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MYST
kalpleri kazandı!

Motoru ve turboyu tertemiz yaparak motorun ömrünü uzatan MYST, kolay kullanımı, 

güvenilirliği ve satış sonrası desteğiyle yetkili servislerin kalbini kazandı.

 

surteks.com

5 yılda 400'den fazla yetkili serviste

750.000’den fazla araçta
başarılı uygulama!
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Değerli Meslektaşlarım,

Bu yıl sekizincisini gerçekleştireceğimiz OYDER Otomotiv Kongresi yine Türkiye’nin sektörel 
bazda yaptığı en büyük organizasyonlardan biri olacak. 8 senedir gerçekleştirdiğimiz 
kongrelerde sektörün geleceğine ışık tutacak gelişmeleri katılımcılar ile paylaşmaya devam 
ediyoruz. Bu yıl da yine birbirinden değerli isimlerden perakendecilikteki gelişmeler, sektörde 
yaşanan dijitalleşme, mevcut ekonomik durum ve beklentiler ile gelecekte daha ne gibi 
gelişmelerin yaşanmasını öngördüklerini bizlerle paylaşmalarını istedik. 

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Şahsuvaroğlu’nun açılış konuşması ile başlayacak 
olan kongrede, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci sektörümüze hakimiyeti dolayısıyla  
genel değerlendirmeleri ile ekonominin temel dinamikleri ve gelecek beklentilerini katılımcılarla 
paylaşacak.

Toplantılarımızda yeni teknolojilerin otomotiv sektöründe nasıl bir hareketlenme yaşattığına 
birçok kez değinmiştik. İşte bu hareketlenmeleri Manheim Avrupa Kıdemli Satış ve Pazarlama 
Direktörü Sayın Sebastian Fuchs “Otomotiv Perakendeciliğine Etki Eden Yeni Teknolojiler” başlığı 
altında değerlendirecek. 

Sektörün önde gelen değerli marka yöneticileri Sayın Berk Çağdaş, Sayın Cengiz Eroldu ve 
Sayın Haydar Yenigün’ün katılacağı ve Haber Türk Otomotiv Editörü Sayın Hakan Özenen’in 
moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde “Dünyada Otomotiv Perakendeciliği” başlığı altında 
perakendeciliğin dünyadaki ve ülkemizdeki durumu konuşulacak, çok değerli yöneticilerimizin 
geleceğe dair beklentileri ve görüşleri kongre katılımcılarımızla paylaşılacak.

Bir diğer çok değerli konuğumuz ise ABD’den gelecek olan Sayın Jared Hamilton ödüllü 
bir girişimci ve aynı zamanda konusunda teknoloji odaklı kanaat önderidir. Kendisi dünya 
genelindeki etkinliklerde büyük topluluklara sosyal teknolojiler, dijital dünyada iş idaresi ve 
web teknolojilerinin geleceği konularında seminerler vererek adeta fanatik takipçilere sahip 
olmuştur.

Dünyanın en etkili 100 kadın fütüristi arasındaki tek Türk gelecek tasarımcısı, Türkiye’nin ilk kadın 
fütüristi ve İş Avatarı Sayın Ufuk Tarhan insanın geleceğe dair kaygılarını, bu kaygıların nasıl 
yönetilebileceğini ve geleceğin nasıl tasarlanabileceğini anlatacak. Gelecek kaygısından nasıl 
uzaklaşıp yeni çıkışlar, çareler bulunabileceğini somut ve uygulanabilir bir biçim olan T-İnsan 
modeli üzerinden aktaracak.

Baştan sona çok kıymetli konuşmacılarla, dolu dolu ve verimli geçecek olan OYDER Otomotiv 
Kongresi’nde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle...
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Semboller logolara, 
logolar markalara 
güç veriyor

Gündelik yaşantılarımızın neredeyse her 
anında karşımıza çıkan semboller var. 
Harfler, rakamlar, el izleri, hayvanlar, 
bitkiler ya da su gibi doğal figürler… 

Kimileri çok tanıdık, kimileri içinse 
bazen yıllarca süren şifre çözümlemeleri 
gerekiyor. En basitinden “1”, rakam olarak 
ele alınınca evrensel bir matematiksel 
değeri ifade etse de hepimizin anladığından 
öte, toplumlara, kişilere hatta zamana göre 
bile değişen başka anlamları da olduğu 
biliniyor. 

Semboller sanatla buluşunca, detaylar 
büyüleyici, çekici, sarsıcı bazen itici bile 
olabiliyor. Üstelik sembolleri kategorilere 
yerleştirmeye çalışmak, sübjektif sonuçları 
ortaya çıkarabiliyor. Bir sembolün birden 
fazla anlamı var ancak bütün bu anlamları 
aynı anda yansıtmak yerine bazen sadece 
belirli bir anlamı temsil etmek amaçlanıyor. 
Çünkü yeryüzünde farklı uygarlıklar, farklı 
inançlar, kültürler ortaya çıkmış, gelişmiş ve 
birbirlerini etkilemişler.

Kültürler arası etkileşimde büyük paya 
sahip olan ticaret, sembollerin ayırt edici 
özelliğinin kullanılmasına ihtiyaç duyulan 
en kadim faaliyetlerden biri. Önceleri 
ürünlerin özellikleri öne çıkarılarak rakipler 
birbirinden farklılaşmak istedi, çeşitlilik 
arttıkça bu ihtiyaç bir zorunluluğa dönüştü. 
Okuma yazmanın kimi zümrelere ait bir 
ayrıcalık olduğu veya yaygın olmadığı 

dönemler düşünülünce yazı yerine neden 
sembollerin daha çok tercih edilebileceği 
anlaşılabilir. Oysa zaman, teknoloji ve bilim 
ilerledikçe sembollere duyulan ihtiyaç 
azalmadı, tersine daha da arttı.

Logo ve markanın önemi

İyi bir markada; söylenişi kolay bir adla 
birlikte, başkalarıyla karıştırılma riski düşük, 
belirli alanlar için ayrım gözeten, her yerde 
kolayca bulunamayacak, ürünün yalnızca 
sınırlı özelliklerini temsil etmenin ötesinde 
işlevsel, estetik, akılda kalıcı ve evrensel 
özellikler tercih ediliyor.

Bir şirket logosu hazırlanırken de çağın 
mesajlarını doğru ve evrensel biçimde 
iletebilen, kalıcı olabilecek, aynı zamanda 
da göz zevkine hitap eden özelliklere sahip 
olması isteniyor. Ancak ne kadar çağdaş 
bir logo bulunursa bulunsun artık her şey 
o kadar çabuk değişiyor ve yenileniyor 
ki, en teknolojik, en güçlü firmaların bile 
aynı logoyu kullanmaya devam etseler 
dahi ucundan köşesinden güncellemeler 
yapması gerekebiliyor. Bu güncellemeler 
bazen sadece yazının veya logonun 
rengiyken, bazen tamamen sembol 
değiştiriliyor, bazen de teknik ve teknolojik 
ihtiyaçlardan dolayı küçük dokunuşlar 
yapılıyor. 

Artık duyduğumuzda bile kolayca nasıl 
olduğunu hatırladığımız ünlü firmaların 

Perspektif
Otobanı

AHMET ÇAĞAN 
Çağan Akademi Kurucu Direktör

Sosyolojinin ve psikolojinin göz önünde 
bulundurulduğu satış ve pazarlama 
stratejileri devrindeyiz. Artık iyi bir 
logo ve marka, satış ve pazarlama 
stratejilerinde son derece olumlu 
etkiler yaratabiliyor.



logolarındaki değişikliklere örnek 
olarak; YouTube’un play tuşunu öne 
çıkarması, Vodafone’un kalın beyaz çizgi 
yerine ince bir çizgiyi tercih etmeye 
başlaması, Shell’in 1900’den 1999’a dek 
hem sembolünün biçiminde hem de 
yazısında değişiklik yapması ve sonra 
yazıyı tamamen kaldırması, Renault’nun 
ilk logosunun bugünkü ile artık hiç 
benzemiyor olması veya Fiat’ın hem 
şekil hem de renk tercihlerini tamamen 
değiştirmesi gösterilebilir.

Bilinçaltımız bizi yönlendirir

Alışverişlerde birbirine alternatif 
birçok ürünle karşılaştığımızda seçim 
yaparken farkında olmadan bilinçaltının 
yönlendirmeleriyle hareket ederiz. İç 
sesimiz, o anki duygu ve düşüncelerimizle 
birlikte bizi yönlendirir. Renkler ve şekiller 
de seçimlerimizde belirleyici etkenler 

arasında yer alır. İşte tam bu noktada, 
algıları yönlendirme çabaları bir iş sahası 
olarak karşımıza çıkar ve “ikna gücü” 
denilen kavram devreye girer. 

Sosyolojinin ve psikolojinin göz önünde 
bulundurulduğu satış ve pazarlama 
stratejileri devrindeyiz. Artık iyi bir logo 
ve güçlü bir markanın satış ve pazarlama 
stratejilerinde olumlu etki yarattığını 
söylemek mümkün. Hatta kimi ürünlerde 
hedef kitle üzerinde oluşturduğu 
bağımlılık hissinden bile söz edilir oldu. 

Dünyaca ünlü şirketler markaları için 
en doğru logoyu bulabilmek adına 
milyonlarca dolar bütçe ayırabiliyor. 
Küçük ölçekli firmaların, zekice 
tasarlanmış logolar sayesinde zaman 
zaman büyük ölçekli firmalarla rekabet 
edebildiğini bile görebiliyoruz. Bazı 
küçük ölçekli firmalar ise ünlü şirketlerin 

logolarını taklit etme yolunu tercih 
ederek, ilgili pazarda kendilerine bir 
patika açmayı başarabiliyor.

Deneyimli iletişimcilerin, algı yönetiminde 
uzmanlaşanların ve vizyonu geniş 
tasarımcıların sınırları belirlediği bir 
dönemde yaşarken her sembolü, 
markayı tüm detaylarıyla anlamak 
mümkün olamayabilir. İsteklerimizin 
peşinden giderken beraberinde 
kaliteyi de önemsiyorsak, biraz da olsa 
ihtiyaçlarımızla ilgili ayırt edici özellikler 
hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Ne de olsa 
devir araştırma devri.

ahmet@caganakademi.com.tr
www.caganakademi.com.tr
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NİHAT ZEYBEKCİ
T.C. Ekonomi Bakanı 

Denizli Milletvekili

Sanayici, İş Adamı; Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek 

lisans yapmıştır.

Özel sektörde üst düzey yönetici olarak 
çalıştı. 1994'te kendi şirketini kurdu. 

Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi 
Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli 

Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği 
Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, 

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler 
Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, 

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği 
ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. 
AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu Üyesi oldu. Sanayi,Ticaret, 

Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62, 63 
ve 65. Hükümetlerde Ekonomi Bakanı 

olarak görev aldı. Halen bu görevi 
sürdürmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca 
bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.

MURAT ŞAHSUVAROĞLU
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı ve

Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel Müdürü

Murat Şahsuvaroğlu 1974 yılında 
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı 

Azap köyünde dünyaya geldi. Ticaret 
hayatına; 15 yaşında Erzurum ve 

bölgesinde Ford araç ve yedek parçalarını 
pazarlayan aile şirketi; Azaplı Ticaret'te 

başlayan Şahsuvaroğlu, meslek 
yaşantısını İstanbul’da sürdürdü.  Murat 

Şahsuvaroğlu halen Ford bayiliğini 
İstanbul Pendik’te bulunan Plazasında 

devam ettirmektedir.

Yüksek öğrenimini İngiltere’de 
tamamlayan Şahsuvaroğlu, Şahsuvaroğlu 

Otomotiv-Turizm ve Sigorta Şirketleri 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 

görevinin yanı sıra Şahsuvaroğlu 
Otomotiv Genel Müdürlüğünü de 

sürdürmektedir.

Grubun turizm sektörüne girmesindeki 
çalışmaları da yöneten Murat 

Şahsuvaroğlu, Budapeşte/Macaristan 
ve İstanbul’da iki şehir otelini 2010 yılı 

başında faaliyete sokup grup bünyesine 
katmıştır.  Uzun yıllar OYDER'in çeşitli 

kademelerinde görev alan Şahsuvaroğlu 
2017 yılında OYDER'e Başkan olarak 

seçilmiştir. 

Evli ve üç çocuk sahibi olan Şahsuvaroğlu 
iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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DR. BERK ÇAĞDAŞ 
Renault Mais CEO ve Genel Müdürü

1967 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş 
Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Endüstri ve İşletme Mühendisi olarak 
mezun oldu. Lisans Üstü ve Doktora 

çalışmalarını sırasıyla; İTÜ Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Chicago Üniversitesi Booth 
School of Business (ABD) ve Harvard 

Business School (ABD)’de tamamlayan 
Dr.Berk ÇAĞDAŞ, Kurumsal Finansman, 

Hazine Yönetimi, Stratejik Risk 
Yönetimi, Otomotiv Sektörü ve bunlara 

bağlı yan alanlarda uzmandır. 

Körfezbank’ta Bölüm Başkanlığı 
ve Genel Müdür Yardımcısı, Doğuş 
Otomotiv’de Genel Müdür ve CFO 

görevlerinde bulunan Dr.Berk ÇAĞDAŞ, 
2016 Eylül ayında Oyak Grubu'na bağlı, 
Renault MAİS A.Ş.’ne Genel Müdür ve 
CEO olarak transfer oldu ve halen bu 

görevi yürütmektedir.  

OYDER

HAYDAR YENİGÜN
Ford Otosan

Genel Müdürü

Ford Otosan Genel Müdürü Sn.Haydar 
Yenigün, 1964 yılında İstanbul’da doğdu. 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi, Makina Mühendisliği 

Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. 
Aynı yıl Ford Otosan’da çalışmaya 

başlamıştır.

Ford Otosan kariyeri boyunca; Üretim 
Metod Mühendisi ve Proje Mühendisi, 

Üretim Müdürlüğü görevleri yaptı. 
1998 yılından itibaren Kocaeli fabrikası 

projesinde çalışmaya başlamıştır. 

2007 yılında, Ford Otosan Kocaeli 
Fabrika Müdürü – Genel Müdür 
Yardımcısı görevine atanmıştır.

Son olarak 2012 yılının Şubat ayında 
Ford Otosan Genel Müdürü ve Yönetim 

Kurulu Üyesi  olarak atandı.

Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. OSD 
(Otomotiv Sanayicileri Derneği) Yönetim 

Kurulu Başkanı ve aynı zamanda KSO 
(Kocaeli Sanayi Odası) Yönetim Kurulu 

Üyesi, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği) Üyesi, DEİK (Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye ABD 
İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve YASED (Uluslararası 

Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu 
Üyesidir.

CENGİZ EROLDU
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

CEO’su

İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi'nden 1988 yılında mezun 

olan Cengiz Eroldu, 1993-1995 
yılları arasında İtalya'da LUISS 

Üniversitesi'nde MBA programını 
tamamlamıştır. Eroldu, iş yaşamına 

1989 yılında Koç Holding'de Denetim 
Uzmanı olarak başlamıştır. 

1995 yılında Tofaş'a Muhasebe ve 
Endüstriyel Kontrol Müdür Yardımcısı 

olarak atanan Eroldu, 2001-2008 yılları 
arasında Muhasebe ve Endüstriyel 

Kontrol Müdürlüğü, Bütçe ve Kontrol 
Müdürlüğü ve 2008-2015 arasında 

da Mali Direktörlük görevlerini yerine 
getirmiştir. Eroldu, Ocak 2015'te Tofaş 
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak 

atanmıştır.
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YEŞİM PINAR KİTAPÇI
Koç Finansman A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü

Yeşim Pınar KİTAPÇI, profesyonel 
iş deneyimine 1992 yılında Tofaş’ta 

başladı. Otomotiv sektöründe başladığı 
kariyerine, 1995 yılından itibaren finans 

sektöründe Koç Finansman A.Ş.’de 
devam etti. Çeşitli pozisyonlarda görev 
aldığı Koçfinans’ta son olarak Satış ve 

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
sorumluluğunu üstlendi. 2010 yılında 

Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.‘ye 
Genel Müdür olarak atandı. Ocak 2013 
tarihinden itibaren Türkiye’de tüketici 

finansmanı sektörünün öncü şirketi olan 
Koç Finansman A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini 

sürdürmektedir. 

Kitapçı aynı zamanda Banka dışı finansal 
kuruluşları çatısı altında toplayan 

Finansal Kurumlar Birliği’nin Yönetim 
Kurulu üyesidir. Lisans derecesini 1992 

yılında Boğaziçi Üniversitesi, İşletme 
Bölümü’nden alan Yeşim Pınar KİTAPÇI, 
2016 yılında Harvard Business School’da 

Advanced Management Program 
eğitimini tamamladı. Türkiye’de 

ekonomiyi yönlendiren kurumların 
en üst karar mercilerinde daha fazla 
kadın olabilmesi için başlatılmış bir 

inisiyatif olan Yönetim Kurulu'nda Kadın 
Programı'na katılmıştır.

Evli ve iki çocuk annesi olan Yeşim 
Pınar Kitapçı Fransızca ve İngilizce 

bilmektedir. 

H. ZAFER TERZİOĞLU
Borusan Manheim 

Genel Müdürü

H. Zafer Terzioğlu, iş yaşamına 1996 
yılında Koluman Motorlu Araçlar Ticaret 
ve Sanayi A.Ş.’de Satış Temsilcisi olarak 
başlamış, sonrasında 2000 yılında Satış 

Müdürü olarak görevine devam etmiştir.

 2003 yılında tüm markalardan sorumlu 
Satış Şefi olarak Borusan Oto İstinye’de 

Borusan Otomotiv Grubu ailesine 
katılmıştır. 2005-2008 yılları arasında 

BMW-MINI Satış Birim Yöneticisi 
görevini, 2008-2012 yılları arasında 

Borusan Oto İstinye Şubesi BMW Satış 
Müdürü görevini üstlenmiştir.  

Ocak 2012'den bu yana Borusan 
Manheim Genel Müdürü olarak görevini 
sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası 

olan H. Zafer Terzioğlu, TED Ankara 
Koleji ve Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 
mezunudur. 

SEZGİN GÜRSU
Petrol Ofisi A.Ş. 

Madeni Yağlar Direktörü

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü'nden 
mezun olan ve Miami Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü'nde 
Yüksek Lisans yapan Sezgin Gürsu, 

1989–1991 yılları arasında aynı 
üniversitenin Temiz Enerji Araştırma 

Enstitüsü'nde Hidrojen Enerjisi 
Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Kariyerine 1991 yılında Koç Holdingde 
İkmal Koordinasyon Grubu Proje 

Müdürü olarak başlayan Gürsu, 1992–
2000 yılları arasında Mobil Oil Türk 

A.Ş.de sırasıyla Endüstriyel Yağlar Saha 
Müdürü, Satınalma Müdürü ve Madeni 
Yağ Üretim Müdürü olarak sorumluluk 

üstlendi. 2000 yılında dünyanın en 
önemli akaryakıt sağlayıcılarından 

ExxonMobil’e geçiş yaparak 2007 yılına 
kadar sırasıyla Mühendislik Hizmetleri 

Müdürü, Otomotiv Yağlar Satış ve 
Pazarlama Müdürü, Endüstriyel 

Yağlar Satış ve Pazarlama Müdürü 
ve Distribütör Satışları Müdürü 

pozisyonlarında çalışmıştır.

2008 yılında Madeni Yağlar Gurup 
Müdürü olarak Petrol Ofisi ailesinde 

görev alan Gürsu, daha sonra, Madeni 
Yağlar ve Ticari Satışlar Direktörü 

ve Perakende Direktörü görevlerini 
üstlendi. Sezgin Gürsu 1 Nisan 2018 
itibari ile Petrol Ofisi Madeni Yağlar 
Direktörlüğü görevine getirilmiştir.
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OYDER

HAKAN ÖZENEN
Habertürk 

Otomotiv Editörü

1964 yılında Manisa’da, dünyaya geldi. 
İlkokulu Manisa’da ortaokulu Münih’te 
okudu. 1981 yılında Manisa Lisesi’nden 

mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi 
Alman Dili Edebiyatı Bölümü'ne girdi. 

1985 yılında Dünya Gazetesi’nde ekonomi 
gazetecisi olarak çalışmaya başladı. 1987 

yılında Günaydın Grubu’nun ekonomi 
gazetesi Ekonomik Bülten’e geçti. 1989 

yılı sonunda Sabah Grubu’nda yayınlanan 
haftalık ekonomi gazetesi Barometre’nin 

kurucu ekibi içinde yer aldı ve Borsa Servisi 
şefi oldu. 1991 yılında Sabah Grubu’nda 

Türkiye’nin ilk haftalık otomobil dergisinin 
yazı işleri müdürlüğüne getirildi. 1992 

yılında Hürriyet Grubu bünyesinde 
yayınlanmaya başlanan, Alman Auto 

Bild lisanslı Auto SHOW dergisinin Yayın 
Yönetmeni olarak göreve başladı. Bu 

grupta 1998 yılından sonra Auto SHOW 
dergisiyle birlikte, Hey Girl, Blue Jean, 
Elele ve Form Sante dergilerinin yayın 

direktörlüğünü yürüttü. Aynı yıl bir başka 
Alman Otomobil Dergisi Auto Motor und 

Sport dergisini de, lisansını alarak Hürriyet 
Dergi Grubu bünyesinde yayınlamıştır.

2003 yılında kendi yayın şirketini kurarak 
önce Auto Katalog’u, bir yıl sonra da 

haftalık Auto Start dergilerini yayınladı. 
2005 yılında tekrar Hürriyet Dergi Grubu’na 
döndü ve Auto SHOW dergisinin yanında o 
dönemde kurup yayınladığı Yacht Türkiye 

dergisinin yayın direktörü olmuştur.

Halen, 2009 yılında geçtiği ve kurucu ekibi 
arasında yer aldığı Habertürk Gazetesi 

ekonomi servisinde Otomotiv Editörlüğü 
görevini yürütmektedir.

SEBASTIAN FUCHS
RMS Otomotiv

Satış ve Pazarlama Müdürü

Sebastian Fuchs 1979’de 
Almanya’da doğmuştur. Fuchs, 
kariyerini otomotiv endüstrisi 

içinde ağırlıklı olarak satış, 
filo, pazarlama ve yeniden 
pazarlamada geçirmiştir.

Almanya’daki Jaguar ve 
Land Rover’da “birinci sınıf 
kalitedeki” ikinci el araba 
programının lansman ve 

uygulamasında ve Hyundai 
markasının filo satışları 

sorumluluğu ile Hyundai 
Motor Europe GmbH’deki 
Filo ve Yeniden Hedefleme 

Yöneticiliği görevlerinde, hem 
Avrupa genelindeki 28 pazarda 
bulunan  distibütörler ve bağlı 
kuruluşlar vasıtasıyla hem de 
yeniden hedefleme ile engin 

bir çoklu kültür deneyimi 
kazanmıştır.

Europcar’daki uluslararası 
filonun yeniden pazarlama 

yöneticiliği döneminde 
Fuchs’un grubu yılda 

20.000’den fazla araçtan 
sorumlu olmuştur.

Son görevinde  ise Volvo Araba 
Şirketi’nin ikinci el araçlarının 

başına geçmiştir.

Fuchs şimdiki görevinde, 
Avrupa’daki RMS Otomotiv’in 

satış ve pazarlamasının 
başındadır.

UFUK TARHAN
M-GEN Gelecek Planlama Merkezi 

Kurucusu

ODTÜ Ekonomi mezunudur. 1982-
2005 arasında çoğunluğu teknoloji 
olmak üzere çeşitli sektörlerde üst 

düzey yöneticilik yapmıştır. 2006'da 
M-GEN Gelecek Planlama Merkezi’ni, 

2011’de M-GEN Dijital Ajansı'nı 
kurmuştur. 2002 Yılı-Dünya Gazetesi-

Bilişim Sektörünün En Başarılı İş Kadını 
Ödülünün sahibi olan Tarhan; 2009-
2012 yıllarında Fütüristler Derneği 

Başkanlığı yapmıştır. 1 Mart Gelecek 
Günü’nün yaratıcısı ve küratörüdür.  
Halen Türkiye’nin ilk ve tek fütürist 
kadın konuşmacısıdır. Gelecekçi, 
sürdürülebilir iş modelleri, dijital 

iş stratejileri tasarlar ve uygular, İş 
Avatarlığı yapar. Blogger, Harvard 

Business Review Turkiye, Platin Dergisi, 
Hürriyet Eğitim, Yenibiris.com, Martı 

Dijital Dergisi yazarıdır. Dünyanın 
en iyi 100 Kadın Fütüristi listesinde 
(tek Türk olarak) yer alan Tarhan, 

30 “Social Influencer” ve  Twitter’da 
mutlaka takip edilmesi gereken 25 

Türk arasında gösterilmektedir. 
ODTÜ'de ve çeşitli Üniversitelerde 
Future Studies dersleri verir. Halen 

Bahçeşehir Üniversitesi’nde “İnovasyon 
ve Girişimcilik” master’ı yapmaktadır.  

World Future Society, Association 
of Professional Futurists, Kagider 

Yönetim Kurulu Üyesi, The Futurist 
Türkiye Dergisi'nin yayın haklarını 

Türkiye’ye getiren kişidir. Lise çağındaki 
gençlere gelecek planlamasını anlatan 

“Düşlediğin Gelecek” ve herkes için 
geleceğin başarılı insan modelini 

anlatan, En Başarılı İnovatif İş Kitabı 
Ödülü Kazanan (2017) “T-İnsan” 

kitaplarının yazarıdır. 

JARED HAMILTON
DrivingSales CEO’su

Jared Hamilton ödüllü bir 
girişimci ve aynı zamanda 

konusunda teknoloji odaklı 
kanaat önderidir. Kendisi dünya 
genelindeki etkinliklerde büyük 
topluluklara sosyal teknolojiler, 

dijital dünyada iş idaresi ve 
web teknolojilerinin geleceği 

konularında konuşmalar 
yapmaktadır.

Jared Hamilton DrivingSales 
şirketinin hem kurucusu hem 

de CEO’su olarak kendisini hem 
bir otomotiv perakendecisi 

hem de teknoloji delisi olarak 
tanımlamaktadır. Kendisi Silikon 

Vadisi'nde bulunan babasına 
ait otomobil bayisinde çalışarak 

büyümüştür. Aynı zamanda 
NADA Dealer Candidate 

Academy, NADA Advanced 
Education Program at Babson 

College’da eğitim görmüş, 
Northwood Üniversitesi’nde de 
Otomotiv Pazarlama ve İşletme 
Bölümü'nden mezun olmuştur. 

10 yılın üzerinde otomotiv 
perakendeciliği tecrübesine ek 
olarak ödül kazanmış girişimci 

fikirleri ile öne çıkmıştır.

Jared Hamilton özellikle 
uluslararası konuşmacı olarak 

görev alırken, toplulukları 
Internet’in sağladığı fırsatlar, nasıl 

yatırım yapmalı ve teknolojiyi 
otomotiv perakendeciliğinde nasıl 
kullanmalı gibi konularda önemli 

fikirler ile rol almaktadır.
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2017’de 102 bin adet araç satan Otokoç Otomotiv %35 
artışla 7 milyar TL ciro gerçekleştirdi

Otokoç Otomotiv, 2017 yılını 7 milyar lira 
ciro ile kapattı. Global 100 Endeksi’nde 
Türkiye otomotiv sektörünün birincisi 
olan Otokoç Otomotiv, 76 bin adet 
yeni, 26 bin adet ikinci el olmak üzere 
toplamda 102 bin adet araç satışı 
gerçekleştirdi. Aynı dönemde 127 bin 500 
adet sigorta ve finansman ürünü sunan 
Otokoç Otomotiv, kiralama iş biriminde 
ise 52 bin adetlik araç parkına ulaştı.

Otokoç Otomotiv’in yıl sonu 
performansını değerlendiren Genel 
Müdür Görgün Özdemir, 2017 yılını 
%35’lik artışla 7 milyar TL ciro ile 
tamamladıklarını söyledi ve ekledi; 
“Araç satışlarında 2017’de yaşanan % 
2.7’lik daralmaya rağmen, pazardan 
aldığımız payı bir önceki yıla göre 1 puan 
arttırmayı başardık.” Sıfır araç pazarından 
% 8 pay aldıklarını belirten Özdemir, 
Türkiye’de satılan tüm Jeep ve Alfa Romeo 
markalı araçların % 41’ini, Ford, Fiat ve 
Volvo’ların ise yaklaşık üçte birini Otokoç 
Otomotiv çatısı altında yeni sahipleriyle 
buluşturduklarını belirtti. Ağır ticari araç 
grubunda temsil ettikleri Ford Trucks’ta 
ise % 30 marka payına ulaştıklarını 
söyledi. Otomotiv sektörünün 2018 
yılındaki durumunu yurt içinde ve küresel 
piyasalarda yaşanacak gelişmelerin 
belirleyeceğini belirten Görgün Özdemir, 
2018 yılında sektörde bir önceki yıl 
paralelinde araç satışına ulaşılmasını 
beklediklerini sözlerine ekledi.

Otokoç Otomotiv 52.000 adetlik araç 
parkına ulaşarak araç kiralamadaki 
liderliğini güçlendirdi

Sıfır araç pazarındaki daralmaya rağmen 
araç kiralama sektörünün sağlam 
adımlarla büyümeye devam ettiğini 

belirten Özdemir, “Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de satın alma yerine 
kiralama konsepti hızlı büyümesini 
devam ettirdi. Kısa süreli araç kiralama 
pazarı % 18, uzun süreli kiralama ise 
% 14 oranında genişledi. Bu talep 
aynı zamanda yeni araç satışlarının 
da önemli bir kısmını oluşturarak 
perakende sektörüne destek oldu.” 
dedi.

2017 yılında kiralık araç pazarında ise 
52 bin adetlik araç parkına ulaştıklarını, 
ilk iki sırayı % 26 pazar payıile Avis ve 
% 14 pazar payı ile Budget’ın aldığını 
belirten Özdemir, şu değerlendirmede 
bulundu: “Uzun dönem araç kiralama 
hizmeti sunan Avis Filo’nun pazar payı 
% 9’a ulaştı. Sektörün standartlarını 
belirlemeye devam eden saatlik araç 
paylaşım sistemimiz Zipcar ise 2017 
yılında 693 bin 556 saat kullanıldı. 
Zipcar 171 adetlik araç parkı, 70 
lokasyon ve 5.500 aktif üyesiyle hızla 
büyümeye devam ediyor.”

Araç kiralamada yeni ülke Ukrayna

Yurtdışı araç kiralama faaliyetlerine 
de değinen Özdemir, “Diğer yandan 
halen Macaristan, Gürcistan, Kuzey 
Kıbrıs, Kuzey Irak, Kazakistan ve 
Azerbaycan’da sürdürdüğümüz araç 
kiralama faaliyetlerimizi, Budget 
markamız ile Ukrayna’ya da taşıdık. 
Ukrayna yatırımımız ile yurtdışındaki 
ofis sayımız 20’ye ulaştı. Önümüzdeki 
dönemde, vizyonumuz paralelinde yeni 
yatırımlarla yurtdışında büyümemizi 
sürdüreceğiz. 2018’de 8 ülkede toplam 
62 bin adetlik araç parkına ulaşmayı 
planlıyoruz. Her yıl yurtdışında yeni bir 
ülke yatırımı gündemimizde oluyor. 

Otokoç 
Otomotiv’in 
ciro hedefi 
8 milyar dolar

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü
GÖRGÜN ÖZDEMİR

90. yılımızda da yeni bir ülke yatırımımız 
olacak.” dedi

“Ulaşımda en yenilikçi çözümlerle 
herkesin küresel yol arkadaşı”

Türkiye’nin en köklü şirketlerinden 
biri olarak 90. yaşlarını kutlamaya 
hazırlandıklarını belirten Özdemir, 
sürekli yenilenerek daima genç kalmayı 
hedeflediklerini söyledi. Sektörde 
değişime liderlik ettiklerini belirten 
Özdemir şöyle devam etti, “Dünyadaki 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda 
yaşamımız her gün giderek daha mobil, 
daha işlevsel ve akıllı olma yolunda 
ilerliyor. Otokoç Otomotiv olarak 
mükemmel müşteri memnuniyetine 
yaptığımız yatırımlar sonrası hem 
kendi içimizde hem de müşterilerimizle 
buluştuğumuz platformlarda “Dijital 
Dönüşüm” ve “İnovasyon Yönetimi” 
sürecimizi hayata geçirdik. 90. yaşımıza 
girerken misyonumuzu da bu doğrultuda 
güncelledik. Ulaşım çözümlerinin 
(mobilitenin) tüm katmanlarında 
müşterilerimizin küresel yol arkadaşı 
olmak istiyoruz. Tüm ürün ve hizmet 
gamımızı ve ayrıca uctan uca mobilite 
sağlayan unsurları çok yakın bir gelecekte 
online olarak satmayı hedefliyoruz. Bu 
hedef için yalnızca ülkemizdeki değil 
yurtdışı operasyonlarımızı da genişletiyor, 
yeni pazarlara ve iş modellerine yatırım 
yapmaya devam ediyoruz.“ dedi.

Haber
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2016 yılında 
Türkiye’de 22 
milyon trafiğe 
kayıtlı araçla 
1.182.000 trafik 
kazası meydana 
gelmiş, bu 
kazalarda 303.812 
kişi yaralanmış ve 
7300 kişi yaşamını 
yitirmiştir. 
Almanya’da ise aynı 
yıl 66 milyon trafiğe 
kayıtlı araçla, trafik 
kazaları sonucu 
3900 kişi yaşamını 
yitirmiştir. 

Türkiye otomotiv pazarı uzun yıllardır 
bir milyon satış bandını aşmakta 
ve büyümekte zorlanıyor. Bunda 
en temel etken ülkemizde sektöre 
uygulanan dünya ortalamasının çok 
üstündeki vergilendirmeler olmakla 
birlikte, havayolu taşımacılığındaki 
gelişmeler ve yolcu sayısının 100 
milyonu aşması konuya farklı 
perspektiflerle de bakmayı kaçınılmaz 
kılıyor.

Birçoğumuz hava yolu taşımacılığı ile 
otomotiv pazarının büyüme ilişkisine 
baştan itiraz edebilir, otomotiv 
dünyasının en büyük rakibinin nasıl 
olur da havayolu taşımacılığı olacağını 
kabul etmeyebilir.

Otomotiv üreticileri araç sahiplerine 
sadece bir araç sunmadılar, zamanla 
araçlar bir sosyal statü, güç, konfor, 
kendini ifade biçimi ve bir özgürlük 
alanına dönüştü.

Tüm bu deneyimlerin en mükemmel 
şekilde yaşanabilmesi için araç 
teknolojileri ile birlikte yollarımız da 
gelişti. Otobanlar, köprüler, viyadükler 
ve nihayetinde yolların karmaşasını 
çözmemize olanak sağlayan 
navigasyonlar başlangıçta hayatımızı 
kolaylaştırdı. 

Ama göz ardı edilen önemli bir konu 
vardı. Aracı kullanan insandı ve insan 
hata yapardı. 

Kara ulaşımındaki kazalar güvenlik 
beklentilerini havayollarına çevirir 
oldu

Nüfusun kentlerde yoğunlaşması, araç 
sahipliğindeki artışlar ve en önemlisi 

yeni yaşam biçimi, yol kültürümüzü 
olumsuz etkiledi. Yolda olmanın 
dayanılmaz güzelliği, yerini trafikte 
olmanın trajik hikayelerine bıraktı. 

Araçlarımız konforluydu, güçlüydü, 
kendi kendine park edebiliyor, 
koltukları ısıtılabiliyordu. Ama her 
geçen gün artan kazaları engellemekte 
yetersiz kalıyordu. Gazetelerin üçüncü 
sayfaları, ana haber bültenleri için 
kaza haberleri her gün alışılmış 
haber içerikleriydi. ‘Yollarda kan 
gölü’, ‘otoyolda trafik terörü’ sözleri 
kamusal alanda en çok kullanılan 
sözlere dönüştü. Zamanla sözler ve 
haberler içselleşti, bilincimize yerleşti. 
Kızına, oğluna ilk aracı almayı düşünen 
aileleri karabasanlar bastı. Özellikle 
şehirlerarası ulaşımın ana figürü 
olabilecek otomobilin yerini daha 
güvenli bir yolculuk vadeden hava 
yolu şirketleri aldı.

Hava yolu şirketleri uçaklarda 
kullandıkları çok gelişmiş teknolojiler 
sayesinde bu güvenliği yakalamışlardı. 
Güvenlik standartları opsiyonel değil 
standarttı. Trafikte ise tüm kazaların 
olma sebebinin kazadan 3 saniye 
önceki sürücü dikkatsizliği olduğu 
bilinmesine rağmen, insan hayatını 
kurtaran, kaza ve çarpışmaları önleyen 
teknolojiler sadece lüks segmentlere 
veya çok az araç modelinde opsiyonel 
olarak sunulmuş, konforun büyülü 
dünyası insan hayatından öne 
çıkmıştı. Bu durum başlangıçta 
müşterilerde heyecan, satışlarda 
ivme kazandırsa da, bir salgın gibi 
büyüyen kazalar, terörle özdeşleşen 
traji trafik, sonunda kendi pazarına 
darbeyi vurmuş, pazarın büyümesini 
engellemiştir.

Traji trafikte 
otomotiv pazarı 
nasıl büyür?

Rönesans Mobile Yönetim Kurulu Başkanı
ÖZLEM KARACA

Pencere
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Büyümeyen bir pazarda oluşan yoğun 
rekabet ortamı, maliyet ve giderlerin 
artmasına, gelirlerin de bir o kadar 
azalmasına neden olmuştur.

Ülkemizde araç sayısına oranla 
kazalar ve sigorta değerleri, 
dünyadaki örneklerine göre farklılık 
gösteriyor

Sigorta şirketleri Türkiye’de yılda 6.5 
milyar TL araç sigortalarından prim 
üretirken, kaza ve tazminatlara 8 milyar 
TL ödeme yapıp zararlarının temel 
kaynağı kazaları önleyici teknolojilere 
odaklanmamış, bu teknolojileri kullanan 
araçlara dünyadaki örneklerinde olduğu 
gibi indirimler sunmak yerine, tüm 
trafik ve kasko poliçelerine zam yaparak 
zararlarını karşılama yolunu tutmuşlar, 
otomobil sahipliğinin maliyetini 
yükseltmişlerdir.

2016 yılında Türkiye’de 22 milyon trafiğe 
kayıtlı araçla 1.182.000 trafik kazası 
meydana gelmiş, bu kazalarda 303.812 

kişi yaralanmış ve 7300 kişi yaşamını 
yitirmiştir. Almanya’da ise aynı yıl 66 
milyon trafiğe kayıtlı araçla, trafik 
kazaları sonucu 3900 kişi yaşamını 
yitirmiştir. Avrupa’da her 1000 kişiye 
ortalama 582 araç düşerken, ülkemizde 
2020 yılında bu rakamın sadece 230 
olacağı öngörülmektedir. Bu iki verinin 
özeti ise Avrupa pazarının %50 altında 
bir pazara, trafik kazaları sonucunda 
yaşanan insan kaybında ise %500 den 
fazla bir orana sahip olduğumuzdur.
Dünyada yayınlanan birçok uluslar 
arası rapor; kaza ve çarpışma 
önleyici erken uyarı ve gelişmiş 
sürücü destek sistemlerinin arkadan 
çarpmaları %90 ve üzerinde, toplam 
kaza ve çarpışmaları ise %75’e varan 
oranda önlediğini veya hafiflettiğini 
göstermektedir. 

Modern dünyada bir salgın olarak 
görülen trafik kazalarını ve kayıplarını 
bugün gelişen teknolojilerle önleyebilir 
ve azaltabiliriz. Türkiye’de geldiğimiz 
noktada hem yeni satılan araçlara, hem 

de pazardaki mevcut tüm araçlara bu 
güvenlik donanımları bir satış sonrası 
ürün olarak ilave edilebilmektedir.
16 Mart 2018’de TBMM’de bir basın 
toplantısı düzenleyen Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü 
ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa 
Ilıcalı, özellikle toplu taşıma araçlarında 
ve ticari araçlarda kaza önleyici 
yüksek teknolojilerin kullanılmasının 
zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar 
yaptıklarını belirtmiş, kamunun bu 
konudaki hassasiyetini bir kez daha 
paylaşmıştır.

Türkiye’de otomotiv pazarının 
büyümesinde en büyük engel olarak 
gördüğümüz traji trafikten kurtulmanın 
yolu, tüm sektör paydaşlarının ve 
kamunun ortak bir bilinçle kazaların 
gerçek sebebine odaklanmalarından 
geçmektedir. Kaza önleyici sistemlerin 
öncelikli, standart ve teşvik edilen bir 
yapıya dönüştürülmesi önemlidir. 
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Türkiye’de Mercedes-Benz otomobil 
satışlarının yaklaşık yüzde 25’ini 
tek başına gerçekleştiren Koluman 
Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş., 
otomotivdeki satış, servis ve satış 
sonrası hizmet deneyimini Peugeot 
markasına da taşıyor.

Peugeot bayiliği için Monde 
Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi 
A.Ş.’yi kuran Koluman Grubu, tüm 
operasyonlarını bu şirket üzerinden 
gerçekleştirecek. Koluman Grubu 
çatısı altındaki ilk Peugeot satış ve 
servis tesisi faaliyetlerine  ise Mart 
ayında Gaziantep’te başlayacak. 
Yeni segmentlerde varlık gösterip 
daha fazla otomobilsevere Koluman 
ayrıcalığını yaşatmak için Gaziantep’te 
2 bin 500 metrekaresi shoowroom 
ve 1.500 metrekaresi servis alanı 
kuruldu. 

Koluman, geçtiğimiz yıl Levent’te 
Mercedes-Benz’in en şık, en teknolojik 
ve en lüks showroom’unu hizmete 
açtıktan sonra 2020 yılında da 
İstanbul Samandıra’da da 2 bin 
500 metrekarelik Mercedes-Benz 
showroomunun hizmete almayı 
planlıyor.

Erciş: “Radikal kararla müşterilerimize 
yeni markalarla hizmet vereceğiz”
Gaziantep’te Peugeot markası için 
kurulan tesisle bünyelerine ikinci 
bir marka katmanın radikal bir 
karar olduğunu ifade eden Koluman 

Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi 
A.Ş. Otomobil Genel Müdürü ve İcra 
Kurulu Üyesi Altuğ Erciş, 2 milyar 
TL’nin üzerindeki cirosuyla, Mercedes-
Benz Türk A.Ş.’nin Türkiye’deki ana 
bayilerinden biri olduklarını dile 
getirerek  şunları söyledi;
“Yurt çapında 5 şube, 8 showroom ve 
750 personelimizle müşterilerimize 
en iyi şekilde hizmet verdiğimize 
inanıyorum. Lüks segmentin ve temsil 
ettiğimiz markanın önde gelen satış 
ve servis kanalı olarak zor geçen 
2017 yılına rağmen hizmet kalitemizi 
müşterilerimize başka markalarla da 
buluşturma kararı aldık. 2017 yılında 
otomobil satışları bir önceki yıla göre 
yüzde 4,52 azalırken lüks segmentinde 
düşüş yüzde 23 seviyelerinde oldu. 
Koluman Grubu olarak bunun da 
altında bir daralma yaşadığımızı 
belirtmeliyim. 

Ancak yine de planladığımız 
yatırımlarımıza devam etme 
kararlığımızı sürdürdük ve Mercedes-
Benz markasıyla 33 yılı aşan satış ve 
servis tecrübemizi genişletme kararı 
aldık. 2018 yılında yatırım hamlemizle 
müşterilerimizi Peugeot markasıyla 
tanıştıracağız. Bu yıl yeni sürprizler 
ve yeni yatırımlarla müşterilerimizin 
karşısına çıkmak istiyoruz. Diğer 
illerde de yatırım yapmak için 
araştırmalarımız sürüyor. Daha 
fazla segmentte var olarak Koluman 
Grubu hizmet kalitesini daha fazla 
vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz.” 

Sektördeki 
daralmaya 
rağmen 
Koluman’dan 
yeni yatırım

Haber

Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
Otomobil Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi 

ALTUĞ ERCİŞ
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İnovasyonun öncüsü Renault, son yıllarda ilginin giderek arttığı e-Spor dünyasına, 
Avrupa’nın en yüksek performansına sahip Fransız ekibi Team Vitality ile birlikte 
adım atıyor.

Renault ve Renault Sport 
Racing, güçlerini Team Vitality 
ile birleştirerek Renault 
Sport Team Vitality’yi kurdu. 
Renault Sport Team Vitality, 
25 milyondan fazla oyuncuya 
sahip otomobil sporu 
oyunu olan Rocket League 
Championship Europe’un yeni 
sezonunda yer alıyor. Philip 
Paschmeyer, Victor Locquet ve 
Sandro Holzwarth’ın liderliğini 
yapacağı takım, Renault’ya 
e-Spor tutkunları ile iletişime 
geçme fırsatı sunuyor.

Renault markası, ayrıca 
League of Legend ve Fifa 
turnuvalarında oyuncuların 
ekip kıyafetlerinde yer alarak 
bu alanda Adidas, Omen 
by HP, Volvic ve Canal+ 
gibi büyük markalarla 
aynı kategoride yer almış 
oluyor.   Renault Grubu 
Global Pazarlama Stratejisi 
ve Pazarlama İletişim 
Departmanı Başkan Yardımcısı 
Bastien Schupp, Bu ortaklık, 
bize yepyeni genç bir kitleyle 
iletişim kurma anlamında 
olağanüstü bir fırsat sunuyor. 
“Vitality’nin e-Spor vizyonu 
ve uzmanlığı ile bizim 
motor sporlarındaki başarılı 
geçmişimizi bir araya getirmek 
harika bir ortaklık olacak. 
e-spor parlak ve umut verici 
bir geleceğe sahip. Renault 
Sport Racing üzerinden bu 
genç oyuncular ile iletişim 
kurmak ve bir parçası olmak 
için sabırsızlanıyoruz’’ dedi.

e-Spor’un yeni 
oyuncusu: Renault

Haber
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Ticaret

Küresel 
Ticareti 
Yönetmek: 
Buz dağının 
görünmeyen 
kısmına 
bakış

22

KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret 
Hizmetleri Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı
MURAT PALAOĞLU
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Küresel ticarette taşları yerinden 
oynatan gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın 
en güçlü ülkelerinden biri 2016’da tarihi 
ticaret paktından, diğeri AB’den ayrıldı. 
Küresel ticaret alanında her nesilde bir 
kez görülebilecek bir belirsizlik hakim. 

Bu gelişmeler ışığında, KPMG 
ve Thomson Reuters işbirliğiyle 
gerçekleştirilen Küresel Ticaret Yönetimi 
Araştırması tüm dünyadaki ticaret 
ekiplerinin neler düşündüğüne ve ne 
tür değişiklikler üzerine çalıştığına, 
2017 sonrasında küresel ticarette 
dünyayı nelerin beklediğine ışık tutuyor. 
Her şirketin ticaret konusunda farklı 
ihtiyaçları var ve ticaret ekiplerinin işine 
yarayabilecek tek bir çözüm yok.

Ticaret profesyonelleri sürekli 
yenileniyor, metodik çalışıyor ve 
geleceğe yönelik stratejik planlar 
yapıyor. Küresel ticaret fonksiyonunun 
nasıl geliştirilebileceği konusunda 
bilinçliler ve eski zorlukların aşılmasına 
yönelik yeni fikirleri benimseyip 
kabul edebiliyorlar. Başarılı ticaret 
profesyonelleri, çalışanlarını motive 
ediyor, ekiplerinin misyon ve değerlerini 
net ve güçlü bir şekilde açıklıyor ve 
ticaretin etkisini objektif bir şekilde 
ortaya koyarak, belirlediği somut 
hedeflere ulaşıyor. 

Ticaret fonksiyonunda “ihtiyaçlar 
hiyerarşisi”

Büyük ölçekli ve küresel şirketler 
için ideal ticaret fonksiyonunu 
“ihtiyaçlar hiyerarşisi” konseptinde 
değerlendirecek olursak, piramidin 
en alt katmanında mevzuata uyum 
sağlamak yer alıyor. Orta katmanda 
faaliyetleri ölçeklendirmek, en üst 
katmanda ise strateji uygulamak 
bulunuyor. 

Piramidin en tepesinde ortaya çıkan 
sonuç şirketin, yönetimin stratejik 
kararlar vermek için kullandığı kritik iş 
istihbaratı konusunda ticarete bağlı hale 
gelmesi ve sonucunda sadece stratejiye 
odaklanan ticaret profesyonellerinin 
bulunduğu bağımsız bir ticaret 
departmanı oluşturulmasıdır.

KPMG’nin Thomson Reuters işbirliği 
ile hazırladığı “Küresel Ticareti 

Yönetmek: Buz dağının görünmeyen 
kısmına bakış” başlıklı araştırma, 
ticaret faaliyetlerinin ön plana 
çıkan üç unsurunu değerlendiriyor. 
‘Süreçleri merkezileştirme’, ‘serbest 
ticaret anlaşmalarından faydalanma’ 
ve ‘malların sınıflandırılması’ ticaret 
yöneticilerinin gündeminde yer alan üç 
önemli konu.

Merkezileştirme

2016’da yapılan araştırmada, ticaret 
süreçlerini merkezileştirilme oranı 
(%53) ile merkezileştirilmeme oranı 
(%47) arasında pek fark olmadığını 
gözlemlemiştik. Merkezileştirme 
tercih edilen bir ticaret uygulaması 
olmasına rağmen, ticaretin belli 
unsurları hakkında yerel bilgiye sahip 
olmak hala önemli ve bu nedenle 
tam bir merkezileştirme yapmak pek 
gerçekçi değil. Ancak yeni araştırmaya 
katılan ticaret profesyonelleri, 
küresel ticaretin yönetim unsurunun 
merkezileştirilebileceği, hatta 
merkezileştirilmesi gerektiği konusunda 
hemfikir. Şirketler, belli bir alanda 
değişim gerçekleştirdikten sonra 
genellikle başlarda düşündüklerinden 
daha fazla sayıda ticaret sürecini 
merkezileştirme eğiliminde.

Ticaret profesyonelleri, ihracat 
faaliyetlerinin merkezileştirilmesine 
ithalat faaliyetlerine kıyasla daha 
sıcak bakıyor. Bir diğer önemli nokta 
ise, merkezileştirmenin yerel bilgi ve 
ilişkilerin doğru bir ticaret yaklaşımının 
vazgeçilmez unsurları olma özelliklerini 
koruması ve merkezileştirmenin yerel 
uzmanların sürece katabilecekleri değeri 
azaltmaması gerektiği.

Serbest Ticaret Anlaşmaları

Serbest Ticaret Anlaşmaları'na 
(STA) baktığımızda, büyük ölçekli ve 
karmaşık işletmeler, serbest ticaret 
anlaşmalarından faydalanmak 
konusunda rakiplerinden çok daha 
ustalaşmış durumda ve üst düzey 
yöneticiler STA konusunda söz 
sahibi. Bu şirketler, serbest ticaret 
anlaşmalarını yerel veya bölgesel 
seviyede yönetirken, ayrıca bu 
anlaşmalarından elde ettikleri getiriyi 
de yakından izliyor. Bununla birlikte 

pek çok şirket, tedarikçilerinin yaptığı 
menşe ülke bildirim ve beyanlarının 
güvenilirliğine ve tutarlılığına pek de 
güvenmiyor.

Serbest Ticaret Anlaşmaları'ndan 
faydalanma konusunda öne çıkan 
bulguların bir kısmı ise şöyle 
sıralanabilir: 

• Büyük ölçekli şirketler STA’lardan 
faydalanmak için kullandıkları manuel 
süreçlere alıştı ve serbest ticaret 
anlaşmalarının şartlarına uyabiliyor. 
• Serbest Ticaret Anlaşması'ndan 
faydalanma hakkını daha yeni elde 
etmiş şirketler ise büyük ölçekli 
şirketlerin kullandığı manuel süreçleri 
atlatma imkanına sahip. Bu şirketler, 
serbest ticaret anlaşmalarını 
otomatikleştirerek, daha verimli bir 
şekilde kullanabilecek konumda. 
• Günümüz ticaretini liberalleştiren 
ticaret anlaşmalarının politik gidişat ne 
olursa olsun gelecekte de var olacağına 
dair güçlü bir inanç mevcut. 

Sınıflandırma

Sınıflandırma süreci merkezileştirilmiş 
ancak büyük oranda manuel bir süreç. 
Görüş veren ticaret profesyonellerinin 
tamamına yakını sınıflandırma 
süreçlerini merkezileştirmiş ve pek 
çoğu bunun nedenlerini kolayca 
ve açıkça belirtebiliyor. Şirketlerin 
merkezileştirme konusunda sağlam 
inceleme ve istisna testi protokolleri var, 
ancak bağımsız denetimler pek yaygın 
değil.

Büyük ölçekli şirketler riskli bir manuel 
çalışma ortamına sahip ve sınıflandırma 
üzerinde çalışan çok sayıda personelleri 
olmasına rağmen olası hataları 
yakalamak için şirket içi sınıflandırma 
denetimleri gerçekleştirmiyor.

Büyük ölçekli şirketlerdeki ticaret 
ekipleri, sınıflandırma süreçlerini 
yıllardır önemli bir sorun yaşamadan 
yönetmeyi başardı. Onların bu başarısı, 
şirket yöneticilerinin düzenleyici ortam 
yükümlülüklerini karşılama bakımından 
önem arz eden bir alanı güçlendirmeye 
yönelik yeni süreçlere ve otomasyona 
yatırım yapmaya ikna olmasını 
zorlaştırıyor.
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Kanun

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ile şirketlere uyulması zorunlu bazı yükümlülükler getirildi ve bir takım 
önemli konular düzenlendi. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“KVKK”), Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edilerek 7 Nisan 2016 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Bununla beraber şirketlere uyulması 
zorunlu yükümlülükler getirildi ve bu 
yükümlülüklere uyulmaması çeşitli 
yaptırımlara bağlandı. 

KVKK’nın 3. maddesinde “kişisel veri”, 
kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek 
kişilere ilişkin her türlü bilgi olarak 
tanımlanır. Kanun bu verileri işleyen 
şirketlere uyulması zorunlu birtakım 
yükümlülükler getirmektedir. Kişisel 
verilerin işlenmesi, KVKK m. 3 uyarınca, 
kişisel verilerin tamamen veya kısmen, 
otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, 
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde edilebilir 
hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler 
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi 
ifade etmektedir. Veriler, ancak KVKK’da 

ve diğer mevzuatta belirlenen esaslara 
uyulması koşuluyla işlenebilir ve kural 
olarak ilgili kişinin açık rızası olmadan 
işlenemez. Açık rıza, KVKK’da belirli bir 
konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan 
ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak KVKK’da 
özel olarak anılan belirli koşulların 
bulunması halinde, ilgili kişinin açık 
rızası bulunmaksızın da kişisel verilerin 
işlenmesi mümkündür. Kişisel verilerin 
işlenmesinin hukuka uygun olabilmesi 
ayrıca; KVKK’da belirtildiği üzere, hukuka 
ve dürüstlük kurallarına uygun olma; 
doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, 
açık ve meşru amaçlar için işlenme; 
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve 
ölçülü olma; ilgili mevzuatta öngörülen 
veya işlendikleri amaç için gerekli olan 
süre kadar muhafaza edilme gibi ilkelere 
uygun olmalıdır.

Özel nitelikli kişisel veri, 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 tedbirleriyle 

Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun getirdikleri

Tezcan Hukuk Bürosu 
Av. ZEYNEP TEZCAN
(Kurucu Avukat)
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ilgili verileri ile biyometrik verileri olarak 
sınıflandırılmaktadır. Açık olarak belirtildiği 
gibi özel nitelikli kişisel veriler de, ilgili 
kişinin açık rızası olmadan işlenemez. 
Ancak bununla birlikte, “genel nitelikteki” 
kişisel verilerden farklı olarak yukarıda 
belirtilen açık rıza olmaksızın kişisel 
verilerin işlenmesi olanağı oldukça 
sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda sağlık ve 
cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel 
veriler, ancak kanunlarda açıkça sayılan 
hallerde ilgili kişinin rızası aranmaksızın 
da işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata 
ilişkin kişisel bilgiler ise, ancak kamu 
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, 
tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 
finansmanının planlanması ve yönetimi 
amacıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 
işlenebilecektir.

KVKK’ya uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması halinde kişisel veriler 
veri sorumlusu tarafından silinir, yok 
edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel 
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmi Gazete’de 
yayınlanmış, Yönetmelik’in yürürlük tarihi 
1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

Yönetmelik’in 5. maddesi uyarınca Veri 
Sorumluları Sicili’ne kayıt olmakla yükümlü 
veri sorumluları, kişisel veri işleme 
envanterine uygun olarak kişisel veri 
saklama ve imha politikası hazırlamakla 
yükümlüdür. İmha politikasında yer 
alması gereken hususlar Yönetmelik’in 6. 
maddesinde yer almaktadır. Yönetmelik’in 
5/2 maddesinde, söz konusu politikanın 
hazırlanmasının veri sorumlusunun kişisel 
verileri, Kanun ve Yönetmelik’e uygun 
olarak sildiği, yok ettiği veya anonim hale 
getirdiğini göstermez denilmektedir. Buna 
göre Yönetmelik’in anonim hale getirme, 
silme veya yok etme faaliyetlerinin veri 
sorumlusu tarafından hayata geçirilmesini 

de aradığı rahatlıkla söylenebilecektir. 
Yönetmelik’in 7/3 maddesine göre 
kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi 
veya anonim hale getirilmesiyle ilgili 
yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır 
ve söz konusu kayıtların en az 3 (üç) yıl 
saklanması gerekmektedir. Yönetmelik’in 
8. maddesinde kişisel verilerin silinmesi 
tanımlanmaktadır. Silme, “kişisel verilerin 
silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar 
için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 
kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir”. 
Yönetmelik’e göre ilgili kullanıcılar, Bilişim 
Teknolojileri departmanı üyeleri dışında 
kişisel verileri işleyen diğer departman 
üyeleridir.

Bilindiği üzere, veri sorumlularının 
Kanun’un 11. maddesine göre ilgili 
kişi talebinden sonra kişisel verileri 
silmesi, yok etmesi veya anonim hale 
getirmesi gerekmektedir. Yönetmelik’in 
11. maddesine göre veri sorumlularının 
ayrıca, veri sorumlusu, kişisel verileri 
silme, yok etme veya anonim hale getirme 
yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip 
eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel 
verileri siler, yok eder veya anonim hale 
getirir denilmektedir. Periyodik silme, 
imha veya anonim hale getirme süresi 
veri sorumlularının takdirindedir. Ancak 
bu süre Yönetmelik uyarınca 6 (altı) ayı 
aşamayacaktır.

Yönetmelik’in 12/1a maddesine göre 
ilgili kişinin Kanun’un 11. maddesindeki 
haklarını kullanmasından itibaren veri 
sorumlusunun gerekli değerlendirmeyi 
yaparak talebi 30 (otuz) gün içerisinde 
neticelendirmesi ve ilgili kişiye bilgi 
vermesi gerekmektedir. Kanun’un 13. 
maddesinde ilgili kişiye bilgi verilmesi 
zorunluluğu bulunmamaktaydı, 
Yönetmelik bilgi verilmesi hususunu 
zorunlu hale getirmiş oldu.

İlgili kişi ise kişisel verisi gerçek veya tüzel 
kişi tarafından işlenen gerçek kişiyi ifade 

eder. İlgili kişi, KVKK kapsamında sayılan üç 
aktörden biridir. Diğer aktörler ise aşağıda 
yer alan veri işleyen ve veri sorumlusudur. 
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve 
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden 
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri 
sorumlusudur. Veri sorumlusunun verdiği 
yetkiye dayanarak onun adına kişisel 
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. 
Belirtmek gerekir ki, bir gerçek kişi veya 
tüzel kişi aynı anda hem veri sorumlusu, 
hem de veri işleyen olabilmektedir. 

Kişisel veriler, kural olarak, ilgili kişinin açık 
rızası olmadan yurtiçinde veya yurtdışında 
üçüncü kişilere aktarılamaz. Bununla 
birlikte, kanunda öngörülen bazı maddi 
şartların sağlanması halinde aktarılması 
mümkündür. Veri sorumlusu, ilgili kişiyi 
aydınlatma yükümlülüğünü en geç kişisel 
verilerin elde edilmesi anında gereği 
gibi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu 
çerçevede; veri sorumlusunun ve varsa 
temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi 
amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin 
kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki 
sebebi ve ilgili kişinin hakları konularında 
ilgili kişiyi bilgilendirmekle yükümlüdür.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka 
aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini 
önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını 
sağlamak amacıyla uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 
her türlü teknik ve idari tedbiri almakla 
yükümlüdür. Bu kapsamda veri sorumlusu 
ve veri işleyen, aldıkları açık rıza 
kapsamında öğrendikleri kişisel verileri 
KVKK hükümlerine aykırı olarak üçüncü 
kişilere açıklayamaz ve işleme amacı 
dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük, veri 
sorumlusu ve veri işleyenin görevi sona 
erse dahi, süresiz olarak devam edecektir. 
Dış kaynak hizmet alımı ya da katma 
değerli hizmetlerin sunulması amacıyla 
kişisel verilerin paylaşılmasında da aynı 
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kapsamda KVKK hükümlerinden doğan 
bu yükümlülükler devam edecektir. Kişisel 
verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü 
kişiler tarafından elde edilmesi halinde, 
veri sorumlusunun bu durumu en kısa 
sürede ilgili kişiye ve de kurula bildirme 
yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel 
kişiler, veri işlemeye başlamadan önce 
kurum başkanlığı tarafından kamuya açık 
olarak tutulacak Veri Sorumluları Sicili’ne 
kayıt olmakla yükümlüdür. Bununla 
birlikte, kurul tarafından belirlenecek 
kriterler göz önüne alınarak Veri 
Sorumluları Sicili’ne kayıttan muafiyet 
tanınması söz konusu olabilecektir. 
Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği 
30.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
kurulacak VERBİS sistemi henüz hizmete 
açılmamıştır. Başlangıç tarihi ve yükümlü 
olmayanlar belirlenip açıklandığında, bu 
yükümlülük geçerli hale gelecektir. 

Buna göre veri sorumlularının veri sicil 
bilgi sistemine (VERBİS) kaydolmaları 
gerekecektir. Veri sorumlularının VERBİS’e 
kaydolurken irtibat kişisi belirlemesi, 
veri işleme süreçlerini belirleyen kişisel 
veri işleme envanteri ve bu envanter 
doğrultusunda kişisel veri saklama ve imha 
politikası oluşturması gerekmektedir.

VERBİS’e bildirilmesi gereken bilgiler ise; 
veri sorumlusu ve varsa veri sorumlusu 
temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri 
kapsamında; kurul tarafından belirlenecek 
başvuru formunda yer alan bilgiler, 
kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 
veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu 
kişilere ait veri kategorileri hakkındaki 
açıklamalar, kişisel verilerin aktarılabileceği 
alıcı veya alıcı grupları, yabancı ülkelere 

aktarımı öngörülen kişisel veriler, KVKK’nın 
12. maddesinde öngörülen ve Kurul 
tarafından belirlenen kriterlere göre alınan 
tedbirler ile kişisel verilerin işlendikleri 
amaç için gerekli olan azami süresidir.

Veri süjesi olarak tanımlayabileceğimiz 
ve kanunda “ilgili kişi” olarak anılan 
söz konusu kişisel verinin asli sahibi, 
veri sorumlusuna başvurarak 
KVKK’da belirtilen haklar temelinde 
belirli taleplerin yerine getirilmesini 
isteyebilecektir. Bu hakları sıralamak 
gerekirse; kişisel verilerinin işlenip 
işlenmediğini ve kişisel verilerinin işlenme 
amacını ve bunların amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, 
kişisel verilerin işlenip işlenmediğine 
ilişkin bilgi talep etmek, yurt içinde veya 
yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilmek, kişisel verilerin 
eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde 
bunların düzeltilmesini ve bu durumun 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini istemek, kanunda 
öngörülen hallerde kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini ve bu 
durumun kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, 
İşlenen verilerin otomatik bir sistemle 
analiz edilmesi halinde aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek 
ve zarara uğraması halinde zararın 
giderilmesini talep etmektir. İlgili kişinin 
yukarıda sayılan taleplerinin yerine 
getirilmemesi veya KVKK’ya aykırı şekilde 
reddedilmesi halinde ilgili kişinin KVKK ile 
kurulan kurula şikâyet yoluyla başvurma 
imkânı getirilmiştir.

KVKK kapsamında yaptırımlar suçlar 
ve kabahatler olarak ikiye ayrılmıştır. 
Suçlar ve Cezalardaki yaptırımlar; 
hukuka aykırı olarak kişisel verilerin 
kaydedilmesi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis 

cezası, kişisel verilerin, hukuka aykırı 
olarak bir başkasına verme, yayma veya 
ele geçirme: 2 yıldan 4 yıla kadar hapis 
cezası ve veri sorumlusunun kanunların 
belirlediği sürelerin geçmiş olmasına 
karşın verileri sistem içinde yok etmeme 
(silmeme, yok etmeme, anonim hale 
getirmeme): 1 yıldan 2 yıla kadar hapis 
cezası şeklinde belirtilmiştir. 

Kabahatlerdeki yaptırımlar; aydınlatma 
yükümlülüğüne aykırılık: 5.000 TL’den 
100.000 TL’ye kadar, veri güvenliğine 
ilişkin yükümlülüğün ihlali: 15.000 TL’den 
1.000.000 TL’ye kadar, kurul tarafından 
verilen kararları yerine getirmeme: 
25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar, 
Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırılık: 20.000 TL’den 
1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası 
olarak belirlenmiştir.

KVKK, yayımladığı 7 Nisan 2016 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, 
Kanun’da bazı hükümlerin yürürlüğü 
girmesi bu tarihten itibaren 6 (altı) 
ay sonra olmak üzere ertelenmiştir. 
Ertelenen hükümler ise 7 Ekim 2016 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmiştir.

KVKK, kişisel verileri işlenen tüm gerçek 
kişiler ve her ne şekilde olursa olsun 
kişisel verileri işleyen tüm gerçek ve tüzel 
kişileri kapsayan hükümler ile geniş bir 
uygulama alanı oluşturmaktadır. Bu 
kapsamda, uygulamada, gerek kişisel veri 
paylaşan ve gerekse kişisel veri işleyen 
herkes KVKK’ya tabidir.

KVKK’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2016 tarihinden 
itibaren veri işleyen tüm gerçek ve tüzel 
kişiler, KVKK’dan doğan ve yukarıda 
belirtilen yükümlülüklere uygun 
davranmak zorundadır.

Kanun
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Dieselgate skandalıyla birlikte tüm dünya elektrikli otomobillere yönelmeye 
başladı. Türkiye’de de C-HR ile başlayan yerli hibrit serüveni Clio hibrit ile 2019’da 
devam edecek. Avrupa’ya 2019’da dizel otomobil satmayacağını açıklayan Toyota, 
Türkiye’de ürettiği Corolla ile ikinci yerli hibrit için atağa geçebilir.

Dünyada otomotiv sektörü hızlı bir 
şekilde dönüşüme uğruyor. Özellikle 
Avrupa’da patlak veren ‘Dieselgate’ 
skandalıyla birlikte, markaların üretimleri 
daha çok elektrikli modellere doğru 
kayıyor. Öte yandan Avrupa mahkemeleri 
de bu yönelimi destekliyor ve öncelikle 
dizel otomobillere büyük yaptırımlar 
uygulamak için harekete geçiyor. 
Milyonlarca dizel araç kullanıcısını 
olumsuz etkileyecek karar Federal İdari 
Mahkeme tarafından açıklandı. Yüksek 
Mahkeme, dizel araçların trafiğe çıkması 
ile ilgili genel bir düzenlemeye gerek 
olmadığını açıklayarak, dizel araçlara 
trafiğe çıkma yasağı koymasının önünü 
açmış oldu. Dizel araçların trafik yasağına 
belediyeler kendileri karar verebilecek. 
Buna paralel olarak, mahkeme yasak 
kararında istisnalar yapabilme şansı da 
tanıdı. Hava kirliliğinin en yüksek olduğu 
şehirlerin başında Münih, Stuttgart, Köln 
ve Düsseldorf geliyor. Almanya Çevre 
Dairesi (DUH) bu sınıra uymayan Stuttgart 
ve Düsseldorf şehirlerini mahkemeye 
vermişti. Bu iki şehir, mahkemenin 
kararına Federal İdari Mahkeme nezdinde 
itiraz etmişti. Mahkeme ise itirazları 
reddetti ve şehirlerin nitrik asit sınırına 
uyması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, 
milyonlarca dizel araç kullanıcısını 
olumsuz etkileyecek kararı için “dizel 
araçların kötü günü” yorumunu yaptı. 
Hamburg yönetimi hemen yasak levha 
siparişlerini verdi. Euro 6 normundan 
daha düşük mazotlu araçlar, kalabalık 
cadde ve yollara giremeyecek. 
Türkiye’de geçtiğimiz yıl elektrikli ve 
hibrit araçlardan 4 bin 528 adet satıldı. 
Elektrikli ve hibrit otomobil pazarının en 
çok ilgi gören modeli Toyota C-HR oldu. 

Toplam satışın 3381 adeti C-HR modeliyle 
gerçekleşti. Haziran ayı itibariyle pazara 
adım atan Hyundai Ioniq ve Kia Niro 
hibrid ise 284 adetlik toplam satış 
rakamı ile listede yer aldı. Türkiye’de 
ise üretim açısından son durum ne?  
2019’da Clio hibrit üretimi ile birlikte elini 
güçlendirecek olan Renault ve ardından 
50 bini aşması halinde elektrikli üretimine 
başlayabileceği sinyalini veren Honda 
hakkında haberler çıkmıştı. Şimdi de 
Türkiye yeni bir yerli hibrit modele daha 
kavuşacak.

Otomotiv sanayisinde 
Türkiye hibrit üssü oluyor

Haber
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Bursalı Clio hibrit gün 
sayıyor

Sektör artık yeni modellerinde 
alternatif yakıtlı seçeneklerini 
sunuyor. Hatta üretim 
bantları bile buna göre 
ayarlanıyor ve yatırımlar 
gerçekleşiyor. Yerli otomotiv 
sanayisi de bu alanda 
bir bir örnekler vermeye 
başlıyor. En son daha resmi 
bir açıklama gelmese de 
Renault Clio hibrit bunun en 
başarılı örneklerinden biri 
olacak. Model Türkiye’deki 
tedarikçiler
aracılığıyla 2019 itibariyle
tüm dünya pazarında boy
gösterecek. Araç markanın 
Bursa’daki Oyak-Renault 
tesislerinden tüm dünyaya 
sunulacak. Hibrit motor, 
tamamen yerli olacak. 2019 
yılında faz değiştirecek olan 
Clio 5 modelinde yer alacak 
olan hibrit üniteyle aracın 
dizellere de taş çıkarması 
beklenirken, araca 1.6 litrelik 
benzinli motor eşlik edecek.

Sakarya’dan ikinci yerli 
hibrit: Corolla

Japon üretici Toyota ise bu 
alandaki örneklerini Türkiye 
pazarına yıllar önce Pirus ile 
sundu. Ardından yerli SUV 
olarak lanse edilen C-HR’ın 
başarısı kaçınılmaz oldu. 
Toyota geçtiğimiz hafta 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
2019 itibarıyla Avrupa’ya 
dizel otomobil satmayacağını 
anlattı. Land Crusier ve 
Hilux gibi modellerinde 
dizel motoru sunmaya 
devam edeceklerini belirten 
markanın açıklamasının 
ardından gözler Sakarya’ya 
çevrildi. 

Türkiye’nin yerli sedan 
pazarındaki önemli oyuncusu 
Corolla’ya da böylece hibrit 
yolu açıldı. Bu vesile ile 
Sakarya’dan ikinci bir yerli 
hibrit model çıkması için hiçbir 
neden kalmadı. Marka bu yıl 
içinde hibrit Toyota Corolla ile 
ilgili bir atak yapabilir.

Elektrikli yatırımı için 
Honda’nın da kolonları hazır

Yerli ve elektrikli modellere 
yatırım yapmak isteyen 
bir diğer üreticide Honda. 
Geçtiğimiz haftalarda 
Dizel Civic Sedan’ın üretim 
detaylarıyla, tesis yıllık 40 bin
adetlik üretime imza atacak. 
Marka, bu adetleri 50 bin 
adetlere taşıdığında ikinci bir 
yatırım için kolları sıvayacak. 
Yetkililer fabrikanın yatırım 
için hazır olduğunu söylerken, 
tesisin kolonları bile çakılı bir 
vaziyette sabırsızca bekliyor. 
Şekerpınar tesislerinin 14 bin 
adetlere çıkmasının çok kolay 
olduğunu daha önce anlatan 
Honda Türkiye yetkilileri, 
şartların oluşması halinde 
yeni yatırım elektrikli modeller 
üzerine de olacağını dile 
getirirken şu cümle sarf edildi: 
“Teşvikler ve iç pazar olumlu 
sinyal verirse yeni yatırım 
için düğmeye düşünmeden 
basarız.”
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2020'ye kadar dijital teknolojilere gerçekleştirilen yatırımın 311 milyar TL'ye 
yükselmesi beklenirken birçok sektörün yaşadığı dijital dönüşüm otomotiv 
sektörünü de etkiliyor.

Otomotiv endüstrisindeki veri yönetimi 
çözümlerinde 25 yılı aşan tecrübesiyle 
NetApp, dünya genelinde neredeyse 
tüm büyük otomotiv markalarıyla 
çalışıyor. NetApp teknolojileri kurumsal 
ölçekte veri yönetimine destek verirken, 
kurum/saha içi sistemlerle genel 
buluttan gelen kaynaklar arasında bir 
bağ oluşturuyor. Bunun sonucunda da 
otomotiv endüstrisi BT kaynaklarının 
kullanımında büyük bir esnekliğe 
ulaşırken veri ve iş yüklerini de tüm 
kaynaklar arasında taşıyabiliyor.

2030'a kadar yolların % 30'unda 
sürücüsüz araçlar olacak

European Automobile Manufacturers' 
Association'ın yayımladığı verilere göre, 
otomotiv sektörü sadece Avrupa Birliği 
ülkelerinde 12,6 milyon çalışana sahip. 
Üretilen arabaların, kamyonetlerin ve 
otobüslerin toplam rakamı ise yılda 
19,2 milyon olarak karşımıza çıkıyor. 

Her yıl otomotiv sektöründe AR-GE için 
235 milyar TL yatırım gerçekleştiriliyor 
ve bu yüzden otomotiv sektörü özel 
sektörler arasında en çok yatırım 
yapılan sektör olarak dikkatleri çekiyor 
ve sadece 2016'da Avrupa Patent 
Organizasyonu'nun onayladığı 8.000 
patent bulunuyor.

Dijital dönüşümle birlikte büyük bir 
değişimin eşiğinde bulunan otomotiv 
sektöründe, Sanayi 4.0 ve ağırlıklı olarak 
robotların çalıştığı akıllı fabrikalarda 
artık sürücüye kıyasla yazılımın daha çok 
söz sahibi olduğu otomobiller üretiliyor. 
Öyle ki, danışmanlık firması olan Roland 
Berger, 2030'a kadar dünya çapında kat 
edilecek yolun % 30'unun sürücüsüz 
taksiler tarafından gerçekleştirilmesini 
bekliyor. Artık otomotiv sektörü dijital 
ortamda dönüşüm geçirmeye başladı 
ve otomotiv sektörünün aktörleri de 
bu dönüşüme ayak uyduruyor. 50 yıldan 
uzun süredir sektörlerde araştırma 

Otomotiv 
sektörüne 
235 milyar TL’lik 
yatırım!

NetApp Türkiye Genel  Müdürü
BEHÇET YUMRUKÇALLI 

Ekonomi



31

gerçekleştiren öncü şirket Frost & Sullivan'a göre 
dijital teknolojilere gerçekleştirilen yatırım 2020'ye 
kadar 311 milyar TL'ye yükselecek.

5 adımda verinin yolculuğu

Yaşanan bu değişimin en önemli noktalarından biri ise 
bağlı cihazların oluşturduğu verilerin en etkili şekilde 
ele alınması. Verimli analizler yapmanın yolu verileri 
doğru yönetmekten geçiyor. Veri yönetiminde uzman 
NetApp, şirketlerin dijital akıllı üretim projelerine 
başladığında 5 aşamalı bir modeli göz önünde 
bulundurmalarını öneriyor. NetApp bu aşamaları 
şöyle sınıflandırıyor: Verileri toplama, nakletme, 
depolama, analiz etme ve arşivleme. İlk aşamada 
sensörlerin topladığı veriler kaydediliyor. Devamında 
nakledilen veriler yönlendirme ve anahtarlamanın 
yanı sıra kablosuz ve güvenlik duvarı teknolojileriyle 
koruma altına alınıyor. Üçüncü aşamayı BT altyapıları 
ve bir araya getirilen sensör verilerinin depolanıp 
analize hazır hale getirilmesi oluşturuyor. Bu aşamada 
gelen veri büyük veriyse şirketlerin bu duruma 
daha farklı yaklaşmaları gerekiyor. Büyük veriyi 
ölçeklendirerek dördüncü aşama olan verinin analiz 
edilmesine olanak sağlayan birçok araç ve çözüm 
bulunuyor. Son olarak analiz edilen veri uzun vadeli ve 
düşük bütçeli bir yöntem ile arşivleniyor ve yolculuk 
sona eriyor.

Etkili veri yönetimi

Veri depolamada öncü çözümlere imza atan NetApp 
firmasının geliştirdiği Data Fabric çözümü, veri 
depolamayı basitleştirip ve özerkleştirerek hibrit 
ortamlar arasında uyum imkânı sunuyor. Böylece 
verinin yönetiminde, aktarımında ve BT'lerin altyapı 
şekillerinde daha çok tutarlılık elde edilebiliyor. Bu 
faydalar sayesinde klonlama, yedekleme veya verileri 
kurtarırken kullanılan aynı araçların yönetiminde gözle 
görülür kolaylaşma oluşuyor.

NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı 
konuyla ilgili “Otomotiv sektörü, ülkemizde ve 
dünyada birçok dalda rekorlara imza atıyor. Her 
sektörde olduğu gibi burada da ürünlerin ve 
yazılımların oluşturduğu büyük miktardaki verilerin 
kullanılabilir hale getirilmesinde NetApp olarak 
bir payımız olması gerektiğini düşünüyoruz ve 
bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
vizyonun bir meyvesi olan Data Fabric adlı ürünümüz, 
büyük verilerin depolanmasının yanı sıra onları 
ölçeklendirerek farklı ortamlarla da uyum sağlamasına 
fırsat tanıyor. Böylece geleceğin para birimi 
sayılabilecek kadar değerli verileri bize emanet eden 
firmalara güvenlerinin karşılığını veriyoruz” dedi.

NetApp Türkiye Genel  Müdürü
BEHÇET YUMRUKÇALLI 
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Yeni modelleri ve standartları ile sürekli 
gelişim içinde olan Mazda, markasının 
Türkiye’de  güçlenmesi için son birkaç 
yıldır hazırlıklarını yaptığı  çok önemli 
bir açılış haberini basına, bayilerine ve 
tedarikçilerine duyurdu.

Mazda Bayilerinde ve Servislerinde çalışan 
tüm personelin Teknik, Ticari ve idari 
eğitimlerinin verileceği 350 m2 lik alana 
yerleşmiş, modern cihaz ve ekipmanlarla 
donatılmış, yılda 150 kişiye teorik ve Pratik 
eğitim verebilme  kapasitesine sahip olan 

“Mazda Training Center” (Mazda Eğitim 
Merkezi) hizmete açıldı. 

Mazda markasının Türkiye'ye verdiği 
değeri ve gelecek ile ilgili bakış açısını 
göstermesi bakımından son derece 
önemli olan “Mazda Training Center“ 
açılış töreninde konuşma yapan Satış 
Sonrası Direktörü Tamer Atsan Mazda’nın 
Türkiye’de bulunduğu konumdan çok 
daha fazlasını hakettiğini ve markanın 
gelişmesi için gerekli yatırımların 
planlandığını ve bunun en güzel örneğinin 

Mazda Training Center olduğunu ifade 
etti. Koşulsuz müşteri memnuniyeti 
için eğitimin vazgeçilmez olduğunu 
vurgulayan Tamer Atsan bu konuda ilk 
adımlarını 2015 yılında Şişli Endüstri 
Meslek Lisesi'nde bir sınıf açarak attıklarını 
ve bu güne kadar toplam 40 Mazda 
teknisyenini mezun ettiklerini ve 25 
teknisyene  yaz dönemlerinde staj imkanı 
sağladıklarını, böylece hem bir sosyal 
sorumluluk projesine imza attıklarını hem 
de Mazda’nın gelecekteki teknisyenlerini 
yetiştirdiklerini belirtti.

Mükemmel hizmet anlayışı ile mevcut müşterilerinin  sadakatini sağlamak 
ve yeni müşteriler elde edebilmek için kaliteli personel istihdamı ve eğitime 
önem veren MAZDA, Türkiye’de önemli bir yatırıma imza attıyor.

Mazda Eğitim Merkezi 
hizmete açıldı

Açılış
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Sanayi kentlerinde verdiği danışmanlık hizmetiyle mesleki ve teknik liseler ile 
yüksek okullardaki kız öğrencileri sektöre yönlendiren TürkTraktör, erkeklerin 
yoğun olarak çalıştığı otomotiv alanında kadınların da istihdam edilmesini sağlıyor.

TürkTraktör, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması 
Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) 
iş birliğinde, Türkiye'de tarım ve 
otomotiv alanında kadın iş gücünün 
artırılması ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğini desteklenmesi için "Filizlerin 
Mucizeleri Projesi" 2017 başında 
hayata geçirildi.

Proje kapsamında firmanın 90 çalışanı, 
otomotiv sektörünün önemli üretim 
merkezleri olan Bursa, Kocaeli, 
Sakarya, Ankara ve Eskişehir’deki 
58 mesleki ve teknik lisede, yaklaşık 
3 bin kız öğrenciye danışmanlık 
yaptı. Cinsiyet eşitliği farkındalığının 
artırılması için öğrenciler, aileler ve 
öğretmenlere yönelik seminerlerin de 
verildiği proje çerçevesinde 100 kız 
öğrenciye TEV eğitim bursu sağlandı.
Erkek işi olarak bilinen ve otomotiv 

sanayinin özellikle mavi yaka olarak 
adlandırılan sahasında kadınların da 
istihdam edilmesi için başlatılan proje 
kapsamında, 2016'da 1 saha çalışanı 
bulunan TürkTraktör'de şu anda 71 
kişi görev yapıyor.

"Genç kızları sektörde istihdam 
etmek istiyoruz"

TürkTraktör Kurumsal İletişim Müdürü 
Ebru Arıcan, "Filizlerin Mucizeleri 
Projesi" ile kadınların otomotiv ve 
tarım sektöründeki girişimciliği ve 
istihdamının desteklendiğini söyledi.

Projenin eğitim, istihdam ve tarımda 
kadınların rolü olmak üzere üç 
ayağı bulunduğu aktaran Arıcan, 
kadınların ekonomiye daha fazla katkı 
sağlanmasını istedikleri için projeyi 
başlattıklarını belirtti.

TürkTraktör 
otomotivin 
kapılarını 
kadınlara 
araladı

Haber
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Projeye başlarken TürkTraktör 
fabrikalarındaki saha çalışanlarının 
oranının % 1 olduğuna dikkati çeken 
Arıcan, şöyle devam etti:

"Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı ile 
proje geliştirerek kadınları meslek 
liselerinden otomotiv sektöründe 
çalışabilecekleri alanları seçmelerine 
teşvik edelim, toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimleri verelim ve bu alanlarda genç 
kızlarımızın yetiştirilmesini sağlayalım 
istedik. Geçen yıl 4 bin kişiye ulaştığımız 
projeye, öğrenciler, aileleri, öğretmenleri, 
58 okulumuz ve TürkTraktör'ün gönüllü 
çalışanları eşlik etti."

Otomotiv sektöründe çalışmak isteyen 
her genç kıza çalışma alanlarını 
anlattıklarını ve neler yapabileceklerini 
gösterdiklerini ifade eden Arıcan, bu 
sektörün sadece erkek işi olmadığını 
kadınların da çalışabileceğini, 
çok rahatlıkla bu alanlarda yer 
alabileceklerini anlattı.

TürkTraktör'de 2016'da mavi yaka olarak 
adlandırılan kadın saha çalışanının 1 
olduğunu, bu sayısının 2017'nin sonunda 
71'e ulaştığını bildiren Arıcan, şunları 
söyledi:

"Bu gerçekten bir başarı. Bu yıl meslek 
yüksek okulunda okuyan 100 kız 
öğrencimize bir yıl TEV bursu verdik. 
Türkiye Aile Planlama Vakfı (TAPAV) ile 
geliştirdiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimlerindeki geri dönüşler çok olumlu 

oldu. Genç kızlarımız 'Biz bu mesleği 
seçmek istiyoruz, otomotiv sektöründe 
çalışmak istiyoruz, ne yapmalıyız?' 
demeye başladı. Bu bir süreç. Genç 
kızların bu alanda yetişerek otomotiv 
sektöründe istihdam edilmesini 
istiyoruz."

TürkTraktör'de kadın dostu uygulamalar 
yaptıklarını dile getiren Arıcan, bu 
kapsamda kadın çalışanlara yönelik 
kariyer planlamaları, liderlik ve 
bütünsellik çalışmaları yürüttüklerine 
işaret etti.

Bütün çalışanlarına toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitimleri de verdiklerini 
vurgulayan Arıcan, şöyle konuştu:

"Bu hatlarda, bu üretimde ekonomiye 
katkı sağlarken kadınların rolünü daha 
fazla artırmak istiyoruz. TürkTraktör'ün 
desteğiyle üretime katkı sağlayan 
kadın yetişti. Kadınların pozisyonları 
gelişti, artık müdürlerimiz ve üst 
yöneticilerimiz var. Bugün 71 kişiye 
ulaşan saha çalışanı inanılmaz bir 
oran. Biz bir yıl içinde yapılan projeler, 
geliştirilen uygulamalarla bu oranı 
artırabildik. TürkTraktör'deki kadınların 
kariyer planlamaları, gelişimleri 
hepsi planlama ve odaklanmayla 
yönetiliyor. Saha çalışanları, yönetim 
kademeleri, ofis çalışanlarının mutlu 
bir ortamda çalışmaları isteniyor ve 
istihdama katkılarının daha da fazla 
olmasının beklentisiyle onlar için çeşitli 
uygulamalar geliştiriyoruz. Kadın 

liderlerimize yöneticilik eğitimleri veriyor, 
kadın çalışanlarımızın kariyer planlamaları 
için özel kariyer çalıştayları yapıyoruz. Anne 
olan adaylarımızın hem işe hem ailesine 
verimli olabilmesini sağlıyoruz."

Arıcılık ve karabuğday üretimi projesi

Arıcan, tarımda kadının girişimciliğinin binde 
birin altında olduğuna değinerek Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, çeşitli sivil toplum 
kuruluşları, Ankara Üniversitesi Kalkınma 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(AKÇAM) ve Karabuğday Yetiştiricileri 
ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSADER) 
desteğiyle arıcılık ve karabuğday balı üretimi 
başlattıklarını anlattı.

Proje kapsamında 25 kadın ve ailesinin 
Bilecik'te bir bölgede karabuğday ekmesini 
sağladıklarına, kadınların bunun üzerine iyi 
tarım sertifikası alıp kooperatif kurduklarına 
dikkati çeken Arıcan, şunları kaydetti:

"Kadın girişimi kooperatifiyle ürettikleri 
ürünleri satmaya başlayan kadınlarımız 
artık sahibi oldular, beraber üretip beraber 
satıyorlar. 15 Ekim 2017'de Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından Sayın Emine 
Erdoğan'ın verdiği ödülle bu başarıları 
taçlandı. Kooperatif bu yıl en iyi kadın 
girişimcilik ödülünü aldı. Kadınlarımız şunu 
söylüyor, 'Biz her şeyi üretebiliriz yeter ki 
destek olunsun.' Bizler projenin yürümesine 
destek olan ekip olarak bu yıl da farklı 
açılımlar olsun istiyoruz. Karabuğdayın 
Türkiye'de üretilmesini amaçlıyoruz. Kadın 
kooperatifi girişimciliğinin başarılı olduğun 
gördük. Bu nedenle yerel kalkınmanın 
desteklenmesi için önemli bir proje 
olduğunu düşünüyoruz. Bizim yaptığımız bir 
rol modeldi. Bu projenin başka kurumlarca 
alınıp genişletilmesi en büyük arzumuz."
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Haber

Alman otomotiv devi VW radikal bir karar alarak, ilk üzeri açılabilir SUV'sini 
üreteceğinin haberini verdi!

T-Roc modelinin üzeri açık 
versiyonuna yeşil ışık yakan VW 
markası bu modeli 2020 yılının 
ilk yarısında üreteceğini belirtti. 
Osnabrück’teki fabrikaya yapılacak 
80 milyon euro’luk yatırım 
sayesinde bu üretim için gerekli 
ihtiyaç sağlanmış olacak. Bu hareket 
de markanın üzeri açık otomobil 
üretimindeki kabiliyetli bir fabrikası 
olan Osnabrück fabrikasının bu 
başarıyı hala elinde tuttuğunu 
gösteriyor.

VW Ceo’su Herbert Diess, “VW bir 
SUV markasına dönüyor. T-Roc 
kompakt SUV segmentine yeni 
standartlar getiriyor.

Üzeri açılabilir T-Roc, ürün gamının 
en üst seviyesinde yer alacak. 
Osnabrück fabirkasının bu üretim 
için tercih edilmesi beni gerçekten 
çok memnun etti çünkü bu 
fabrikanın bu tarz otomobillerin 
üretimindeki tecrübesini hepimiz 
çok iyi şekilde biliyoruz.” dedi.

Avrupa otomobil pazarındaki SUV 
ürün yükselişinin farkında olmayan 
yoktur. Özellikle ülkemizde bile artık 
daha çok SUV ve crossover tarzı 
otomobiller tercih ediliyor. Bunun 
en büyük sebebiyse her türlü 
koşulda kullanılabilme özellikleri, 
yerden yüksek yapıları ve geniş iç 
alanları oluyor. VW gibi bir devinde 
pazarın bu şekilde hareket etmesine 
karşı gardını almaması olamazdı! 
Marka bugüne kadar 720 bin adet 
Tiguan teslim etmiş durumda ve 10 
en çok satan modelleri arasında ilk 
üç sıra SUV modellerden oluşuyor!

Volkswagen’den 
radikal bir karar
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Bosch mobilite hizmet sunucusu olma yolundaki dönüşümünü geliştirmeye 
devam ediyor. Şirketin yeni Ağa Bağlı Mobilite Çözümleri bölümü, dijital mobilite 
hizmetlerini geliştirmek ve satmak üzere yaklaşık 600 çalışanı bir araya getirecek.

Bu hizmetler arasında, otomobil 
sürücüleri için araç paylaşımı, ortak 
araç kullanımı ve ağa bağlı hizmetler 
yer alıyor. Berlin’de gerçekleştirilen 
Bosch ConnectedWorld 2018 IoT 
konferansında konuşan Bosch yönetim 
kurulu başkanı Dr. Volkmar Denner şu 
açıklamada bulundu: “Bağlanabilirlik, 
A noktasından B noktasına nasıl 
ulaştığımızı temelden değiştirecek ve 
bu süreç içerisinde günümüzün trafik 
sorunlarının çözümüne yardımcı olacak. 
Bağlanabilirliği, emisyonsuz, stressiz 
ve kazasız mobilite vizyonumuzu 
gerçekleştirmek için kullanıyoruz. 
Bağlanabilirlik muazzam bir iş 
potansiyeli sunuyor. 2025’te, dünya 
genelinde birbirine bağlı yaklaşık 470 
milyon araç yollarda olacak. Bundan 
dört yıl sonra, mobilite hizmetleri ve 
buna bağlı dijital hizmetler pazarının 
değeri 140 milyar Avroya ulaşacak. 
Denner konuyla ilgili olarak: “Ağa bağlı 
otomobiller, Bosch için büyüyen bir 
alan. Bosch sunduğu çözümlerle çift 

haneli büyüme kaydetmeyi planlıyor.” 
dedi. Yeni bölümün mevcut hizmet 
portföyünü daha da genişletmesi 
öngörülüyor. Örneğin, Bosch’un 
mobilite hizmetleri yanlış yöne giden 
sürücülere uyarı gönderiyor ve akıllı 
telefonları otomobil anahtarına 
dönüştürüyor. Bu gelişmelerin en yenisi 
de Amerikan start-up şirketi Splitting 
Fares Inc. (SPLT) tarafından sunulan 
araç paylaşım hizmeti. Denner Berlin’de 
system!e’yi de sundu. Elektromobilite 
için ağa bağlanan hizmetler kitle pazar 
için elektrikli otomobil kullanmanın 
uygunluğunu arttırmayı hedefliyor.

Bosch ortak araç kullanımı işine 
giriyor

Ağa bağlı mobilite alanında büyüyen 
pazarlardan biri de ortak araçla seyahat 
etmeye yönelik çevrimiçi hizmetler 
ve uygulamaları kapsayan ve şoför 
hizmetlerini ve taksileri de düzenleyen 
ortak araç kullanımı. 2022 yılında, dünya 

genelinde ortak araç kullanıcılarının 
sayısının % 60 artış göstererek 685 
milyona yükselmesi öngörülüyor. 
Denner şunları kaydetti: “Bugüne 
kadar bu hizmetlerin çoğu aynı yönde 
seyahat eden veya bir seyahati son 
dakika rezerve eden kişilere yönelikti; 
şirketler ve işe gidip gelenler pek 
öncelikli değildi. İşte, SPLT tam da 
bu noktada devreye giriyor. Yakın 
bir tarihte Bosch tarafından satın 
alınan bu Amerikan start-up şirketi, 
şirketlerin, üniversitelerin veya belediye 
kurumlarının kendi personelleri için 
ortak araç kullanımını düzenlemek 
üzere kullanabilecekleri bir platform 
geliştirdi. Bu B2B yaklaşımı doğrudan 
işe gidip gelenlere odaklanıyor: 
SPLT uygulaması aynı işyerine veya 
okula giderken aracı paylaşmak 
isteyen insanları bir araya getiriyor. 
Uygulamanın bir avantajı da yolculuğun 
iş arkadaşları tarafından paylaşılıyor 
olması; böylece, kullanıcılar hiçbir 
zaman tamamen yabancı olan kişilerle 

Bosch, Ağa Bağlı Mobilite 
Hizmetleri’ni hayata geçirdi

Teknoloji
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aynı araca binmek durumunda 
kalmıyor. Bir algoritma saniyeler 
içerisinde ortak kullanıma uygun bir 
aracın yerini belirleyerek trafikteki en 
hızlı rotayı hesaplıyor ve dolayısıyla, 
çok zaman alan kalkış noktası, 
kalkış zamanı, en iyi rota ve yolcu 
koordinasyonu işlemlerini üstleniyor. 
Ortak araç kullanımı, sinirlere, cüzdana 
ve çevreye iyi geliyor. Şirketler trafik 
hacminin azaltılmasında da rol 
oynayabiliyor. Ağa bağlanabilirlik 
bizim için yalnızca araçları değil aynı 
zamanda taşımacılık yöntemlerini nasıl 
kullandığımızı da yeniden düşünmemizi 
sağlıyor.”

Elektrikli araçlar için dijital hizmetler

Bosch’un yan kuruluşu COUP 2016 
yılından beri Berlin’de kiralık e-scooter 
sunuyor. Geçtiğimiz yıl Paris’te e-scooter 
paylaşımını başlatan hizmet bu yıl da 
Madrid’de sunulacak. Böylece, toplam 
e-scooter sayısı 3.500’e ulaşacak. 
Denner, “Dijital hizmetler elektrikli 
araç kullanmaya ivme kazandıracak.” 
dedi. Bosch CEO’su IoT konferansında, 
elektrikli otomobillere yönelik kapsamlı 
bir ağa bağlı elektrikli güç aktarma 
parçaları sistemi ve yeni hizmet 

çözümleri sunan system!e’yi sundu. Bu 
amaçla, Bosch elektrikli araç sürmeyi 
Bosch Automotive Cloud Suite’ine 
bağladı. Şirket, bu etkileşime dayanan 
web tabanlı hizmetler geliştiriyor. 
Gelecekte, akıllı elektrikli otomobiller 
elektriğin ne zaman tükeneceğini ama 
ayrıca bir sonraki şarj noktasını da 
nerede bulabileceklerini tam olarak 
bilecek.

Kalan mesafe endişesi ortadan 
kaldırılıyor: günlük kullanımı teşvik 
eden hizmetler

Birçok otomobil alıcısı için elektrikli 
bir otomobilin onları yüzüstü bırakma 
endişesi bir engel oluşturuyor. System!e 
de işte tam olarak bunu ele almak 
üzere tasarlandı. Elektrikli sürüş buluta 
bağlandığından, sistem “genişletilmiş 
mesafe tahmini” sunabiliyor. Bu 
da araçtaki mevcut batarya şarjı, 
kalorifer veya klimanın enerji tüketimi 
ve sürücünün sürüş stili ve aracın 
çevresindekiler hakkında algoritmalar 
sunuyor. Bunlar arasında, mevcut 
trafik durumu ve gidilecek rotaya ilişkin 
topografik bilgiler de yer alıyor. Bu 
bilgilere dayanarak, sistem güvenli bir 
şekilde aracın gidebileceği mesafeyi 

hesaplıyor. Bir elektrikli otomobille 
yapılacak daha uzun yolculuklar 
için genişletilmiş mesafe tahmini 
“şarj asistanıyla” destekleniyor. Bu 
hizmet, örneğin Münih’ten Hamburg’a 
kadar bütün şarj noktalarının nerede 
olduğunu bildiği için, gereken şarj 
molalarını önceden planlayabiliyor; 
ayrıca, ödeme sürecini de yönetiyor. 
Örneğin, restoranlar, kafeler ve 
alışveriş seçenekleri hakkında sunulan 
ek bilgiler sayesinde, sürücüler şarj 
süresini en iyi şekilde değerlendirerek 
rahatlayabiliyor. Üçüncü bir hizmet 
de akıllı evlerde araç şarjını yöneterek 
enerji kullanımını optimize ediyor. 
Elektrikli otomobili, akıllı evin elektrik 
şebekesine entegre ediyor. Bu da 
otomobilin bataryasının, evdeki güneş 
enerjisinin elektriğe dönüştürülmek 
üzere depolanmasını destekliyor. Gün 
boyunca otomobil, güneş enerjisini 
saklayarak, gece bunu gerektiği gibi 
geri kullanıyor. Denner şunları kaydetti: 
“Bosch için mobilite otomobillerin 
ötesine geçiyor. Çok çeşitli alanlardaki 
teknolojik uzmanlığımız çapraz 
uygulama ekosistemlerini geliştirmek 
ve çalıştırmak için bizi benzersiz bir 
konuma getiriyor.”
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Yapılan seçimle ODD’nin yeni Başkanı Ali 
Bilaloğlu oldu. Bilaloğlu bu görevi 2020 yılında 
yapılacak bir sonraki seçime kadar devam 
ettirecek. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği 32. Genel 
Kurulu tamamlandı. 32. Genel Kurul'da 2010 
yılından bu yana Başkanlık görevini yürüten 
Mustafa Bayraktar’ın yerine Doğuş Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Bilaloğlu 
getirildi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 32. 
Olağan Genel Kurul toplantısı ile yeni yönetim 
ve denetleme kurulu üyeleri seçildi.
Türk otomotiv sektörünün 47 markasını 
çatısı altında barındıran Otomotiv 
Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 32. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2017 
yılının otomotiv sektörü değerlendirmesi ve 
2018 yılı beklentilerinin paylaşıldı.

ODD’de Mustafa Bayraktar 
bayrağı Ali Bilaloğlu’na devretti

Doğuş Otomotiv CEO’su
 ALİ BİLALOĞLU

ODD’nin 2018-2020 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu 
Üyeleri isimleri şöyle:

Yönetim Kurulu:

Ali Bilaloğlu 
(İcra Kurulu Başkanı- Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.)
Bora Koçak 
(Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı-Çelik Motor Ticaret A.Ş.)
Ali Haydar Bozkurt 
(CEO- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.)
Şükrü Bekdikhan 
(Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü – Mercedes Benz Türk A.Ş.)
Özgür Yücetürk 
(Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.)
Dr. Berk Çağdaş 
(Genel Müdür- Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.)
Hakan Tiftik 
(İcra Kurulu Başkanı – Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.)

Denetleme Kurulu:

Altan Aytaç 
(Fiat Marka Direktörü- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.)
Özcan Keklik 
(Genel Müdür- Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti.)
Mustafa Bayraktar 
(Yönetim Kurulu Başkanı – Bayraktar Grubu)

Yönetim Kurulu Yedek:

Önder Göker 
(Genel Müdür – Hyundai Assan Otomotiv San. Ve Tic. )
Sinan Özkök 
(Genel Müdür- Nissan Otomotiv A.Ş.)
Halil Karagülle 
(Genel Müdür- Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş.)
Zafer Başar 
(Genel Müdür- Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.)
Bülent Kılıçer 
(Genel Müdür Yardımcısı – Honda Türkiye A.Ş.)

Denetleme Kurulu Yedek:

İbrahim Anaç 
(Genel Müdür- Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.)
Ümit Karaarslan 
(Genel Müdür – Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.)
Sabri Sözen 
(Genel Müdür- Volvo Cars Turkey Otomobil Ltd. Şti.)
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Cep telefonları hayatımızın değişmez 
bir parçası. Bu cihazları doğru 
kullanarak bizlere vereceği hasarı 
minimuma indirmek mümkün. 
Telefon kullanırken nelere dikkat 
etmeliyiz ?

Her gün birçoğumuz günün ortalama 
2-4 saatini başımız öne eğik şekilde 
mail, mesaj ya da sosyal medya 
trafiğinde geçiriyoruz. Yani boyun 
omurlarımıza yılda 700 ila 1400 
saat ek stres yüklüyoruz. Lise 
öğrencilerinde ise bu süre yaklaşık 
5000 saati buluyor. Acıbadem 
Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural 
Aydın, başta cep telefonu olmak 
üzere mobil cihazların kullanımı ve 
düşük ergonomiye bağlı olarak bel, 
boyun fıtıkları, boyun kökenli baş 
ağrıları, tendon hasarlanmaları ve 
sinir sıkışmalarının görülme sıklığının 
arttığına dikkat çekiyor ve bunun 
çözüm yollarını anlatıyor. Telefon 
kullanırken nelere dikkat etmeliyiz

Cep telefonunu daha düzgün 
kullanmak için bunları 
yapabilirsiniz

• Cep telefonunuzu kullanırken 
başınızı eğmek yerine telefonunuzu 
kaldırın.
• Ekranı okurken telefonunuzu çene 
hizası veya biraz altına gelecek 
şekilde konumlandırın. Telefonunuzu 
kucağınızda veya göğüs yüksekliğinin 
altında tutmaktan kaçının.

• Mesaj, mail yazarken başparmağa 
alternatif diğer parmaklarınızı da 
kullanmaya çalışın. Telefonu tek elle 
kullanmak yerine mümkün olduğunca 
düz bir yüzeye koyun ya da bir elle 
telefonu tutarken diğer elle yazmaya 
çalışın.

• Başparmağınızla yazarken 
parmağınızı bükmek yerine parmak 
içiyle yazmaya gayret edin.

Bileklerin düz olmasına dikkat edin

• Bileklerinizi mümkün olduğunca 
rahat ve düz tutun.

• Cihazlarınızı kullanırken bilekleriniz 
ve parmaklarınızdaki gerginliğini en 
aza indirin. Mümkün olduğunca dik 
bir şekilde durun.

• Boyunda düzleşme ve omuz başında 
içe dönüklüğe sebep olmasından 
dolayı aşağıya uzun süreli bakmaktan 
sakının.

• Akıllı cihazınızı boynunuzun 
rotasyon da denilen dönmesine 
sebep olacak bir yere koymayın.

Sesli mesajları kullanın

• Mesajlarınızı mümkün olduğunca 
kısa tutun ya da ses tanıma 
yazılımlarını kullanın. Fazla tuş 
vuruşu daha fazla bilek-parmak 
yorgunluğuna neden olacaktır.

• Dokunmatik ekranlı telefonlarda 
mesajlaşırken, telefonunuzu dikey 
bir konumda kullanın. Bu, yazarken 
tuşa basmak için baş parmağınızın 
ulaşması gereken alan miktarını 
azaltacaktır.

• Uzun süreli çalışmalar için cep 
telefonu veya tablet kullanmayın.

• Yazma sürenizi 10-15 dakikaya 
sınırlayın. Her 15 dakikada en az 
2-3 dakika küçük molalar verin. 
Telefonunuzu sessize alarak bu 
küçük molaların kesintiye uğramasını 
engelleyin.

Akıllı telefonları 
kullanırken nelere 
dikkat etmeliyiz!

41
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Türkiye otomotiv sanayiine yön 
veren 14 büyük üyesiyle sektörün 
çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), 44’üncü Olağan 
Genel Kurulu’nu Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün 
de katılımlarıyla İstanbul’da 
gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisinin 
lokomotif sektörlerinden otomotiv 
sanayiinin ulaştığı konumun 
değerlendirildiği ve otomotivin 
geleceğine ilişkin görüşlerin 
paylaşıldığı genel kurulda, 2010 
yılından bu yana OSD Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak başarıyla 
görev alan Kudret Önen, yeni 
dönemde görevi Haydar Yenigün’e 
devretti. 

Yeni yönetim kurulu başkanı 
ve yönetim kurulu üyelerinin 
belirlendiği olağan genel kurul 
toplantısında, OSD’nin Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na Haydar Yenigün 
seçildi. OSD’nin yeni yönetim kurulu 
üyeleri ise, başkan vekili Süer Sülün, 
başkan yardımcıları Cengiz Eroldu, 
Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, 
muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler 
Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, 
Marco Votta, Necdet Şentürk, Okan 
Baş, Serdar Görgüç, Tuğrul Arıkan 
şeklinde belirlendi. 
 
“Dünyada üretilen her 100 aracın 
neredeyse 2’si Türkiye’den”

Düzenlenen genel kurulda 2017 
yılına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Kudret Önen, “Ülkemiz, 
2017 rakamları ile neredeyse 
dünyada üretilen her 100 araçtan 
ikisinin üretildiği önemli bir üretim 
merkezi haline gelmiştir. Üretiminin 
% 79’unu ihraç eden sanayimiz, 12 
yıldır ülkemizin ihracat lideri olup, 
2017 senesinde ülkemiz ihracatının 
% 18,2’sini gerçekleştirmiştir. 2017 

senesi otomotiv ihracatımız 29 milyar 
dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. 
Günümüzde küresel ekonomiyi 
şekillendiren, ulusal ekonomilere 
ciddi katkı sağlayan ve yaşamımızın 
değişmez parçası haline gelen 
otomotiv sanayii, ülkemizde de 
imalat sanayimiz ve ihracatımıza 
yaptığı katkılarla ülke ekonomimizin 
çok önemli bir parçası haline 
gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Stratejiler yeni teşviklerle 
donatılmalı”

Türkiye otomotiv sanayisinin 
sürdürülebilir büyümesi için 3 
kritik noktaya dikkat çeken Kudret 
Önen, rekabetçiliğin sürdürülmesi, 
yeni yatırımların çekilmesi ve yeni 
projelerin Türkiye’de devreye 
girmesinin çok önemli olduğunu dile 
getirdi. Kudret Önen, “Sanayimizin 
ihtiyaç duyduğu kararların hızla 
alınması, kamu kurumları arasında 
koordinasyonun sağlanması ve 
sanayi ile koordinasyon halinde 
çalışılmasının sürdürülebilir başarı 
için şart olduğuna inanıyorum. Bu 
işbirliği, sanayimizin sürdürülebilir 
rekabetçiliği için tespit edilen 
alanlarda çalışma yapılması 
ve strateji geliştirilmesi ve yeni 
teşvikler ile donatılması üzerine 
kurulmalıdır. Ülkemizin ihracat lideri 
otomotiv sanayiinin sürdürülebilir 
rekabetçiliğini ve büyümesini devam 
ettirmesi amacıyla kısa, orta ve uzun 
vadeli stratejilerin geliştirilmesi 
gereklidir” diyerek sözlerini 
sürdürdü.

“İç pazar yeni yatırım çekilmesi 
için önemli, Brexit özellikle takip 
edilmeli!”

Yerli ürün portföyünün genişlemesini 
sağlamak, dış ticaret dengesine katkı 

Otomotiv Sanayii Derneği’nde Bayrak Değişimi!

Kudret Önen başkanlık görevini 
Haydar Yenigün’e devretti!

Türkiye otomotiv sektörünün 
çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii 
Derneği’nin (OSD), 44’üncü 
Olağan Genel Kurulu’nda 
bayrak değişimi yaşandı. Göreve 
geldiği 2010 yılından bu yana 
Otomotiv Sanayii Derneği’nin 
yönetim kurulu başkanlığını 
başarıyla sürdüren Kudret Önen, 
yeni dönemde görevi Haydar 
Yenigün’e devretti. Düzenlenen 
Olağan Genel Kurul toplantısında 
Otomotiv Sanayii Derneği’nin yeni 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
Haydar Yenigün seçildi.  

KUDRET ÖNEN - DR. FARUK ÖZLÜ - HAYDAR YENİGÜN



sağlamak ve ülke ekonomisi ile 
ihracata ciddi ivme kazandırmak 
açısından yeni yatırım çekilmesi 
için iç pazarın ciddi önem taşıdığını 
da belirten Kudret Önen, “Yatırım 
teşvikleri, özellikle Kuzey Afrika ve 
Orta Avrupa ülkeleri ile rekabet 
edecek konuma getirilmelidir. 
Brexit konusu özel olarak takip 
edilmeli ve sanayimiz ihracatını 
negatif etkilemeyecek önlemler 
alınmalıdır. Lojistik konusu 
sanayimiz ihracatını destekleyecek 
şekilde geliştirilmeli ve yeni 
teşvikler planlanmalıdır. Küresel 
gelişmeleri yakından takip etmek 
ve sanayimizin rekabetçiliğinin 
gelişmesini sağlamak için gereken 
tedbirleri hızlı ve etkili bir şekilde 
almak, rekabetin hızla ve sürekli 
arttığı iş ortamında zorunluluk 
haline gelmiştir” dedi.

“Görevi devretmenin tam 
zamanı olduğuna inanıyorum”

OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı 
sürecince çok mutlu bir dönem 
geçirdiğini belirten Kudret Önen, 
“Üyelerimiz ve derneğimiz 
çalışanları ile beraber sanayimizi 
en iyi şekilde temsil etmeye, 
sanayimizin rekabetçiliğinin 
arttırılması için destek olmaya 
çalıştım. Bu dönem içinde 
üyelerimiz her yıl beni başkan 
seçerek derneğimiz için çok önemli 
olan yönetimde devamlılık ilkesini  
destekleyerek başkanlığımın 
devamı için oy kullandılar.  Ama 
her dönemin bir sonu olmalı, 
Sanayimizin rekorlar kırdığı bu uç 
noktada, bu yıl, görevi devretmenin 
tam zamanı olduğuna inanıyorum. 
Bu duygular ile, tekrar aday 
olmamaya karar verdiğim  OSD 
Yönetim Kurulu görevim süresince, 
bana verdiğiniz destek için içten 
teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı. 

Haydar Yenigün:  Önceliğimiz 
sektörü “geleceğe” hazırlamak

Kudret Önen’e 2010 yılından 
bugüne büyük bir özveri ve 
başarı ile yürüttüğü başkanlık 
görevi nedeniyle teşekkürlerini 
sunduğunu ifade eden Haydar 

Yenigün ise, “Sektörün çatı örgütü 
olan bu değerli ve prestijli derneğe 
başkanlık yapmak çok özel bir 
yaklaşım ve beceri gerektiriyor. 
Kudret bey bunu en mükemmel 
şekilde yerine getirdi. Ben bu 
derneğin başkanlık görevini bir 
bayrak yarışı olarak görüyorum. 
Sizler bugün bayrağı bana 
devrettiniz. Bunun değerini en 
üst seviyede hissettiğimi bilmenizi 
isterim. Üreterek büyümeye 
inanan biri olarak, sektörümüzü 
bugünkünden çok daha iyi 
konumlara getirmek, büyütmek, 
çeşitlendirmek ve en önemlisi, 
içinde bir çok belirsizlikler içeren 
“geleceğe” hazırlamak, benim 
de en önemli önceliğim olacak. 
Sizlerin de desteği ile rekabetin 
üzerinde yer alan bu görevi 
layıkıyla yerine getireceğime 
inanıyorum” açıklamasını yaptı.

İhracat, Teknoloji ve Yan Sanayii 
Başarı Ödülleri sahiplerini 
buldu!

2017 yılında ihracat yapan OSD 
üyelerine İhracat Başarı Ödülleri 
verildi. Verilen İhracat Başarı 
Ödülleri Platin Plaket, Altın 
Plaket, Altın Madalya ve Gümüş 
Madalya şeklinde 4 ana kategoride 
sınıflandırıldı. 1 milyar doların 
üzerinde ihracat yapan firmalar 
Platin Plaket, 500 ve 1 milyar dolar 
arasında ihracat yapan firmalar 
Altın Plaket, 100 ila 500 milyon 
dolar arasında ihracat yapan 
firmalar Altın Madalya, 30 ile 
100 milyon dolar ihracat yapan 
firmalar ise Gümüş Madalya ile 
ödüllendirildi.
 
Ayrıca kalite ve teslimat 
güvenilirliği, teknoloji 
geliştirmedeki işbirliği ve 
rekabetçilik gibi kriterler esas 
alınarak OSD  üyeleri tarafından 
yapılan değerlendirme ile 
Yan Sanayi Başarı Ödülleri de 
sahiplerine teslim edildi. Bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen Teknoloji 
Başarı Ödülleri kapsamında ise 
Türk Patent Enstitüsü verilerine 
göre 2017 yılında patent tescilleri 
bulunan OSD üyesi firmalar ödül 
almaya hak kazandı.

İhracat Başarı Ödülü almaya hak 
kazanan firmalar;
 
Platin Paket
1. Ford Otomotiv Sanayii A.Ş. 
(4 Milyar 822 Milyon ABD Doları)
2. Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş. 
(4 Milyar 473 Milyon ABD Doları)
3. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 
(3 Milyar 256 Milyon ABD Doları)
4. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 
(3 Milyar 182 Milyon ABD Doları)
5.  Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
(1 Milyar 986 Milyon ABD Doları)
 
Altın Paket
1. Mercedes Benz Türk A.Ş. 
(981 Milyon ABD Doları)
 
Altın Madalya
1. MAN Türkiye A.Ş. 
(405 Milyon ABD Doları)
2. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 
(317 Milyon ABD Doları)
3. Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş. 
(171 Milyon ABD Doları)
4. Honda Türkiye A.Ş. 
(169 Milyon ABD Doları)
5. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 
(135 Milyon ABD Doları)
6. Karsan Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. 
(122 Milyon ABD Doları)
 
Gümüş Madalya
1. Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
(71 Milyon ABD Doları)
 
Yan Sanayii Başarı Ödülü almaya hak 
kazanan firmalar;

1. Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
2. Norm Civata San. ve Tic. A.Ş.
3. Serdar Plastik San. ve Tic. A.Ş.
 
Teknoloji Başarı Ödülü almaya hak 
kazanan firmalar;

1. Ford Otomotiv San. A.Ş. 
(59 patent tescili)
2. Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
(19 patent tescili)
3. MAN Türkiye A.Ş. 
(9 patent tescili)
4. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(7 patent tescili) 
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 
(7 patent tescili)
5.Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 
(5 patent tescili)
6. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 
(4 patent tescili)
 Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 
(4 patent tescili)
7. Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş. 
(1 patent tescili) 43
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Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, "Yan sanayisi 
ve ana sanayisiyle 
birlikte, otomotiv 
sanayimizin güçlü 
yapısı, güçlü yan 
sanayi tecrübemiz, 
kalifiye iş gücümüz, 
gelişmekte olan 
pazarlara yakınlığımız 
gibi avantajlar, 
küresel oyuncu olma 
hedefimizde, elimizi 
güçlendiriyor." dedi...

Bakan Özlü, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) konferans 
salonunda düzenlenen, Taşıt Araçları ve 
Yan Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) 
40. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 
yaptığı konuşmada, TAYSAD üyelerinin 
birçok ülke ekonomisinin lokomotifi olan 
otomotiv sanayisine güç verdiğini ve yan 
sanayisi güçlü olan sektörlerin, istikrarlı 
bir biçimde büyüyeceğini ispat ettiğini 
söyledi.

Özlü, otomotiv tedarik sanayisinin yeni 
sanayi devrimine uyum noktasında 
öncülük edeceğine inandığını, çünkü 
teknolojik gelişmelere liderlik edecek 
sektörlerin başında otomotiv endüstrisi 
ve bu sektörü destekleyen yan sanayinin 
geldiğini kaydetti.

Türk otomotiv sektörünün tüm gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi kalkınmaya öncülük 

eden sektörlerin başında geldiğini 
vurgulayan Bakan Özlü, "Demir-çelik, 
plastik, dokuma, cam, boya, elektronik, 
yedek parça, tamir, sigorta gibi birçok 
sektör, otomotivle etkileşim halindedir. 
Birçok sektör, otomotiv sanayisinin 
yörüngesinde hayat bulmaktadır. 
Sanayileşmiş ülkelerin birçoğunda, 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar, ülkelerin en büyük şirketleridir." 
diye konuştu.

Bakan Özlü, sektörün aynı zamanda 
üretim ve ihracat gibi temel ekonomik 
göstergeler bakımından, ülke için hayati 
öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, 
şöyle devam etti:

"Ülkemizin toplam ihracatı içinde en 
büyük pay otomotiv sektörüne aittir. 
Türk otomotiv sektörü 2017 yılını rekor 
bir ihracat rakamı ile kapatmıştır. Son 

12 yıldır ülkemizin ihracat şampiyonu 
otomotiv sektörümüzdür. 2017 yılında 
elde edilen yaklaşık 29 milyar dolarlık 
ihracat Türk sanayisi için gurur vericidir. 
Bizleri son derece memnun eden bir 
diğer husus ise ürettiğimiz araçların 
% 80'ini ihraç ediyor olmamızdır. Türk 
otomotiv sektörünün 2018 yılında yeni bir 
ihracat rekoruna imza atacağına yürekten 
inanıyoruz."

"Türkiye'nin otomobili Türk otomotiv 
sektörüne sıçrama yaptıracaktır"

Otomotiv yan sanayisinin teknolojinin 
en hızlı geliştiği sanayi kollarının başında 
geldiğini aktaran Özlü, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Dolayısıyla, dünya pazarlarındaki 
hızlı değişim sürecini yakından takip 
etmek, rekabet gücümüzü korumak 

“Otomotiv sektöründe küresel 
bir oyuncu olacağız”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
FARUK ÖZLÜ
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zorundayız. Bunun için ise sürekli 
yatırım yapmamız, kendimizi 
Ar-Ge, inovasyon ve tasarımla 
donatmamız gerekiyor. Ayrıca, 
sektörün ideal olarak toplam 
cirosunun % 10 kadarını 
yatırıma ayırması, özellikle Ar-
Ge yatırımlarına öncelik vermesi 
gerekiyor.

Otomotiv tedarik sanayi 
firmalarımızın Ar-Ge ve tasarım 
konusunda yüksek bir farkındalıkla 
hareket etmesi zorunludur. 
Memnuniyetle görüyoruz ki 
firmalarımız bu farkındalığa 
sahiptirler. Bakanlık kayıtlarımızda 
yer alan Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinin % 10'u, otomotiv yan 
sanayisine aittir."

Bakan Özlü, "Yan sanayisi ve 
ana sanayisiyle birlikte otomotiv 
sektöründe küresel bir oyuncu 
olacağız. Otomotiv sanayimizin 
güçlü yapısı, güçlü yan sanayi 
tecrübemiz, kalifiye iş gücümüz, 
gelişmekte olan pazarlara 
yakınlığımız gibi avantajlar, küresel 
oyuncu olma hedefimizde, elimizi 
güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.
Yerli marka otomobilin yerli tedarik 
sanayisine de çok büyük katkı 
sağlayacağının altını çizen Özlü, 
şöyle devam etti:

"Türkiye'nin otomobili Türk 
otomotiv sektörüne sıçrama 
yaptıracaktır. 'Bilim merkezi, 
teknoloji üssü, ileri sanayi 
ülkesi Türkiye' hedefi; bizim 
için kaçınılmaz bir hedeftir. Bu 
hedefe mutlaka ulaşacağız. 
Bu hedefe doğru yürürken, en 
büyük partnerlerimizin başında 
yan sanayisiyle birlikte otomotiv 
sektörü geliyor.

Bizler, hükümet ve bakanlık olarak, 
yoğun rekabet ortamında, sizlerin 
elini güçlendirmek için her türlü 
tedbiri alamaya, sizlere her türlü 
desteği vermeye hazırız. Türkiye'nin 
Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı 
çerçevesinde, otomotiv yan 
sanayinin, çok büyük bir misyona 
sahip olduğunun farkındayız."
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“Tüm Oto Kiralama Kuruluşları 
Derneği Yönetim kurulu 
Başkanlığı’na 
İnan Ekici seçildi”

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı
İNAN EKİCİ

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları 
Derneği’nin (TOKKDER) 19. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 15 Mart 2018 tarihinde 
gerçekleştirildi. Yeni dönemde görev 
yapacak olan TOKKDER yönetim kurulu, 
İnan EKİCİ (Avis Avis Filo & Budget & 
Zipcar), Ayşegül GÜLGÖR (Garanti Filo), 
Oğuz PETORAK (TEB Arval ), Timur KAÇAR 
(ALD Automotive), F. Türkay OKTAY 
(LeasePlan), Önder ERDEM (Hedef Filo), 
Barbaros ÇITMACI (Fleetcorp), Mürşit 
UNAT (Oto Plan) ve Özarslan A. TANGÜN 
(Enterprise)’den oluştu. 

15 Mart 2018’de Point Hotel Barbaros’ta 
gerçekleştirilen Tüm Oto Kiralama 
Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) 
19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na 
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. 
BAĞLIKAYA’nın yanı sıra Otomotiv Sanayii 

Derneği (OSD) Genel Sekreteri Osman 
SEVER ve Otomotiv Distribütörleri 
Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri 
ERCE konuk olarak katıldı. 

TOKKDER 19. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda iki yıl için görev yapacak 
olan TOKKDER yönetim, denetim ve 
disiplin kurulları asıl ve yedek üyeleri 
seçildi. Genel Kurul Toplantısı sonrası 
gerçekleştirilen ilk TOKKDER Yönetim 
Kurulu toplantısında ise İnan EKİCİ 
TOKKDER Yönetim Kurulu başkanlığına 
seçildi. 

Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmasında İnan EKİCİ, TOKKDER’in 
üyelerinden aldığı güç ile daha 
geniş kitlelere hitap etmek için yeni 
yönetim kurulunun çaba göstereceğini 

ve Türkiye’nin her bölgesinde 
TOKKDER’in temsil gücünü artırmak 
için çalışacaklarını belirtti. Yeni 
dönemde TOKKDER’i sektör adına daha 
yönlendirici bir pozisyona taşımayı 
amaçladıklarını ifade eden İnan EKİCİ, 
bu doğrultuda lobi faaliyetlerini proaktif 
olarak sürdürmenin önemine işaret 
etti. Konuşmasında TOKKDER’in yeni 
dönemde tanıtım faaliyetlerine daha 
fazla kaynak ayıracağını vurgulayan 
EKİCİ, ülkemizde araç kiralama bilincinin 
toplumun her kesiminde oluşması için 
birçok yeni faaliyete imza atacaklarını 
ifade etti. Sektör ile ilgili meslek 
örgütleri ile ilişkilerin ve sinerjinin 
geliştirilmesinin önemine dikkat çeken 
EKİCİ yeni dönemde dernek olarak 
Ticaret Odası’nda da aktif görev almak 
istediklerini sözlerine ekledi.

1970 yılında Adana‘da doğan İnan 
EKİCİ, 1991 yılında Ankara Üniversitesi, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümü‘nden mezun olduktan sonra 
sırasıyla; Gazi Üniversitesi’nde Şehir ve 
Çevre Bilimleri, Londra City University’de 
Makro Ekonomi, İnsan Kaynakları ve 
University of North London’da İşletme 
eğitimi almıştır. Koç Gurubu'na katıldıktan 
sonra ise Koç Üniversitesi, Insead 
Business School, Stanford Üniversitesi 
ve Harward Business School’da 
liderlik eğitimleri ile yönetici geliştirme 
programlarına katılmıştır. 

İş yaşamına Londra Cyprus Credit Bank‘ 
ta başlayan İnan EKİCİ, 1995 yılında 
Türkiye‘ ye dönerek 2000 yılına kadar 
Ford Otomotiv San. A.Ş.‘de Bölge Müdürü 
olarak görev yapmış, 2001 – 2006 yılları 

arasında Otokoç Otomotiv Tic. San. A.Ş. 
de sırasıyla Adana ve Ankara’da Şube 
Müdürü olarak çalışmıştır. EKİCİ, 2006 
yılından bu yana ise Otokoç Otomotiv 
Tic. San. A.Ş. / Türkiye’de Avis, Avis 
Filo, Budget ve Zipcar’ dan sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütmektedir. Otokoç Otomotiv’in araç 
kiralama hizmetlerini sunduğu diğer 
ülkeler de (Azerbaycan, Kazakistan, K. 
Irak, Macaristan, K. Kıbrıs, Gürcistan, 
Ukrayna ve Yunanistan) yönetimsel olarak 
EKİCİ’ye bağlı bulunmaktadır.

Junior Chamber International, Mülkiye 
Birliği, Çankaya Rotary Kulübü, Skal 
İstanbul ve DEIK Macaristan İş Konseyi 
Yürütme Kurulu üyesi olan İnan EKİCİ, 
evli ve 2 çocuk babasıdır. İnan EKİCİ, iyi 
derecede İngilizce bilmektedir.

Haber
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Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 
122 bini tonu aşan toplam 
satışı ve % 24,9’luk pazar 
payı ile Türkiye madeni 
yağlar ve kimyasallar pazarı 
liderliğinde 8. yılına girdi. 
İhracatı 10 bin tonu geçen 
Petrol Ofisi, ihracat yaptığı 
ülkeler arasına ilk kez Şili 
ve Pakistan’ı da ekleyerek, 
uzak pazarlara erişim 
gücünü gösterdi.

Petrol Ofisi, 
Madeni 
Yağlar ve 
Kimyasallar 
Pazarı’ndaki 

Petrol Ofisi Satış Direktörü
ULVİ KILIÇ

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar 
sektörünün lideri Petrol Ofisi, madeni 
yağlar ve kimyasallar pazarındaki 
liderliğinde 8. yılına girdi. Petrol Ofisi, 
Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) 
verilerine göre % 24,9’luk pazar payı 
ile 2010’da üstlendiği liderliği, aralıksız 
olarak 2017’de de sürdürdü.

Toplam satışları 122 bin tonu aşan 
Petrol Ofisi, 4 kıtada 33 ülkeye 
gerçekleştirdiği ihracatında ise 10 
bin tonu aşan bir rakama ulaştı. 
Başlıca ihraç pazarları arasında, 
Irak, Romanya, KKTC, Azerbaycan, 
Gürcistan, Yemen, Libya, Tunus, 
Pakistan, Şili, Rusya, Kosova ve Bosna 
Hersek gibi ülkeler yer aldı. Pakistan 
ile Şili, aynı zamanda ilk kez ihracat 
yapılan pazarlar olma özelliğini taşıdı 
ve Petrol Ofisi’nin uzak pazarlara 
erişim gücünü de ortaya koydu.

İleri teknoloji ve yaygın satış ağı ile 
başarı sürüyor

Petrol Ofisi Satış Direktörü Ulvi 
Kılıç, madeni yağlar ve kimyasallar 
pazarında Türkiye liderliğini 8 yıl 
boyunca elde tutma başarısının 
müşterilerine ileri teknolojiyi sunma 

ve yaygın satış ağı ile sürdüğüne 
dikkat çekti. Kılıç, “Kocaeli Derince’deki 
fabrikamızın her zaman en ileri teknoloji 
ile üretim yapmasını sağlayacak 
yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bu 
sayede müşterilerimize en yüksek 
performansa sahip kaliteli ürünler 
sunuyoruz” dedi. Petrol Ofisi akaryakıt 
istasyonları, Maxima – Maximus Yağ 
Değişim Merkezleri ve distribütör ağı 
ile ürünlerinin yurt çapında 16 bin 
noktada satışa sunulduğunu belirten 
Ulvi Kılıç, “Alanlarında uzman Petrol 
Ofisi çalışanları ve sürekli en güncel 
bilgilerle donatılmalarını sağladığımız 
çözüm ortaklarımız, yaygın satış ağımızın 
başarısını ve aynı zamanda müşteri 
memnuniyetini sürdürülebilir kılıyor” 
şeklinde konuştu.

geleneksel liderliğini 
sürdürdü
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Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan Karsan, yerli 
üretim Jest, Atak ve Star modelleriyle Avrupa’yı taşımaya devam ediyor. Karsan, son 
olarak 8,1 metre uzunluğundaki otobüs modeli Atak’tan Polonya’ya iki adet ihraç etti. 
Böylece, firmanın yurt dışına ihraç edilen toplam Atak sayısı 153 adet oldu.

Kuruluşunun 50. yılını geride 
bırakan ve Bursa’da yer alan 
iki fabrikasında çağın mobilite 
ihtiyaçlarına uygun modern toplu 
taşıma ve ticari araç üretimi 
gerçekleştiren Karsan, Avrupa 
ülkelerini yerli üretim Jest, Atak 
ve Star ile donatmayı sürdürüyor. 
Karsan, son olarak 8,1 metre 
uzunluğundaki otobüs modeli 
Atak’tan Polonya’ya iki adet ihracat 
gerçekleştirdi. Böylece firmanın 
Avrupa ülkelerine ihraç ettiği 
Atak sayısı 64 adete ulaşırken, 
yurt dışına ihraç edilen toplam 
Atak sayısı 153 adet oldu. Karsan, 
geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 
ihracatın % 52’sini ise AB ülkelerine 
gerçekleştirdi.

Koridor ve koltuk yerleşimindeki 
özgün dizaynı sayesinde, toplamda 
60 kişiye kadar ulaşan yüksek 
yolcu kapasitesi alternatifleri 
sunan Karsan Atak, “Katlanabilir 
Engelsiz Erişim Rampası” ile her 
bir birey için toplu taşıma ilkesini 
gerçekleştiriyor. Karsan Atak’ın 
sahip olduğu Fiat Power Train (FPT) 
motor, Euro V ve Euro VI olmak 
üzere iki farklı emisyon seviyesine 
sahip motor seçenekleri, 186 HP 
güç ve 680 Nm tork değerleriyle 
çevrecilik, yüksek performans 
ve mükemmel yakıt ekonomisini 
standart olarak beraberinde 
getiriyor. Arkada konumlanmış 
motor seyahat konforunu 
artırırken iç mekanda çok daha 
rahat hareket alanı sunuyor.

Yerli üretici Karsan, 
Avrupa’yı taşıyor!

Haber
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Geçen yıl Londra’da görücüye 
çıkan yeni Rolls-Royce Phantom 
Türkiye’de ilk kez sergilendi. 
Fiyatı 1 milyon 406 bin Euro (6 
milyon 545 bin lira) olan aracın 
Türkiye ön siparişleri ise 2019’a 
kadar dolmuş durumda.

Phantom serisinin sekizinci 
modeli olan yeni otomobilin 
tanıtım toplantısında konuşan 
Rolls-Royce Motor Cars Avrupa 
Kurumsal İletişim Müdürü 
Frank Tiemann, “Aracımız 
müşterilerin daha kişisel bir 
model istemleri sonucunda 
ortaya çıktı. Tamamen yeni ve 
çağdaş bir tasarımla yorumlanan 
bu modelde ‘The Gallery” olarak 
adlandırılan bir kişiselleştirme 
özelliği mevcut. Bu konseptle 
100 yıl sonra ilk kez bir aracın ön 
paneli yeniden yorumlanıyor. “Bu 
özellikle araç sahipleri istedikleri 
sanat eserlerini konsoldaki 
tek bir cam levha arkasına 
konumlandırabilecekler” dedi. 
Aracın lansmanını Türkiye’de 
yapıyor olmanın kendilerine 
heyecan verdiğini söyleyen 
Tiemann, “Bir Phantom için 
şu anda sipariş verdiliğini 
düşünürsek araç 6 ay sonra 
sizin oluyor. Geçen yıl Londra 
lansmanından bu yana çok fazla 
talep aldık, pozitif bir geri dönüş 
oldu. Bugünlerde ilk Phantom’lar 
müşterilerine teslim ediliyorlar 
ama rakam vermem biraz 
zor. Türkiye’den de aldığımız 
siparişler var” diye konuştu.

“DünyanIn en sessiz otomobilini 
yaratmak için çabaladık”

Aracın yapım aşamalarında baştan 
sonra yer alan Rolls-Royce Motor 
Cars Mühendislik Departmanı Genel 
Müdürü Andrew Monachan ise aracın 
özelliklerinden söz etti. Yeni model için 
yıllarca süren mühendislik çalışmaları 
yaptıklarını ve bu süreçte markanın 
mimari ve kökensel değerlerinden 
de hiçbir zaman kopmadıklarını 
belirten Monachan, “Araçla beraber 
ilk çalışmaya başladığımızdan bu 
yana 6 sene geçti. Dizayn ve tasarım 
aşaması çok uzun sürdü. Mühendislik, 
alt yapı ve alüminyum şasesi ise beş 
sene öncesinden belliydi. Phantom, 
markanın duyurduğu üzere tamamen 
yeni, alüminyum yürüyen aksam üzerine 

oturtulmuş ilk modelidir. Araç daha 
sağlam, hafif ve sessizdir. Eskisine göre 
% 30 daha dinamik olan yeni Phantom 
iyi bir sürüş konforu sağlıyor. Dünyanın 
en sessiz otomobilini yaratmak için 
çabaladık. Bunun için otomobilin 
etrafında 6 mm iki katmanlı cam, 130 
kilogram fazla ses yalıtımı, daha iyi ses 
izolasyonu için beyaz gövde içerisinde 
en büyük alüminyum eklemler ve 
yüksek emici materyaller kullanıldı. 
Bütünüyle yeni 6.75 litrelik ikiz turbo 
V12 motoru, yeni Phantom’un kalbinin 
sessizce atmasını ve ayarlanmış güç 
ve performans seviyesini sağlıyor. 
Mühendisler ayrıca uydu destekli vitesi, 
arka tekerlek direksiyonunu ve perde 
arkasında kalan teknolojinin birçoğunu, 
zahmetsiz bir deneyim sağlamak için 
dikkatle uyguladı” diye konuştu.

6 buçuk milyon liralık 
yeni Rolls-Royce 
Phantom Türkiye’de 
ilk kez sergilendi

49
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Türkiye’nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, kurumlar 
veritabanında büyük bir güncelleme gerçekleştirdi. Restoranlardan sinemalara, 
AVM’lerden iş merkezlerine kadar farklı kategorilerde çok fazla sayıda kurumun 
yer bilgisini haritasına ekleyen Yandex, veritabanını zenginleştiren bu güncellemeyi 
dünyada 105 milyondan fazla kurumun bilgisine sahip olan Foursquare ile iş birliği 
yaparak gerçekleştirdi.

Türkiye’nin sevilen ve en 
popüler uygulamalarından 
biri olan Yandex Navigasyon, 
Türkiye pazarına yatırım 
yapmaya devam ediyor. 200’ü 
aşkın haritacının üzerinde 
çalıştığı ve tamamen Yandex’e 
ait yeni harita altyapısını 2018’de 
kullanıcılarının hizmetine sunan 
Yandex Navigasyon, kurumlar 
veritabanında da önemli 
iyileştirmeler yaptı. Yandex, 
konum bilgileri teknolojisi 
sunan Foursquare’den aktardığı 
kurum bilgilerini filtreleyerek 
en güncel halleriyle veri 
tabanına ekledi. Kullanıcılar 
bu güncelleme sayesinde, 
küçük işletmelerden yeni 
açılan yerlere kadar aradıkları 
mekânları ve kurumları rahatça 
bulabilecekler.

Yandex Navigasyon ilk aşamada 
restoran, kafe, sinema, tiyatro, 
müze, AVM, mağaza, iş merkezi 
ve güzellik salonları gibi çeşitli 
kategorilerde çok sayıda kurum 
bilgisini haritasına ekleyerek 
veritabanını güncelledi. Yandex, 
çalışmanın devamında yaklaşık 
3 kat daha veri üzerinde 
çalışma yaparak milyonlarca 
kurum bilgisini bu yıl içerisinde 
haritasına yansıtmayı hedefliyor.

Yandex Navigasyon, kurum 
bilgilerinde büyük bir 
güncelleme için Foursquare 
ile iş birliği yaptı

Teknoloji
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Tofaş, 2017 yılına ait “Faaliyet 
Raporu” nu yayınladı. Söz konusu 
raporda yer alan önsözde, 
değerlendirmelerde bulunan 
Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Tofaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 
hem Türkiye hem de Tofaş’ın 
2017’de ekonomik olarak 
önemli başarılar elde ettiğini 
söyledi. Geride bıraktığımız 
yılda küresel ekonominin yaygın 
bir toparlanma içine girdiğini 
belirten Ömer M. Koç, Türkiye’de 
toplam otomotiv satışlarının 
son 3 senedir 1 milyon adet 
seviyesinde seyrettiğini, ithal 
ürün pazar payının gerilediğini, 
ihracat ve üretimde ise rekorlar 
kırıldığına dikkat çekti.

İhracatta pazar çeşitliliği artıyor
Koç, yıllık 450 bin araçlık 
üretim kapasitesi, 10 bine’e 
yakın çalışanı, geniş bayi ağı, 
yüksek Ar-Ge ve ürün geliştirme 
yetkinliğiyle Türkiye’nin en büyük 
3. sanayi kuruluşu olmanın haklı 
gururunu yaşadığını belirtti. 
Koç, Tofaş olarak 2017 yılındaki 
proje ve yapısal yatırımlarım 
miktarının 157 milyon euro 
olarak gerçekleştiğini, son 10 
yılda ise bu rakamın 2,8 milyar 
dolara ulaştığını açıkladı. Koç 
ayrıca; “Şirketimiz, ihracat 

pazarlarında gösterdiği çeşitliliği 
ve yükselişi 2018 yılında da 
artırarak sürdürecek. Ekonomiye 
çok yönlü katkımızı pekiştirirken, 
gerek üretim hacmi gerekse 
ihracat performansı açısından 
Türkiye otomotiv endüstrisinin 
en önemli oyuncularından biri 
olmaya devam edeceğiz” dedi.

Keskin bir rekabet ortamında 
faaliyet gösteren otomotiv 
sektöründe, şirketlerin geleneksel 
üretimin yanı sıra ürün ve 
teknoloji geliştirmelerinin bir 
tercih değil, hayati zorunluluk 
haline geldiğine dikkat çeken 
Ömer M. Koç, Tofaş’ın, Fiat 
Chrysler Automobiles’ın önemli 
stratejik üretim merkezinden biri 
olduğunu ve grubun Avrupa’daki 
ikinci büyük Ar-Ge merkezi 
konumunda yer aldığını söyledi.

Tofaş olarak sahip oldukları 
avantajları ölçek ekonomisi ve 
güçlü piyasa konumu, köklü 
uluslararası ortaklıklar ve ihracat 
anlaşmaları, geniş satış, satış 
sonrası ve servis hizmet ağı, Ar-
Ge ve teknoloji yatırımlarımız, 
verimlilik ve sürekli gelişimi 
temel alan iş anlayışı olarak 
sıralayan Ömer M. Koç, söz 
konusu avantajlar ile yarınlara 
hazır olduklarını vurguladı.

Tofaş’ın 10 yıllık 
yatırımı 3 milyar dolara 
yaklaştı

Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı
ÖMER M. KOÇ

Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer M. Koç, Tofaş’ın 
2017'deki proje ve yapısal 
yatırımların miktarının 
157 milyon euro olarak 
gerçekleştiğini, son 10 yılda ise 
bu rakamın 2.8 milyar dolara 
ulaştığını söyledi. Koç, “İhracatta 
yükselişimiz sürecek” dedi.
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Türkiye’nin en çok tercih edilen lider 
otobüs markası Otokar, ihracatta 
hız kesmiyor. Kısa süre önce Bükreş 
Belediyesi’nin açtığı 400 adetlik otobüs 
ihalesini kazanarak Türkiye’nin tek 
kalemde alınan en büyük otobüs 
ihracatına imza atmaya hazırlanan 
Otokar, Ürdün’deki otobüs ihalesini de 
kazandı. Otokar, Ürdün’ün başkenti 
Amman Belediyesi’nin açtığı 100 
adetlik otobüs ihalesi kapsamında 
40 adet Kent, 60 adet Doruk otobüsü, 
bu yıl Ammanlılar'a hizmet etmeye 
başlayacak.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
ürettiği otobüslerle Türkiye dahil 50 
ülkede toplu ulaşıma nefes aldırmaya 
devam ediyor. Sektörde 55 yıllık 
deneyimi ile ürettiği araçlarla kullanılan 
ülkelerde tasarımı, ergonomisi, 
teknolojisi ile büyük beğeni toplayan 
Otokar, Ürdün’ün başkenti Amman 
Belediyesi’nin açtığı 100 adet otobüs 
alımına ilişkin toplu taşıma ihalesini 
kazandı. Kısa süre önce Bükreş 
Belediyesi’nin açtığı 400 adetlik otobüs 
ihalesini de kazanan Otokar, 40 
adet Kent, 60 adet Doruk’tan oluşan 
100 otobüsü bu yıl içinde Amman 
Belediyesi’ne teslim edecek.

Amman’ın artan toplu taşıma ihracatını 
karşılamak üzere başlattığı dönüşüm 
çalışmaları neticesinde açılan ihalenin 
Ürdünlü Manaseer Group’un bağlı 

şirketi ve Otokar Ürdün distribütörü 
Al Adyat Al Sareeah Letejaret Al Aleyat 
Co aracılığıyla alındığını belirtenOtokar 
Genel Müdürü Serdar Görgüç; 
“Kullanıcılarımızı odak noktamıza 
alarak ihtiyaç ve beklentilere uygun 
ürettiğimiz otobüslerimiz yurtdışında 
takdir görmeye devam ediyor. Bükreş 
Belediyesi’nin ardından Amman 
Belediyesi’nin de Otokar’ı tercih 
etmesinden büyük bir onur ve mutluluk 
duyduk. Türkiye’nin lider otobüs 
üreticisi olarak 4 milyon nüfusa sahip 
Amman’ın toplu taşımasını rahatlatacak, 
modern, çevreci araçlarımızı bu yıl 
teslim edeceğiz. Anlaşmanın her iki 
taraf ve Ammanlılar için hayırlı olmasını 
dilerim” dedi.

Enerji, çevre, altyapı ve toplu taşıma 
alanında önemli bir dönüşüm 

yaşayan Amman’ın hayata geçirdiği 
proje kapsamında genç, yaşlı ve 
engellilerin daha rahat, güvenli, 
konforlu ve çevre dostu araçlarla 
seyahat edeceklerini belirten Amman 
Belediye Başkanı Yousef Shawarbeh; 
“Tüm büyük şehirlerde olduğu gibi 
ülkemizde de var olan yoğun trafiğin 
önüne geçmek, vatandaşlarımıza 
daha iyi bir hizmet vermek için farklı 
büyüklüklerde 100 adet otobüs alımı 
yaptık. Bu yıl içinde vatandaşlarımızın 
hizmetine sunacağımız 100 adet 
yeni otobüslerimiz ile bölgenin en 
iyi filosuna kavuşacağız. Dönüşüm 
çalışmaları kapsamında otobüslerimiz 
içerisinde elektronik ödeme sistemi gibi 
yüksek standartlar olacak. Çevre dostu 
ulaşım sistemimizin haricinde alt yapı 
ve kaldırım iyileştirme projelerine hız 
vereceğiz” açıklamasını yaptı.

Toplu taşımada 
dönüşüm başlatan 
Amman’ın 100 
otobüslük ihalesini 
Otokar kazandı

Haber



53

Porsche, teknoloji şirketi XAIN ile birlikte blockchain uygulamalarını doğrudan 
otomobiller üzerinde test etmeye başladı. Bu girişim sayesinde Porsche blockchain 
teknolojisini bir otomobilde uyarlayan ve başarıyla test eden ilk otomobil üreticisi 
oldu. Porsche bu teknolojiyi geliştirerek otonom sürüş sistemlerinin gelişimini 
hızlandırmayı hedefliyor.

Porsche otomobil dünyasında bir 
ilke daha imza attı ve blockchain 
uygulamalarını otomobilleri üzerinde 
test etmeye başladı. Bu teknoloji 
kullanarak yapılan işlemler güvenli 
olduğu kadar, benzeri görülmemiş bir 
hızlarda işlenebilme özelliğine sahip. 
Test edilen uygulamalar arasında 
otomobili bir uygulama yardımıyla 
kilitleyip açma, geçici erişim izni 
verme ve şifrelenmiş veri dosyalama 
modelini temel alan yeni iş modellerinin 
geliştirilmesi yer alıyor. Bu teknolojinin 
daha da ilerletilmesi, otonom sürüş 
sistemlerinin gelişimini hızlandırma 
potansiyeli taşıyor.

İş ortakları arasında veri alışverişinde 
kullanılan, merkezi olmayan bir 
protokol olan blockchain, ayrıca Bitcoin 
ve Ethereum gibi öne çıkan kripto para 
birimlerinin de temelini teşkil ediyor. Bu 
teknolojinin muazzam bir potansiyele 
sahip olduğunu belirten Porsche Finans 
Stratejisti Oliver Döring, konuyla ilgili 
şunları kaydetti: “Blockchain, daha 
hızlı ve güvenli veri transferine imkan 
tanıyor. Bu sayede otomobillerini 

şarj ederken, park ederken veya bir 
kuryeye araçları için geçici bir erişim 
izni verirken müşterilerimizin içi 
rahat olacak. Bu yenilikçi teknolojiyi, 
müşterilerimiz için doğrudan fayda 
sağlayacak bir biçime sokuyoruz.”

İşlemler 6 kat hızlandı

Blockchain temeli üzerine geliştirilen 
hizmetler, son derece hızlı ve güvenli 
olma özelliğine sahip. Otomobilin 
doğrudan blockchain zincirinin 
parçası halini almasıyla, doğrudan 
çevrimdışı bağlantı, yani bir sunucu 
kullanmaksızın otomobile bağlanmak 
mümkün. Otomobili bir uygulama 
yardımıyla açıp kapatma işlemi, önceki 
yönteme kıyasla altı kat daha hızlı ve 
yalnızca 1,6 saniye sürüyor. Ayrıca tüm 
süreç, etkili bir kriptografik şifreleme 
altında gerçekleştiriliyor. Bu süreçte 
tüm faaliyetler blockchain üzerinde 
kaydedilerek, dışarıdan müdahaleye 
kapalı bir şekilde, uygulama üzerinden 
takip edilebiliyor. Bu bağlamda 
otomobile dijital ve güvenli bir şekilde 
erişim izni verilmesi ve otomobil 

sahibinin verilen izinleri dilediği zaman 
görüntülemesi mümkün.

Otonom sürüş için geliştirilecek

Porsche aynı zamanda blockchain 
teknolojisini temel alan yeni iş modelleri 
üzerinde çalışıyor. Denetlenebilir 
veri dosyalama sayesinde, işlenecek 
bilgiler dağıtılmış bir blockchain 
üzerinde yerel olarak şifreleniyor. 
Kullanıcı, kendi kontrolündeki bu 
verileri nasıl kullanılacağına duruma 
göre karar verebiliyor. Tüm veri 
hareketleri blockchain üzerinde kayıt 
altına alındığından, verilerin silinmesi 
ihtimaline karşı şeffaflık sağlanıyor. 
Bu bağlamda geleceğin otonom sürüş 
sistemlerinin de yeni fonksiyonlar 
kazanması muhtemel. Örneğin bu 
sayede yerel olarak toplanan ve 
otonom sürüşü geliştiren veriler, 
güvenli bir şekilde diğer araçlarla 
paylaşılabilir ve müşteriler, korumalı 
bir şekilde paylaşılan sürü verilerinden 
yararlanabilir.

Blockchain 
teknolojisi artık 
otomobilde
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Güçlü Ar-Ge geleneğiyle Türkiye’nin sıfırdan motor ve 
araç geliştirme ile üretme yeteneğine sahip tek şirketi 
Ford Otosan, motordan sonra araçtaki en önemli 
diğer aktarma organı olan şanzımanı Eskişehir İnönü 
Fabrikası’nda üretmek için 49,5 milyon avro yatırımla 
çalışmalara başladı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, “Kendi geliştirdiğimiz ve 
ürettiğimiz Ecotorq motor ailesi ile 
şanzımanın uyumu, araçlarımızdaki 
performans ve verimliliği benzersiz 
bir boyuta taşıyarak global arenadaki 
rekabet gücümüzü artıracak. Ağır 
ticaride Türkiye’nin ilk yerli şanzıman 
yatırımı ile mühendislik ve Ar-Ge 
kapasitemizi geliştireceğiz. Geleceğin 
taşıma teknolojilerinde söz sahibi olmak 
ve sanayimize dünya çapında yeni bir 
başarı hikâyesi eklemek için çalışmaya 
devam ediyoruz” dedi.

Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketi 
Ford Otosan, Eskişehir’deki İnönü 
Fabrikası’nda 49,5 milyon avro tutarında 
yatırımla ağır ticari araç segmentinde 
Türkiye’nin ilk yerli şanzımanını 
üretecek.

Ford’un ağır ticari araçlarının, ilgili dizel 
motorlarının ve motor sistemlerinin 
küresel mühendislik merkezi olan Ford 
Otosan, geliştirdiği ve ürettiği Ecotorq 
motor ailesi ile tam uyumlu olacak 
şanzıman yatırımı ile gerek üretim gerek 
mühendislik gücünü global arenada bir 
üst seviyeye taşıyacak.

Yenigün: “Otomotiv ve taşımacılık 
teknolojilerinin geleceğinde söz 
sahibi olacağız”

Türkiye otomotiv sanayinde dünya 
çapında bir hikâye yazma hedefiyle 
hareket ettiklerini vurgulayan Ford 
Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 
yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, kuruluşumuzdan 
bu yana başta Ar-Ge ve üretim 
alanlarında sürdürdüğümüz öncü 
rolümüze, Türkiye taşımacılık 
sektörünün geleceğine yön verecek 
yatırımlarımızla devam ediyoruz. 
Kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 
Ecotorq motor ailesi ile şanzımanın 
uyumu, araçlarımızdaki performans 
ve verimliliği benzersiz bir boyuta 
taşıyarak global arenadaki rekabet 
gücümüzü artıracak. Ağır ticari 
araç segmentinde Türkiye’nin ilk 
yerli şanzımanı olacak bu ürün ile 
teknolojik katma değeri yüksek bir 
sistemi baştan sona Ford Otosan 
bünyesinde geliştirip üreterek Ar-
Ge ve mühendislik kapasitemizi 
geliştireceğiz. Ford Otosan’ın sahip 
olduğu yüksek mühendislik ve Ar-
Ge gücü için yeni bir kilometre taşı 
olacak bu yatırım, geleceğin ulaşım 
teknolojilerine yönelik de sağlam 
bir baz oluşturacak. Bu ve benzeri 
teknoloji yatırımlarımız, şirketimizin 
gelecek vizyonunda stratejik ve kilit bir 
rol oynayarak, otomotiv ve taşımacılık 
sektörünün bağlantılı ve otonom 
araçlara giden dönüşüm yolculuğunda 
öncü olmamızı sağlayacak. Yerli 
şanzıman yatırımımız ile aynı zamanda 
yerli üreticiyi destekleyecek ve 
araçlarımızın yerlilik oranını en yüksek 
seviyeye taşıyarak ekonomimize 
katma değer sunmayı sürdüreceğiz. 
Geleceğin taşıma teknolojilerinde söz 
sahibi olmak ve sanayimize dünya 
çapında yeni bir başarı hikâyesi 
eklemek için şevkle çalışmaya devam 
ediyoruz “ dedi.

Ford Otosan, ağır 
ticaride ilk yerli 
şanzımanı üretecek

Ford Otosan Genel Müdürü
HAYDAR YENİGÜN

Ecotorq motor ailesiyle dünya vizesi 
almıştı

Ford Otosan, ilk olarak 320 Ar-Ge 
mühendisinin çalıştığı ve 100 milyon 
doları aşan bir yatırımla seri üretimine 
başladığı yeni nesil Ecotorq motor ailesiyle 
dünya vizesi aldı. Çin’e gerçekleştirilen 
teknoloji ve mühendislik ihracatı sonucu 
ise Ecotorq motorlu kamyonlar, Çin’de 
pazara sunulan JMC Weilong kamyonunda 
kullanıldı. Ford Otosan mühendisleri 
emeğiyle geliştirilen ve yollara çıkan 
Ecotorq motorlu kamyonlar, geçtiğimiz 
aylarda Çin’de yılın kamyonu yarışmasında 
(CTOY), yılın kamyonu ödülünü kazanarak 
kendini uluslararası pazarlarda da 
kanıtladı.

Haber
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Türkiye ekonomisinin son 12 yıldır ihracat şampiyonu 
olan otomotiv endüstrisinin yıldızları, 5-8 Nisan 2018 
tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta buluşacak. Frankfurt 
ve Shanghai’dan sonra otomotiv endüstrisinin en büyük 
3. fuarı olan Automechanika Istanbul, dünyanın dört bir 
yanından gelen otomotiv endüstrisi profesyonellerini bu yıl 
da Türkiye’de bir araya getirecek.

2017 yılını 28,5 milyar dolar ihracatla 
kapatarak ihracat şampiyonu olan Türk 
otomotiv endüstrisi, sektörün en büyük 
buluşma platformu Automechanika 
İstanbul fuarına hazırlanıyor. 2018 
yılında yeni modeller, fabrika 
modernizasyonu ve hatların iyileşmesi 
için 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya 
hazırlanan sektör, yeni ürünlerini 
otomotiv endüstrisinin öncü fuarı 
Automechanika Istanbul’da sergileyecek.

Geçtiğimiz yıl toplam otomotiv 
üretiminde yaşanan % 13’lük artışla 
birlikte ihracatın arttığına ve Türk 
otomotiv sektörünün önemli bir dış 
ticaret fazlası verdiğine dikkat çeken 
Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü 
Alexander Kühnel şunları söyledi:
“Otomotiv sektörü sağladığı yüksek 
istihdam oranı ve yüksek büyüme hızıyla 
Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme 
sahip. Üretiminin % 80’ini ihraç eden 
sektör, yakın zamanda yerli otomobil 
üretmeye hazırlanıyor. Uluslararası 
rekabette güçlü bir platform sunmanın 
gururunu yaşadığımız Türk otomotiv 
sektörünün bu atılımını çok olumlu 
buluyoruz ve otomotiv sektörünün 
tüm bileşenlerini Türkiye'nin lider 
otomotiv endüstrisi fuarı Automechanika 
Istanbul’a bekliyoruz.”

Automechanika Istanbul’da geçtiğimiz yıl 
toplam bin 200’ün üzerinde katılımcının 
dünyanın dört bir köşesinden gelen 44 
bin ziyaretçi ile buluştuğunu belirten 
Messe Frankfurt Türkiye Genel Müdürü 
Tayfun Yardım ise şunları belirtti:

“Ulusal ve uluslararası tüm otomotiv 
üretim ve onarım profesyonellerini 
bir araya getirdiğimiz Automechanika 
Istanbul, Türkiye ekonomisinin asıl 
yıldızı olan KOBİ'ler için de pazara 
giriş konusunda önemli bir fırsat. 
Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve CIS 
ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda 
ülkeden katılımcı ve ziyaretçiyi burada 
ağırlayacağız. Dünyanın dört bir yanında 
14 fuar gerçekleştiren Automechanika 
markasının gücüyle, Türk otomotiv 
endüstrisine değer katmaya devam 
edeceğiz.”

Otomotive dair herşey bu fuarda

Tüm Otomotiv ve yan sektörlerinin 
derneklerinin de destek verdiği 
Automechanika Istanbul, yedek parça 
ve sistemlerin yanı sıra birbirinden farklı 
ürün grupları için oluşturduğu özel 
sergi alanlarıyla otomotive dair herşeyi 
tek bir çatı altında bir araya getirecek. 
Bakım ve Onarım, Madeni Yağ, Akü, Araç 
Yıkama ve Yenileme, Aksesuar ve Tuning 
ve Reifen Eş Zamanlı Fuar kapsamında 
lastik ve jant ürün grupları ziyaretçilerle 
buluşturulacak.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen 
E-Mobility ve Geleceğin Teknolojileri 
Alanı bu yıl da mobilite ve geleceğin 
teknolojileri konusunda son teknoloji 
konsept, ve ürünlerin sergileneceği bir 
buluşma noktası olacak. Otomotiv ana 
sanayi, tedarikçiler ve yeni girişimciler 
bu alanda natif sürüş sistemleri, otonom 
sürüş, geleceğin filo yönetimi, akıllı şarj 

istasyonları, data yönetimi ve natif yakıt 
teknolojileri konusundaki çalışmalarını 
sergileyecek.

Automechanika Istanbul’da ayrıca 
Ekonomi Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteğiyle 
Alım Heyeti Programı düzenlenecek. 
Program kapsamında Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika bölgesi başta olmak üzere 
dünyanın birçok ülkesinde satın almacı 
heyetler fuarda ağılanırken, katılımcı 
firmalar uluslararası alıcılarla bir araya 
gelerek ve yeni iş anlaşmaları sağlama 
fırsatı elde edecek.

Dünyanın 3. büyük otomotiv 
endüstri fuarı Nisan ayında 
İstanbul’da
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2. El araç pazarının 
yoğunlaştığı iller

EROL ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü

Sektör
Analizi

Merhaba sevgili Otoban okurları,
EBS Danışmanlık olarak sizlere 
geçtiğimiz yıla ait kısa ve özet 
tablolar sunmak istiyoruz.
Acısıyla, tatlısıyla koskoca 
bir 2017 yılını sektör olarak 
kapattık.

Yeni araç pazarının gelişimini, 
2.el araç pazarını, pazarın 
yoğunlaştığı illeri ve satışların 
markalara göre dağılımını genel 
olarak özetlemeye çalıştık.

Türkiye Otomobil Pazar na Dair...
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Türkiye2 .El Otomobil Pazar na Dair...Türkiye Hafif Ticari Araç Pazar na Dair...
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Mercedes-Benz Türk, faaliyet 
alanlarındaki sektörlere 
yaptığı katkının yanı sıra sosyal 
sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin 
potansiyeline ve geleceğine yatırım 
yapmayı tüm hızıyla sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli 
şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz 
Türk, kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleriyle topluma katkı sağlamaya 
devam ediyor.

Kız çocuklarının eğitime katılımını 
artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine 
katkı sağlama çalışmaları kapsamında, 
meslek lisesi öğrencilerine burs veren 
Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi 
kazanan bursiyerlerine de desteğini 
sürdürmeye devam ediyor. Mercedes-
Benz Türk, 14 yıldır sürdürdüğü sosyal 
sorumluluk projesiyle kadınların 
ekonomiye katılımını ve ülke 
kalkınmasına sunacakları katma değeri 
artırmayı hedefliyor.

ÇYDD işbirliği ile yürütülen “Her Kızımız 
Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir 
şehir gezerek eğitimlerine destek 
verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz 
Türk yetkilileri, 27. ziyaretini Mersin’e 
gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk 
yetkilileri ile Mersin’de 20 yıldız kızın 
bir araya geldiği buluşmada, projenin 
önemli eğitimlerinden biri olan yaratıcı 
drama çalışması yapıldı.

Kişisel gelişimleri de destekleniyor

Kızların yıldızlaşmasında maddi 
destekle birlikte ilginin, ekip ruhunun, 
cesaretin ve özgüvenin de çok büyük 

rolü olduğuna inanan Mercedes-Benz 
Türk yetkilileri,ziyaret gerçekleştirdiği 
tüm illerde yıldız kızları eğitimleri 
ve meslek sahibi olmaları yönünde 
yüreklendiriyor. Bu ziyaretlerde, 
İstanbul’dan gelen bir uzmanın 
verdiği eğitimlerle yıldız kızların kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

Mersin’deki Yıldız Kızlar, verilen 
eğitimlerin motivasyonlarını arttırdığını 
söyleyerek iletişim, dinleme ve sosyal 
becerilerinin de geliştiğini belirttiler. 
Mersinli Yıldız Kızlar kurs ve kitap 
masraflarını aldıkları burslarla 
karşıladıklarını ve bu sayede aile 
ekonomisine de destek sağlayarak 
özgüvenlerini kazandıklarını söylediler.

Mezun bursiyerlere istihdam da 
yaratılıyor

Bugün projede 200’ü üniversite olmak 
üzere toplam 1.200 öğrenci burs 
almaya devam ediyor. Mercedes-Benz 
Türk, eğitimini tamamlayan yıldız 
kızlara kendi bünyesinde istihdam 
olanakları da sunuyor. Bu güne kadar 
eğitimini tamamlayarak istihdam 
edilen yıldız kızlar, Mercedes-Benz Türk 
bünyesindeki mavi yakalı çalışanların 
% 10’unu oluşturuyor.

Yıldız Kızlar’a Mercedes-Benz Türk 
ve bayilerinde staj ve iş imkânı 

sağlayabilmek amacıyla proje 
kapsamında 2016 yılında önemli bir 
adım daha atılarak özel bir özgeçmiş 
bankası da kuruldu. Önemli bir veri 
bankası haline gelen bu platform 
aracılığıyla Mercedes-Benz Türk ve 
bayileri, uygun iş pozisyonlarında 
istihdam edilmek üzere bankada 
özgeçmişleri bulunan bursiyerlere 
ulaşabiliyor.

Bursiyer sayısı kadar kapsamı da 
genişledi

İlköğretim okulu mezunu çalışkan 
kız öğrencileri mesleki eğitime teşvik 
etmek, onların kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunmak ve iş hayatında söz 
sahibi olmalarını sağlamak için hayata 
geçen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin 
kapsamı da zaman içinde genişledi. İlk 
dönemde motor, elektrik/elektronik, 
torna/tesviye, makina ressamlığı ve 
bilgisayar branşlarında mesleki eğitime 
öncelik verilen projede artık pek çok 
başka bölüm için de burs imkânı 
sağlanıyor.  Mercedes-Benz Türk’ün 
yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler 
ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının 
da destek verdiği projede şu anda liseli 
öğrencilere sağlanan bursların %68‘i 
teknik lise bursu, %13‘ü sanat, kalan 
kısmı ise sağlık ve diğer bölümlere 
verilen burslardan oluşuyor.

Mercedes-Benz Türk, 
Mersin’deki yıldız 
kızlarıyla buluştu

Haber
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Bu heykel markanın gururunu, gücünü, 
mükemmelliğini ve 200 yılı aşan köklü 

geçmişini simgeliyor. Bu muhteşem sanat 
eseri, Peugeot Design Lab tasarımcıları 

tarafından tasarlandı ve Peugeot’nun yeni 
marka elçisi sorumluluğunu üstleniyor.

Peugeot, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni 
marka elçisini tanıtıyor. Bu aslan, 12,5 
metre uzunluğu ve 4,8 metre yüksekliği ile 
sanatsal bir anıt niteliğini taşıyor. Bu aslan 
heykeli markanın tüm gururunu, kaliteden 
ödün vermeden oluşturulan Peugeot 
standardını, markanın uzun yıllara dayanan 
köklü DNA’sına bağlılığı temsil ediyor.

Ok üzerinde yürüyen aslan logosu ilk 
olarak 1858 yılında yaratıldı ve 160 yıldır 
markayı sırtında taşıyor. Logo, marka 
tarafından üretilen Peugeot testere 
bıçaklarının üç özelliğini simgeliyor: 
esneklik, dişlerin kuvveti ve kesme hızı. Ok 
ise hız kavramını temsil ediyor.

Bu heykel, Peugeot Design Lab 
tasarımcıları tarafından yaratıldı. Bu 
tasarımcıların görevi Peugeot markasının 
sahip olduğu uzmanlığı kullanarak marka 
için otomobil dışı ürünler geliştirmek ve 
otomotiv dünyasının dışındaki müşterilerle 
çalışmak.

Peugeot Tasarım Başkanı Gilles Vidal 
yapmış olduğu değerlendirmede: 
“Tasarımcılarımız akıcı çizgilere sahip 
geleneksel ve sonsuz bir Aslan heykeli 
tasarımına imza attı. Heybetli boyutları 
Aslan’ın sağlam, güçlü ve sarsılmaz 
karakterini vurguluyor. Dimdik, saldırgan 
olmadan ileriye doğru atılan duruşuyla 
Aslan geleceğe umutla bakıyor ve güven 
veriyor.” dedi.

Peugeot, 
‘Aslan’ı tanıtıyor
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Sanat

Haldun Taner’in 103. yaş gününde Haldun Taner 
Müze Evi’nin açılışı yapıldı. 

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın 
emaneti olarak gelenekselleşen, 
Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları 
işbirliğiyle düzenlenen Devlet 
Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana 
Tiyatro Festivali, bu yıl 20'nci yaşını 
kutluyor.

Kadıköy Belediyesi, tiyatro ve edebiyat dünyasının 
büyük ustası Haldun Taner’in 103. yaş gününde 
Haldun Taner Müze Evi’nin açılışını yaptı. Kadıköy 
Belediyesi’ne ait Fenerbahçe Mahallesi’nde bulunan 
ikinci derece tarihi eser olan bina, restorasyonu 
yapılarak Müze Evi haline getirildi. Usta yazarın 
103. yaş günü olan 16 Mart’ta açılışı yapılan Haldun 
Taner Müze Evi büyük yazarın eşi Demet Taner, yakın 
dostları Metin Akpınar, Gülriz Sururi, Can Gürzap, 
Mustafa Pilevneli, Salih Kalyoncu, Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköylülerin katılımıyla 
açıldı.

‘Bir dönemin öncüsü’

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nin dans 
gösterisi ile başlayan açılış CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği mesajın okunmasıyla 
devam etti. Kılıçdaroğlu mesajında “Haldun Taner 
Türk edebiyatı ve tiyatrosu için yeri doldurulamayacak 
bir isimdir. Kabareyi ülkemize getirmiş ve Türk 
tiyatrosuna kattığı yeniliklerle bir dönemin öncüsü 
olmuştur. Haldun Taner’i 103. doğum gününde bir 
kez daha rahmetle anıyorum. Müze Evi’nin Kadıköy 
halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kurslar ve kitaplık

117 yıllık tarihi binada başta Haldun Taner’in kişisel 
eşyaları ve eserlerinden örnekler sergileniyor. Haldun 
Taner’in kitapları, daktilosu, meşhur şapkası, atkısı 
gibi eşyaların sergilendiği binada aynı zamanda 
edebiyat ve tiyatro sanatına dair etkinlikler de 
gerçekleştirilecek. Müze Evi’nde özellikle genç yazarlar 
için hikâye ve oyun yazarlığı kursları da düzenlenecek. 
Haldun Taner Müze Evi’nin bir başka projesi de 
Haldun Taner Müze Evi Genç Yazarlar Arşiv/Kitaplığı. 
Ev bünyesinde yeni ve yerli tiyatro oyunlarından 
oluşturulacak kitaplık kurulacak.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Küba'dan gelen 
Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun 'Küba'dan 
Perküsyon ve Dans' isimli gösterisiyle başlayıp, 
30 Nisan'a kadar sürecek festivalde 24'ü yerli, 6'sı 
yabancı, 30 oyun sahnelenecek. Türkiye'nin en uzun 
soluklu festivalini değerlendiren Sabancı Vakfı Genel 
Müdürü Zerrin Koyunsağan, "Festivalin 20 yaşına 
ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin 
kültür-sanat hayatına böyle bir festival kazandırmanın 
gururunu yaşıyoruz" dedi. 

'Sakıp Bey'in hayaliydi'

Festival için 20 yılın uzun bir süre olduğuna çeken 
Koyunsağan, "Çok fazla insanın emeği var bu işte. 
Sakıp Bey'in hayali ile başlayan bir işti. Bugüne kadar 
getirilince, bayrağı biz devraldık, Güler Sabancı 
devraldı. Festival her yıl gelişerek gidiyor. Festival çok 
renkli bu sene de. Geçen senelere göre en fazla oyun, 
bu sene var. Toplam 30 oyun var, bunların 24'ü yerli, 
6'sı yabancı oyun. Açık hava etkinliklerimiz de bu sene 
3 tane. Amacımız mümkün olduğu kadar çok insana 
erişmesidir. Adana halkı çok sahip çıktı festivale. 
Bundan sonra da hep sahip çıkacaktır" diye konuştu.

Haldun Taner Müze 
Evi Kadıköy’de

Sakıp 
Sabancı’nın 
emaneti festival, 
20 yaşında
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Hollanda'da Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE) tarafından "Güzelliğin yolculuğu" başlıklı 
tezhip sanatı sergisi açıldı.

Masal Gerçek Tiyatrosu’nun 
kurucusu Reha Bilgen, 4 yıldır 
üzerinde çalıştığı 39 kukla ve 12 
sahnenin oluşturduğu 'Dünya Bir 
Kukla Sahnesi' adlı sergisini 19 
Mart-29 Mart tarihleri arasında 
Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
meraklıları için sergileyecek.

Tezhip sanatçısı Derya Şahin Yavuz'un eserlerinin 
sunulduğu sergiye, aralarında Hollandalıların da 
bulunduğu ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. 

Sanatçı Yavuz, eserlerinin hislerinin ve duygularının 
yansıması olduğunu söyledi.

İlk kişisel sergisi olduğu için ayrı bir heyecan 
yaşadığını belirten Yavuz, "Bir sanatçının derdi 
ve tasası olmalı. Bu zamanda yaşayan insanlara 
anlatacak bir konusunun olması gerekir." dedi.

Sergi, Amsterdam YEE'de 13 Nisan'a kadar Salı 
ve Cuma günleri saat 14.00 ile 17.00 arasında 
ziyaretçilere açık olacak.

Yazar, yönetmen ve Masal Gerçek Tiyatrosu’nun 
kurucusu Reha Bilgen’in 4 yıldır üzerinde çalıştığı 
39 kukla ve 12 sahneden oluşan “Dünya Bir Kukla 
Sahnesi” adlı sergisi 19 Mart-29 Mart tarihleri 
arasında Barış Manço Kültür Merkezi’nde ziyaret 
edilebilecek.

Bilgen, sergisinde “Dümbüllü”, “Şarlo”, “Kadınlar 
Günü”, “Nasreddin Hoca” ve “Akşehirliler”, “İzafiyet 
Teorisi”, “Bekçi ve Mahalle”, “Sirtaki”, “Tiyatro Sahnesi”, 
“Laz Balıkçılar”, “Kıraathane”, “Rüzgâr Gibi Geçti” ve 
“İstanbul’dan Bir Kesit” adını verdiği 12 sahnenin tüm 
detaylarıyla kuklasını yaptı.

Amsterdam’da 
‘Güzelliğin 
yolculuğu’ sergisi 
açıldı

Film sahneleri 
kuklalarla can 
buldu



62

2018/2017 (%)

2017/2016 (%)

-0,70 0,09

7,98 -11,09 -11,03 -10,48 -9,03 -8,61 40,60 1,37 5,56 10,54 -17,54 -4,00

Ocak Mart Nisan Haziran Temmuz Eylül Ekim
-40

-30

-20

-10

0

20

40

60

80

2018

2018

2017

2017

25,689

26,611 35,901

34,658 55,616 57,998 65,799 66,164 62,384 54,890 53,423 70,488 75,956 99,694

9,634

8,465 11,108

12,307 18,186 17,990 19,623 17,494 19,913 17,646 17,929 21,264 24,903 36,546

9,746

28.713

12,203

48,088

17,934

49,614

17,915

53,417

18,897

53,000

18,654

44,610

16,777

43,833

17,117

46,505

19,131

45,241

16,786

54,024

19,100

88,573

34,798

Ocak

Ocak

Mart

Mart

Nisan

Nisan

Haziran

Haziran

Temmuz

Temmuz

Eylül

Eylül

Ekim

Ekim

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2017’2Ç: -%9,35

2017’3Ç: %14,42

2017’4Ç: -%5,29

2017’1Ç: -%7,36

21,905

21
,9

05

28
.7

13

48
,0

88

49
,6

14

53
,4

17

53
,0

00

44
,6

10

43
,8

33

46
,5

05

45
,2

41

54
,0

24

88
,5

73

25,689
34,658

55,616
57,998

65,799 66,164
62,384

54,890 53,423

70,488
75,956

99,694

26,611

35,901

9,
74

6

12
,2

03

17
,9

34

17
,9

15

18
,8

97

18
,6

54

16
,7

77

17
,1

17

19
,1

31

16
,7

86

19
,1

00

34
,7

98

9,634

12,307

18,186 17,990
19,623

17,494
19,913

17,646 17,929

21,264
24,903

36,546

8,465

11,108

2018 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 47.009 adete yükseldi. 
46.965 adet olan 2017 yılı Şubat ayı 
otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar %0,09 oranında 
arttı.

2018 yılı Şubat ayında otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 
%3,59 arttı ve 35.901 adet oldu. Geçen 
sene 34.658 adet satış gerçekleşmişti.

2018 yılı Şubat ayında hafif ticari araç 
pazarı 2017 yılının Şubat ayına göre 
%9,74 azaldı ve 11.108 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 12.307 adet 
satış yaşanmıştı.

2018 yılı Şubat ayı sonunda 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %2,9 
artış, 1600-2000cc aralığında motor 
hacmine sahip otomobil satışlarında 
%0,9 artış yaşandı. 2000cc üstü 
otomobillerde %21,2 azalış izlendi. 
2018 yılı Şubat ayı sonunda 12 adet 
elektrikli ve 813 adet hibrit otomobil 
satışı gerçekleşti.

2018 yılı Şubat ayı sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon 
değerlerine göre en yüksek paya 

%40,32 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 25.206 adet ile 
sahip oldu.

2018 yılı Şubat ayı sonunda dizel 
otomobil satışlarının payı %59,13’e 
gerilerken, otomatik şanzımanlı 
otomobillerin payı %66,64’e yükseldi.

2018 yılı Şubat ayı sonunda otomobil 
pazarı segmentinin %83,47’sini 
vergi oranları düşük olan A, B ve 
C segmentlerinde yer alan araçlar 
oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %57,76 pay alan C (36.109 
adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine 
göre değerlendirildiğinde ise en çok 
tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%53,03 pay, 33.148 adet) 
oldu.

2018 yılı Şubat ayı sonunda Hafif 
Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %67,83 pay ile Van (13.277 
adet), ardından %13,28 pay ile 
Kamyonet (2.599 adet), 9,95 pay ile 
Pick-up (1.947 adet) ve %8,94 pay ile 
Minibüs (1.750 adet) yer aldı.

2018 yılında;

• ABD’deki gelişmeler; Merkez 
Bankası’nın (FED) para politikasındaki 
normalleşme süreci, ekonomideki 
iyileşmeye paralel olarak politika faiz 
artırma beklentisi,

• AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa 
Merkez Bankası’nın (ECB) uygulayacağı 
para politikası,

• Brexit kararının AB ve diğer ülkelere 
olan etkisi,

• Çin ekonomisindeki yavaşlama ve 
gelişmekte olan ülkelere etkisi,

• Jeopolitik gelişmeler,

• TCMB’nin para politikası ve enflasyonla 
mücadele kararlığı,

• Cari işlemler açığındaki gelişim,

• Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,

• Ekonomik aktivitenin gelişimi ve 
büyüme hızı

etkili olacaktır.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2018 Şubat ayında aynı kaldı.

Sektör
Analizi
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, hafif 
ticari araç pazarı, 
2018 yılı Ocak-Şubat 
döneminde
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
%10,79 azalarak 
19.573 adet oldu. 
2017 yılı aynı
dönemde 21.941 
adet satış 
gerçekleşmişti.

2018 yılı Şubat 
ayında hafif ticari 
araç pazarı 2017 
yılının Şubat ayına 
göre %9,74 azaldı
ve 11.108 adet 
olarak gerçekleşti.

 Geçen sene 
12.307 adet satış 
yaşanmıştı.
Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Şubat ayı ortalama 
satışlara göre %8,97 
azaldı.
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ŞUBAT-2018

Sektör
Analizi

ALFA ROMEO 14 14 0 0 14 14
ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 1.033 1.033 0 0 1.033 1.033
BENTLEY 3 3 0 0 3 3

BMW 0 1.003 1.003 0 0 1.003 1.003
CHERY 0 0 0 0 0

CITROEN 1.128 1.128 291 291 0 1.419 1.419
DACIA 1.298 1.298 302 302 0 1.600 1.600

DS 0 0 0 0 0 0
FERRARI 1 1 0 0 1 1

FIAT 2.275 102 2.377 2.500 252 2.752 4.775 354 5.129
FORD 330 1.440 1.770 3.003 142 3.145 3.333 1.582 4.915

HONDA 1.531 189 1.720 0 1.531 189 1.720
HYUNDAI 1.186 1.734 2.920 85 85 1.186 1.819 3.005
INFINITI 5 5 0 0 5 5

ISUZU 0 128 18 146 128 18 146
IVECO 0 148 148 0 148 148

JAGUAR 20 20 0 0 20 20
JEEP 159 159 0 0 159 159

KARSAN 0 74 74 74 0 74
KIA 514 514 143 143 0 657 657

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0
LAND ROVER 145 145 0 0 145 145

LEXUS 2 2 0 0 2 2
MASERATI 2 2 0 0 2 2

MAZDA 76 76 0 0 76 76
MERCEDES-BENZ 1.151 1.151 646 646 0 1.797 1.797

MINI 82 82 0 0 82 82
MITSUBISHI 9 9 21 347 368 21 356 377

NISSAN 1.470 1.470 154 154 0 1.624 1.624
OPEL 1.568 1.568 0 0 1.568 1.568

PEUGEOT 1.625 1.625 277 277 0 1.902 1.902
PORSCHE 50 50 0 0 50 50
RENAULT 5.000 1.552 6.552 793 793 5.000 2.345 7.345

SEAT 869 869 0 0 869 869
SKODA 2.161 2.161 0 0 2.161 2.161
SMART 0 0 0 0 0 0

SSANGYONG 25 25 1 1 0 26 26
SUBARU 55 55 0 0 55 55
SUZUKI 122 122 0 0 122 122
TOYOTA 1.530 376 1.906 267 267 1.530 643 2.173

VOLKSWAGEN 3.763 3.763 1.516 1.516 0 5.279 5.279
VOLVO 302 302 0 0 302 302

TOPLAM: 11.852 24.049 35.901 5.726 5.382 11.108 17.578 29.431 47.009
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK - ŞUBAT 2018

ALFA ROMEO 0 19 19 0 0 0 0 19 19
ASTON MARTIN 0 2 2 0 0 0 0 2 2

AUDI 0 2.046 2.046 0 0 0 0 2.046 2.046
BENTLEY 0 3 3 0 0 0 0 3 3

BMW 0 1.629 1.629 0 0 0 0 1.629 1.629
CHERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CITROEN 0 1.535 1.535 0 385 385 0 1.920 1.920
DACIA 0 2.235 2.235 0 556 556 0 2.791 2.791

DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERRARI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

FIAT 4.254 158 4.412 4.462 415 4.877 8.716 573 9.289
FORD 559 2.360 2.919 5.010 316 5.326 5.569 2.676 8.245

HONDA 2.722 396 3.118 0 0 0 2.722 396 3.118
HYUNDAI 1.991 3.016 5.007 0 204 204 1.991 3.220 5.211
INFINITI 0 8 8 0 0 0 0 8 8

ISUZU 0 0 0 225 42 267 225 42 267
IVECO 0 0 0 0 270 270 0 270 270

JAGUAR 0 32 32 0 0 0 0 32 32
JEEP 0 260 260 0 0 0 0 260 260

KARSAN 0 0 0 123 0 123 123 0 123
KIA 0 945 945 0 254 254 0 1.199 1.199

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAND ROVER 0 229 229 0 0 0 0 229 229

LEXUS 0 4 4 0 0 0 0 4 4
MASERATI 0 6 6 0 0 0 0 6 6

MAZDA 0 138 138 0 0 0 0 138 138
MERCEDES-BENZ 0 2.341 2.341 0 1.126 1.126 0 3.467 3.467

MINI 0 137 137 0 0 0 0 137 137
MITSUBISHI 0 21 21 42 505 547 42 526 568

NISSAN 0 2.237 2.237 0 249 249 0 2.486 2.486
OPEL 0 2.895 2.895 0 0 0 0 2.895 2.895

PEUGEOT 0 2.434 2.434 0 455 455 0 2.889 2.889
PORSCHE 0 93 93 0 0 0 0 93 93
RENAULT 8.637 2.565 11.202 0 1.305 1.305 8.637 3.870 12.507

SEAT 0 1.532 1.532 0 0 0 0 1.532 1.532
SKODA 0 3.725 3.725 0 0 0 0 3.725 3.725
SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSANGYONG 0 51 51 0 6 6 0 57 57
SUBARU 0 141 141 0 0 0 0 141 141
SUZUKI 0 189 189 0 0 0 0 189 189
TOYOTA 3.468 685 4.153 0 477 477 3.468 1.162 4.630

VOLKSWAGEN 0 6.260 6.260 0 3.146 3.146 0 9.406 9.406
VOLVO 0 552 552 0 0 0 0 552 552

TOPLAM: 21.631 40.881 62.512 9.862 9.711 19.573 31.493 50.592 82.085
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2018 yılı Şubat ayı sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,28 oranıyla yine 1600cc 
altındaki otomobiller 59.559 adet ile sahip oldu. Ardından %3,00 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,40 pay 
ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2017 yılı Şubat sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %2,9, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %0,9 artış olurken, 2000cc üstü otomobillerde ise %21,2 azalış görüldü. 
2018 yılı Şubat sonu itibariyle 85kW altı 10 adet ve 121kW üstü 2 adet, toplam 12 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Şubat ayı sonunda 1600cc altı 96 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 699 adet, 1801cc-2000cc aralığında 2 
adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 15 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Şubat sonunda toplam 813 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

2018 yılı Şubat ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 oranında arttı. 2018 yılı Şubat 
sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %59,13’e (36.965 adet) geriledi.

2018 yılı Şubat ayı sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %40,32 
oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (25.206 adet) ve ardından %22,72 pay ile 120-140 gr/km arasındaki 
otomobiller (14.201 adet) sahip oldu.

Sektör
Analizi

Motor Hacmi Motor Cinsi ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

B/D 57.882 95,92% 59.559 95,28% 2,9% 45, 50, 60

B/D 1.858 3,08% 1.875 3,00% 0,9% 100, 110

B/D 321 0,53% 253 0,40% -21,2% 160

0 0,00% 10 0,02% 3

0 0,00% 0 0,00% 7

2 0,00% 2 0,00% 100,0% 15

<=1600 cc 27 0,04% 96 0,15% 255,6% 60

1601 cc - <= 1800 cc (<50 KW) 0 0,00% 0 0,00% 110 % 18

1601 cc - <= 1800 cc (>50 KW) 250 0,41% 699 1,12% 179,6% 60

1801 cc - <=2000 cc 2 0,00% 2 0,00% 110

2001 cc - <= 2500 cc (<=100 KW) 0 0,00% 0 0,00% 160

2001 cc - <= 2500 cc (>100 KW) 3 0,00% 15 0,02% 400,0%

-50,0%

110

>2500 cc 2 0,00% 1 0,00% 160

Toplam 60.347 % 100,0 62.512 % 100,0 3,59%

(gr/km) Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 10.628 17,61% 12.113 19,38% 13,97%

26.245 17,61% 25.206 40,32% -3,96%

13.886 23,01% 14.201 22,72% 2,27%

7.775 12,88% 8.902 14,24% 14,50%

1.813 3,00% 2.090 3,34% 15,28%

Toplam 60.347 100,00% 62.512 100,00% 3,59%

Dizel
Adet Adet

A (Mini) 0 0,00% 1 0,35%

-26,50%B (Entry) 13.813 68,31% 10.153 64,34%

21,38%C (Compact) 17.403 54,70% 21.124 58,50%

7,25%D (Medium) 4.221 69,64% 4.527 55,69%

11,76%E (Luxury) 638 40,35% 713 42,24%

29,94%F (Upper Luxury) 344 82,69% 447 86,46%

1,50%Toplam 36.419 60,35% 36.965 59,13%
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