




Bizim için çok özel bir sayı ile karşınızdayız. Otoban dergisi olarak yola çıktığımız ilk 
günden beri sektörün nabzını doğru, dürüst ve birinci ağızdan tutmaya çalıştığımız 
bu yolda pek çok meslektaşımızla yan yana yürüdük. Dile kolay 100 sayı içinde 
bugüne kadar Dünyada ve Türkiye’de sektörümüzdeki değişen dengeleri, otomotiv 
ticaretinin tüm bileşenlerini, ekonomide ve sektördeki gelişmeler konusunda uzman 
kişilerin dilinden sizlere aktarmaya çalıştık. Kurumsal bir derginin olmazsa olmazının 
güncelliği koruyabilmek olduğunun bilinciyle Siz okurlarımıza 100 sayı boyunca 
sektöre dair en güncel bilgileri sunmayı hedefledik. Bu hedefimize ulaşmanın bize 
verdiği enerjiyi ilk günkü gibi diri tuttuğumuza inandığımız  bu ayki yayınımız ile 100. 
sayımızı sizlerle paylaşmaktan büyük bir sevinç ve gurur duyuyoruz.

Türkiye’nin ekonomik manada en büyük güçlerinden birisi otomotivdir. Dünyada 
ise otomotiv sektörü en dinamik ve en köklü değerlere sahip bir sektör olarak öne 
çıkıyor. Firmalar arasındaki teknolojik rekabet ve müşterilerine yönelik yaptıkları 
uygulamalar neticesinde ticaret hacminin muazzam bir şekilde genişlemesi, gerek 
sektör içinden gerekse finans, bankacılık, tedarik sanayii ve diğer tüm bileşenlerin 
sektörü sürekli takip etmesini gerektiriyor. Geldiğimiz bu noktada kurumları 
sektöre dair olup biteni bilmeleri daha önem kazandı. Bu önemin bilincinde olarak 
bizler otomotiv sektörü adına sektörün içinden ve dışından herkesi bilgilendirmeyi 
kendimize amaç edindik.

OYDER çatısı altında çıktığımız bu yolda sektörün her kademesini kaleme aldık. 
Birçok meslektaşımız ile yaptığımız röportajlar ile bu alandaki en geniş haber ağı 
olmak için gerekli çalışmaları yaptık. Her bir sayımızda sektöre dair istatistiki bilgileri 
yayınlayarak meslektaşlarımızın işlerini geliştirebilmelerine yardımcı olduk. Sektöre 
tam hakim olmak için dünyada olup bitenleri de takip etmek gerektiğinin bilinciyle 
ülke içinden ve dünyadan farklı haberlere de yer vererek  aktüel tarafımızı da 
gösterdik. Bugün geriye dönüp baktığımda 100. sayımız ile beraber ne denli önemli 
bir yol aldığımızı görüyorum.

Dünden bugüne inandığımız değerler doğrultusunda attığımız her adımda kendimizi 
yeniledik ve yenilemeye de devam edeceğiz. OYDER olarak bize bu yolda destek 
veren, yanımızda olan tüm kurum, kuruluşlara ve siz okuyucularımıza teşekkür 
ediyoruz.

27 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve Yetkili Satıcılık mesleğini geliştirmeyi amaçlayan 
OYDER’in çatısı altında nice 100’lere…
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Yeni NISSAN QASHQAI

LİDER DURUŞU.
Yeni Nissan Qashqai

kendi yarattığı sınıfın her zaman lideri!

*Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) toplam satış rakamları dikkate alınmıştır.
Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir. Qashqai’nin ortalama CO2 emisyon değeri 99-129 gr/km 
ve ortalama yakıt tüketimi 3,8-5,6 lt/100 km olup versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri 715/2007/EC’ye göre belirlenmiştir. Nissan 
Otomotiv A.Ş. aracın şekil ve donanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için: www.nissan.com.tr

www.nissan.com.tr  |  NISSAN GÜLÜMSEME HATTI 0216 651 84 20/NissanTurkiye
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100. Sayımızla Sektöre 
Ayna Tutmaya Devam 
Ediyoruz

Günümüz dergi yayıncılığına bir 
mercek tuttuğumuzda, sektörün 
dünden bugüne ne denli önemli yol kat 
ettiğini görüyoruz. İlk olarak Batı’dan 
öğrendiğimiz bu yayın türü ülkemizde 
de uzun süreli bir geleneği beraberinde 
taşıyor. Bizde bu geleneğin bir parçası 
olarak 100. Sayımızı yayınladığımız şu 
günlerde yolumuza gururlu ve emin 
adımlarla devam ediyoruz. 

Yenilikleri takip etmek, özellikle bu sektörde bir 
zorunluluktur. Dergi yayıncılığı, ister sektörel olsun ister 
bilim, eğitim, kültür-sanat veya eğlence, daima titizlikle 
üzerinde durulan ve alanında uzman bir ekip çalışması 
ile gerçekleştirilir. Bir derginin başarılı olabilmesi 
alanındaki güncel haberleri düzenli bir şekilde takip 
edip okuyucularına doğru ve tarafsız bilgi aktarması 
ile doğru orantılıdır. İlgilendiği alandaki yenilikleri, 
gelişmeleri olabildiğince ilk ağızdan ve doğru kaynaklardan 
öğrenmenin okuyucunun hakkı olduğunun bilincindeyiz 
ve dergimiz “Otoban” ile bu bilinç doğrultusunda yayıncılık 
hayatımızı uzun yıllardır sürdürmeye devam ediyoruz.

Yayıncılıkta Kalite ve İstikrarı Benimsedik

100. sayımızı çıkardığımız şu günlerde haklı bir sevinç 
yaşıyoruz. Ve bu haklı sevincimizi sizlerle paylaşmaktan 
keyif duyuyoruz. Siz saygıdeğer okuyucularımızın güveni, 
bizi daima bir adım daha öteye gitmemiz için bizleri 
cesaretlendirdi. Kesin bir şey var ki o da dergi yayıncılığında 
güven sağlamanın, kemik bir kitle oluşturmak son derece 
önemli olduğu.

Bizler, otomotiv sektöründe değişen dengelerini sürekli 
olarak sizlerle paylaşarak sizleri bilgilendirmeyi amaç 
edindik.  Otomobil piyasalarındaki son durumlardan 
geleceğe yönelik tahminler ve yorumları yetkili ağızlardan 
öğrendik ve paylaştık. İlgi duyduğunuz bu alana dair en net 
ve güncel bilgileri almayı hak ettiğinize inandık ve bu yönde 
çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde yürüttük.

Perspektif
Otobanı

AHMET ÇAĞAN 
Çağan Akademi Kurucu Direktör

100. Sayımızla Taçlandırıyoruz

Gel gelelim günümüzde dergi yayıncılığını sürdürmek oldukça 
zor bir hale geldi. Her ne kadar E-Dergi gibi internetten 
okunabilecek dergiler piyasada çokça yer almış olsa da gerçek 
dergi okuyucu, ilgi alanı doğrultusunda öğrenmek istediği güncel 
bilgileri fiziki olarak elinde tutmak, arşivlemek, tekrar tekrar 
temas ederek okumak istiyor. Özellikle otomobil tutkunları ya da 
otomotiv sektörüne ilgi duyan sizlerin bu konuda ne denli hassas 
olduğunu gördük ve geçen yıllar boyu değişmeyen sevginiz ve 
bağlılığınız bizleri bu noktaya getirdi. Ne mutlu bizlere ki tutkunu 
olduğumuz otomobil ve otomotiv sektörünü bir iş haline getirdik 
ve tıpkı bizler gibi bu tutkuya sahip kitlelerle aynı noktada 
buluştuk.  Şimdi ise başarımızı 100. sayımızla taçlandırmanın 
gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Otomobile, otomotive olan ilginin farkında olarak sizlerle 
“Otoban” adı altında buluştuğumuz ilk günden beri sektöre 
dair en güncel bilgileri olabildiğince yerinden, birinci ağızdan 
aktararak bu alana ilgi duyan kişilere doğrudan ve hızlı bilgi 
vermeyi amaçladık. Dünden bugüne “An”ı yakalayarak ilke ve 
prensiplerimizden taviz vermeyerek yayın hayatımıza doğru bir 
şekilde devam ettik. Otomobilleri seven, dahası bu sektöre gönül 
veren kişilerle buluşmak için yola çıktığımız yolda, inandığımız 
değerlerle, sektöre dair tüm dinamiklerin farkında ve takibinde 
olarak emin adımlarla siz okuyucularımızla birlikte ilerliyoruz.

Sonsuz Teşekkür ve Saygılarımızla,

ahmet@caganakademi.com.tr
www.caganakademi.com.tr
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OYDER’in 32.sini düzenlediği “Diyalog” toplantılarının Van ayağında bugün otomotiv sektörünün 
nabzı ölçüldü. Ayrıca ithalat, ihracat ve maliyetlerin firmalara olan etkisi masaya yatırıldı. 
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, 
Borusan Manheim Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu ve İstanbul Finans Merkezi Girişimi Başkanı 
Artunç Kocabalkan’ın katıldığı toplantıda sektörün geleceğine dair detaylara da yer verildi.

OYDER’in düzenlediği geleneksel “Diyalog” 
toplantısının 32.si Van’da gerçekleştirildi. 
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu’nun açılış konuşması ile 
başlayan toplantı Fiat İş Birimi Direktörü 
Altan Aytaç, Borusan Manheim Genel 
Müdürü H. Zafer Terzioğlu ve İstanbul 
Finans Merkezi Girişimi Başkanı Artunç 
Kocabalkan’ın sunumuyla devam etti.

27 yıllık bir STK olan OYDER’in bugün 
3S hizmet modelini benimseyerek 725 
Tüzel kişilik ve 974 plazanın temsiliyetini 
gerçekleştirdiğini dile getiren Şahsuvaroğlu, 
OYDER’in 5 milyon m2’de yapılanmış, 
30 milyar TL yatırım gerçekleştirmiş, 
70 bin kişinin direk istihdam edildiği, 
47 uluslararası markanın temsilciliğini 

yürüttüğünü ve neredeyse tamamı yerli 
sermayeden oluşan yatırımcı ve çalışan 
gurubunu temsil ettiğini vurguladı. 

Sektörün güncel durumuna dair yorumlarda 
bulunan OYDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Şahsuvaroğlu, “Hangi açıdan bakacak 
olursanız olun otomotiv sektörü son derece 
başarılı, ülke gelirlerine katkı yapan, ülkenin 
büyüme performansına direk etki eden 
ve istihdamı arttırıcı faaliyetleriyle kaliteli 
bir işgücü oluşturmayı amaç edinmiş bir 
sektördür.” şeklinde ifadelerde bulundu.  
Otomotiv Strateji Belgesi içinde yer alan 
2023 vizyonu olarak verilen hedeflere 
ulaşmak için sektörün desteklenmesinin 
yanında önünün açılmasına da ihtiyaç 
olduğunu belirten Şahsuvaroğlu bu konu 

hakkında bakanlar ve bürokratlarla sürekli 
temas halinde olduklarının altını çizdi.

Mağduriyetler Ortadan Kalkacak

İkinci el motorlu taşıtların ticaretini 
düzenleyen yeni yönetmelik çalışmaları 
hakkındaki detaylara da yer veren 
Şahsuvaroğlu, “Önemli görüşmelerimizden 
bahsetmişken ikinci el motorlu taşıtların 
ticaretini düzenleyen yeni yönetmelik 
çalışmalarımız tamamlanmış Gümrük ve 
Ticaret Bakanı tarafından imzalanarak 
Başbakanlığa sevk edilmiş ve şu anda 
Başbakanlık imzaları beklenmektedir. 
Burada alınacak önlemler sayesinde 
açıkta kalmış ve önemli mağduriyetlere 
neden olan bir alan düzenlenmiş olacak. 

OYDER’in Düzenlediği 
32. Geleneksel Diyalog 
Toplantısı VAN’da 
Gerçekleştirildi

OYDER’den
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“Beraber Çalışmalıyız”

Otomotiv endüstrisinin Türkiye için ne
denli önemli olduğunu belirten ve ülke
ekonomisine katkılarına değinen Aytaç,
“Tüm sektörün pazarın bu potansiyelini 
realize etmek ve pazarı büyütmek 
için birlikte çalışmaya devam etmesi 
gerekiyor.

“Otomotivde bir markanın sürdürülebilir
biçimde büyümesi için güçlü ürünlerinin
yanında muhakkak güçlü bir satış ve
satış sonrası organizasyonu da olması 
gerekir. Güçlü bir bayi teşkilatı bu işin 
olmazsa olmazı. Her geçen gün
müşteri istekleri, beklentileri değişiyor.
Satış sonrası hizmetlerde de rekabet
her geçen gün artıyor. Satış sonrası 
hizmetlerde farklılaşırken müşterinin 
ne istediğine kulak veriyoruz. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap 
veren, onlar için değer yaratan hizmetler 
üretmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Aytaç, konuşmasında “Bayilerimizle
beraber başlattığımız yedek araç 
tahsisi gibi uygulamalarla 
müşterilerimizin yetkili bayi ve yetkili 
servislerimizi tercih  etmesi için farklı 
ve değer yaratan  hizmetler üretmeye 
çalışıyoruz.”

Satış gelirlerinin son 10-15 yıl içerisinde 
gerilediği ve satış sonrası hizmetlerin 
bu anlamda da önem kazandığı ortaya 
konuldu.

Şahsuvaroğlu, “Otoban isimli aylık 
yayınladığımız dergimizin 99. sayısını 
bugün masalarınızda göreceksiniz. Kasım 
ayında 100. Sayısını yayınlayacağımız 
dergimiz, sektörel haberlerin yanı sıra, 
ekonomi haberleri, dünyadan haberler 
ve değerli görüşlerini bizlerle paylaşan 
konuk yazarlarımız aracılığıyla sektörün 
referans dergisi rolünü üstlenmeye devam 
etmektedir. Dergimizin tüm üyelerimize 
açık olduğunu ve şirketleriniz ile ilgili bilgileri 
paylaşmak isteyen tüm dostlarımıza her 
zaman yer olduğunu belirtmek isterim.” 
dedi.

“Genç OYDER ile Geleceği Bugünden 
Görmeye Çalışıyoruz”

Şahsuvaroğlu ayrıca gençleri aktif olarak 
sektöre hazırlamak istediklerini belirtirken 
2017 yılının başlarında kurdukları Genç 
Oyder’e değindi. “2017 yılının başında 
ise Genç Oyder’i kurarak bir hayalimizi 
daha gerçekleştirmiş olduk. Yetkili 
Satıcılıklarımızda görev yapan 30 yaş ve 
altı olan tüm genç patron ve yöneticileri bu 
çatı altında toplayarak mesleğin geleceğini 
bugünden görmeye çalışıyoruz. Onların bize 
katacağı dinamizm ve teknolojiyi, bizlerin 
tecrübeleriyle de birleştirdiğimizde çok 
başarılı işler yapacağımıza inancımız tamdır. 
Buradan Oyder Yönetim Kurulu olarak 
tüm Van Yetkili Satıcılarımıza evlatlarımızı 
Genç Oyder’e üye olmaları konusunda 
yönlendirmeye davet ediyoruz.” dedi.

Gelişen Pazar ve Artan Rekabet Ortamı

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ise 
otomotiv sektöründeki gelişmelere
değindi. Kasım 2016’da değişen vergi sistemi 
ile birlikte artan kurların da fiyatları önemli 
oranda arttırdığını ancak herşeye rağmen 
pazarın yılın ilk bölümünde beklentilerin de 
üzerinde gerçekleştiğini dile getirdi. Maliyet
ve fiyatlardaki önemli artışa rağmen Türkiye 
pazarının potansiyelinin yüksek olduğunun
altını çizdi.

Aytaç, “Bir yandan sektördeki rekabet
artıyor, bir yandan da maliyetler yükseliyor.
Avrupa pazarları ile ülkemiz otomobil 
pazarını mukayese ettiğimizde mevcut vergi 
yükü nedeniyle araç fiyatlarının en yüksek 
olduğu pazar durumunda olduğumuzu 
biliyoruz. Herşeye rağmen pazarda tempo 
düşmüyor.  Son 5 yıla baktığımızda Türkiye 
otomobil araç pazarının iyi bir yükselişle 1 
milyon araç seviyesine geldiğini görüyoruz. 
Bu sene de  pazarın yine aynı seviyeyi 
koruyacağını ve önümüzdeki dönemde 
bu potansiyelin artarak devam edeceğine 
inanıyoruz.” dedi.

OYDER olarak bu düzenleme sürecine 
birinci derecede müdahilliğimiz ile sizlere 
bu konuda da fayda sağlayacağımızı 
düşünüyoruz.” dedi. 

Ayrıca Maliye Bakanlığı ile görüşülen 
konular içinde ikinci el araç ticaretinde 
uygulanan KDV sistemi sorunları, 
aksesuarlardan alınan ve düzenlenmesi 
gereken ÖTV, şirket aktiflerine alınan 
araçların emsal bedel altında fatura 
edilememesi gibi konularda çözüm 
aramaya devam ettiklerini belirtirken 
yetkilileri sektörel konularda bilgilendirerek 
kararların düzeltilmesi için çalıştıklarına da 
vurgu yaptı.

“Bir Tomofildir Muradımız”

2014 yılında başlayan ve sektörel 
kütüphane olarak isimlendirilen OYDER 
Yayınlarından 7 adet birbirinden değerli 
eser çıkartıp paylaştıklarını dile getiren 
Şahsuvaroğlu, “Bu kitaplardan eline 
ulaşmayanlar Oyder’i arayarak temin 
edebilirler. Özellikle son kitabımız olanyazar 
Ahmet Çağan'ın kaleme aldığı  “Bir 
Tomofildir Muradımız” adlı  imparatorluk 
zamanından başlayarak 1990’lara kadar 
uzanan bir Otomotiv Perakendeciliği 
tarihini anlatan ve kaynak niteliği ile 
üniversitelerin kütüphanelerinden talep 
gören bu eserimizi okumak için muhakkak 
zamanınızı ayırmanızı tavsiye ediyorum.” 
dedi.

Otomotiv sektöründeki tüm gelişmeleri 
anlık olarak takip eden OYDER imzalı 
Otoban dergisi hakkında da konuşan 

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT ŞAHSUVAROĞLU

Fiat İş Birimi Direktörü
ALTAN AYTAÇ
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“Hedefimiz 100 Bin”

Toplantıda çok çeşitli araçların nakit 
olarak satıldığını ve ihalelere girdiklerini 
belirten Terzioğlu “Yıllık satışımız şu an 
için 27 bin. Online platformda da bunu 
yapabilirsek 3 yıllık hedefimizin 100 bin 
olacağına inanıyorum. Fiziki satışın belli 
limiti var, ilerlemek zor oluyor. Maliyetleri 
de çok yüksek. Ancak onlineda limit diye 
bir şey yok.” dedi.

2. el araç piyasasında yurtdışı ile Türkiye 
piyasasını karşılaştıran Terzioğlu, 
“Amerika’da 10 bin dolarlık bir 2. el araç 
alındığında 13 bin liraya satılabiliyor. 
Bunun sadece 500 doları masrafa gidiyor. 
Burada %25 kardan bahsediyoruz. 
Avrupa’nın çoğu ülkesinde kar çok yüksek. 
Bizde ise devletin ortaklığı yetmiyor, 
bir de banka ile ortaklığa giriyorsunuz. 
Dolayısıyla herkes sermayesi kadar 
çalışıyor, iş yapabiliyor. 2. elden 
bahsediyorum bir de ÖTV, KDV eklendiği 
için herkesin işlem hacmi bir yerde 
sermayesi doğrultusunda sınırlanıyor.” 
şeklinde konuştu.

“Tüketici Güveni Değişiyor”

İşin finans yönüne ayna tutan İstanbul 
Finans Merkezi Girişimi Başkanı Artunç 
Kocabalkan her gün döviz, borsa, faizlerin 
değiştiğini ancak değişmeyen tek şeyin 
Türk toplumundaki girişimci taraf 
olduğunu belirtti vekriz zamanlarında 
bile bu girişimciliğin büyük bir 

“Yeni İş Alanları Yaratmak Gerek”

Bu düşüşle beraber yeni iş alanları
yaratmanın önemini vurgulayan Aytaç,
“Otomotiv sektöründe ikinci
el işinin daha da ön plana çıktığını 
görüyoruz. Büyük markalar için satış 
sonrası gelirleri artırmak öncelikli hedeftir. 
Bu hedefimizi gerçekleştirmek için önemli 
kampanyalar yapabildiğimiz gibi farklı 
hizmetlere yer veriyoruz. Her ne kadar 
son 5 yılda Türkiye otomotiv pazarı 1 
milyon  seviyesinde hatırı sayılır rakamlar
elde etmiş gibi görünüyorsa da sadece
satış adet ve gelirlerine güvenerek
hareket edemeyiz.”diye konuşan 
Aytaç, bu nedenle özellikle satış sonrası 
gelirlerini artırmaya çalıştıklarını da belirtti.

“Müşterileri Çeken Yalnızca Ürün 
Değil Hizmet”

Toplantıda verimli ve çalışkan personelleri
kaybetmemek için de yeni yöntemlerin
uygulanması gerektiği dile getirilirken
özellikle dijital çağda, internet gibi bir
faktör varken alım-satım gibi işlemler
kolay olsa da müşteriyle birebir iletişimde
olan personellerin daima önemli olacağı
vurgulandı.

Alıcıyı çekenin yalnızca ürün olmadığını
dile getiren Aytaç verilen hizmetin
önemli olduğuna değindi. Bu konuda

gelişimin esas olduğunu vurgularken bayi
teşkilatlarına, satış ve servis teşkilatlarına
ayrı bir önem verilmesi gerektiğinin de
altını çizdi. “Özellikle satış sonrası destek
için personel yetiştiriyoruz. Bu şekilde hem
bir eğitim vermiş hem de bir kültür inşa
etmiş oluyorsunuz. Böylece hızlı bir değişim
meydana geldiğini de görüyorsunuz.”
şeklinde konuştu.

Sürücüsüz Araçların Geleceği

Soru-cevap ksımında sürücüsüz araçlara
da değinen Fiat İş Birimi Direktörü Altan 
Aytaç konu ile ilgili yaptığı açıklamada,  
“Bildiğiniz gibi elektrikli araçlar ve otonom 
sürüş otomotivde yükselen trendler. Bu 
araçlar ne kadar kısa sürede hazırlanabilir 
satış ve satış sonrası işlerimize nasıl bir 
etkisi olur? sorularının cevaplarını yakında 
alacağız. Muhakkak ki bir şeyler değişecek. 
Birçok markanın sürücüsüz araçlara 
yatırım yaptığını görüyoruz. Kısa vadede 
olmamakla beraber bu konuda da belirli bir 
yol alınacağını düşünüyorum. Bu araçların 
elektrikli olup olmayacağını bilmiyorum 
ama sürücüsüz araçların toplu  taşımada 
da önemli bir kullanım alanı olacağını 
düşünebiliriz.” dedi.

“Nokta Atışı Fiyat Verebiliyoruz”

Otomotivde ikinci el iş yapmak isteyenler 
için önemli bilgiler veren Borusan Manheim 
Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu ise sektörü 
değerlendirerek hedeflerine değindi. 
Terzioğlu, “Biz Manheim olarak Gebze 
merkezli, Çayırova’da 50 dönüm arazi 
üzerinde fiziki araç açık artırma yapıyoruz. 
Bu şekilde 26 bin araç satıyoruz. Onlineda 
ise yıl bittiğinde 1000’e yakın bir araç satmış 
olacağız.” dedi.

Fiyatlama modellerinden de bahseden 
Terzioğlu, “İkinci el araç fiyatlama modelimiz 
bulunuyor. Çok çeşitli yerlerden çeşitli 
araçlar alabildiğimiz ve bunu nakde 
döndürebildiğimiz için kazanç elde 
edebiliyoruz. Bunu da öncelikle geniş 
çerçevede bilgi sahibi olarak yapıyoruz.

Bir araç nakde nasıl döner, hangi 
donanımda, hangi kilometredeki araba 
fiyatını bulur gibi  verilere sahibiz ve bunu 
çoğaltarak doğru şekilde kullanabiliyoruz. 
Ayrıca internet platformundan da faydalanıp 
diğer ihaleleri takip ederek edindiğimiz 
bilgileri sistemimize ekleyerek size nokta 
atışlı fiyat verebilme şansına da sahip 
oluyoruz.” şeklinde konuştu.

OYDER’den

Manheim Türkiye Genel Müdürü
ZAFER TERZİOĞLU

IFM Girişimi Başkanı
ARTUNÇ KOCABALKAN
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inançla yapıldığının, çok geri çekilme 
yaşanmadığının da altını çizdi.  Kocabalkan, 
tüketicinin güven ve umudunun zamanla 
değişebildiğini vurgularken sürekli “kar, 
kar” deyip durmamak gerektiğini istikrarlı 
bir yapı ile istihdam yaratmanın çok önemli 
olduğunu belirtti.

“Kâr Marjının Düşmesi İş Yapma Azmini 
Düşürebilir”

Piyasadaki alım, satım ve kar arasındaki 
dengeye değinen Kocabalkan, “Eğer siz kar 
marjınızın artmayacağını ama satışların 
artacağını düşünüyorsanız yarın öbür 
gün kendinize bu işi ne kadar devam 
ettirebilirim diye soracaksınız.” dedi. Konut 
piyasasından örnek veren Kocabalkan, 
“Konut fiyatlarında alıcı konut fiyatlarının 
bir şekilde aşağı inmesini bekliyor. Satıcı 
ise eninde sonunda benim evimin değeri 
bu olmalı diyor ve dayanmaya devam 
ediyor. Ne olacak? O ev eninde sonunda 
satılacak. Ama bir milyon dolara mı 
satılacak 800 bin dolara mı ve ne zaman 
satılacak sorularını düşünmek gerekiyor. 
Burada maliyet baskısını unutmamak 
lazım ancak fiyat belirlemesi yaparken bu 
soruları önceden sormak ve buna göre 
pozisyon almak önemli.” dedi. 

Türk lirasının değer kaybı hakkında da 
konuşan Kocabalkan, “Bugün buraya 
geldik. Van’ın havasının kötüleşmeye 
başlayacağı, bozulacağı belliydi. Ama 
buna karşı hiçbirimiz hiçbir önlem 
almadık. Aynı şekilde bugün Türk lirası 
da değer kaybediyor. Buna karşı bir 
beklenti var mıydı? Vardı. Bu neydi? 
FED eninde sonunda faizleri artıracaktı. 
Artırmaya başladığı andan itibaren gelişen 
piyasalardan para çıkacak ve o zamanda 
Türk lirası değer kaybedecek. Bunlar 
bilinen sorunlar ama çözüm yok gibi 
gözüküyor. Yani piyasalarda çok büyük bir 
problem olduğu belli bir şeyin geldiği belli 
ama buna karşı önlem alınmadığı için farklı 
tepkiler oluşmaya başlıyor.” dedi. 

“Faizlerin Düşmesi Karlılığı Artırır”

Kocabalkan ayrıca Türkiye’de faizlerin 
yüksek olduğu ve bundan dolayı herkesin 
belli oranda zorluk yaşadığını iletti . 
“Faizlerin düşürülmesi ile bankacılık 
sektöründe karlılık artabilir. Bu şekilde 
daha fazla kişiye kredi verilebilecek ve kredi 
harcamaları da artacaktır. Yine faizlerin 
düşmesi ile bankaların kredi verebileceği 
şirket sayısı artacaktır. O zaman bankacılık 
sektörü üzerindeki riskin devlet tarafından 
yüklenilme riski ortadan kalkacaktır.” 
sözlerine yer verdi.

Devletin bütçe dengelerindeki negatif 
değişimin de fazla olduğunu kaydeden 
Kocabalkan, “Bu değişim aslında normal. 
Örneğin bir Ankara ziyaretimde Mehmet 
Bostan ile görüşmüştüm. Kendisi o zamanki 
Özelleştirme İdaresi Başkanıydı, sonra 
Varlık Sonu Başkanı oldu. Geçtiğimiz 
günlerde ise istifa etti. Varlık fonunun 
kurulmasında kendisi görevlendirilmişti. 
Bana, “Artunç Bey, Amerika’nın da yaptığı 
gibi Türkiye’de de bütçe açığını bir miktar 
arttırmak ekonomik aktiviteyi de bir 
miktar arttırmış olacak. Böylelikle biz 
varlık fonunu kurduğumuzda yapmış 
olduğumuz önemli sermaye birikimi yurt 
dışındaki firmalarla beraber yatırımı ve 
finansmanı da Türkiye’ye çekecek.” diyerek  
devlet bütçesindeki mevcut duruma dair 
açıklamada bulundu.

“Türkiye Çok Önemli Bir Pazar”

Türkiye’nin önemli bir pazar ve müttefik 
olduğunu belirten Kocabalkan, “Türkiye, 
Orta Doğu ile Avrupa arasındaki tampon 
bölgedir. O yüzden bugün her ne kadar 
eleştirilmiş olsa da Merkel mülteciler 
konusunda Türkiye’ye haksızlık edildiğini 
kabul etmiş ve dile getirmiştir. Bundan 
sonra da ilişkilerin devamı ve Türkiye 
ekonomisinin geleceği açısından Merkel 
veya Almanya ile ilişkilerin çok kritik 
olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Euro dolar paritesinin bundan sonra bir 
miktar dolar lehine değişmesi olasılığının 
altını çizen Kocabalkan,“Ancak bunun için 
henüz erken. Şu anda FED’in faiz artırımı 
ile beraber Türk lirasında gördüğümüz 
yükseliş, beklediğimiz 3.94’lere yükselişi 
sağlayacak bir hareketin olmayacağını 
gösteriyor. Bunu ne zaman göreceğiz? 
Amerika'da enflasyonun yükseldiği FED'in 
ise faiz artırımına geç kaldığı anlaşılacak. 
O zaman FED'in faiz artırımlarının daha 
da hızlandırıldığı fakat enflasyonu 
engellemekte yeterli olmadığını 
göreceğiz.” açıklamasında bulundu.

“Fark Artarsa Risk Kaçınılmaz Olur”

Risk yönetiminin de bu bağlamda çok 
önemli olduğunu dile getiren Kocabalkan, 
“Bankacılık sektörü riske yok edilmesi 
gereken bir unsur olarak bakıyor. Siz 
reel sektördekiler ise onu bir fırsat 
olarak görüyorsunuz. Ancak benim bir 
tezim var. Tutulan defterlerde farkı çok 
açmamak gerekiyor. Fark artarsa eninde 
sonunda finansal olarak ciddi bir risk 
ile karşılaşmak kaçınılmaz olur. Yani 
dayanabileceğiniz maksimum vade ve 
maksimum stok büyüklüğü konularında 
bir stres testi yapmak sağlıklı olacaktır 
“dedi.

Avrupa’dan bir örnek veren Kocabalkan, 
“Orada bankacılar ne kadar güçlü diye 
stres testi yapıyorlar. Mesela faizler 
3 puan artarsa ne olur? sorusunun 
cevabını test ediyorlar. Kendimize  Euro 
ve Dolar 5 TL olursa ne olur sorusunu 
soralım. Ben iyimser olmayı seven bir 
insanım ancak bu değişim bir günde 
bile olabilir. Amerika’daki dengelerin 
karışması bunun için yeterli. Bu Türkiye 
ile alakalı bir durum değil ancak burada 
sadece pratik olarak düşünmemiz ve 
risk yönetimi açısından benim ekstrem 
senaryolara dayanma gücüm var mı yok 
mu? Sorusuna cevap vermemiz gerekir.” 
dedi.
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Rahmi Koç’a 
Anlamlı
Hediye

Haber
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120 Yıllık Bir Geçmiş

Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç’a, 
Ahmet Çağan’ın kaleme aldığı, Türkiye otomotiv sektörünün 
dünü ve bugününü ayrıntılarıyla ortaya koyan Bir Tomofildir 
Muradımız adlı kitap hediye edildi. Ziyaret sırasında ülke 
ticari faaliyetinin ağırlıklı bir bölümünü oluşturan otomotiv 
sanayiye sağladığı katkılar ile bilinen Koç Holding’in 
sektördeki rolü ve katkılarına değinen Koç, hediye edilen 
kitabı büyük bir keyifle inceledi. 

Otomotivin Öncü İsmi: Koç Holding

Kitabı incelerken yaptığı yorumda Koç, sanayileşmenin 
yanı sıra pazarlama-satış-servis-yedek parça faaliyetlerinin 
de adım adım geliştiği günlerde büyük atılımlar yaparak 
herkese ulaşmayı hedeflemiş olduklarını belirtti.

‘Bayiliklere Önemli Görevler Düşüyor’

Kitapta da belirttiği gibi bayilik sistemi, potansiyel 
alıcıların ürünler hakkında doğru yönde bilgilendirilmeleri, 
gerektiğinde finansman ve sigorta işlemlerinde destek 
alabilmeleri, satıştan sonra da servis ve yedek parça 
hizmetlerinden yararlanmaları bakımından çok önemli bir 
rol oynadığının altını çizen Koç, müşteri memnuniyetini 
sağlamakta bayiliğe önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

Otomotiv sektörünün geçmişine ışık tutan 
ve gelecek nesillere kültürel bir katkı 
sağlamayı amaçlayan  “Bir Tomofildir 
Muradımız”, Koç Holding Yönetim Kurulu 
Şeref Başkanı olan Rahmi Koç’a hediye 
edildi.

ÖMER KOYUNCU, AHMET ÇAĞAN, CENK ÇİMEN, ZEYNEP FİDAN SOYSAL, 
RAHMİ M. KOÇ, MURAT ŞAHSUVAROĞLU, UĞUR YALÇINKAYA

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT ŞAHSUVAROĞLU

Koç Holding A.Ş. Onursal Başkanı 
ve Yönetim Kurulu Üyesi 
RAHMİ M. KOÇ

CENK ÇİMEN AHMET ÇAĞAN RAHMİ M. KOÇ
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Otomotiv Sektörü 
Ekonomik 
Büyümeye Ciddi 
Katkı Verdi

1989’dan bu yana bankacılık 
sektöründe farklı pozisyonlarda 
görev alan, 2013 yılı itibarı ile 
Garanti Bankası Ticari Bankacılık 
Genel Müdür Yardımcılığı görevine 
atanan Recep Baştuğ ile ekonomi 
ve otomotiv sektörüne dair 
konuştuk.

2017 yılını dünya ekonomisi 
açısından kısaca değerlendirebilir 
misiniz? 

Küresel ekonomideki toparlanmayla 
beraber, gelişmiş ülke merkez bankaları 
da para politikalarında normalleşme 
adımları atmaya başladılar. Global kriz 
sonrası; rekor düşük seviyeye inen 
faizlerin yanı sıra, tahvil alımları yoluyla 
yaratılan parasal genişlemenin de yavaş 
yavaş sona ereceğini düşünüyoruz. 

Avrupa’da ekonomik aktivitedeki güçlü 
görünüm sürüyor. Beklentiler de olumlu 
performansın süreceği yönünde. Bu 
noktada, Almanya başı çekmeye devam 
ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın 
(ECB) da Ekim’de duyurduğu yol haritası 
kapsamında; 2018 yılı itibarıyla tahvil 
alımlarını azaltıp, 2019’da alımlara son 
vereceğini tahmin ediyoruz. İngiltere’de 

ise, Avrupa Birliği’nden çıkış sürecine 
(Brexit) ilişkin net bir yol haritası 
çizilmemekle birlikte sürecin iki yıl 
devam etmesi ve ülkenin Mart 2019'da 
AB'den ayrılması öngörülüyor. İngiltere 
Merkez Bankası’nın ise gelişmiş ülkeler 
arasında en yüksek enflasyona sahip 
olması nedeniyle kısa vadede faiz 
artırımlarına başlayabileceği piyasalarca 
takip edilen diğer konulardan biri.

Amerika ekonomisi ise büyüyor ve 
büyüme trendinin devam etmesini 
bekliyoruz. Ekim ayı itibarıyla bilanço 
daraltma sürecine başlayan ABD 
Merkez Bankası (FED)’nın Aralık’ta 
üçüncü faiz artışını yapması bekleniyor. 
FED güçlü iletişim politikasıyla finansal 
piyasaları önümüzdeki döneme 
hazırlıyor. Garanti Bankası olarak 
beklentimiz, FED’in gelecek yıl iki defa 
faiz artışı yapacağı yönünde. Amerika’da 

yaşamı olumsuz etkileyen kasırgaların 
ekonomiye maliyeti büyük olsa da 
büyüme üzerindeki etkilerinin minör 
olmasını bekliyoruz. 

Gelişen ekonomilere baktığımızda; 
Çin hükümeti tarafından ortaya konan 
destekleyici politikalar sayesinde, 
ülkede ekonomik performans 
beklentilerin üzerinde devam ediyor. Bu 
durum da ticaret kanalıyla, diğer gelişen 
ekonomilerin toparlanmasına yardımcı 
oluyor. Nitekim, IMF de Ekim ayında 
yaptığı son güncellemede, özellikle 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen 
Avrupa ekonomileri için büyüme 
beklentisini yükselterek, gelişen 
ekonomiler için büyüme tahminini 
%4.6’dan %4.9’a taşıdı.

Özetle, önümüzdeki dönem finansal 
koşulların sıkılaştığı, maliyetlerin 

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı

RECEP BAŞTUĞ

Pencere

RÖPORTAJ



yükseldiği bir dönemin habercisi olabilir. 
Bu durum, Türkiye gibi dış finansman 
ihtiyacı olan gelişen ekonomiler için 
sermaye akımlarını daha önemli kılacak.

Türkiye için de kısa bir değerlendirme 
alabilir miyiz? 

Elbette. Türkiye ekonomisinin esnek 
yapısıyla bu zamana kadarki şoklara karşı 
dayanıklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. 
2016 yılındaki iç ve dış şoklara rağmen, 
Türkiye ekonomisi %3,2 ile ılımlı büyümeyi 
başarmıştı. 2017 yılının ilk yarısında 
ise; ekonomik aktivitenin özel tüketim, 
ihracat ve yatırımların da etkisiyle güçlü 
toparlandığını gözlemledik. 

3. çeyreğe ilişkin göstergeler de baz 
etkisinin katkısıyla %8’in üzerinde 
bir büyümeye işaret ediyor. Yılın son 
çeyreğinde, ekonomi büyüme eğiliminde 
üçüncü çeyreğe oranla bir miktar 
yavaşlama beklesek de; 2017 yılı için 
büyüme beklentimizi %6’ya taşıdık. 
Bunda tabii ki, Hazine garantili Kredi 
Garanti Fonu (KGF)’nun etkisi büyük. 
Kredi arzının gecikmeli etkilerini ve artan 
arza bağlı olarak oluşan talep etkisini 
düşündüğümüzde, KGF’nin büyümeye 
etkisi maksimum üçüncü çeyrekte 
gözlemlendi. 2017 yılı büyümesine toplam 
pozitif etki ise, hesaplamalarımıza göre 
1-1,5 puan arası olacak.

Gelecek yıl için ise, hükümetin Orta 
Vadeli Program’da büyümeyi ve istihdamı 
yüksek tutmayı hedefleyen politikalarını 
dikkate alarak, Türkiye ekonomisinin %4,5 
büyüyeceğini tahmin ediyoruz. 

Bütün bu ekonomik gelişmeler 
çerçevesinde, otomotiv sektörünü 
nasıl görüyorsunuz?  

2017’nin ilk 9 aylık bölümüne 
baktığımızda, sektör toplam üretimi 
yıllık %18 artarken, bu rakam otomobil 

için %31 oldu. Aynı dönemde 
otomotiv ihracatındaki artışın da güçlü 
seyrederek %24 olduğunu görüyoruz. 
Otomotiv ithalatının da %8’lik daralma 
gösterdiği bu dönemdeki güçlü ihracat 
performansının, ekonomik büyümeye 
net ihracat üzerinden ciddi katkı verdiğini 
söyleyebiliriz. 

Türkiye ekonomisindeki büyüme 
beklentimizin %4,5 seviyesinde olduğunu 
konuşmuştuk. Tüketimle desteklenecek 
güçlü büyüme trendinin,  2017 ye göre 
iç pazara daha fazla hareket getirmesini 
bekliyoruz. İç Pazar talebinin araç 
satışlarına yansımasının ise ağırlıklı 
olarak distribütörlerin kur artışına 
verecekleri reaksiyon ve bu bağlamda 
ortaya koyacakları fiyatlama politikaları ile 
şekilleneceğini düşünüyoruz.

Bankacılık sektörünün ve Garanti 
Bankası’nın otomotiv sektörüne 
yarattığı katma değer sizce nedir? 

Öncelikle şunu 
söyleyebilirim; 
otomotiv sektörü 
Türkiye ekonomisi 
için lokomotif 
sektörlerden bir 
tanesi. Sektörü 
destekleyen yan 
sanayi ve hizmet 
sektörlerini de 
düşündüğümüzde; 
ithalat, ihracat 
ve en önemlisi 
istihdam anlamında 
çok önemli bir 
değer yaratıyor. 
Türkiye pazarında 
halihazırda faaliyet 
gösteren 30 
distribütör ve 1.100 
civarında yetkili satıcı 
bulunuyor. Özellikle 
markaların kendi 
tüketici finansmanı 
şirketlerinin güçlü 
birer oyuncu 
olduğu bu pazarda, 
çok ciddi bir 
rekabetin olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Taşıt kredileri 
pazarının gelişimini 
değerlendirecek 
olursak; 2015’teki 

%21’lik büyümenin ardından 2016 yılını 
%3 büyüme ile kapatan taşıt kredileri, 
Üçüncü çeyrek  itibarıyla geçen yıl sonuna 
göre %1 oranında büyüyerek, 45,3 milyar 
TL’lik büyüklüğe ulaştı. Bankamızın taşıt 
kredilerindeki pazar payı ise 5,1 milyar TL 
hacim ile %11,3’e ulaşmıştır.

Biz Garanti Bankası olarak; taşıt 
finansmanını hem bayi hem de nihai 
tüketici bağlamında çok önemsiyoruz. 
Toplam pazara baktığımızda Garanti 
Bankası en büyük üç oyuncudan biri ve ilk 
üçe adını yazdırmayı başaran tek banka 
konumunda.     

Bu başarı elbette tesadüfi değil; otomotiv 
sektörü özelinde yapılanmış bir Tüketici 
Finansmanı Birimi olan tek bankayız. Bayi 
odaklı iş modelimiz ile iş ortaklarımıza da 
değer yaratmak için çalışıyoruz. 

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür 
ederiz.

“2017 yılı için
büyüme
beklentimizi
%6’ya taşıdık.”
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NADA Finansal Profil 
Raporu’nu Yayınladı

Amerikan Ulusal Otomobil Bayileri 
Derneği NADA, Yılda iki kez Otomotiv 
Yetkili Satıcıları için detaylı bir finansal 
profil raporu üretmektedir.  2017 yılının 
ilk yarısı değerlendiren bu raporda 
otomotiv endüstrisinin perakende 
tarafındaki kilometre taşlarının 
detayları gözler önüne serildi.

Ocak-Haziran 2017 verilerini 
içeren rapora göre;

• ABD’de 16.812 yetkili satıcı 
bulunuyor. Bu satıcılar 8.4 milyon 
binek ve hafif + ağır ticari araç 
satışı gerçekleştirdiler.

• Toplam yeni araç satışları 490 
milyar doları aşmış durumda.

• Bayilikler 158 milyon adedin 
üzerinde servis iş emri yazdı ve 
parça satışları 54 milyar doların 
üzerinde gerçekleşti.

2017 yılının ikinci çeyreğinde 
bayilik istihdamına bakıldığında 
çalışan sayısının 1,1 milyonu 
aştığı görülüyor. Yetkili Satıcılar 
tarafından sağlanan doğrudan 
istihdama ek olarak, diğer 
işlerde de bir milyondan fazla 
ek istihdam ile fayda sağlanmış 
ve 2017 yılının ilk altı ayında 
ise Yetkili Satıcılar sözleşmeli 
çalışanlarına ve diğer hizmetlere 
yaklaşık 33 milyar dolarlık ödeme 
gerçekleştirmiş durumda.

Bu verilere bakıldığında Yetkili 
Satıcı çalışanlarının gelirleri ve 
toplam tazminatları son birkaç 
yıldır sürekli artış gösterdiği 
söylenebilir.

Otomotiv bayileri diğer 
perakende sektörlere oranla 
daha yüksek tazminatlar ödüyor. 
Bununla beraber bayiler diğer 
tüm endüstrilerden daha fazla 
maaş ödemekle övünüyorlar. 

RAPOR
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Otomotiv Bayileri istihdamının 2017 
sonunda tüm zamanların en yüksek 
değerine ulaşması bekleniyor.

Bir otomotiv bayisinde istihdam,  
ABD’de orta sınıfın en önemli iş 
alanlarından birisi olmuş, müşteriler 
de bundan yararlanmıştır. Bayiler 
arasında araç satımı ve servis 
konularında oldukça sağlıklı bir 
rekabet mevcut. Bu da tüketiciler için 
sürekli iyi fırsatlar anlamına geliyor. 

Yine NADA'nın verilerine göre 
satışların arttığı ancak son beş yıldır 
kârlılığın %2,5 civarında seyrettiği 
görülebilir ki bu da sağlıklı rekabetin 
önemli bir kanıtı olarak düşünülebilir.

NADA 'da sağlanan bilgilere ek 
olarak, Uluslararası Tüketici Kredileri 
Raporlama Ajansı Experian'ın 
yeni ve ikinci el araç raporundan 
faydalanılmış ve bu istatistikler 
içerisinde ortalama aylık ödeme, 
ortalama kredi süresi, leasing ve daha 
fazlası yer almıştır.



RAPOR
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“Otomobiller 
Artık Yaşam 
Alanına Dönüşmüş 
Durumda”

"Tasarımlarda farklılaşan 
otomobiller, aksesuarlar ile 
kişiselleştirilebiliyor ve müşteri 
ihtiyaçlarına yanıt veriyorlar."

Değerli Otoban okurları, 

Son iki yazıda otomotivin gelecek 
vizyonunu ve yaşayacağı değişimi, bunun 
sektörümüze ve satış sonrasına etkilerini 
irdelemeye çalıştım.

Gelecek ne getirirse getirsin, gerek hizmet 
gerek ürün anlamında, müşteriyi merkeze 
yerleştirmek her zaman esas olacak. 
Satış sonrası hizmetlerinin, otomobilin 
satış anında başladığı inancındayım. Bu 
aşamada memnun olacak müşteriler 
servislerimize gelecek, beklentileri 
karşılanmış ve bu hizmetten memnun 
olanlar ise yeniden plazalarımıza gelerek 
otomobillerini yenileyecekler. 

Gelecek vizyonumuzu, bahsettiğim 
satış/satış sonrası çemberine bir şekilde 
yerleştirebiliriz. Ancak müşterilerimiz, 
gelecekte de bugün olduğu gibi ürün 
ve hizmet anlamında kişisel dokunuşlar 
bekleyecek ve kendilerini özel hissetmek 
isteyecekler. 

Bugün bu kişisel dokunuşun en somut 
uygulamasının otomobil aksesuarları 
olduğu inancındayım. Marka fark 
etmeksizin artık ürünlerin teknolojik 
anlamda birbirine çok yaklaştığı gerçeğini 
de göz ardı etmemek gerekiyor. 
Otomobiller artık içinde zaman geçirdiğimiz 
bir yaşam alanına dönüşmüş durumda. 
Tasarımlarda farklılaşan otomobiller, 
aksesuarlar ile kişiselleştirilebiliyor ve 
müşteri ihtiyaçlarına yanıt veriyorlar. 

Teknolojinin gelişmesiyle birçok özelliği 
bir arada tutan ve hayatımızı kolaylaştıran 
ürünler, sürücü ve yolcuların konforunu 
sağlayan tüm destekleyiciler, otomobillerin 
vazgeçilmez parçaları olma yolunda hızla 
ilerlemekte.

2011 yılında Fransa’nın Marsilya 
bölgesine yaptığım şebeke ziyaretinde, 
dikkatimi çeken en önemli şey araçların 
kesinlikle aksesuarsız satılmamasıydı. 
En çok satılan aksesuarı sorduğumda 
ise çeki demiri cevabını almıştım. 
Römork ve karavan kültürünün 
olduğu bu bölge için bu aksesuar bir 
vazgeçilmezdi. 

Elbette, Fransa ile kültürel anlamda 
birçok farklılıklarımız olduğunu 
söylemeli ve Türkiye pazarı ile 
karşılaştırmanın çok doğru olmadığını 
da kabul etmeliyiz. 

Bizler de sektörde kendi bölgemizin, 
markamızın ya da modellerimizin 
vazgeçilmezini belirlemeliyiz. Yetkili 
satıcılıkların ek satışları artırması ve 
gerek aksesuar gerek ise uzatılmış 
garanti, kasko gibi sadakat artırıcı 
ürünlere yönelmesi gitgide önem 
kazanıyor. 

Bu aşamada satış danışmanlarına 
büyük iş düşüyor. Yetkili satıcılıkların 
ve markaların yüzü olan satış 
danışmanlarının müşteri ihtiyaçlarını 
anlaması ve bu talebe göre ürün ya da 
ürünler sunması, sadece otomobilin 
o anlık satış süreci için değil aynı 
zamanda satış sonrası karlılığı ve 
sadakati için de önem kazanıyor.

Bugün baktığımızda showroom içinde 
sergilenecek aksesuarlar, otomobilleri 
kişiselleştirmeye yardımcı olurken, 
satılan araç başına düşen aksesuar 
cirosunda halen ciddi bir potansiyelimiz 
olduğunu da belirtmek lazım. 

Reynolds & Reynolds 2015 yılında 
Amerika için yaptığı bir araştırmada 

global aksesuar pazarının 40 milyar 
USD civarında olduğunu söylerken, 
on müşterinin altısının 1.500 USD ve 
üzeri harcama yapmaya hazır olduğunu 
belirtiyor. 

Ülkemiz özellikle yan sanayi ve üretim 
anlamında çok geniş bir tedarikçi 
yelpazesine sahip. Bu da sektörümüz 
için, hem kalite hem de fiyat anlamında 
müşterilerimize farklı ürünler sunma 
konusunda avantaj sağlarken, sektörün 
üretimine ve ihracatına da destek 
olmak anlamında umut vadediyor. 

Otomobilin satış anında yapılacak teklif 
kadar, montajın zamanında yapılması 
ve teslimat anında müşteriye kendini 
özel hissettirmek bu konuda ne kadar 
önemli ise, aksesuar bulunurluğu 
ve montajı ile satış ve satış sonrası 
birimleri arasındaki uyumu sağlamak da 
bir o kadar gerekli.

Cep telefonu aldığımızda ilk baktığımız 
şey aksesuarları değil mi? Cam filmi, 
telefon kılıfı derken görsel açıdan da 
kendimize özel bir telefon istiyoruz. 

Müşterilerimizin, otomobillerini teslim 
aldığı anın hayatlarındaki önemli 
anlardan biri olduğunu biliyoruz. 
Onların memnuniyetini ve sadakatini 
aksesuarlar ile artırmak mümkün iken 
Yetkili Satıcılarımız için ise ayrı bir kar 
merkezi yaratabiliriz. Önemli olanın 
teklif etmek ve ürünleri sergilemek 
olduğunu düşünüyorum.

Bu yazı vesilesi ile Otoban dergisinin 
100. sayısını kutluyor ve uzun bir yayın 
hayatı diliyorum.

Bol satışlar. 

Groupe Renault Yedek Parça Ticari Direktörü
KAAN YAVAŞ

Geniş Açı
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Genç Oyder

“Otomobil Satıcılığı İnanılmaz 
Keyifli Bir İş”

Genç Oyder CEO Club interaktif buluşmaları kapsamında düzenlenen panelin bu seferki 
konuğu iş hayatına 1993 yılında OYAK Renault’ta başlayan ve kariyerine 2001 yılında 
Renault’un Fransa’daki Merkezi’nde Stratejik Planlama ve Ticari Direktörlük görevlerinde 
devam ettikten sonra 2015’te NISSAN Türkiye Genel Müdürlüğü ile devam eden Sinan Özkök  
oldu. Özkök sektöre dair değerlendirmelerde bulundu.

Genç Oyder CEO Club interaktif 
buluşmaları kapsamında düzenlenen 
panelin bu seferki konuğu iş hayatına 
1993 yılında OYAK Renault’ta başlayan 
ve kariyerine 2001 yılında Renault’un 
Fransa’daki Merkezi’nde Stratejik 
Planlama ve Ticari Direktörlük 
görevlerinde devam ettikten sonra 
2015’te NISSAN Türkiye Genel 
Müdürlüğü ile devam eden Sinan 
Özkök konuk oldu. Özkök sektöre dair 
değerlendirmelerde bulundu.

Oyak Renault Bursa’daki otomobil 
fabrikalarında iş hayatına başlayan 
ardından otomotiv sektöründe kariyer 
basamaklarını hızla tırmanan ve şu 
anda NISSAN Türkiye Genel Müdürlüğü 

yapan 47 yaşındaki Sinan Özkök Genç 
Oyder CEO Club interaktif buluşmaları 
kapsamında düzenlenen panelde 
konuştu.

Stratejik pazarlama, ürün müşteri 
beklentileri, müşteri profilleri, stratejik 
pazarlama gibi alanlarda uzmanlıkları 
bulunan Özkök, yurtiçi ve yurtdışı 
deneyimlerinden bahsetti.“Fransa’da 
3 sene Bölge Müdürlüğü yaptım. 
Paris’te 2 tane Bölge Müdürlüğü 
vardı, bir tanesi Doğu, bir tanesi Batı. 
Ben Doğu’ya baktım bütün o Euro 
Disney’in olduğu bölgedeki 15 tane 
bayiden sorumlu bölge müdürüydüm. 
Altımda bölge satış koordinatörleri, 
bölge servis koordinatörleri, bölge 

yedek parça koordinatörü ve bölge 
finans koordinatörü olmak üzere böyle 
6-7 kişilik bir ekibim vardı. Çok şey 
öğrendim.” dedi. 2007’de dönme kararı 
alan Özkök 1 Ekim 2015 itibariyle de 
Nissan Türkiye’nin Genel Müdürü olarak 
görevine başladı. 

“Dünyanın bir numaralı otomotiv 
grubu Renault, Nissan ve Mitsubishi”

Sekizinci ay sonu itibarı ile Türkiye’nin ve 
dünyanın bir numaralı otomotiv grubunun 
7 milyon satış adedi ile beraber Renault, 
Nissan ve Mitsubishi’nin içinde olduğu 
otomotiv grubu olduğunu söyleyen Özkök 
şöyle devam etti, “Başkanımız Ghosn, 
en son yaptığı açıklamada da 2 hafta, 3 
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hafta kadar önce bu 10 milyonluk satış 
hacminin yıllık bazda baktığımızda 2022 
senesinde 14 milyona taşıma hedefini 
koydu. Yani 5 sene içerisinde 2022’ye 
kadar her sene % 8, toplamda % 40 artı 
4 milyonluk satış hacmine ulaşmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

“Ekibinizle olan iletişim önemli”

“Ekibiniz çok iyi, devamlı ne istiyorsanız 
yapıyor, her şeyiyle sizinle hemfikir ve bu 
adamdan hiçbir zarar gelmez dediğiniz 
anda bir bakmışsın adam ertesi gün 
gitmiş. Hiçbir zaman bilemezsin. Marka 
için de zor bir durum bayi için de… Ama 
bir yerde eğer ki hayırlı taraf yolları 
ayırmaksa o tarafa doğru gitmek lazım.
Bizim ekip diyorum Renault tarafı Genel 
Müdürümüz o zaman Sloven asıllıydı. 
İnsan Kaynakları Müdürü Romen, 
Fransa’dan 2 tane Kriz Danışmanı geldi, 
sosyal sorunlarda sendikalar ile çalışacak. 
Bölgeden bir tane İnsan Kaynakları 
Direktörü geldi Rus, karşıda ustabaşıları 
var… Sonuç alıyorsan problem yok ama 
alamıyorsan sorun var. Şimdi iletişim çok 
önemli, Türkçe konuşmak çok önemli. 
Ancak iletişim koptuğunda aynı dilden 
konuşsan bile zaten o mesafe girdiğinde 
başarılı olmana imkan ve ihtimal 
yok.” diyen Özkök bayiliklerdeki ekip 
çalışmasının önemine değindi.

“İnsanları mutlu ediyoruz”

Kariyerine baştan başlasa yeniden 
otomotiv sektörünü tercih edeceğini 
söyleyen Özkök, “Çünkü insanları mutlu 
ediyoruz, teslimat anında bir müşterinin 

yüzündeki hissiyatı görüyor musun? 
Hangi çamaşır makinesi aynı hissiyatı 
veriyor, hangi tencere tava satıcısı o hissi 
yapabilir? Otomobil satıcılığı inanılmaz 
keyifli bir iş.” dedi.

“Sektörde yeni oyuncu yok”

Sektörün dünü ve bugününe de 
değinen Özkök şunları söyledi, “Çok 
güzel paralar kazandığımız dönemler 
oldu. Kaç senede sektöre kaç kişi girdi 
yani yeni oyuncu yok sektörde bugün. 
Bayilik çok önemliydi ama şu an karlılık 
var mı? Yok. O zaman sadece satıştan 
kar vardı. Şu anda Anadolu tabiri ile 
otomotivle ilgili artık cıcığını bıcığınıyan 
yana koyup yönetebiliyorsanız bu işi 
yapacaksınız arkadaş. Bir de 1960-1980 
deki Türkiye... Yani kusura bakma biraz 
değişiklik oldu değil mi? Enflasyon var 
bir başka şeyler var değil mi? Sadece 
şunu söylemek istiyorum karlılık yok 
derken ben şuna bakıyorum neye 
göre karlılık yok ha bütün diğer bayiler 

Türkiye’deki otomotiv sektörü herkes 
kazanıyorsa bir tek ben enayiysem ve 
kazanamıyorsam problem var.”

Sektörü merak edenler “Bir 
Tomofildir Muradımız”ı okusunlar

Geçmişten günümüze sektördeki 
tüm gelişmeleri bulabilecekleri bir 
kaynak olduğunu belirten Özkök, 
“OYDER’inçok güzel bir çalışması 
var adı Bir Tomofildir Muradımız. 
Yazar Ahmet Çağan tarafından 
titizlikle kaleme alınmış bu çalışmayı 
kitapçılardan şiddetle isteyiniz, ısrarla 
talep ediniz. Her dem geliştiğini görün 
yani 30’lardan, 40’lardan, 50’lerden, 
60’lardan Türkiye’deki esas Türk 
bankalarının gelişmesi ile Tofaş’ın 
Oyak Renault’un gelişmesi… İnanılmaz 
bir eser.” diyerek sektörde geçmişten 
günümüze değişen dengeleri verilerle 
görmek isteyenlere kitabı tavsiye etti.
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Yeni Dünyada Hasar 
Onarım Servisleri 

Son beş yıldan bu yana üretilen 
araçlar ile bundan sonra üretilecek 
araçların hepsi bağlı (connected) 
araçlar olacak. Bu da  “Bu araçlar 
neye veya nereye bağlı?” sorusunu 
akıllara getiriyor.

1913 yılında Henry Ford, Model T için 
saatte 1,8 metre hızla ilerleyen ilk 
hareketli montaj hattını kurmuş ve bu 
sayede 12 saatten uzun olan montaj 
süresini bir buçuk saate düşürmüştür. 
Bu yeni üretim yönteminin kullanılması 
üretimi etkileyici bir oranda arttırmakla 
birlikte asıl önemli etkisi; ulaştırma 
endüstrisini bütünüyle yeniden 
şekillendirmesi ve neredeyse baştan 
yapılandırmış olmasıdır. Otomobil 
üretiminin yeni başladığı yıllarda 
ulaşım için at ve katır gibi hayvanlar 
kullanılmaktaydı. Hareketli montaj 
hattı sayesinde otomobil üretiminin 
hızlanmasıyla birlikte birim maliyetler 
azalması otomobilleri satın alınabilir 
hale getirmiş ve takip eden 15 yıl içinde 
ulaşım için kullanılan hayvanların oranı 
%20 azalırken otomobil adedi ise %1.200 
artmıştır. 

Hareketli montaj hattının etkisi sadece 
bununla sınırlı kalmamış, her yenilik 
sonrasında olduğu gibi otomotiv 
sektöründe de devralma ve birleşmeler 
yaşanmıştır. 1900’lü yılların başında 300 
adet civarında olan otomobil fabrikası kısa 
süre içinde azalmış ve geriye çok az sayıda 
otomobil üreticisi kalmıştır. 

Model T’nin 1908 yılında imal edilişinin 
ardından geçen 110 yıl içinde sektörde 
birçok yenilik ve değişiklik meydana 
gelmiştir. Ancak günümüzde otomotivde 
bu gelişmelerden çok daha farklı birtakım 
değişiklikler oluyor. Birbiriyle konuşan 
arabalar, kendi kendine hareket eden ve 
yolcularını bir yerden bir yere sürücüye 
ihtiyaç duymadan ulaştıran araçlar, 
elektrikle çalışan hatta akşamları 
depoladığı elektrikle evi aydınlatan 
otomobiller… Yenilikleri yakalamak bir 
yana takip etmekte bile zorlandığımız 
zamanlar olabiliyor.

Değişikliklerin her biri birbirinden 
farklı ve birbirinden muazzam... 
Eskiden otomotiv yan sanayisi için ana 
tedarikçiler kendi kulvarlarında hareket 
ederlerdi. Kimi dişli kutusu, kimi ise fren 
sistemi geliştirirdi. Ancak günümüzde 
işler eskisi gibi değil. Yapılan araştırmalar, 
global otomotiv üretiminin önümüzdeki 
10 yıllık dönemde yıllık %3,5 oranında 
artacağını gösteriyor. Bu da tedarikçilerin 

yoğun bir araştırma geliştirme sürecine 
girmesini ve hızla yeni teknolojiler 
üretmesini mecbur kılıyor. Ancak 
otomotiv şirketleri tedarikçi araştırma 
yapsın beklerim demiyor, parası olan 
şirket ihtiyacı olan şirketi alarak büyümeyi 
seçiyor. Buna örnek olarak 2014 yılında 
Alman yan sanayi firması ZF’nin Amerikan 
menşeli TRW’yi 12,4 milyar dolar ödeyerek 
satın almasını verebiliriz. ZF TRW'yi satın 
aldığında kendi Ar-Ge’sini yaparak zaman 
kaybetmek yerine TRW’nin otonom 
araçlarda kullanılan radar ve görüntü 
cihazlarına erişim imkânı elde etmiş ve bu 
da firmayı kısa sürede birkaç adım daha 
ileriye taşımıştır. 

Otomotivdeki değişim rüzgârına büyük bir 
hızla devam ediyor. Yasal mevzuatlar da 
bu ilerlemeyi ciddi oranda desteklemekte. 
Düşük karbon salınımı, hafif ama sağlam 
gövde yapısı, kaza sırasında yolcuların 

Sektörden

Arkeon Danışmanlık Genel Müdürü
AYHAN DAYOĞLU
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riskini en aza indiren gövde yapısı ve 
bunlarda kullanılan malzemeler, tüm 
bildiklerimizi hızla değiştiriyor. Yapısal 
değişikliklerin yanı sıra muazzam bir 
bilgi kullanımı ve üretimi de söz konusu. 
Sıradan bir aracın elektronik sistemlerinde 
kullanılan yazılım kodu satır sayısı artık 
100 milyonun üzerinde. Bahsettiğim 
bilginin önemini daha iyi vurgulamak için 
F22 savaş uçağında 1,7 milyon ve Boeing 
787’de 6,5 milyon kod kullanıldığına 
dikkatinizi çekmek isterim.

Neden bu kadar çok kod var? Bu 
araçlar neden bu kadar akıllı?

Son beş yıldan bu yana üretilen araçlar 
ile bundan sonra üretilecek araçların 
hepsi bağlı (connected) araçlar olacak. 
Burada  “Bu araçlar neye veya nereye 
bağlı?” sorusunu akıllara getiriyor. 
Teknolojinin kullanılmaya başlandığı 
dönemlerde sadece acil durumlar için 
irtibat sağlanabilirken günümüzde araçlar 
trafikte diğerleriyle de bağlantı halinde. 
Araçlar haritaları kullanarak yolcuları 
dilediği yere götürüyor, hatta trafik 
yoğunluğuna bağlı olarak farklı alternatif 
güzergâhlar önerebiliyorlar. Sistemlerinde 
herhangi bir sorun ya da arıza olduğunda 
dilediğiniz kişiye haber veren bir sistemleri 
bile mevcut. Size müzik, TV, vb. eğlenceleri 
sunuyor hatta aracınızdan inmeden 
ekran üzerinden banka işlemlerinizi 
bile yapabiliyorsunuz. Kısaca günümüz 
otomobilleri siz ne isterseniz onu 
yaparken bir yandan da sizi bir yerden 
diğerine taşıyor. 

Araçlarınız sizin istediklerinize ulaştırırken 
araç üreticileri, sigorta, filo vb. hizmet 
sağlayıcıları da araçlarınıza ulaşabiliyor. 
Sigorta şirketleri bağlı araç teknolojisini 
kullanarak şoförün kullanım profilini 
tespit edebiliyor, aracınızı ne şekilde 
kullandığınıza dair bilgileri toplayarak 
analiz ediyor ve poliçe fiyatlandırmasını 
bu bilgiler ışığında yapıyor. Özetle iyi 
bir şoförseniz ve aracınıza iyi bakıyor 
iseniz sigorta poliçenize o oranda 

daha az ödeme yapıyorsunuz. Ayrıca 
aracın çalınması durumunda araca 
uzaktan erişerek hareketini engelliyor, 
genç sürücüleri yakından takip ederek 
uyarabiliyor. Bağlı araç teknolojisini daha 
birçok alanda özellikle hasar yönetiminde 
de kullanmak mümkün.

Araç teknolojisindeki gelişmeler baş 
döndürücü bir hızla ilerlerken, sektörde 
“zincir olma, zincir yaratma” global 
bir trend haline geliyor. Zincirleşme, 
müşteri beklentilerini derinden etkileyen 
bir durum. Çünkü tüketiciler bir kahve 
zincirinde yaşadıkları deneyimi, hasar 
onarım merkezinde de yaşamak istiyorlar. 
Bu da oyunun eski kurallarını bozarak 
başarı kriterlerini değiştiriyor ve yalnız 
başına iş yapma dönemini yavaş yavaş 
bitiriyor. 

Kim ne derse desin, etrafımızda ne kadar 
çok görürsek görelim zincir mağaza 
yaratmak zor zanaat! Bunun için baştan 
sona tüm iş süreçlerinin, sistemlerinin, 
teknolojilerinin ve performans kriterlerinin 
yeniden yazılması ve ilgili tüm paydaşlarla 
entegre edilmesi gerekiyor. Bunu başaran 
zincirler büyüyor, yapamayanlar yok 
oluyor. 

Otomotiv tedarik sisteminde başlayan 
birleşme ve konsolidasyon hasar onarım 
servisleri arasında da hızla yayılmakta. 
2008 krizi sırasında Amerika’da bu hıza 

ayak uyduramayan ufak servislerin sayısı 
büyük oranda azaldı. Bu da zincir hasar 
onarım servisleri gücüne güç katmış 
oldu. Amerika’da dört büyük hasar 
onarım servis zinciri olan Caliber, Abra, 
Service King ve Boyd & Gerber;  2008’den 
itibaren nokta sayısını hızla arttırmış bu 
sırada hasar onarım servisi olan üretici 
yetkili servis oranı %37’ye gerilemiştir. 
Hasar onarımından bekledikleri geliri 
elde edememeye başlayan marka 
yetkili servisleri çareyi zincir servislerle 
anlaşmalar yapmakta bulmuş, bunun 
sonucu olarak dört servis zincirinin 
toplam servis sayısı yıllık %33 gibi 
muazzam bir oranla artmış ve artmaya 
da devam etmiştir. Bu şirketlerin 2016 
itibariyle toplam servis sayıları 1.400, 38 
milyar dolarlık ABD hasar onarım pazarı 
içindeki pazar payları ise %20 olarak 
gerçekleşmiştir. 2020 senesinde ulaşmaları 
beklenen pazar payı ise %25 olarak tahmin 
edilmektedir.

Hızlı gelişmeyi tetikleyen faktörlerin 
başında sigorta şirketlerinin geldiğini 
rahatlıkla ifade edebiliriz. Sigorta 
şirketleri tamir ettirmek yerine 
onarım performansına odaklanarak 
hasar maliyetlerini optimum şekilde 
yönetebileceklerini fark ettiklerinden 
beri bu durum bu şekilde devam ediyor. 
Eskiden ikili ilişkilerle şekillenen çalışma 
şekilleri artık performansa dayalı olarak 
yönetiliyor. Servis sigorta şirketinin 
performans göstergelerini (onarım 
süresi, müşteri memnuniyeti, ikame araç 
maliyetleri, parça onarma oranı, ortalama 
dosya maliyeti, vb.)  ne kadar başarılı 
yerine getiriyorsa ilişkisi aynı oranda 
pozitif bir hale dönüşmekte.

Ayrıca birçok sigorta şirketi müşterilerini 
anlaşmalı olduğu servislere yönlendiriyor. 
Yönlendirmenin temel koşulunu tabi ki 
servisin performansı belirliyor. Bu tespitin 
yapılabilmesi için en önemli faktör; servis 
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ile sigorta şirketinin bilgi ve yönetim 
sistemlerinin birbiriyle bağlantılı olması. 
Operasyonel tarafta durum böyle iken 
sigorta şirketleri yönlendirme yaptıkları 
servis zincirinin marka bilinirliğine de 
büyük önem veriyor. 

Bütün bunlar doğrultusunda hasar 
yönetimi mevcut teknolojik gelişmelerin 
etkisiyle ciddi bir değişim içinde. Bağlı 
araçlar hasar süreçlerini değiştiriyor. 
Kaza olduktan sonra birbirini izleyen ve 
adım-adım takip edilen sistemler tarih 
olmakta. Araç kazaya karıştığında kazanın 
şiddeti sensörler ile ölçülerek navigasyon 
sistemiyle kaza yeri tespit edilebiliyor. 
Alınan veriye göre hasar onarım servisi, 
ambulans, sigorta şirketi vb. ile iletişime 
geçiliyor. Araçlarda kullanılan yapay zeka 
teknolojisi sayesinde ilk yardım süreci 
koordine edilirken, kaza şiddetine göre 
hasarlı parçalar tespit ediliyor, hasar 
dosyası açılıyor, servisten randevu alınıyor 
ve çekici yönlendirmesi yapılarak aracın 
kaza mahallinden kaldırılması sağlanıyor. 

Sonuç olarak; sektördeki değişim büyük 
bir hızla devam ediyor, bu değişim 
alıştığımız iş yapma yöntemlerini de 
temelden değiştiriyor. Bundan sonra 
onarım servislerinin tamirin ötesinde 
birçok ilave ihtiyaca karşılık vermesi 
gerekecek. İyi usta, iyi servis kavramı tarih 
olmak üzere. Hasar onarım servisleri 
artık bir bütünün tamamlayıcısı olmak 
yerine o bütünün en önemli parçası 
haline geliyor. Araç sayısı artmaya devam 
ederken kaza frekansları düşse de kazalar 
olmaya devam edecek, servislere her 
zaman ihtiyaç olacak. Sigorta şirketlerinin 
hasar onarım servislerinden beklentisi 
artık onarımın ötesine geçtiğinden 
servislerin gelişmeleri takip edip pazardan 
pay almaya devam etmeleri ve şirket 
değerlerini yükseltmek için ortak işleri 
onlar adına yapacak büyük bir çatı 
altında buluşarak ortak fayda yaratmaları 
gerekiyor.  Bunun gerçekleşebilmesi için 
Amerika’da ve Avrupa’da olduğu gibi 
hasar onarım merkezlerine yatırım yapan 
fonlar ülkemizde de yatırım hamlesi 
başlattı. Bugün ülkemizde yaklaşık 20 
bin adet kaporta-boya tamirhanesi 
var. Fonların sahneye çıkmasıyla hasar 
onarım merkezlerinin teknik bilgiye 
ulaşımı, personelinin eğitilmesi, bir 
marka altında yetkilendirilmesi, servis 
işletim sistemlerinin kurulması ve sigorta 
şirketleriyle entegrasyonu mümkün 
olacak ve bu da sektörü yeniden 
yapılandıracak.

Sektörden
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Efsane Yarışçı 
Ken Block Viral Videoları İle 
Nefesleri Kesiyor

Motorsporları dünyasının en ünlü 
isimleri arasında yer alan; efsanevi 
Ralli pilotu ve drift şampiyonu Ken 
Block, tüm dünyada milyonlarca kişi 
tarafından takip edilen videolarıyla 
dikkatleri çekiyor.

Climbkhana, Monster Energy'nin 
desteklediği Ken Block'un olağanüstü 
bir başarı elde ettiği ve ödüllü 
Gymkhana viral video serisinin 
yeni nesli. Bu yeni konsept, önceki 
videolarda izleyicilere sunulan sürüş 
stillerinin, dünyanın çeşitli yerlerindeki 
benzersiz yollarda yapılan ralli 
manevralarıyla bir araya getirilerek 
oluşturuldu. Ken Block, bu serinin 
başlangıcı için muhtemelen en ünlü 
yolu seçti: Colorado Springs'in dışında 
yer alan Pikes Peak Yolu.

Pikes Peak Uluslararası Tırmanma 
Yarışı, dünyanın en ünlü tırmanma 
yarışı. Amerika'nın ikinci en eski yarışı 
olan (ilki Indianapolis 500'dür) ve 
düzenli olarak yapılan Pikes Peak, 
Block'un kariyerinde katıldığı ilk 
yarışlardan.

Block, şunları söyledi: "Gençliğimde 
Pikes Peak Uluslararası Tırmanma 
Yarışını televizyonda bir veya iki kere 
izleme şansı yakaladım". "Çocukken bile 
orada yarışmanın hayalini kuruyordum 
çünkü çok destansı gözüküyordu. 2005 
yılında bu yarışa katılma fırsatı elde 
ettim. Ancak kullandığım araba bir 
Grup N ralli aracı olduğundan öyle bir 
yüksekliğe uygun güçte değildi! Beygir 
gücü sebebiyle etkileyici bir deneyim 
olmadı. Ama yine de yol ve dağ hoşuma 
gitmişti. Ben de sürekli geçmişe gidip 
bu deneyimi gerektiği gibi yaşamayı 
hayal ettim. Bu hayalimin gerçekleşmesi 
için tıpkı Gymkhana videolarımdaki 
gibi bir sürüş deneyimi yaşamam ve 
bunu da 1400 beygir gücüne sahip 
Hoonicorn'la yapmam gerekiyordu!"

Pikes Peak’te Tehlikeli Ralli

Climbkhana'yı Pikes Peak'te çekmek 
Block için eşsiz bir fırsattı. Yol yalnızca 
Tırmanma yarışı için kapatılıyordu 
ve kimsenin sembol niteliğindeki bu 
konumu keyfine göre kullanmasına izin 
verilmiyordu. Yapım aşamasında Block, 
yönetmenlik görevini uzun süredir 
Hoonigan'da iş ortağı olan arkadaşı 
Brian Scotto'ya verdi. Bunun yanında 
Hoonigan Media Machine çözümü için 
farklı birinden yardım alındı: Pikes 
Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı'nı 
Sekiz Defa Kazanan Radical Medya 
Yönetmenlerinden Jeff Zwart.

Jeff Zwart şu sözleri kullandı: "Pikes 
Peak'te 16 yıl boyunca yarıştım ve bu 
süre zarfında bir yarışçının görmüş 
olabileceği her şeyi gördüğümü 
sanıyordum. Ancak evim olarak 
nitelendirebileceğim bu dağda Ken'in 
sürüş becerilerine şahitlik etmek 
ve onu yönlendirmek gerçekten 
inanılmazdı. Hem yarış anlamında hem 

de yapımcılık anlamında Ken'in ve 
ekibinin büyük bir saygıyı hak ettiğine 
inanıyorum!"

Block, Pikes Peak'te yol boyunca 
sıra dışı bir şekilde artan yükseklikle 
başa çıkmak için 1965 Ford Mustang 
Hoonicorn RTR'ının daha fazla beygir 
gücüne sahip olması gerektiğinin 
farkındaydı. Böylelikle Hoonicorn V2 
ortaya çıktı. Tutuş gücü yüksek Toyo 
R888R lastiklerin performansını her 
virajda daha da yükselten metanol 
yakıtlı, çift turbolu ve 1400 beygir 
gücüne sahip motor, Gymkhana 
SEVEN, Wild in the Streets Los Angeles 
filminde gördüğümüz motorun başarılı 
bir şekilde geliştirilmiş versiyonu. Tüm 
bunlara rağmen aşırı güçlü motorların 
ve yüksek rakımların sorun çıkarma 
ihtimali her zaman var. Block ve ekibi, 
yapım aşamasında bazı aksilikler 
yaşadı. Filmi bitirebilmek için, hava ve 
hazırlık sorunları sebebiyle dağa 12 
ay içinde üç farklı etkinlik kapsamında 
tekrar tekrar gitmek zorunda kaldılar.
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Pirelli World Challenge Serisi 
ve Pirelli’nin otomobil sporları 
teknolojisi, Project CARS 2 oyun 
platformunda yerini aldı.

Slightly Mad Studios tarafından yapılan 
açıklamada Pirelli’nin teknik, tanıtım ve pazarlama 
işbirliği için Project CARS platformuna katıldığı 
duyuruldu. İşbirliği kapsamında Pirelli’nin motor 
sporları ve lastik teknolojisiyle birlikte Kuzey 
Amerika’nın GT-üretim premier serisi olan Pirelli 
World Challenge'da Project CARS 2’de yer alacak. 

Pirelli World Challenge, Project CARS 2’nin 
22 Eylül’deki lansmanında yer aldı ve Kuzey 
Amerika’nın en iyi GT arabalarının yarıştığı 
şampiyona da oyuna dahil olacak. 

Pirelli lastiklerinin kullanıldığı Pirelli World 
Challenge, Kuzey Amerika’nın premier seri üretim 
GT arabaların yarıştığı seri olup Project CARS 2’de 
de yer alan Long Beach, Circuit Of The Americas, 
Road America ve Mazda Raceway Laguna Seca 
gibi pistlerde düzenleniyor.

The Pirelli World Challenge, gerçek GT3 
arabaların ve kendi özel donanımlarının yer aldığı 
Project CARS 2’nin oyun içi kariyer modunda 
oynanabilecek. 

Pirelli lastikleriyle teknik işbirliği, 2017’de 
gamescom’un En İyi Simülasyon Oyunu ödülünü 

kazanan Project CARS 2’nin 
özgünlüğünü ileriye taşıyor. 
Pirelli, yüzyıllık otomobil sporları 
geçmişi ve yol lastiklerinde çığır 
açan teknolojileriyle Project 
CARS 2’de yer alan 180’den fazla 
arabanın oyun içi kontrol ve 
hissini geliştiriyor.   

OYUN DÜNYASINA FARKLI 
BOYUT 

Gövde yapısından kayma 
açısına, lastiklerin ısınmasından 
kauçuk termo-mekaniklerinin 
kesilmesine ve aşınmasına kadar 
çeşitli özellikler getiren Pirelli ve 
Project CARS işbirliği, pilotların 
gerçek motor sporları dünyasına 
daha da yaklaşması anlamına 
geliyor. 

“Aylardır Project CARS 2 ile 
çalışıyoruz” diyen Pirelli World 
Challenge Başkanı ve CEO’su 
Greg Gill şöyle devam etti: “Pirelli 
World Challenge takipçilerimizin 
favori arabalarını ve pistlerini 
tam anlamıyla deneyimleme 
olanağı bulması, hem takipçilerin, 
hem yarış serisinin merakla 
bekleyebileceği yeni girişimlere 
yol açacak. PWC arabalarımızın 
da aksiyonun parçası olacağı 
Project CARS2 oyununun tanıtımı 
için heyecanlıyız.” 

Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı 
Mario Isola ise şu yorumda 
bulundu: “Slightly Mad Studios 
ile çalışmak ve süreçlerinin pek 
çok açıdan bizimkinin yansıması 
olduğunu görmek bizim için çok 
ilginç bir deneyimdi. Teknik ve 
sportif çözümlerimizi Project 
CARS 2’ye katmak benzersiz 
bir zorluk sunarken oyundaki 
lastiklerimizin gerçek dünyadaki 
lastiklerin simülasyonu olmasını 
sağlamak, teknik işbirliğimizin ana 
unsurlarından birini oluşturdu. 
Project CARS 2 pilotlarının, Pirelli’nin 
otomobil sporları mirasının 
temelindeki teknolojiyi hissettiğini 
bilmek bizim için önemli.” 

Project CARS2 Oyun Direktörü 
Stephen Viljoen de şunları söyledi: 
“Pirelli’nin Project CARS 2’yi 
geliştirme sürecinde katılımıyla 
anında sonuçlar gördük. Onların 
verilerini bizimkilerle çok benzer 
süreçler kullanarak kıyaslayabilmek, 
canlı karşılaştırmalar yapabilmemiz 
anlamına geldi. Oyundaki Pirelli 
lastiklerinin gerçek lastiklerden nasıl 
farklı olduğunu derhal görebildik. 
Verilerimizi eşleştirerek kayma, 
tutuş, aşınma, sıcaklık ve lastikle 
ilgili daha pek çok parametreyle 
son derece isabetli bir model elde 
edebildiğimiz için pilotlarımıza daha 
özgün bir deneyim sunabileceğiz.”

Pirelli Teknolojisi, 
“Project CARS 2” 
Oyununa Uyarlandı

Teknoloji
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Türkiye, otomobilden alınan vergi oranında bugüne 
dek gerisinde yer aldığı Danimarka'yı yakalayarak 
tüm dünyada birinciliğe ortak oldu. Geçtiğimiz 
Kasım ayında en yüksek vergi oranı yüzde 206,8'e 
çıkarken, Danimarka'da bu oran yüzde 212'ye 
geriledi. Danimarka bu oranla Türkiye'nin önünde 
gibi görünse de teşvik oranları hesaplandığında 
Türkiye'nin gerisinde kalmış durumda.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye 
ve dünyadaki vergi oranları üzerine inceleme 
gerçekleştirdi. Ajans Press'in Otomobil Üreticileri 
Birliği ve OECD verilerini derlediği incelemede 
Türkiye ve Danimarka'nın vergi şampiyonluğunu 
paylaştığı saptandı.

Ajans Press'in medya incelemesine göre otomobil 
sektöründe yaşanan MTV (Motorlu Taşıtlar 
Vergisi) zammının son bir hafta içerisinde Türkiye 
gündemini belirlediği ortaya çıktı. MTV hakkında 
şiddetli tartışmaların yaşandığı son dönemde, 
yazılı basında bin 492 haber çıkışı tespit edildi. ITS 
Medya'nın internet portal incelemesinde ise MTV ile 
ilgili 4 bin 867 yansıma tespit edildiği belirlendi.

Türkiye ve dünyada farklı kriterlere göre şekillenen 
vergiler, son 12 yıl içerisinde yüzde 86,3 artış 
gösterdi.100.000 TL'lik sıfır km bir aracın vergi ve 
diğer masraflarla beraber 290.000 TL'ye kadar 
çıkabildiği belirtiliyor. Öte yandan dünyada 
çevreciliği ile ön plana çıkan Norveç, araç 
vergilerinde Türkiye'den daha yüksek vergi alan 
tek ülke konumunda oldu fakat motor hacmi, 
karbondioksit gibi farklı kategoriler baz alınarak 
sıralama yapıldığında Türkiye'nin Norveç'in önüne 
geçtiği saptandı.
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Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, "Orta Doğu, Kuzey ve 
Sahra Altı Afrika, Rusya ve Türki 
Cumhuriyetlerde devam eden 
büyümemizi bir süre önce Avrupa'ya 
taşıdık. Romanya, Bulgaristan ve 
Macaristan'da yaptığımız güçlü 
ortaklıkların ardından Hırvatistan'da 
açtığımız 4S tesisimiz ile Avrupa'daki 
adımlarımızı hızlandırıyoruz. Hırvatistan 
Zagreb Bayimizle birlikte ülke genelinde 
açılacak yeni tesislerimiz, Avrupa 
bölgesindeki yapılanmamız için önemli 
bir kilometre taşı olacak." dedi.

Türkiye'deki pazar payını son 
yıllarda iddialı bir şekilde artırarak 
gücüne güç katan Ford Trucks, 
Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Türki 
Cumhuriyetler'deki yapılanmasıyla 
birlikte Avrupa ülkelerinde yaptığı 
açılışlarla uluslararası büyümesini 
hızlandırmaya devam ediyor. Kısa 
süre önce Romanya'daki Cefin Trucks, 
Bulgaristan'daki Bulavto Holding ve 
Macaristan'daki Delta Trucks ile yeni 
iş birlikleri ve tesis açılışlarına imza 
atan şirket, son olarak Hırvatistan'ın 
önde gelen distibütörlerinden KAM 
I BUS iş birliğiyle yeni bir tesis açılışı 
daha gerçekleştirdi. Ford Trucks 
müşterilerine satış, servis, yedek parça 
ve ikinci el olmak üzere tüm hizmetleri 
aynı çatı altında verecek olan 4S Zagreb 

tesisi, Ford Trucks'ın Avrupa pazarındaki 
operasyonlarına önemli bir katkı 
sağlayacak.

Yenigün: "İhracatımızın yüzde 
50'sini Avrupa pazarlarına yönelik 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Ford Trucks’ın uluslararası bayi ağının 
ve operasyonlarının büyümeye devam 
edeceğini vurgulayan Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları 
söyledi: “Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı 
Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde 
devam eden büyümemizi bir süre önce 
Avrupa’ya taşıdık. Romanya, Bulgaristan 
ve Macaristan’da yaptığımız güçlü 
ortaklıkların ardından Hırvatistan’da 
açtığımız 4S tesisimiz ile Avrupa’daki 
adımlarımızı hızlandırıyoruz. Hırvatistan 
Zagreb Bayimizle birlikte ülke genelinde 
açılacak yeni tesislerimiz, Avrupa 
bölgesindeki yapılanmamız için önemli 
bir kilometre taşı olacak. Hırvatistan, 
sahip olduğu stratejik konumu ile 
Avrupa bölgesinde çok önemli bir ticaret 
ve lojistik üssü. Zagreb’de hizmete 
giren yeni 4S tesisimizin bu bölgedeki 
operasyonlarımıza önemli bir katkısı 
olacak.”

Ford Trucks’ın uluslararası büyüme 
planları çerçevesinde Avrupa pazarının 
önemli bir yere sahip olduğunu 

vurgulayan Yenigün, “Avrupa pazarında 
yapılanmasına başladığımız sağlam 
satış ve satış sonrası operasyonlarımızla 
pazar payımızı artırıp, müşteri 
memnuniyetimizi çok daha ileri 
seviyelere taşıyacağız. Hedefimiz, 
ürettiğimiz her 3 araçtan birini 
ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 
50’sini Avrupa pazarlarına yönelik 
gerçekleştirmek. Bununla birlikte, Ford 
Trucks’ın 2020 itibarıyla toplam 50 ülkede 
bayi yapılanmasını tamamlamasını 
planlıyoruz. Yeni bayi açılışları ve 
ortaklıklarımızla da bu hedefimize 
kararlılıkla ilerliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’den dünyaya teknoloji ve 
mühendislik ihraç ediyor

55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, 
farklı ihracat pazarlarına özel ürün 
geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford 
Trucks, Orta Doğu, Kuzey ve Sahra 
Altı Afrika, Rusya, Türki Cumhuriyetler 
ve son olarak Doğu Avrupa’daki iş 
birlikleri ile 34 ülkede faaliyet gösteriyor. 
Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel 
motor ve motor sistemleri için küresel 
mühendislik merkezi olan Ford Otosan, 
sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey 
Amerika dahil tüm potansiyel ihracat 
pazarlarında rekabet edecek ürünler 
sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde 
çalışıyor.

Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, uluslararası pazarlardaki büyümesine 
devam ediyor. Avrupa yolculuğuna Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'da açtığı bayiliklerle 
başlayan Ford Trucks, Hırvatistan'da açılışını yaptığı yeni tesis ile Avrupa'daki yapılanmasına 
ivme kazandırdı.

Ford Trucks,
Avrupa Pazarında 
Hırvatistan İle
Vites Büyüttü

Haber
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Türkiye ekonomisinin lokomotifi 
otomotiv sektörünün ihracat yaptığı 
ülke sayısı 5 kıtada 193'e ulaştı. Birçok 
insanın haritadaki yerini bilmediği 
ülkelere ihracat yaparak rüştünü 
kanıtlayan otomotiv sektörü, dünyanın 
dev firmalarına yönetici de ihraç 
ediyor. Sektör sahip olduğu insan 
kaynağı kalitesini dünyaya ispatlıyor. 
Türkler, tasarımdan, pazarlamaya, 
iletişimden, satınalmaya, servisten, 
ürün geliştirmeye kadar otomotivin her 
alanında görev yapıyor. Dev otomotiv 
firmalarına transfer olan yöneticiler, 
aynı zamanda yurtdışında Türkiye 
otomotiv sektörünün büyükelçileri 
olarak çalışıyor.

BÜYÜKELÇİ GİBİLER

Son olarak Oyak Renault'dan iki yönetici 
Renault Grubu'nun Çin ve Slovenya'daki 
tesislerine atandı. 2013'den bu 
yana Oyak Renault Karoseri Montaj 
Fabrikası Direktörü olarak görev 
yapan Kaan Özkan, Renault Slovenya 
REVOZ Fabrikası'nın Genel Müdürü 
oldu. Kaan Özkan, Oyak Renault'ya 
1992'de Lojistik Mühendisi olarak 
katıldı. Özkan, Oyak Renault'da çok 
sayıda kritik pozisyonda görev aldı. 
Oyak Renault Kalite Direktörü olarak 
görev yapan Kadir Biçer ise Renault 
Çin DRAC'da (Dongfeng Renault 
Automobile Company) Kalite ve Müşteri 
Memnuniyeti Direktörü oldu. Oyak 
Renault ailesine 1996'da Kalite Şefi 
olarak katılan Biçer, sonraki yıllarda 
çok sayıda önemli görev üstlendi. Biçer 
bundan böyle, Renault'nun dünyanın en 

önemli pazarlarından biri olan Çin'de 
büyümesinde rol oynayacak.

İNSAN KAYNAĞI DEPOSU

Oyak Renault, parçası olduğu Avrasya 
Bölgesi’ndeki Rusya ve Romanya gibi 
ülkelerin deneyimli insan kaynağı haline 
geldi. Ayrıca, Türkiye’deki gibi geniş çaplı 
üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Fransa, 
İspanya, Slovenya ve Çin gibi bölgelerde 
beyaz ve mavi yakalı çalışanlarına kariyer 
imkânı sağlıyor. Oyak Renault’nun bugün 
20’si üst düzey yönetici olmak üzere 
200’e yakın mavi ve beyaz yakalı çalışanı 
Renault Grubu’nun dünyadaki çeşitli 
yönetim merkezleri ve üretim tesislerinde 
görev yapıyor.

BURSA’DAN ABD’YE TRANSFER

Tofaş, Fiat Chrysler Grubu içinde önemli 
noktalara yönetici de ihraç ediyor. 
Tofaş’ın Endüstriyel Operasyonlar 
Direktörü Akın Aydemir, bu yılın başında 
ABD’ye transfer oldu. Aydemir, FCA’nın 
Sterling Heights Fabrikası’na Direktör 
olarak atandı. Ayrıca bugün birçok Tofaş 
çalışanı, ABD ve Çin gibi dünyanın farklı 
ülkelerinde çalışıyorlar. Ayrıca Tofaş Ar-
Ge Merkezi’nden 70 kadar mühendis, 
İtalya’da FCA’nın farklı projelerinde görev 
alıyor.

2.5 YILDIR ÇİN’DE ÇALIŞIYORLAR

Fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu 
Ecotorq motorlu kamyonların Çin’de 
üretimi için Jiangling Motors Corporation 
ile (JMC) lisans anlaşması yapan Ford 

Otosan, mühendislik ve pazarlama 
desteği veriyor. Ford Otosan’ın 12 kişilik 
kadrosu 2.5 yıldır Çin’de çalışıyor. Ürün 
geliştirme ekipleri projeye mühendislik 
desteği, diğerleri ise JMC için pazarlama, 
satış ve satış sonrası hizmetler 
konusunda destek veriyorlar.

Türkiye, Otomotiv Sektöründe 
Dünyaya Yönetici İhraç Ediyor

5 kıtada 193 ülkeye ihracat yapan 
Türkiye otomotiv sektörü, dünyanın 
dev firmalarına yönetici de ihraç 
ediyor. Birçok Türk yönetici 
dünyanın dört bir yanında üst düzey 
yönetici olarak çalışıyor.
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Trafik Hayattır’dan 
‘Araçta Anne ve 
Çocuk Güvenliği’ 
Eğitimi

Doğuş Otomotiv'in, kurumsal sorumluluk 
platformu Trafik Hayattır, trafikte çocuk 
ve hamile güvenliği konusunda farkındalık 
sağlamak için eğitimlere devam ediyor. 

Trafik Hayattır platformu son olarak 
İstanbul'da Anadolu Kamu Hastaneler 
Birliği'nin sağlık çalışanlarına "Araçta 
Anne ve Çocuk Güvenliği Eğitimi" eğitimi 
verdi.

Doğuş Otomotiv'in 2004'den bu yana 
sürdürdüğü kurumsal sorumluluk 
platformu "Trafik Hayattır" toplumun 
tüm kesimlerinde trafik güvenliği 
bilincini arttırmak amacıyla yürüttüğü 
faaliyetlerine hızla devam ediyor. Bu 
kapsamda Trafik Hayattır platformu 
danışmanları İstanbul Anadolu Kamu 
Hastaneleri Birliği'ne bağlı sağlık 
tesislerinde görev yapan eğitim 
hemşireleri ve genel sekreterlik 
çalışanlarına ' Araçta Anne ve Çocuk 
Güvenliği Eğitimi' verdi.

İki gün süren eğitimlerde sağlık 
çalışanları Loughborough 

Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serpil Acar ve 
Prof. Dr. Memiş Acar'dan 'Trafikte Çocuk 
ve Fetüs Güvenliği' üzerine eğitimler 
aldılar.

Trafikte Çocuk Güvenliği projesini hayata 
geçirerek, trafikte özellikle hamilelerin 
ve çocukların araç içi güvenliklerinin 
sağlaması konusunda toplumu 
bilinçlendirmeyi amaçlayan 'Trafik 
Hayattır' platformu bugüne kadar 190 
sağlık personeline eğitim verdi.

"En önemli konu, emniyet kemerinin 
doğru kullanımı"

Trafik Hayattır projesinin 
danışmanlarından olan Loughborough 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Serpil Acar, sağlık çalışanlarına önemli 
bilgiler verdi. Bugüne kadar yapılan 
bilimsel araştırmalara göre kadınların, 
hamileliğinin son gününe kadar araç 
kullanabileceklerini söyleyen Acar, 
hamilelerde araç içi güvenliği için en 
önemli konunun, emniyet kemerinin 
doğru takılması olduğunu belirtti. Acar, 
hamile kadınların emniyet kemeri 
takmasıyla ilgili olarak, "Öncelikle en 
önemli konu, emniyet kemerinin karna 
baskı yapmaması. Emniyet kemerinin 
gövdeye çapraz olan kısmı, omzun 
ortasına ve iki göğsün arasına yerleşmeli. 
Kucak kısmından geçen kemer ise, 
karnın mümkün olduğunca altından 
ama bacakların mümkün olduğu kadar 
üzerinden geçmeli" diye konuştu. 

Acar, yanlış kemer kullanılmasının bazı 
durumlarda anne ve bebek için de ciddi 
tehlike olabileceğini vurguladı.

“Çocuğunuzu arka koltukta 
oturtmanız yeterli değil”

İngiltere’de çocuk koltuğu konusunda 
çalışmalar yapan Loughborough 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Memiş Acar ise, çocuk koltuğunun 
önemine değindi. Acar, “Nasıl araçta 
emniyet kemeri kullanımının önemini 
veya faydasını tartışmıyorsak, 
çocuk ve bebek koltuğu kullanımını 
da tartışmamalıyız” dedi. Trafik 
Hayattır projesinin gerçekleştirdiği 
araştırmaya göre birçok ailenin, çocuk 
koltuğu kullanmak yerine çocuklarını 
kucağına oturttuğunu veya arka 
koltukta oturtmanın yeterli olduğunu 
düşündüğünü söyleyen Memiş Acar, 
“İster kucağınızda oturtun ister 
yanında olun. Bilimsel gerçeğe göre, siz 
çocuğunuza çocuk koltuğundan daha iyi 
bir koruma sağlayamazsınız” dedi.

Trafikte Anne ve Çocuk güvenliği 
özelinde gerçekleştirdiği eğitimlerden 
pozitif geribildirimler alan Trafik 
Hayattır Platformu, İstanbul Anadolu 
yakasındaki devlet hastanelerinin 
ardından kadın ve çocuk servisleri 
olan Istanbul Avrupa yakası ile Ankara 
ve İzmir’deki devlet hastanelerinde 
de bu eğitimleri gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedir.

Eğitim
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Kış lastiği kullanımı
Hava sıcaklığı 7°C’nin altına düştüğünde kış lastiği kullanılmalıdır.

Çoğu sürücü, sadece kar yağdığı zaman kış lastiğine 
geçilmesi gerektiğini düşünür.

Ancak yaz lastiklerinin performansı, hava sıcaklığı 7°C 
altına düştüğü zaman azalır.

      B
iliyor musunuz?

Hava şartlarının etkisi

Hemen hemen her yerde deniz seviyesinin 200 m 
üzerineki yüksekliklerde görülür.

altındaki
ortalama kış  
sıcaklıkları7°C

Durum

ARA
1

NİS
1

Hava sıcaklığı 7°C altına 

indiğinde yaz lastiklerinin 
yol tutuşu azalır.  

Bu nedenle, 1 Aralık - 1 Nisan 

tarihleri arasında kış lastiği 
kullanımı önemlidir.

Katkımız

20 milyon
km

Kuru, ıslak, karlı ve buzlu zeminde test sürüşü.

20,000
viraj

Kış koşullarında

test merkezlerimizde yapılan testlere ek olarak 

en zorlu kış şartlarının yaşandığı Yeni Zelanda, 

Arvidsjaur, kutup dairesinde de test edildi.

Güvenliğiniz için test edildi. Uzmanların tercihi

Avrupa’da neredeyse her üç araçtan biri
Continental lastikleri ile fabrikadan çıkıyor.

Continental teknolojisiyle kazayı sıfırla

Vision Zero

Tüm kaynaklara www.continental-lastikleri.com.tr adresinden ulaşılabilir.

7°C‘nin altındaki sıcaklıklarda yaz 
lastiklerinin hamuru sertleşir, bu 
nedenle yolu kavrama gücü azalır. 

Kış lastikleri, 7°C‘nin altında bile 
esnekliğini koruyan farklı bir 

lastik hamuruna sahiptir.

Kış lastikleri zorunlu

Duruma göre kış lastikleri zorunlu 

Kış lastikleri zorunlu değil
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Toyota’da 2 
Milyonuncu Araç 
Banttan İndi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2 milyonuncu 
aracını üretti. Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV 
modeli Toyota C-HR, Eylül ayı sonu itibarıyla 
üretim bandından inen 2 milyonuncu araç 
olarak tarihe geçti.

Geçen yıl Kasım ayında C-HR modeliyle 
3 vardiya üretime geçip kapasitesini 
ikiye katlayarak yıllık 280 bine çıkaran 
Toyota Otomotiv Sanayi'nin çalışan 
sayısı bugün yaklaşık olarak 5.500'e 
yükseldi. C-HR ile Japonya dışında ilk 
Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) 
modeli üreten fabrika olma özelliğine 
sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye, aynı zamanda Avrupa'daki 
Toyota üretim tesisleri arasında en 
yüksek üretim kapasitesine sahip oldu. 
Bugüne kadar 2.3 milyar dolar yatırım 
yaparak 25 milyar dolarlık ihracata imza 
atan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 
Sakarya üretim tesislerinde Toyota 
C-HR, Corolla ve Verso olmak üzere 3 

modelin aynı hat üzerinde üretimini 
gerçekleştiriyor.

“23 Yılda Çok Yol Katettik”

Bu yeni dönüm noktasına ulaşmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını belirten 
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel 
Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato, “1994 
yılında ilk ürettiğimiz Corolla’dan bu yana 
geçen 23 yılda Toyota Otomotiv Sanayi 
olarak çok yol katettik. 2 milyonuncu 
aracımızın ilklerin modeli C-HR olması 
da ayrıca anlamlı” ifadelerini kullandı. Bu 
başarıda çalışanlarımız, yan sanayilerimiz 
ve tüm paydaşlarımızın katkıları var” 
dedi. Toyota Otomotiv Sanayi’nin global 

Toyota nezdinde kalite seviyesi ile en iyi 
fabrikalardan biri olarak görüldüğünün 
altını çizen Kato, Türkiye ekonomisine 
katma değer yaratmaya devam 
edeceklerini kaydetti.

Yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 141 artışla 
205 bin araç üreten Toyota Otomotiv 
Sanayi Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 
225 oranında yükselterek 182 bine 
ulaştı. 2017 yılında Eylül sonu itibariyle 
gerçekleştirdiği üretim ve ihracat 
rakamlarıyla 2016’nın tamamını geride 
bırakan Toyota Otomotiv Sanayi, 
yılsonuna kadar 280 bin araç üretip 231 
bin ihracat yapmayı hedefliyor.

Haber
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V1 Challange Heyecanı 
Aydın’a Taşınıyor

Volkicar'ların heyecan dolu mücadelesine sahne olan V1 Challenge'da sezonun dördüncü 
randevusu 15 Ekim Pazar günü Aydın'da organize edilecek. Türkiye'nin tek şehir içi yarışı olan 
organizasyon, önceki yıllarda olduğu gibi on binlerce izleyiciyi Aydın Malazgirt Meydanı'na 
toplayacak.

V1 Challenge'ın Aydın'da organize 
edilecek olan 4. Ayak yarışları, önceki 
yıllarda olduğu gibi on binlerce 
motorsporları tutkununu Malazgirt 
Meydanı'nda bir araya getirecek. Şehir 
merkezinde özel olarak oluşturulan 
parkur, rekabetçi yapısı ve görselliğiyle 
hem pilotlar hem de izleyenler 
tarafından büyük beğeni topluyor. 
Yarışmacıların dörtlü gruplar halinde 

start aldığı eleme sistemi ise tecrübeli 
pilotların heyecan dolu mücadelesine 
sahne oluyor.

İzmir'de organize edilen ilk üç yarışın 
ardından TOSFED desteğiyle yarışan 
genç pilot Ali Türkkan 106 puanla genel 
klasmanda ilk sırasında yer alıyor. 
Burak Çukurova ve Çağlayan Çelik 96 
puanla ikinci sırayı paylaşırken onları 

51 puana sahip Murat Aksüt takip ediyor.

Aydın halkı tarafından merakla 
beklenen Volkicarlar, 15 Ekim Pazar 
günü saat 11:00'de Aydın Büyükşehir 
Belediyesi önünden hareket ederek 
şehir turu atacak. Pilotlar saat 13:00'de 
başlayacak antrenman ve sıralama 
turları ile piste çıkacak ve günün ilk 
yarışı saat 15:00'de start alacak.

Ralli



YENİ SUV PEUGEOT 5008

YENİ PEUGEOT i-COCKPIT® / GELİŞMİŞ GRIP CONTROL
GELİŞTİRİLMİŞ MODÜLER YAPI

7 KOLTUKLU
YENİ SUV PEUGEOT 5008

Yeni SUV Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 120 hp EAT6 şehir dışı yakıt tüketimi 4.0 L / 4.2L* / 100km, ortalama CO2 emisyon değeri 112g / 118g*/km’dir.
İlanda kullanılan görsel, Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir. *18” Jantlar, Grip Control ve M+S (Çamur ve Kar) tipi lastiklerle.

Yeni SUV Peugeot 5008. İkinci sırada yer alan katlanabilir ve birbirinden bağımsız ayarlanabilir koltuklarıyla yenilikçi tasarımı gözler önünde. Ayrıca koltukların 
katlanması ile bagaj kapasitesi 780 litreye ulaşıyor, ön yolcu koltuğunun yatmasıyla da 3.20 m ekipmanların yerleşmesine olanak sağlıyor. Tasarımın mükemmellikle 
birleşmiş hali şimdi sizi çağırıyor. 

facebook.com/peugeotturkiyetwitter.com/PeugeotTurkiye instagram.com/peugeotturkiye
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Elektrikli Otomobillere 
Yeni Dönem

Güçlü bir bataryanın elektrikli 
otomobillerin menzilini arttıracağı 
artık bilinen bir gerçek. Ancak, yeni bir 
güç aktarma sisteminin buna benzer 
bir etkisi olabilir mi? Söz konusu olan 
Bosch'un elektrikli aks sistemi ya da 
e-aksı ise, yanıt kesinlikle evet olur. 
Bunun bu kadar özel olmasının nedeni 
Bosch'un üç güç aktarma parçasını 
bir ünitede bir araya getirmesinden 
kaynaklanıyor. Bu inovasyonda 
elektrikli motor, güç elektronikleri ve 
şanzıman aracın aksını yöneten tek 
bir kutu içerisinde entegre ediliyor. 
Böylece, güç aktarma sistemi yalnızca 
çok daha verimli olmakla kalmayıp 
aynı zamanda daha düşük maliyetli 
de olabiliyor. Bosch Grubu yönetim 
kurulu üyesi ve Mobilite Çözümleri 
sektörü başkanı Dr. Rolf Bulander şu 
açıklamada bulundu: "Bosch, bu e-aks 
ile güç aktarma sistemine hepsi bir 
arada ilkesini uyguluyor." İşte tam da 
bu nedenden dolayı yeni güç aktarma 

sistemi Bosch için muazzam düzeyde 
potansiyel bir iş fırsatı sunuyor. 
Parçalar çok esnek olduğundan e-aks, 
hibrit ve elektrikli otomobiller, kompakt 
araçlar, SUV'lar ve hatta hafif ticari 
araçlardan oluşan çok geniş bir pazarda 
kullanılabiliyor.

Geliştirme sürelerini de hızlandırıyor

Yeni elektrikli güç aktarma sistemi 
şirketin 2020 yılında elektromobilite 
alanında globalpazar lideri olma 
hedefinde kilit bir rol oynuyor. Dünya 
genelindeki yollarda şimdiden Bosch 
parçaları ile donatılmış olan yaklaşık 
500.000 elektrikli ve hibrit araç var. 
Dolayısıyla Bosch, elektrikli motor, 
aks sistemleri ve güç elektronikleri 
üretiminde uzun yıllara dayanan bir 
deneyime sahip. Bu süreçte edindiği 
uzmanlık şimdi yeni geliştirilen 
elektrikli aks ile olumlu sonuçlar 
veriyor. Tek başına bu parça ile 

Bosch milyarlara ulaşacak bir satış 
gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bulander 
şunları kaydetti: “E-aks, elektrikli 
otomobiller – ve ayrıca köklü OEM’ler 
için – ‘start-up’ niteliğinde olan bir güç 
aktarma sistemi. Bu, onların değerli 
zamanlarından tasarruf etmelerini ve 
elektrikli araçlarını oldukça kısa bir 
sürede pazara sunmalarını sağlıyor.” 
Bosch güç aktarma sistemini her 
bir otomobil üreticisinin ihtiyacına 
göre düzenlerken müşteriler yeni 
parçaların geliştirilmesi gibi zaman alan 
işlemler yapmak zorunda kalmıyor. 
Elektrikli aks numuneleri müşteriler 
tarafından test edildi. Toplu üretime 
2019’da başlanması planlanıyor. 
Bosch bu parça için şimdiden esnek 
ve global olarak uygulanabilir bir 
üretim konseptine sahip. Söz konusu 
konsept her bir müşterinin kendi 
üretim operasyonlarına hızlı bir şekilde 
entegre edebileceği kişiye özel bir 
çözüm almasını sağlıyor.

Haber

Elektrikli otomobiller için "start-up" niteliğinde 
güç aktarma sistemi: Bosch e-aksı daha geniş bir 
yelpaze sunuyor.
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Türkiye Otomobil
Pazar Analiz Raporu

Sevgili Otoban Dergisi okurları,

EBS Danışmanlık olarak her ay pazara 
sunduğumuz

*Türkiye Otomobil Pazar Analiz Raporu

*Türkiye Hafif Ticari Araç Pazar Analizi 
Raporu

*Türkiye Premium Otomobil Pazar Analiz 
Raporu

*Türkiye 2.el Otomobil Pazar Analiz Raporu

*Türkiye Spot Otomobil Pazar Analiz Raporu

çalışmalarımızdan hazırlamış olduğumuz, 
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde oluşan yeni 
araç ve 2.el otomobil pazarını özetleyen 
analizlerinden bir kesiti, bu sayıda sizlere 
sunmak istiyoruz.

Yeni araç otomobil pazarında Marmara 
Bölgesi haricinde ki tüm bölgelerde pazarın 
büyüdüğü görülmekte, hafif ticari araç 
pazarında ise özellikle Marmara ve İç 
Anadolu Bölgelerinde belirgin bir artış göze 
çarpmakta. 2.el otomobil pazarın da ise 
sizlere yaş gruplarına göre pazar detaylarını 
sunmaya çalışıyoruz. En büyük artışın 4-6 yaş 
grubu araçlarda olduğu görülmekte.

Çalışmalarla ve pazar ile ilgili sorularınızı 
eposta adresimize gönderebilirsiniz.
info@otomotivanaliz.com

EROL ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektör
Analizi
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Drift Sezon Finali Körfez’de
PWR Balata ana sponsorluğunda gerçekleşen 2017 Apex Masters Türkiye Drift 
Şampiyonası'nda kazanan, 15 Ekim Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde belirlenecek. 

Final yarışı öncesi 29 puanla şampiyona lideri Furkan 
Karan'ı, ikinci ve üçüncü sırada Kemal Özhaseki ile Mert 
Bilaloğlu sadece birer puan farkla takip ediyor...

Organizasyon, saat 12:00'den itibaren Apex Masters klasiği 
pilotlarla tanışma ve padok ziyareti başlayacak ve bu sırada 
izleyiciler drift araçlarına daha yakın olabilme fırsatı elde 
edebilecekler.

Sonrasında sıralama turlarında en iyi puanları alan 
16 pilotun tanıtımının ardından, 13:30'dan itibaren 

kapı kapıya nefes kesen mücadelelerin yaşanacağı 
eşleşmeler başlayacak. İkili eşleşmelerle devam edecek 
olan elemelerin ardından, büyük finalde 2017 sezonu 
şampiyonu belirlenecek. Drift Kulübü tarafından 
gerçekleştirilecek olan organizasyon 16:30'daki ödül töreni 
ile son bulacak.

Bu arada Apex Masters standlarından alışveriş yaparak 
çekilişe katılacak talihli izleyiciler, aralarda profesyonel drift 
araçlarının sağ koltuğunda bu heyecana ortak olma şansı 
yakalayacaklar.

Ralli
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Pirelli’nin Pzero World Avrupa Çıkarması 
Münih ile Başladı

Geçen yıl Los Angeles'ta açılan ilk amiral mağazanın ardından, Pirelli bu yenilikçi satış noktasını 
Avrupa'ya getirmek için 2017 yılını hedef olarak belirlemişti. Sözünü tutan İtalyan şirketi, 
Avrupa'daki ilk PZero World mağazasını Münih'in merkezindeki Hanauer Strasse (Hanauer 
Caddesi) 42 adresinde açtı.

Pirelli'nin çığır açan PZero World 
konseptinin öncülük ettiği perakende 
stratejisinin temel unsurlarını servis, 
teknoloji tasarımı ve yenilikçi ürünler, 
PZero Color Edition serisi ve Pirelli 
Connesso platformu oluşturuyor. 
Yaklaşık 1.000 metrekarelik alana yayılan 
yeni Münih mağazasında müşteriler, 
en ileri teknolojiler kullanılarak kişisel 
ihtiyaçlarına göre hazırlanan prestijli 
hizmetlerden yararlanabiliyor. " Perfect 
fit" (Mükemmel Uyum) stratejisinin 
dağıtım ağına uygulanması, üretim 
düzeyinde en prestijli otomotiv 
üreticilerinin her bir modeline özel 
lastikler geliştirilmesi anlamına gelirken, 
servis düzeyinde müşterinin lastik 
değişim anının takip edilmesini, kendileri 
için en uygun yer ve zamanda değişim 
yapılabilmesini mümkün kılıyor.

Vale ve mobil sökme takma gibi 
hizmetlerle, Pirelli satın alma 

deneyimini dönüştürmek ve yeniden 
tasarlamak için gereken tüm araçları 
müşterilerinin hizmetine sunarken 
Pirelli Connesso sistemi de burada 
önemli bir rol oynuyor. Bir lastik 
mağazası fikrini kökten değiştiren 
PZero World, müşteriye nitelikli 
destek sunmanın yanı sıra Pirelli 
dünyasını da yaşatıyor. Efsane Pirelli 
takvimi The Cal'den ikonik resimler, 
dünyanın en güzel süper arabaları ve 
en geniş Pirelli yüksek performans 
lastikleri yelpazesi için çerçeve işlevi 
görüyor. Müşteriler, motor sporları 
dünyasından ilham alan şık ve konforlu 
ortamda Pirelli Design serisinin en 
yeni kreasyonlarını bulabiliyor veya 
Pirelli'nin bisiklet dünyasına adanmış 
Velo serisinin evrimini keşfedebiliyor. 
Moda, tasarım, motor sporları, çığır 
açan ürünler ve yenilikçi hizmetler: 
PZero World "reçetesini" benzersiz 
kılan malzemeler.

Haber
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“2020’de 17.000 noktaya ulaşacağını öngörüyoruz”

Pirelli Almanya CEO’su Michael Wendt, “PZero World 
mağazasının güçlü yönü, lüks ürünlerin benzersiz bir 
kombinasyonunu kaliteli servis ile sunmasıdır. Bunları 
buluşturan şık ve konforlu ortam, müşterilerimizin her 
ziyaretini eşsiz bir deneyime dönüştürüyor” dedi.

Pirelli Pazarlama ve Tedarik Zinciri Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Matteo Battaini ise şu açıklamayı yaptı: “Pirelli olarak 
dağıtım stratejimizde segmentlerinde lider konumlarda 
bulunduğumuz prestij ve premium otomobillerin çok 
yoğun olduğu coğrafi bölgelere odaklanıyoruz. Bu 
stratejiyi de lüks ürünlere yönelik değer ve ürün teknolojisi 
vizyonunu paylaştığımız ve Pirelli’nin pazara yaklaşımının 
ayrılmaz bir parçası haline gelen seçkin müşterilerimizle 
bağlantılarımız, modern dijital bilgi alışverişi ve mükemmel 
lojistik ile uyguluyoruz. Pirelli’nin perakende stratejisinin 
en güçlü unsurlarından biri, halen yaklaşık 12.500 satış 
noktasından oluşan bir ağ aracılığıyla doğrudan dağıtım 
yapmasıdır. Bu ağın 2020 yılı itibariyle çoğunluğu franchise 
ve iştirakler olmak üzere yaklaşık 17.000 noktaya ulaşacağını 
öngörüyoruz. PZero World ve amiral mağazalar, yetkili 
satıcılardan oluşan bir ağla bu stratejiye öncülük edecek. 
Yenilikçi satış noktası formatı, tüketicilerin Formula 1’den 
Pirelli Takvimine, Pirelli Design’dan Velo’ya kadar Pirelli 
markasını her yönüyle tanıyabileceği, dünyanın en prestijli 
merkezlerinde hizmet verme amacıyla doğdu.”

Pirelli, 145 yıldır reklamları, Pirelli takvimi, Avrupa’nın en 
önemli çağdaş sanat mekanlarından Pirelli HangarBicocca 
ve Pirelli Design projesi gibi pek çok varlığının da katkısıyla 
çeşitli platformlarda (motor sporları, sınıfının en iyisi 
lastikler ve orijinal donanım sunması, ayrıca iletişim, sanat 
ve tasarım) öncülüğünü sürdürüyor. Pirelli markasının 
kimliği, yüksek teknolojiyle sanatsal ifadenin buluşması 
şeklinde tanımlanıyor ve markayı lastik sektörünün ötesinde 
daha geniş bir yaşam tarzına yükselten bu özellikler PZero 
World’de hayat buluyor.
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Arabamızla 
Tatile Gitmeyi 
Seviyoruz

Yaşam ve stil uygulaması ZUBİZU, 
bayramları da kapsayan 2017 yaz 
döneminin bitmesi ile birlikte 
tatil alışverişleri ile ilgili bilgileri 
paylaştı.

Kullanıcıların alışveriş tercihlerine 
bakıldığında yaz aylarında akaryakıt 
alımı kış dönemine göre yüzde 20 
oranında artış gösterirken tatil 
alışverişlerinde ilk üçe giren ürünler 
arasında kitap, cd, mayo ve spor giyim 
ürünleri yer aldı. 

Günümüzde; uçak, otobüs, tren 
yolculuklarına alternatif olarak özellikle 

ülke içinde yapılan kısa seyahatlerde 
kişisel araçlar tercih edilmeye başlandı. 
Araçla seyahat etmek; kişinin kendi 
tercihine göre gidilecek rotaya karar 
vermesi ve yeni lezzetler keşfetmek 
için istediği yerde molalar vermesi 
özgürlüğü de beraberinde getiriyor. 
ZUBİZU'nun seyahat ve alışveriş 
alışkanlıklarıyla ilgili paylaştığı verilere 
göre bu özgürlük ve konfor alanının son 
yıllarda araçla seyahat eden kişilerin 
sayısını artırdığını gösteriyor.

Yaz aylarında akaryakıt alımındaki 
artışa dikkat çeken Doğuş Müşteri 
Sistemleri CEO'su Hakan Kaplan yaptığı 
açıklamada şu bilgileri verdi:

"Yapmış olduğumuz ZUBİZU alışveriş ve 
data araştırmasına göre yaz aylarında 
akaryakıt alımı kış dönemine göre yüzde 
20 gibi bir oranda farklılık gösterdi. Yaz 
boyunca devam eden tatillerle birlikte 
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 
haftalarında da bu artış devam etti. En 
çok akaryakıt İstanbul, Ankara ve İzmir 
illerinde alınırken 3 büyük şehri Bursa, 
Adana ve Antalya takip etti."

Tatil dönüşü araçlarını; bakım ve 
kontrollerini yaptırarak yeni döneme 
hazırlamak isteyen araç sahiplerinin 
sayısına da dikkat çeken Kaplan; "Araç 

servis randevusu için yetkili servis 
aramaları tatilden döndükten sonraki ilk 
iş günü 3 katına, haftanın geri kalanında 
da 2 katına çıkıyor." dedi.

Yazın Favorisi Tarkan ve Zülfü 
Livaneli

Yaz tatillerinin vazgeçilmezi müzik ve 
kitap bu yıl da favoriler arasında yer 
aldı. Yaz boyunca kitap ve müzik cd'si en 
çok tercih edilen ürünler oldu. Kadınlar 
Tarkan'ın yeni albümü "10"u alırken, 
erkekler tercihlerini Zülfü Livaneli'nin 
"Elia ile Yolculuk" isimli kitabından yana 
kullandı.

Yazlık ürün tercihlerine bakıldığında 
ise kadınlar en çok mayo satın alırken, 
erkeklerin en çok alışveriş yaptığı ürün 
şort oldu.

Tatil Dönüşü Kilolar Kontrol Altında

Gerek yolculuk sırasında verilen 
lezzet molalarında gerek gidilen 
tatil noktalarında yenilen yemekler 
istenmeyen kilolara neden olabiliyor. 
Kullanıcı tercihlerine bakıldığında tatilde 
alınan fazla kiloları dengelemek için 
daha az kalori almak isteyenler tatil 
dönüşü yemeklerini evde yemeyi tercih 
ediyorlar.

Doğuş Müşteri Sistemleri CEO’su
HAKAN KAPLAN

Yaşam
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Trio Mobil, Barcelona IoT World 
Congress’te ülkemizi temsil eden 
tek Türk firması oldu!

Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında 
teknoloji üreten Trio Mobil, dünyanın önde gelen yaklaşık 250 
IoT şirketinin katıldığı, Barcelona IoT World Congress'te tek 
Türk firması olarak ülkemizi temsil ediyor. Bilişim ve nesnelerin 
interneti alanında dünyanın en önemli kongrelerinden biri olarak 
kabul edilen etkinlikte Trio Mobil de global devlerle aynı sahnede 
yer almanın gururunu yaşıyor.

Bilişim ve nesnelerin interneti alanında 
dünyanın en önemli kongrelerinden 
biri olarak kabul edilen Barcelona 
IoT World Congress'te Trio Mobil 
global devlerle aynı sahnede yer 
alarak Türkiye'yi temsil eden tek Türk 
firma olmanın gururunu yaşıyor. 
IoT'nin iş dünyasını ve endüstriyi nasıl 
değiştirip, dönüştüreceğini göstermeyi 
amaçlayan kongrede Trio Mobil de IoT 
kimliği ve sergilediği ürünleriyle göz 
dolduruyor.

Dünya devleri arasında tek Türk 
markası

Barselona'daki Grand Venue'da 
gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan 

kongre çerçevesinde düzenlenen 
fuarda Hol 5'teki 161 numaralı stantta 
yer alan Trio Mobil'in Yönetim Kurulu 
Başkanı Nevzat Ataklı, IoT ve bilişim 
sektöründen dev oyuncularla aynı 
platformda bir araya gelmekten 
mutluluk duyduklarını aktararak 
şunları söyledi: "IoT alanında dünyanın 
en büyük etkinliklerinden birinde 
Türkiye'yi temsil eden tek yerli 
marka olma başarısını göstermenin 
gururunu yaşıyoruz. Global devlerle 
aynı sahnede olmak oldukça keyifli. 
Önümüzdeki dönemlerde böyle 
önemli etkinliklere Türkiye'den 
daha fazla şirketin katılımıyla gövde 
gösterisi yapacağımız günleri görmeyi 
temenni ediyoruz."

Haber

Trio Mobil Yönetim Kurulu Başkanı
NEVZAT ATAKLI

50



51

Allison Transmission’dan Ticari 
Araçlar İçin Yeni 9 Vitesli Tam 
Otomatik Şanzıman

Allison'un yeni dokuz vitesli 
tam otomatik şanzımanları, 
daha düşük emisyon, 
geliştirilmiş yakıt tasarrufu 
ve gelişmiş start-stop 
kabiliyeti sunuyor.

Allison Transmission, Atlanta'daki Güney Amerika Ticari 
Araç Fuarı'nda ilk dokuz vitesli modelini tanıttı. Orta ve ağır 
segment ticari araçlar için tasarlanan bu yenilikçi tam otomatik 
şanzımanın 2020 yılında global pazara sunulması hedefleniyor.

Allison Transmission Ürün Mühendisliği ve Ürün Geliştirme 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Randy Kirk açıklamasında; "Bu yeni 
şanzıman ile Allison, yakıt verimliliği ve sera gazı emisyonlarına 
ilişkin standartları sağlamaya olan kararlılığını ortaya koyuyor" 
diye belirtti.

Yüksek ilk vites oranı ve sektöre öncülük eden diğer vites 
oranlarıyla Allison dokuz vitesli şanzıman; tork konvertörünün 
birinci viteste erken lock up yapmasını sağlayan yüksek verimli 
dişli tasarımı sayesinde önemli bir yakıt tasarrufu sunuyor. 
Ayrıca dokuz vitesli şanzıman, motor yeniden başlatıldığında 
şanzımanın direkt devreye girmesini ve aracın aynı pozisyonda 
tutulmasını sağlayan entegre start-stop sistemini kapsıyor. 
Çeşitli uygulamalara değer katan dokuz vitesli yeni model, 
dağıtım kamyonları ve okul otobüsleri için ideal olarak 
sunuluyor.

Kirk açıklamasında; "Yazılımımız, elektronik kontrol paketlerimiz 
ve diğer yakıt tasarrufu teknolojilerimiz, FuelSense® ile 
birleştirildiğinde dokuz vitesli yeni modelimiz, yakıt verimliliği ve 
düşürülen emisyonlar için yeni bir standart yaratarak Sera Gazı 

Emisyonları Modelinin tüm gerekliliklerini karşılayacak. Asya, 
Avrupa ve Kuzey Amerika'daki birçok araç üreticisi, kendileri için 
henüz bu yıl başlayan prototip değerlendirmelerinin heyecanını 
ve merakını yaşadıklarını ifade etti" dedi.

Bu yeni şanzıman modeli ile sürücüler, daha sarsıntısız bir kalkış 
sağlayan küçük vites aralıkları sayesinde daha da yüksek bir 
konforu tecrübe edecekler. Ayrıca daha fazla verimlilik sunan 
arttırılmış ivmelenmenin keyfini yaşayacaklar.
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Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
(İSO 500) arasında 2016 yılındaki genel 
başarı sıralamasını bir önceki yıla göre 59 
basamak, ihracattaki başarı sıralamasını 
ise; 80 basamak daha üst seviyeye 
çıkartan Yiğit Akü, 2016 yılında İSO 
500 genel sıralamalarında 369. sırada, 
ihracatta ise 159. sırada yerini alarak, bu 
yıl da başarıları ile adından söz ettiriyor. 

Türk sanayi sektörünün gelişiminde 
büyük katkılar sağlayan Yiğit Akü; katma 
değeri yüksek girişim planlamaları, 
yatırımları, üretim kapasitesi, ihracat ve 
ekonomik gelişimin kaynağı ile bu yıl da 
başarılara imza atıyor.    

Yiğit Akü, 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye 
ihracatı ile sektöründe lider adımlar ile 
ilerliyor.

Yiğit Akü İle Kışa Hazırlıklı Olun

Yiğit Akü; akü kullanımının püf 
noktalarını tüketici ile buluşturuyor

Akünün performansını etkileyen en 
önemli faktörler araçların şarj sistemleri 
yani dinamoları ve çevresel açıdan çok 
yüksek ( +61 0C ) ve çok düşük sıcaklıklar ( 
-400C)’ dır. . Düşük sıcaklıklarda akülerde 
direnç artışı, voltaj düşüşü ve elektrolit 
yoğunluğunun azalması ve buna bağlı 
voltaj düşüşü gibi durumlar yaşanabilir. 
Aküler, sıfırın altındaki sıcaklıklarda 
yüksek akım sağlamaya devam ederler 
ancak sıcaklık düştükçe, iç direnci artacağı 
için akü performansını etkileyecek 
olan voltaj düşüşleri  gözlemlenebilir. 
Ayrıca soğuk havalarda araç üzerinde 
aydınlatma ve ısıtıcıların kullanım 
yoğunluğun artması da  akünün çalışma 
koşullarını zorlaştıran etmenlerdir. Bu 

nedenle araç bakımlarının tam eksiksiz 
olarak yapılması. 

Her aküye bakım yapmak veya kış 
öncesi kontrol ettirmek gerekli mi?

Akü tipleri bakımlı ve bakımsız olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bakımlı akülerde, 
elektrolit seviyesi, elektrolit özgül ağırlığı 
ve açık devre gerilimi kontrol edilirken; 
bakımsız akülerde sadece açık devre 
gerilimi incelenir. Bakımsız aküler, 
elektrolit kontrolüne gerek duyulmayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, 
bakım durumu kullanılan akü tipine 
göre değişiklik gösterir. Kış mevsimine 
girmeden  akülerin şarj sistemini 
kontrol ettirmek ve şarj sistemine 
bağlı oluşan eksik şarj durumu var ise 
serviste önce şarj sistemlerine bakım 
yaptırmak ve sonrasında aküler için şarj 
takviyesi yaptırmak alınabilecek akıllıca 
önlemlerdendir.

Periyodik bakımlara gerek var mı? 

Akü tipine uygun olarak periyodik bakım 
yapılması gereklidir. Periyodik bakımlar 
hem aküleri sağlıklı tutmaya hem de 
kullanıcıların herhangi bir problem ile 
karşılaşmasını önlemeye yardımcı olur. 
Genel kontrol, kutup başı temizliği, 
şarj durumu kontrolü, elektrolitlerin 
tamamlanması gibi çok temel birkaç 
uygulama ile akülerinizi sorunsuz 
bir şekilde kullanabilir, bu konuda 
servislerde gerekli uygulamaları kolaylıkla 
yaptırabilirsiniz.

Bakım gerektirmeyen tip aküler 
için neler önerilebilir? Göstergelere 
bakmak yeterli mi?

Bakım gerektirmeyen akülerde, tüm 
bileşenler yüksek performans verecek 
ve bakım gerektirmeyecek şekilde 
tasarlanır. Genel olarak, bu tip akülerde 
indikatörden ulaşılan akü durum bilgisi 
kullanıcıyı yönlendirmek açısından yeterli 
olacaktır.

Kısa sürelerde de olsa kullanılmayan 
araçların aküsü sorun çıkarır mı? 
Örneğin 15 gün veya 1 ay araç hiç 
kullanılmadığında ne olur veya 
olabilir?

Araç üzerindeki. şarj sisteminin uygun 
miktarda şarj uygulamaması veya araç 
elektrik sistemi üzerindeki kaçınılmaz 
veya arıza dahilindeki kaçak akımlar akü 
ömrünü kısaltacaktır. Akünün kullanıldığı 
profillerin etkisi ise şu şekilde açıklanabilir. 
Aracın sık aralıklar ile kısa süreli kullanımı, 
akünün etkin şarj olmasını engelleyeceği 
için, aracın uygun aralıklarda ve yeterli 
sürelerde çalıştırılması gerekir. Çünkü 
marş esnasında aküden çektiğimiz akım 
miktarını tekrar aküye vermeden kontağı 
kapatmak akünün çalışma koşullarını 
zorlaştıran ve zaman içinde deşarj 
olmasına neden olan bir diğer etmendir.

Aküyü verimli kullanmak için genelde 
neler yapılmalıdır?

Öncelikle araç gereksinimlerine uygun akü 
seçilmelidir. Sonrasında akünün yaz ve 
kış kontrolleri ile birlikte aracın elektriksel 
donanımının mutlaka periyodik olarak 
kontrol edilmesi gereklidir. Ek olarak, 
araçların elektrik donanımı üzerinde ek 
yük yaratacak olan uygulamalardan ve 
modifikasyonlardan mümkün olduğunca 
kaçınmak akü verimini artıracaktır.

Yiğit Akü Adını 
İlk 500’e Yazdırdı

İnovasyona dayalı güçlü yatırımları ve yenilikçi yapısı ile 40 yılı aşkın süredir sektöründe 
fark yaratan Yiğit Akü, %100 yerli sermayesi ile başarılara imza atmaya devam ediyor.
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Tofaş, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen "Brandon Hall 
Mükemmeliyet Ödülleri"nde 3 farklı ödüle layık görüldü.

Tofaş açıklamasına göre, Brandon 
Hall Group tarafından düzenlenen 
"2017 Brandon Hall Mükemmeliyet 
Ödülleri"nde, Tofaş Akademi'nin 3 farklı 
uygulaması ödüle layık görüldü.

Başta Tofaş çalışanları olmak üzere 
üniversite öğrencilerinden tedarikçilere, 
çalışan ailelerinden bayi ve servislere 
kadar geniş bir yelpazede eğitimler 
vererek, şirketin gelecek yolculuğunda 
önemli bir rol üstlenen Tofaş Akademi 
hayata geçirdiği "Deneyim Çemberi", 
"Liderlik Prensipleri Yayılımı Projesi" 
ve "Satış Akademisi" uygulamalarıyla 
ödüllendirildi. 

"Deneyim Çemberi" uygulaması "Koçluk 
ve Mentorluk" kategorisinde gümüş 
ödül kazandı. "Deneyim Çemberi" 
kişinin, yöneticisinin, koçunun ve insan 
kaynakları uzmanının aktif olarak yer 
aldığı, temelinde koçluk ve mentorluk 
olan, uygulamayı ve sosyal öğrenmeyi 
barındıran, zamana yaygın ve kuruma 
özel içeriklere sahip, farklı öğrenme 
teknikleriyle harmanlanmış yenilikçi ve 

özgün bir davranışsal gelişim programı 
olarak uygulanıyor.

"Her Tofaşlı işinin lideridir" felsefesi ile 
oluşturulan, Tofaş'ı bugüne getiren ve 
aynı zamanda geleceğe de taşıyacak 
olan davranışların tarif edildiği, 
"Liderlik Prensipleri Yayılımı Projesi" 
de "Kurumsal Kültür Dönüşümü" 
kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

FCA dünyasında en iyi uygulama 
seçilmişti

Kariyerine otomotiv sektöründe 
danışman olarak yön vermek 
isteyenlere, satışın püf noktalarının 
öğretildiği, bayi deneyimi ile otomotiv 
dünyasının yakından tanıtıldığı ve 
potansiyellerini keşfetmeleri için 
fırsatların sunulduğu gelişim projesi 
"Satış Akademisi" ise "Yetenek 
Kazandırma" kategorisinde bronz 
ödülün sahibi oldu.

İlki geçen yıl düzenlenen ve 8 bin 400 
başvuru arasından seçilen 35 gencin 

eğitim ve stajını tamamlayarak iş 
hayatına başlamasına vesile olan 
Satış Akademisi'nin ikinci dönem 
katılımcıları, Bursa'da yer alan Tofaş 
Akademi'de üç haftalık kapsamlı bir 
eğitim programının ardından, Türkiye 
genelindeki Fiat bayilerinde iki aylık bir 
iş deneyim süreci yaşıyor. 

Satış Akademisi daha önce de Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) fabrikaları 
arasında "Çalışan Gelişimi" alanında 
en iyi uygulama, 2017 yılında ise 
En Başarılı Koçlular'da İşbirliği 
Geliştirenler kategorisinde finalist 
seçilmişti.

Satış Akademisi eğitim programı 
kapsamında tüm konaklama 
ve eğitim masrafları Vehbi Koç 
Vakfı'nın desteğiyle Tofaş tarafından 
karşılanıyor. Koç Üniversitesi ve Tofaş 
Akademi iş birliği ile hazırlanan eğitim 
programının ardından, stajını bitiren 
öğrencilere, Fiat bayilerinde istihdam 
sağlanması da programın hedefleri 
arasında yer alıyor.

Tofaş’a 
Brandon Hall’dan 3 Ödül

Haber
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Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun 
girişimi ile 1992 yılından bu yana her yıl 
10 Ekim, "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak 
kutlanıyor. Öncelikli hedefi ruh sağlığı 
konusunda kamu bilinci oluşturmak ve bu 
süreçte ruhsal bozukluklara karşı koruyucu 
çalışmaların ve tedavi hizmetlerinin 
tanıtılmasını ön plana çıkarmak olan Dünya 
Ruh Sağlığı Günü'nün bu yılki teması 
"işyerinde ruh sağlığı" olarak belirlendi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin 
Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İhsan 
Öztekin, günümüzde işyerindeki çalışma 
şartlarından kaynaklanan başta depresyon, 
stres, kaygı olmak üzere çeşitli psikolojik 
sorunlar ortaya çıktığını belirterek "Bu tür 
sorunlar yaşamadığını düşünen insanlar 
bile zaman zaman çalışma ortamının 
olumsuz etkilerinden uzaklaşmak ihtiyacı 
duymaktadır" dedi.

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, 
çalışma ortamında ruh sağlığınızı 
korumak için yapılacaklar konusunda 
önemli tavsiyelerde bulundu:

•     Çalışma zamanını en uygun şekilde 
kullanabilmek: İşini çok sevmek, aşırı 
sorumluluk duygusu, bulunduğu 
konumu sağlamlaştırmak, kendini ispat 
etmek gibi birçok sebeplerden dolayı 
uzun süreli çalışma ya da zamanın iyi 
kullanılamaması bitkinlik, yorgunluk, 
tükenmişlik hissi, depresif duygu durumu 
gibi sorunlar oluşturabilir. Çalışan kişi 
zamanı kontrol edebilmeli ve uygun şekilde 
yönetebilmelidir. Tabii bunu yapabilmek 
içinde çalışma şartlarının uygun olması, bu 
özgürlüğe sahip olunması gerekir.

•     Çalışanlarla sağlıklı iletişim kurmak: 
İşyerindeki herkesle çok iyi iletişiminiz 
olmayabilir. Ancak, çalışma ortamı 
içerisinde birlikte iş yapmaktan, serbest 
zamanlarınızda sohbet etmekten 

hoşlanacağınız, güvenebileceğiniz, 
sorunlarını paylaşabileceğiniz, dışarıda 
birlikte olabileceğiniz arkadaşlarınızla 
aynı çalışma ortamında olmanız size iyi 
gelecektir.

•     Yönetici-çalışan ilişkisi: Çalışılan 
işyerinin yöneticisi konumundaki işyeri 
sahibi, patron, müdür gibi yöneticilerle 
ilişkinizin özellikleri sizin ruh sağlığınızı 
etkiler. Yöneticinin, çalışanların düşünce ve 
fikirlerine saygı göstermesi, desteklemesi, 
yeri geldiğinde alt-üst ilişkisi gözetmeden 
iltifat etmesi, olumlu geri bildirimlerde 
bulunması, çalışanda kendisine değer 
verildiği hissini oluşturur. Çalışan da 
yöneticisine daha fazla değer verir ve 
güvenir. Mutluluk duygusu artar.

•     Çalışma yaşamı-duygusal yaşam 
ilişkisi: Özel hayatınızda sağlayamadığınız 
duygusal ihtiyaçlarınızı profesyonel çalışma 
ortamında almaya çalışmak mutsuzluğa 
yol açabilir. Çünkü çalışma ortamı duygusal 
ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan bir yapı 
değildir. Aile ve sosyal yaşamdan farklı bir 
özellik gösterir.

•     Özel hayatın duygusal yaşama 
etkisi: Özel hayatınızdaki sorunlarınızla 
ilgili olumsuz duygu ve düşüncelerle 
işinize giderseniz işyerinde "bugün 
iyi görünmüyorsun, bir şeyin mi var, 
hasta mısın" gibi sorulara muhatap 
olabilirsiniz. Gün boyunca mutsuz ve 
verimsiz bir şekilde çalışmaktansa iş 
ortamını, dikkatinizi işinize yoğunlaştırarak 
ve arkadaşlarınızla kısa paylaşımlarda 
bulunarak dışarıdaki sorunlarınızdan 
kurtulabileceğiniz bir ortama 
çevirebilirsiniz.

•     Açık ve net olun: İstekleriniz, 
beklentiniz, yapıp yapamayacaklarınız, 
kabulleriniz, onaylamadığınız konularda net 
olun. Uygun ortam ve zamanda bunları dile 

getirin. Açık bir şekilde dile getirmediğinizde 
beni anlamıyorlar duygusuna kapılabilirsiniz 
ya da içinizde biriktirdiğiniz olumsuz duygu 
ve düşünceler uygun olmayan bir zamanda 
aşırı tepkiler şeklinde ortaya çıkabilir.

•     Aşırı hırs yorar ve yıpratır: Rekabet 
ortamının oluştuğu iş yaşamında rekabet 
geliştirici ve motivasyonu arttırıcı bir rol 
oynasa da dozunu aşan bir rekabet, diğer 
insanların değerini düşürmeye çalışan 
tavırlar, iş ortamındaki dengeleri bozan aşırı 
hırslı tutumlar iş ortamında huzursuzluğa 
sebep olur. Huzursuz ortam ve bozulan 
ilişkiler de kişiyi mutsuz eder.

•     İşyeri psikoloğu: Çalışma ortamlarında 
psikolojik ve sosyal iyilik halini korumak 
ve güçlendirmek için "işyeri psikoloğu"na 
ihtiyaç duyulabilmektedir. İşyerlerinde 
mutlu ve verimli çalışanların olması hem 
"ülke kalkınması"nda katma değer sağlar, 
hem de "toplum ruh sağlığı korunması" 
alanında kazanım sağlar.

•     Kurumsal destek: Çalışılan kurumdaki 
genel psikososyal problemlerin 
ölçümlenerek çalışanlara stres ile baş etme / 
stres azaltma eğitim seminerleri, çalışanların 
kurum içi sorunları aktarabileceği ve 
çözümlerin önerilebileceği toplantılar 
yapmak, çalışanlara psikolojik destek 
sağlama açısından son derece etkili 
yöntemlerdir.

•     Ruh Sağlığı-Beden sağlığı dengesini 
korumak: Ruh sağlığı beden sağlığından 
uzak tutulamaz. Özellikle fiziki olarak uygun 
olmayan ortamlarda ve ofis ortamında 
oturarak ve hareketsiz çalışılan durumlarda 
beden sağlığının olumsuz etkilendiği 
bilinmektedir. Dışarıda yapacağınız 
düzenli spor ve işyerinde yapacağınız basit 
egzersizlerle çalışma ortamınızda hem 
beden sağlığınızı ve hem de ruh sağlığınızı 
korumak daha kolay olacaktır.

İş Hayatında Stresle Başa 
Çıkmanın 10 Püf Noktası

İşyerinde çalışma şartlarından kaynaklanan kimi 
sorunlar, ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. İş hayatı 
ile özel hayatta, yöneticiler ve çalışma arkadaşları 
arasında kurulacak dengeli ilişki ve doğru iletişim, 
stresle başa çıkmada etkili olabiliyor.Uzman Klinik Psikolog 

İHSAN ÖZTEKİN
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2 gün süren ve kıyasıya bir rekabete sahne olan 
organizasyon, yağan sağanak yağmura rağmen 
kalabalık seyirci toplululuğu önünde yapıldı. Kızılay'ın 
kan verme aracının da hazır bulunduğu yarış alanında 
Beykoz Belediyesi tarafından aşure ve lokma dağıtımı 
da yapıldı.

Zorlu İlk Etapta Finish Yok

Kanlıca Orman İşletmesi Ağaçlandırma Sahası’nda 
gerçekleştirilen organizasyon 30 Eylül 2017 Cumartesi 
günü saat 11.45’te start aldı. Zorlu etapta finish görebilen 
takım olmadı. İlk günü Adnan Ofluoğlu-Şenol Coşkun ve 
Oğuz Kaan Öztürk-Kürşad Öztürk ekiplerinden oluşan AVC 
Team-Osmanlı Offroad takımı ilk sırada tammalarken, 
Cemal Altun-Ali Çapan ve Umut Uyar-Yusuf Uyar’dan 
oluşan Beyoff Ceyranpower ikinci ve Burak Ayvaz-Cenkkut 
Fırıncı ve İsmail Koçali-Devrim Öztürk King Of Trial Team 
de üçüncü olarak tamamladı.

Zafer AVC Team-Osmanlı’nın

01 Ekim Pazar saat 10.00’da başlayan ve ekiplerin zorlu doğa 
şartları ve engellere karşı büyük mücadelesine sahne olan ikinci gün 
sonrasında, 2017 Türkiye Trial Şampiyonası 5. Ayak Beyoff Yarışı’nda 
birincilik Adnan Ofluoğlu-Şenol Coşkun ve Oğuz Kaan Öztürk-Kürşad 
Öztürk ekiplerinden kurulu AVC Team-Osmanlı Offroad takımının 
oldu. Zorlu yarışta ikinciliği Ahmet Kurt-Fuat Sarper ve Şencan Özkurt-
İsa Üstündağ ekiplerinin yer adlığı Teleferik Offroad takımı elde 
ederken, podyumun üçüncülük basamağında Ali Fuat Bilgin-Mehmet 
Emir ve Seda Özkutlu-Şahhaydar Argaç tarafından temsil edilen Aydoff 
Trial Team yer aldı.

Riva’da Sağanak Yağmurda 
Trial Maratonu

2017 Türkiye Trial Şampiyonası 5. Ayak Yarışı 30 Eylül -01 Ekim tarihlerinde Beykoz Offroad 
Kulübü (BEYOFF) tarafından Riva'daki offroad parkurunda 28 sporcu ve 14 araçtan oluşan 
7 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. 
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Geçmişten günümüze Cecil Taylor, 
Archie Shepp, McCoy Tyner, Pharoah 
Sanders, Jimmy Smith, Enrico Rava, 
John Scofield & Joe Lovano, Manu 
Katché, David Sanborn gibi caz 
dünyasının saygın isimlerini izleyici ile 
buluşturan Festival, 3 - 19 Kasım 2017 
tarihlerinde şehri cazın farklı renkleriyle 
kucaklayacak.

Bugüne kadar milyonlarca takipçisi 
ile giderek yükselen bir grafiğe sahip 
olan Akbank Caz Festivali, 27. yılında 
da birbirinden özel performanslara 
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
Festival'in bu seneki yıldız isimleri 
arasında; modern cazın baş besteci-
piyanistlerinden Abdullah Ibrahim, 
Güney Afrika'nın ilk siyahi bebop caz 
grubu The Jazz Epistles ruhunu yeniden 
dirilten Ekaya ve Güney Afrika'nın 
başka bir caz ikonu olan trompetçi 
Hugh Masekela'dan oluşan Abdullah 
Ibrahim & Ekaya and Hugh Masekela, 
cazın dünyadaki büyükelçilerinden 
Vanessa Rubin, şarkıları bugüne dek 
dijital platformlarda 2,5 milyondan 
fazla dinlenen Ala.Ni, kendi kuşağının iz 
bırakmış caz gitaristlerinden Wolfgang 

Muthspiel, Ekvadorlu prodüktör ve 
müzisyen Nicola Cruz, İngiliz yapımcı 
ve müzisyen Bonobo, Norveçli 
tubacı ve besteci Daniel Herskedal, 
enstrümantalist ve besteci kimliğiyle 
cazın geleceğini şekillendirecek 25 genç 
isim arasında gösterilen Marius Neset, 
klasik müzik disiplinini hareketli ritimler 
ve parlak armonilerle birleştiren Amina 
Figarova Sextet, 
Kübalı caz piyanisti 
ve bestecisi Alfredo 
Rodríguez, Amerikalı 
davulcu ve yapımcı 
Mark Guilliana, İngiliz 
saksafoncu Shabaka 
Hutchings ve Güney 
Afrikalı müzisyen 
dostlarından oluşan 
The Ancestors 
grubu, post-modern 
stil cazı, funk, Afro 
ritimler ve egzotik 
bir ses dünyasıyla 
birleştiren Mop Mop 
ve Acid Jazz'ın önemli 
isimlerinden Red 
Baraat yer alıyor. 
Yenilikçi projeler 

bölümünde Kenan Doğulu ve Sattas'ı 
ağırlayacak olan Festival, aralarında 
Emin Fındıkoğlu, İlhan Erşahin, Baki 
Duyarlar, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel ve 
Şenay Lambaoğlu'nun da bulunduğu 
pek çok Türk cazcının yanı sıra Evrencan 
Gündüz ve Hakan Başar gibi yeni nesil 
yetenekleri de müzik tutkunlarıyla 
buluşturacak.

Akbank Caz Festivali 27. Yılını Kutluyor

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri Akbank 
Caz Festivali, bu yıl 27. yaşını kutluyor.

Sanat
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Akbank'ın kültür sanat alanında 
gerçekleştirdiği en önemli projelerden 
biri olan Akbank Caz Festivali'ni 27 
yıldır müzikseverlerle buluşturmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını söyleyen 
Akbank Genel Müdürü Hakan 
Binbaşgil, "Caz müziğinin Türkiye'de 
gelişmesine ve daha geniş kitlelerce 
tanınmasına katkıda bulunmaktan 
gurur duyuyoruz. Ülkemizde cazın önde 
gelen etkinliklerinden olan Akbank Caz 
Festivali'nin, müzikseverlerin takviminde 
önemli yer tuttuğunu görmek bizi her 
yıl daha da mutlu ediyor. İstanbul 
gibi farklı renk ve sesleri uyum içinde 
barındıran, zengin bir şehre caz müziği 
çok yakışıyor. Bu yıl ayrıca gençlerimize 
cazı daha da sevdirmek amacıyla hem 
İstanbul'da hem de ülkemizin diğer 
şehirlerinde festival kapsamında birçok 
etkinlik düzenleyeceğiz. Ekonomik 
gelişmeye katkıda bulunurken, yıllardır 
kararlılıkla sürdürdüğümüz kültür-
sanat projeleriyle sanatı geniş kitlelere 
ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ise 
festival ile ilgili değerlendirmesinde, 
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da caz 
tutkunları için usta müzisyenlerin yanı 
sıra Avrupa caz sahnesinin yükselmekte 
olan genç yıldızlarının ve yeni nesil Türk 
caz sanatçılarının da aralarında yer aldığı 
cazın farklı renklerini yansıtan zengin 
bir program hazırladık. 27. Akbank Caz 

Festivali'nin cazseverlere yeni keşifler 
sunmasını diliyorum" dedi.

Akbank Caz Festivali'nin artık bir festival 
klasiği haline gelen "Kampüste Caz" 
konserleri bu yıl da devam ediyor. 
Festivalin en önemli etkinliklerinden 
biri olan Kampüste Caz, 20 Kasım - 1 
Aralık tarihleri arasında Muğla, İzmir, 
Eskişehir, Bolu, Adana, Mersin, Kayseri 
ve Ankara'da vokal, şarkı sözü yazarı ve 
şair Jehan Barbur ile cazın coşkusunu 

ve heyecanını üniversiteli gençlerle 
buluşturacak.

Festival'in bir diğer önemli etkinliği olan, 
gençlere caz müziğini ve enstrümanlarını 
daha da yakından tanıma fırsatı 
sunan Liselerde Caz Atölyeleri, bu yıl 8 
Kasım, 9 Kasım, 16 Kasım ve 17 Kasım 
tarihlerinde sekiz ayrı lisede ücretsiz 
olarak gerçekleştirilecek.

Akbank, kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmaları kapsamında uzun yıllardır 
kendi çalışanları ile sürdürdüğü 
gönüllülük projelerini gençlerle 
buluşturduğu Şehrin İyi Hali projesine 
devam ediyor. Gençlerden yoğun 
ilgi gören proje kapsamında bu yıl 
toplum yararına projelerde gönüllü 
olarak çalışan 1000 genç, 11 Kasım 
Cumartesi günü Volkswagen Arena'da 
gerçekleştirilecek Bonobo konserini 
izleme imkanı bulacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması 
Pozitif işbirliği ile gerçekleştirilen 27. 
Akbank Caz Festivali boyunca aralarında 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank 
Sanat, Babylon, Volkswagen Arena, The 
Seed, Caddebostan Kültür Merkezi, 
Moda Sahnesi, Summart Sanat Merkezi, 
Nardis ve Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi'nin de bulunduğu 36 ayrı 
mekanda 53 konser, 3 söyleşi ve 15 
atölye çalışması gerçekleştirilecek.

“Caz, İstanbul’a Yakışıyor”



62

82.297

72.536

71.352

83.658 82.297 72.536 71.352

Otomobil Pazarı %3 Azaldı, Hafif Ticari Araç 
Pazarı %2 Arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2017 yılı dokuz aylık dönemde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %1,44 
azalarak 627.343 adet olarak gerçekleşti. 
2016 yılı dokuz aylık dönemde 636.499 adet 
toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı dokuz aylık 
dönemde geçen yıla göre %2,6 oranında 
azalarak 476.621 adet oldu. Geçen yıl aynı 
dönemde 489.365 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Eylül 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %2,44 artarak 150.722 adet oldu. 
2016 yılı aynı dönemde 147.134 adet satış 
gerçekleşmişti.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2017 Yılı 
Eylül Ayında %6 Arttı. Otomobil Pazarı %4 , 
Hafif Ticari Araç Pazarı %10 Arttı.

2017 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı 71.352 adet olarak gerçekleşti. 67.593 
adet olan 2016 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar %5,56 
oranında arttı.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2017 Yılı Eylül Ayında %6 Arttı

Sektör
Analizi

2017 yılı Eylül ayında otomobil satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre %4,06 
arttı ve 53.423 adet oldu. Geçen sene 
51.340 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Eylül ayında hafif ticari araç 
pazarı 2016 yılının Eylül ayına göre 
%10,31 arttı ve 17.929 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 16.253 adet 
satış yaşanmıştı.

2017 yılı Eylül sonu itibari ile 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında 
%2,8 azalış, 1600-2000cc aralığında 
motor hacmine sahip otomobil 
satışlarında %3,1 azalış ve 2000cc 
üstü otomobillerde %50,7 azalış 
izlendi. 2017 yılı Eylül sonunda 45 
adet elektrikli ve 2.746 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Eylül sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon 
değerlerine göre en yüksek paya 
%42,7 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 203.387adet 
ile sahip oldu.

2017 yılı Eylül sonunda dizel 
otomobil satışlarının payı %61,4’e 

geriledi ve otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %58,8’e yükseldi.

2017 yılı Eylül sonu otomobil 
pazarı segmentinin %83,6’sını 
vergi oranları düşük olan A, B ve 
C segmentlerinde yer alan araçlar 
oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek 
satış adetine %51,8 pay alan C 
(246.729 adet) segmenti ulaştı. Kasa 
tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise en çok tercih edilen gövde tipi 
yine Sedan otomobiller (%49,4 pay, 
235.580 adet) oldu.

2017 yılı Eylül sonu itibari ile Hafif 
Ticari Araç pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek 
satış adetine %69,6 pay ile Van 
(104.969 adet), ardından %12,2 pay 
ile Kamyonet (18.320 adet), %9,4 
pay ile Minibüs (14.159 adet) ve 
%8,8 pay ile Pick-up (13.274 adet) 
yer aldı.

2017 yılı otomotiv sektörü toplam 
pazarının 875 bin – 925 bin 
adet aralığında olması tahmin 
edilmektedir.

85.422 83.658



63

Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı 
2017 yılı Ocak-Eylül 
döneminde
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
%2,44 oranında 
artarak 150.722 
adete ulaştı. Geçen 
sene aynı dönemde 
147.134 adet satış 
gerçekleşmişti.
Hafif Ticari Araç 
pazarı 2017 yılı 
Eylül ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
%10,31 oranında 
artarak 17.929 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene Eylül ayında 
16.253 adet satış 
gerçekleşmişti.
Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Eylül ayı ortalama 
satışlara göre %6,77 
azaldı.

-8,61 40,60 1,37 5,56

2017’
2Ç: %9,35

66.134 62.384 54.890 53.423

66.134

54.890

53.423

62.384

17.494

17.494 19.913 17.646 17.929

19.913 17.646
17.929
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2017 yılı Eylül sonu otomobil pazarı 
motor hacmine göre incelendiğinde, 
en yüksek paya %96,0 oranıyla yine 
1600cc altındaki otomobiller 457.711 
adet ile sahip oldu. Ardından %3,1 
pay ile 1600-2000cc aralığındaki 
otomobiller ve %0,3 pay ile 2000cc 
üstü otomobiller yer aldı. 2016 yılı 
aynı döneme göre, 1600cc altındaki 
otomobil satışlarında %2,8, 1600-
2000cc aralığında motor hacmine 
sahip otomobil satışlarında %3,1 ve 
2000cc üstü otomobillerde ise %50,7 
azalış görüldü. 2017 yılı dokuz aylık 
dönemde 85kW altı 25 adet 121 Kw 
üstü 20 adet olmak üzere toplam 
45 adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

2017 yılı Eylül ayı sonunda, 1600cc 
altı 258 adet, 1601cc<=1800cc (>50 
kW) aralığında 2.303 adet, 1801cc-
2000cc aralığında 39 adet, 2001cc-
2500cc (>100KW) aralığında 139 adet, 
2500cc üstü ise 7 adet hibrit otomobil 
satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Eylül 
döneminde toplam 2.746 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Eylül sonu otomobil pazarı 
ortalama emisyon değerlerine göre 
incelendiğinde, en yüksek paya %42,7 
oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (203.387 adet) ve 
ardından yine %23,0 pay ile 120-
140 gr/km arasındaki otomobiller 
(109.442 adet) sahip oldu.

2017 yılı Eylül sonu dizel otomobil 
satışları geçen yılın aynı dönemine göre 
%3,5 oranında azaldı. 2017 yılı Eylül 
sonu otomobil satış adetleri, 2016 yılı 
aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel 
payı %61,9’dan %61,4’e (292.537 adet) 
geriledi.
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