZDA 155 155 0 0 0 155 155

MERCEDES-BENZ 2.013 2.013 838 838 0 2.851 2.851

MINI 136 136 0 0 136 136

MITSUBISHI 70 70 38 530 568 38 600 638

NISSAN 1.455 1.455 50 50 0 1.505 1.505

OPEL 3.442 3.442 0 0 0 0 3.442 3.442

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 1.124 1.124 269 434 703 269 1.558 1.827

PORSCHE 44 44 0 0 44 44

PROTON 30 30 0 0 0 30 30

RENAULT 6.177 1.771 7.948 746 746 6.177 2.517 8.694

SEAT 1.350 1.350 0 0 1.350 1.350

SKODA 1.377 1.377 0 0 0 1.377 1.377

SMART 6 6 0 0 6 6

SSANGYONG 36 36 52 52 0 88 88

SUBARU 110 110 0 0 110 110

SUZUKI 45 45 0 0 45 45

TATA 19 19 24 24 0 43 43

TOYOTA 2.460 920 3.380 113 113 2.460 1.033 3.493

VOLKSWAGEN 7.139 7.139 1.975 1.975 0 9.114 9.114

VOLVO 557 557 0 0 557 557

TOPLAM 14.522 36.292 50.814 8.534 7.225 15.759 23.056 43.517 66.573 K
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI OCAK-EKİM 2014

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 753 753 0 0 0 0 753 753

AUDI 0 12.012 12.012 0 0 0 0 12.012 12.012

BENTLEY 0 12 12 0 0 0 0 12 12

BMW 0 19.161 19.161 0 0 0 0 19.161 19.161

CHERY 0 260 260 0 0 0 0 260 260

CHEVROLET 0 568 568 0 0 0 0 568 568

CITROEN 0 9.676 9.676 1.350 4.446 5.796 1.350 14.122 15.472

DACIA 0 18.199 18.199 0 4.882 4.882 0 23.081 23.081

FERRARI 0 10 10 0 0 0 0 10 10

FIAT 23.971 4.925 28.896 26.883 5.424 32.307 50.854 10.349 61.203

FORD 1.220 26.029 27.249 30.783 204 30.987 32.003 26.233 58.236

GEELY 0 79 79 0 0 0 0 79 79

HONDA 7.716 2.357 10.073 0 0 0 7.716 2.357 10.073

HYUNDAI 16.073 16.447 32.520 0 1.139 1.139 16.073 17.586 33.659

INFINITI 0 3 3 0 0 0 0 3 3

ISUZU 0 0 0 1.382 1.632 3.014 1.382 1.632 3.014

IVECO 0 0 0 0 1.707 1.707 0 1.707 1.707

JAGUAR 0 50 50 0 0 0 0 50 50

JEEP 0 949 949 0 0 0 0 949 949

KARSAN 0 0 0 1.146 0 1.146 1.146 0 1.146

KIA 0 8.017 8.017 0 1.429 1.429 0 9.446 9.446

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

LANCIA 0 198 198 0 0 0 0 198 198

LAND ROVER 0 897 897 0 0 0 0 897 897

MASERATI 0 57 57 0 0 0 0 57 57

MAZDA 0 921 921 0 9 9 0 930 930

MERCEDES-BENZ 0 16.929 16.929 0 5.953 5.953 0 22.882 22.882

MINI 0 745 745 0 0 0 0 745 745

MITSUBISHI 0 688 688 140 3.126 3.266 140 3.814 3.954

NISSAN 0 13.927 13.927 0 226 226 0 14.153 14.153

OPEL 0 27.295 27.295 0 0 0 0 27.295 27.295

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 11.933 11.933 1.016 3.798 4.814 1.016 15.731 16.747

PORSCHE 0 416 416 0 0 0 0 416 416

PROTON 0 462 462 0 0 0 0 462 462

RENAULT 43.626 18.539 62.165 0 6.317 6.317 43.626 24.856 68.482

SEAT 0 8.649 8.649 0 0 0 0 8.649 8.649

SKODA 0 10.784 10.784 0 0 0 0 10.784 10.784

SMART 0 55 55 0 0 0 0 55 55

SSANGYONG 0 394 394 0 472 472 0 866 866

SUBARU 0 1.038 1.038 0 0 0 0 1.038 1.038

SUZUKI 0 899 899 0 0 0 0 899 899

TATA 0 84 84 0 241 241 0 325 325

TOYOTA 16.115 6.882 22.997 0 1.311 1.311 16.115 8.193 24.308

VOLKSWAGEN 0 63.202 63.202 0 17.473 17.473 0 80.675 80.675

VOLVO 0 4.358 4.358 0 0 0 0 4.358 4.358

TOPLAM 108.721 308.861 417.582 62.700 59.789 122.489 171.421 368.650 540.071 K
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

EKİM 2014

TÜRKİYE OCAK-EKİM 2014 İHRACAT RAKAMLARI

1000 USD OCAK-EKİM

SEKTÖRLER 2013 2014 Değişim (%) Pay (%)

Otomotiv Endüstrisi 15.713.945 16.930.625 8 14

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 12.947.137 14.377.293 11 12

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 12.871.967 13.404.563 4 11

Çelik 10.456.133 10.109.560 -3 8,5

Elektrik-Elektronik ve Hizmet 8.397.879 8.929.128 6 7,5

T O P L A M 111.798.081 118.225.131 6 100,0

Parite, otomotivin ihracat 
şampiyonluğunu kesemeyecek 
Otomotiv endüstrisi 18 aydır devam eden ihracat artışına Ekim ayında 
mola verdi. Ancak bu gelişme otomotiv endüstrisinin sektörel bazda 
ihracat şampiyonluğuna yıl sonunda ulaşmasına engel olamayacak. 

Türk otomotiv endüstrisi 18 aydır devam 
eden başarılı ihracat artışı serüvenine 

Ekim ayında ara verdi. Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) 
Ekim ayı ihracat verilerine göre endüstrinin 
dış satışlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 2 azalma oldu. Buna göre Eylül ayında 
1 milyar 713 milyon dolarlık ihracata imza 
atan otomotiv endüstrisi, yılın 10 aylık 
döneminde de yüzde 7 büyüme ile 18,6 

milyar dolarlık dış satışa ulaştı. Otomotiv 
endüstrisi, elde ettiği bu dış satış rakamı ile 
sektörel bazda da dokuzuncu kez ihracat 
şampiyonluğuna koşuyor.

Türkiye’nin genel ihracatının yüzde 6,7 
artışla 12 milyar 599 milyon dolar olduğu 
Ekim ayında otomotiv endüstrisi uzun bir 
dönemden sonra ilk kez aylık bazda ülke artış 
hızının gerisinde kaldı. OİB Başkanı Orhan 
Sabuncu, Ekim ayı ihracat verilerinde az 
da olsa gerileme olmasına rağmen, 2014’te 
sektörel bazda 22 milyar doları aşarak yeni 
bir ihracat şampiyonluğuna ulaşmalarına iki 
adım kaldığına dikkat çekti.

Rusya Federasyonu’nda düşüş

Sabuncu, en fazla ihracat yapılan AB 
bölgesine yüzde 2, önemli alternatif 
pazarlardan Birleşik Devletler’e ise yüzde 175 
gibi büyük oranda artış olmasına rağmen 

otomotiv endüstrisinin Ekim ayı ihracatını 
olumsuz yönde etkileyen iki unsurun 
bulunduğunu kaydetti. Sabuncu, “Bu iki 
unsurdan biri Rusya Federasyonu ve Eski 
Doğu Bloğu ülkelerine yönelik yüksek oranlı 
düşüş yaşamamız. Bir diğer önemli unsur da; 
Ekim ayında Euro/ Dolar paritesi kaynaklı 
96 milyon dolarlık bir ihracat kaybı oluştu. 
Parite geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
eşdeğer seviyede bulunsaydı, ekim ayını 
yüzde 2 düşüşle değil, yüzde 3,4 oranında 
artışla kapatacaktık” diye konuştu.

Ürün bazında artış binek otomobilde

Ürün bazlı ihracat verileri incelendiğinde, 
Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine 
göre binek otomobiller hariç diğer ürünlerin 
tümünde gerileme olduğu gözlendi. Buna 
göre yan sanayide yüzde 3 gerilemeyle 
746 milyon, binek otomobillerde yüzde 12 
büyümeyle 563 milyon, eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar ürün grubunda yüzde 12 
azalışla 305 milyon, otobüs-minibüs-midibüs 
ürün grubunda ise yüzde 22 gerilemeyle 76 
milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Diğer 
başlığı altındaki ürünlerde de yüzde 23 
düşüşle 28 milyon dolarlık dış satışa imza 
atıldı.

10 aylık dönemde ürün gruplarında artış

Yılın 10 aylık süreci 2013’ün aynı dönemine 
göre incelendiğinde, otomotiv endüstrisi 
yüzde 7 oranında artışla 18,6 milyar dolarlık 
dış satış gerçekleştirdi. Aynı dönemde ürün 
bazlı olarak yan sanayi yüzde 6 büyümeyle 
8 milyar, binek otomobiller yüzde 7 artışla 
6,1 milyar, eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar yüzde 11 yükselişle 3,4 milyar, otobüs-
minibüs-midibüs ürün grubu ise yüzde 
5 gelişme ile 888 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi.

Almanya rakipsiz lider    

Ülke bazlı ihracat verilerinde ise Ekimde 
Almanya liderliğini korudu. Buna göre 
Almanya’ya yüzde 4 artışla 282 milyon, 
Birleşik Krallık’a yüzde 8 azalışla 183 milyon, 
Fransa’ya yüzde 12 gerilemeyle 169 milyon 
dolar dış satış yapıldı. 

İhracat verilerini değerlendiren Uludağ 

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 

Birliği Başkanı (OİB) Orhan Sabuncu, 

“İhracatın yüzde 85’ini Euro ile yapan 

endüstrimizin, Ekimde Euro/Dolar 

paritesi kaynaklı 96 milyon dolarlık bir 

ihracat kaybı oluştu” dedi.








