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Günümüzde her ne kadar insan kaynağı yerini teknolojiye bırakıyor gibi görünse de 
kurumların halen en önemli değerlerinin çalışanları olduğunun unutulmaması gerekir. 
Şayet bir şirket verimliliği ve karlılığı arttırmak istiyorsa bunu ancak kalifiye ve tam 
donanımlı çalışanları ile gerçekleştirebilir. Bunun yolu ise çalışana yatırım yapmaktan 
geçer. Çalışanlarına yatırım yapan şirketler aslında geleceklerine yatırım yapıyordur. 
Çalışanlara yapılacak olan yatırımı geri dönüşü en yüksek olan yatırım olarak tarif etmek 
yanlış olmaz. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan pek çok araştırmada çalışanların hizmet 
kalitesini ve  verimliliği arttırmak için eğitime yapılan yatırımlar yanında motivasyon arttırıcı 
unsurlarında önemli olduğunu görüyoruz. Bu motivasyon unsurlarının çoğu zaman paraya 
dayanmadığını da gösteriyor aynı araştırmalar. Özetle çalışan maaşına yapılan zam ya 
da aldığı primden çok şirket bağlılığını arttırıcı farklı unsurlarla motive edilebiliyor. Türk 
işadamı Vehbi Koç’un “en önemli sermayem insan kaynağımdır”  şeklindeki beyanının 
çalışanları üzerindeki olumlu etkisi buna iyi  bir örnektir.

Elbette mevki ve pozisyon, maaş artışı çalışanların kariyer basamaklarını tırmanması 
açısından oldukça önemlidir. Ancak bunun yeterli olduğunu düşünmek bir yanılgı olacaktır. 
Bugün çalışanlar hayatın zorlu şartlarında kendileri ile ilgilenen, değer veren, gelişme 
olanakları sunan ve dolayısıyla mutlu olabilecekleri iş yerlerini tercih ediyorlar. Bu nedenle 
diğer sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de insan kaynakları ve yönetişim 
uygulama süreçlerinin bunlar doğrultusunda yürütülmesi önem taşımaktadır. 

Bugün baktığımızda pek çok firma işe alım sürecinden başlayarak profesyonel insan 
kaynakları yönetimi sistemini tercih etmektedir. Teknolojik imkanların verdiği büyük 
avantajlardan yararlanarak sistem dahilinde çalışanın sicili, özgeçmişi gibi hemen her 
türlü verinin saklanması ile aynı zamanda çalışana verilen eğitimler, aktiviteler ve çalışanı 
motive amaçlı yapılacak her türlü faaliyetler raporlanabilmektedir. Bu bakımdan tek bir 
merkezden rahatlıkla yönetilebilecek sistemler ile hem işveren hem de çalışan açısından 
büyük gelişmelerin yaşandığı açıktır.   

Bu tip yazılımsal sistemler artık bir tercih değil zorunluluk halini almıştır. Çalışanlara verilen 
değer ancak onların şirket içi gelişimlerine sağlanan olanaklar ile anlaşılabilir ve ölçülebilir 
niteliktedir. Oryantasyon, kariyer gelişimi, gelişim planlarının bu sistemler ile otomatize 
edilmesi, çalışanların da kendileri ile ilgili yapılan çalışmaları, motivasyon süreçlerini nesnel 
olarak takip edebilmesi açısından önemlidir. Çalışanların somut olarak görebildiği bu 
raporlar kendilerine verilen değere dair farkındalıklarını arttırmanın yanında, şirketlerine 
olan bağlılıklarını da güçlendirmektedir.

Özetle kurumsallaşmanın en önemli kıstaslarından birisi de insan ve insan kaynağına 
verilen önemdir. Bunun için teknolojiden olabildiğince faydalanmak gerekiyor. Şirketler, 
personelin beklentilerini gözetmeli ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalıdır. 
Mevcut imkanları geliştirerek insan kaynaklarını etkin bir şekilde yöneten firmaların uzun 
yıllar boyunca kaliteli hizmet sunmaya devam ettiklerini rahatlıkla görebilirsiniz. 
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Yakın geleceğin
otomotiv sektörü

Ar-ge birimleri elektrikli araçlar için çalışıyor

Geleceğimizin yeşil enerjiye bağlı olduğu anlaşıldıkça 
pek çok sektör yatırımlarını bu yönde yapmaya başladı. 
Bunların başında ise dünyanın önde gelen otomotiv 
firmalarını görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı "Küresel 
Elektrikli Araç Görünümü 2017 Raporu"nu incelediğimizde 
göze çarpan veriler, geçen yıl dünyadaki elektrikli araç 
sayısının bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona 
yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizde ise bu artışın %717 gibi 
inanılması güç olan oranla gerçekleşmesinin akabinde 
elektrikli otomobil sayısını da 400’lerden 2 bin 763’e 
yükseltmiş durumda. Araç sayısındaki artış şarj istasyonu 
sayısını dünya genelinde 2,3 milyona yükseltirken, 
ülkemizdeki büyük akaryakıt firmaları da bu konuda 
yatırımlarını hızlandırmış durumdalar.

Araç sayısındaki hızlı artış oldukça önemli olmakla 
birlikte, otomotiv firmalarının yaptığı milyarlarca dolarlık 
yatırımı karşılayacak seviyede olduğunu söylememiz 
güç. Tahminler araç sayısının 2020'ye kadar 20 milyon, 
2025'e kadar ise 70 milyona  çıkabileceği yönünde. İnovatif 
otomobil markaları ise; zamanı geldiğinde bu pazardan 
yer almalarının, şimdiden yapacakları yatırımlara bağlı 
olduğunun pekala bilincindeler. Geniş açıdan ifade etmek 
gerekirse yalnızca firmalar değil, sektör dışından olan 
herkes geleceğin otomobillerinin elektrikli olacağının 
farkında. Elektrikli araçlarla ilgili bilgilerin sadece sektörel 
medya kanallarında değil sosyal ağlarda da ciddi 
paylaşımlara konu olduğunu görebilirsiniz. İnsanların 
yeniye karşı duyduğu heyecan devam ettikçe bu konudaki 
gelişmelerin gitgide artacağını söylememiz yanlış olmaz.

Günümüz tüketici profili farklı olsa da yakın gelecekte 
otomobil almak isteyen herkes, araçların markası ve 

Perspektif
Otobanı

AHMET ÇAĞAN
Çağan Akademi Kurucu Direktör

modelinin yanında elektrikli mi değil mi sorusunu sormaya 
başlayacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde 
yapılan bir araştırma ise konuyu adeta özetler nitelikte. 2022 
yılı itibarı ile otomotiv üreticileri pazara birbirinden farklı 136 
adet elektrikli araç sokmuş olacak. Yani gelecekteki durum 
gayet açık bir şekilde önümüzde. Hatta ABD’li üretici Tesla’nın 
bunun için ayırdığı bütçe 10 milyar dolar. Sektörün büyüklüğü 
düşünüldüğünde bu tutar size küçük gelebilir ancak firmanın 
henüz bu yatırımı karşılığında 10 sent bile kazanmadığını 
belirtirsek duruma bakış açınız değişecektir diye düşünüyorum. 
Elbette Volkswagen, Daimler ve General Motors gibi sektörün 
başını çeken isimler de elektrikli araç piyasasından pay almak 
için yatırımlarını bu yönden yapıyorlar. 

Uzun ömürlü bataryalar yolda

Otomotiv sektörü bu konuda hızlı bir şekilde ilerlerken enerji 
firmalarının da paralel olarak yatırımlarını hızlandırdığını 
gözlemliyoruz. Örneğin, Mercedes kablosuz şarj sistemleri 
üzerine çalışırken GE, farklı iş kollarını bulut tabanlı bir platform 
ile birleştirerek yeni bir enerji şirketi kurduğunu açıklayarak 
sektörde bir ilke daha adım atmış oldu. Bununla beraber 
Türkiye’de de elektrikli ve hibrit araçlar üzerinde benzer 
çalışmaların hız kazandığını görüyoruz. Hibrit araç teknolojisi 
için devlet tarafından verilen destekler artarken, yurt dışından 
gelen yatırımlarda gün geçtikçe fazlalaşıyor. Bu konuda yapılan 
çalışmaların temel odak noktasına baktığımızda karşımıza çıkan 
sonuç ise; enerji verimliliği yüksek, maliyeti düşük batarya ve 
enerji yönetim sistemlerinin geliştirilmesi. Bu bağlamda Türk 
firmaları bir yandan bataryaların verimli ve güvenli kullanımını 
sağlamayı amaçlarken, diğer yandan da araçların güvenliğini 
riske atmayacak tasarımlar üzerinde çalışmaya büyük bir hızla 
devam ediyor. 

Otomotiv sektörü elektrikli araçlar 
geliştirmekte hızlı bir şekilde ilerlerken 
enerji firmalarının da buna paralel 
olarak yatırımlarını hızlandırdığını 
gözlemliyoruz.
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Sürücüsüz otomobil yönetmeliği için 
hazırlıklar tamam

Elektrikli araçlar için yapılan yatırımlar 
artarken, yakın bir zamanda Über’in 
sürücüsüz araç teknolojilerine giriş 
yapmak için satın aldığı Otto’nun, Kasım 
ayı başında ilk insansız teslimatı olan 
50 bin şişe Budweiser’ı 200 kilometre 
mesafedeki teslimat noktasına 
götürerek gerçekleştirmesi, bu konuda 
yapılan çalışmaların hız kazanmasının 
en büyük nedeni olarak gösteriliyor. 
Amerika’da ise konuyla ilgili yasal 
düzenlemelerin yolda olduğu söylenebilir. 
Öyle ki Ekim ayı içerisinde Kaliforniya 
Motorlu Araçlar Departmanı, sürücüsüz 
otomobillerin kendi başlarına trafiğe 
çıkması için yeni bir yönetmelik önerdi. 
Zaten otomobil üreticileri hali hazırda 
2017 yılının başlarında teknoloji şirketleri 
için büyük bir kazanç olacak yönetmeliğin 
çalışmalarına başlamışlardı. Motorlu 
Araçlar Departmanı, eğer her şey 
planlandığı gibi giderse yeni kuralları eyalet 
hükümetine sunacak ve 2018 yılında hayata 
geçirilmesini isteyecek. Bu yönetmelik 
çıktıktan sonra sürücüsüz otomobillerin 
seri üretime geçmesi bekleniyor. 
Ortaya çıkan tabloya bakarak şehirlerin 
can damarlarından birinin sürücüsüz 
otomobiller olacağını rahatlıkla ifade 
edebiliriz.

Başka bir trafik mümkün

Bu gelişmeler ışığında otomotiv 
teknolojisindeki mevcut durum ele 
alındığında, sektördeki ilerlemelerin ne 
denli hızlı yaşandığını görebiliyoruz. Şu 
anda yolda olan bu teknolojik gelişmeler 
çok yakında hayatlarımızın bir parçası 
haline gelecek. Bu hızlı ilerleme ile beraber 
insanların günlük yaşantısı da şüphesiz 
kolaylaşacak. Bu gelişmelerin en olumlu 
yanlarından biri ise trafikte kaybedilen 
zamanın insan yaşamına geri kazandırılacak 
olması. Bu sebeple sadece otomobil ya da 
teknoloji meraklılarını değil, tüm insanlığı 
ilgilendiren bu konu üzerinde titizlikle 
durulmalı. Her sektörde olduğu gibi 
otomotiv sektöründe de yenilikleri yakından 
takip etmek ve yeni fikirlerle desteklemek 
ise sektörün öncülerine düşüyor.

7
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER)’nin 33. Diyalog Toplantısı 
Diyarbakır’da gerçekleştirildi. OYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu, Diyarbakır Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, 
Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Yücetürk, Borusan Manheim Genel 
Müdürü H. Zafer Terzioğlu  ve İstanbul 
Finans Merkezi Girişimi Başkanı Artunç 
Kocabalkan”ın konuşmacı olarak katıldığı 
toplantıda otomotiv sektöründeki son 
durum ele alınırken sektörle paralel 
ilerleyen dijital gelişmeler, Türkiye ve dünya 
ekonomisiyle ilgili konulara yer verildi.

Diyarbakır Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Sayar’ın konuşması ile 
başlayan toplantıda Sayar, Türkiye’nin 12. 
büyük şehri olan Diyarbakır’ın 70 ülkeye 
ihracat yapıldığını belirterek, “İhracatın 
önemli bir kısmını Irak ve Çin oluşturuyor. 
İhracatımızı ağırlıklı olarak maden ve gıda 
oluşturuyor. Ayrıca ihtisaslaşmaya dönük 
projeler de mevcut. Bunlardan birisi de 
tekstil organize sanayi bölgesidir. Yaklaşık 
140 dönüm alan üzerinde ve son aşamaya 
gelmiş durumda.” dedi. 

 “Öngörülen İstihdam Oranımız 37 Bin”

Organize sanayi bölgelerinde yapılacak 
yatırımların 12 yıl boyunca işçi ve işveren 
prim ödemelerinden muaf olunacağı 
ve bunun gibi pek çok avantajın 
sağlandığını belirten Sayar şöyle devam 
etti, “Kredi desteği ile beraber KDV ve 
gümrük vergisi muafiyetleri de mevcut. 
Bu açıdan bakıldığında Diyarbakır’ın 
gelecek yatırımlar için önemli avantajlar 
barındırdığını söylememiz mümkün.” 
dedi.

Son dönem kamuoyunda oldukça 
sık konuşulan cazibe merkezleri 
hakkında da konuşan Sayar, program 
başvurularının tamamlandığını ve 
Diyarbakır’ın 23 il içerisinde en çok 
başvuru alan iller arasında olduğunu 
belirtti.

Sayar ayrıca; “Toplamda 371 başvuru 
alındı. Bu başvurulan projelerin 
tamamının desteklenmesi durumunda 
öngörülen istihdam oranımız 37 bin. 
Gerek sanayi, gerek hizmet sektöründe 
Diyarbakır’da olumlu yönde çalışmalar 

var.” diyerek Diyarbakır’ın birçok alanda 
potansiyeli olan bir şehir olduğunun da 
altını çizdi.

“Katılım Arttıkça Motive Oluyoruz”

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Şahsuvaroğlu Diyarbakır’da bulunmaktan 
büyük bir keyif aldıklarını dile getirerek 
şehrin sektör ve ekonomi açısından 
önemini vurguladı. “Diyarbakır’da 
bulunduğumuz süre içinde bu kadim 
şehre yakışan çok güzel ev sahiplikleri 
gördük ve gönül dostlukları kurduk. 
Ülkemizdeki genç nüfus sıralamasında 
9. sırada olan Diyarbakır’da otomotiv 
sektörünün alacağı çok mesafe var. 
OYDER olarak bu mesafeyi kat etmek 
adına çalışmalarımıza büyük bir şevkle 
devam ediyoruz.” dedi.

Sektörün içinden ya da dışından sektörle 
ilgili herkese ulaşmak istediklerini belirten 
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı; dernek 
olarak yaptıkları çalışmalardan da geniş 
olarak bahsetti. Şahsuvaroğlu; “Bugün 
burada bölge toplantılarımızın 33.’sünü 
gerçekleştiriyoruz.  OYDER’in otomotiv 

Oyder’ı̇n düzenledı̇ğı̇ 
33. Geleneksel dı̇yalog toplantısı 
Dı̇yarbakır’da gerçekleştı̇rı̇ldı̇

OYDER’den
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bu oran 7, Avrupa Birliği ortalaması 
1000 kişiye düşen ortalama araç sayısı 
487 iken Türkiye’nin ortalaması 143’te 
kalıyor. Önümüzde kat edeceğimiz büyük 
bir mesafe var. Bizler bugün milyonlu 
adetleri konuşurken tesislerimiz ve 
yatırımlarımız 1 milyon adetin üzerinde 
üretimi karşılayabilecek durumda. 
Bahsettiğimiz 143 adedi yukarıya 
taşıyabilecek kapasitemiz mevcut. 
Avrupa’da olduğu gibi sistematik bir 
teşvikle ekonomik ömrünü tamamlamış 
ağır vasıta araçlarının değiştirilmesinin 
önemli ekonomik kazanımlara yol 
açacağını gerekli mecralarda her fırsatta 
dile getiriyoruz .” dedi.

“Yatırımlar Büyümeye Devam Ediyor”

Otomotiv perakendeciliğinin yaşadığı 
zorlukları da dile getiren Murat 
Şahsuvaroğlu, “Yatırımlar büyümeye 
devam ediyor ancak bununla birlikte 
giderlerde de artış söz konusu. Bu da 
karlılığın üretim artışıyla doğru orantılı 
artmasının önünde bir engel oluşturuyor. 
Aslına baktığımızda şirketlerimizin en 
büyük sorunu kar oranındaki azalma. 
Burada çalışmalarımızı karlılığımızı 
artıracak yöntemler üzerinde 
yoğunlaştırdığımızı özellikle belirtmek 
isterim. Firmaların küresel manada 
ortaklıkları var. Küresel manada 
ortaklıkların da Türkiye’den beklentileri 
büyük. Dolayısıyla o beklentiler bizlere 
hedef baskısı olarak yansısa da aynı 
zamanda büyük bir itici güç oluşturuyor.” 
açıklamasında bulundu.

ilgili mutlaka karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuyoruz.” diyen Şahsuvaroğlu ayrıca 
sektörün son 10 yılda ihracat fazlasını 
verdiğini dile getirdi.  Şahsuvaroğlu; 
“Dışarıdan bakıldığında otomotiv 
sektörü ithalatı körükleyen bir sektör 
gibi gözükmesine rağmen son 10 yılın 
istatistikleri ihracat fazlası veren bir 
sektör olduğunu gösteriyor.” dedikten 
sonra Türkiye ve Avrupa’daki otomotiv 
sektörü verilerine değindi. “ Türkiye’deki 
ortalama araç yaşı 13-20 yıl olan 2,8 
milyon otomobil bulunuyor. Avrupa’da 

kongreleri her yıl daha da ses getiriyor 
ve katılımdaki artış bizleri ciddi manada 
motive ediyor. Önümüzdeki sene Nisan 
ayı içinde, gittikçe dijitalleşen dünyada 
otomotiv sektörünün yeri, geleceği, 
otomotiv yetkili satıcıları olarak bizlerin 
kendimizi nerede konumlandıracağı, 
fırsatlarımızı ve gelişim alanlarımızı 
değerlendireceğiz.” dedi.

OYDER’in sektöre dair yayımladığı 
eserlerden de bahseden Şahsuvaroğlu, 
“Şu anda Bir Tomofildir Muradımız adlı 
çok güzel bir eserimiz var. Yazar Ahmet 
Çağan tarafından kaleme alınan bu eser 
ülkemiz otomobil tarihini ele alan detaylı 
içeriği sayesinde birçok üniversitenin 
kütüphanelerinde bulundurmak 
istedikleri bir eser haline geldi. Ayrıca 
bir diğer yayınımız olan Suiistimalin 
İçyüzü isimli kitap, günlük iş akışı içinde 
gözümüzden kaçan ancak sonuçlarında 
çok büyük zararların oluşabileceği 7 
tane durumu anlatarak kılavuz kitap 
olma vazifesini görüyor. Kitaplarımızın 
yanında derneğimizin yakın zamanda 
100. Sayısına ulaşan Otoban Dergisini 
sizin showroom’larınızda, ofislerinizde, 
masalarınızda görmek bizleri motive 
ettiğini ayrıca belirtmek isterim” dedi.

“Otomotiv Sektörü Son 10 Yıldır 
İhracat Fazlası Veriyor”

“Otomotiv sektörü olarak kamuda 8 ayrı 
bakanlık ile ortak çalışmalar yürütüyoruz 
ve bu bakanlıklar nezdinde derneğimizin 
saygınlığı bizler için ayrıca bir gurur 
kaynağı. Sektörü ilgilendiren konularla 

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT ŞAHSUVAROĞLU

Diyarbakır Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
AHMET SAYAR
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göstermiyor. İlk hedefimiz daha fazla 
araç satmak olsa da müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılayacak gerçekten esaslı 
çözümler üretmediğimiz takdirde bunun 
da bir doygunluk noktası olacaktır. 
Teknoloji bugün artık cep telefonları ile 
dünyayı cebimize sokuyor her şeyimizi 
onlar aracılığıyla hallediyoruz. Müşterinin 
hareketlerini, davranış biçimlerini 
ihtiyaçlarını doğru tespit eden ve analiz 
eden merkezler Kurmalıyız ve yetkin ve 
donanımlı insan kaynağı yetiştirmek için 
çalışmalarımız da hız vermeliyiz. Yetkin 
ve donanımlı insan kaynağı dememizin 
sebebi, şu an “Y” nesli ile yani 90 sonrası 
doğumlularla çalışıyoruz. Sırada “Z” 
nesli geliyor. İnsan kaynaklarımızın “Y” 
ve “Z” kuşağını anlayabilecek şekilde 
donatılmasını oldukça önem taşıyor.”diye 
devam etti.

“Hızlı Büyüyebilecek Bir Potansiyel 
Olduğunu Görebiliyoruz”

Toplantıda söz alan Ford Otosan 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür 
Yücetürk mevcut kadro nasıl daha iyi 
yönetilebilir, nasıl eğitim verilebilir 
gibi konularda önemli bilgiler verdi. 
Yücetürk, “Otomotiv sektörü gerek 
üretim, gerek ihracat, gerekse iç 
pazardaki çeşitli dalgalanmalara 
rağmen güçlü şekilde büyümesini 
sürdürüyor. İç pazarımız muazzam 
bir potansiyele sahip. 1000 kişi başına 
düşen otomobil sayısının neredeyse 3 
katına çıkabileceğini gösteren istatistikler 

“Pazar Çin’e ve Hindistan’a Kayıyor”

Dünyadaki araç satışlarını istatistik 
olarak değerlendiren Şahsuvaroğlu 
;“2009 yılında toplam araç satışı 55 
milyon adet, 2008 deki küresel krizin 
hemen akabinde 2009’da toplam 
55 milyon adet, 2017 yılında ise 100 
milyonlu rakamlara ulaşmış. Bu veriler 
sektörün istikrarlı bir şekilde küresel 
manada da büyüdüğünü gösteriyor. 
Peki, bu büyüyen Pazar nereye gidiyor? 
Pazar %136 ile Asya Pasifice doğru, 
yani Çin’e ve Hindistan’a kayıyor. 
Nüfusu yoğun ve yeni zenginleşmekte 
olan ülkelere doğru kayıyor ve 
kaymaya da devam edecek.

Konuşmasında 2. el araba 
satışlarındaki gelişmelere de değinen 
Şahsuvaroğlu şu şekilde konuştu, 
”2010 tarihinde yapılan düzenleme 
ile noterlerde araçların devir sistemi 
başladı. Bu sistem sayesinde devir 
tutarlarındaki azalış el değiştirme 
hızını önemli miktarda arttırdı. Şu anda 
son 12 aylık rakamlar 6.8 milyon aracın 
devir işlemlerinin yapıldığını işaret 
ediyor. Bu düzenlemenin yapılmasında 
Oyder’in çalışmalarının da payının 
büyük olduğunu bilmenizi isterim.” 
dedi.

“Tam Hasarlı Araçlar Doğru Tespit 
Edilmeli”

Hasar merkezlerindeki standartlara 
değinen Şahsuvaroğlu insan hayatının 
kıymetli olduğunu ve bu konuda 
özen gösterilmesinin gerektiğini dile 
getirerek şöyle konuştu, “Odağımızda 
insan hayatı olması gerekiyor. Burada 
yeni çözümler üretmeliyiz ve tam 
hasarlı araçları doğru tespit etmeliyiz. 
Gerçekten onarılabilecek araçlar 
servislere yönlendirilmeli. Tüm hasar 
merkezlerinde üretici standartlarında 
onarım yapılmasını tavsiye etmeli. 
Onarım yapacak teknisyenlerin 
eğitimlerinin yapılması, uygun 
ekipman kullanılması gerçekten çok 
önemli. Kullanılan yedek parçaların 
kalifikasyonu netleştirilmeli, onarılmış 
ve güvenilirliği bilinmeyen çıkma parça 
kullanımı muhakkak engellenmelidir.” 
dedi. 

Sigorta şirketlerine de bu noktada 
değinen Şahsuvaroğlu şu sözlere yer 
verdi, “Hasar onarım merkezlerindeki 

standardizasyon olduğu durumda 
Sigorta şirketleri kar edemediklerinden 
bahsedeceklerdir.  Kısa dönemde haklı 
oldukları noktalar olmasına rağmen 
şimdi aktaracağım veriler göz önüne 
alındığında uzun vadede daha çok zarar 
edeceklerini öngörmeleri gerekiyor.” 
diyerek Sigorta istatistiklerine şu şekilde 
değindi. “Sigorta bilgi merkezinin verisi, 
sigorta primlerinin %68’i maddi hasar 
dışında ödenmekte 2016 yılında 11 
milyon adet otomotiv sigortalanmış, 
6.5 milyar TL prim alınmış ve bunun 
sadece 2 milyarı maddi tazminat olarak 
ödenmiştir. Toplam tutarın içerisinde 
maddi hasar tazminat oranı sadece 
%32’dir. Kalan tutarın %68’i vefat, sakatlık 
ve tedavi giderlerine harcanmaktadır. 
Aslında sigorta şirketleri yetkin olmayan 
yerlere araçları göndererek kendilerine 
de zarar veriyorlar. Eğer yetkin yetkili 
servislere yani bu işi doğru yapan yerlere 
yönlendirirlerse o %68’den de ciddi 
manada kâr edeceklerdir.” dedi.

“Değişime Ayak Uydurmalıyız”

Değişen pazara dair yeni çözümler 
getirilmesi gerektiğine değinen 
Şahsuvaroğlu, modern tesislerle ihtiyaca 
ayak uyduranların bugün otomotiv 
yetkili satıcısı olarak hayatlarına devam 
ettiklerini dile getirdi. Şahsuvaroğlu 
sözlerine, “İnsanlık ve toplumun yaşam 
şekilleri değişiyor. Artık aracı seçmek, 
satın almak, bakımını yaptırmak ve satmak 
müşterilerin ihtiyaçlarını doğru olarak 

OYDER’den

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı
ÖZGÜR YÜCETÜRK
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mevcut.  Dolayısıyla önümüzde 
ne kadar hızla büyüyebileceğimiz 
bir potansiyel olduğunu da 
öngörebiliyoruz. Dünyadaki imalat 
sıralamasındaki yerimiz 2016 
yılında 14. sıraya yükseldi. Avrupa 
Birliği ülkeleri içerisinde ise 5. 
sıradayız. Buda üretim anlamında 
global otomotiv endüstrisindeki 
yerimizi koruduğumuzu ve hatta 
güçlendirdiğimizin önemli bir 
göstergesi. Bu bağlamda hem iç pazarı, 
hem imalatı, hem de ihracatı ile her 
geçen gün büyüyen Türkiye ekonomisi 
içerisindeki katma değerini arttıran bir 
sektörden bahsediyoruz.” dedi.

“Dijitalleşme ile Bireysel 
Alışkanlıklarımız Farkında Olmadan 
Değişiyor”

“Günümüzde dijitalleşme tüm 
sektörleri farklı boyutlarda farklı 
bir hızla etkiliyor.” diyen Yücetürk 
şöyle devam etti, “Zamanımızı 
değerlendirme biçimimiz değişiyor, 
elimizdeki akıllı cihazlar ile çok uzun 
zaman geçiriyoruz. Araştırmalara 
göre Amerika’da kişi başı günlük akıllı 
telefon kullanma süresi ortalama 
4.7 saat, Türkiye’de bundan farklı 
değilizdir diye tahmin ediyorum. 
Hem sürekli şikayet ediyor hem de 
bağlı kalamama korkusu yaşıyoruz. 
Bilgi bombardımanı nedeniyle 
her geçen gün alternatiflerimizin 
arttığını görüyoruz, satın alma 
kararımız güçleşiyor. İyi karar verip 
veremediğimizden emin olamıyoruz.”

İstatistikleri değerlendiren Yücetürk, 
bir ürün aldıktan sonra internette daha 
iyi bir teklif var mı diye düşünenlerin 
sayısının 30-44 yaş aralığında %50 
olduğunu söylerken bu rakamın 18-29 
yaş aralığı tüketicilerde ise%60’lık bir 
seviyede olduğunu vurguladı. 

“Ürün Merkezli Değil Tüketici 
Merkezli Bir Dünyadayız” 

Alım yaparken ortada bir seçim yapma 
ve bağlanma zorluğu olduğunun 
da altını çizen Yücetürk, “Paylaşım 
ekonomisi adında yeni bir ekonomi 
modeli ile tanışmış bulunuyoruz. 
Taviz vermeyen ve zor beğenen 
tüketici çağına doğru ilerliyoruz. 18-
29 yaş aralığındaki tüketicilerin %47’si 
paylaşım modellerinin herhangi 

taahhüt gerektirmemesinin hayatı 
kolaylaştıracağına inanıyor. Araç satın 
almak istemeyen, paylaşıma sıcak 
bakan tek markada karar vermek 
istemeyen bir tüketici modeli ve alım 
yapmadan önce sizinle ilgili araştırma 
yapan bilinçli alıcılarla karşı karşıyayız. 
Sonuç, sektörün odak noktası 
değişiyor. Yani artık ürün merkezli 
değil müşteri merkezli bir dünyadayız.” 
dedi.

“Y” kuşağı yani yenidünyanın ilk 
temsilcileri, ilk müşterileri ile ilgili 
bir istatistik paylaşan Yücetürk, “Y” 
kuşağı araç almadan önce ortalama 
17 saat internette araştırma yapıyor 
ve ortalama 25 farklı kaynağı 
tarıyor. Sadece bayilere gidip bilgi 
edinmeyi tercih edenlerin oranı %12 
iken internetten bilgi almayı yeterli 
bulanların oranı %61.Yani bayilere 
daha az ziyaret yaparak karar 
verebiliyorlar. “Y” kuşağı araç satın 
alma işlemlerinin 1 saatten fazla süre 
almamasını bekliyor, %40’ı bayiye 
gittiğinde bir ürün dehası ile muhatap 
olmak istiyor. Zaten alacağı ürünle ilgili 
pek çok bilgiye önceden sahip olduğu 
için tüm sorularına hızlı, detaylı ve 
şeffaf şekilde yanıt almayı bekliyorlar. 
Online satın almalarda opsiyonlara 
yapılan harcamalar geleneksel 
satışlara göre ortalama %42 daha 
fazla. Premium araçlarda ise bu oran 
%75’lere kadar çıkabiliyor. Özelikle 
arttırılmış sanal gerçeklik uygulamaları 
görselleştirmeyi kolaylaştırıyor. Dijital 
dünyanın ve çoklu kanal deneyiminin 
hayatlarımızın bir parçası olması 
bundan sonra kaçınılmaz.” dedi.

“Teknoloji şirketleri otomotiv 
sektörünü de değiştiriyor, farklı iş 
modellerine doğru gidiyoruz. Dijital 
dünya, alternatif yakıt aktarma 
organlarının gelişmesi, internete 
bağlı araçların gelişimi, hafif malzeme 
kullanımı, müşterilerin ödeme 
sisteminde değişiklikler istemesi, 
kullandıkça ödeme sistemi ve son 
olarak otonom araçlar gibi gelişmelerle 
bir araya geldiğinde ismine mobilite 
eko sitemi dediğimiz bambaşka yeni 
bir dünya ile karşılaşıyoruz” diyen 
Yücetürk, teknoloji şirketlerinin 
girişimleri ve büyük otomobil 
devlerinin yatırımlarının otomotiv 
dünyası için daha da hızlı bir değişimin 
habercisi olduğunu vurguladı.

Dijital Ortamdan Başlayan Bir 
Deneyim Yaşatılmalı

Çoklu kanal deneyimi ile müşteriye 
sadece fiziksel değil, dijital ortamdan 
başlayan bir deneyim yaşatmak 
zorundayız diyen Ford Otosan 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür 
Yücetürk,“Otomotiv sektörü perakende 
alıcılara yaklaşımını uzun süre 
değiştirmedi. Alıcılara sanki tek tip 
bir alıcıymış gibi yaklaşan, süreçleri 
yavaş işleten bir sistem yarattı. Tabii 
bunun yanında benzer araç ve finans 
seçenekleri sunan bir sistem oldu fakat 
artık tüm perakende deneyimlerinde 
olduğu gibi otomotivde de dijital 
showroom deneyimi bütünleşik 
bir deneyim olmak, müşteriye her 
kanaldan ulaşmak ve aynı mesajı 
iletmek zorunda. Markanız ve 
firmanızla ilgili yaşanacak her deneyim 
her kanalda aynı mesajı iletmeli ve 
birbirini tamamlayıcı olmalı.” dedi.

Yeni müşteri araştırmalarında da dijital 
dünyanın faydalarından yaranılması 
gerektiğini dile getiren Yücetürk, 
“Hedeflediğiniz tüketici profilini 
kişiselleştirilmiş dijital reklamlar ile 
cezp etmelisiniz. Online kabiliyetlerinizi 
arttırmalı ve proaktif olmalısınız.” 
diyerek konunun önemini vurguladı. 

Altyapı İyileştirilerek Üretici ile 
Satıcı Arasındaki Köprü Kurulmalı

Doğru kampanya yönetimi ve 
pazarlama için üretici ile satıcı 
arasındaki bilgi köprüsünün doğru 
bir şekilde kurulması gerektiğini 
dile getiren Yücetürk, “Bilgiden 
bahsetmişken yapılması gereken 
önemli çalışmaların başında bilgi işlem 
altyapısı geliyor Stratejik yönetim 
ve yapılan harcamaların optimize 
edilmesi, en önemlisi de müşteriye 
satın alma deneyimini çoklu kanalda 
yani dijital dünyada istediği şekilde 
tamamlanmasını sağlamak açısından 
bu alt yapının iyileştirilmesi çok önem 
taşıyor.” dedi. 

Sürücüsüz araçlar devrine hazırlıkla 
ilgili de konuşan Yücetürk, “Sürücüsüz 
araç devrine hazırlanmak, muhtemelen 
otonom araçların yayılması ve araç 
paylaşımının yaygınlaşmasından 
sonra olacak. Araç sahipliği bireylerde 
olduğu sürece sistem size ürün ile 
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daha çok oynama hakkı verecek.” 
dedi. Bu gelişen sistem ile müşterinin 
muhtemel isteklerinin otomatik olarak 
belirlenebileceğini dile getiren Yücetürk, 
“Müşteriye iyi deneyim yaşatmak için 
bilmediğimiz teknolojiler ile belirli 
ortaklıklara girmek şart olacak. Bu 
doğrultuda Ford yolculuk paylaşımı 
alanında dev bir şirket olan Lift ile bir 
ortaklığa girdi ve otonom araçlardan 
kurulu filosunu ilk kez bu işbirliği ile 
paylaşıma açacak. Otonom araçların 
bireyler tarafından satın alındığı 
günümüzde bu deneyimi iyileştirmek 
üreticiler ve satıcıların elinde. Bunun 
için bazı sanal gerçeklik firmaları ile 
işbirliğine gidilmesi gerekecek. Bu 
da daha aracı almadan müşteriye 
tasarladığı araçları gösterme fırsatı 
verebileceği anlamına geliyor.” şeklinde 
konuştu.

“Küçük Sermayelerle Çok Sayıda 
Hareket Yönetiliyor”

Türkiye ile diğer ülkelerin otomotiv 
sektörünü değerlendiren ve farklılıklara 
değinen Borusan Manheim Genel 
Müdürü H. Zafer Terzioğlu ise 
konuşmasında “Türkiye’de 20 bin 
galerici küçük sermayelerle ama çok 
sayıda bir hareketi yönetiyor. Normalde 

galerici başına satış ya da yetkili 
satıcı başına satış gelişmiş ülkelerde 
4 bin 5 bin adet iken Türkiye’de 
ortalama bir yetkili satıcı, filo takası ve 
perakende takası yaparak ancak 250 
adet satabiliyor. Bunların çok düşük 
olduğunu görmekteyiz. Avrupa’da, 
Amerika’da bu sayı firma başına yıllık 
4 bin, 3 bin adet olarak gerçekleşiyor. 
Bunun elbette farklı sebepleri var 
ancak Türkiye’deki dinamiklerin 
bunlar olduğunu söylemek mümkün.” 
değinerek otomotiv sektörünün 
ülkemizdeki durumuna değindi.

“Fiyat Yükseldikçe Takas Oranı 
Artıyor”

Terzioğlu, “Takas oranlarına 
baktığımızda yüzde 15’lik bir dilim 
görüyoruz. 1000 kişiye 600-700 aracın 
düştüğü İngiltere ve Amerika gibi 
ülkelerde ise takas oranı yüzde 60-70’ler 
seviyesinde. Bunun başlıca sebepleri;  
showroom’dan içeri girip perakende 
araç alacak tüketicilerin yarısının size 
verebilecek arabasının olması, diğer 
yarısının ise hiç olmaması. Ayrıca orada 
kişi başına verebilecek araba sayısı 
bizdekinden daha fazla. Yüzde 50’nin 
takasa verebilecek arabası olmadığı için 
teorik olarak diğer yüzde 50’nin takasa 

vereceği araç mevcut. Bunun yüzde 
15’inin de takas edildiğini düşünürsek 
yüzde 35’lik bir kısmın talebi bize 
gelebiliyor. Bu talebin nedeni ise 
düşük fiyat teklif etmemiz. Fiyatlarımız 
yükseldikçe takas oranları azalıyor.” 
dedi.

“Fiyatlama Modelini Tavsiye 
Ediyoruz”

“Dünyada o kadar çok fiyatlama 
modelleri var ki tüketici zaten 
ne kadara takasa edeceğini 
veya satabileceğini showroom’a 
gitmeden biliyor.” diyen Terzioğlu, 
fiyatlama modelini uygulamasının 
neden gerekli olduğunu şu 
sözlerle aktardı, “Biz tüketici ile 
direkt temasın etmenin yollarını 
açmak için çalışıyoruz. Hatta şu 
anda sistemlerimiz kullanılabilir 
durumda ve distribütörlerle görüşme 
halindeyiz. Fiyatlama modelinin 
uygun olduğunu düşünüyor ve 
bunu tavsiye ediyoruz. Araçları; 
fiyatı, boyası, değişeni, kilometresi, 
aksesuarı ile nokta atışı bir şekilde 
ve size referans olarak veriyoruz. 
Hatta birçok araçta nakit teklif de 
sunabiliyoruz. Buna “Manheim Takas” 
diyoruz. 

Sistem tüketicinin hiç showroom’a 
gitmeden ikinci el teklifini 
alabilmesini sağlayacak şekilde 
tasarlandı. Sizlerse bu sayede 
tüketiciye; arabanı seç, özelliklerini 
belirle, sistem fiyat olarak 51 bin 
lira veriyor eğer ekspertiz de aynı 
rakamı belirliyorsa 51 bin liradan 
nakit verelim, 52 bin liradan takasa 
sayalım. diyebiliyorsunuz. Yani 
takası siz garanti etmiş oluyorsunuz. 
Ancak 51 bin liraya bu aracı almak 
istemiyorsanız ve Manheim sistemi 
vasıtasıyla taahhüt etmişseniz o 
aracı Manheim satın alıyor ve sizin 
taahhüdünüzü yerine getirmiş oluyor. 
Bu da nakdinizin güvencede olmasını 
sağlıyor dedi.

Fiyatlama modelinin diğer 
avantajlarına da yer veren Borusan 
Manheim Genel Müdürü H. Zafer 
Terzioğlu şöyle devam etti, “Bunun 
avantajı, danışmanların müşteri ile 

OYDER’den

Borusan Manheim Genel Müdürü
H. ZAFER TERZIOĞLU
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görüşürken ikinci bir aracıya hiç gerek 
duymadan, önden beyan ve teklifle bu 
fiyatı kabul ediyor musunuz diyebilmesi 
ve işi rahatlıkla tamamlayabilmesi… 
Eğer karşılıklı anlaşılabilecek bir düzeye 
geliniyorsa o zaman ekspertize gidiliyor, 
süreç baştan konuşulduğu için eksper 
fiyatı da bu bağlamda düşüyor. Bu sizin 
ikinci el satış ya da takas işini daha hızlı 
ve karlı yapmanıza olanak sağlıyor. 
Nakit işlemde ise; yine sisteme gerekli 
detaylar girildikten sonra taahhüt edilen 
rakama o araç satılıyor. Eğer verdiğiniz 
fiyattan satış gerçekleşmez ise 24 saat 
içerisinde o aracı Borusan Manheim 
olarak biz satın alıyoruz. Tüm bu 
açıklamalarım doğrultusunda sizler için 
oldukça faydalı bir modül yarattığımıza 
inanıyorum...” dedi. 

“Kendimizi Doğru Anlatmamız 
Gerekiyor”

İstanbul Finans Merkezi Girişimi Başkanı 
Artunç Kocabalkan’ın konuşması ile 
devam eden toplantıda Kocabalkan, 
ekonomi nereye gidiyor, paramızı 
risklerden nasıl koruyabiliriz gibi sorular 
üzerinde durdu. Dünya ekonomisinin 
genel olarak yavaşlamaya başladığını 
söyleyen Kocabalkan şöyle devam etti, 
“Türkiye’nin jeopolitik konumu çok 

önemli. Kendimizi doğru anlatmamız 
gerekiyor. Dünyada kendini anlatma 
noktasında olan ülkeler benzer 
sorunlarla karşı karşıya kalmaya 
başladılar. Bu sorunların ortak 
paydası dünya ekonomisinin giderek 
yavaşlamaya başlaması. 

“Riskler Giderek Artıyor”

Kurdaki dalgalanmalara da değinen 
Kocabalkan gidişatı şu şekilde 
değerlendirdi, “Şu anda ülkemizin de 
içinde olduğu bu durum 1 ay önce 
başladı önce 3.70’lere doğru başlayan 
yükseliş 3.50’lere indi. Ancak son 1 
haftadır yeniden bir artış gözlemleniyor. 
Bu artışın iki sebebi bulunuyor. Birincisi; 
dolar endeksi dediğimiz Amerikan 
dolarının diğer para birimlerine karşı 
değerini gösteren endeksin yavaş yavaş 
ancak sürekli olarak yükselmesi… Bu 
bize Amerikan dolarının diğer para 
birimlerine karşı değer kazanacağını 
işaret ediyor. Asıl soru bu hareketin ne 
kadar hızlı olacağı. Çok hızlı olmayacağı 
yönünde bir beklenti mevcut ve bu 
elbette sevindirici. İkincisi ise risklerin 
giderek artıyor olması. Bundan kasıt 
ülkemiz açısından konuşursak, yaklaşan 
bir seçim var. Ne zaman yapılacağı kesin 
olmasa da şartların çok hızlı değiştiğini 

IFM Girişimi Başkanı
ARTUNÇ KOCABALKAN

gözlemliyoruz. Şu anda ülke 
gündemi hakkında yorum yapmak 
gerçekten kolay değil. O nedenle 
doğru haber kaynaklarına bakmak 
gerek.” dedi.

Kur ve enflasyon üzerindeki 
tahminlerin doğru çıkmadığını 
söyleyen Kocabalkan, “Türkiye’de 
kur, büyüme ve enflasyon ile ilgili 
pek çok tahmin ortaya atıldı. Bu 
yılın başında bütün derecelendirme 
kuruluşları kurun çok daha ileri 
gideceğini söylerken enflasyonun 
çok daha yukarı gideceğini dile 
getirdi. Bu tahminlerin bugün 
itibarı ile bakıldığında geldikleri 
seviyeler ne kadar yanıldıklarını 
görüyoruz. Şöyle açıklayayım, 
büyüme neredeyse yüzde 5’lerde, 
enflasyon tek hane olarak çıkacak 
ve dolar kuru seviyesi daha yeni 
3.70’lere yükseldi. Kur tahmin 
etmek çok zor. 

Daha önceki toplantılarda da 
söylemiştim, kurdaki yükselişin 
devam etmesini beklemek 
çok doğru. Maalesef içinde 
bulunduğumuz koşullara 
baktığımızda Türk lirasının 
önümüzdeki dönemlerde değer 
kaybetme ihtimali yüksek.” dedi.

“Umutsuzluğa Kapılmamak 
Gerek”

Bu gibi durumların Türkiye’nin 
potansiyelinin yüksek olmadığı 
anlamına gelmediğini belirten 
Kocabalkan, “Büyüme oranının 
gerileyeceği düşünülmemeli. 
Çünkü bardağın dolu tarafından 
baktığımızda ülkemiz büyüme 
potansiyeli açısından bu 
coğrafyadaki büyüme bazında 
istikrar sağlayan tek ülke 
olduğunu görebilirsiniz. Bu devlet 
projeleri ile olabilir, bir miktar 
özel sektörün borçlanmasının 
devlet tarafından garantilenmesi 
şeklinde olabilir, yani mümkün 
durumda. Çok umutsuz olmamak 
lazım ancak temkinli olunması 
gereken bir döneme girdiğimizi de 
unutmamamız lazım.” dedi.
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Kişisel Verileri 
Korumak

Koruma altına alınan kişisel veriler, 
zihinlerde ilk anda canlandırıldığı üzere 
yalnız bireyin ad - soyadı, TC kimlik 
numarası, doğum tarihi ve benzerlerinden 
ibaret değildir.

Kâğıdın işlevselliğini her geçen gün 
kaybettiği, her türlü bilgi ve verinin dijital 
ortama aktarılarak, orada muhafaza 
edildiği günümüz dünyasında, herhangi 
bir bireye ait neredeyse her türlü bilgi 
de dijital kayıt ortamında tutulmakta ve 
kolayca kopyalanabilmektedir. Sosyal 
medya ve bu gibi mecralar vasıtasıyla 
kişisel verilerin, bilinçli olarak bu 
kadar kolay ulaşılabilir hale geldiği, 
alenileştirilmeyen verilerin dahi ticari 
amaçlarla alınıp satıldığı günümüzde 
özel hayatın gizliliği ve kişilik hakları gibi 
kavramları korumak için ciddi hukuki 
mekanizmaların geliştirilmesi zaruri hale 
gelmiştir. 

Dijital teknolojinin Türkiye’ye kıyasen 
biraz daha erken yaygınlaştığı Avrupa 
ülkeleri başta olmak üzere pek çok 
ülkede, kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin hukuki düzenlemeler yıllardan 
beri mevcuttur. Türkiye, 1981 senesinde 
‘’Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin 
Otomatik İşleme Tabi Tutulması 
Karşısında Bireylerin Korunması 
Sözleşmesi’’ ile sürecin içine girmiş ancak 
2016 yılına kadar sözleşmede öngörülen 
kişisel verilere özgü kanuni düzenlemeler 
yapılmamış ve sözleşme onaylanarak 
yürürlüğe konmamıştır. Nihayet Avrupa 
Birliği ile uyumluluk sürecinin de 
etkisiyle sözleşme 18.12.2016 tarihinde 
onaylanmıştır. Bunun hemen ardından 
Avrupa Birliği’nin 95/46/EC sayılı ‘’Kişisel 
Verilerin İşlenmesi Sırasında Gerçek 
Kişilerin Korunması ve Serbest Veri 
Trafiği Direktifi’’ne dayanılarak hazırlanan 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (‘’Kanun’’)  07.04.2016 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Böylece ülkemizde kişilerin 
kendi bilgileri üzerindeki hakları yasal 
zemine kavuşmuş, bu alanın denetimi 
için Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
ve kurumu yönetmek üzere de Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu teşekkül 
edilmiştir. Öte yandan 2005 yılında 
yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nda 
bahsi geçen “kişisel verilerin hukuka 
aykırı ele geçirilmesi ve yayılması” 
suçlarının hangi hallerde işlenmiş 
sayılacağı da netleşmiştir. 

Koruma altına alınan kişisel veriler, 
zihinlerde ilk anda canlandırıldığı 
üzere yalnız bireyin ad - soyadı, TC 
kimlik numarası, doğum tarihi ve 
benzerlerinden ibaret değildir. Anayasa 
Mahkemesi’nin 09.04.2014 tarihli 
kararında kişisel verilerin bu geniş 
yelpazesi örnekseyici biçimde şu şekilde 
ortaya konmuştur; “Kişisel veri kavramı, 
belirli veya kimliği belirlenebilir olmak 
şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri 
ifade etmektedir. Bu bağlamda adı, 
soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi 
bireyin sadece kimliğini ortaya koyan 
bilgiler değil; telefon numarası, motorlu 
taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, 
pasaport numarası, özgeçmiş, resim, 
görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, 
genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, 
hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan 
kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi 
kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak 
belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel 
veri kapsamındadır.” (2013/122 Esas, 
2014/74 Karar sayılı karar) Bu kişisel 
veriler; bir veri kayıt sistemi çerçevesinde 

elde edilmek, kaydedilmek, depolanmak, 
muhafaza edilmek, değiştirilmek, yeniden 
düzenlenmek, aktarılmak, açıklanmak 
suretiyle işlenebilir. İşte bu işlenme 
amaçlarını belirleyen ve bu kapsamda 
bir veri kayıt sisteminin kurulması ile 
yönetilmesinden sorumlu gerçek veya 
tüzel kişiye kanun veri sorumlusu 
adını vermektedir. Peki, kimdir bu 
hayatımızdaki veri sorumluları? Kişisel 
verilerin geniş yelpazesi ve işlenme 
yöntemleri düşünülünce; şirketler, 
hukuk büroları, muhasebeciler, kargo 
firmaları, internet siteleri hatta kendimiz 
ve çevremizdeki neredeyse herkes 
Kanun uyarınca veri sorumlusudur. 
Basitçe çalışanı bulunan tüm işletmelerin 
bu çalışanlara ilişkin veri işlediği 
düşünüldüğünde sorumluluğun 
kapsamı daha net anlaşılabilecektir. Bu 
da Kanun’la taraflara yüklenen hak ve 
yükümlülüklere yakından bakmayı herkes 
için fazlasıyla önemli kılmaktadır. 

‘’Açık rıza’’ kavramına, Kanun’un getirdiği 
en önemli yenilik olarak özellikle 
değinmek gereklidir. Prensip itibariyle 
kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası 
olmaksızın işlenemez. Bu açık rızanın 
şartları ise; ilgili kişinin kendisiyle ilgili 
verinin işlenmesine özgürce, tereddüde 
yer bırakmayacak açıklıkta, konuyla ilgili 
yeterince bilgi sahibi olarak ve sadece 
o işlemle sınırlı olmak kaydıyla onay 
vermesi ile sağlanacaktır. Ancak açık 
rızanın istisnai olarak aranmayacağı 
haller de Kanun’da sınırlı sayıda olmak 
üzere belirtilmiştir. Bunlar; (i) diğer 
kanunlarda açık rızanın gerekmediğinin 
öngörülmesi, (ii) açık rızanın alınmasının 

LEGAL Hukuk Bürosu
AV. ÖNDER KUTAY ŞEKER

Geniş Açı
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imkânsız olması ve fakat kişinin hayatının 
veya sağlığının tehlikede olması, (iii) bir 
sözleşmenin edimlerinin ifası için kişisel 
verilerin işlenmesinin zorunlu olması, (iv) 
ilgili kişinin verileri kendisinin hali hazırda 
alenileştirmiş olması, (v) bir hakkın 
kurulması/korunması/kullanılması için 
veri işlemenin zorunlu olması, (vi) veri 
sorumlusunun kendi yükümlülüklerini 
yerine getirebilmesi için veri işlemesinin 
zorunlu olması veya (vii) veri işleyenin 
meşru bir menfaatinin bulunması 
halleridir. Veri sorumlularının, işledikleri 
veriyi açık rıza veya belirtilen diğer 
istisnalardan en az birine dayandırmaları 
gerekmektedir. 

Ancak söz konusu istisnalar tüm kişisel 
veriler için geçerli değildir. Kişisel veriler 
arasında, işlenmeleri halinde veri sahibi 
hakkında ayrımcılık yapılmasına neden 
olma riski taşıyan veriler de vardır. 
Bunlar, ‘özel nitelikli kişisel veriler’ olarak 
ayrı bir kategori içerisine alınmış ve daha 
sıkı bir korumaya tabi tutulmuştur. Bu 
özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, 
etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi 
inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, 
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da 
sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, 
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri 
ile biyometrik ve genetik verileridir. 
Söz konusu kişisel veriler eğer açık rıza 
yoksa ancak kanunların verdiği yetki ile 
işlenebilecektir. 

Açık rızanın arandığı tek durum, kişisel 
verilerin işlenmesi aşaması değildir. 
Kişisel verilerin, üçüncü kişilere 
aktarılması için de yine yukarıda belirtilen 
istisnaları mevcut olmakla birlikte aynı 
şekilde açık rıza aranmaktadır. 

Burada belirtmek gerekir ki, açık rıza 
alınırken veri sahibinden yalnızca belirli 
bir amaçla ve kapsamla sınırlı olarak 
alınan rızalar geçerlidir. Dolayısıyla 
literatürde “şemsiye rıza” olarak da 
bilinen “her türlü amaçla” alınan rızalar 
hukuken geçersizdir. Yine açık rızanın 
özgür iradeyle verilmesi esas olduğundan 
bir mal veya hizmet satışının kişisel 
verilerin toplanmasına ilişkin bir rızanın 
verilmesine bağlanması Kanun’a aykırıdır. 

Veri sorumlularının bir diğer 
yükümlülüğü ise veri sahibini aydınlatma 
yükümlülüğüdür. Veri sahibinin rızasına 
dayanılarak veyahut yukarıda belirttiğimiz 
istisnalardan birine dayanılarak işlenen 
kişisel veri elde edildiği esnada veri 
sorumlusu, veri sahibini; kendisinin ve 
varsa temsilcisinin kimliği, veri işleme 
amacı, verilerin kimlere ve hangi amaçla 
aktarılabileceği, veri toplamanın yöntem 

ve hukuki sebebi ile veri sahibinin 
hangi hakları olduğu konusunda 
bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu 
bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ispat 
etme yükümlülüğü de veri sorumlusuna 
ait olacaktır.   

Kişisel veri sorumluları sakladıkları 
verilerin teknik ve idari güvenliğinden 
sorumlu oldukları gibi, ayrıca bunlara 
ilişkin denetim yapma veya yaptırma 
yükümlülüğü altındadırlar.

‘Veri Sorumluları Sicili’ de yine Kanun’la 
birlikte hayatımıza girmiş yeni 
kavramlardan biridir. Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenecek 
olan eşiklerin üzerinde veri toplayan 
veri sorumlularının, kamuya açık olması 
öngörülen bu sicile, veri işlemeye 
başlamadan önce kaydolmaları gereklidir. 
Benzer şekilde sicile kayıt yükümlülüğü 
bulunan veri sorumluları, kişisel verilere 
ilişkin imha faaliyetlerini açıklamak 
ve yine eğer sakladıkları kişisel veriler 
herhangi bir sebeple meşru veri işleme 
hakkı olmayan üçüncü kişilerin eline 
geçerse bu durumu kuruma bildirmekle 
mükelleftirler. 

Veri sorumlularının, bu Kanun ve alt 
mevzuatı ile kendilerine yüklenen 
yükümlülükleri yerine getirmemeleri 
Kanun kapsamında kabahat olarak 
değerlendirilmiş ve aydınlatma 
yükümlülüğünün, veri güvenliğine ilişkin 
yükümlülüklerin, kurul tarafından verilen 
kararların veya Veri Sorumluları Sicili’ne 
kayıt ve bildirim yükümlülüklerinin 
ihlaline yönelik olarak idari para cezaları 
öngörülmüştür. Bu cezalar ihlalin 
niteliğine göre 5.000 TL ilâ 1.000.000TL 
arasında değişmektedir. Kanun’da 
bahsi geçen tüm idari cezalar 7 Ekim 
2016 günü itibariyle yürürlüğe girmiş 
olmakla beraber, Kanun’un yürürlük 
tarihinden önce toplanmış olan kişisel 
veriler açısından tanınan uyum süresi 
06 Nisan 2018 günü dolacak olup bu 
tarih itibariyle tüm veri sorumlularının 
mevzuat uyarınca gerekli aydınlatma 
yükümlülüğü gibi yükümlülüklerini 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 
Cezalar dikkate alındığında, bu kanun 
ve yakında yürürlüğe girmesi beklenen 
alt mevzuat ile veri sorumlularına 
yüklenen yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesinin sonuçlarının ağır 
olduğu açıktır. Bu da olması gerektiği gibi 
kişisel verilerin korunmasına atfedilen 
önemi ve işlenmesinde gösterilmesi 
beklenen titizliği ortaya koymaktadır. 
Bunların yanında, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 135 ilâ 140. maddelerinde 

yer alan ve yazımızın başında belirttiğimiz 
suçların kapsamına giren fiiller, idari 
para cezalarının yanı sıra, ayrıca hapis 
cezasıyla da cezalandırılacaktır.  

Peki ya verileri işlenen veri sahibi bir 
hukuka aykırılık halinde veya bilgi 
sahibi olmak istediği bir hususta 
bilgilendirilmediği takdirde ne 
yapabilecektir? Veri sahibine, veri 
sorumlusuna başvurarak; kişisel 
verilerinin işlenme amacını ve bunların 
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, verilerin eksik veya yanlış 
işlenmiş olması halinde düzeltilmesini 
isteme, işlenen kişisel verilere ilişkin bilgi 
talep etme, bunların kanuna aykırı olarak 
işlenmesi halinde bu nedenle uğradığı 
zararın tazminini isteme ve bunun gibi 
pek çok hak tanınmıştır. Veri sahibinin 
söz konusu haklarına ilişkin başvurusu 
veri sorumlusu tarafından reddedilir, 
verilen cevap yetersiz bulunur veya 30 
günlük süre içerisinde başvurusuna 
cevap verilmezse; veri sahibi süreleri 
gözeterek Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kurul 
şikâyeti kabul ederse, hukuka aykırılığın 
veri sorumlusu tarafından giderilmesine 
karar verir. Elbette ki veri sahibi bu 
nedenle uğradığı zararların tazminini 
de isteyebilecektir. Ayrıca, verilerin 
işlenmesini gerektiren sebepler ortadan 
kalktığında veri sahibi, verilerin silinmesi, 
yok edilmesi veya anonimleştirilmesini 
talep edebilir. Bu işlemler sadece talep 
üzerine değil, gerekli görüldüğünde veya 
belirli aralıklarla re’sen de gerçekleştirilir. 
Verilerin silinmesi, imhası ve anonim hale 
getirilmesine ilişkin usul ve esaslar da 
yine yakında yürürlüğe girmesi beklenen 
ilgili yönetmelik kapsamında detaylı 
düzenlemeye kavuşacaktır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesini son derece önemli 
ve dikkate değer bulmakla birlikte 
Kanun’un kişisel verilerin korunmasının 
aynı zamanda bir toplumsal iklim 
meselesi olduğu inancındayız. Gerek veri 
sahiplerinin gerekse veri sorumlularının 
yeni mevzuatla yaşamaya alışmalarının 
uzun yıllar alacağını söylemek herhalde 
yanlış olmaz. Söz konusu uyumun 
gerçekleşmesi için, başta şirketler olmak 
üzere veri sorumluları hukuka aykırı 
biçimde veri işlememek ve bugüne dek 
işledikleri verileri Kanun’la uyumlu hale 
getirmek için; çoğunlukla veri süresi 
olan işçiler, tüketiciler ise ihlale maruz 
kalmaları halinde kendilerini koruyacak 
hukuki mekanizmaların bilincinde 
olmak ve gelişmeleri takip etmek 
durumundadırlar. 
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Subaru, Amerikan Karayolları Güvenliği 
Sigorta Enstitüsü, her yıl açıklanan 2017 
TOP SAFETY PICK+ (TSP+) ödüllerinde, 
yenilenen Subaru XV (Crosstrek) ve WRX 
ile Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight’a 
sahip olan Subaru Legacy, Outback, 
Forester ve Impreza modellerini, 
en yüksek güvenlik kategorisi ile 
ödüllendirdiğini açıkladı. 

TSP+ ödülünü kazanmak için bir aracın, 
IIHS’nin tüm çarpışma testlerinde-
önden kısmi çarpışma, önden tam 
çarpışma, yandan çarpışma, tavan 
koruması ve kafa koruması-önden 
çarpışmayı önleme alanında “en iyi” ya 
da “iyi” notlarını ve ön far alanında ise 

“kabul edilebilir” veya “iyi” bir not alması 
gerekiyor. 

Subaru XV (Crosstrek), araç içi “iyi” 
çarpışma notlarına ek olarak opsiyonel 
“önden çarpışma önleyici” özelliği 
sayesinde bir diğer “iyi” notu daha 
almayı başardı. 12 mil/s ve 25 mil/s 
hızlarında gerçekleştirilen IIHS pist 
testlerinde, XV (Crosstrek)’de yer alan 
Subaru’nun orijinal Önleyici Güvenlik 
Sistemi EyeSight, aracın “iyi” notu 
almasını sağladı. Bu modelde aynı 
zamanda Ulusal Karayolları Trafik 
Güvenliği İdaresi’nin kriterlerine uyan 
“önden çarpışma uyarı sistemi” de 
bulunuyor. 

Bunun yanında, geliştirilen ön farlar 
2018 model Subaru WRX’i TSP+ 
alanında üst sıralara taşıdı. Uzun far 
desteği ve Limited versiyonla birlikte 
gelen LED farlarla birlikte Subaru WRX, 
ön farlar kategorisinde de “iyi” notunu 
elde etti. 

Subaru, sloganı “Confidence in 
Motion” ile dünyanın dört bir yanında 
müşterilerine “Keyifli ve Huzurlu” bir 
sürüş deneyimi sunuyor. “360 Derece 
Güvenlik” ilkesiyle pasif, temel, aktif 
ve önleyici güvenlik teknolojilerini 
geliştirmeye devam ederek sürücüler 
ve yolcular için sürüş keyfi ve huzur 
sağlamaya devam ediyor.

Subaru’nun EyeSight özellikli 6 modeli “IIHS 2017 TOP SAFETY PICK + (TSP+) 
Güvenlik Ödülü”nü kazandı. ABD’deki sigorta şirketleri tarafından desteklenen, 
kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IIHS, Subaru’nun 2018 model Yeni XV 
(Crosstrek) ve WRX modelleri ile birlikte EyeSight özelliğine sahip Legacy, 
Outback, Forester ve Impreza modellerini “IIHS TSP+” ödülüne layık gördü.

Subaru’nun altı modelı̇ne 
güvenlı̇k ödülü

Haber
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MTV’ye yapılacak artış otomobil satın almak 
isteyenleri bir kez daha düşündürüyor. 
Sıfır lüks otomobile binmeyi tercih eden 
kullanıcılar, MTV’deki artış nedeniyle 
karar vermekte zorluk çekiyor. İkinciyeni.
com Marka Direktörü Emre Ayyıldız 
2016 ı sonunda yapılan ÖTV ve 2017’deki 
kur artışının özellikle lüks segmentteki 
satışlarını etkilediğini belirtti. Ayyıldız,”2016 
ilk 9 ayda toplam otomobil satışı 2017 ile 
aynı olmasına rağmen lüks segmentte 
10 binin üzerinde daralma olduğunu 
görüyoruz.” dedi.Fiyatların yükselmesi 
nedeniyle alıcıların 2’inci ele yöneleceğini 
söyleyen Ayyıldız,”2’inci el lüks otolarda 
son 1 yılda yaşanan fiyat artışı yüzde 15-
18 bandında. Ancak sıfırlarla arasındaki 
yüksek fark nedeniyle 2’inci ele yoğun 
ilginin devam edeceğini öngörüyoruz”diye 
konuştu. Kurumsal müşterilerin yanı sıra 
bireysel müşterilere de açık artırma yoluyla 

ikinci el otomobil satışı yapan internet sitesi 
ikinciyeni.com, müşterilere profesyonel 
ekspertiz hizmeti sunuyor.

30 bin kilometreye dikkat !

Üçüncü yılın sonunda toplamda 90 bin 
km kullanıldığı takdirde dizelin benzinli 
otomobile göre avantajlı konuma geçtiğine 
dikkat çeken Ayyıldız 3 yıldan önce ve 
yıllık 30 bin km’den az bir kullanım söz 
konusu ise benzinli otomobilin tercih 
edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayyıldız,”Yıllar 
içerisinde karşılaşılan lastik, bakım, kasko, 
yakıt, değer kaybı maliyetleri incelenmeli. 
Kullanıcının bu noktada ilk 3 yıl içinde 
gerçekleştirdiği performans çok önemli. 
3’üncü yılın sonunda yıllık 30 bin km, 
toplamda 90 bin km kullanıldığı takdirde 
dizel otomobiller benzinlilere göre avantajlı 
oluyor”diye konuştu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki yüzde 25’lik artışın özellikle lüks segment otomobil 
satışını olumsuz yönde etkilediğini belirten ikinciyeni.com Marka Direktörü Emre 
Ayyıldız tüketicilerin 2’inci ele y“yöneleceğini söyledi.

MTV artışı 2’inci el 
otoya yarar

Haber
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Genius iQ ile renk yönetimini yeni bir düzeye taşıyın. Sadece yenilikçi olan fütüristik teknolojisi 
değil, gelişmiş ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı inanılmaz derecede kolaylaşıyor. 

Bitmedi...., Genius iQ tüm renk ve metal efektleri ölçerek, size mükemmel bir formül sunar. Kablosuz ağı da (Wi-Fi) 
kullanarak ölçüm değerlerini uzaktaki bir bilgisayara anında gönderebilirsiniz. En son teknolojiye sahip Standowin 
iQ yazılımı ile birlikte, 200.000’den fazla formüle erişim sağlanır. Bulut tabanlı olduğu için, en son veriyle sürekli 
olarak güncellenir. 
Geleceği bugünden yaşamaya başlayın.  

RENK 
YÖNETİMİNDE
DEVRİM.

RENK OKUMA CİHAZLARININ GELECEĞİNE HOŞ GELDİNİZ.

ST_GeniusIQ_TR_240x310_Master.indd   1 01/11/2017   14:27
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1970’lerde yapılıp 
depoya atılmış elektrikli 
otomobiller
Elektrikli otomobiller son dönemde 
her geçen gün daha da popüler 
ve ihtiyaç haline geliyor. Ancak bu 
araçlar ilk kez ortaya çıkmadı. 1970'li 
yıllarda da elektrikli otomobil için 
hamleler yapılmış ancak beklenen 
ilgiyi görmemişti.

1973'te petrol ambargosu nedeniyle 
alternatif enerji kaynağı kullanan 
araçlar geliştirmek isteyen 
firmalardan General Motors o 
dönem hazırladığı elektrikli konsept 
otomobillerinin fotoğraflarını 
yayınladı.

Nostarji
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Barselona’da düzenlenen ödül töreni 
öncesinde bir konuşma yapan OPET 
Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten 
Öztürk, “Temiz Tuvalet Kampanyası ile 
çıktığımız bu yolda yarattığımız değişimi, 
Trafik Dedektifleri Projesi ile ülkemiz trafiği 
güvenli bir ülke haline gelene kadar devam 
ettirmek amacındayız” dedi.

 OPET, Uluslararası Stevie Awards 
organizasyonu tarafından Trafik 
Dedektifleri Projesi’yle iki altın ödüle birden 
layık bulundu. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen 
ödül programı kapsamında trafik güvenliği 
konusunda çocuk ve gençlerde farkındalık 
ve bilinç oluşmasını hedefleyen Trafik 
Dedektifleri Projesi’ne Avrupa-Yılın 
Kurumsal Sorumluluk Programı ve Avrupa-
Yılın Sağlık, Güvenlik ve Çevre Programı 
Altın Ödülleri verildi. Ödüller, 21 Ekim 
Cumartesi akşamı W Hotel Barselona’da 
düzenlenen törende Türkiye’de ‘Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk’ konusunda öncü 
kimliğiyle tanınan OPET Yönetim Kurulu 
Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’e takdim edildi.

 Projenin ilk uygulama dönemini kapsayan 
2013 ile 2016 yılları arasında İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
verilerine göre 3-17 yaş arasındaki çocuk 
ve gençlerin karıştığı trafik kazalarında can 
kaybı yüzde 16,9 oranında azalırken, 2017 
yılı Temmuz- Eylül aralığı ile 2016 yılının aynı 
dönemi kıyaslandığında can kaybı oranında 
yüzde 16,7, yaralı sayısında ise yüzde 3,6 
düşüş gerçekleşti. Bu olumlu değişim 
projenin Avrupa-Yılın Kurumsal Sorumluluk 
Programı ödülüne layık bulunmasında 
büyük etken oldu. Güvenli bir trafik ortamı 
sağlamak için; çocuklar, gençler ve aileleri 
ile tüm toplumu kucaklayan bu kapsamlı 
kamu güvenliği programı ile OPET, Avrupa-
Yılın Sağlık, Güvenlik ve Çevre Programı 
Altın Ödülü’nü de kazandı.

OPET Trafik 
Dedektifleri 
ödülleri kaptı

Haber

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi 

NURTEN ÖZTÜRK

OPET, iş dünyasının 
performansını 
değerlendiren Uluslararası 
Stevie Awards tarafından 
Trafik Dedektifleri Projesi 
ile iki kategoride altın 
ödüle layık bulundu. Stevie 
Awards’ta farklı projeleri 
ile daha önce de beş ödül 
kazanan OPET, başarısını 
uluslararası alanda 
tescillemiş oldu.
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7 KOLTUKLU  
YENİ SUV PEUGEOT 5008
BOYUT ATLA

YENİ PEUGEOT i-COCKPIT®

GELİŞMİŞ GRIP CONTROL

GELİŞTİRİLMİŞ MODÜLER YAPI

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. 
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.

facebook.com/peugeotturkiyetwitter.com/PeugeotTurkiye instagram.com/peugeotturkiye
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Türkiye’de gerek operasyonel (filo) 
gerekse günlük (Rent a car) araç 
kiralama büyüme sürecini hızlandırdı. 
Özellikle ÖTV ve kur artışları ardından 
gerçekleşen zamlar sıfır km araç almayı 
zorlaştırıyor. Ford Fiesta, Renault Clio 
gibi küçük (B) sınıf otomobillerin fiyatları 
bile 65 bin TL’lerden başlayıp 100 bin 
TL’lere uzanırken kompakt SUV’lar 95 
bin TL’lerden başlayıp 150 bin TL’lere 
kadar gidebiliyor. Operasyonel kiralama 
yöntemi işletmelere ve bireylere 
kaynakları verimli kullanma adına iyi 
bir alternatif olurken birçok riski de 
bertaraf etme imkanı da sunduğundan 
yoğun talep görmeye başladı. DRD Filo 
Kiralama’nın sunduğu “Onecar” bireysel 
araç kiralama uygulaması da kısa sürede 
4 bin adetleri aşmış durumda. Yani 
artık bireyler de otomobil almaktan 
kiralamaya dönüyor.

Mtv zammı maliyeti artırıyor

TOKKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları 
Derneği) Geel Koordinatörü Tolga 
Özgül 2017 ilk yarısında operasyonel 
kiralama sektörünün Türkiye’de satılan 
yeni otomobillerin yüzde 20,5’i olan 
yaklaşık 62 bin 800 adet yeni aracı 
filosuna kattığına dikkat çekti. 2017 ilk 
yarısında yaklaşık 5 milyar 87 milyon 
TL yeni araç yatırımı yapan sektörün 
aktif büyüklüğü 24.6 milyar milyon TL’yi 
aşarken filosundaki araç sayısı ise 337 bin 
500 oldu. Sektörün bu yıl da yüzde 10-
12 büyüyeceğini öngören Özgül şunları 
kaydetti:

“Daralan ekonomik aktiviteye rağmen 
özellikle sıfır araç fiyatlarındaki artış ve 
filo kiralamanın verimlilik adına sunduğu 
birçok avantaj firmaları satın alma yerine 
kiralamaya yönlendiriyor. Otomobillerin 
toplam sahip olma maliyetini oluşturan 
kalemlerin herhangi birindeki önemli bir 
artış kiralamaya olan talebi artırıcı etki 
yapıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yapılan 
son zam da otomobillerin sahip olma 
maliyetini arttıracak önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede, işletmeler 
maliyetlerini daha etkin yönetmek ve araç 
sahipliği ile üzerlerinde oluşan riskleri 
devretmek için operasyonel kiralamaya 
daha fazla yönelecek. Benzer bir durum şu 
anda çok küçük hacimlerde de olsa bireysel 
kiralamalarda da yaşanacak.”

Günlük kiralama toparladı

Özgül , yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği 
ile ticari araçların kiralanmasının mümkün 
olması durumunda sektörün işletmelerin 
verimliğine ve ülke ekonomisine katkısının 
daha da artacağını dile getirdi. "Günlük 
kiralama aktiviteleri ise geçen yıla oranla 
ilk 9 ayda daha verimli bir tablo çizdi . 
Saatlik araç kiralama hizmeti de önemli 
bir seçenek olmaya başlarken kongre ve 
spor etkinlikleri ile ilgili organizasyonların 
ülkemizde daha sık yapılıyor olması, günlük 
araç kiralamayı mevsimsel etkilerden 
kurtardı." diyen Tolga Özgül, turizmdeki hızlı 
toparlanmaya rağmen halen arzu edilen 
seviyelere gelinmediğinin altını çizerken 
2017'de günlük kiralama sektörünün yüzde 
13-14 büyümesinin beklendiğini belirtti.

Son aylarda araç fiyatlarında, ÖTV ve kur artışlarıyla 
nedeniyle gerçekleşen zamlar başta KOBİ’ler olmak üzere 
birçok kesimi operasyonel kiralamaya yöneltmeye başladı. 
Günlük kiralamada ise bu yıl ülkemizde yüzde 14 büyüme 
bekleniyor.

Fiyat artışları 
kiralamaya 
yöneltiyor

Haber

TOKKDER  Genel Koordinatörü

TOLGA ÖZGÜL
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Apple’ın 2011 yılında 
hayatını kaybeden kurucusu 
Steve Jobs’un 400 beygir 
gücündeki BMW Z8 spor 
otomobili, 6 Aralık’ta New 
York’ta gerçekleşecek olan 
Sotheby’s açık artırmasında 
yeni sahibini bulacak. RM 
Sothebys şirketi tarafından 
açık artırmayla satılacak 
otomobilin 300 bin ile 400 
bin dolar arası bir fiyata 
satılması öngörülüyor.

Steve Jobs’a 2000 yılında 
teslim edilen otomobil, 
Jobs’un sonraki sahibine 
2003 yılında satılmış. 

Aradan geçen 17 yılda 
otomobilin toplam 
kilometresi 25 bin. 300 bin 
ile 400 bin dolar arası bir 
fiyata satılması beklenen 
otomobilin, ABD’de ikinci eli 
165-200 bin dolar aralığında 
satılıyor.

Gümüş ve siyah renklerdeki 
otomobilde orijinal BMW 
markalı Motorola kapaklı 
telefon da bulunuyor. 
1950’lerin BMW 507’sinden 
ipuçları taşıyan otomobil 4.9 
litrelik V8 motora sahip ve 
altı ileri manuel şanzımanla 
donatılmış.

Steve Jobs tarafından kullanılmış BMW Z8 spor otomobil, New York’ta açık 
artırmaya çıkıyor.

Steve Jobs’un otomobili açık 
artırma ile yeni sahibini buluyor

Eski Apple Inc. CEO’su

STEVEN PAUL JOBS

Haber
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Yenilikçi teknolojileri ve projeleriyle 
adından sık sık söz ettiren Nissan, 
oyun sevenlere benzersiz bir deneyim 
vaat eden uzaktan kumandalı Nissan 
GT-R/C’yi geliştirdi.

Gran Turismo Sport oyununun 
piyasaya sürülmesini kutlamak 
için geliştirilen ve Nissan'ın Gran 
Turismo'daki 20 yılının altını çizen tek 
seferlik proje otomobil, DualShock®4 
ile uzaktan kumanda edilmek üzere 
geliştirildi. Gran Turismo Sport, 17 
Ekim’de ABD’de, 18 Ekim’de Avrupa 
ile Avustralya’da ve 19 Ekim’de ise 
Japonya’da piyasaya sürüldü.

Nissan GT-R/C, NISMO sporcusu ve GT 
Academy galibi Jann Mardenborough 
tarafından İngiltere’nin efsanevi 
Silverstone pistinde tanıtıldı. 
Mardenborough, Nissan GT-R/C'yi 
bir helikopterin kokpitinden kontrol 
etti. Mardenborough'un en hızlı tur 
zamanında (1:17:47), GT-R/C 122km/s 
(76mil/s) ortalama hıza ulaşırken 
211km/s (131mil/s) maksimum hıza 
imza attı.

GT-R/C, direksiyon, şanzıman, fren 
ve gazı kontrol eden dört robot ile 

donatılmış durumda. Otomobilin 
arka kısmına monte edilen altı adet 
bilgisayar, kontrolleri saniyede 100 
defaya kadar güncelleyebiliyor. 
Modifiye edilmemiş standart 
DualShock®4 oyun konsolu, düğme 
sinyallerini yorumlayan ve bunları 
GT-R/C'nin araç içi sistemlerine ileten 
bir mikro bilgisayar ile donatılmış 
durumda. Kablosuz sistem 1km 
kumanda menziline sahip.

Mardenborough'un aracın virajlardaki 
hızını görmesine yardımcı olmak 
amacıyla hız verilerini helikopterin 
kokpitindeki LCD ekrana aktarmak 
için bir Racelogic VBOX Motorsport 
sensörü kullanıldı.

GT-R/C ayrıca ana operatörün aracın 
kontrolünü kaybetmesi halinde iki 
ek operatörün ABS fren sistemini 
devreye sokmasını ve motoru stop 
etmesini sağlayan ve farklı bir radyo 
frekansı ile çalışan iki adet bağımsız 
emniyet sistemi ile donatılmış 
durumda.

“İnanması gerçekten de güç, ama 
gerçek.” diyen Mardenborough 
sözlerini: “Bunun bir gün mümkün 

Nissan, oyun konsoluyla kontrol 
edilen ilk otomobilini geliştirdi.

Nissan’dan 
oyun 
konsoluyla 
kontrol 
edilebilen 
ilk otomobil

Teknoloji
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olabileceğini hiç düşünmemiştim. GT-R/C benim 
için iki önemli dünyayı bir araya getirdi: oyun 
dünyasının sanallığı ve motor sporlarının gerçekçiliği. 
Kumandayı kullanırken otomobilden gelen tepkiler, 
düşündüğümden çok daha ilginçti. JLB Design tüm 
tepkileri gerçekleştirme noktasında çok iyi iş çıkarttı. 
Direksiyon, gaz ve fren olmak üzere tüm reaksiyonlar 
zekice yapılandırılmış durumda. Sistem son derece 
kontrollü bir sürüşe imkân tanıyor. Böylece virajları 
çok iyi hissettim ve hızlı düzlüklerde otomobili stabil 
tutabildim. Bir helikopterden takip ederek tam boyutlu, 
uzaktan kumandalı bir Nissan GT-R’yi Silverstone'da 
211km/s hıza ulaştırmak benim için unutulmaz bir 
deneyim oldu. Bu, heyecan uyandıran bir inovasyon” 
şeklinde tamamladı.

Şu an Japonya'da Nissan için tam zamanlı olarak 
yarışan Mardenborough, geçtiğimiz hafta sonu 
Tayland'da yapılan Super GT Şampiyonasında en ön 
sırada yer aldı ve yarışın en hızlı tur zamanına imza 
attı.

Nissan GT-R/C 2018 yılında STEM (Bilim, Teknoloji, 
Mühendislik ve Matematik) alanına yönelik gelecekteki 
kariyer imkanlarını tanıtmak üzere İngiltere'deki ilk ve 
orta dereceli okullara yapılacak gezilerde kullanılacak.
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Start-Stop Sistemi Nasıl Çalışır?

Start-Stop sisteminin çalışma prensibi 
basittir. Kısa bekleme anlarında aracın 
motorunun durmasını ve yakıt tüketiminin 
kesilmesini; otomatik araçlarda sürücü 
ayağını frenden kaldırdığında, manuel 
araçlarda debriyaja bastığında aracın tekrar 
çalışmasını sağlar. Sistemin avantajı, trafik 
ışıklarındaki veya trafik sıkışıklıklarındaki 
beklemelerde motorun boş yere 
çalışmasının önüne geçmesi ve yakıttan 
tasarruf sağlamasıdır. Ayrıca, daha az yakıt 
tüketimi demek, aracınızla çevreye yayılan 
karbondioksit salımının daha az olması 
demektir. Start-Stop sistemi hem çevreye 
hem de bütçeye önemli katkıları olan bir 
teknolojidir.

Ne Kadar Yakıt Tasarrufu Sağlar?

Start-Stop sisteminin devreye girebilmesi 
için akü şarj seviyesinin yeterli olması, 
manuel araçlarda vitesin boşta olması, 
debriyaja basılı halde olmaması, otomatik 
araçlarda ayağın frende tutulması, 
klima sisteminin yoğun çalışır halde 
bulunmaması, araç hızının 3-4 km/h’nin 
altında olması, motor soğutma suyu 
sıcaklığının 60 derecenin üstünde olması ve 
benzeri koşullar gerekmektedir. Sistemin 
devreye girmesi bu gibi koşullara bağlı 
olmakla birlikte, her araç markasına göre 
de farklılık gösterebilmektedir.

Bu sistemin ne kadar tasarruf sağladığını 
belirlemek amacıyla yapılan testler, şehir içi 
kullanımda bir ayda ortalama 4-5 litre yakıt 

avantajı sağladığını gösteriyor. Bu rakam 
belirlenirken, işe gidip gelişlerde ve hafta 
sonu araç kullanımında ayda toplam 400 
dakika bekleme süresi baz alınmaktadır. 
Araç kullanımızın daha fazla olması veya 
ortalama bekleme sürelerinizin daha uzun 
olması durumunda yakıt tasarrufu elbette 
artacaktır.

Sistemin sağladığı yakıt tasarrufunu bir 
başka hesaplama yöntemi de şudur: 
Start-Stop sistemi, örneğin trafik ışığında 
beklemeye başladığınızda motoru durdurur 
ve 2 saniye sonra size tasarruf sağlamaya 
başlar. Dolayısıyla 60 saniyelik bir trafik 
ışığında beklerken, 58 saniye normalde 
rölantide yakılan yakıttan tasarruf 
sağlanmış olur. Bir yol bilgisayarına göre de, 
bir aracın rölantideki yakıtı saatte ortalama 
0.6 litredir. Dolayısıyla bir yılda 1 depo 
civarında kar elde edilebilmektedir.

Start-Stop Sistemi Hakkında Merak 
Edilen Diğer Hususlar

Start-Stop sistemi, sürekli çalışma ve 
durmasına bağlı olarak –düşünülenin 
aksine- aracınızın marş motoruna zarar 
vermez. Çünkü bu sisteme sahip araç marş 
motorları kendini şarj eden, daha güçlü ve 
daha farklı bir teknoloji ile üretilmektedir.

Start-Stop sistemi, kullanımı tercih 
edilmediği anlarda kolaylıkla devre dışı 
bırakılabilmektedir. Aracınızın bu sisteme 
sahip olması onu kullanma zorunluluğunuz 
bulunduğu anlamına gelmez.

Bu sistemin ne kadar tasarruf sağladığını 
belirlemek amacıyla yapılan testler, şehir 
içi kullanımda bir ayda ortalama 4-5 litre 
yakıt avantajı sağladığını gösteriyor.

Start-Stop’un yakıt 
tüketimine katkısı

Haber
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Artık sesli asistanlar sayesinde pek çok 
cihazı dokunmadan kontrol edebiliyoruz. 
Üstelik bu sesli asistanlar cihazlar 
üzerinde gerçekleştirdiğimiz işlemleri 
izleyerek bizi tanıyor ve cihazı daha efektif 
kullanabileceğimiz öneriler hazırlıyor. 
Toyota, otomobillerin de sürücüleri daha 
iyi tanıması ve en iyi sürüş için yardımcı 
olması gerektiğini düşünerek araçlara 
entegre edilebilecek sanal araç asistanı 
Yui’yi geliştirdi.

Yui, sürücünün dikkatini ve duygusal 
durumunu değerlendirmek için beden 
dili, ses tonu ve diğer kişisel ifadeleri 
göz önüne alan derin öğrenme(Deep 
Learning) teknolojisini kullanıyor. Ayrıca 
Facebook, Twitter gibi sosyal ağlardan, 
GPS’ten ve önceki yolculuklardan elde 

edilen veriler ile sürücü tercihlerini 
inceliyor.

Toyota’nın amacı, sesli asistan Yui’nin 
sürücünün ihtiyaçlarını tespit etmesi, 
güvenliği sağlaması ve sürücünün ruh 
haline ve tercihlerine göre en uygun 
rotaları belirleyerek sürüş keyfini en üst 
seviyeye çıkarmak.

Yui, araç içinde sürünün tercihlerine 
göre en uygun ortamı sağlayacak. Buna 
kabin ışıkları, aracın ses sistemi ve 
sıcaklığı da dahil. Hatta koku algılayıcılar 
sayesinde içeride bulunan kokuyu dahi 
kullanıcının hoşuna gidecek şekilde 
ayarlayabilecek. Tahmin edebileceğiniz 
gibi Yui, sürücünün uyuklaması halinde 
onu uyaracak.

Toyota, sürücülerin duygularını tespit 
etmek için iş ortağı SRI International 
tarafından geliştirilen teknolojiyi 
kullanıyor. Bu teknoloji sürücülerin 
duygularını nötr, mutlu, mutsuz, sinirli ve 
yorgun olmak üzere beşe ayırıyor. Ayrıca 
teknoloji ‘sinirden gülmek’ gibi sahte 
yüz ifadelerini de algılayabiliyor. Yui, 
sürücünün duygularını öğrendikten sonra 
önerilerini buna göre düzenliyor.

Toyota, Yui’nin Siri ve Bixby gibi sesli 
asistanlardan çok farklı olduğunu ve 
makineler ile insanlar arasında bir bağ 
oluşturduğunu iddia ediyor. Günümüz 
sesli asistanlarının söylediğimiz isimleri 
bile algılamakta zorluk çektiğini 
düşünürsek Yui, sesli asistan teknolojisini 
farklı bir seviyeye taşıyabilir.

Toyota, sürücülerin duygularını ve 
tercihlerini algılayarak aracı ve rotayı 
sürücüye göre ayarlayacak yeni sanal 
asistanı Yui'yi Tokyo Otomobil Fuar'ında 
tanıttı.

Toyota sürüş keyfini 
maksimuma çıkartacak 
Yui 

Dünyadan
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Avrupa Eylül ayı otomobil satışları, toplam 1,461,683 
adetle %2.2’lik bir düşüş yaşadı.
Brexit müzakereleri süreci ile ilgili artan belirsizliğin 
sonucu olarak düşen talep, Avrupa otomobil satışlarına 
olumsuz etki etti.
Brexit müzakere sürecinde yaşanan belirsizlik 
giderilinceye kadar bu durumun devam edebileceğini 
öngörebiliriz. 

Bu düşüşün diğer bir sebebi ise, özellikle Almanya ve 
diğer bazı Avrupa ülkelerinde satışlara olumsuz etki 
eden dizel krizi oldu. İtalya ve İspanya dahil 6 Avrupa 
ülkesinde kaydedilen çift haneli büyüme ise Avrupa 
pazarındaki düşüşün sınırlı kalmasını sağladı.

Nissan Qashqai Avrupa’da en çok satan ikinci model 
oldu.  

Bu tablo içerisinde markaların durumuna baktığımız 
zaman, Nissan Qashqai’nin  Renault Clio ve Volkswagen 
Polo gibi popüler modelleri geride bırakarak Avrupa 
pazarında ilk kez en çok satan ikinci model olduğunu 
gördük.

Finlandiya, İspanya ve İngiltere'de ilk sıraya yerleşen 
Nissan Qashqai, 2017'de ilk kez iki basamaklı artış 
kaydeden ve özellikle İngiltere, Fransa ve İtalya'da güçlü 
performans gösteren Volkswagen Golf'ün ise gerisinde 
kaldı.

Büyüme trendini sürdüren SUV segmenti ise, üreticiler 
için fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bu segment, Eylül ayında satılan 462.000 adet ile 
% 31.6'lık rekor bir pazar payına ulaştı ve %14.1'lik 
etkileyici bir büyüme oranı gösterdi.

Yılın ilk 9 ayında SUV satışları, geçen yılın aynı dönemine 
göre 553.000 adetlik artışla 3.47 milyon adete ulaştı. 

Renault-Nissan ve Hyundai-Kia küçük segmentte yer 
alan otomobilleriyle, Toyota ise SUV satışlarıyla iyi bir 
dönem geçirdi.

Yeni Citroen C3’in %51’lik yükselişine ilave olarak, 
Peugeot 3008 SUV, BMW 5 serisi, Mercedes GLC, BMW 
X1 ve Fiat Tipo’nun artan satışları ise gözden kaçmadı.

Brexit Avrupa 
otomobil 
pazarını etkiledi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma süreci ile 
birlikte, Eylül ayında Avrupa’da satılan otomobil 
satışlarında %2.2’lik bir düşüş yaşandı
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Küresel otomotiv sektörü 
sosyal, ekonomik ve teknolojik 
trendlerin etkisiyle köklü bir 
değişim sürecinden geçiyor. 
Sürücüsüz araçların çok da uzak 
olmayan bir gelecekte bireylerin 
günlük hayatındaki yerini alacağı 
öngörülüyor. Bu değişim, 
otomotiv endüstrisi ile birlikte 
şu an tahmini olarak 700 milyar 
dolarlık bir değere sahip olan 
otomotiv sigortacılığı sektöründe 
de kuralların baştan yazılmasına 
neden olacak. Dünyanın 
lider denetim ve danışmanlık 
şirketlerinden EY’nin sürücüsüz 
araç teknolojilerinin vcılık sektörü 
üzerindeki etkilerini mercek 
altına aldığı rapora göre; büyük 
ölçekli araç üreticileri bu alanda 
aktif olarak çalışmalar yürütüyor. 
Şimdilik yalnızca üst segmentteki 
modellerini hız kontrolü, kaza 
önleme ve raporlama gibi akıllı 
sürüş fonksiyonları ile donatan pek 
çok otomotiv şirketi, sürücüsüz 
araç teknolojisine yönelik 
tüketicilerde güven inşa edilmesini 
sağlıyor. Bununla birlikte 2020 gibi 
yakın bir gelecekte tüm kazaların 
önlenmesini sağlayacak bir 

teknolojinin piyasaya sürülmesi 
bekleniyor. Bu gelişmelerin 
gelecekte sigorta primlerinin 
düşmesi ve araç garanti sürelerinin 
uzaması gibi etkiler yaratacağı 
öngörülüyor.

Sürücüsüz araçların 2030’da 
hayatımıza girmesi bekleniyor

EY raporuna göre; sürücüsüz 
araç teknolojisine yapılan büyük 
yatırımlara rağmen, bu teknolojinin 
2030 yılından önce geniş 
kitlelerce kullanılmaya başlanması 
beklenmiyor. Bununla birlikte 
sürücüsüz araç teknolojisinin 
piyasaya sürülmesinin önünde 
bulunan bazı güçlükler arasında 
düzenleyici kurumların talep 
ettiği güvenliğe ilişkin kapsamlı 
istatistikler, karayollarında gerekli 
altyapının inşa edilmesi ve siber 
güvenlik endişelerinin giderilmesi 
yer alıyor.

Yollardaki araç sayısı azalacak

Sürücüsüz araçların, gelişmiş 
ülkelerin yanı sıra Çin gibi trafiğin 
büyük bir sorun teşkil ettiği 

Uluslararası denetim ve danışmanlık 
şirketi EY sürücüsüz araç 
teknolojilerinin sigortacılık sektörü 
üzerindeki etkilerini araştırdı. Rapora 
göre; 2020’de trafik kazalarının 
önlenmesini sağlayacak bir teknoloji 
piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 
otomotiv sektöründeki teknolojik 
ilerlemelerin gelecekte sigorta 
primlerinin düşmesi ve araç garanti 
sürelerinin uzaması gibi etkiler 
yaratması bekleniyor

Sürücüsüz araçlar 
sigortacılık 
sektörünü nasıl 
etkileyecek?

Teknoloji
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gelişmekte olan ülkelerde de yollardaki araç sayısını 
azaltacağı öngörülüyor. Ayrıca, paylaşımlı araç 
kullanımının artmasıyla birlikte bireysel sigortalara 
yönelik ihtiyacın da düşmesi bekleniyor. 

Uzun vadede bakıldığında; söz konusu değişimlerin 
kaza sayısını kayda değer ölçüde azaltarak 
sigortacılık şirketlerini stratejik seçimler yapmaya 
zorlaması bekleniyor.

Sigortacılık şirketleri büyük bir değişimin 
eşiğinde

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan EY Türkiye 
Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Alper Karaçar 
şunları söyledi: “Sigortacılık şirketlerinin, geleceğin 
ulaşım biçimlerinde finansal sorumluluğun nasıl 
dönüşeceği, risklerin hangi alanlarda yoğunlaşacağı 
gibi temel konular üzerine şimdiden çalışmaya 
başlamaları gerekiyor. Gelecekte yaşanabilecek 
kazaların büyük bir çoğunluğu sistem veya yazılım 
hataları kaynaklı olacağından, risklerden kimin 
sorumlu olacağı konusu sigortacılık şirketleri için 
büyük önem taşıyor. Sürücüsüz araç teknolojileri, 
orijinal ekipman imalatçılarını veya üreticileri bu 
risklerden sorumlu hale getirebilir. Sürücüsüz 
araçların kullanılmaya başlanması ile birlikte 
siber saldırı, yazılım hataları ve kontrol arızaları 
gibi alanlarda yeni risklerin ortaya çıkacağını 
öngörüyoruz.”
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Elektrikli otomobillerin sayısı giderek 
artıyor. Bu konudaki en büyük soru 
işareti ise şarj konusunda. Volkswagen, 
Ford, BMW ve Daimler (Mercedes Benz) 
ise bunun için önemli bir adım attı. Dört 
marka, merkezi Almanya'nın Münih 
şehrinde olmak üzere Ionityisimli yüksek 
güçlü elektrikli şarj istasyonları şirketi 
kurdu.

'Yıl sonu hedefi 100 nokta'

Habertürk'ün haberine göre, yıl sonuna 
dek Almanya, Norveç ve Avusturya'da 100 
şarj merkezinin kurulması planlanıyor. 
Yine plana göre istasyonlar her 120 

kilometrede bir hizmet verecek, her bir 
şarj noktasındaki kapasite ise 350 kilovat 
(kW) olacak.

Hedefe ulaşılması için otomobil 
üreticileri, otoban hizmetleri şirketi Tank 
& Rast'ın yanı sıra perakendeci Circle 
K ve enerji devi OMV ile de iş birliği 
anlaşmaları imzaladı. 2018 sonu itibarıyla 
Avrupa şarj standardı olan CCS uyumlu 
100 istasyonun kurulması bekleniyor. 

'Eşit hisseye sahipler'

Ionity ortak teşebbüsüne dahil olan 
her otomobil üreticisinin şirket 

üzerinde eşit hisseye sahip olacağı ve 
diğer üreticilerin de istasyon ağının 
genişlemesine yönelik desteğine izin 
verilmesi planlanıyor.

Merkezi Almanya'nın Münih şehrinde 
olacak Ionity, gelecek yılın başından 
itibaren 50 üyeye ulaşmayı bekliyor. 

Ionity CEO'su Michael Hajesch yaptığı 
açıklamada, Avrupa çapındaki ilk 
HPC ağının elektrikli araç pazarının 
oluşmasında uzun mesafeli sürüşleri 
kolaylaştırarak önemli bir rol 
oynayacağını belirtirken dijital ödeme 
de alacakları hedefini dile getirdi.

Volkswagen, Ford, BMW ve Daimler yüksek güçlü elektrikli şarj istasyonları 
(HPC) için ortak şirket kurdu.

Dört büyük otomotiv 
devinden iş birliği

Haber
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Tesla ve SpaceX’in CEO’su 
olan Elon Musk’ın bir fikir 
bulup onun için şirket açma 
girişimlerine artık fazlasıyla 
aşınayız. Hızlı toplu taşıma 
trenleri için Hyperloop (ya da 
TDK’nın önerisiyle hız kovanı) 
gibi projelerin ilk aşamaları 
tamamlanmak üzere. 

İnsanları trenler içinde 
tünellerden geçirmek ve 
yüksek hızlara kavuşmak, 
zaten alışık olduğumuz bir 
fikir. Ancak bunu arabalara 
uygulamak ve aynı anda 
trafik sorununu ortadan 
kaldırma fikrine alışkın 
değiliz, yeni yeni kavramaya 
başlıyoruz. Nitekim Elon 
Musk ve bu iş için açılan 
şirkeki Boring Company 
inşaata başladı bile.  

Elon Musk, Boring Company 
ile çok ilgilenmediğini, bu 
şirketin onun için bir hobi 
olduğunu sık sık söylüyor. 
Kendisinin hobisine sahip 

çıkmak ve yaşadıkları 
şehirde trafiğe teslim olmak 
istemeyen milyonlarca 
insan var. Açıkçası son 
haftalarda Elon Musk’ın 
aslında algılandığı gibi bir 
insan olmadığı, ham egodan 
oluştuğunu düşünüyor ve 
görüyoruz. 

Los Angeles şehrindeki 
pilot proje, dünyanın diğer 
kalabalık ve trafik sorunu 
yaşayan şehirlerine ilham 
kaynağı olacak. Böylece 
insanlar istedikleri yere şehir 
içindeki trafiğe takılmadan, 
en az metrolar kadar hızlı 
ulaşacaklar. 

Arabaların seyahatine az bir 
vakit kaldı. Bu ve bunun gibi 
benzeri projeler, özellikle 
İstanbul gibi kentlerimizde ne 
zaman uygulanır bilmiyoruz. 
Ancak bir girişim yapıldığı 
takdirde söz konusu şehrin 
nüfusu oldukça hoşnut 
kalacaktır.

Dünyanın bütün büyük şehirlerinde trafik önemli bir 
sorundur. Bu konuda kafayı biraz çalıştıran ve ekibiyle 
birlikte arabaların da metro trenleri gibi tünellerden 
gidebileceğini öngören Elon Musk’ın projesi inşaat halinde.

Elon Musk, trafik 
sorununu tarihe 
gömecek tünel projesi

Tesla CEO’su

 ELON MUSK



38

Hafif ticari araç ve 
toplam pazarlarının 
Ocak-Eylül dönemleri 
2016-2017 yılı 
karşılaştırmaları

Merhaba, dergimizin bu sayısında 
sizlere farklı bölgelerden seçtiğimiz 
ve toplam pazarı 3.000 adetin 
üzerinde ki 28 ilin otomobil, hafif 
ticari araç ve toplam pazarlarının 
Ocak-Eylül dönemleri 2016-2017 yılı 
karşılaştırmalarını sunmak istiyoruz.

2017 yılı Eylül sonu itibari ile otomobil 
pazarı tescile göre %0,97 büyüyerek 
532.149 adete, hafif ticari araç pazarı 
%4,74 büyüyerek 167.244 adete, 
toplam pazar ise %1,85 büyüyerek 
699.393 adete ulaştı.

Bu rakamlarda en önemli etkenin 
geçmiş yıllara göre önceki yıla 
ait model yılı araçlar olduğunu 
belirtmemiz gerekiyor. 2017 yılının 
ilk 5 aylık döneminde satılan 
otomobillerin yaklaşık %54 lük bir 
kısmı 2016 model otomobillerden, 
hafif ticari araç pazarı ise %58 
oranında 2016 model araçlardan 
oluştu.

Yılın kalanında bu satışlarında etkisi 
ile bir milyon adet seviyesine ulaşması 
beklenen bir pazar karşımızda 
durmakta. 

Tüm bayi ve markalarımıza güzel bir 
kapanış diliyoruz.

 

Saygılarımızla

EROL ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü

Sektör
Analizi
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GLOBAL otomotiv sektöründe 
geleceği artık elektrikli araçların 
şekillendireceği gerçeği ortada. 
Geçen hafta İsveçli Volvo, 2019’dan 
itibaren piyasaya 20 bin kilometre 
bedava gidecek otomobil
süreceği tüm otomobillerin 
elektrikli olacağını açıkladı. Yani 
dizel ve benzinli motordan ilk 
vazgeçen otomotiv markası 
oldu. Özellikle gelişmiş ülkelerin 
kısıtlamaları doğrultusunda, diğer 
otomotiv devlerinin de kısa sürede 
Volvo’ya katılması bekleniyor.

Ama elektrikli otomobiller 
konusunda henüz aşılamamış 
iki büyük sıkıntı var. İlki ve en 
önemli menzil. Yeni nesil elektrikli 
otomobiller gelişen teknolojiyle 
birlikte menzillerini artırsa da yine 
de geniş şarj istasyonu ağına ihtiyaç 
duyuyorlar. Yani siz İstanbul’dan 
Ankara’ya bu araçlarla belki rahat 
gidebilirsiniz ama Antalya’ya 
gitmek için yol üzerinde hızlı şarj 
istasyonlarına ihtiyacınız var. Şu 
anda dünyanın sadece yüzde 
3’ünde şarj istasyonu ağı bulunuyor. 
Bunlar da daha çok gelişmiş 
ülkelerde yer alıyor. Bu da elektrikli 

otomobiller ne kadar gelişirse 
gelişsin, altyapı olmadan uzun yol 
yapma şansınızı ortadan kaldırıyor.  
Mevcut elektrikli otomobillerin 
diğer önemli sıkıntısı ise kullandığı 
elektrik enerjisinin fosil yakıtlardan 
üretiliyor olması. Yani petrol veya 
gazla üretilen elektriği siz prizden 
aracınıza yüklüyorsunuz.  Bu da 
aracın sanıldığı kadar çevreci 
olmadığını, dolaylı olarak aslında 
çevreyi kirleten santrallerden elde 
ettiğini gösteriyor.

Menzili 800 kilometre

İşte bu iki sıkıntıdan yola çıkarak 
son dönemde hem otomotiv 
markaları hem de yeni nesil 
girişimciler yoğun bir çalışma 
içindeler. Geçtiğimiz haftalarda 
Japon Panasonic şirketi geleceğin 
otomobillerinin tavanlarının 
güneş panelleriyle kaplı olacağına 
inandığını açıkladı.  Çünkü güneş 
panelleriyle elde edilecek elektrik 
hem sizin menzil sıkıntınızı 
tamamen ortadan kaldıracak, hem 
de fosil yakıt dönemini araçlarda 
bitirmiş olacak. Bugüne kadar 
daha çok üniversiteler nezdinde 

Hollandalı gençlerin kurduğu 
‘Lightyear’ şirketi bütünüyle güneş 
enerjisi ile çalışacak bataryaya 
sahip otomobil geliştirdi. 2018 
yılında üretilecek ve 2019 yılında 
satışa sunulacak aracın tavanındaki 
paneller sayesinde şarja gerek 
olmadan güneş enerjisiyle dolacak 
batarya 800 km menzile sahip. 
Araç Hawai gibi yeterince güneşli 
ortamlarda yılda 20 bin kilometre 
güneş enerjisiyle yol alabilecek.

20 bin kilometre bedava 
gidecek otomobil!

LIGHTYEAR  CEO’su

 LEX HOEFSLOOT

Haber
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güneş panelleriyle kaplı tuhaf 
tasarımlara sahip araçları ve 
bunların rekabetini gördük. Ama 
bu araçlardaki teknolojinin güncel 
araçlara yansıdığını göremedik. 
Taki Hollandalı bir startup (girişim) 
şirketi olan ‘Lightyear’a kadar. 
Geçtiğimiz yıllarda geliştirdikleri 
projeyle rekor kıran Hollanda 
merkezli Solar Team Eindhoven 
ekibinin kurduğu ‘Lightyear’ 
şirketi bütünüyle güneş enerjisi 
ile çalışacak bataryaya sahip 
olan ‘Lightyear One’ konseptini 
tanıttı. Aracın tavanındaki paneller 
sayesinde şarja gerek duymadan 
güneş enerjisiyle dolacak 
bataryanın tam dolum halinde 
yaklaşık 800 kilometre menzile 
sahip olacağı açıklandı.

Fiyati 119 bin euro

Dört teker çekiş sayesinde zorlu 
yollarda bile kolayca gidecek 
aracın sırrı, tüm üst yüzeyini 
kaplayan güneş hücrelerinde 
yatıyor. Firmanın açıklamasına 

göre araç, yeterince güneşli yani 
Hawaii gibi ortamlarda sürekli 
şarj olarak aylar boyunca seyahat 
edebilme potansiyeline sahip. 
Hawai’de yılda 20 bin kilometre 
güneş enerjisiyle gidebilecek araç, 
Los Angeles’te 19, Madrid’de 17, 
New York’ta 14, Amsterdam’da 
ise 10 bin km menzile sahip 
olacak. Türkiye genelinde bu 
aracın ortalama 15 bin, güney 
illerinde ise 18 bin kilometreye 
kadar menzile sahip olabileceği  
belirtiliyor. Kuşkusuz araç güneşin 
olmadığı durumlarda garajda 
kapalı kalmayacak. Hollandalı 
şirket buna da çözüm bulmuş ve 
araca priz de eklemiş. Yani siz 
gerektiği zaman enerjiyi aracı 
prize takıp da alabiliyorsunuz. 
Hollandalı şirket vergiler hariç 119 
bin Euro fiyata sahip olacak aracın 
2018 yılında üretileceğini, ilk 10 
aracın teslimatının ise 2019 yılında 
yapılacağını açıkladı.  İlk etapta 
sadece Amerika ve Avrupa’da 
satılacak araçtan 2020 yılında ise 
100 adet satılması hedefleniyor. 

Üniversite sınırını pek geçemediler

LIGHTYEAR şirketinin CEO’su Lex Hoefsloot bu 
aracı “güneş enerjili prototip araçlar ve elektrikli 
otomobillerin en iyi özelliklerinin bir birleşimi” 
olarak tanımlıyor. Güneş enerjisi kullanan prototip 
araçların en büyük sorunu, seri üretim veya 
rahatlık düşünülmeden tasarlandıkları için birer 
üniversite projesinden çıkmışa benzemeleriydi. 
Genelde bu tür araçları zaten üniversiteler 
veya enerji şirketleri yarışlar için tasarlıyor ve 
güneş panelleri ile yüksek verim almak için inşa 
ediliyorlardı. Lightyear One ise hem güzel bir 
görüntü vermek, hem de maksimum güneş verimi 
sağlamak için planlanmış. Aracın bataryaları tam 
şarj edildiğinde 800 kilometre yol gidebilecek. 
Ama üstünü kaplayan güneş enerjisi hücreleri 
sayesinde gündüz bataryadan en az şekilde 
elektrik harcayacak. Böylece geceleri bataryaya 
geçip, kesintisiz şekilde yoluna devam edebilecek. 

1 milyar Euroyatırım gerek

SONUÇTA Hollandalı gençlerin kurduğu Lightyear 
şirketi, dünyanın ilk seri üretime geçecek güneş 
panelli otomobilini üreteceğini açıkladı. Hem 
fiyat hem de tarih verdiler. Aracın ilk etapta 
Amerika ve Avrupa’da satılacağı açıklandı. Ama bu 
şirketin bu aracı üretmesi için 1 milyar Euro’luk 
bir yatırıma ihtiyacı var. Bu kadar kesin tarih ve 
rakamlar verdiklerine göre yatırım konusunda 
bir sıkıntılarının bulunmadığı belli oluyor. 
Bekleyip göreceğiz ama geleceğin otomotiv 
sektörü açısından önemli bir gelişme olduğunu 
söylemekte yarar var.



Araştırma





Araştırma
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Aslında gelecek dönem için Euro NCAP 
çok sayıda yeni karar aldı. Bu kararların 
otomobil endüstrisini temelden yani 
fabrikadaki üretim bandından itibaren 
şekillendirmesi muhtemel.

Kaza sonrası puanları

Yaşanan trafik kazalarının ardından 
yaralıları güvenli bir biçimde araçtan 
çıkarmak genellikle çok zor oluyor. Araç 
seyir halindeyken her parçası dışarıdan 
gelecek darbelere karşı çelik gibi dayanıklı 
olsun istiyoruz, ama, Allah korusun, kaza 

olsa ve içinde mahsur kalsak, kaporta bir 
dokunuşla buz gibi dağılsın isteyebiliriz. 
Peki, bu paradoksu teknoloji ile çözmek 
mümkün mü? Mümkün olsa gerek ki, 
Euro NCAP gelecek kriterler arasına bu 
önemli detayı da eklemiş. Kaza sonrasında 
yaralının araçtan kolay çıkarılabilmesi 
için yapılan iyileştirmeler ve geliştirilen 
teknolojiler artı puan olacak.

Çocuk davranışları için çalışma

1-5 yaş arası çocuğu olan anne ve babalar 
bilir; çocuklar, en güvenli ortamda bile 

kendilerine zarar verecek şeyleri bulurlar. 
Onların neyi yapıp neyi yapmayacağını 
tahmin etmek çok güç. Ama hayal gücünüz 
genişse ve sürekli bir çocukla birlikte 
yaşıyorsanız bazı tahminleriniz tutabilir. 
Çocukların araç camına sert ya da sivri 
bir oyuncakla vurması, sürücüye zarar 
verecek ve sürüş güvenliğini tehlikeye 
sokacak davranışlarda bulunması, araç 
kapısını açması, araç camını açması gibi 
pek çok olasılık var. Euro NCAP, bundan 
sonra sürüş teknolojilerinde bu çocuk 
davranışlarına yönelik çalışmaları da 
önemseyecek.

Euro NCAP çarpışma testlerinden geçer not almak çok önemli. Peki, bir araç için 
güvenli diyebilmenin önünde ne gibi kriterler olacak?

Euro NCAP’e 
yeni kriterler geliyor

Haber
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Türkiye’de her gün daha fazla kişi 
internete bağlanıyor. Her 2 kişiden 
1’i akıllı telefon kullanıyor. Alışveriş 
deneyimi de gün geçtikçe online 
platformlara doğru kayıyor. Kolay ve 
güvenli ödeme hizmetleri şirketi iyzico, 
dileyen herkesin ticaret yapabilmesi için 
yeni ürünü iyziLink’i sunuyor.

Kart kullanımında Avrupa’da birinciyiz

Türkiye, kredi kartı kullanımı konusunda 
dünyadaki ilk 5 ülkeden biri, Avrupa’da 
ise birinci sırada. Bu bakımdan dijital 
ticaret için en büyük potansiyele sahip 
ülkelerden biri olarak görülüyor. 
Ancak KOBİ’lerin sadece yüzde 1,7’si 
dijitalleşmiş ticaret yapıyor. iyzico, 
iyziLink ürünü ile dijital ticaretin 
önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.

E-ticaret sektöründe önemli bir 
boşluğu dolduran Türkiye’nin öncü 
ödeme hizmetleri şirketi iyzico, ilk 4 
senesinde tam 13 bin KOBİ’nin e-ticarete 
başlamasını mümkün kılarak büyük 
bir başarıya imza atmıştı. iyzico, bugün 
13 binin üzerinde aktif üye işyeri ve 
pazaryeri modeli altında 250 binden fazla 
satıcı hesabına ulaştı.

Her yerden ödeme almak mümkün

iyzico’nun yeni ürünü iyziLink, her 
yerden kolayca online ödeme alma 

imkânı tanıyor. Özellikle sosyal medya 
üzerinden satış yapanlar, iyziLink 
sayesinde bir web sitesi veya teknik 
geliştirmeye ihtiyaç duymaksızın kısa 
linkler üzerinden ödeme alabiliyorlar. 
iyziLink, e-ticaret sitesine sahip olan 
şirketlere daha hızlı ve kolay bir satış 
imkânı sunarak, şirketlerin satışlarını 
artırmalarına yardımcı oluyor.

iyziLink sayesinde, sosyal medya 
platformları ve mesajlaşma servisleri 
üzerinden dileyen herkes ticaret 
yapabilecek. iyziLink’in Türkiye’nin en 
yetenekli yapay zekâ mühendisleri 
tarafından geliştirilen güvenlik 
algoritmaları sayesinde, alıcıların online 
alışverişe karşı duyduğu güvenlik 
endişeleri ortadan kalkıyor.

iyziLink ile kolayca oluşturulan ürün 
linkleri sosyal medyada paylaşılabildiği 
gibi, pazar yerleri ve kısa mesajlar ile 
de paylaşılabiliyor. iyzico'nun BDDK 
lisansı ve PCI-DSS sertifikası sayesinde 
iyziLink ile güvenli bir ödeme sistemi 
sunuluyor. Euro, Dolar, Sterlin ve Riyal 
başta olmak üzere 15 farklı para birimi 
ile dünyanın her yerinden farklı ödeme 
kabul edilebiliyor. Tüm bankaların 
kredi kartlarıyla çalışılabildiği gibi, 
müşteriler taksit imkânına da sahip 
olabiliyor. İptal, iade, harcama itirazları 
gibi konularda iyzico’nun profesyonel 
ekibinden destek alınabiliyor.

E-ihracat herkese açılacak

iyzico, e-ihracata yönelik büyük 
adımlar da attı. El yapımı ürünlerin ve 
bunları üretebilmek için gerekli olan 
malzemelerin satılabildiği en büyük 
global pazaryerinden biri olan Etsy 
entegrasyonu ile birlikte, artık Etsy.com 
üzerinden satışa sunulan ürünler için 
iyziLink ile ödeme alınabiliyor. iyziLink, 
sınırları ortadan kaldıran bir ürün olarak 
her yerden kolay ödeme alabilmenin 
önünü açıyor. Barbaros Özbugutu, Etsy 
ile entegrasyonun sadece bir başlangıç 
olduğunu, global pazaryerlerinde satışa 
başlayabilmenin önünü açacaklarını 
belirtti. 

Başlamak da kullanmak da çok kolay

iyzico, şeffaf fiyat politikası ile iyziLink’i 
kullanmak isteyenlerden kurulum ücreti 
ve sabit ücret almıyor. iyziLink ile satış 
yapmak isteyenler, iyzico üzerinden 
üyeliklerini oluşturup ürün detaylarını 
girdikten sonra paylaşılabilir linklere 
sahip olabiliyorlar. iyziLink, sosyal 
medya pazarlamasındaki güvenlik 
ve kolaylık açığını kapatarak dileyen 
herkesin oturduğu yerden kazanç elde 
etmesini sağlıyor.

Online alışveriş deneyimi değişiyor. Artık herkes kolayca 
dijital ticaret yaparak online ödeme alabilecek. Kolay ve 
güvenli ödeme hizmetleri şirketi iyzico, ödeme sistemleri 
alanındaki yenilikçi çalışmalarını sürdürüyor. Her yerden 
kolayca online ödeme alma imkânı tanıyan iyziLink 
sayesinde kolayca oluşturulan ürün linkleri sosyal medya, 
pazar yerleri veya kısa mesajlar ile paylaşılabiliyor. 
“Türk KOBİ’si dijitalleşmezse Türkiye ticareti de 
dijitalleşemeyecek” diyen iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, 
iyziLink ürünü ile Türkiye’ye 500 bin yeni dijital satıcı 
kazandırmayı hedeflediklerini söylüyor.

“Türk KOBİ’si dijitalleşmezse Türkiye ticareti de 
dijitalleşemeyecek”

Artık herkes online satış 
yapabilecek

iyzico CEO’su

BARBAROS ÖZBUGUTU
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Türkiye’nin ilk online araç satış sitesi ödül 
aldı...

2002 yılından bu yana tasarım ve kullanıcı 
deneyimi, teknik alt yapı ve özgünlük 
kriterlerine göre her yıl Türkiye’nin 
en başarılı projelerini belirleyen“Altın 
Örümcek Web Ödülleri”nin  otomotiv 
kategorisindeki birincisi Doğuş Oto oldu. 

Kusursuz müşteri deneyimini 
çalışmalarının merkezine alan Doğuş Oto, 
bilgi teknolojileri alanındaki yatırımları ile 

bu büyük ödülü almaya hak kazandı. 
Dijital dönüşümde öncü olma ve 
müşterilerimizin taleplerine istedikleri 
an, istedikleri kanaldan cevap verme 
hedefiyle teknolojiye yatırım yaptıklarını 
ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini 
belirten Doğuş Oto Genel Müdürü Zafer 
Başar,  “Otomotiv sektöründeki dijital 
dönüşüme baktığımızda, müşterilerin 
otomobil satın alma yolcuğundaki temas 
noktalarının neredeyse tamamının artık 
dijital ortamda gerçekleştiğini görüyoruz. 
Doğuş Oto olarak bu gerçekten hareketle 

ziyaretçilerimizin; internet üzerinden 
diledikleri anda, gerçek zamanlı olarak 
araç stoğumuzu inceleyebilecekleri, 
fiyat–donanım bilgisi alabilecekleri ve 
hatta beğendikleri aracı kendi adlarına 
ayırabilecekleri online Doğuş Oto’yu 
yarattık. Mevcut kullanıcılarımız için 
de, 1 dakikadan kısa sürede servis 
randevusu alabilecekleri modülü eklemeyi 
unutmadık. Yeni web sitemizde, araç 
stoklarımızı internete açarak dijital 
dönüşümde dünya’ya örnek olduk.” diye 
konuştu. 

VW Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT ve Skoda markalarının yetkili 
satıcısı Doğuş Oto’nun online araç satış sitesi, Altın Örümcek Web Ödülleri 
Otomotiv kategorisinde “en iyi site” seçildi.

Türkiye’nin web oscarı 
Doğuş Oto’nun

Doğuş Oto Genel Müdürü

ZAFER BAŞAR

Haber
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Michelin Grubu çatısı altında lastik ve 
araç bakımı hizmeti veren Euromaster, 
lastiklerin ömrünü uzatacak kapsamlı 
lastik oteli hizmeti verdiğini duyurdu. 
Firma, 150 bin adetlik lastik kapasitesiyle 
kış veya yaz lastiklerini bir sonraki 
mevsime kadar koruyacak.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 
52 ilde 200’e varan servis noktası ile 
lastik ve araç bakımı hizmeti veren 
Euromaster, kış ve yaz lastiklerini bir 
sonraki mevsime kadar koruyan lastik 
oteliyle müşterilerine en iyi depolama 
hizmetini garanti ettiğini duyurdu. 
Lastikleri teknik gereksinimlere uygun, 
ışıksız, kuru ve serin bir ortamda 
muhafaza eden şirket, bu sayede 
lastiklerin ömrünü uzatırken bakım 

işlemlerini de uzman teknisyenleriyle 
gerçekleştirecek. Yapılan açıklamada, 
150 bin adetlik lastik kapasitesiyle 
şirket, yılda ortalama 35 bin müşterinin 
lastiklerini her şey dahil lastik otelinde 
saklıyor.

Lastik oteli servisi ’Master Otel’ ile ilgili 
bilgiler veren Euromaster Pazarlama 
Müdürü Zeynep Durusu, lastiklerin 
üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 
kullanılabileceğini belirterek, bu süreyi 
geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla 
yitireceğini ifade etti.

Durusu, "Fakat saklama koşullarına 
özen gösterilmediyse ve ağır 
koşullarda kullanıldıysa bu süre daha 
da kısa olacaktır. Firma olarak teknik 

gereksinimlere uygun lastik otellerimizle 
lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman 
ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. 
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak 
üzere Türkiye’de pek çok noktaya 
ulaşabilecek şekilde yaygın olarak 
lastik saklama hizmeti veriyoruz" diye 
konuştu.

İlave lastik garantisi

Ayrıca şirket, hizmetleri arasında 
ilave lastik garantisi de bulunduğunu 
belirterek, sadece üretim hataları değil, 
tamiri mümkün olmayan kullanıcı 
hatalarını 1 yıl süre ile karşılayan ilave 
lastik garantisi kapsamında yeni lastik 
bedelinin yüzde 90’ını karşıladığını 
bildirdi.

Michelin Grubu çatısı altında lastik ve 
araç bakımı hizmeti veren Euromaster, 
lastiklerin ömrünü uzatacak kapsamlı 
lastik oteli hizmeti verdiğini duyurdu.

1958 Yılında kurulan yusuf 
baysal şirketler grubu, değerli 
kurucumuz Yusuf Baysal 
önderliğinde geçen 60 yılın 
ardından bölgenin önde gelen 
firmaları arasında yerini almıştır.

Bugün ki yönetim üyelerimizin 
şirket idaresinde göstermiş 

oldukları özen grubumuzun 
geleceğinin teminatidir.

Şirketimiz müşteri 
memnuniyetini ön planda 
tutmakta dinamik genç ve 
alaninda uzman personelimizle 
her zaman hizmete hazir 
bulunmaktadir.

Yusuf baysal şirketler grubu; 
Renault, Dacia, Isuzu, BMC 
bayiiliklerinin yaninda inşaat, 
beton santrali, akaryakıt 
istasyonları, beyaz eşya bayiiliği, 
mobilya bayiiliği ve sigorta 
acenteliği alanlarındaki başarılı 
iştirakleriyle de faaliyetlerini 
devam ettirmektedir.

Euromaster araç 
lastiklerine özel otel 
hizmetini açıkladı

Yusuf Baysal Şirketler Grubu
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Geçtiğimiz yıl ortasında ülkemizde 
satışa sunulan Mercedes-Benz 
E-Serisi Sedan, tamamı 9G-TRONIC 
otomatik şanzımanla kombinlenen 
E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 
350 d 4MATIC versiyonları ile aileyi 
genişletti. Yeni motor seçenekleri, 
daha hafif yapı ve daha fazla 
güç gibi unsurlarla dikkat çeken 
araçlar otonom sürüşe merhaba 
derken, ileri seviyede sürüş keyfini 
de beraberinde sunuyor. Yeni 
Mercedes-Benz E-Serisi, bugüne 
kadar en yüksek güvenlik ve 
konfor seviyesine ulaşırken, Aktif 
Şerit Değiştirme Yardımcısı ve zor 
park manevralarını akıllı telefon 
üzerinden araç dışından yönetmeyi 
sağlayan Araç Dışından Park Etme 
Yardımcısı gibi yenilikçi çözümlerle 
teknolojiyi ne denli iyi kullandığını 
ispatlıyor. 

E-Serisi, markanın ülkemizde en 
çok satan 2. modeli ve kısaca 
E modelleri 

Kendi segmentinde en geniş ürün 
yelpazesine sahip olan E-Serisi 
aynı zamanda Mercedes Benz’in 

ülkemizde en çok satan ikinci sedan 
modeli. Farklı motor ve karoser 
seçenekleri sunan ailenin All-Terrain 
olarak adlandırılan station wagonu, 
yerden yüksek yapısı ve standart 
olarak yer alan dört tekerlekten 
çekiş sistemi ile dikkat çekiyor. 
4MATIC ve AIR BODY CONTROL hava 
süspansiyonu sayesinde her türlü 
yol koşulunda birçok SUV araçtan 
daha güvenli sürüş sağlıyor. Örneğin, 
E 300 Coupe versiyonu 2 litrelik 
245 beygirlik motoruyla ECO ve 
COMFORT modlarında şehir trafiğine 
düşük yakıt tüketimi ile dikkat 
çekerken, Sport+ modu seçildiğinde 
safkan bir spor otomobil haline 
bürünüyor. Sertleşen süspansiyon 
ve direksiyon, değişen egzoz sesi gibi 
unsurlar faklı bir sürüş keyfi veriyor. 
Geleneksel kumaş tenteye sahip 
dört koltuklu E-Serisi Cabrio ise, dört 
kişilik geniş yaşam alanını Coupe 
kardeşinin silüeti ile sunuyor.

Kumanda ile dışarıdan park ediyor 

Mercedes-Benz, ‘me connect’ 
hizmetini Türkiye’de ilk kez E-Serisi 
ile birlikte sundu. Bu uygulama ve 

50. yılını kutlayan Mercedes-Benz 
Türk, ülkemizde ilk defa düzenlediği 
basın test sürüşünde yenilenen 
E-Serisi’nin aile üyelerini tanıttı. 
Etkinlikle birlikte Cabrio modeli de 
görücüye çıktı.

Cabrio modeliyle 
aile tamamlandı

Haber
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E-Serisi Sedan, 
tamamı 9G-TRONIC 
otomatik şanzımanla 
kombinlenen E 180, 
E 220 d 4MATIC, E 300 
ve E 350 d 4MATIC 
versiyonları ile aileyi 
genişletti.

bununla birlikte COMAND donanımına 
sahip araçlarda beraberinde gelen 
Araç Dışından Park Etme Yardımcısı, 
Bluetooth üzerinden sisteme bağlanan 
akıllı telefonlar ile kumanda ediliyor. Park 
etmek için sistem tarafından önerilen ve 
önceden sisteme tanımlanmış olan; dikey 
veya paralel, sol veya sağ, önden veya geri 
geri olmak üzere park senaryolarından 
birinin seçilmesi gerekiyor. Ardından araç 
dışarıdan kontrol edilebiliyor.

Mercedes-Benz Türk Otomobil 
Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan, 
gerçekleştirdikleri lansman da yarım 
asırdır hedeflerinin mükemmel müşteri 
deneyimi olduğunu belirterek şunları 
söyledi; “Mercedes-Benz Türk olarak 
50. yılımızda da aynı yolda yürümeye 
devam ediyoruz. Geçen yıl Türkiye’de 
yeni bir satış rekoruna imza attık ve 
Premium Segment’in 1 numaralı markası 
olduk. 2017 yılına da önceki yıllardaki 
başarılarımızı sürdürme kararlılığında 
ilerliyoruz. Bu yıl, Mercedes-Benz E-Serisi 
ailesinin yeni üyeleri olan All-Terrain 
ve Coupe modellerini Türkiye’de satışa 
sunduk. Basın test sürüşümüzde ilk 
defa tecrübe etme fırsatı bulduğumuz 
E-Serisi’nin Cabrio modelini de ağustos 
ayında satışa sunarak çıtamızı daha da 
yükseltiyoruz. Bizim birincil hedefimiz her 
zaman olduğu gibi müşteri memnuniyeti 
üzerine odaklı.”

Mercedes-Benz Otomobil 
Pazarlama ve Satış Direktörü

ŞÜKRÜ BEKDİKHAN 
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Dünyanın en prestijli otomobil 
markalarından Rolls-Royce’un 
Türkiye’deki distribütörlüğünü 
üstlenen Royal Motors, bu yıl 
üçüncüsü gerçekleşen geleneksel 
Rolls-Royce İstanbul Golf Cup 
2017’yi, Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları eşliğinde düzenledi. 

İş ve cemiyet dünyasının önde 
gelen golfçülerini bir araya 
getiren ‘’Rolls-Royce İstanbul 
Golf Cup’’ın katılımcıları arasında 
Cemal Kalyoncu, Erhan Kamışlı, 
Hakan Çarmıklı, Türkiye Golf 
Federasyonu Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, Beyhan Goldman 
Benardete, Mete Boybeyi gibi 
ünlü isimler yer aldı. 
Turnuva kazananları ödüllerini 
Rolls-Royce Marka Müdürü Hilal 
Aysal’ın elinden aldı, turnuvanın 
kazananı Adem Karataş, 
İngiltere’de Goodwood’da 
bulanan Rolls-Royce fabrika 
ziyareti ile ödüllendirildi. 

Ödül seremonisi sırasında 
konuşan Hilal Aysal, “Öncelikle 
turnuva ödül töreninin 
böylesine anlamlı bir günde 
gerçekleşmesinden dolayı 
duyduğu gururu belirterek, 
tüm katılımcıların Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutladı ve gösterilen 
yoğun ilgiye teşekkür etti. 

Aynı zamanda Hilal Aysal, 
“Türkiye’de gelişmekte olan golf 
sporuna destek vermekten ötürü 
gurur duyuyoruz. Markamızın 
özünde yer alan zahmet 
vermeyen deneyimi, turnuvaya 
da taşımaya çalıştık. Turnuvaya 
ev sahipliği yapan Kemer Country 
ailesine çok teşekkür ederiz” 
dedi.

28-29 Ekim tarihlerinde 2 
gün süre gerçekleşen Rolls-
Royce İstanbul Golf Cup 2017, 
gösterilen yoğun ilgi ile 207 
golfçüyü ağırladı. 

28-29 Ekim tarihlerinde 2 gün süre gerçekleşen Rolls-Royce İstanbul Golf Cup 
2017, gösterilen yoğun ilgi ile 207 golfçüyü ağırladı. 

Rolls-Royce İstanbul Golf Cup 
2017 ödülleri sahiplerini buldu

Haber
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Otomotiv ve beyaz eşya 
üretiminde önem taşıyan boru 
sistemlerinin Türkiye’deki lider 
üreticisi ve bu alanda dünyanın 
en büyük 5 kuruluşundan biri 
olan BANTBORU, rekabetçi 
performans kurumsal felsefesi 
kapsamında, ülkemizin tek kadın 
Off-Road şampiyonu İlayda 
Hancı pilotajında yarışan takımın 
sponsoru oldu ve BANTBORU Off-
Road Team’i hayata geçirdi. 

2016 Türkiye Off-Road 
Şampiyonası’nı, S1 Şampiyonluğu 
ile kapatan 23 yaşındaki İlayda 
Hancı, BANTBORU Off-Road Team 
renkleriyle girdiği Baja Turkey 
2017’yi TH1 kategorisinde 3., 
Kadınlar klasmanında 2. sırada 

bitirme ve podyumda yer alma 
başarısı gösterdi. 

500 kilometresi özel etap olmak 
üzere 812 kilometrelik parkurda, 
yarış sınıfındaki tek kadın müsabık 
olan Hancı, ülkemizden ve 9 farklı 
ülkeden sporcularla rekabet etti. 

6 Ayaktan oluşan Doğu Avrupa 
BAJA takviminde yer alan ve 
ülkemizde ilk kez düzenlenen 
Baja Turkey 2017, İSOFF Off-
Road kulübü organizasyonunda 
gerçekleşti. Çanakkale’nin 
eşsiz doğası ve tarihi mirası, 
Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla 
da birleşerek, yarışa benzersiz 
bir atmosfer ve büyük bir anlam 
kazandırdı. 

Ülkemizin önde gelen sanayi 
kuruluşu BANTBORU, Rekabetçi 
Performans felsefesiyle 
Off-Road sporuna adım attı. 
Kendi alanında dünyanın ilk beş 
üreticisinden biri olan BANTBORU, 
2016 Off-Road Şampiyonu 
İlayda Hancı pilotajınca yarışan 
takımın sponsorluğunu üstlendi. 
Ülkemizin tek kadın Off-Road 
şampiyonu unvanına sahip 
İlayda Hancı, BANTBORU Off-
Road Team renkleriyle 26-29 Ekim 
tarihlerinde Çanakkale'de koşulan 
815 kilometrelik Baja Troia Turkey 
yarışında, Türkiye’nin yanı sıra 9 
farklı ülkenin sporcularıyla rekabet 
etti. Müsabakanın yarış sınıfındaki 
tek kadın sporcusu Hancı, yarışı 
TH1 kategorisinde 3’üncü, kadınlar 
klasmanında 2’inci sırada tamamladı 
ve podyumda ülkemizi temsil etti.

Şampiyon İsim 
BANTBORU 
Off-Road Team ile
Parkurlara Döndü

2016 Off-Road Şampiyonu 

İLAYDA HANCI 

Haber
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STM, YENİ SİBER TEHDİT 
DURUM RAPORUNU 
AÇIKLADI

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik 
ve Ticaret A.Ş. Temmuz - Eylül arasını 
kapsayan yeni siber tehdit durum 
raporunu açıkladı. STM ayrıca bu hafta 
Belçika’daki Leuven Üniversitesi’nin 
araştırmacılarının kamuoyuna açıkladığı 
wi fi bağlantılarda güvenlik açığına 
karşı da kullanıcıları raporda uyarıyor. 
STM’nin siber güvenlik uzmanları, bu 
siber tehlikeye karşı sistem güncellemesi 
yapmadan dosya paylaşılmamasını, 
kritik kişisel verilerin adres çubuğunda 
güvenli ibresi görüldükten sonra girilmesi 
gerektiğini belirtiyor.

STM'nin raporuna göre, kritik enerji 
tesislerine ve yatırımlarına siber 
saldırı tehdidi sürüyor. Türkiye'de de 
geniş elektrik kesintilerine neden olan 
siber saldırıların, alt yapı hizmetlerini 
durdurarak büyük ekonomik ve çevresel 
zararlara yol açabileceğine dikkat 
çekiliyor…

Dragonfly'ın hedefinde yine Türkiye 
var…

STM yeni dönem raporunda öne çıkan 
siber tehditlerin başında 2011 yılından 
beri faaliyette olan siber korsan grubu 
Dragonfly'a dikkat çekiyor. Doğu Avrupa 
kökenli olan bu espiyonaj grup, geçtiğimiz 
yıllarda değişik ülkelerdeki enerji 
firmalarına ait kritik alt yapılara karşı 
gerçekleştirdiği karmaşık siber casusluk 

saldırılarından sorumlu olarak biliniyor. 
2015 yılı Aralık ayına kadar sessiz kalan 
grubun bu kez tahrip amaçlı 'DragonFly 
2.0' saldırılarının hedeflerinde özellikle 
İsviçre, ABD ve Türkiye'deki kritik 
enerji tesislerinin olduğu belirtiliyor. 
İstanbul ve Trakya Bölgesi'nde yaşanan 
geniş çaplı elektrik kesintilerinin ana 
nedeninin de Dragonfly saldırıları ile 
ilişkili olduğu değerlendiriliyor.

Bitcoin saldırıları artıyor!

Raporda ilk dijital para birimi "Bitcoin" 
cephesinde gerçekleştirilen siber 
saldırılara da dikkat çekiliyor. 2017 
yılında dünyanın en büyük Bitcoin 
borsası olarak bilinen Hong Kong'daki 
Bitfinex'e yapılan saldırı sonrasında 
65 milyon dolar değerinde Bitcoin 
hırsızlığı yaşandı. Yine mayıs ortasında 
gerçekleştirilen ve büyük zarara 
sebep olan WannaCry saldırısının 
fidyelerini toplamak için açılan Bitcoin 
hesaplarından Ağustos ayının başında 
140 bin dolar eş değerinde Bitcoin 6 adet 
farklı hesaba gönderilerek harcandı. 
Yakın dönemde gündemi fazlasıyla 
meşgul eden Kuzey Kore'nin, 2017 ikinci 
yarısından itibaren Güney Kore'deki 
Bitcoin ve türevi servis sağlayıcılara 
yönelik yoğun bir saldırı gerçekleştirdiği 
ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler Bitcoin’in 
kullanımı yaygınlaştıkça siber saldırıların 
hedefi arasında olacağını da gösteriyor.

Açık Bluetooth tehdidi; BlueBorne 
Saldırıları…

STM'nin raporunda yer alan BlueBorne 
saldırıları 5 milyardan fazla cihazı 
etkileyebilecek büyüklükte bir risk 
olarak gösteriliyor. Akıllı telefonlar, akıllı 
televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar, saatler 
hatta bazı otomobillerin ses sistemleri gibi 
Bluetooth özelliği olan hemen hemen tüm 
cihazlar bu saldırı tehdidi altında bulunuyor. 
BlueBorne saldırılarının geçtiğimiz aylarda 
dünya genelinde birçok şirket ve kuruluşa 
zarar veren WannaCry'a benzer şekilde 
yayılabileceğinden endişe ediliyor. 

Otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi

STM Siber Tehdit Durum Raporu'nda yer 
alan benzer bir tehdit de günümüz modern 
otomobilleriyle ilgili. En son gündemde geniş 
yer bulan Renault saldırısı dikkate alındığında 
otomobillerin hava yastığı, frenler, park 
sensörleri vb. güvenlik sistemleri de dâhil 
olmak üzere değişik bileşenlerinin yerinde 
veya uzaktan erişimle saldırganlar tarafından 
devre dışı bırakılmasına yol açan açıklıklar 
tespit ediliyor.

Araştırmacılar, otomobil üreticilerinin 
ağ güvenliğine yönelik alacakları karşı 
tedbirlerle zafiyeti azaltabileceklerini, 
tam çözümün ise ancak gelecek kuşak 
otomobillere uygulanabileceğini ifade 
ediyorlar. 
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Mobil alanda yapılan yeniliklerin 
bu ödüllerin alınmasında 
büyük rol oynadığını söyleyen 
sahibinden.com CEO’su Burak 
Ertaş, “Tüm hizmet alanlarımıza 
entegre ettiğimiz teknoloji odaklı 
ve inovatif çalışma şeklimizin 
hem halk hem de ödül jürisi 
tarafından takdir edildiğini 
görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Geliştirdiğimiz tüm ürün ve 
hizmetlerde yeni teknolojileri 
uygulayarak kullanıcılarımızın 
hayatlarına hız ve kolaylık 
katmaya devam ediyoruz. Aylık 

40 milyon üzerindeki aktif 
kullanıcı sayımız, 6 milyona 
yakın aktif ilanımızla Türkiye’nin 
en büyük pazaryerlerinden biri 
konumundayız.  sahibinden.
com’da Ekim ayı itibariyle 1 
milyona yakın Emlak, 500 bine 
yakın Vasıta ilanı bulunuyor. 
Diğer taraftan günlük hayatımızın 
bir parçası haline gelmiş olan 
mobil alanında da her geçen gün 
büyümeye devam ediyoruz. 2017 
ilk yarı mobil verilerine göre iOS’ta 
2.5M Android’de ise 4.6M aylık 
kullanıcıya ulaştık” dedi. 

sahibinden.com web ve 
internet teknolojileri 
kullanılarak gerçekleştirilen 
başarılı girişimlerin 
değerlendirildiği Altın 
Örümcek Web Ödülleri 
2017’de hem jüri hem de 
halk oylaması sonucunda 
toplam 6 ödülü evine getirdi. 
“Gayrimenkul & Emlak”, 
“Mobil Web Sitesi”, “Mobil 
Uygulama – Alışveriş” ve 
“Otomotiv” kategorilerinde 
Halkın Favorisi seçilerek 
toplamda 4 ödüle layık 
görülen sahibinden.
com, “Mobil Uygulama – 
Alışveriş” ve “Gayrimenkul 
& Emlak” kategorilerinde 
jüri değerlendirmesinde de 
birincilik ödülünü aldı. 

sahibinden.com
6 Kategoride Altın 
Örümcek Ödülü’nün 
Sahibi Oldu 

sahibinden.com CEO’su 

BURAK ERTAŞ

Haber
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Ford Otosan Genel Müdürü  

HAYDAR YENİGÜN

Ford Otosan’ın otomotiv sektöründe 
bir ilki gerçekleştirerek başta Down 
sendromu ve otizm olmak üzere 
engelli çalışanlarına yönelik yürüttüğü 
istihdam fırsatı sağlayan çalışmaları 17 
yıldır düzenlenen CLAD Ödülleri’nde 
(Chairman’s Leadership Awards for 
Diversity/Başkanlık Ödülü 2017) diğer 
projeleri geride bırakarak ödül kazandı.

Ford’un faaliyet gösterdiği farklı 
ülkelerden birçok projenin yarıştığı 
CLAD Ödülleri organizasyonunda; Ford 
Otosan’ın Down sendromlu ve otizmli 
çalışanlarına yönelik uyguladığı “+2 farkla 
daha güçlüyüz” projesi diğer projelerin 
arasından sıyrılarak “Valuing A Diverse 
Workforce - İş Gücünde Çeşitliliğe 
Değer Verme” kategorisinde ödüle layık 
görüldü.

Proje, uzmanlar ve eğitmenler 
eşliğinde her çalışanın engel grubuna 
göre belirlendi

Ford Otosan'ın engelli çalışanları için 
hayata geçirdiği proje kapsamında 
programa alınan çalışanlara özel 
uzmanlar tarafından profesyonel ve 
sosyal yeteneklerini geliştirme amaçlı 
bir program uygulandı. Çalışanların 
ailelerinden ve yakınlarından alınan 
bilgilerle iş yerinde hazır bulunan 
doktor, psikolog, üretim mühendisi 
ve iş güvenliği uzmanı eşliğinde engel 
grubuna ve yeteneklerine uygun süreç 
belirlendi. 

Yenigün: “İş’te Eşitlik anlayışı ile fırsat 
eşitliğini sonuna kadar destekliyoruz”

Ford dünyasında büyük öneme sahip olan 
Başkanlık Ödülü’nü böylesine anlamlı bir 
projeyle kazandıkları için mutlu olduklarını 
belirten Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“Türkiye otomotiv sektörünün istihdam 
lideri Ford Otosan olarak, elde ettiğimiz 
başarı ve tecrübelerin kaynağında insan 
kaynağımız olduğu bilinciyle faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. İnsan kaynağımızı “İş’te 
Eşitlik” anlayışı ile yönetmeye, engelli ve 
kadın çalışanlarımızın iş hayatına katılımı 
başta olmak üzere iş hayatında fırsat 
eşitliğini sonuna kadar destekliyoruz. 
Ford Otosan olarak, uygun şartlar ve 
doğru süreçlerde her bireyin daha 
verimli çalışabileceğine inanıyoruz. 
Önyargıları kırmak, farkındalık yaratmak ve 
sektörümüze bu konuda öncülük etmeyi 
hedefliyoruz. Sadece bununla da kalmıyor, 
şirket içinde engelli çalışanlarımızın elde 
ettiği başarıları ödüllendirmeye devam 
ediyor, fırsat eşitliğini her platformda öne 
çıkarmaya devam ediyoruz. Ford Otosan'a 
bu gururu yaşatan tüm çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum”

“Down Sendromlu çalışma arkadaşımız 
%63 oranında ilerleme kaydetti”

Program kapsamında Ford Otosan Sağlık 
Merkezi’ne yapılan düzenli ziyaretlerle, 
engelli çalışanlarının ilerleme ve 

Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan, 
başta Down Sendromu ve otizm olmak üzere farklı 
engel gruplarındaki çalışanlarının profesyonel ve sosyal 
yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan projesi ile Ford Avrupa 
tarafından Başkanlık Ödülü’ne layık görüldü.

Ford Otosan, engellilere istihdam 
fırsatı sağlayan projesiyle Ford 
Avrupa Başkanlık Ödülü’nü 
kazandı

ihtiyaçlarının da rapor edildiğini vurgulayan 
Yenigün, “Süreç sonunda iki çalışma 
arkadaşımız da işe girerken girdikleri testlere 
yeniden tabi tutuldu. Her iki çalışanımız da 
önemli ölçüde gelişme kaydederken, Down 
sendromlu çalışma arkadaşımız, 3 yıl önce 
işe alındığı teste kıyasla yüzde 63 oranında 
artış kaydetmeyi başardı. Otizmli çalışma 
arkadaşımız ise 1 yıl önce girdiği teste göre 
%35 oranında gelişim kaydetti. Bu sonuçlar, 
her iki çalışanımızın da daha fazla kendine 
güvendiğini, çevresinden artık daha az 
desteğe ihtiyaç duyduğunu ve davranışlarını 
daha kolay kontrol altına alabildiğini ve 
kararlar verebildiğini ortaya koydu” dedi.
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Güney Kore merkezli sürücüsüz 
otomobil şehri K-City, Seul’un 
yaklaşık 30 km güneyinde 
yer alıyor. Ülke yönetiminin 
desteğiyle hayata geçirilen bu 
özel şehir, faaliyete alanının ilk 
kısmıyla şirketlerin kullanımına 
açık konumda. Dünyanın en 
büyüğü olarak belirten bu tesis 
içerisinde otonom araçların 
gerçek şartlarda karşılacağı tüm 
unsurlar yer alıyor. Daha çok 
yerel otomobil markalarının 
kullanacağı belirtilen şehir, 
otonom araç geliştiren isimlere 
gerçek yollara çıkıp büyük 
riskler oluşturmak yerine bu 
güvenli ortamda test imkanı 
sunuyor. Samsung, SK Telecom, 
Hyundai ve Kia gibi firmaların 
aktif olarak yer alacağı şehir, 
kontrollü bir ortam olduğu 

için araştırma / geliştirme 
faaliyetleri için de daha efektif.

K-City, sürücüsüz gelecek için 
hayati öneme sahip

17 milyon dolara mal olduğu 
belirtilen sürücüsüz otomobil 
test şehri K-City, gelecek için 
hayati öneme sahip. Sürücüsüz 
otomobillerin gerçek anlamda 
trafiğe çıkmadan önce her 
türlü şartı öğrenmiş olması 
gerekiyor. Bunu gerçek yollarda 
simüle etmek oldukça zorken, 
bu tarz kontrollü bir ortam 
her şeyi çok daha kolay hale 
getiriyor. Buna benzer ancak 
oldukça ufak bir alan Amerika 
Birleşik Devletleri Michigan 
Üniversitesi içerisinde de 
bulunuyor.

Otomobil sektörünün geleceğin sürücüsüz araçlar yer 
alıyor ve bu araçların gerçek yol şartlarında test edilmesi 
büyük önem arz ediyor. Bunun odağında kurulan sürücüsüz 
otomobil şehri K-City, artık gerçek testlere ev sahipliği 
yapacak.

Sürücüsüz otomobil şehri K-City 
operasyona başladı

Teknoloji
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MÜSİAD Genel Başkanı 

ABDURRAHMAN KAAN

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan, "Yerli otomotiv 
sektörünün gelişimi; sektöre ilişkin 
ihracatın artırılmasını, ithalatın ise 
daha makul seviyelerde tutulmasını 
sağlayacak, böylelikle dış ticaret 
açığının kapanmasında önemli bir rol 
oynayacaktır" ifadesini kullandı.
Yerli otomobil projesi ve ekim ayı 
enflasyon verilerine ilişkin yazılı 
açıklamayapan Kaan, otomotiv 
sektörünün ihracatta lokomotif olma 
niteliğini sürdürdüğünü ve Türkiye 
ekonomisi için çok önemli bir yere sahip 
olduğunu belirtti.

Sektörün 2016 yılında 19,8 milyar dolar 
ile toplam ihracattaki payının yaklaşık 
yüzde 14 düzeyinde olduğunu hatırlatan 
Kaan, bununla birlikte sektörün 
ithalatının da azımsanmayacak seviyede 
seyrettiğini dile getirdi. Kaan, şunları 
kaydetti: "Yine 2016 yılında otomotiv 
sektörünün toplam ithalatı 17,8 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Bu bağlamda 
yerli otomotiv sektörünün gelişimi; 
sektöre ilişkin ihracatın artırılmasını, 
ithalatın ise daha makul seviyelerde 
tutulmasını sağlayacak, böylelikle dış 
ticaret açığının kapanmasında önemli 
bir rol oynayacaktır.

Birçok uluslararası otomobil markasının 
üretimi ve ihracatında önemli bir 
yere sahip olan Türkiye, bu hedefler 
çerçevesinde kendi otomobilini 

üretmenin ilk tohumlarını atarak, 
2023 hedeflerine doğru hız kesmeden 
ilerliyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın teşviki ve hükumetin 
gayretleriyle hayata geçirilecek olan 
Türkiye'nin otomobili projesinin, 
dünyanın ilk 10 ekonomisi olma yolunda 
ilerleyen bir Türkiye için son derece 
stratejik ve heyecan verici bir hamle 
olduğuna işaret eden Kaan, bu yola 
inanç ve kararlılıkla çıkan, yatırımlarıyla 
Türkiye'yi yerli ve milli otomobiline 
kavuşturacak olan iş adamlarını kutladı, 
projenin de Türkiye için hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

"Enflasyonu azaltmanın yolu imalat, 
yatırım ve ihracat"

Kaan, ekim ayı enflasyon verileriyle ilgili 
olarak da yıllık enflasyon oranının yüzde 
11,9 seviyesine yükselmesinin elbette 
üzücü bir gelişme olduğunu ifade etti.

Ancak ekonomi yönetimi tarafından 
alınacak önlemlerle birlikte orta ve 
uzun vadede enflasyonun kademeli 
bir şekilde azalacağı düşündüklerini 
belirten Kaan, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içi üretici fiyatlarındaki artışın 
tüketici fiyatları üzerinde oluşturduğu 
bir baskı söz konusu. Bu baskıyı 
azaltmanın yolu, MÜSİAD olarak sıklıkla 
dile getirdiğimiz gibi imalat yani üretim, 

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, 'Yerli 
otomotiv sektörünün gelişimi; dış 
ticaret açığının kapanmasında önemli 
bir rol oynayacaktır.' dedi.

MÜSİAD’dan yerli otomobil 
açıklaması

yatırım ve ihracatımızı artırmaktan 
geçiyor.

Üretimi güçlendirmek, ihracata yönelik 
imalat üretimine ağırlık vermek için iş 
dünyası olarak ödevlerimizin farkındayız. 
Önümüzdeki dönemde bu konulara 
ağırlık vererek, Türkiye ekonomisinin 
yapısal problemlerine çözüm odaklı 
yaklaşımlarımızla desteğimizi artırmayı 
planlıyoruz."
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İnternetten kitap satışları arttı. 
Gittigidiyor.com'un kitap satışları 
ekimde bir önceki aya göre yüzde 135 
yükseliş gösterdi. Ekim ayında en çok 
satılan kitap Dan Brown'ın Başlangıç 
isimli eseri olurken, yıl boyunca en çok 
satılan kitaplar arasında ise ilk sıranın 
sahibi Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu 
Madonna'sı oldu.

GittiGidiyor'da en çok kitap alan 
okuyucuların yaş aralığı yüzde 19,3'le 31-
35 yaş aralığı olurken, onu yüzde 18,4 ile 
36-40 yaş aralığı, yüzde 15,6 ile 41-45 yaş 
aralığı, yüzde 15,0 ile 26-30 yaş aralığı, 
yüzde 13,7 ile 18-25 yaş aralığı, yüzde 9,6 
ile 46-50 yaş aralığı ve yüzde 8,4 ile 50 yaş 
ve üzeri okuyucular takip ediyor.

En çok kitap alımının yapıldığı ilk üç şehir 
İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

En çok satan ilk 5 kitap

Ekimde satışı en çok artan ilk beş 
"Başlangıç-Dan Brown", "Elia ile Yolculuk-
Zülfü Livaneli", "Dürtme- Richard H. 
Thaler/Cass R. Sunstein", "Tarihi Hoşça 
Kal Lokantası-Şermin Yaşar" ve "4 3 2 
1-Paul Auster" şeklinde sıralandı. On ay 

boyunca en çok satılan ilk beş kitap ise 
"Sabahattin Ali-Kürk Mantolu Madonna", 
"George Orwell-1984", "Sabahattin Ali-
Kuyucaklı Yusuf", "Akilah Azra Kohen-
Aeden" ve "Stefan Zweig-Olağanüstü Bir 
Gece" oldu.

Kadınlar roman, erkekler tarih okuyor

GittiGidiyor'un 4 gün süren ve 2 bin 268 
kişinin oy kullandığı ankette "En çok 
hangi tür kitaplar okursunuz?" sorusuna 
kadınların yüzde 28'i "Yabancı roman" 
yanıtı verirken, erkeklerin yüzde 30'u ise 
tarih kitapları okumayı sevdiğini belirtti.

"Çocuğunuza ilk okutacağınız kitap 
hangisidir?" sorusunu yanıtlayanların 
yüzde 30'u "Küçük Prens" cevabı verirken, 
onu yüzde 19 ile Cin Ali serisi, yüzde 15 
ile Şeker Portakalı, yüzde 11 ile Seksen 
Günde Devrialem ve yüzde 7 ile Robinson 
Crusoe izledi.

En sevilen Türk yazarlar

Ankette en çok sevilen ilk beş Türk yazar 
sıralaması, yüzde 34 ile Yaşar Kemal, 
yüzde 16 ile Sabahattin Ali, yüzde 13 
ile Zülfü Livaneli, yüzde 10 ile Elif Şafak 

ve yüzde 8 ile Ayşe Kulin şeklinde 
gerçekleşti.

Katılımcıların son zamanlarda en çok 
beğendiği kitap yüzde 29 ile Dan Brown'ın 
Başlangıç kitabı olurken, bu eseri yüzde 
24 ile Zülfü Livaneli'nin Elia ile Yolculuk'u, 
yüzde 19 ile Stefan Zweig'in Olağanüstü 
Bir Gece'si, yüzde 15 ile Akilah Azra 
Kohen'in Aeden'i ve yüzde 6 ile Ece 
Temelkuran'ın İyilik Güzellik'i takip etti.

Katılımcıların hem kitabını okuyup hem 
filmini izledikleri eserler arasında en 
beğendikleri ise, Alacakaranlık, Yüzüklerin 
Efendisi, Harry Potter, Da Vinci Şifresi ve 
Açlık Oyunları şeklinde sıralandı.

“Başlangıç” kitap satışlarını artırdı

Ekim ayında Gittigidiyor.com'un kitap satışları bir 
önceki aya kıyasla yüzde 135 arttı. Artışta Dan Brown'ın 
"Başlangıç" isimli kitabına olan ilgi etkili oldu.

Sanat
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"Bir fark yaratmak için çok küçük olduğunuzu 
düşünüyorsanız bir sivrisinekle hiç yatağa 
girmemişsiniz demektir."

Roman Hayat Projesi için 30 Ekim 2017'de 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
kapanış programı düzenlendi.

Betül Arım, "Dışarıda Hiçbir Şey Var!" adlı oyunda 
hepimizin tek ve biricik olduğunu, bize armağan 
ve emanet edilen bu muhteşem varlığın farkına 
varmamızı, kendimize verebileceğimiz en büyük 
armağanın kendimizi bilmek, tanımak ve var etmek 
olduğunu, bilinçaltımızın bizi nasıl yönettiğini, anda 
ve sevgide kalmanın yaşamımızı nasıl değiştirdiğini, 
hastalıkları nasıl yenebileceğimizi, daha pek çok şeyi 
kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle 
eğlenceli bir dille anlatıp, "dostumuz da düşmanımız 
da biziz, bizi bizden başka engelleyen yok, hayatla 
kavga etmek yerine onunla şarkı söyleyip dans 
edebiliriz, seçim sizin", der ve şarkıya başlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın "Dezavantajlı 
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam 
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" hibe programı 
kapsamında hibe desteği alan Roman Hayat Projesi 
için 30.10.2017'de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde kapanış programı düzenlendi.

İstanbul Körpe Kalemler Kültür ve Sanat Derneğinin 
hayata geçirdiği Roman Hayat Projesi kapsamında 
eğitim alan kursiyerler 30 Ekimde Keşanlı Ali Destanı 
Tiyatro Oyunu ve Roman Tasavvuf  Topluluğu ilk 
sahne deneyimlerini Üsküdarlılar ile paylaştılar.

Üsküdar Kaymakamlığı Üsküdar Belediyesi ve 
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de 
iştirakçi olarak yer aldığı proje kapsamında Kapanış 
konuşmasını İskök Yönetim Kurulu Başkanı Semiha 
Avşaroğlu'nun yaptığı gecede ‘Üsküdar'da  18-35 
yaş arası 24 roman kursiyerimiz tiyatro oyunculuğu 
alanında 32 kursiyerimize de Türk Sanat Müziği 
Hicaz Makamı ve Repertuarı alanında MEB onaylı 
mesleki eğitimler verilerek sertifika almaları 
sağlanmıştır’ Projenin sürdürülebilirliği konusunda 
kararlıyız kursiyerler tiyatro oyunlarını ile 6 Kasım 
2017 Çekmeköy Belediyesi 7 Kasım 2017 tarihinde 
Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezinde 
Keşanlı Ali Destanı oyununu tiyatro severlere 
sergileyecek olmanın heyecanını yaşıyorlar. Roman 
vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğine katkı 
sağlayacak bu projenin sahne gösterimlerine tum 
sanatseverleri davet ediyoruz ‘diyerek sözü proje 
sloganı olan 'SAHNENİN RENKLERİ'ne bıraktı.

Betül Arım;
“Dışarda Hiçbir 
Şey Var!”

İlk sahne 
deneyimini 
yaşadılar



82.297

72.536

71.352

83.658 82.297 72.536 71.352 91.752

Otomobil Pazarı %1 Azaldı, Hafif Ticari Araç 
Pazarı %3 Arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2017 yılı on aylık dönemde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %0,06 azalarak 
719.095 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı on 
aylık dönemde 719.499 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı on aylık 
dönemde geçen yıla göre %1,09 oranında 
azalarak 547.109 adet oldu. Geçen yıl aynı 
dönemde 553.111 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Ekim 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %3,36 artarak 171.986 adet oldu. 
2016 yılı aynı dönemde 166.388 adet satış 
gerçekleşmişti.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2017 Yılı 
Ekim Ayında %10,5 Arttı. Otomobil Pazarı %10,5 , 
Hafif Ticari Araç Pazarı %10 Arttı.

2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı 91.752 adet olarak gerçekleşti. 83.000 
adet olan 2016 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar %10,54 
oranında arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2017 yılı Ekim ayında %10,5 arttı

Sektör
Analizi

2017 yılı Ekim ayında otomobil satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre %10,58 
arttı ve 70.488 adet oldu. Geçen sene 
63.746 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Ekim ayında hafif ticari araç 
pazarı 2016 yılının Ekim ayına göre 
%10,44 arttı ve 21.264 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 19.254 adet 
satış yaşanmıştı.

2017 yılı Ekim sonu itibari ile 
1600cc altındaki otomobil 
satışlarında %1,2, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %2,1 ve 
2000cc üstü otomobillerde %49,3 
azalış izlendi. 2017 yılı Ekim 
sonunda 49 adet elektrikli ve 
3.252 adet hibrit otomobil satışı 
gerçekleşti.

2017 yılı Ekim sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon 
değerlerine göre en yüksek paya 
%42,7 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 233.360 
adet ile sahip oldu.

2017 yılı Ekim sonunda dizel 

otomobil satışlarının payı %61,0’e 
geriledi ve otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %59,5’e yükseldi.

2017 yılı Ekim sonu otomobil 
pazarı segmentinin %83,1’inin 
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 (283.295 
adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine 
göre değerlendirildiğinde ise en çok 
tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%49,4 pay, 270.286 
adet) oldu.

2017 yılı Ekim sonu itibari ile Hafif 
Ticari Araç pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %69,9 pay ile Van (120.216 
adet), ardından %12,1 pay ile 
Kamyonet (20.774 adet), %9,2 pay 
ile Minibüs (15.791 adet) ve %8,8 
pay ile Pick-up (15.205 adet) yer aldı.

2017 yılı otomotiv sektörü toplam 
pazarının 950 bin – 1 milyon 
adet aralığında olması tahmin 
edilmektedir.

85.422 83.658

91.752



Türkiye Otomotiv 
pazarında 2017 yılı 
on aylık dönemde 
otomobil ve hafif 
ticari araç
toplam pazarı 
719.095 adet olarak 
gerçekleşti. 719.499 
adet olan 2016 yılı 
aynı dönemi
otomobil ve hafif 
ticari araç pazar 
toplamına göre 
satışlar %0,06 
oranında azaldı.
2017 yılı Ekim ayı 
Otomobil ve Hafif 
Ticari Araç toplam 
pazarı 91.752 adet 
oldu. 83.000
adet olan 2016 yılı 
Ekim ayı otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazar toplamına 
göre satışlar
%10,54 oranında 
arttı.

Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 
10 yıllık Ekim ayı 
ortalama satışlara 
göre %57,85
artış gösterdi.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: EKİM-2017

Sektör
Analizi



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.100

4.457

0

14.951

17.395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.322

0

0

0

0

0

0

24.381

0

0

164.606

267

17

16.135

12

13.667

0

13.309

30.991

89

11

1.558

26.371

0

5.404

20.519

90

0

0

286

1.781

0

8.832

4

1.462

74

49

1.067

20.250

1.041

287

22.854

34.044

0

22.129

537

27.917

13.059

18.479

104

291

1.195

3.118

5.640

66.457

3.106

382.503

267

17

16.135

12

13.667

0

13.309

30.991

89

11

47.658

30.828

0

20.355

37.914

90

0

0

286

1.781

0

8.832

4

1.462

74

49

1.067

20.250

1.041

287

22.854

34.044

0

22.129

537

85.239

13.059

18.479

104

291

1.195

3.118

30.021

66.457

3.106

547.109

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

37.206

47.634

0

0

0

0

1.658

0

0

0

1.178

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87.994

0

0

0

0

0

0

7.035

5.206

0

0

4.927

3.005

0

0

2.492

0

186

1.925

0

0

0

2.784

0

0

0

0

0

6.948

0

2.490

2.142

0

0

7.314

0

11.999

0

0

0

240

0

0

3.505

21.794

0

83.992

0

0

0

0

0

0

7.060

5.206

0

0

42.133

50.639

0

0

2.492

0

1.844

1.925

0

0

1.178

2.784

0

0

0

0

0

6.948

0

2.740

2.142

0

0

7.357

0

11.999

0

0

0

240

0

0

3.505

21.794

0

171.986

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

83.306

52.091

0

14.951

17.395

0

1.658

0

0

0

1.178

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

43

0

57.322

0

0

0

0

0

0

24.381

0

0

252.600

267

17

16.135

12

13.667

0

20.344

36.197

89

11

6.485

29.376

0

5.404

23.011

90

186

1.925

286

1.781

0

11.616

4

1.462

74

49

1.067

27.198

1.041

2.777

24.996

34.044

0

29.443

537

39.916

13.059

18.479

104

531

1.195

3.118

9.145

88.251

3.106

466.495

267

17

16.135

12

13.667

0

20.369

36.197

89

11

89.791

81.467

0

20.355

40.406

90

1.844

1.925

286

1.781

1.178

11.616

4

1.462

74

49

1.067

27.198

1.041

3.027

24.996

34.044

0

29.486

537

97.238

13.059

18.479

104

531

1.195

3.118

33.526

88.251

3.106

719.095

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK - EKİM 2017



2017 yılı Ekim sonu otomobil pazarı 
motor hacmine göre incelendiğinde, 
en yüksek paya %96,0 oranıyla yine 
1600cc altındaki otomobiller 525.429 
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 %1,2, 1600-
2000cc aralığında motor hacmine 
sahip otomobil satışlarında %2,1 ve 
2000cc üstü otomobillerde ise %49,3 
azalış görüldü. 2017 yılı on aylık 
dönemde 85kW altı 29 adet 121 Kw 
üstü 20 adet olmak üzere toplam 
49 adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

2017 yılı Ekim ayı sonunda, 1600cc 
altı 324 adet, 1601cc<=1800cc (>50 
kW) aralığında 2.688 adet, 1801cc-
2000cc aralığında 45 adet, 2001cc-
2500cc (>100KW) aralığında 187 adet, 
2500cc üstü ise 8 adet hibrit otomobil 
satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Ekim 
döneminde toplam 3.252 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Ekim sonu otomobil pazarı 
ortalama emisyon değerlerine göre 
incelendiğinde, en yüksek paya %42,7 
oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (233.360 adet) ve 
ardından yine %23,1 pay ile 120-
140 gr/km arasındaki otomobiller 
(126.178 adet) sahip oldu.

2017 yılı Ekim sonu dizel otomobil 
satışları geçen yılın aynı dönemine göre 
%1,9 oranında azaldı. 2017 yılı Ekim 
sonu otomobil satış adetleri, 2016 yılı 
aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel 
payı %61,5’den %61,0’e (333.969 adet) 
geriledi.
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