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EDİTÖRDEN

Özgür TEZER
OYDER Genel Sekreteri

Dijital Dünyaya 
Geçiş ve Başarı 
Odaklı İş 
Modelleri

Değerli Meslektaşlarım,

Her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiğimiz ve hem otomotiv sektörünün hem de or-
tak işbirliklerimizin olduğu diğer sektör temsilcilerinin önemli bilgiler edinebileceği yeni 
bir “Oyder Otomotiv Kongresi” düzenliyoruz. 2016 yılı itibarı ile 6.’sını gerçekleştireceğimiz 
kongremizin bu yılki teması dijitalleşme olacak.

Konusunu “Dijital Dünyaya Geçiş ve Başarı Odaklı İş Modelleri” olarak belirlediğimiz kong-
remizde bu yılda birbirinden değerli konuşmacılarımız bizlerle beraber olacaklar. Detayla-
rını dergimizin ilerleyen sayfalarında bulacaksınız ancak ben yine de size kısaca isimlerden 
bahsedeceğim.

Brezilya’dan bölgenin en önemli perakende gruplarından birisi olan Grup Parvi’nin genç 
CEO’su Bruno Schwambach, 6000 çalışanı ve 90.000 adet araç satışı ile bu dev operasyo-
nu nasıl yönettiğini ve bunu yaparken dijital dünyanın imkanlarından nasıl faydalandığı-
nı anlatacak.

Norveç’ten Avrupanın önemli otomotiv gruplarından Bertel O.Steen şirketinin CIO’su Runar 
Myhre ve ABD merkezli Cox Auto’nun dünya yazılım gurubu başkanı ve aynı zamanda Al-
manya merkezli  Incadea’nın CEO’su Patrick Katenkamp katılarak kendi konuları olan diji-
tal dünyayı ve buradaki gelişmeleri bizimle paylaşacaklar.

Diğer iki konuğumuzdan birisi ise genç nesli temsil eden ve bir dijital uygulamalar gurusu 
olan Pau Garcia Mila, diğeri ise geçen yıl kongremizdeki konuşmacımız Verona Üniversitesi 
Otomotiv Bölümünden Doç. Dr. Leonardo Buzzavo olacaklar.

Dünyanın birçok yerinden gelen konuklarımız gibi ülkemizden de çok değerli isimler kong-
remizde yer alacak. Programın Panel bölümünde ise OGD Başkanı ve Sabah Grubu Otomo-
tiv Gazetecisi olan Ufuk Sandık moderatörlüğünde BMW-Mini Genel Müdürü Ayhan Ölçer, 
Opel Genel Müdürü Özcan Keklik ve Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök bizlere otomotiv pe-
rakendeciliğindeki Türkiye modelini değerlendirecekler.

Kongremizdeki amaçlarımızdan biriside temsil ettiğimiz şirketlere direk fayda sağlayacak 
bilgileri temin edebilmek ve bunları paylaşabilmektir. Bu amaçla özellikle şirketlerimizin 
tüm kar merkezlerini en iyi şekilde çalıştırabilmek amacıyla şirketlerinde başarılı uygula-
malar gerçekleştirmiş meslektaşlarımızdan bu konudaki deneyimlerini paylaşmalarını is-
tedik. Özellikle yöneticilerimizin bu anlatımlardan önemli kazançlar çıkaracaklarını düşü-
nüyorum.

Son olarak kongremizin kapanışını sanatçı Kadir Çöpdemir’in sektöre dair eğlenceli bir gös-
terisi ile yapacağız.

Sektör için son derece faydalı olacak kongremize katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla,

3MART 2016
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Otomotiv Sektörünün Geleceği başlığı altında toplanan Kongrelerde her yıl yeni ve güncel konu başlıkları ulusal ve uluslararası konuşma-
cıların katkılarıyla tüm sektörü kucaklayacak şekilde hayata geçirilmektedir.

2010 yılında Türkiye’nin en büyük şirketi olan Koç Holding’in Onursal Başkanı Sayın Rahmi Koç kongremize konuşmacı olarak katılmış ve 
geniş bir katılımcı kitleye deneyimleri ve sektör hakkında görüşlerini aktarmıştır.

2011 yılında Otomotiv Sektörünün Geleceği “Bugünden 2023’e” temalı kongre düzenlenmiş ve Kongremize Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı, Ekonomi Bakanı ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan TOBB’un Başkanı konuşmacı olmuşlar, ülkemizin 2023 viz-
yon ve hedeflerini anlatmışlardır.

2012 yılında düzenlenen “Markalaşmanın Gücü” kongresinde yerli marka yaratmak ve sektörün bu konudaki düşünceleri masaya yatırıl-
mış, dünyada markalarının gücüyle tanınan Almanya Eski Şansölyesi Sn. Gerhard Schroeder konuşmacı olarak katılmıştır.

2013 yılında ise “Gelişim için Değişim” teması ile yeni dünyanın değişim ihtiyacı ve bu ihtiyacın otomotive etkileri tartışılmıştır. Bu tartış-
malara katkıda bulunmak için Ekonomi Bakanımız ile Meksika Eski Devlet Başkanı Sn. Jose Felipe Calderon kongremize katılmış ve Meksi-
ka ile Türkiye arasındaki benzerliklere dikkat çekerek gelecek vizyonumuzu yine sektör temsilcileri ile birlikte değerlendirmiştir.

2015 kongremizde “Otomotiv Perakendeciliğinin Geleceği” başlığı tartışılmıştır. Bu başlık altında Yetkili Satıcıların bugünkü sorunları, sek-
törü etkileyen makro ekonomik faktörler ve gelecekte yaşanması muhtemel senaryolar ABD’de Otomotiv Perakendesinin en büyüklerin-
den olan Group1Auto’nun CEO’su Earl Hesterberg, La-Foscari Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Avrupa’daki en büyük organizasyonlardan 
birisi olan “Dealer Day”’i düzenleyen Doç. Dr. Leonardo Buzzavo ve İngiltere merkezli Otomotiv Araştırmaları gerçekleştiren ICDP şirketi-
nin Genel Direktörü Steve Young’ın katılımları ile değerlendirilmiştir.

Her yıl ortalama 1000 kişilik katılımla gerçekleşen sektörün tek ve en büyük kongresi olan OYDER Otomotiv Kongresi, 2016 yılında da 
her yıl yarattığı etki ve sonuç odaklı yaklaşım ile sektöre hizmet etmeye devam edecektir.

2016 OYDER Otomotiv Kongresi’nde sizleri de aramızda görmekten bir kez daha büyük memnuniyet ve onur duyacağımızı belirtmek is-
teriz.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı
Z. Alp GÜLAN

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OY-
DER), Türkiye’deki tüm otomotiv yetki-
li satıcılarını temsil etme göreviyle 26 yıl 
önce kurulmuş sivil toplum örgütüdür.

Otomotiv perakendeciliğinin yetkili ku-
rumları olan Yetkili Satıcılar, otomotiv ti-
caretinde değer zincirinin tüketici ile te-
mas eden tek noktası olmak sıfatıyla, tü-
ketici beklenti ve taleplerinin sektör tara-
fından anlaşılmasına, karşılanmasına ve 
ilerletilmesine önemli katkılar sağlamak-
tadır. Bu bilinç ve sorumluluk ile otomotiv 
sektörünün geleceğine yönelik sağlıklı ge-
lişmelerin temin edilmesi ve bu gelişme-
lerin bugünden tartışılmasına olanak sağ-
layan Otomotiv Kongreleri her yıl OYDER 
tarafından düzenlenmektedir.
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OYDER OTOMOTİV KONGRESİ 2016

“Digital Dünyaya Geçiş ve Başarı Odaklı İş Modelleri”
12 Mayıs 2016 - Swissotel The Bosphorus

Z. ALP GÜLAN
OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

CENK ÇİMEN
KOÇ HOLDİNG OTOMOTİV GRUP BAŞKANI

MEHMET ŞİMŞEK
T.C. BAŞBAKAN YARDIMCISI

Moderatör
UFUK SANDIK
OGD
OTOMOTİV GAZETECİLERİ DERNEĞİ 
BAŞKANI 

AYHAN ÖLÇER
BMW / MINI / BMW 
MOTORRAD
GENEL MÜDÜRÜ

ÖZCAN KEKLİK
OPEL
GENEL MÜDÜRÜ

SİNAN ÖZKÖK
NİSSAN
GENEL MÜDÜRÜ

09:30 – 09:45

09:45 – 10:00

10:00 – 10:30

AÇILIŞ KONUŞMASI

AÇILIŞ KONUŞMASI

AÇILIŞ KONUŞMASI

11:45 – 11:30

10:30 – 10:45

12:30 – 13:30

BRUNO SCHWAMBACH CEO - GRUPO PARVI - BREZİLYA

KAHVE MOLASI

ÖĞLE YEMEĞİ

11:30 - 12:30 PANEL 1 “OTOMOTİV PERAKENDECİLİĞİNDE TÜRKİYE MODELİ”

PANELİSTLER
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“Digital Dünyaya Geçiş ve Başarı Odaklı İş Modelleri”
12 Mayıs 2016 - Swissotel The Bosphorus

PAU GARCIA MILA
IDEAFOSTER,
LEADERS UNIVERSITY - İSPANYA

DOÇ. DR, LEONARDO BUZZOVO
VERONA ÜNİVERSİTESİ
İTALYA

13:30 – 14:30

15:30 - 16:00

17:15 - 17:45

16:00 - 17:15

DİJİTAL PAZARLAMA VE İNOVASYON

SUNUM: “OTOMOTİV PERAKENDECİĞİLİNDE EN BAŞARILI UYGULAMALAR AVRUPA VE DÜNYADAN ÖRNEKLER

KADİR ÇÖPDEMİR İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜ

SUNUMLAR

OTOMOTİV PERAKENDECİĞİNDE EN BAŞARILI UYGULAMALAR
TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

17:45 - 17:50 KAPANIŞ KONUŞMASI

RUNAR MYHRE
CIO
BERTEL O. STEEN 
A.Ş.
NORVEÇ

PATRICK 
KATENKAMP
ULUSLARARASI 
YAZILIM BAŞKANI
COX OTOMOTİV
ABD

14:30 - 15:15

15:15 - 15:30

PANEL 2 “AVRUPA PERAKENDECİLİĞİNDE DİJİTAL UYGULAMALAR”

KAHVE MOLASI

PANELİSTLER

DOÇ. DR, LEONARDO BUZZOVO
VERONA ÜNİVERSİTESİ
İTALYA

Z. ALP GÜLAN
OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

• Perakende araç satış üzerinden en yüksek sigorta penetrasyonu,
• Satılan araçlara göre en yüksek aksesuar satışı,
• Satılan araçlara göre en yüksek oto kuaför-boya koruma satışı, 
• Satılan araçlara göre en fazla kredi (taşıt-tüketici) satışı,  
• En yüksek müşteri memnuniyeti (CSI) oranına sahip,
• En yüksek müşteri ziyaretini satışa döndürme (SSI) oranına sahip, 
• Sıfır araç satışına göre en fazla 2. el araç satışı,

9MART 2016



OYDER OTOMOTİV KONGRESİ 2016

“Digital Dünyaya Geçiş ve Başarı Odaklı İş Modelleri”
12 Mayıs 2016 - Swissotel The Bosphorus

Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı
Cenk Çimen

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği’nin ardından Stanford ve 
Los Angeles California Üniversiteleri’nde (ABD) Yönetici Geliştirme programıyla sürdürmüştür. 
Koç Topluluğu’na 1991’de Nasoto’da Yetiştirme Elemanı olarak başlamış, 1993-1996 yılların-
da Otosan Pazarlama’da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görev-
lerinde bulunmuştur. 1996-1998 yıllarında Ford Otosan’da Filo Satış Müdürlüğü yapmış, 1998 
yılında Otokoç Ankara’ya Genel Müdür olarak atanmıştır. 2001 yılında Otokoç çatısı altında bir-
leştirilen şirketlerin Genel Müdürlüğü’ne, 2005 yılında Otokoç’la birlikte Birmot A.Ş.’nin Genel 
Müdürlüğü’ne atanmış, yine aynı yıl Avis araç kiralama işi de kendisine bağlanmıştır. Haziran 
2009’dan bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

CEO / Grupo Parvi - Brezilya
Bruno Schwambach

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki bir şehir olan Recife’de doğan Bruno Schwambach, Pernambu-
co Federal Üniversitesi’nde Ekonomi eğitimi almıştır. Profesyonel kariyerine ise 1991 yılında ba-
bası Recife şehrindeki ilk Fiat bayisini açtığında başlamıştır. Stajyer olarak başlayıp bayinin tüm 
departmanlarında çalışmıştır. 1999 yılında Salvador şehrine taşınarak burada açtığı yeni Fiat ba-
yisini 5 yıl boyunca işletmiştir. Bu süreç esnasında başka markalara ait bayilikler açma şansı bu-
lan aile, şimdi 28 şehirde 13 ayrı markaya 60 ayrı bayilik sahibi olan Grupo Parvi’nin temellerini 
atmıştır.

Bruno otomotiv bayi derneklerinde çeşitli deneyimler kazanmış ve Ulusal Fiat Bayileri Derneği’nde 
iki kez başkan yardımcılığı, Ulusal VW Bayileri Derneği’nde ise bir kez başkan yardımcılığı görevi-
ni üstlenmiştir.

Bruno çeşitli uluslararası otomotiv dağıtımı organizasyonlarında iş bağlantıları geliştirmiştir. 
ICDP (Uluslararası Otomobil Dağıtım Programı)’nda araştırmacı olarak görev almış, ABD’deki en 
büyük bayi grubu olan Autonation’da üç ay kadar danışmanlık yapmış ve NADA’da (Ulusal Oto-
motiv Bayileri Derneği) bir kez, Avrupa’nın en büyük bayi organizasyonu olan Otomotiv Bayile-
ri Günü’nde iki kez ve Brezilya Bayi Kongresi olan Fenabrave’da üç kez konuşma yapma şansı ya-
kalamıştır.
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Opel Genel Müdürü
Özcan Keklik

BMW / MINI / BMW Motorrad Genel Müdürü
Ayhan Ölçer

Nissan Genel Müdürü
Sinan Özkök

Sinan Özkök, Nissan’a şirketin global partneri Renault’dan katıldı. Kariyerine Oyak-Renault 
Bursa’da 1993 yılında başlayan. 45 yaşındaki Özkök, daha sonra Oyak Renault Genel Merkezi’nde 
4 yıl görev yaptı. 2001 yılında Fransa’daki Renault SAS’ta çalışmaya başlayan Özkök, 2007 yılında 
Türkiye’ye geri döndü. Aralarında Türkiye’nin en geniş bayi geliştirme ağına sahip Renault ve Da-
cia markalarının Satış ve Şebeke Direktörlüğü görevi de dahil olmak üzere birçok üst düzey po-
zisyonda yer aldı.

Orta ve lise öğretimini Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İngiliz-
ce Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1989 yılında Borusan Oto’da Satış Son-
rası Uzmanı olarak başlamış, 1991-1993 yılları arasında Toyotasa’da Filo Satış Uzmanı olarak 
çalışmıştır. 1993-1995 yıllarında Zeytinoğlu A.Ş.’de Alfa Romeo Pazarlama Müdürü olarak ça-
lıştıktan sonra, 1995 yılında tekrar Borusan Oto’ya geçerek, 1995-1999 arasında Borusan Oto 
Bursa’nın Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Daha sonra Borusan Otomotiv Grubu’nda sırasıy-
la Rover & MG Marka Müdürü, Land Rover Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2011-2015 
arasında BMW, MINI ve BMW Motorrad Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 
2015’den bu yana bu markaların Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Özcan Keklik, 1966 İzmir doğumludur, evli ve iki çocuk babasıdır. Boğaziçi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği’nden mezun olmuştur. 1991 yılından beri General Motors’ta Satış, Pazarlama ve 
Satış destek bölümlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1998’de, Bölgesel Pazarlama Müdü-
rü olarak Prag’a atanmış ve peşinden GM US otomobilleri için Avrupa’da sorumluluk almak üzere 
Frankfurt Almanya’ya tayin edilmiştir. 2003’te, Opel ve Saab için Satış & Pazarlama Müdürü ola-
rak Türkiye’ye geri dönen Keklik, Türkiye’de General Motors’un 20 yılı aşan tarihinde ilk Türk Ge-
nel Müdür’dür.

“Digital Dünyaya Geçiş ve Başarı Odaklı İş Modelleri”
12 Mayıs 2016 - Swissotel The Bosphorus
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OYDER OTOMOTİV KONGRESİ 2016

“Digital Dünyaya Geçiş ve Başarı Odaklı İş Modelleri”
12 Mayıs 2016 - Swissotel The Bosphorus

CIO / Bertel O. Steen A.Ş. - Norveç
Runar Myhre

IdeaFoster, Leaders University - İspanya
Pau Garcia-Mila

Pau Garcia-Milà 1987 yılında Barcelona’da doğmuş bir girişimci ve iletişim uzmanıdır. Daha son-
radan Telefónica tarafından satın alınan ilk şirketi eyeOS’u kurduğunda henüz 17 yaşındaydı. Bu 
süreç içerisinde Pau 2011 yılında MIT TR-35 listesinde yılın mucidi olarak ilan edilmiş ve Asturi-
as ve Girona Prens’inden “Impulsa Empresa 2010” ödülünü almıştır.

İletişim alanındaki çalışmalarından bahsedecek olursak; Pau yenilikçilik, fikirler ve iletişim üze-
rine dört kitabın yazarıdır ve bir çok yayın organına katkıda bulunmaktadır. Genel ve özel etkin-
liklerde sıkça konuşmalar yapan Pau, başarının anahtarı olarak başarısızlık kültürü kavramını sa-
vunmakta ve şirketlerin rekabetçilikten uzaklaşmamak için tüm departmanlarında yenilikçi yak-
laşım sergilemesi gerektiğini ifade etmektedir.

USA Today ve OZY dergisi Haziran 2014’te kendisinin çalışmaları hakkında makaleler yayınla-
mışlardır. Pau halihazırda son girişimi olan IdeaFoster’daki çalışmalarını ESADE’de verdiği diji-
tal işletmelere hükmetmek konulu derslerle birleştirmektedir. Ayrıca IMD’nin VC2020 Araştırma 
Merkezi’ne danışmanlık hizmeti vermektedir.

Runar Norveç’in en büyük ikinci otomotiv ihracat ve satış şirketi olan ve Mercedes-Benz, Peugo-
et, Citroën, DS, Smart ile Fuso gibi markaların ihracatını yapan Bertel O. Steen’de Bilgi İşlem Di-
rektörü (BİD) olarak görev almaktadır. Bertel O. Steen’in mülkiyeti kendisine ait olan 40 otomo-
tiv bayisinin yanı sıra genişletilmiş satış zincirine üye olan 140 bağımsız bayi bulunmaktadır. Ru-
nar çeşitli ticaret endüstrilerinde Bilgi İşlem Direktörü görevinde bulunmuştur ve aynı zamanda 
çoklu marka satıcılığı yapan bir bayinin de sahibidir. Ek olarak, Runar İskandinavya’daki çok başa-
rılı iki ayrı IT/ERP şirketinin kurucu ortaklarındandır.
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“Digital Dünyaya Geçiş ve Başarı Odaklı İş Modelleri”
12 Mayıs 2016 - Swissotel The Bosphorus

Uluslararası Yazılım Başkanı – COX Otomotiv - ABD
Patrick Katenkamp

Verona Üniversitesi - İtalya
Leonardo Buzzavo

Ekonomi ve işletme dalında doktorası bulunan Leonardo Buzzavo, Ca’ Foscari Üniversitesi (Ve-
nedik, İtalya) İşletme Fakültesi’nde girişimcilik ve strateji dersleri vermektedir. Aynı zamanda 
Ca’Foscari Üniversitesi ve Digital Accademia tarafından sunulan Dijital Ekonomi ve Girişimcilik 
master programında direktörlük yapmaktadır.

Otomotiv sektöründe 2 yıldan fazla pazarlama ve dağıtım stratejileri üzerine yoğunlaşmış; altı 
kıtada 20’nin üzerinde ülkede 200’den fazla konferans ve seminerlere konuşmacı olarak davet 
edilmiştir.

Quintegia (www.quintegia.it) adlıotomotiv sektörü üzerine araştırma yürüten ve eğitim veren bir 
şirketin kurucu ortağı ve başkanlığını sürdürmektedir.

Otomotiv Bayi Günü ve Otomotiv Dağıtım Zincirleri için şirketlerin bir arada olduğu, Avrupa’nın 
önde gelen fuarında program koordinatörlüğü yapmaktadır.

Audea tarafından sunulan, Bayi Yönetimi Direktörlüğünü yaptığı bayi odaklı eğitim programında 
üst üste 10. baskısına ulaşmıştır. (www.audea.it) 1994 yılından bu yana dahil olduğu Uluslararası 
Otomotiv Distribütörlüğü Programında Direktörlük yapmaktadır.

Araç dağıtımının tüm yönlerini içine aldığı araştırmalar yapmaya devam etmektedir. (www.icdp.
net)

Patrick Katenkamp’ın otomotiv sektöründe, stratejik kalkınma ve önde gelen uluslararası orga-
nizasyonlarda 20 yılı aşkın deneyimi vardır. 2016 yılında COX Automotive’e Uluslararası Yazılım 
başkanı olarak katılmadan önce, Patrick incadea group’ta CEO olarak görev almış ve başarısı ka-
nıtlanmış ve önde gelen birçok uluslararası takımda yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. Özel 
olarak, General Motors Europe’da 7 yıl boyunca küresel dijital medya stratejisinden sorumlu ola-
rak çalışmış ve 2008 yılında satış, müşteri takip ve dijital pazarlama stratejilerini yönetmek ve 
uygulamak üzere görevlendirilmiştir. 2000 yılında Booz Allen’e katılarak otomotiv endüstrisinde 
strateji ve yönetim danışmanlığı hizmeti vermiştir. Bundan öncesinde ise EDS/HP’de birçok ge-
niş çaplı otomotiv BT teknolojisinin uygulanmasında sorumlu olarak çalışmaktaydı.

Patrick Katenkamp’ın Almanya’daki Karlsruhe Universitesi’nden Bilgisayar bilimleri konusunda 
master derecesi ve İngiltere’deki Bradford Management School’dan MBA derecesi mevcuttur.
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OYDER, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanı Adnan Ertürk'ü ziyaret etti

30 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, 
kullanılmış araç ticaretinde yaşanan KDV 

sorununa GİB Başkanı ile paylaşıldı.

Binek araçlar sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
satmak üzere aldığı bir binek otomobilin KDV’sini 
indiremediğine değinildi. Binek araç satışında, aracın 
satışından elde edilen kazancın KDV’sini ödemesi 
gerekirken aracın tümünün KDV’sini ödemek 
durumunda kalınmaktadır.

Araç kiralama firmalarından alımı yapılan 
kullanışmış araçlarda KDV tutarı yüzde 18 olarak 
belirlendiğinden, aracın girişi ve çıkışında KDV 
indirimi uygulandığı dile getirildi.  Şahıslardan alım 
yapılan araçlarda ise giriş KDV'si yüzde 0, çıkış 
KDV'si ise yüzde 1 olarak uygulanmaktadır. Bu 
satışta KDV indiriminin maliyette artığına değinildi.

Şirketlerden alım yapıldığında ise iki alternatifin 
olduğu bilgisini verilerek, "Bir uygulamada yüzde 
18 ile alınan ve diğer uygulamada ise yüzde1 ile 
alınan araçlar bulunmaktadır.. Her iki alımda da 
araç çıkışları yüzde 1 KDV ile yapılıyor. Bu araçların 
KDV’si kullanılamıyor, satarken de ya gider yazılıyor 
ya da maliyetlere ilave ediliyor" denildi.

Ticari araç satışında, araç kiralama firmalarından 
alım yapıldığında KDV'nin yüzde 18, satışta ise yine 
KDV'nin yüzde 18 olduğu bilgisi verilerek, KDV 
indirimi uygulanmadığı aktarıldı. Şahıslardan satın 
alınan araçlarda ise KDV girişinin yüzde 0, çıkışının 
ise yüzde 18 olduğu aktarılarak, satıcıların böyle bir 
kar marjına sahip olmadığından dolayı yüzde 18'in 
taraflarınca karşılanmasının mümkün olmadığı dile 
getirildi. Şirketlerden alım yapıldığında ise yüzde 18 

ve yüzde 1 ile alım yapıldığı belirtildi. Araç çıkışında 
yüzde 18 KDV çıkışının yapılmasından kaynaklanan 
sorunların varlığına dikkat çekildi. Özellikle ticari 
araçlarda %18 ile çıkış yapılmak zorunluluğu bu 
işin gerçek ticaretini yapan şirketler için son derece 
büyük zorluklar yarattığı aktarıldı.

OYDER, binek ve ticari araçlar grupları için alım 
nasıl yapıldıysa, yine o şekilde çıkış yapılmasının 
gerektiğini GİB Başkanına iletti.

OYDER'in önerileri;  noter satışı ile alınan araçlar 
noter satışı ile satılabilsin, yüzde 1 KDV ile alınan 
araçlar yüzde 1 KDV ile çıkılabilsin, yüzde 18 KDV 
ile alınan araçlar yüzde 18 KDV ile çıkılabilsin olarak 
sıralandı.

Web portallarında yapılan satışlar ile ilgili sıkıntılar 
olduğu paylaşılarak, "Burada yapılan satışlarda tüccar 
olmayan, vergi ödemeyen, istihdam sağlamayan 
kişilerin hiçbir sorumluluğu olmadan araç satabiliyor 
olması gerek vergisel açıdan gerekse mesleki açıdan 
bir tehdit oluşturmaktadır. Bu mecralardan alım 
yapan kişiler kandırılmaları karşısında mağduriyetler 
yaşayabilmektedirler" denildi.

Perakende yasası ile bazı düzenlemeler yapılmakla 
beraber halen bu konuda düzenlemeye ihtiyaç 
olduğu belirtiltildi. Oto pazarlarının güncelliğini 
yitirmiş olması kayıt dışılığın önüne geçecek bir konu 
olmuştur, burada vergisel olarak takip yapmanın 
zorluğuna dikkat çekildi.

Gelir İdaresi Başkanı 
Adnan Ertürk 
ziyaretinde geçmiş 
dönemde yapılan 
hurda uygulamalarının 
aslında oldukça başarılı 
olduğu, son dönemde 
ağır vasıtalar için 
yapılan uygulama 
sonucunda da birçok 
sorunlu vasıtanın 
karayollarından 
çekilmesi ile 
sonuçlandığı paylaşıldı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanı Adnan Ertürk'ü ziyaret 
eden OYDER, görüşmede sıfır 
ve kullanılmış araç ticaretinde 
yaşanan KDV ve ÖTV sorunlarını 
paylaştıGörüşmeye OYDER 
Başkanı Z. Alp Gülan, YK Üyesi 
Altuğ Erciş, Renault-Mais Kamu 
İşleri Direktörü Mehmet Can 
Semiz, Masfed Başkan'ı Aydın 
Erkoç ve OYDER Genel Sekreteri 
Özgür Tezer Katıldı.
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OYDER, BDDK Başkanı
Mehmet Ali Akben'i ziyaret etti
OYDER Yönetim Kurulu 
Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali Akben'i ziyaret 
etti. Ziyarete OYDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Z. Alp Gülan,  
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Turgay Mersin ve 
Genel Sekreter Özgür Tezer 
katıldı.

OYDER, Rekabet Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Ömer TORLAK'ı ziyaret etti
2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründe Dikey 
Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemler Grup Muafiyeti 
Tebliğinin (Otomotiv Sektörü Blok Muafiyeti) 
2014 yılının sonundan itibaren Rekabet Kurumu 
tarafından değiştirilmek üzere çalışmaları 
başlatılmıştı. 2015 yılında kurum ile sektör 
temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler 
ve bir önceki tebliğin değerlendirme toplantıları 
sonucunda bir çalışma gerçekleştirilmişti. Rekabet 
Kurumu bu çalışma ve AB’de değişen tüzük 
arasında değerlendirmeler yaparak 2016 Mart 
sonunda yeni bir Tebliğ Taslağı oluşturdu.

Bu Tebliğ otomotiv sektörü ticaretinin 
düzenlenmesinden ziyade sektördeki rekabet 
ortamının arttırılmasını hedeflese de bugün 
önümüze gelen hali ile bizi sorunlu bir dönemin 
beklediğini göstermektedir. Bu konudaki 
görüşlerimizi Kurum yetkilileri ile yazılı olarak 
paylaştık ve ayrıca bir kez de sözlü olarak paylaşma 
amacıyla Kurumun Başkanı Sn. Ömer Torlak’ı 
ziyaret ettik.

Ziyaretimizde Taslak ile ilgili sektörü ve Yetkili 
Satıcılıkları ilgilendiren konularda sohbet 
ederek Sn. Torlak’a görüşlerimizi aktarma 
fırsatı bulduk. Önümüzdeki günlerde konunun 
muhataplarından gelen görüşleri toplayarak 
Kurulun önüne çıkarmaya hazırlanan uzmanlar, bu 

yıl içinde Tebliğin yeni halini otomotiv sektörü ile 
paylaşacaklar.

Oyder olarak temsil ettiğimiz taraflar adına 
konunun önemle takibini yapmakta ve oluşturulan 
görüşleri ilgili yerler ile paylaşmaya ve takip 
etmeye devam ediyoruz.

Görüşmeye Oyder Başkanı Z.Alp Gülan, Başkan 
Yardımcıları Nizametdin Uğurlu ve Görgün Özdemir 
ile Genel Sekreter Özgür Tezer katıldılar. Geçmiş 
dönem Rekabet Kurumu Başkanlarından Tuncay 
Songör’ün de toplantıda Oyder’e eşlik etmiştir.
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OYDER Ankara’da
Meslektaşları ile bir araya geldi

Otomotiv yetkili 
satıcıları arasındaki 
iletişimi ve dayanışmayı 
geliştirmeyi hedefleyen 
OYDER’in Ankara’da 
gerçekleştirdiği 
Diyalog Toplantılarının 
27'incisinde farklı 
markaların yetkili 
satıcıları bir araya geldi.

26 Mart 2016 tarihinde Holiday Inn 
Ankara-Çukurambar Otelde gerçekleşen 
OYDER Ankara Bölge Toplantısı'nda 
sektör ile ilgili bir çok konu ele alındı. 
Ankara’da gerçekleştirilen bu toplantıda 
OYDER, otomotiv sektörü ile ilgili 
son güncel gelişmeleri bölgedeki 
meslektaşlarıyla paylaştı.

OYDER'in Ankara'da düzenlediği 27'nci 
Diyalog Toplantısı'nın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, 
Diyalog Toplantıları'nın önemine değinerek, hem 
yetkili satıcılara yakın olmayı hem de sektörel 
değerlendirme yapma imkanı bulduklarını dile 
getirdi.

Türkiye otomotiv üretiminde dünyada 15. 
sırada yer alıyor

2015 yılının otomotiv sektörü açısından olumlu 
geçtiğine dikkat çeken Z. Alp Gülan, "Otomotiv 

ihracatını Euro cinsinden değerlendirdiğimizde, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekorların kırıldığı 
bir yıl oldu. Dünyadaki üretimin artışının yüzde 
1'le kısıtlı kalmasına rağmen ülkemizde otomotiv 
üretiminde yüzde 16'lık bir artış gerçekleşti. Bu 
artış, otomotiv üretiminde ülkemizi 15. sıraya 
yükseltti. Avrupa sıralamasında ise 6. sıradan 5. 
sıraya yükselmiş olduk. 2015 yılında 1.359 bin 
adet olarak gerçekleştirilen otomotiv üretiminin 
bu yıl 1.450 bin adetleri aşılacağı öngörülmektedir. 
Ülkemizin otomotiv üretim kapasitesi ise 1.750 bin 
adetler seviyesindedir.

Otomotivde yeni yatırımlar, sektör için 
sevindirici oldu

Otomotiv üretiminde sevindirici gelişmeler devam 
ediyor. Geçtiğimiz günlerde Toyota, Adapazarı 
fabrikası için 350 milyon Euro'luk bir yatırım 
kararı aldı. Bunun yanı sıra, Mercedes-Benz Türk, 
Aksaray'daki kamyon fabrikasına 2016-2018 
döneminde 113 milyon Euro yatırım yapacağını ve 
üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını açıkladı" 
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dedi. OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, her ortamda 
pazarın belli bir seviyeye gelirse, yatırımların buna 
paralel olarak devam edeceğini dile getirdiklerini 
ifade etti.

İhracat artışı ve yeni yatırımlar pazarın 
doygunluğundan geçiyor

Z. Alp Gülan, "Otomotiv ihracatı adet bazında 
992 bin adete ulaştı. Böylece bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 12'lik bir artış gerçekleşmiş oldu. İhracatımız 
parite açısından düşmüş gibi görünse de ayrı bir 
hesabı yapıldı. Aslında Euro bazında 16 milyar 
Euro'dan 19 milyar Euro'ya çıktı. Parite kaybı 3 
milyon Euro'yu ihracat rakamlarına eklediğimiz 
zaman, sektör 21 milyar dolara yakın bir ihracat 
gerçekleştirmiş oldu. Son on yıldır otomotiv 
Türkiye'nin en önemli ihracat kalemi olarak 
liderliğini sürdürüyor.

Otomotiv pazarı ise ağır ticari araç satışları da 
eklendiğinde 1 milyon 11'bine ulaştı. Bu sevindirici 
gelişmeler ışığında, ihracat artışı ve yeni yatırımlar, 
pazarın doygunluğundan geçtiğini kanıtlamış oldu" 
diye konuştu.

2016 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç 
pazarının 32 bin 713 adete gerilediğine dikkat 
çeken Z. Alp Gülan, "34 bin 615 olan 2015 yılı ocak 
ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına 
göre satışlar yüzde 5,49 daraldı.  Türkiye otomobil 
ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk iki 
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,90 
azalarak 85.538 adet olarak gerçekleşti. 2015 
yılı iki aylık dönemde 89.946 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

2016 yılının Ocak ve Şubat ayındaki satışlar 10 
yıllık pazar satışlarının ortalamalarının üzerinde 
oldu.  Ülkemizin jeopolitik ve kendine özgü 
yaşadığı sorunlara rağmen 2016 yılında pazarın 

belli bir doygunlukta ilerleyeceğinin işareti olarak 
algılanmalıdır" dedi.

OYDER Başkanı Z.Alp Gülan, kurlardaki 
dalgalanma ve artışların otomobil fiyatlarına hemen 
yansıtılmasa da, uzun vadede fiyatların atmasına 
ve bu doğrultuda talebin daralmasına yol açtığını 
kaydederek “Otomotiv sektöründe kur hareketleri 
araç maliyetlerini en çok etkileyen faktörlerden 
birisi. Kurların yükselmesi ve üzerinde hem fikir 
olunan kritik eşiklerin aşılması, tüm sektörlerde 
olduğu gibi otomotiv pazarının gelişimi üzerinde 
de olumsuzluklara yol açıyor. Bu olumsuz etki 
ithalatı olduğu kadar, üretim maliyetlerinin bir 
bölümü dövize endeksli olan ihracatı da kaçınılmaz 
olarak etkiliyor. Bu nedenle 2016 yılında otomotiv 
sektörünün seyri döviz kurlarına göre belirlenecek” 
dedi.

2010 yılında Türkiye'de kayıtlı olarak 1 milyon 
400 bin adet aracın el değiştirdiği bilgisini veren 
OYDER Başkanı Z. Alp Gülan, "2015 yılında 6 
milyon 600 adet araç el değiştirdi. Bunun 4 milyon 
400 bin adedini ikinci el otomobil oluşturdu. Araç 
satışının kayıt altına alınması sayesinde, otomotiv 
ticaretinde olumlu gelişmeler yaşandı" diye konuştu.

12 Mayıs 2016 tarihinde düzenleyecekleri Otomotiv 
Kongresi hakkında bilgiler veren Z. Alp Gülan, 
Dijitalleşmenin Otomotiv Sektörü Üzerindeki 
Etkileri konusunu ele alacaklarını dile getirdi. Z. 
Alp Gülan, "Otomotiv ticaretinde dijitalleşme 
konusunda dünyada önemli bir isim olan Pau 
Garcia Mia kongremize konuşmacı olarak katılıyor. 
Sektörümüzde dijitalleşmenin neler getireceğini ve 
farklı pazarlama yöntemlerini aktaracak.

Kongremizde ayrıca meslektaşlarımız, iyi 
uygulamalarını katılımcılarla paylaşacaklar. 
Sektörümüzde en yüksek müşteri memnuniyeti 
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puanı kazanan, en yüksek araç satışını 
gerçekleştiren ve müşteri penetrasyonu olan, 
en yüksek aksesuar satışı yapan, en yüksek araç 
koruma satışı gerçekleştiren meslektaşlarımızın 
başarı öykülerini katılımcılara aktaracağız.

Türkiye'nin en çok bireysel emeklilik satışı 
gerçekleştiren ikinci firması Mersin'de bir otomotiv 
yetkili satıcısı olduğunu size aktarmak isterim. 
Otomotiv konusundan sonra, bireysel emeklilik 
sigortasına konsantre olarak bir kâr merkezi 
yaratmışlar. Bu örnekten yola çıkarak bazı konuları 
öne çıkartmak istedik. Farklı kâr merkezlerinin 
ortaya çıkması konusunda bir tartışma ve 
bilgilendirme ortamı sağlamak istedik. Bu açıdan 
iyi örnekleri kongremize taşıyarak, ilk ağızdan 
aktarılmasını hedefledik" diye konuştu.

Y kuşağı otomotiv sektörünün satış 
alışkanlıklarını değiştirdi

İnsanların artık otomobil almak için galerileri 
gezmediğini, araştırmalarını internetten yaptığını 
söyleyen Alp Gülan, satın almak amacıyla gelen 
kişilerin daha donanımlı satıcıların iş başında 
olmasını beklediğini söyledi. Y kuşağının 
özelliklerinin ve beklentilerinin otomotiv 
sektöründe de kendini hissettirdiğini ifade eden 
Gülan, eğitimli, donanımlı ve ayrıntıları bilen 
satıcıların göreve getirilmesinin sektörün dağıtım 
aşamasının en önemli gündem maddesi olduğunu 
söyledi.

OYDER Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Müfit Metin

1989 yılında OYDER'in kuruluşunda yer alarak bir 
dönem başkanlığını yürüten Müfit Metin, OYDER'e 
inanarak başından beri içinde olduğunu dile getirdi. 
Derneğin 27. yılında 27'nci Diyalog Toplantısı'nın 

OYDER GEÇMİŞ DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜFİT METİN

Ankara'da yapılmasının önemli olduğunu söyledi. 
Diyalog Toplantıları ve buna benzer etkinliklerin 
Ankara'da daha fazla yapılmasını temenni ettiğini 
ifade etti.

Müfit Metin, Ankara bölgesinin otomotiv 
ticaretinde yüzde 10-12 civarında bir pazar payına 
sahip olduğunu söyleyerek, "OYDER'in aktif, 
üretken ve yaratacı bir dernek haline gelmesi bizleri 
sevindiriyor. Derneğimiz her sivil toplum kuruluşu 
gibi gücünü üyelerinden almaktadır. OYDER 
çatısı altında yetkili satıcılarımızın çok olması ve 
derneğimize sahip çıkmaları çok önemlidir. Bunu 
sağlamak ve bu gücü OYDER'e vermek, tüm yetkili 
satıcılarımızın sorumluluğudur.

Sivil toplum kuruluşlarında yer almak, gönüllü 
bir iştir. Gönüllülük elbette beraberinde bir 
sorumlulukta getirmektedir. Dolayısıyla OYDER 
Yönetim Kurulu'nda bulunan ve başkanlığını 
yürüten tüm dostlarımın çok büyük bir özveri 
ile çalıştığını ve sektörün tamamı için, bıkmadan 
ve usanmadan çaba gösterdiklerini çok yakından 
biliyorum.

Aramızda yeni olanlar, derneğin kuruluşundan 
bugüne geldiğimiz noktanın arasındaki büyük farkı 
bilemezler. Derneğimizin kurulduğu ilk yıllarda 4 
yıl Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptım. O 
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dönem derneğimize üye bulmak çok zordu. Çünkü 
o dönem distribütörler ve otomotiv üreticileri 
tarafından bir sendika olarak algılanıyorduk. 
Böyle bir kaanat hakimdi. O günlerden 
bugünlere geldiğimizde sektörün en önemli rol 
üstlenicilerinden biri olduk.

OYDER her yıl gerçekleştirdiği Otomotiv 
Kongreleriyle sadece ulusal bazda değil, uluslararası 
alanda da takdir gören bir kuruluş haline geldi" 
dedi.

1993 yılında araç sayısının 570 bin civarında 
olduğunu hatırlatan Müfit Metin, "O dönem Renault 
yetkili satıcısı olarak çalışıyordum. Kuruluşuna 
katkıda bulunduğum Renault Mais Yetkili Satıcılar 
Kurumu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yapıyordum. O dönem hazırladığımız raporda, 
2000 yılında Türkiye'de otomotiv sektörünün 1 
milyon adede ulaşacağını öngörmüştük. Fakat 
realite bu şekilde olmadı. 1994 yılında ülke olarak 
yaşadığımız ekonomik kriz, Amerikan dolarının 
bir günde 1 liradan 40 liraya yükselmesi gibi ağır 
yükler çerçevesinde gelişmeler yaşamaya başladık. 
İstatistiksel verilere baktığımızda Türkiye otomotiv 
sektöründe her üç ya da dört yılda bir kendi 
ülkemize özgü yaşanan ekonomik krizlerle beraber 
ciddi dalgalanmalar olduğunu görürüz.

Otomotiv ticaretinin ruhu ve yapılış biçimi son 
20-30 yıl içinde tamamen değişti

Yine ülkemizde 2002 yılında yaşanan kriz 
sonrasında 2008 yılında yaşadığımız küresel krizin 
getirdiği dövizdeki hareketlilik, sektörümüzü 
derinden etkilemiştir. 2008 yılından sonra daralan 
pazar, bugün bir büyüme eğrisi içine girmiştir. 
Bunun tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Türk 
ekonomisi artık bazı olaylara karşı kırılganlığı son 

derece azalmış durumdadır. Günümüzde artık 
iş dünyası çok daha az kırılganlık ve değişkenlik 
içerisinde ticaret yapıyor" diye konuştu.

1990 yılından bu yana Volvo'nun yetkili satıcılığını 
yürüttüğünü dile getiren Müfit Metin, "1990 yılında 
ilk sattığımız araçta kar marjımız yüzde 24'tü. 
Araçlar sade gelirdi, bizde anten, ses sistemi, kaset 
çalar gibi bazı aksesurların da satışını yapardık. Bu 
satışlardan da hatırı sayılır bir para kazanılıyordu. 
Şimdi otomotiv ticareti araç satışında yüzde 
1-2'ler seviyesinde bir kar marjı noktasına gelmiş 
durumdadır. Otomotiv ticaretinin ruhu ve yapılış 
biçimi 20-30 yıl içinde tamamen değişti. Buna 
paralel olarak da otomobil satarken bildiğimiz eski 
doğruların yerine bugün yeni doğrular egemen 
oldu. Artık giderlerimizi ciddi şekilde kontrol 
etmeliyiz. Yeni dönemin kurallarına ayak uydurmak 
için; sattığımız araç sayısını artırarak, müşteri 
memnuniyetini sürekli hale getirmeye mecburuz" 
dedi.

Varlıklarını reddemeyecekleri araç kiralama 
sektörüne ilişkin gelişmeleri ve düzenlemeleri 
yetkili satıcılar olarak dikkatle takip etmeleri 
gerektiğinin altını çizerek, "Araç kiralama, kesin 
kararlarla hareket etmemiz gereken bir sektör haline 
geldi. Hatta pek çoğumuz araç kiralama şirketleri 
kurduk. Bugün bir otomobil yetkili satıcısı olmanın, 
bir markayı temsil etmenin maliyeti yaklaşık 
olarak 10 milyon TL civarındadır. Bunun yanında 
tecrübe, birikim ve isim gerekmektedir. Bunların 
hepsini üstüste koyduğumuzda, bir markayı temsil 
edebilmek için ne kadar çok bütçe ayırmak zorunda 
olduğu görülür. 

Yetkili satıcılar olarak bu kadar yatırım yaptığımız 
bir iş karşılığında; distribütörlerin yetkili satıcılara 
tanıdığı kar marjının, araç kiralamaya tanıdığı kar 

OYDER Eski Başkanları
Şahin SAYGI (Temmuz 
1994 - Mayıs 1995 Dönemi 
OYDER Başkanı) ve 
O. Müfit METİN (Mayıs 
1995 - Mayıs 1997 
Dönemi OYDER Başkanı) 
Diyalog Toplantısını 
onurlandırdılar.
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marjının altında olmasının, çok daha az olmasının 
mantıkla ve mesleki etikle açıklanabilir hiç bir tarafı 
yoktur. Dolayısıyla tüm yetkili satıcılarımız, bu 
konuda markalarına ısrarcı olmak durumundadır" 
dedi.

Asıl işimiz otomobil satmaktır

Otomobil yetkili satıcılarının aslı işinin otomobil 
satmak olduğunu dile getiren Müfit Metin, 
"Bunun dışındaki tüm işler, yetkili satıcının 
mevcudiyetini sürdürmek zorunda kaldığı için 
yapması zorunlu olan işlerdir. İşletmelerimizin 
kuruluşu, varoluşu ve devamlılığı, bu işi yapa 
gelmemizden kaynaklıdır. Bugün otomobil yetkili 
satıcılığı yapılmadığı koşulda;  yan işlerimizin 
sürdürülebilirlik anlamında hiçbir katkısı yoktur. Bu 
açıdan büyütmemiz ve kar merkezlerini artırmamız 
gereken asıl işimiz bizzat otomobilin kendisidir.

Yetkili satıcı arkadaşlarımızın asli işlerine daha çok 
önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 
yetkili satıcılar birbirleriyle ilişkilerini sağlıklı 
tutmak zorundadırlar. Aynı işi yaparak, başka 
bir meslektaşının geliri ve kazancında gözü olan 
insanlar durumuna düşmemek gerekiyor. Bundan 
korunmanın tek yolu, yetkili satıcılar arasında 
samimi diyalogların olmasıdır. Ayrıca etik kurallar 
içerisinde hareket etmek de çok önemlidir" dedi.

Yetkili satıcıların öğrendiği yeni kurallar 
çerçevesinde satış tekniklerindeki gelişmeler, 
sektörde çalışan yetkin insan sayısının artışıyla 
sektörün umut taşıdığını dile etiren Müfit Metin, 
"Otomotiv sektörü bugün olduğu gibi yarın da, 
hatta önümüzdeki yıllarda önem ve değerini daha 
da artıracaktır. Yeterki bizler kendi gücümüzün 
farkında olalım. Yeterki sektör ve sektör temsilcileri 
olarak ülke ekonomisine yarattığımız katkının 
farkında olalım. Yeterki bu işi doğru yapma 

konusundaki ısrarımızı birgün dahi bozmadan 
ve otomotiv işinin uzun soluklu bir iş olduğunun 
bilincine varalım. Otomotiv sektörü hafızayı, 
belleği gerektiren bir iştir. Tüm dostlarıma sabırlı 
olmalarını, kurallar çercevesinde işlerini yapmak 
konusunda ısrarlı olmalarını diliyorum" diye 
konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf Avan

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf Avan toplantıda 
yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman en 
önemli sorunları arasında trafik kazalarının yer 
aldığını belirtti.

Dünyada her yıl trafik kazalarının sonucu olarak 
1 milyon 250 bin kişinin yaşamını kaybettiğine 
değinen Yusuf Avan, "Dünyamızda trafik 
kazalarının sonucunda her yıl 50 milyondan 
fazla insan yaralanmakta veya hayatlarının kalan 
bölümlerini engelli olarak sürdürmek zorunda 
kalmaktadır.

Trafik kazalarını dünyada ve ülkemizde en aza 
indirmek mümkündür. Trafik kazalarının en 
temelinde insan unsuru yer alıyor. Sonra yol, 
çevre ve araç unsuru geliyor. Geçtiğimiz yıl 

EGM TRAFİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANI YUSUF AVAN
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Norveç ziyaretinde, oranın trafik yetkilileri ile 
karşılıklı görüş alışverinde bulunduk. Norveç 
ve İsveç'te uygulamaya konulan 'Sıfır Vizyon' 
projesinden söz ettiler. Trafik kazalarında sıfıra 
ulaşmanın zorluğunu bilerek, sıfır kazaya ulaşmak 
temennilerini bizimle paylaşmışlardı.

'Sıfır Vizyon' projesinde, insan unsuru devreden 
çıkarıldığında, sıfırın yakalanabileceği bilgisini 
verdiler. Buna ulaşmak için araç ve yol güvenliğini 
en üst boyutta kullanılır hale getirmenin önemli 
olduğunu aktardılar. Aracın ve yolun birbirine 
entegre olduğu bir teknoloji geliştirmenin gerekliliği 
üzerine aktarımda bulundular.

Elbette insan unsuruna çok fazla iş bırakmadan 
araç tekniğini geliştirmek gerekiyor. İnsan unsuru 
işin içinde olduğu zaman mutlak bir hata durumu 
ortaya çıkmaktadır" dedi.

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf 
Avan, ASBİS (Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi) 
Projesi'nin amacının, araç tescil ve sürücü belgesi 
işlemlerini güvenilir, çağdaş, modern, halkımızın 
beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve 
e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturmak 
ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak 
olduğunu dile getirdi. Yusuf Avan, "Proje, yeni (sıfır) 
ve ikinci el araçların trafik tescil işlemleri ile sürücü 
belgesi işlemlerinin merkezi sistem üzerinden 
elektronik ortamda online olarak yapılmasını 
sağlamaktadır. 

Projenin başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızdan 
herhangi bir bilgi ve belge istenilmeden, gerekli 
bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik 
ortamda alınmak suretiyle,  araçların tescili 
(ASBİS) tek merkezden yapılmaktadır. Böylelikle 
personelin iş gücü ve zamandan tasarruf edilmiş 
olup, elektronik ortamda iş ve işlemlerin yapılması 

sonucu evrak yazışmalarının önüne geçilmiştir.
Sistem kaynaklı hataların giderilmesi, bayilerin 
yetkilendirilmesi, sistemin çalışması ile ilgili 
bayilerden gelen taleplerin karşılanması amacıyla 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve 
Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yardım 
Masası oluşturulmuştur" diye konuştu.

Yeni Tip Sürücü Belgeleri İşlemlerine ilişkin 
olarak, ASBİS Projesi kapsamında dair Yönetmelik 
17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandığını, Yönetmeliğin sürücü belgesi ile 
ilgili maddelerinin 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe 
girdiğinin bilgisini verdi.

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf 
Avan, araçlarla ilgili olarak önümüzdeki dönemde 
hızlı bir değişim yaşanacağını dile getirerek, "Kendi 
kendine hareket eden ya da sürücüsüz olarak 
nitelenen araçlar, gelecek yıllarda gündemimizde 
olacaktır. Bunların ülkemizde kullanımı için bir 
takım çalışmalar da yapılacaktır. Sürücüsüz ve 
akıllı araçların insan hayatında daha fazla yer 
almasının bir sonucu olarak da karayollarında da 
bazı iyileştirmeler olacaktır. Bu bağlamda Türkiye 
otomotiv sektörü, kaza sayılarının azalması 
konusunda hızla yeni teknolojilerin devreye 
alınması konusunda çalışmalıdır" dedi. 

İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ İBRAHİM HALİL ŞUA
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Sadık Grubu, eğitime katkı 
sağlamaya devam ediyor
Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, 
isimlerini taşıyan iki okul protokolünü imzaladı.

Sosyal sorumluluk 
anlamında bir çok projeye 

imza atan Sadık Grubu, 
eğitim alanında iki okul 
protokolüne daha imza attı. 
Denizli Valiliği'nde gerçekleşen 
protokol imza törenine Denizli 
Valisi Şükrü Kocatepe, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, 
Sadık Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Turgay Mersin, oğlu Ege 
Mersin, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Oktay Mersin, eşi 
Ümran Mersin, Oğulları İrfan 
Cihan Mersin, Canberk Mersin, 
gelini Selen Mersin, torunu İpek 
Mersin katıldı.

Mersin ailesinin eğitime olan 

katkılarının devam ettiğini 
söyleyen Vali Şükrü Kocatepe, 
desteklerinden dolayı teşekkür 
etti. Kocatepe, "Mersin ailesinin 
daha önce Sarayköy Hacı 
İrfan Mersin Cumhuriyet 
Orta Okul binası, İşadamları 
Mesleki Teknik Lisesi'nin   
yapımı için katkıları ve Hacı 
Nadire Mersin Cumhuriyet 
İlk Okulunun da protokolünü 
imzalamıştık. Şimdi de iki 
yeni okul yapımı ile eğitime 
katkılarını sürdürüyorlar. 
Onlar sağ olsunlar Denizli ve 
ülkemiz ekonomisine katkıda 
bulunuyorlar. Ayrıca emekleri, 
sermayeleri, bilgi birikimleri ile 

atan Sadık Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Turgay 
Mersin, "Babamızdan gelen 
hayırseverlik duyarlılığımıza bir 
yenisini ekledik. Aileden gelen 
bir duyarlılık var ve inşallah 
çocuklarımızda aynı duyarlılıkla 
hareket edeceklerdir. onlara 
daha büyük okullar yaptırmak 
nasip olsun. Denizlimiz'e hayırlı 
uğurlu olsun" dedi. 

Doder Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ümran Mersin, çok 
duygulu anlar yaşadıklarını 
söyledi. Mersin, "Doder 
Derneği olarak Özel Eğitim 
Anaokulu'nun açılması için İl 
Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
Oğuz'un da desteği ile çok 
uğraş verdik. Engelli sayısının 
fazla olması nedeniyle okula 
sığılamıyordu. Bu protokol 
inşallah hayırlı olur" dedi. 

ülkemiz için önemli görev ifa 
ediyorlar" dedi. 

Oktay Mersin Özel Eğitim 
Anaokulu yapımı için protokole 
imza atan Sadık Grubu Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Oktay Mersin,  "Mersin ailesi 
olarak öteden beri Sarayköy ve 
Denizli'de eğitime katkılarımız 
devam etmektedir.Rahmet 
babamız okul protokolünü 
imzalarken "Çok heyecanlıyım. 
İnşallah çocuklarımız da bunun 
devamını getirecektir" demişti. 
bugün biz de çok heyecanlıyız ve 
babamın söylediği sözü yerine 
getiriyoruz. Biz de aynısını şimdi 
evlatlarımız için söylüyoruz. 
İnşallah ileride eşim, evlatlarım, 
torunum adına da okul 
yaptırmak nasip olur" dedi.

Turgay Mersin Ortaokulu 
yapımı için protokole imza 
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OYDER ARAŞTIRMA

Yeni araç alma nedenleri

Yeni araç alırken faydalanılan bilgi kaynakları

OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması
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Araç alım sürecinde etkili 
olan aile bireyleri

Araç alırken satın alınan 
aksesuarlar

Araç alım kararında en etkili kişinin «Eş» olduğunu 
görüyoruz. Kadınlarda eşin kararının etkisi, 

erkeklere göre anlamlı şekilde yüksek, çocukların 
kararının etkisi anlamlı şekilde düşüktür.

Araç satın alan 
kişiler en çok "Boya 

koruma" satın aldığını 
belirtmiştir. 

    Premium dışı 
segmentin satış 

esnasında "orijinal 
aksesuar" satın 

alma oranı premium 
segmente göre anlamlı 

ölçüde yüksektir.
      Araç satın alan 

kişilerin yarısından 
fazlasının hiçbir 

şey satın almadığı 
görülmektedir.
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OYDER ARAŞTIRMA
Müşterilerin 

yüzde 71 
ideallerindeki 
aracın sevimli 

olmasını 
istiyorlar.
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Toplam

Toplam

Premium

Premium

Diğer

Diğer

Sevimli mi?

Son teknoloji mi?

Aile için / aileye yönelik mi?

Heybetli mi?

İnternet erişimi olan / akıllı

Gösterişli mi?

Ağır başlı mı?

Beyaz mı?

Siyah?

Genç mi?

Sade mi?

Standart özellikleri olan bir

Ufak tefek mi?

Spor mu?

Geleneksel mi?

Seksi mi?

Hiçbir zaman

E-mail

71

70

69

67

66

62

59

54

46

41

38

34

33

32

30

29

13

100

15

100

12

100

1 11

2

12

2

14

2

11

9

0

7

0

11>B

0

14 1217>B

61 64>A57

Haftada 1 kere

SMS yoluyla

2 haftada 1 kere

Telefon yoluyla

Ayda 1 kere

Diğer

Sadece yeni bir 
kampanya olduğunda

3 ayda 1 kere

25 2425

İdeal Otomobil Kriterleri

İletişim Sıklığı

İstenen iletişim sıklığı
İstenen iletişim yöntemi

Katılımcıların 
tümü e-mail yolu 

ile iletişimi seçmiş, 
%25’i ise ikinci 

iletişim yöntemi 
olarak SMS’i 

seçmiştir.

Araç satın alan kişilerin %13’ü hiçbir zaman, %61’i 
ise sadece yeni bir kampanya olduğunda iletişime 
geçilmesini tercih ediyorlar.
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% 61

% 44

% 23

% 24

% 33

% 32

% 40

% 64

% 39

Gösterişli mi?

Aile için / aileye yönelik mi?

Sevimli mi?

Son teknoloji mi?

Heybetli mi?

Ağır başlı mı?

Siyah mı?

İnternet erişimi olan / akıllı araç mı?

Sade mi?

Spor mu?

Seksi mi?

Geleneksel mi?

Ufak tefek mi?

Genç mi?

Beyaz mı?

Standart özellikleri olan bir araç mı?

TOPLAM / PREMIUM / DİĞER

Müşterilerin 
yüzde 71 

ideallerindeki 
aracın sevimli 

olmasını 
istiyorlar.
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HUKUK

İBRAHİM HALİL ŞUA
İstanbul Anadolu Adliyesi
İş Mahkemesi Hakimi

İşverenin 15 yıl - 3600 gün 
sistemi ile olan imtihanı

İ stifa tarihinde 15 yıl 3600 prim gününü dolduran 
işçi, istifa dilekçesinde emeklilikten bahsetmese 

de kıdem tazminatına hak kazanır. Yani önceden 
irade açıklamasında bulunmadan eylemli olarak 
feshedip sonradan SGK ya başvursa da fesih tarihi 
itibariyle emeklilik hakkının bulunması tazminatı 
alması için yeterlidir. İşçinin önel vererek iş 
sözleşmesini nedensiz sona erdirmesi ve daha sonra 
kuruma başvurarak belge alması, kıdem tazminatı 
hakkını ortadan kaldırmaz. 

Bu durum ancak muaccel olma ve temerrüt 
olgusunu etkiler. Bununla beraber sebepsiz istifa 
edip , 1 yıl sonra SGK ya başvuruda bulunup 
emeklilik iddiasında bulunmak, kıdem tazminatı 
almaya yönelik haklı gerekçe uydurma çabası 
niteliğinde olduğundan kıdem tazminatı verilemez.

İşverenin haklı fesih nedenleri ortaya çıktığında 
işçi derhal bir emeklilik dilekçesi vererek, işverenin 
haklı fesih imkanını bertaraf etmek istemesi halinde 
bu davranışı yasalar karşısında hakkın kötüye 
kullanılması olarak değerlendirilerek korunmaz. 
Emeklilik hakkını kazanan işçinin bu hakkını 
kullanırken Türk Medeni Kanununun dürüstlük 
kurallarına uygun davranması gerekir. Yasal 
emeklilik hakkı kötü niyetli olarak işletilemez.

İşçi emekli olduktan sonra da aynı işyerinde 
kesintisiz çalışıyorsa, Emeklilik tarihinde kıdem 
tazminatı ödenmemişse tüm çalışma süresinin 
(Emeklilik öncesi ve sonrası kesintisiz geçen 
sürenin tamamı) nazara alınması gerekir. Tazminat 
miktarı, toplam çalışma süresine göre hesaplanır. 
Zamanaşımı emeklilikten sonra ki çalışmasının 
sona erdiği tarih itibariyle başlar. 

Son ücretine göre kıdem tazminatı belirlenir. 
Ödeme tarihi 01.07.2012 tarihinden önce ise ödeme 
faiziyle beraber mahsup edilir. Bu tarihten sonra 
ise faizsiz olarak hak kazanılan miktardan mahsup 

edilir. Önceki süre ve ücret, sonraki süre ve ücret 
diye ayrı ayrı hesaplama yapılmaz. İki dönem 
çalışması birleştirilir, tüm hizmet süresi üzerinden 
son ücretinden kıdem tazminatı hesaplanır.

İşçi emekli olduktan sonra da aynı işyerinde 
çalışmaya ara verip daha sonra çalışmaya devam 
ediyorsa yani kesintili çalışıyorsa, çalışmayı 
emeklilik sebebiyle sona erdiren işçinin bu dönemin 
kıdem tazminatını da almasına göre artık emeklilik 
öncesi dönemin tasfiye edilmiş sayılması gerekir.

Bu dönem için işçinin emekli olduğu ta- rihteki 
ücret ve hizmetine göre yapılan ödemenin varsa 
eksikliği konusunda talepte bulunulabilir. Ancak 
böyle bir durumda işverenin varsa zamanaşımı 
def ’inin de değerlendirilmesi gerekir. Emeklilik 
öncesi sürenin de birleştirilerek kıdem tazminatı 

İşçiye emekli olması 
halinde kıdem 
tazminatı tam olarak 
ödenmişse işyerinde 
ki emeklilik sonrası 
çalışmalar yeni 
bir iş sözleşmesi 
niteliğindedir. İhbar 
tazminatı son dönem 
çalışmasına göre tespit 
edilir.
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hesabı yapılamaz. Sadece yeni dönem için şartları 
varsa kıdem tazminatı isteyebilir.

İşçi emekli olduktan sonra da aynı işyerinde 
kesintisiz çalışıyorsa, emekli olduğunda kıdem 
tazminatı ödenmediğinden, daha sonraki dönemde 
kıdem tazminatına hak kazanmayacak şekilde iş 
akdi sonlansa da (ister işçi tarafından ister işveren 
tarafından) ilk dönem için ( emekliliğe kadar ki 
dönem) kendisine kıdem tazminatı ödenmelidir.

İşçiye emekli olması halinde kıdem tazminatı tam 
olarak ödenmişse işyerinde ki emeklilik sonrası 
çalışmalar yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir. İhbar 
tazminatı son dönem çalışmasına göre tespit edilir.

Emeklilik sonrası yeniden emeklilik nedeniyle fesih 
yapılamaz.

Emeklilik sebebiyle fesih bir kere kullanılabilir. 
Sonraki dilekçe istifa sayılır. Yani emekli olmasına 
rağmen çalışmasına devam edip uzun bir süre 
sonra “artık emeklilik hayatı yaşamak istiyorum, 
ayrılacağım” denildiğinde bu dönem için kıdem 
tazminatı ödenmez. Emekli olduğu tarihe kadar 
olan dönem için kıdem tazminatı alacağı hesaplanır.

İşçinin emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini 
feshetmesinden kısa bir süre sonra, yeniden 
çalışmasını gerektirecek durumlar ortaya 

çıkabileceği gibi işçinin bu hakkını kendisi için daha 
olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir 
başka iş yerinde çalışma amacı ile de kullanması 
mümkündür.

Sosyal Güvenlik Hukuku alanında, yaş koşulunu da 
gerçekleştirmek sureti ile emekli olan işçilere sigorta 
destek primi ödeyerek çalışma imkanı tanındığı 
da dikkate alındığında, 1475 sayılı İş Kanunun 
14/1-5. maddesindeki düzenleme açısından, yasa 
koyucunun amacının işçinin çalışma yaşamını aktif 
olarak sonlandırması olduğundan bahsedilemez. 
Çalışmakta olduğu iş yerinde yıpranmış olan ve bu 
arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ilişkin 
yükümlülüklerini tamamlayan işçinin, kendisi 
için çalışma koşullarının daha olumlu olduğunu 
düşündüğü bir iş yerinde çalışma amacı ile bu 
hakkını kullanması halinde Türk Medeni Kanun’un 
2. maddesinde öngörülen dürüstlük kuralına 

aykırı davrandığı kabul edilemez. Yasa ile tanınmış 
emeklilik nedeni ile fesih hakkının kullanması ile 
birlikte kıdem tazminatına hak kazanılacağının 
kabulü gerekir. İşçinin hangi amaçla bu hakkı 
kullandığı, kıdem tazminatına hak kazanması 
açısından önem arz etmemektedir.

Bununla beraber emeklilik talebi olan işçinin, 
bu talebinden önce , sonradan girdiği işyeriyle 
sözleşme imzaladığı kanıtlanırsa bu durumda 
emeklilik hakkının kötüye kullanıldığına 
işaret edilerek artık işçiye kıdem tazminatının 
ödenmeyeceği belirtilmiştir. 

Emeklilik sebebiyle 
fesih bir kere 
kullanılabilir. Sonraki 
dilekçe istifa sayılır. 
Yani emekli olmasına 
rağmen çalışmasına 
devam edip uzun 
bir süre sonra “artık 
emeklilik hayatı 
yaşamak istiyorum, 
ayrılacağım” 
denildiğinde bu dönem 
için kıdem tazminatı 
ödenmez. 

İşçinin emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshetmesinden kısa 
bir süre sonra, yeniden çalışmasını gerektirecek durumlar orta-
ya çıkabileceği gibi işçinin bu hakkını kendisi için daha olumlu 
sonuçlar doğurabileceğini düşündüğü bir başka iş yerinde çalış-
ma amacı ile de kullanması mümkündür. Sosyal Güvenlik Huku-
ku alanında, yaş koşulunu da gerçekleştirmek sureti ile emek-
li olan işçilere sigorta destek primi ödeyerek çalışma imkanı ta-
nındığı da dikkate alındığında, 1475 sayılı İş Kanunun 14/1-5. 
maddesindeki düzenleme açısından, yasa koyucunun amacının 
işçinin çalışma yaşamını aktif olarak sonlandırması olduğundan 
bahsedilemez. 

İşverenin haklı fesih nedenle-

ri ortaya çıktığında işçi derhal bir 

emeklilik dilekçesi vererek, işve-

renin haklı fesih imkanını bertaraf 

etmek istemesi halinde bu davra-

nışı yasalar karşısında hakkın kö-

tüye kullanılması olarak değer-

lendirilerek korunmaz.
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UZMAN GÖRÜŞÜ

Hasar Onarımında
Yeni Dönem: OSEM
 MEHMET AYHAN DAYOĞLU
Ak Sigorta
Genel Müdür Yardımcısı 
Hasar ve Operasyon

E ldeki verilere göre toplam park içinde beş yaşın 
altındaki otomobil ve kamyonet oranı sırasıyla 

%33 ve %38. Beş yaşın altındaki araçların yetkili 
servis kullanma oranları –ticari araçlarda daha az 
olmakla birlikte- %80 mertebesinde.  Ancak araç 
yaşlandıkça bu oran özel servis ve tamirhaneler 
lehine artıyor. 

Yurdumuzda yılda bir milyon iki yüz bin kaza 
oluyor. Bu kazaların %54’üne otomobiller, %23’üne 
kamyonetler karışıyor. Kazalara karışan araçların 
hasar onarımları yetkili ve özel servisler ile  
tamirhanelerde yapılıyor.

Türkiye’de 68.500 servis var. Bunların yaklaşık 2.500 
adedi yetkili, 4.300 adedi özel servis ve gerisi de 
tamirhane. 

Sigortacılar kazaların hepsine ya trafik ya da kasko 
poliçeleri vasıtasıyla müdahil oluyorlar. Her hasar 
onarımı için onarımı yapan servis ile birlikte 
çalışıyorlar. Şirketlerin çoğu müşterilerine daha 
iyi hizmet sunmak için servislerle anlaşma yapıyor 
ve müşterileri hasar onarım sürecine sokmadan 
süreci yönetmeye çalışıyorlar. Buna rağmen yakın 
zamanda yayınlanan Destek Hizmetleri Yönetmeliği 
sigorta şirketlerini anlaşma yaptıkları servislerde  
yapılan hatalı onarımlar nedeniyle birinci derece 
sorumlu hale getirdi. 

Peki bu durumda sigortacılar hasar onarımını 
yapan servislerden ne bekliyor? Aslında fazla bir şey 
beklemiyorlar. Sigortacılar servislerde sadece

1. Doğru ve güvenilir onarım yapmalarını

2. Servis performansının kolay takip edilebilmesini

3. Güçlü marka imajı ve tutarlı süreçlerin olmasını

4. Yeni onarım teknolojilerinin kullanılmasını 
bekliyorlar.

Bu beklentilerin karşılanabilmesi yetkili servislerde 
mümkün olurken özel servislerde ve tamirhanelerde 
ekipman, onarım metodu ve eleman standartları 
yükselmedikçe mümkün değil. Zira TSE belgesine 
sahip yetkili servis oranı %96 iken özel servislerde 
bu oran %3’e, tamirhanelerde ise binde bire düşüyor. 

İşte tam bu noktada Oto Yedek Parça ve Servis 
Sertifikasyon A.Ş. (OSEM )hayatımıza girdi.

Türkiye Sigorta Birliği çatısı altında trafik 
sigortası’nda ve kasko’da hasarları denetim altına 
almak için OSEM şirketi kuruldu. OSEM hem 
hasarlı araçların bakım ve onarımını yapan 
servisleri denetim altına alacak hem de tüketiciler 
tarafından yıllardır şikayet konusu olan eşdeğer 
parça sorunu çözecek.

Sigorta şirketleri  ayrıca OSEM vasıtasıyla 
yedek parça ve servis tedarikçilerinde yeterlilik 
standardının oluşmasının sağlayacak.  

Türkiye Sigorta Birliği 
çatısı altında trafik 
sigortası’nda ve 
kasko’da hasarları 
denetim altına almak 
için OSEM şirketi 
kuruldu. OSEM hem 
hasarlı araçların bakım 
ve onarımını yapan 
servisleri denetim 
altına alacak hem de 
tüketiciler tarafından 
yıllardır şikayet konusu 
olan eşdeğer parça 
sorunu çözecek.
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1 Yetkili 
Servis*

Toplam
68.479

Özel Servis*

Tamirhane**

Oto Motor T.

Oto Şase, Kaporta T.

Oto Elektrikçiliği

Oto Lastik

Oto Boyacılığı

Fren-Balata, Makas, Amortisör

Motorlu Taşıt (Tripotör vb)

Araç Döşemesi İmal, Montaj ve T.

Lastik Kaplamacılığı ve T.

Eksoz İmal, Satış ve T.

Diğer

20.216

9.842

8.506

4.786

4.067

5.074

2.363

1.192

2.289

1.660

1.711

Türkiye'deki Toplam Hasar Onarım Servisleri Bağımsız Tamirhane Tipleri

*TOBB verilerine göre özel ve yetkili servis sayısı toplamda yaklaşık 6.770 adettir. Bu toplam pazarın yüzde 10'u kadardır.
**Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na kayıtlı hasar onarım servis sayısı 61.706 adettir. Bu toplam pazarın yüzde 90'ını oluşturmaktadır.
Kaynak: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Mayıs 2014 ve TCBB

Hasarı doğru tespit edip emniyetli şekilde onarım 
yaparak hem trafik güvenliğini arttırmak hem 
de onarım  maliyetlerini etkin kontrol etmek 
amacıyla hasar onarım servisleri OSEM tarafından 
belgelendirilecek.

Oto yedek parça ve servis sertifikasyonu  Amerika, 
İngiltere, İspanya gibi önemli ülkelerde uzunca bir 
süreden beri bağımsız şirketler aracılığıyla yapılıyor. 

	  

	  

OSEM'de sigorta şirketleri için Türkiye’de referans 
merkezi olacak. Yaptığı işlerle ilgili karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunarak sektör içindeki sorunlara 
çözüm önerileri bulmaya çalışacak. 

Bu doğrultuda OSEM öncelikle BSI 10125 
standartlarını baz alarak OSEM servis kriterlerini 
oluşturdu. 

Oto bakım onarım merkezlerinin sertifikasyonu 
için saha denetim firması olarak Türk Loydu ile 
anlaştı. Protokolü imzaladı. İlk iki sertifikayı verdi.

Destek Hizmetleri yönetmeliğine göre sigorta 
şirketlerinin anlaşmalı tedarikçilerin denetimi 
görevinin OSEM’e devri konusunda ön çalışmalarını 
tamamladı. 

2015/2 sayılı genelge ile TSE’ye tanınan münhasırlık 
istisnasına alternatif Osem parça sertifikasyonu ile 
ilgili  çalışmaları başlattı.

Doğru hasar onarımı ve maliyet yönetimi 
konusunda OSEM’e özel eğitim programlarını 
planlanmaya başladı. 

Kısaca hasar onarımında OSEM ile yeni bir dönem 
başladı. 

Sektördeki standartların artması öncelikle 
karayollarında seyreden araçların ve insanların 
güvenliğini arttıracak. Buna ilave olarak yetkili ve 
özel servisler arasındaki standartların birbirine 
yaklaşmasına dolayısıyla da haksız rekabetin 
ortadan kalkmasına yardımcı olacak. Ancak parça 
yoğun çalışan yetkililer ile  işçilik yoğun çalışan özel 
servisler arasındaki rekabeti kızıştıracak. 
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REKABET HUKUKU

Sürücü Koltuğuna Oturma 
Sırası Şimdi Kimde?

2 002 yılında yürürlüğe giren 1400/2002 sayılı 
Motorlu Taşıtlar Sektöründe Dikey Anlaşmalar 

ve Uyumlu Eylemler Grup Muafiyeti Tüzüğü’nü 
dönemin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı 
Mario Monti  “sürücü koltuğunda artık tüketici 
oturacak” şeklinde değerlendirmişti. İlgili Tüzük 
ile paralel olan 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar 
Sektörü’nde Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemler 
Grup Muafiyeti Tebliği (2005/4 sayılı Tebliğ) , 2005 
yılında 1 yıllık uyum süresi ile Türkiye’de yürürlüğe 
girmişti.

2010 yılında AB Komisyonu motorlu taşıtlar 
sektörüne ilişkin yeni düzenlemelere giderek, 
2010/330 ve 2010/461 sayılı Tüzükleri yayımladı. 
Gümrük Birliği Kararı gereği, Türkiye AB’deki 
rekabet mevzuatı değişikliğini 2 yıl içerisinde kendi 
mevzuatına adapte etmekle mükellef olduğundan, 
motorlu taşıtlar sektörüne özgü Taslak Grup 
Muafiyeti Tebliği (“Taslak Tebliğ”) Rekabet Kurumu 
tarafından Mart ayı içerisinde yayımlandı.

Taslak Tebliğ, öncelikle AB Tüzüğü ile yapısal 
anlamda ayrıştı. Şöyle ki, AB’de satış konusunda 
motorlu taşıtlara özgü bir düzenleme artık mevcut 
değil, bu konu genel dikey anlaşmalar içerisinde 
yer alıyor.  Satış sonrası ise spesifik bir şekilde ayrı 
bir tüzük ile düzenleniyor. Taslak Tebliğ ise, satış ve 
satış sonrasının her ikisini birlikte motorlu taşıtlar 
sektörüne özgü biçimde düzenlemektedir.

Kurum’un değerlendirmesinin temelinde, satış 
pazarında yeterince rekabet olduğu bu nedenle satış 
pazarının daha esnek kurallarla yönetilebileceği, 
2005/4 sayılı Tebliğ’de öngörülen sıkı kısıtlamaların 
gerekli olmadığı düşüncesi hakimdir. Satış sonrası 
pazarından ise, ne özel servislerin ne de yedek 
parça üreticilerinin yeterince pazara dahil olmadığı 
dolayısıyla hedeflenen rekabet düzeyinin bu pazarda 
sağlanamadığı öngörülmektedir.

Av. PINAR ENGİSOR ŞAHİN
LEGAL HUKUK BÜROSU

Bu çerçevede Taslak Tebliğ, satış konusunda 
daha esnek düzenlemelere yer vermişken, satış 
sonrasından 2005/4 sayılı Tebliğ’in çatısını aynen 
korumaktadır.

Taslak Tebliğ’de dil sadeleşmiş ve kavramlar genel 
olarak daha net tanımlanmış olmakla beraber,  bazı 
hususların netleştirilmesi gerekebilecektir.

Bakım onarım zincirleri tanımı dahilinde, taşıt 
sağlayıcısı tarafından kurulan bir dağıtım sistemi 
içerisinde yer almamakla birlikte birden fazla 
teşebbüsün belirli standartlara göre ağ kurucusu 
tarafından bir franchise sözleşmesi kapsamında ağa 
dahil edilmesi suretiyle kurulan bakım onarım ağı 
ve bunların üyeleri de Taslak Tebliğ’in kapsamına 
alınmıştır.

2005/4 sayılı Tebliğ kapsamında niceliksel seçici 
dağıtım sisteminin tercih edildiği anlaşmalar 
bakımından pazar payı eşiğinin %40’ı aşmaması 
koşulu yer alırken Taslak Tebliğ’de nicel seçici 
dağıtım ve münhasır dağıtım konulu anlaşmaların 
pazar payı eşiğinin %30’u aşmaması koşulu 
getirilmiştir.  Niteliksel seçici dağıtım sistemi içinse 

Gümrük Birliği Kararı 
gereği, Türkiye 
AB’deki rekabet 
mevzuatı değişikliğini 
2 yıl içerisinde kendi 
mevzuatına adapte 
etmekle mükellef 
olduğundan, motorlu 
taşıtlar sektörüne özgü 
Taslak Grup Muafiyeti 
Tebliği (“Taslak Tebliğ”) 
Rekabet Kurumu 
tarafından Mart ayı 
içerisinde yayımlandı.
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2005/4 sayılı Tebliğ’de yer alan düzenleme Taslak 
Tebliğ’de de korunmuş ve pazar payı eşiğine ilişkin 
herhangi bir koşul getirilmemiştir.  

Taslak Tebliğ, 2005/4 sayılı Tebliğ”den farklı olarak, 
muafiyet koşulları arasında sayılan; sözleşme 
süresi ve fesih; anlaşmazlıkların mahkemeye 
gitme hakkına halel getirmeksizin bağımsız 
uzmana götürülmesi ve yetkili satıcı veya servisin 
sözleşmesini dağıtım sisteminde bulunan bir başka 
teşebbüse devir serbestisi düzenlemelerine yer 
vermemiştir. 

Taslak Tebliğ, sözleşme süresi ve fesih konuşlarının 
Borçlar Kanunun altından düzenlenmesinin yeterli 
olacağını öngörmüş, bu konuda tarafları bağlayıcı 
bir süreye ya da şarta yer vermemiştir.

Yine 2005/4 sayılı Tebliğ’de detaylı biçimde 
düzenlenen, ek satış noktası ve çok markalılık 
düzenlemeleri Taslak Tebliğ’de yer almamaktadır. Bu 
çerçevede üretici/distribütör ek satış noktası açmayı 
engelleyebilir, çok markalılık konusu ise rekabet 
etmeme yükümlülüğü dahilindeki düzenlemeler ile 
sınırlanmıştır.

motorlu taşıtların satışı pazarında %80’inden, 
satış sonrası pazarında %30’undan fazlasının 
sağlayıcıdan veya sağlayıcının göstereceği başka bir 
teşebbüsten satın almasına yönelik olarak alıcıya 
doğrudan veya dolaylı biçimde getirilen herhangi 
bir yükümlülük de rekabet etmeme yükümlülüğü 
olarak kabul edilmektedir. 

Taslak Tebliğ kapsamında rekabet etmeme 
yükümlülüğüne ilişkin olarak yeni ve ayrı 
bir düzenleme öngörülmüştür. Bu kapsamda 
muafiyetin hangi tip rekabet etmeme 
yükümlülüklerine uygulanmayacağı “motorlu 
taşıtların dağıtımı bakımından”, “yedek parçaların 
dağıtımı bakımından” ve “bakım onarım 
hizmetlerinin sağlanması bakımından” şeklinde üç 
ayrı alt başlıkta düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, anlaşmanın sona ermesinden 
sonraki döneme ilişkin olarak getirilen rekabet 
etmeme yükümlülüğü 2005/4 sayılı Tebliğ 
kapsamında yasaklanmışken Taslak Tebliğ farklı bir 
düzenleme içermektedir.  Şöyle ki; araç sağlayıcıları 
tarafından alıcılara, anlaşma konusu mallarla 
rekabet halindeki mallara ilişkin olması, anlaşma 
süresince alıcının faaliyette bulunduğu tesis ile 
sınırlı olması ve araç sağlayıcısı tarafından alıcıya 
devredilen knowhow’ı korumak için zorunlu olması 

Taslak Tebliğ, öncelikle 
AB Tüzüğü ile yapısal 
anlamda ayrıştı. AB’de 
satış konusunda 
motorlu taşıtlara 
özgü bir düzenleme 
artık mevcut değil, 
bu konu genel dikey 
anlaşmalar içerisinde 
yer alıyor.  Satış sonrası 
ise spesifik bir şekilde 
ayrı bir tüzük ile 
düzenleniyor. Taslak 
Tebliğ ise, satış ve 
satış sonrasının her 
ikisini birlikte motorlu 
taşıtlar sektörüne 
özgü biçimde 
düzenlemektedir.

Taslak Tebliğ, 2005/4 sayılı Tebliğ”den farklı olarak, 
muafiyet koşulları arasında sayılan; sözleşme süresi ve fesih; 
anlaşmazlıkların mahkemeye gitme hakkına halel getirmeksizin 
bağımsız uzmana götürülmesi ve yetkili satıcı veya servisin 
sözleşmesini dağıtım sisteminde bulunan bir başka teşebbüse 
devir serbestisi düzenlemelerine yer vermemiştir. 

2005/4 sayılı Tebliğ’de detaylı 
biçimde düzenlenen, ek satış 
noktası ve çok markalılık 
düzenlemeleri Taslak Tebliğ’de 
yer almamaktadır. Bu çerçevede 
üretici/distribütör ek satış 
noktası açmayı engelleyebilir, 
çok markalılık konusu ise rekabet 
etmeme yükümlülüğü dahilindeki 
düzenlemeler ile sınırlanmıştır.

Rekabet etmeme yükümlülüğü çerçevesinde, 2005/4 
sayılı Tebliğ, alıcının satış ve satış sonrası pazarları 
için, alıcının bir önceki takvim yılındaki alımları 
esas alınarak, ilgili pazardaki anlaşma konusu mal 
veya hizmetlerin ya da onları ikame eden mal veya 
hizmetlerin %30’undan fazlasının sağlayıcıdan 
veya sağlayıcının göstereceği başka bir teşebbüsten 
satın almasına yönelik olarak alıcıya doğrudan veya 
dolaylı biçimde getirilen herhangi bir yükümlülüğü 
rekabet etmeme yükümlülüğü olarak kabul 
etmektedir. 

Taslak Tebliğ bu konuda satış ve satış sonrası 
pazarlarını ayırmıştır. Şöyle ki, alıcının bir önceki 
takvim yılındaki alımları esas alınarak, ilgili 
pazardaki anlaşma konusu mal veya hizmetlerin 
ya da onları ikame eden mal veya hizmetlerin yeni 
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koşullarıyla, anlaşmanın sona ermesinden itibaren 
bir yılı aşmamak kaydıyla getirilen rekabet etmeme 
yükümlülüğü grup muafiyetinden yararlanır. 

Yine rekabet etmeme yükümlülüğü kapsamında, 
2005/4 sayılı Tebliğ kapsamında dikey anlaşmalarda 
getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü 
yasaklanmışken, Taslak Tebliğ belirsiz süreli veya 
süresi beş yılı aşan rekabet etmeme yükümlülüğünü 
yasaklamaktadır. Bu da dolaylı olarak sektördeki 
yeni sözleşmelerin azami 5 sene olacağı öngörüsüne 
sebebiyet vermektedir.

Taslak Tebliğ ile birlikte; garanti kapsamında 
olmayan ve bedeli tüketici tarafından karşılanan 
bakımlar ve onarımların özel servislerde yapılması 
halinde,  garanti döneminde taşıtta bir arıza 
ortaya çıktığında, taşıt sağlayıcısı ve yetkili 
dağıtıcı/servis arasında yapılan anlaşmalar ya 
da uygulamalar yoluyla, özel servis tarafından 
yapılan bakım onarım işlemi ile bu arıza arasında 

illiyet bağı kurulmaksızın taşıtın garanti kapsamı 
dışında bırakıldığı anlaşmaların muafiyetten 
yararlanamayacağına ilişkin düzenleme yeni 
getirilmiştir.  

2005/4 sayılı Tebliğ’de yer alan, satış sonrası 
pazarına ilişkin düzenlemeler korunmuş olup, Yine 
satış sonrasında rekabetin artması adına yetkili 
servislerin ek servis noktası açma serbestisi Taslak 
Tebliğ’de hüküm altına alınmıştır.

Pazar payının hesaplanmasına ilişkin düzenleme 
Taslak Tebliğ’de büyük ölçüde korunmuştur. Taslak 
Tebliğ ile birlikte, 2005/4 sayılı Tebliğ kapsamında 
öngörülen %30’luk ve %40’lık Pazar payı 
eşiklerinden yalnızca %30’luk Pazar payı eşiğine 
ilişkin düzenleme muhafaza edilmiştir.

Tıpkı 2005/4 sayılı Tebliğ’de olduğu gibi, Taslak 
Tebliğ de muafiyetten yararlanılabilmesi için 
Tebliğ kapsamındaki anlaşmaların 1 yıl içerisinde 
Tebliğ’de öngörülen koşulları sağlayacak şekilde 
değiştirilmesi gerektiğini öngörmüştür.

Taslak Tebliğ’in halihazırda satış pazarına 
daha esnek kurallar getirdiği, bu çerçevede sıkı 
düzenlemelerle yönettiği çok markalılık, sözleşme 
süresi, fesih koşulları, ek satış noktası ve benzeri 
konularda geri planda kalmış olduğunu, bunun 
yanı sıra özellikle rekabet etmeme yükümlülüğü 
ile üretici/distribütör adına daha geniş bir oyun 
sahası bıraktığını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Satış sonrası pazarı ise büyük oranda mevcut Tebliğ 
ile paralel olarak düzenlenmiş olup, özel servislerin 
ve yedek parça üreticilerinin daha aktif biçimde 
rekabete dahil olması hedeflenmiştir.

Taslak Tebliğ, öncelikle 
AB Tüzüğü ile yapısal 
anlamda ayrıştı. AB’de 
satış konusunda 
motorlu taşıtlara 
özgü bir düzenleme 
artık mevcut değil, 
bu konu genel dikey 
anlaşmalar içerisinde 
yer alıyor.  Satış sonrası 
ise spesifik bir şekilde 
ayrı bir tüzük ile 
düzenleniyor. Taslak 
Tebliğ ise, satış ve 
satış sonrasının her 
ikisini birlikte motorlu 
taşıtlar sektörüne 
özgü biçimde 
düzenlemektedir.

Taslak Tebliğ kapsamında rekabet 
etmeme yükümlülüğüne ilişkin 
olarak yeni ve ayrı bir düzenleme 
öngörülmüştür. Bu kapsamda 
muafiyetin hangi tip rekabet 
etmeme yükümlülüklerine 
uygulanmayacağı “motorlu 
taşıtların dağıtımı bakımından”, 
“yedek parçaların dağıtımı 
bakımından” ve “bakım onarım 
hizmetlerinin sağlanması 
bakımından” şeklinde üç ayrı alt 
başlıkta düzenlenmiştir. 

2005/4 sayılı Tebliğ’de yer alan, 
satış sonrası pazarına ilişkin 
düzenlemeler korunmuş olup, Yine 
satış sonrasında rekabetin artması 
adına yetkili servislerin ek servis 
noktası açma serbestisi Taslak 
Tebliğ’de hüküm altına alınmıştır.
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SEKTÖREL ANALİZ

İl 2015 Model 2.El 
Otomobil Toplam 
Satışı

İl Payı  İl Sıfır Otomobil 
Pazarı 

İl Sıfır Otomobil 
Penetrasyon

2015 Model Sıfır 
Aracın 2. Ele Düşme 
Oranı

Genel Toplam 90.288 100%  739.557    100% 12,21%

İSTANBUL 52.264 57,89%  345.673    46,74% 15,12%

ANKARA 6.680 7,40%  63.791    8,63% 10,47%

İZMİR 4.020 4,45%  37.889    5,12% 10,61%

BURSA 2.291 2,54%  24.732    3,34% 9,26%

ADANA 2.186 2,42%  16.808    2,27% 13,01%

ANTALYA 1.917 2,12%  23.542    3,18% 8,14%

GAZİANTEP 1.630 1,81%  10.695    1,45% 15,24%

MERSİN 1.600 1,77%  12.961    1,75% 12,34%

KOCAELİ 972 1,08%  14.002    1,89% 6,94%

KONYA 907 1,00%  8.895    1,20% 10,20%

HATAY 769 0,85%  8.601    1,16% 8,94%

MUĞLA 769 0,85%  9.740    1,32% 7,90%

DİYARBAKIR 757 0,84%  5.476    0,74% 13,82%

SAMSUN 732 0,81%  5.873    0,79% 12,46%

KAYSERİ 631 0,70%  7.714    1,04% 8,18%

ESKİŞEHİR 569 0,63%  5.222    0,71% 10,90%

SAKARYA 556 0,62%  5.783    0,78% 9,61%

TRABZON 532 0,59%  5.427    0,73% 9,80%

TEKİRDAĞ 521 0,58%  7.470    1,01% 6,97%

ŞANLIURFA 499 0,55%  5.434    0,73% 9,18%

MALATYA 497 0,55%  4.049    0,55% 12,27%

DENİZLİ 470 0,52%  7.009    0,95% 6,71%

BALIKESİR 467 0,52%  6.906    0,93% 6,76%

KIRKLARELİ 420 0,47%  2.657    0,36% 15,81%

MANİSA 420 0,47%  5.866    0,79% 7,16%

ÇANAKKALE 368 0,41%  4.257    0,58% 8,64%

AYDIN 367 0,41%  6.053    0,82% 6,06%

KAHRAMANMARAŞ 342 0,38%  4.114    0,56% 8,31%

KÜTAHYA 337 0,37%  2.507    0,34% 13,44%

OSMANİYE 333 0,37%  2.173    0,29% 15,32%

EDİRNE 285 0,32%  3.068    0,41% 9,29%

ELAZIĞ 276 0,31%  3.449    0,47% 8,00%

SİVAS 255 0,28%  2.846    0,38% 8,96%

ZONGULDAK 238 0,26%  2.894    0,39% 8,22%

TOKAT 234 0,26%  1.816    0,25% 12,89%

İSTATİSTİK : 2015 Model Sıfır Aracın 2. Ele Düşme Oranı
EBS Danışmanlık (EBS Analiz Otomotiv Yönetim Danışmanlığı San. ve Tic. A.Ş.) 25 yıllık otomotiv sektör deneyimini Türkiye'nin önde gelen otomotiv 
sektörü firmaları ve distribütörlerine Pazar Analiz Programları hazırlamak için 2013 yılında kurulmuştur. Hali hazırda sektörün lider firmalarına çalışmalar 
hazırlamaktadır. Aşağıda bir kısmı görünen çalışmada Ocak-Aralık 2015 yılı içerisinde 2015 model olarak 2. elde satışı gerçeleşen otomobillerin iller ve aylar 
bazında yapılmış analizi görülmektedir. Bu çalışmamızda EGM,Noter ve TÜİK verileri baz alınmıştır.Bu çalışmanın 583 ilçe,25 marka bazında tüm detayları 
ayrıntılı olarak bulunmaktadır.Yine yukarıda kullanılan verilerin tümünün ayrıntılı model kırımlarıda mevcuttur. Firmamız 2015 yılı sonu itibari ile OYDER ile 
çözüm ortaklığı kurarak,tüm OYDER üyelelerine özel fırsatlar ile Programlarımızdan yararlanma imkanı sunmaktadır.
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İl 2015 Model 2.El 
Otomobil Toplam 
Satışı

İl Payı  İl Sıfır Otomobil 
Pazarı 

İl Sıfır Otomobil 
Penetrasyon

2015 Model Sıfır 
Aracın 2. Ele Düşme 
Oranı

ERZURUM 210 0,23%  3.206    0,43% 6,55%

UŞAK 207 0,23%  2.007    0,27% 10,31%

AKSARAY 202 0,22%  1.403    0,19% 14,40%

ORDU 191 0,21%  2.884    0,39% 6,62%

NEVŞEHİR 182 0,20%  1.515    0,20% 12,01%

MARDİN 173 0,19%  1.943    0,26% 8,90%

AFYONKARAHİSAR 167 0,18%  2.370    0,32% 7,05%

NİĞDE 164 0,18%  1.045    0,14% 15,69%

ADIYAMAN 161 0,18%  1.979    0,27% 8,14%

YALOVA 161 0,18%  1.853    0,25% 8,69%

DÜZCE 159 0,18%  1.851    0,25% 8,59%

VAN 151 0,17%  2.182    0,30% 6,92%

BOLU 141 0,16%  1.588    0,21% 8,88%

BATMAN 129 0,14%  1.557    0,21% 8,29%

ÇORUM 123 0,14%  2.014    0,27% 6,11%

ISPARTA 119 0,13%  1.926    0,26% 6,18%

KIRŞEHİR 119 0,13%  1.011    0,14% 11,77%

YOZGAT 119 0,13%  1.226    0,17% 9,71%

GİRESUN 116 0,13%  1.588    0,21% 7,30%

KIRIKKALE 87 0,10%  799    0,11% 10,89%

RİZE 86 0,10%  1.427    0,19% 6,03%

KASTAMONU 81 0,09%  1.047    0,14% 7,74%

BİNGÖL 72 0,08%  776    0,10% 9,28%

ERZİNCAN 72 0,08%  1.074    0,15% 6,70%

KARABÜK 70 0,08%  895    0,12% 7,82%

BURDUR 67 0,07%  995    0,13% 6,73%

AMASYA 63 0,07%  1.134    0,15% 5,56%

SİNOP 56 0,06%  641    0,09% 8,74%

ARTVİN 52 0,06%  675    0,09% 7,70%

BİLECİK 47 0,05%  873    0,12% 5,38%

ÇANKIRI 46 0,05%  601    0,08% 7,65%

BARTIN 43 0,05%  716    0,10% 6,01%

MUŞ 43 0,05%  868    0,12% 4,95%

SİİRT 43 0,05%  601    0,08% 7,15%

KARAMAN 39 0,04%  727    0,10% 5,36%

KARS 39 0,04%  770    0,10% 5,06%

IĞDIR 32 0,04%  460    0,06% 6,96%

GÜMÜŞHANE 29 0,03%  491    0,07% 5,91%

BAYBURT 26 0,03%  204    0,03% 12,75%

AĞRI 24 0,03%  807    0,11% 2,97%

BİTLİS 23 0,03%  521    0,07% 4,41%

KİLİS 14 0,02%  339    0,05% 4,13%

ŞIRNAK 14 0,02%  639    0,09% 2,19%
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Ekonomisindeki 
Gelişmeler

Belirsizlik Artacak

G eçen haftanın ilk yarısında gelişen 
piyasalardaki olumlu hava ile para 

birimleri değer kazandı.

Ardından Fed nisan ayındaki toplantısında 
faiz arttırır korkusu yine beklentileri 
dengeledi. Beklenenden iyi geçen ilk 3 ayın 
ardından gelişen piyasalarda bir miktar satış 
göreceğiz.

Türkiye özelinde ise; TCMB başkanının 
bağımsız olmayacağı, Yüksek faiz indirimi 
doğru olsa da politik bulunacağı, Dolayısıyla 
TL’nin tekrar 2,90’lara gelmesi şaşırtıcı 
olmayacak.

Yazılan yeni anayasa ile yaklaşan siyasi 
hareketlilik de eklenince Türkiye için kısa 
vadede olumlu tablonun tekrar uzun vadeli 
olumsuzluklara dönüşmesini bekliyoruz.

Türkiye için çok daha net beklentileri 
aktarmayı umuyoruz.

Ne demiştik?

Rus Baharı: Küresel ekonominin geleceği 
hakkında tahminlerde bulunmak bırakın 
ekonomistleri siyaset ve dış politika 
uzmanlarının hayallerini de çoktan aşmış 
durumda.

Savaşlar artık iletişim silahlarıyla yapılıyor. 
Silahları susturmak da neredeyse imkansız.

Toplumlarda eğitim oranı düşünce silahları 
susturmak ya da karşı savunma amaçlı 
saldırılar savaşın daha kanlı ve uzun 
sürmesine neden oluyor.

Dr. Artunç KOCABALKAN
İstanbul Finans Merkezi Girişimi 
Başkan

Bugün küresel ekonomi ve piyasaların 
hareketlerini anlamak için bu değişimin 
etkilerini de anlamak gerekli.

2016’nın ilk çeyreği tüm olumsuz beklentilere 
rağmen Fed’in faizleri arttırmaması ve 
ECB’nin para pompalaması ile beklenenden 
çok iyi geçti. Ama dedik ya uzun vadede çok 
büyük sorunlar var. Demokrasi ve özgürlük 
karşıtı ülkeler ve liderler uzun vadede 
değişecek.

Bakın en yeni örneği yeni Wikileaks. Putin’in 
offshore oyunu herkesin oynadığı bir oyun.  
B20 yolsuzlukla mücadelede görev gücü 
Beneficial Ownership üzerinde çalışıyor 
ve baskısı her gün artıyor. Çünkü konuya 

müdahil taraflardan biri de FATF (Financial 
Action Taskforce on Money Loundring).

Konu sadece patronların vergiden kaçınması 
iken bu baskılar pek yoktu. Hükümetler çifte 
vergilendirmeyi önleme ile ilgili anlaşmalarla 
parayı reel piyasada tutuyordu. Bu değişti. 
Artık kara para ve terörizmle mücadele 
politikaları bu “Country of Convenience” 
ülkelerdeki işlemler üzerindeki baskıyı 
arttırıyor.

Gene de en güvenilir kaynak oyunun içindeki 
whistle blower. Yani eğer bir yanlışınız 
varsa er ya da geç bunun hesabını verirsiniz 
Dolayısıyla bir yanda işsizlik artıp ekonomi 
yavaşlarken diğer yandan gelir dağılımı 
bozuluyorsa bu durum sürdürülemez. Ama 
unutmayalım bu strateji oldukça uzun vadeli.

Kısa vadede ise olumlu hava devam etse de 
2016’nın 2. çeyreği gelişen piyasalar için 
baharın değil kışın habercisi olacak.

TÜFE Mart 2016’da %0,04 düşerken 
yurtiçi ÜFE %0,40 arttı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,04 
düştü...  TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Mart 
ayında bir önceki aya göre %0,04 düşüş, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,75, 

Kredi talebi açısından, işletmelerin 
bir önceki çeyrekte azalış gösteren 

kredi talepleri bu çeyrekte sınırlı 
bir artış göstermiştir. Öte yandan 
bireysel kredi türlerinin hepsinde 

talep azalışı gerçekleşmiş olup 
taşıt kredi talebinde önümüzdeki 

dönemde bir miktar artış 
beklenmektedir.
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bir önceki yılın aynı ayına göre %7,46 ve 
on iki aylık ortalamalara göre %7,96 artış 
gerçekleşti. 

Aylık en yüksek artış %1,21 ile sağlık 
grubunda gerçekleşti  Ana harcama grupları 
itibariyle 2016 yılı Mart ayında endekste yer 
alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde 
%0,87, ulaştırmada %0,79, lokanta ve 
otellerde %0,65 ve ev eşyasında %0,62 artış 
gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,53 
ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu 

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı 
Mart ayında endekste yer alan gruplardan 
eğlence ve kültürde %0,28 ve haberleşmede 
%0,10 düşüş gerçekleşti. 

Yıllık en fazla artış %12,79 ile alkollü 
içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti  

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 
çeşitli mal ve hizmetler (%12,39), lokanta ve 
oteller (%12,26), ev eşyası (%11,09), eğlence 
ve kültür (%9,60) artışın yüksek olduğu diğer 
ana harcama gruplarıdır. 

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,40 
arttı... 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 
yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,40 
artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,75 
artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,80 
artış ve on iki aylık ortalamalara göre %5,64 
artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya 
göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe %0,26 düşüş, imalat sanayi 
sektöründe %0,63 artış, elektrik ve gaz 
sektöründe %1,80 düşüş ve su sektöründe 
%0,06 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek aylık artış kok ve rafine petrol 
ürünlerinde gerçekleşti 

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış 
gösterdiği alt sektörler; kok ve rafine petrol 
ürünleri (%9,31), temel eczacılık ürünleri 
ve müstahzarları (%2,95), ana metaller 
(%2,17) alt sektörleridir. Buna karşılık ham 
petrol ve doğal gaz (%-2,28), elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme (%-1,80) ve diğer 
mamul eşyalar (%-1,02) bir ay önceye göre 
endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler 
oldu. 

Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış 
dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 

2016 yılı Mart ayında en yüksek aylık artış 
dayanıksız tüketim mallarında ve en yüksek 
yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında 
gerçekleşti.

Sanayi üretimi Şubat 2016’da bir önceki 
aya göre %0,5 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi Şubat 2016’da bir önceki aya 
göre %0,5 arttı...

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Şubat 
ayında bir önceki aya göre madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi %5,5 ve imalat 
sanayi sektörü endeksi %0,6 artarken, 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,7 azaldı. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 
arttı... 

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Şubat ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü endeksi %7,7, imalat 

sanayi sektörü endeksi %6,2 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi %2,6 arttı. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
ana sanayi gruplarında en yüksek artış 
dayanıklı tüketim malı imalatında 
gerçekleşti... 

Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına 
göre, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya 
göre en yüksek artış %2,1 ile dayanıklı 
tüketim malı imalatında gerçekleşti. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
imalat sanayiinde en yüksek artış 
bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin 
imalatında gerçekleşti... 

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 
2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 
en yüksek artış %7,4 ile bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin imalatında 
gerçekleşti. Bu artışı, %5,8 ile diğer metalik 
olmayan mineral ürünlerin imalatı ve %5,6 
ile elektrikli teçhizat imalatı takip etti. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
imalat sanayiinde en yüksek düşüş diğer 
ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti... 

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 
2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 
en yüksek düşüş %25,5 ile diğer ulaşım 
araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü, 
%11,2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı ve %3,5 ile temel 
eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı takip etti.

Bankaların, işletmelere 
kullandırılan kredilerde 

standartları önemli ölçüde 
sıkılaştırmaya devam ettiği, 

bireysel kredi türlerinden konut 
ve taşıt kredilerinde standartları 

temelde aynı bırakırken, diğer 
bireysel kredilerde sıkılaştırdığı 

görülmektedir. 
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Otomotivin Ar-Ge lideri Ford 
Otosan’dan E6 normlarına uygun 
Yeni Nesil Ecotorq motor

Ford Otosan yeni nesil Ecotorq motorun seri üretimine başladı

3 20 Ar-Ge mühendisinin çalıştığı ve 100 milyon 
doları aşan bir yatırımla Ford Otosan Eskişehir 

İnönü fabrikasında seri üretimi başlayan yeni nesil 
Ecotorq motor ailesi, yurt içinin yanısıra yurtdışı 
pazarlara ihraç edilen Ford Trucks kamyon ve 
çekici modellerinde kullanılacak. -50 dereceden 
+50 dereceye kadar her coğrafya koşullarına uygun 
olarak geliştirilen Ecotorq motor; Ford Trucks 
modelleri ile Çin’den Avrupa’ya, Ortadoğu’dan 
Güney Amerika’ya tüm dünyaya ihraç edilerek, 
Türkiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunacak.

Ali Y. Koç: Türkiye'de yapılan özel sektör Ar-Ge 
harcamalarının yüzde 13’ü Koç Topluluğu'na ait

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Y. Koç, "Ülkemizin özellikle teknoloji 

alanında rekabet gücünü artırarak, global arenada 
önemli oyunculardan ve merkezlerden biri olması 
en büyük arzumuz. Bu hedefin temelinde bilgi ve 
teknoloji üretebilmemiz ve yüksek katma değerli 
ürün ve hizmetler sunabilmemiz yatıyor. Bu süreçte 
gerekli olan insan kaynağının da planlı ve sistematik 
şekilde ele alınması en önemli ihtiyaçlardan biri. 
Mesafe almış ülkelere oranla, daha gidilecek çok 
uzun bir yolumuz olsa da, Hükümetimizin bu 
hedefle sağladığı Ar-Ge teşviklerinin ve başlattığı 
reformların yatırımları cesaretlendirdiğini 
memnuniyetle söyleyebilirim”dedi.

Koç Topluluğu olarak teknoloji ve inovasyona 
öncülük ederek; yenilikçi, çevreye duyarlı ve 
enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetlere 
odaklanmanın en önemli hedefleri olduğunu 

Güçlü Ar-Ge 
geleneğiyle, ülkemizin 
sıfırdan motor 
geliştirme ve üretme 
yeteneğine sahip 
tek şirketi olan Ford 
Otosan, fikri ve sınai 
hakları tamamen 
kendisine ait olan, E6 
normlarına uygun, yeni 
nesil Ecotorq motorun 
seri üretimine başladı. 
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Ford Otosan'ın 100 milyon 
doların üzerinde bir yatırımla 
hayata geçirdiği Yeni Nesil 
Ecotorq motor ailesinin seri 
üretime başlangıç töreni, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, Eskişehir 
Valisi Güngör Azim Tuna, 
Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Ford Otosan 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Y. Koç, Koç Holding CEO’su 
Levent Çakıroğlu, Koç Holding 
Otomotiv Grup Başkanı Cenk 
Çimen, Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, 
Genel Müdür Başyardımcısı 
Will Periam ve Ford Otosan 
çalışanlarının katılımıyla 
düzenlendi. 

Törende konuşan Ford Otosan 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Y. Koç, “Bugün, Türkiye’de 
sıfırdan geliştirilen ve 
üretilen ilk ve tek kamyon 
motorunu dünyaya sunmanın 
heyecanını yaşıyoruz. İnönü 
fabrikasında ürettiğimiz yeni 
nesil Ecotorq motorun fikri ve 
sınai haklarının yüzde yüzüne 
sahip olan şirketimiz; bu 
ürünü geliştirme, yenileme, 
yurtdışına pazarlama ya 
da teknoloji olarak satma 
hakkına sahiptir.

Ford Otosan, Ecotorq ile 
dünya vizesi almış oluyor. En 
önemlisi de ülkemiz, otomotiv 
sektöründe teknoloji ve 
Ar-Ge gücünü bir kez daha 
kanıtlıyor. Eskişehir İnönü 
fabrikamızda ürettiğimiz 
yeni nesil motorumuz ile tüm 
dünyanın yükünü taşımaya 
talibiz" dedi.

vurgulayan Ali Y. Koç, sözlerine şöyle devam 
etti: "2007-2014 yılları arasında yaptığımız Ar-
Ge harcamaları toplam 4,6 milyar TL’ye ulaştı. 
Buna ilave olarak, sadece geçen yıl yaptığımız 
Ar-Ge harcaması da 1,3 milyar TL'yi buldu. 
Bu da ülkemizin geleceğine olan güvenimizin 
en somut göstergesidir. TUİK verilerine göre, 
Türkiye’de özel sektör Ar-Ge harcamalarının yüzde 
13’ü Topluluğumuz tarafından yapılmaktadır. 
Ayrıca, Topluluğumuza ait 15 Ar-Ge merkezinde, 
4.300 mühendisimiz görev yapıyor. Ar-Ge 
merkezlerimizin, sektörlerindeki en başarılı Ar-Ge 
merkezleri olarak ödüller alması da bizleri ayrıca 
sevindiriyor.”

Ford Trucks 50 ülkedeki satış ağını 2020 yılına 
kadar tamamlayacak

Konuşmasında, Ford Otosan'ın, üretim kabiliyetleri 
ve 1.500’e ulaşan Ar-Ge mühendisi ile Ford’un 
global organizasyonunda gün geçtikçe artan 
önemde sorumluluk üstlendiğini de belirten Ali 
Y.Koç, Ford Otosan'ın Avrupa’daki en büyük ticari 
araç üretim merkezi ve sektörünün en büyük Ar-Ge 
merkezine sahip olmasıyla dikkat çektiğini söyledi. 
“Şirketimiz Ford kamyon ve çekicilerinin, ilgili dizel 
motorları için global mühendislik çalışmalarının 
sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. 2010 yılında 
imzalanan anlaşma ile şirketimiz, kendi geliştirdiği 
ve ürettiği Ford Trucks çekici ve kamyonları için, 3 
kıtada toplam 60 ülkede satış yapma, organizasyon 
kurma ve distribütör atama haklarına sahiptir. 
Bu doğrultuda, 2020 yılına kadar, 50 ülkede 
distribütörlük ve bayi ağı yapılanması tamamlamayı 
hedefliyoruz. " dedi.

Ford Otosan, Türkiye’nin tek yerli kamyon 
motoru olan yeni Ecotorq'la dünya vizesi alıyor

Ali Y. Koç bugün geldikleri noktada, Türkiye’de 
sıfırdan geliştirilen ve üretilen, ilk ve tek kamyon 
motorunu sunmanın gururunu yaşadıklarını 
ileterek şunları söyledi, "Geçmiş yıllarda teknoloji 

ithal ederken, bugün yüksek Ar-Ge yeteneğimiz 
ile teknoloji ihraç eder hale geldik. Son 5 yılda 
320 milyon doların üzerinde mühendislik ihraç 
eden şirketimiz, önümüzdeki dönemde yeni nesil 
Ecotorq’un da katkılarıyla yüksek katma değerli bu 
faaliyetini artırarak sürdürecek.”

Haydar Yenigün: Ürünlerimizi İnönü'de dünya 
standartlarında test edeceğiz

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de 
törende bir konuşma yaptı. "Sanayide yaratıcılığın, 
güvenilir üretimin ve başarının uzun soluklu bir 
hareket olduğunun bilinciyle, ülkemiz ekonomisine 
katma değer yaratmak için çalışıyoruz" diyen 
Yenigün sözlerine şöyle devam etti: "Yeni motor test 
merkezimiz 13 lt üzerinde motor test kabiliyetine 
sahip Türkiye’deki ilk tesis olarak global anlamda 
Ford’a hizmet vermekte. 5 farklı test odasında 
Euro 6 normlarını karşılayan Ecotorq motorları 
geliştiriyor ve dayanım testlerini yapıyoruz. Euro 
6 emisyon seviyesini egzoz gazı filtreleme sistemi 
ile test edebilme yeteneğine sahip merkezimiz, 
Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip."

Ecotorq 100 milyon doları aşan yatırım, yan 
sanayi ve üniversite işbirlği

Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün, 
konuşmasında, Ecotorq için yapılan yatırımlarla 
ilgili bilgi de verdi: "Ford Otosan olarak Ecotorq 
için, geliştirme, imalat, prototip gibi süreçlere 100 
milyon doları aşan bir yatırım yaptık. Bizimle 
birlikte yan sanayilerimiz de Ecotorq projesi için 
4 milyon Euro yatırım yaptı. Toplam 7 milyon 
Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz Euro 6 egzoz 
gazı arındırma sistemi, sürdürülebilirlik açısından, 
Ecotorq projesinin en önemli sonuçlarından biri 
oldu. Motor projemiz kapsamında üniversitelerle 
birlikte yapılan Ar-Ge çalışmaları için toplam 
1,7 milyon lira, yüksek teknolojili KOBİ Ar-Ge iş 
birlikleri için de, 4 milyon lira harcandı."
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“2015’i rekorlarla kapatan sanayimiz, 
küresel pazarlar ve AB’de üretimdeki 
yerini geliştirmeye devam ediyor”

OSD Başkanı Kudret Önen:

O lağan Genel Kurul’da 2015 yılına ilişkin 
değerlendirmeler yapan OSD Yönetim Kurulu 

Başkanı Kudret Önen “2014 ve 2015 döneminde 
yatırımlarla sanayimiz üretim kapasitesi 1 milyon 
750 bin adede ulaşarak hem üretim hem de 
ihracatta ciddi artışlar gerçekleştirmeyi başardı. 
Yeni yatırımlar ve Avrupa pazarının toparlanması, 
otomotiv sanayinin kararlı büyümesine destek 
oldu. 2015 yılında üretimde yeni bir rekor anlamına 
gelen 1 milyon 359 bin adede,  ihracatta da 992 
bin adetlik rekor sayıya ulaşıldı” dedi. Türkiye’nin 
artık otomotivde en büyük küresel oyunculardan 
olduğunu belirten Önen, “Sanayimiz küresel 
bir oyuncuya yaraşır şekilde dünya otomobil 
üretiminde 18., ticari araç üretiminde de 8. sırada 
yer alarak 2015 yılında toplam üretim sıralamasında 
2 basamak birden yükselerek 15. sırada yer aldı. 
Bu gurur verici tabloda elbette sanayimizin ürün, 
üretim ve istihdam kalitesinin yerinin büyük olduğu 
aşikâr. Hükümetimizin son yıllarda aldığı tedbirlerle 
rekabetçiliğini geliştiren sanayimiz, Türkiye’nin bir 
otomotiv üretim ve mühendislik merkezi olması 
yolunda büyük mesafe kaydetti.”

OSD Olağan Genel Kurulu’nda 
konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 
Kudret Önen, “Türk Otomotiv 
Sanayii, 2015 yılında üretim ve 
ihracatta kırdığı rekorlarla küresel 
üretim sıralamasında iki basamak 
yükselerek 15. ve AB üretim 
sıralamasında da bir basamak 
yükselerek 5. sıraya çıktı” dedi.

Önen: “Kızışan küresel rekabet ortamında 
büyümeye devam ediyoruz”

2015 yılında gerçekleştirilen yeni model ve 
kapasite artışı yatırımlarıyla Türk Otomotiv 
Sanayii’nin toplam kapasitesinin 1.75 milyon 
adede yükseldiğini hatırlatan Önen, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Sanayimizin rekabetteki gücü sayesinde 
küresel otomotiv sanayinde kapasite fazlası 
olmasına rağmen, ülkemizde yatırımlar devam 
ediyor. 2016 yılında otomotiv sanayimiz kapasitesini 
1.85 milyon adede yükseltmeyi hedefliyor. Dünyada 
rekabetin arttığı bir ortamda yeni yatırımları 
ülkemize çekmek için daha fazla çalışmalı ve 
sanayimizin büyümesini sürdürülebilir kılmalıyız. 
Bu doğrultuda elbette artık belirli bir seviyeye 
ulaşan iç pazarımızın sürdürülebilir pazar büyümesi 
trendine girmesi gerekiyor. Öte yandan ihracat 
odaklı üretim büyümesini sürdüren sanayimizin 
2016’da yeni rekorlara imza atmasını bekliyoruz. 

OSD Başkanı Kudret 
Önen, “Sanayimiz 
küresel bir oyuncuya 
yaraşır şekilde 
dünya otomobil 
üretiminde 18., ticari 
araç üretiminde de 
8. sırada yer alarak 
2015 yılında toplam 
üretim sıralamasında 
2 basamak birden 
yükselerek 15. sırada 
yer aldı.”

OSD YÖNETİM KURULU BAŞKANI KUDRET ÖNEN
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“Bugün Türkiye 
genelinde 243 adet 
Ar-Ge merkezi varken 
bunların 71’inin 
otomotiv sanayiine 
hizmet verdiğinin altını 
çizmemiz gerekiyor.”

Üretimde 1.4 ile 1.5 milyon adetlik rakamlara 
ulaşmasını beklediğimiz sanayimizde ihracatın da 
yüzde 10’lar seviyesinde artarak 1.05 ile 1.1 milyon 
adede yükselmesini öngörüyoruz.”

“Dinamik ve değişken iş ortamı rekabeti 
artırmaya devam ediyor”

Şehirleşme, demografik değişim, satın alma 
gücünde coğrafi değişim, iklim değişikliği, sınırlı 
kaynaklar ve kullanımı, teknolojik gelişmeler 
ve değişen tüketici beklentileri ile dinamik ve 
değişken bir iş ortamı oluştuğunu söyleyen Önen, 
bu koşulların rekabeti artırdığını ifade etti. Önen, 
“Otomotiv sanayiindeki trendler rekabet koşullarını 
zorlaştırıyor. Özellikle bir yandan büyüyen pazarlar 
çerçevesinde üretim gelişmekte olan ülkelere 
yönelirken bu ülkelerin yatırım çekme konusunda 
da kıyasıya rekabet içerisinde oldukları görülüyor. 
Ancak diğer taraftan da gelişmiş ülkelerde de ‘kendi 
ülkende üret’ trendi yükseliyor. Buna bağlı olarak 
artık üretim merkezleri ile üreticiler arasında da 
kıyasıya rekabet yaşandığı ortamlar oluşuyor” dedi. 
Yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarının ticaretin 
yapısını da değiştirdiğine değinen Önen, dünya 
vatandaşlarının giderek daha duyarlı hale gelmesiyle 
güvenlik ve çevre konularının öne çıktığını, bu 
çerçevede yeni teknolojilerin araç ve üretim 
sistemlerine entegre edildiğini belirtti. 

“Otomotiv hala Ar-Ge’nin lider sanayi kolu”

Otomotiv Sanayii’nde müşteri beklentilerinin 
hızla gelişip değiştiği ve buna paralel olarak 
regülasyonların da gelişip sıkılaştığına dikkat çeken 

Önen, “Üretimde katma değer yapısı değişiyor, 
burada en fazla öne çıkan noktalar ise mühendislik, 
Ar-Ge, elektronik ve yeni malzeme ile yeni 
teknoloji kullanımıdır. Bu değişimin yansımasıysa 
otomotivde sürekli artan mühendislik ve Ar-Ge 
harcamaları” dedi. Önen, sözlerini “Bugün Türkiye 
genelinde 243 adet Ar-Ge merkezi varken bunların 
71’inin otomotiv sanayiine hizmet verdiğinin 
altını çizmemiz gerekiyor. 10 yılda OSD üyelerinin 
Ar-Ge istihdamında yüzde 96, patent başvuru 
sayısında da yüzde 370’lik artışının dikkate değer 
olduğunu düşünüyoruz. 2015 yılı itibarıyla OSD 
üyelerinin Ar-Ge merkezlerindeki yetişmiş işgücü 
4 bin 88 kişiye ulaşmıştır. Sadece geçtiğimiz yıl 
yapılan patent başvuru sayısı 479 adet. Özetle Türk 
Otomotiv Sanayii olarak ülkemizin kalkınmasına 
destek için çalışmaya devam ediyoruz” diyerek 
tamamladı. 

İhracat, Teknoloji ve Yan Sanayii Başarı Ödülleri sahiplerini buldu 

Dernek Yönetim Kurulunca, 2015 yılında ihracat yapan OSD üyelerine İhracat Başarı Ödül-

leri 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 fir-

malar 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 

kriterleri esas alınarak OSD  üyeleri tarafından yapılan değerlendirme ile Yan Sanayi Başarı 

Ödülleri de sahiplerine teslim edildi.

Bu yıl ilki düzenlenen Teknoloji Başarı Ödülleri kapsamında ise Türk Patent Enstitüsü veri-

lerine göre 2015 yılında patent tescilleri bulunan OSD üyesi firmalar ödül almaya hak ka-

zandı.
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ODD’nin 30’uncu
Genel Kurulu yapıldı

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih 
Çiftci, Otomotiv Distribütörleri Derneğinin 

(ODD) 30. Olağan Genel Kurul Toplantısında 
yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisine ilişkin 
bilgiler verdi.

Türkiye ekonomisinin küresel ticaretin zayıfladığı 
son yıllarda başarılı bir performans sergilediğini 
anlatan Çiftci, "Türkiye 2015-2017 orta vadeli 
program çerçevesinde 2015 için büyümeyi 
yüzde 4, 2016 ve 2017 büyümesini de yüzde 5 
olarak hedefledik. Burada büyümeyi artırırken 
cari açığımızın da tedrici olarak düşürülmesi 
amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çiftci, küresel kredi derecelendirme kuruluşlarının 
Türkiye'nin 2016 büyüme tahminini yüzde 3'ten 
yüzde 3,5'e yükselttiğini anımsatarak, Türkiye'nin 
güçlü mali disiplini ve finans sektörüne dikkati 
çekti.

Türkiye bankacılık sektörünün 2015 aktif 
toplamının yüzde 18 büyüyerek 2,4 trilyon liraya 
ulaştığını aktaran Çiftci, "Toplam kredilere yıllar 
itibarıyla baktığımızda artış eğiliminde. 2009 yılında 
392,6 milyar lira olan krediler 2015 yılında 1,4 
trilyon liraya ulaşmıştır" dedi.

Türk otomotiv sektörünün 47 
markasını çatısı altında barındıran 
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
(ODD) 30. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı gerçekleştirildi. 2015 
yılının detaylı otomotiv sektörü 
değerlendirmesinin ve 2016 yılı 
beklentilerinin paylaşıldığı Genel 
Kurul’da yeni Yönetim ve Denetleme 
Kurulu Üyeleri’nin seçimi de 
gerçekleştirildi.

"İmalat sanayimiz istikrarlı bir büyüme 
yapısına sahiptir"

Hükümetin küresel belirsizliklere rağmen yapısal 
reformları ertelemediğini belirten Çiftci, ekonomik 
gelişmenin buradan kaynaklandığını söyledi. Çiftci, 
2008-2012 yıllarında etkili olan küresel ekonomik 
krizin ardından Türkiye'nin başarılı bir grafik 
sergilediğini yineleyerek şunları aktardı:

"Kriz sonrası dönemde toplam sanayi üretimimiz 
yıllık ortalama yüzde 5,8 büyümüştür. İmalat 
sanayimizde ise söz konusu dönemde yıllık 6,2 
büyüme söz konusur. Küresel ekonomilerde 
süregelen piyasa oynaklıkları göz önüne alındığında 
imalat sanayimiz istikrarlı bir büyüme yapısına 
sahiptir."

İmalat sanayisinin lokomotif sektörü konumundaki 
otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisine güç 
kattığını ifade eden Çiftci, "Otomotiv sektörü 
toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 15'ini, 
imalat sanayi ihracatımızın ise yüzde 16'sını 

ODD Başkanı 
Mustafa Bayraktar: 
“Sektörümüzün 1 
milyon adetlerine 
ulaşması hayatımızda 
belki çok fazla bir şey 
değiştirmedi, 1 milyon 
sadece bir rakam diye 
düşünebiliriz. Ancak 
güçlü bir iç pazarın 
göstergesi olarak 
önemli bir eşik diye 
düşünüyorum.”

ODD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA BAYRAKTAR
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oluşturmaktadır. Otomotiv endüstrisi 2002 yılında 
4,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken bu rakam 
2010 yılında yüzde 312 artarak 17 milyar dolara 
ulaşmıştır. 2015 yılında ise bir önceki yıla oranla 
yüzde 5 azalma ile 21,2 milyar dolar olmuştur. 2015 
otomotiv satışları bir önceki yıla göre yüzde 23,5 
artmıştır" bilgilerini verdi.

Hükümetin ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 
otomotiv sektörüne desteğinin artarak süreceğini 
belirten Çiftci, sektör paydaşlarının çalışmalarını 
takdir ettiğini söyledi.

Türkiye ekonomisindeki borçlanma verilerini 
paylaşan Çiftci, "Borçlanma vadelerine 
baktığımızda 2007 yılında Hazinemiz 9,4 ay vadeyle 
borçlanabilirken 2015 yılı 3. çeyrek itibarıyla 70,4 
ay vade ile borçlanabilme imkanına ulaşmıştır. 
Yani neredeyse 8 katlık bir artış söz konusudur" 
bilgilerini verdi.

"Perakende Kanununun 2. el taşıt yönetmeliği, 
kamuoyunun görüşüne açılacak"

Türkiye'de ticaretin daha kolay ve daha güvenli 
yapılması için faaliyet gösteren Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığının çalışmalarını anlatan Çiftci, 
"Ülkemizdeki 3 milyonu aşkın ticari işletme, 
800 milyar dolarlık mal ve hizmet üretmektedir. 
350 milyar doları aşan dış ticaretimiz gümrük 
kapılarımızdan gerçekleşmektedir. 78,7 
milyon tüketicimiz bu mal ve hizmetlerden 
faydalanmaktadır. Sınırlar Bakanlığımızca takip 
edilmektedir" dedi.

Çiftci, 6485 sayılı Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun, 2. el taşıtların 
alım satımına yönelik yönetmelik çalışmalarının 
önümüzdeki günlerde sektör talepleri dikkate 
alınarak kamuoyunun görüşüne açılacağını bildirdi.

"Bir milyonluk satış güçlü iç pazarın göstergesi"

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar 
ise otomotiv sektörünün geçen yıl 2 genel seçim 
gördüğünü ve "Auto Show" fuarı ile oldukça yoğun 
bir yıl yaşadığını anımsatarak, "Bütün zorluklarına 
rağmen sektörümüz büyümeye devam etti. Türkiye 
Otomotiv Sektörü 2015 yılını bir önceki yıla göre, 
ağır ticari dahil yüzde 25 artışla, 1 milyon 11 bin 
194'lük satışla kapattı. Üretim yüzde 16 artarak 1 
milyon 358 bin 796, ihracat ise yüzde 12 artarak 992 
bin 335 olarak gerçekleşti. İhracat değeri ise yüzde 
5 azalarak 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine 
geriledi" bilgilerini aktardı.

Geçtiğimiz yılın toplamında satışlarda yüzde 
25'lik artış görüldüğünü anlatan Bayraktar, geçen 
yıl kurdaki oynaklık sebebiyle karlılığın olumsuz 
etkilendiğini belirtti. Bayraktar şunları söyledi: 
"Malumunuz 2015'te baz etkisi söz konusuydu. 
2015'i, 2013 ile kıyaslarsak aslında artış yüzde 

13 seviyesinde. Ülkemiz iç pazarında bu yıla 
kadar 1 milyon çıtasına ulaşamamıştık. 1 milyon 
aslında ulaşılamayacak bir hedef değildi ama ne 
zaman sektörümüz bu çıtaya yaklaşacak olsa hep 
önüne bir engel çıktı. Sektörümüzün 1 milyon 
adetlerine ulaşması hayatımızda belki çok fazla bir 
şey değiştirmedi, 1 milyon sadece bir rakam diye 
düşünebiliriz. Ancak güçlü bir iç pazarın göstergesi 
olarak önemli bir eşik diye düşünüyorum."

"Türkiye otomotiv sektörünün global 
rekabetteki yerini sağlamlaştırmak mümkün"

Bu yıl otomotiv sektörü toplam pazarının 2015 
rakamlarının biraz altında gerçekleşmesini 
beklediklerini bildiren Bayraktar, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Bu yıl pazarın 900-950 bin 
adet aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 
Beklenen düşüşe rağmen, temkinli iyimseriz 
diyebiliriz. Her platformda dile getirdiğimiz gibi 
iç pazarımızı otomotiv sektöründe küresel oyuncu 
durumundaki ülkelerin seviyesine taşıyacak teşvik 
ve uygulamalara ihtiyaç var. Büyük ve sürdürülebilir 
bir iç pazardan gücünü alan Türkiye otomotiv 
sektörünün, global rekabetteki yerini daha da 
sağlamlaştırmak mümkün."

Genel Kurul sonucunda yönetim kurulunda, 
Baylas Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Bayraktar, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı 
Ali Bilaloğlu, Çelik Motor Genel Müdürü Bora 
Koçak, Fiat İş Geliştirme Direktörü Altan Aytaç, 
Toyota Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali 
Haydar Bozkurt, General Motors Türkiye Genel 
Müdürü Özcan Keklik ve Mercedes-Benz Otomobil 
Pazarlama ve Direktörü Şükrü Bekdikhan yer aldı. 

Türkiye'de ticaretin 
daha kolay ve daha 
güvenli yapılması 
için faaliyet gösteren 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının 
çalışmalarını 
anlatan Fatih Çiftci, 
"Ülkemizdeki 3 
milyonu aşkın ticari 
işletme, 800 milyar 
dolarlık mal ve hizmet 
üretmektedir. 350 
milyar doları aşan dış 
ticaretimiz gümrük 
kapılarımızdan 
gerçekleşmektedir. 
78,7 milyon tüketicimiz 
bu mal ve hizmetlerden 
faydalanmaktadır. 
Sınırlar Bakanlığımızca 
takip edilmektedir" 
dedi.

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKAN YARDIMCISI FATİH ÇİFTCİ
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TAYSAD’da 
yeni dönem

TAYSAD 38. Olağan Genel Kurulu’na, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi 

Bakanı Mustafa Elitaş, Kocaeli Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçılar Birliği Başkanı Orhan 
Sabuncu, Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Kudret 
Önen, DEİK Başkanı Cihat Vardar ve çok sayıda 
işadamı katıldı.

“Yenilikçilik” odak noktamız olacak

Genel Kurul’da oy birliğiyle başkan seçilerek görevi 
devralan Alper Kanca,  TAYSAD’ın yeni dönem 
hedeflerini davetlilere aktardı. TAYSAD’ın mevcut 
vizyonunu destelemek üzere, “Tasarım, Teknoloji, 
Tedarik yetkinliğiyle Dünya’da ilk 10” hedefi ile yola 
çıkan yönetimin, Türkiye’yi dünyadaki lider ülkeler 
arasına sokmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan 
Kanca, Türk otomotiv tedarik sanayinin dünyadaki 
payının artırılmasında rol almayı ve sektörün 
etkinliğini geliştirerek ülke ekonomisine olan 
katkılarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Alper Kanca, “Görev süremizde, “Yenilikçilik”, 
üzerinde en çok durduğumuz konu olacak. 
TAYSAD olarak yürüttüğümüz, “Yenilikçi 
Teknolojilerin Türk Sermayesine Kazandırılması” 
projesini yaygınlaştırmak, sonra da bunun 
teşvik paketleri içerisinde yer almasını sağlamak 
istiyoruz. Bir diğer adımda, üyelerimizin Ar-Ge, 
Yenilikçilik ve Endüstri 4.0 yetkinliklerini arttırmayı 

38. TAYSAD Olağan Genel Kurulu’nda 
yapılan seçimle Taşıt Araçları Yan 
Sanayicileri Derneği Başkanlığı 
görevini Dr. Mehmet Dudaroğlu’ndan 
Kanca A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Alper Kanca devraldı.

hedefliyoruz. Görev süremizde gerçekleştirmeyi 
hedeflediğimiz dikkate değer bir diğer çalışmamız 
ise, TTIP ve muhtemel Gümrük Birliği gözden 
geçirme sürecinde  sektör taleplerinin dikkate 
alınmasını sağlamak olacak” dedi.

Alper Kanca’nın Başkanlık görevini üstlendiği yeni 
dönemde TAYSAD Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu: Albert Saydam (Tekno Kauçuk), Ertan 
Demirdüzen (TKG), Gökhan Tunçdöken (Bosch), 
Hayri Kaya (Kale Radyatör), Kemal Yazıcı (Ecoplas), 
Perihan İnci (Maxion İnci Jant), Sinan Akın (Ege 
Fren), Şekib Avdagiç (Avitaş) Tolga Doğancıoğlu 
(Hexagon Studio) ve Tuna Arıncı (Valeo)

İleri teknoloji, katma değer, Ar-Ge ve inovasyon 
odaklı bir sanayimiz olmalı

TAYSAD’ın 38. Olağan Kurulu’nda görevde olduğu 
2 dönem boyunca gerçekleştirdiği icraatları aktaran 
Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Gelecek hedeflerimize 
ulaşma şansımızın arttırılması için, ileri teknoloji, 
katma değer, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir üretim 

Alper Kanca, 
“Görev süremizde, 
“Yenilikçilik”, üzerinde 
en çok durduğumuz 
konu olacak. TAYSAD 
olarak yürüttüğümüz, 
“Yenilikçi 
Teknolojilerin 
Türk Sermayesine 
Kazandırılması” 
projesini 
yaygınlaştırmak, 
sonra da bunun teşvik 
paketleri içerisinde 
yer almasını sağlamak 
istiyoruz ” dedi.

TAYSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALPER KANCA
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sektörümüz, yani sanayimiz olmalı. Şunu sevinerek 
söylüyorum ki, TAYSAD Strateji Yol Haritası’nın 
omurgasını oluşturan bu başlıklar, mevcut siyasi 
otoritenin de açıkladığı kalkınma planlarının 
odak noktasındadır. Türkiye’nin yıllardır ihtiyaç 
duyduğu Fikri ve Sanayi Haklar Kanun Tasarısı, 
Ar-Ge Reform Paketi, Teşvik Sistemi ve UR-GE 
Destekleri bunun en güzel örneklerindendir. Ve bu 
güzel örnekler sektörümüze ivme kazandıracaktır. 
Ne mutlu bize ki, vizyon ve stratejilerimizi 
doğru anlatmış ve karar vericilerin gündemine 
taşıyabilmişiz” dedi.

“Yerli otomobil projesine Tedarik Sanayimize 
güvenerek başladık”

TAYSAD’ın 38. Olağan Genel Kurulu’nda konuşma 
yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
“2020’den önce, yerli otomobilin seri üretimine 
geçmeyi düşünüyoruz. Bu proje sonucunda, 
batarya, elektrik motoru, sürücü kontrol ünitesi 
ve otonom araç sistemleri gibi teknolojileri de 
ülkemize kazandırmış olacağız. Şunu net bir şekilde 
ifade etmek isterim: Biz Türkiye yerli otomobil 
markası oluşturmalı derken, bunu en çok da yan 
sanayicilerimize olan güvenimiz nedeniyle dile 
getirdik.

STK’ların gelişmesinden duyduğu memnuniyeti 
TAYSAD özelinde dile getiren Işık konuşmasında, 
“TAYSAD üyesi firmalar,  otomotiv yan sanayindeki 
üretimin yüzde 65’ini, ihracatın ise yüzde 70’ini 
gerçekleştiriyor. Sanırım sadece TAYSAD’ın ve 
üyelerinin yaşadığı bu gelişim bile, hem otomotiv 
sektörünün hem de ülkemizin nerelerden nerelere 
geldiğini göstermek için tek başına yeterlidir” 
şeklinde konuştu.

Hedef dünya ihracatındaki payımızı yüzde 1’e 
yükseltmek

TAYSAD Genel Kurulu’nda söz alan Ekonomi 
Bakanı Mustafa Elitaş, otomotiv sanayinin Türkiye 
ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu, 
dünya ihracat toplamından alınan binde 9’luk payı, 
2016’da yüzde 1’e yükseltmeyi hedeflediklerini 
kaydetti. Bakan Elitaş, daha önce Dünya Ticaret 
Bankası tarafından  % 3’ün altında olarak 
öngörülen büyüme oranımızın revize edilerek 3,8’e 
çıkarıldığını söyledi. Mustafa Elitaş, ”Zor olan işi 
beceren insanı daha yüksek seviyede teşvik etmek, 
bizim görevimizdir. Orta ve yüksek teknoloji 
ürünleri, farklı bir şekilde teşvik etmek için çalışma 
yapıyoruz. Bunu en yakın zamanda Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu'na sunacağız ve Mart ayında 
bunu hayata geçirmeyi arzu ediyoruz.” diye konuştu.

“TAYSAD Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu

TAYSAD Başarı Ödülleri her yıl olduğu gibi bu yıl 
da Olağan Genel Kurul’da sahiplerini buldu. Patent 
kategorisinde birincilik Vestel Elektronik’in olurken, 
ikincilik ödülünü Ege Endüstri ve üçüncülük 
ödüllerini Coşkunöz Metal ile Hema Endüstri 
paylaştı. Faydalı Model alanında Tırsan Treyler, İnci 
GS Yuasa Akü ve Assan Hanil ödül aldı. Endüstriyel 
Tasarım alanında ilk üç ödülü alan firmalar, Kale 
Oto Radyatör, Ermetal ve Vestel Elektronik oldu. 
2015 yılında en çok ihracat yapan Bosch Sanayi 
birincilik ödülünü alırken, Maxion İnci Jant 
ikincilik ve CMS Jant ise üçüncülük ödülünün 
sahibi oldu. TAYSAD tarafından organize edilen 
eğitimlere en çok katılım sağlayan Toksan Yedek 
Parça, bu alanda birincilik ödülünü alırken; ikincilik 
ödülü Ecoplas Otomotiv ve Eku Fren’e, üçüncülük 
ödülü ise Bant Boru ve Ermetal’e verildi.

TAYSAD’ın 38. Olağan 
Genel Kurulu’nda 
konuşma yapan Bilim 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, 
“2020’den önce, 
yerli otomobilin seri 
üretimine geçmeyi 
düşünüyoruz. Bu proje 
sonucunda, batarya, 
elektrik motoru, sürücü 
kontrol ünitesi ve 
otonom araç sistemleri 
gibi teknolojileri de 
ülkemize kazandırmış 
olacağız" dedi.

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FİKRİ IŞIK T.C. EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ

51MART 2016



AR-GE

Otomotivde Türkiye’yi rekabetçi 
yapacak yeni tasarımlar aranıyor

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv 
endüstrisinde yılın en önemli organizasyonu 

olan 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım 
Yarışması için geri sayım başladı. Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 
Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin koordinatörlüğünde 2012 yılından bu 
yana düzenlenen Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı 
ve Komponent Tasarım Yarışması, 5-6 Mayıs 
tarihlerinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
(MAM) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 
(TÜSSİDE) Gebze yerleşkesinde gerçekleştirilecek.  

OİB’in bu yıl düzenleyeceği 5. Ar-Ge Proje 
Pazarı’nda ilk üç ve iki mansiyona 23 bin TL, 5. 
Komponent Tasarım Yarışması’nda ise dokuz 
proje sahibine 39 bin TL olmak üzere toplam 62 
bin TL para ödülü dağıtılacak. Dereceye girenler 
aynı zamanda İTÜ Çekirdek Programı’na girmeye 
hak kazanacak. Yarışmalar için öğrencilerden 
profesyonellere 18 yaşını dolduranların adayların, 
15 Nisan tarihine kadar projeleriyle internet 
üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor.

Etkinliklerle Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi 
kapsamında otomotiv endüstrisinde katma 
değerin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu 
yeni ürün, teknoloji ve metotların üretilmesi, 
yenilikçi tasarımcıların teşvik edilmesi, endüstriyel 
tasarımcılığın geliştirilmesi ve dünya pazarlarına 
sunulması amaçlanıyor. 

Türkiye ihracatının lider sektörü 
otomotivde yılın en büyük etkinliği 
olan 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve 
Komponent Tasarım Yarışması, 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 
5-6 Mayıs tarihlerinde TÜBİTAK 
MAM TÜSSİDE Gebze yerleşkesinde 
gerçekleştirilecek. 

Dünyaca Ünlü Fütüristler Trendleri Anlatacak

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılacağı 
etkinlikler, dünya otomotiv endüstrisinde fark 
yaratan ünlü isimlerin buluşacağı panellere de ev 
sahipliği yapacak. Yeni iş modelleri ve trendlerin 
paylaşılacağı panellerde,  

GreenFuturists.com’un kurucusu olan, insanlığın 
geleceği konusunda dünyanın otorite olarak 
kabul ettiği Fütürist Yazar Gerd Leonhard ile 
yine Google’ın Otonom Arabalar vizyonuna yön 
veren dünyaca ünlü Fütürist Brad Templeton de 
konuşmacı olarak katılacak.  

Yeni Tasarımcıların Yetiştirilmesi Teşvik 
Ediliyor 

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer 
Burhanoğlu, Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent 

OİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Ömer Burhanoğlu, 
“Otomotiv 
sektörümüze daha 
nitelikli, çevreci, 
güvenli, kaliteli ve 
katma değeri yüksek 
ürünler sunabilmeyi 
öngörüyoruz ve bu 
etkinliklerle bunu 
başarmış durumdayız” 
diye konuştu. 

OİB YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER BURHANOĞLU
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Tasarım Yarışması ile otomotiv sektöründe 
inovasyon ve tasarım kültürünü yaygınlaştırmayı, 
genç tasarımcıların yetiştirilmesini teşvik etmeyi 
ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi 
hedeflediklerini söyledi. Burhanoğlu, “Otomotiv 
sektörümüze daha nitelikli, çevreci, güvenli, kaliteli 
ve katma değeri yüksek ürünler sunabilmeyi 
öngördüğümüz etkinliklerde bunu başarmış 
durumdayız. Her yıl içeriğini geliştirmeye 
çalıştığımız Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent 
Tasarım Yarışması ile uluslararası arenada da 
markalaşacağız” şeklinde konuştu. 

Burhanoğlu, TÜBİTAK MAM’ın ulusal öncelikler 
doğrultusunda Ar-Ge ve bilimsel araştırma 
konularında destek verdiğini ve bu anlamda 
otomotiv sektörü için büyük öneme sahip olduğunu 
belirterek “Etkinliklerimizde TÜBİTAK MAM’ın 
faaliyetlerinin sektöre katkısının anlatılması ve 
sektör ile işbirliği olanaklarının geliştirilmesini de 
amaçlıyoruz” diye konuştu. 

OİB, İTÜ Çekirdek Programı’na 900 Bin TL 
Destek Sağlayacak 

Bu yıl yarışmalara başvurular geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi İTÜ Arı Teknokent Çekirdek işbirliği ile 
alınacak. OİB’in 2015 yılında 600 bin TL destek 
verdiği, programın değerini daha da artırmak 
amacıyla bu yıl desteğini 900 bin TL’ye çıkaracağı 
İTÜ Çekirdek Programı’nda, ödül sahipleri 
projelerini geliştirmenin yanında MBA eğitimi 
ve üniversite-sanayi işbirliğiyle network yaratma 
imkânı da bulacak. Girişimcileri ve yatırımcıları 
bir araya getiren İTÜ Çekirdek Big Bang final 
etkinliğinde de Türkiye otomotiv sektörünün 
çehresini değiştirecek girişimciler ödüllendirilecek. 
Big Bang sonunda başarılı olup şirket kuran 
girişimci gruplar ise bir yıl boyunca girişimcilik 
konusundaki yetenek ve imkânlarını geliştirmeye 
devam edecek.

Otomotivde Nitelikli Teknoloji İçin İşbirliği 
Geliştirilmeli 

TÜBİTAK MAM İş Geliştirme ve Ticarileştirme 
Başkan Yardımcısı İbrahim Bekar, otomotiv 
sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirmesi ve 
millileştirme çalışmalarının odağında olması 
nedeniyle Ar-Ge Proje Pazarı’nın çok önemli 
olduğuna dikkat çekti. 

Alternatif yakıt teknolojileri, milli elektrikli 
araç ve yerli motor çalışmaları başta olmak 
üzere sektöre yönelik çok sayıda Ar-Ge projesi 
yürüttüklerinin altını çizen Bekar, “Önümüzdeki 
dönemde hayata geçecek Motor Mükemmeliyet 
Merkezi ile dünya pazarında rekabet edebilecek 
yerli motor geliştirilmesi ve sektöre yönelik test 
altyapısının kurulmasını hedefliyoruz. Otomotivde 
dünya ile yarışacak nitelikte teknoloji ve tasarım 

üretilebilmesi için sektörde işbirliği ekosisteminin 
geliştirilmesi ve ulusal düzeyde farkındalık 
yaratılması gerekiyor” dedi.  

İTÜ Arı Teknokent CEO’su Kenan Çolpan da “OİB, 
inovasyonu, Ar-Ge ve girişimciliği destekleyen 
programlarımıza otomotiv sektörü kapsamında 
can suyu verdi. Gelecek 10 yıl içerisinde otomotiv 
sektörü elektrik, elektronik, yazılım ve enerji 
üzerine geliştirilecek teknolojiler sayesinde 
değişecek. Biz de OİB ile bu değişime inanıyor ve bu 
gelişim için çalışıyoruz. İTÜ ARI Teknokent ve OİB 
işbirliği ile Erken Aşama Kuluçka Merkezi olan İTÜ 
Çekirdek’ten yerli ve inovatif otomotiv teknolojileri 
çıkaracağız” şeklinde konuştu.

5. Ar-Ge Proje 
Pazarı’nda ilk üç ve iki 
mansiyona 23 bin TL, 
5. Komponent Tasarım 
Yarışması’nda dokuz 
projeye 39 bin TL olmak 
üzere toplam 62 bin TL 
para ödülü dağıtılacak, 
dereceye girenler İTÜ 
Çekirdek Programı’na 
girmeye de hak 
kazanacak.

53MART 2016



OTOMOBİL DÜNYASI

Yılın otomobili belli oldu

Otomotiv Gazetecileri 
Derneği (OGD) 
tarafından bu yıl ilki 
düzenlenen “Türkiye’de 
Yılın Otomobili” (TYO) 
yarışmasının birincisi 
Skoda Superb oldu. 
OGD üyesi 64 otomotiv 
gazetecisinden 
toplamda 3080 puan 
alan Skoda Superb 
birinciliğe ulaştı. 

O tomotiv Gazetecileri 
tarafından Türkiye’nin 

“Otomobil Oscarı”na layık 
görülen Skoda Superb’in 
açıklandığı  Sheraton Grand 
Ataşehir’de gerçekleştirilen 
törende bir konuşma yapan 
OGD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın 
Otomobili finalinin oldukça 
heyecanlı geçtiğini söyledi.

Finalistler arasında kıran 
kırana bir rekabetin yaşandığını 
belirten Sandık, “Yılın 
Otomobili 64 otomotiv uzmanı 
gazetecinin oylarıyla seçildi. 

Otomobilleri değerlendirirken, 
fiyat-donanım, tasarım, 
inovasyon, motor, yol tutuş gibi 
konuları göz önünde tutuyoruz. 
Yani dünyadaki otomotiv 
gazetecileri bir otomobili 
nasıl değerlendiriyorsa, 
biz de profesyonel gözle 
değerlendirmemizi yaptık. Bu 
bizim kırmızı çizgimiz" diye 
konuştu. 

Sandık, OGD’nin ana kuruluş 
amacında da yer alan tüketiciyi 
bilgilendirme misyonunun bir 
parçası olan yılın otomobili 
seçiminin, tüketicinin otomobil 
tercihinde önemli bir rol 
oynayacağına inandığını da 
sözlerine ekledi.

Düzenlenen törende “Türkiye’de 
Yılın Otomobili” ödülünü 
alan Yüce Auto Skoda Genel 
Müdürü Tolga Senyücel, 
otomotiv gazetecilerinin verdiği 
bu kararı büyük mutlulukla 
karşıladıklarını söyleyerek 

kaybeden Mustafa Vehbi Koç’a 
“Türk otomotiv sektörüne 
yaptıkları katkılardan” dolayı 
şükran plaketi verdi. Şükran 
plaketini Koç Holding Otomotiv 
Grup Başkanı Cenk Çimen 
aldı. Çimen yaptığı konuşmada, 
Mustafa Koç’un ufku geniş ve 
yol gösterici bir kimliğe sahip 
olduğunu belirterek “Bizlere 
hep destek verdi, cesaret verdi. 
Kendisini hasretle özlemle 
anıyoruz. Yılda 1 milyon adetin 
üzerinde bir pazara sahip 
Türkiye’de yılın otomobili 
seçiminin bugüne kadar 
olmamış olması bir eksiklikti. 
Bu eksikliği doldurduğu için 
OGD’ye teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Törende yarışmanın 
düzenlenmesinde katkıda 
bulunan  PPG Oto Tamir 
Boyaları, Bridgestone ve 
Intercity yöneticilerine de 
teşekkür plaketleri sunuldu.

“Otomotiv sektöründe ilk olan 
bu ödülü bizlere layık gören 
kişiler uzman basın mensupları. 
Bu açıdan baktığımızda çok 
daha büyük bir mutluluk 
yaşıyoruz.Bu çok önemli ve 
değerli yarışmanın devamı 
gelecektir diye düşünüyorum. 
OGD Başkanı, Yönetim Kurulu 
ve tüm üyelerine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Bence 
yarışan bütün otomobiller 
birbirine denkti. Farklı 
klasmanlarda otomobiller vardı 
ama rekabetçilik anlamında 
birbirine yakın otomobillerdi. 
İşte bu ortamda 7 rakibin 
arasından çıkıp birinciliğe 
ulaşmak gurur verici” dedi.

Mustafa Koç Adına Plaket

Türkiye’de Yılın Otomobil 
Yarışması’nın ödül töreninde 
ayrıca Türk otomotiv 
sektörüne katkı sağlayanlara 
onurlandırmayı planlayan OGD, 
yakın bir zaman önce hayatını 

Yüce Auto Skoda 
Genel Müdürü Tolga 
Senyücel
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Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış 
sonrası hizmetlerini Türkiye çapında sürdüren 
Borusan Oto, her iki markayla gerçekleştirdiği satış 
adetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece Mart 
ayında 22 adet Jaguar ve yılın ilk çeyreğinde 260 
adet Land Rover satışı gerçekleştiren Borusan Oto, 
yaptığı yatırımların karşılığını hızla almaya başladı. 

Borusan 
Otomotiv'in başarısı

oldu. Mayıs ayında satışa 
başlayacağımız ilk Jaguar SUV 
modeli olan F-Pace ile Jaguar 
satışlarımızı ikiye katlamayı 
planlıyoruz. Önümüzdeki 
günlerde müşterilerimizi 
Jaguar F-pace’i test etmek 
için showroomlarımıza davet 
edeceğiz." dedi.

Türkiye’nin ilk Jaguar Land 
Rover dual tesisini 3.5 milyon 
TL’lik yatırımla geçtiğimiz yıl 
sonunda Avcılar’da hizmete 
açan Borusan Oto, hızla diğer 
tesislerin inşaat çalışmalarına 
devam ediyor. 2016 yılına hızlı 
bir giriş yaptıklarına dikkat 
çeken Borusan Oto Genel 
Müdürü Uğur Sakarya “2016 
yılında Borusan Oto olarak 
1000 adet Land Rover, 350 
adet de Jaguar satışı yapmayı 
planlıyoruz” dedi.

J aguar ve Land Rover 
markalarının satış ve satış 

sonrası hizmetlerini İstanbul, 
Ankara ve Adana-Mersin’de 5 
ayrı tesiste sürdüren Borusan 
Oto, Jaguar ve Land Rover 
markalarına yönelik yeni 
showroom ve servis konseptini 
hayata geçirmesiyle birlikte 
satış adetlerinde de yüksek 
performans göstermeye başladı. 
Sadece Mart ayında 22 adet 
Jaguar satışı gerçekleştiren ve 
yılın ilk çeyreğinde toplam 
40 adete ulaşan Borusan Oto, 
yatırımlarının karşılığını 
almaya başladı. Borusan Oto 
Genel Müdürü Uğur Sakarya, 
“Özellikle Jaguar markasına 
yaptığımız yatırımların 
karşılığını almaya başladık. 
Mart ayında ulaştığımız 
yüksek satış adedi önümüzdeki 
dönemin de bir göstergesi 

Karsan Pazarlama 
Genel Müdürü Muzaffer 
Arpacıoğlu Oldu

Genel Müdürü Muzaffer 
Arpacıoğlu, Türkiye geneline 
yayılmış 100’ü aşkın yetkili 
satıcı ve servis noktasıyla 
hizmet verdiklerini 
belirterek, “Sınırsız 
Ulaştırma Çözümleri” 
vizyonu doğrultusunda, 
geniş ürün yelpazesi ile 
toplu taşımacılıkta modern 
ve çevre dostu ürünler 
ürettiklerini ifade etti. 
Arpacıoğlu sözlerine şöyle 
devam etti; “Özellikle engelsiz 
erişimde sağladığımız kaliteli 
çözümler ile Karsan markası 
rakiplerinin önünde yer alıyor. 
Azerbeycan’dan Almanya’ya, 
Dominik Cumhuriyeti’nden 
Romanya’ya bir çok farklı 
ülkede toplumsal taşıma 
çözümleri sunan Karsan 
Pazarlama, bunun yanı 
sıra 2014 yılında dünyanın 
en büyük otomotiv 
üreticilerinden Hyundai 
Motor Company ile imzaladığı 
münhasır distribütörlük 
anlaşması ile de, yurt 
genelindeki müşterilerine 
otomobil konforuna ve 
kalitesine sahip Hyundai 
H350 hafif ticari araç serisini 
ulaştırıyor.”

K arsan Otomotiv’in 
üretimini yaptığı 

araçların pazarlama, satış 
ve satış sonrası hizmet 
faaliyetlerini sürdüren 
Karsan Pazarlama’nın Genel 
Müdürlük koltuğu Muzaffer 
Arpacıoğlu atandı. Kıraça 
Holding çatısı altında farklı 
şirketlerde çeşitli görevlerde 
bulunmuş olan Arpacıoğlu, 
13 Nisan itibariyle Karsan 
Pazarlama’da Genel Müdür 
olarak iş başı yaptı. İş hayatına 
ilk olarak 1988 yılında Koç 
Holding çatısı altında başlayan 
Muzaffer Arpacıoğlu, 1997 
yılında Kıraça Holding’e 
geçerek 2000 yılına dek 
Kıraça Holding bünyesinde 
Karsan Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini 
yürüttü. 2000-2009 tarihleri 
arasında Peugeot Türkiye 
Satış Direktörlüğü ve 2009’dan 
bugüne kadar Karland Genel 
Müdürlüğü görevlerinde 
bulunan Arpacıoğlu; 
Karsan Pazarlama Genel 
Müdürlüğü görevinin yanı 
sıra Karland’daki görevine 
Murahhas Aza olarak devam 
ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Karsan Pazarlama 
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Asya-Pasifik, Sınır 
Ötesi Perakendecilikte 
Öncelikli Konumda

Çin Ekonomisi Ilk 
Çeyrekte Beklendiği 
Gibi % 6,7 Büyüdü

Y atırım yönetim firması JLL, tarafın-
dan hazırlanan yeni bir rapora göre, 

Asya Pasifik, küresel ölçekte yayılmak iste-
yen perakendeciler için yüksek çekim gü-
cüne sahip bulunuyor. Hazırlanan rapo-
ra göre, sınır ötesi perakendecilik açısın-
dan öne çıkan ilk 50 ülkenin 18’i bu böl-
gede yer alıyor. Bu rakamlara göre, liderlik 
Asya Pasifikte yer alırken, uluslararası pe-
rakendecilik açısından Londra, küresel pe-
rakende gücü olarak ilk sıradadır. Lond-
ra uluslararası lüks markaların varlığı ba-
kımından Hong Kongu kıl payı farkla geri-
de bırakmış ve piyasanın büyüklüğü, geliş-
misliği ve yüksek derecede şeffaf olması sa-
yesinde yeni markaları çekmeye devam et-
mektedir. 

Ç in ekonomisi, emlak sektörünün sıçra-
ma yapması, piyasaların sakinlesmesi 

ve gevsek para politikasının üretim kosul-
larındaki iyilesmeyi desteklemesi ile birlik-
te, ilk çeyrekte istikrar kazandı.

Ülkede 2016 yılının ilk çeyreginde Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla, geçen yılın aynı döne-
mine göre %6,7 büyüdü. Çinde ilk çeyrek-
te beklentilere paralel gerçeklesen büyüme 
oranı, hükümetin 2016 yılı için belirlediği 
%6,5-%7,0 hedef aralıgı içerisinde yer aldı. 
Büyüme rakamı ile birlikte açıklanan diger 
verilere göre sabit sermaye yatırımları, in-
saat sektöründeki hızlanmanın etkisi ile ilk 
çeyrekte yıllık bazda %10,7 yükseldi. Mart 
ayında toplam finansman ise, parasal genis-
lemenin finans sistemine dâhil olması ile 
birlikte 2,34 trilyon yuan (360,7 milyar do-
lar) oldu. Ayrıca, Mart ayında konut satışla-
rı %71 yükseldi.

Mart ayında Çin’in ham çelik üretimi 70,65 
milyon tona ulasarak rekor kırdı. Ulusal Is-
tatistik Kurumunun açıkladıgı verilere göre, 
çelik üretimi bir önceki yıla göre %2,9 art-
tı.

Rusya, Alibaba Benzeri E-Ticaret 
Mekanizması Yaratıyor

Rusya, üreticileri yabancı 
tüketicilerle bulusturmak 

üzere entegre bir e-ihracat platform 
kurmayı planladıgını açıkladı. Rusya 
Ekonomik Kalkınma Bakanlıgının 
üzerinde çalıstıgı platformun 
gümrükler, lojistik, teknoloji ve 
ödeme sistemlerini aynı yapıda 
birlestirecegi belirtiliyor. Bakanlık 
tarafından yapılan açıklamada, Rus 
sirketin, Rus ürünlerinin uluslararası 
piyasalarda yer alması

amacıyla AliExpress, JD.com ve 
Amazon gibi yabancı e-ticaret 
firmalarına entegre olabilecegi 
dile getiriliyor. Yandex Market, 
Ulmart ve Wikimart gibi sirketler 
de projede yer almaya hazır 
olduklarını göstermislerdir. 
İhracatçı listesinin belirlenmesinden 
ve ürün standardizasyonu ile 
sertifikasyonuna yardımcı olma 
açısından Rus İhracat Merkezi 
sorumlu olacaktır. 

Dış Ticaret Beklenti Anketinin 
2016 Yılı 2. Çeyrek Beklentilerine 
İliskin Sonuçlar Açıklandı

Madenciler Satmak İstemedikçe, 
Bakır Değerli Metal Oluyor

E konomi Bakanlıgı tarafından 
üçer aylık dönemler halinde 

uygulanarak Resmi İstatistik 
Programı (RIP) kapsamında 
yayınlanan Dıs Ticaret Beklenti 
Anketi (DTBA), dış ticaretimize 
yön veren firmaların yakın 
geçmise ve mevcut duruma iliskin 
degerlendirmeleri ile gelecek döneme 
yönelik beklentilerini yansıtmakta 
olup, bu hususta gösterge niteliginde 
olan endeksler üretilmesini 
saglamaktadır. Endeksin 100den 

Bugünlerde bakır degerli bir 
metal haline geldi. En büyük 

maden üreticileri Anglo American 
ve Glencore, azalan emtia fiyatları 
karsısında borçlarını azaltmak 
amacıyla, demir cevheri ve 
kömürden tarımsal varlıklara kadar 
her seyi satarken, bakır kaynaklarını 
satmak konusunda aynı istegi 
sergilemiyor. Söz konusu davranısın 

büyük olması beklentilerin iyimser 
(artış yönünde) olduğunu, 100'den 
küçük olması beklentilerin kötümser 
(azalıs yönünde) oldugunu, 100 
olması ise firma beklentilerinin nötr 
olduğunu göstermektedir.

İhracat Beklenti Endeksi, 2016 
yılının 2. çeyreğinde, 2016 yılının 
1. çeyreğine göre 11,8 puan arttı. 
2016 yılının 1. çeyreginde 99,9 olan 
Endeks, 2016 yılının 2. çeyreginde 
111,7 seviyesinde gerçekleşti.

altında, bakır kaynaklarının diger 
birkaç metal gibi bu on yılın sonunda 
azalacak olması beklentisi yatıyor. 
Fiyatlardaki yükseliş son birkaç 
haftada zayıfladı. Barclays, Salı 
günü 4.780 dolar/ton seviyesinde 
gerçeklesen fiyatın 2018de 4.000 
dolar/ton seviyesine gerileyeceğini 
tahmin ediyor.





SEKTÖR ANALİZİ

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2016 Yılı İlk Çeyreğinde % 3 Azaldı

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, 2016 yılı ilk çeyreğinde 

bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,75 
azalarak 168.486 adet olarak gerçekleşti. 2015 
yılı üç aylık dönemde 173.248 adet toplam 
pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2016 yılı ilk çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,73 
artarak 127.921 adete yükseldi. 2015 yılı aynı 
dönemde 126.991 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı ilk 
çeyreğinde geçen yıla göre %12,31 oranında 
azalarak 40.565 adete geriledi. Geçen yıl aynı 
dönemde 46.257 adet satış yaşanmıştı.

2016 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı 82.948 adete geriledi. 83.302 adet olan 
2015 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç 

pazar toplamına göre satışlar %0,42 oranında 
azaldı.

2016 yılı Mart ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %3,73 arttı ve 
63.975 adet oldu. Geçen sene 61.676 adet satış 
gerçekleşmişti.

2016 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 
2015 yılının Mart ayına göre %12,27 düştü 
ve 18.973 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 
21.626 adet satışa ulaşılmıştı.

2016 yılı Mart sonu 1600cc altındaki 
otomobil satışları %1,80 artarken, 1600-
2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %22,20 ve 2000cc üstü 
otomobillerde %17,45 azalış görüldü. 2016 yılı 
ilk üç ayında 7 adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti.

2016 yılı Mart sonu otomobil pazarında 
ortalama emisyon değerlerine göre en 
yüksek paya %46,78 oranıyla 100-120 gr/km 
arasındaki otomobiller 59.839 adet ile sahip 
oldu. 2016 yılı Mart sonunda dizel otomobil 
satışlarının payı %63,11’e ve otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı %54,13’e 
yükseldi. 2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı 
segmentinin %81,53’ünü yine vergi oranları 
düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer 
alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%49,39 pay alan C (63.175 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%48,78 pay, 62.398 adet) oldu.

2016 yılı Mart sonu Hafif Ticari Araç Pazarı 
gövde tipine göre değerlendirildiğinde, 
en yüksek satış adetine %68,43 pay ile 
Van (27.758 adet), ardından %12,53 pay 
ile Kamyonet (5.083 adet), %10,86 pay ile 
Minibüs (4.404 adet) ve %8,18 pay ile Pick-up 
(3.320 adet) yer aldı.

2016

2015

10 Yıllık Ort.

34.615

32.713 52.824 82.948

55.331 83.302 91.602 81.542 86.158 83.836 82.577 64.025 64.255 84.601 156.173

29.969 39.723 60.577 62.142 67.038 64.498 55.803 56.001 61.033 53.511 62.374 113.375
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Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ilk çeyreğinde Otomobil ve Hafif ticari 
araç toplam pazarı 168.486 adet olarak gerçekleşti. 173.248 adet olan 2015 
yılı aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar 
%2,75 oranında azaldı.
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK VE ÇEYREKLER GELİŞİMİ (%)

2016/2015 (%)

2015/2014 (%)

-5,49 -4,53 -0,42

5,95 57,99 75,07 71,85 40,30 43.21 39,94 37,17 -3,77 -3,48 4,94 6,25

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
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Türkiye Otomotiv 
pazarında, Hafif 
ticari araç pazarı 
2016 yılı Ocak-
Mart döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
%12,31 oranında 
azalarak 40.565 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene aynı dönemde 
46.257 adet satışa 
ulaşılmıştı.

2016 yılı Mart ayı 
Hafif Ticari Araç 
Pazarı geçen yılın 
aynı ayına göre 
%12,27 oranında 
azalarak 18.973 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene Mart ayında 
21.626 adet satış 
gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Mart ayı ortalama 
satışlara göre 
%3,59 arttı.

23.358

12.237

21.626 21.394

18.664 18.382 19.618 20.824
16.937 16.301

22.204

2015’1Ç: % 50,29 2015’2Ç: % 51,12

2015’3Ç : %23,47

2015’4Ç : %3,69

40.588 61.676

70.211
62.878

67.766
64.218

61.753

47.088 47.954

62.397

114.340

41.833

18.973

63.975

2016’1Ç: % -2,75
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SEKTÖR ANALİZİ

Motor Hacmi Motor Cinsi
2015 Mart Sonu 2016 Mart Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 121.164 % 95,41 123.341 % 96,42 % 1,80 % 45 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 4.631 % 3,65 3.603 % 2,82 % -22,20 % 90 % 18

≥ 2001 cc B/D 1.175 % 0,93 970 % 0,76 % -17,45 % 145 % 18

≤ 85 kW Elektrikli 8 % 0,01 1 % 0,00 - % 3 % 18

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

≥ 121 kW Elektrikli 13 % 0,0 3 % 0,00 - % 15 % 18

Toplam 126.991 % 100,0 127.921 % 100,0 % 0,73 Vergi Oranları

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2015 Mart Sonu 2016 Mart Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 12.528 % 9,87 15.348 % 12,00 % 22,51

≥ 100 - < 120 gr/km 54.296 % 42,76 59.839 % 46,78 % 10,21

≥ 120 - < 140 gr/km 36.702 % 28,90 31.336 % 24,50 % -14,62

≥ 140 - < 160 gr/km 18.109 % 14,26 16.945 % 13,25 % -6,43

≥ 160 gr/km 5.356 % 4,22 4.453 % 3,48 % -16,86

Toplam 129.991 % 100,0 127.921 % 100,0 % 0,73

Dizel
2015 Mart Sonu 2016 Mart Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 6 % 0,57 0 % 0,00 % -100,00

B (Entry) 22.253 % 56,73 25.593 % 63,06 % 15,01

C (Compact) 41.998 % 63,37 40.339 % 63,85 % -3,95

D (Medium) 10.115 % 66,07 12.228 % 66,48 % 20,89

E (Luxury) 1.993 % 46,37 1.812 % 42,37 % -9,08

F (Upper Luxury) 729 % 86,79 762 % 80,04 % 4,53

Toplam 77.094 % 60,71 80.734 % 63,11 % 4,72

Otomatik Şanzıman
2015 Mart Sonu 2016 Mart Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 704 % 67,30 426 % 79,18 % -39,49

B (Entry) 12.182 % 31,06 15.315 % 37,73 % 25,72

C (Compact) 29.324 % 44,25 32.658 % 51,69 % 11,37

D (Medium) 12.646 % 82,60 16.370 % 89,00 % 29,45

E (Luxury) 3.094 % 71,99 3.526 % 82,44 % 13,96

F (Upper Luxury) 837 % 99,64 952 % 100,00 % 13,74

Toplam 58.787 % 46,29 69.247 % 54,13 % 17,79

2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,42 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 
123.341 adet ile sahip oldu. Ardından %2,82 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,76 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer 
aldı. 2015 yılı aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %1,80 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil 
satışlarında %22,20 ve 2000cc üstü otomobillerde %17,45 azalış görüldü. 2016 yılı ilk çeyreğinde 85kW altı 1 adet ve 121kW üstü 6 adet 
elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %46,78 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (59.839 adet) ve ardından yine %24,50 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (31.336 adet ) sahip oldu.

2016 yılı Mart sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %4,72 oranında arttı. 2016 yılı Mart sonu otomobil satış adetleri, 2015 yılı 
aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %60,71’den %63,11’e (80.734 adet) yükseldi.

2016 yılı Mart sonu otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2015 yılı aynı döneme göre %17,79 arttı. 2016 yılı Mart sonu otomobil satış adetleri 
geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %46,29’dan %54,13’e (69.247 adet) yükseldi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2016 Ocak-Şubat 
döneminde yüzde 10,7 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 
%10,7 arttı ve 2.518.418 
adet seviyesinde gerçekleşti. 
2015 yılı aynı dönemde 
toplam 2.275.733 adet satış 
gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2016 yılı Ocak-Şubat döneminde en 

fazla düşüş %19,3 ile Yunanistan’da ve %9,3 
ile Hollanda’da gerçekleşti. 2016 yılı aynı 
döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç 
pazar sırasıyla; İzlanda %69,1, İrlanda %35,4 
ve Romanya %34,3 oranıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2016 yılı Şubat ayında %14,5 
arttı ve 1.258.655 adet seviyesinde gerçekleşti. 
2015 yılı aynı ayında ise toplam 1.099.740 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
2016 yılı Şubat ayında en fazla düşüş %36,7 
ile Yunanistan’da ve %7,8 ile Hollanda’da 
gerçekleşti. 2016 yılı Şubat ayında satışlarını 
en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda 
%62,3, Letonya %42,4 ve İrlanda %38,2 
oranıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı 
Ocak-Şubat ayında 2015 yılı aynı dönemine 
göre %10,1 arttı ve toplam 2.186.605 
adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı 
aynı döneminde ise 1.986.709 adet satış 
gerçekleşmişti.

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (ŞUBAT 2016/2015)

ŞUBAT 2016 ŞUBAT 2016 Değ.% OCAK-ŞUBAT 2016 OCAK-ŞUBAT 2015 Değ.%

ALMANYA 275.711 245.260 12,4 ALMANYA 518.207 478.232 8,4

FRANSA 203.823 180.164 13,1 FRANSA 374.268 342.031 9,4

İTALYA 186.671 146.383 27,5 İTALYA 355.846 289.358 23,0

İSPANYA 112.324 99.197 13,2 İNGİLTERE 294.291 282.779 4,1

İNGİLTERE 99.992 92.962 7,6 İSPANYA 201.742 178.148 13,2

BELÇİKA 56.420 50.351 12,1 BELÇİKA 107.991 104.177 3,7

POLONYA 40.630 33.949 19,7 HOLLANDA 85.742 94.550 -9,3

HOLLANDA 36.146 39.195 -7,8 POLONYA 78.034 68.108 14,6

İSVEÇ 31.596 27.490 14,9 İRLANDA 72.076 53.235 35,4

AVUSTURYA 26.034 23.365 11,4 İSVEÇ 56.512 50.829 11,2

İSVİÇRE 25.368 25.039 1,3 AVUSTURYA 53.028 49.461 6,8 

İRLANDA 25.306 18.312 38,2 İSVİÇRE 48.252 46.052 4,8

ÇEK CUMHURİYETİ 21.622 18.459 17,1 ÇEK CUMHURİYETİ 41.276 36.063 14,5

PORTEKİZ 20.636 16.722 23,4 DANİMARKA 39.598 34.801 13,8

DANİMARKA 19.873 16.124 23,3 PORTEKİZ 37.120 30.887 20,2

NORVEÇ 15.125 13.551 11,6 NORVEÇ 28.496 26.802 6,3

FİNLANDİYA 10.914 9.108 19,8 FİNLANDİYA 24.171 20.587 17,4

MACARİSTAN 8.630 7.637 13,0 MACARİSTAN 15.894 14.360 10,7

SLOVAKYA 7.684 6.200 23,9 ROMANYA 14.336 10.673 34,3

ROMANYA 6.903 5.282 30,7 SLOVAKYA 14.051 11.553 21,6

SLOVENYA 5.669 5.130 10,5 SLOVENYA 12.703 11.028 15,2

LÜKSEMBURG 4.911 4.154 18,2 YUNANİSTAN 9.870 12.225 -19,3

YUNANİSTAN 3.600 5.687 -36,7 LÜKSEMBURG 8.866 7.815 13,4

HIRVATİSTAN 3.121 2.699 15,6 HIRVATİSTAN 6.077 5.580 8,9

BULGARİSTAN 2.056 1.799 15,6 ESTONYA 4.261 3.653 16,6

ESTONYA 2.000 1.536 30,2 LİTVANYA 3.960 3.312 19,6

LİTVANYA 1.910 1.475 29,5 BULGARİSTAN 3.843 3.569 7,6

LETONYA 1.531 1.075 42,4 LETONYA 2.913 2.541 14,6

KIBRIS 1.251 717 74,5 İZLANDA 2.564 1.516 69,1

İZLANDA 1.198 738 62,3 KIBRIS 2.432 1.628 49,4

TOPLAM 1.258.655 1.099.740 14,5 TOPLAM 2.518.418 2.275.733 10,7

TÜRKİYE 54.223 58.533 -7,36 TÜRKİYE 87.963 95.109 -7,51
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: MART 2016

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 149 149 0 0 149 149

ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2

AUDI 1.455 1.455 0 0 1.455 1.455

BENTLEY 0 0 0 0 0

BMW 2.080 2.080 0 0 2.080 2.080

CHERY 12 12 0 0 12 12

CITROEN 1.562 1.562 127 752 879 127 2.314 2.441

DACIA 3.402 3.402 380 380 0 3.782 3.782

DS 42 42 0 0 42 42

FERRARI 0 0 0 0 0 0

FIAT 3.932 336 4.268 3.517 615 4.132 7.449 951 8.400

FORD 764 3.347 4.111 5.349 298 5.647 6.113 3.645 9.758

GEELY 0 0 0 0 0

HONDA 1.030 1.077 2.107 0 1.030 1.077 2.107

HYUNDAI 1.778 2.651 4.429 138 138 1.778 2.789 4.567

INFINITI 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 245 90 335 245 90 335

IVECO 0 173 173 0 173 173

JAGUAR 34 34 0 0 34 34

JEEP 204 204 0 0 204 204

KARSAN 0 177 177 177 0 177

KIA 1.080 1.080 387 387 0 1.467 1.467

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0

LANCIA 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 318 318 0 0 318 318

LEXUS 6 6 0 0 6 6

MASERATI 1 1 0 0 1 1

MAZDA 114 114 0 0 114 114

MERCEDES-BENZ 2.480 2.480 925 925 0 3.405 3.405

MINI 134 134 0 0 134 134

MITSUBISHI 53 53 71 312 383 71 365 436

NISSAN 2.989 2.989 175 175 0 3.164 3.164

OPEL 3.936 3.936 0 0 3.936 3.936

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 2.526 2.526 162 471 633 162 2.997 3.159

PORSCHE 55 55 0 0 55 55

PROTON 10 10 0 0 0 10 10

RENAULT 6.280 4.030 10.310 983 983 6.280 5.013 11.293

SEAT 1.443 1.443 0 0 1.443 1.443

SKODA 2.640 2.640 0 0 2.640 2.640

SMART 16 16 0 0 16 16

SSANGYONG 37 37 16 16 0 53 53

SUBARU 152 152 0 0 152 152

SUZUKI 194 194 0 0 194 194

TATA 0 0 0 0 0

TOYOTA 2.485 631 3.116 514 514 2.485 1.145 3.630

VOLKSWAGEN 8.197 8.197 3.096 3.096 0 11.293 11.293

VOLVO 311 311 0 0 311 311

TOPLAM 16.269 47.706 63.975 9.648 9.325 18.973 25.917 57.031 82.948
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: TOPLAM 2016

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 236 236 0 0 0 0 236 236

ASTON MARTİN 0 5 5 0 0 0 0 5 5

AUDI 0 3.566 3.566 0 0 0 0 3.566 3.566

BENTLEY 0 1 1 0 0 0 0 1 1

BMW 0 4.618 4.618 0 0 0 0 4.618 4.618

CHERY 0 65 65 0 0 0 0 65 65

CITROEN 0 2.322 2.322 208 1.172 1.380 208 3.494 3.702

DACIA 0 6.600 6.600 0 829 829 0 7.429 7.429

DS 0 84 84 0 0 0 0 84 84

FERRARI 0 4 4 0 0 0 0 4 4

FIAT 7.915 745 8.660 7.824 1.261 9.085 15.739 2.006 17.745

FORD 1.428 7.052 8.480 11.416 572 11.988 12.844 7.624 20.468

GEELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONDA 1.911 2.112 4.023 0 0 0 1.911 2.112 4.023

HYUNDAI 4.345 5.298 9.643 0 326 326 4.345 5.624 9.969

INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISUZU 0 0 0 655 181 836 655 181 836

IVECO 0 0 0 0 392 392 0 392 392

JAGUAR 0 79 79 0 0 0 0 79 79

JEEP 0 457 457 0 0 0 0 457 457

KARSAN 0 0 0 467 0 467 467 0 467

KIA 0 1.917 1.917 0 738 738 0 2.655 2.655

LAMBORGHINI 0 1 1 0 0 0 0 1 1

LANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 0 495 495 0 0 0 0 495 495

LEXUS 0 6 6 0 0 0 0 6 6

MASERATI 0 8 8 0 0 0 0 8 8

MAZDA 0 231 231 0 0 0 0 231 231

MERCEDES-BENZ 0 5.272 5.272 0 1.834 1.834 0 7.106 7.106

MINI 0 309 309 0 0 0 0 309 309

MITSUBISHI 0 163 163 131 787 918 131 950 1.081

NISSAN 0 5.494 5.494 0 175 175 0 5.669 5.669

OPEL 0 7.720 7.720 0 0 0 0 7.720 7.720

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 4.796 4.796 357 1.222 1.579 357 6.018 6.375

PORSCHE 0 150 150 0 0 0 0 150 150

PROTON 0 27 27 0 0 0 0 27 27

RENAULT 12.643 7.295 19.938 0 2.036 2.036 12.643 9.331 21.974

SEAT 0 2.798 2.798 0 0 0 0 2.798 2.798

SKODA 0 4.790 4.790 0 0 0 0 4.790 4.790

SMART 0 16 16 0 0 0 0 16 16

SSANGYONG 0 79 79 0 24 24 0 103 103

SUBARU 0 337 337 0 0 0 0 337 337

SUZUKI 0 201 201 0 0 0 0 201 201

TATA 0 0 0 0 9 9 0 9 9

TOYOTA 5.721 1.165 6.886 0 726 726 5.721 1.891 7.612

VOLKSWAGEN 0 16.752 16.752 0 7.223 7.223 0 23.975 23.975

VOLVO 0 692 692 0 0 0 0 692 692

TOPLAM 33.963 93.958 127.921 21.058 19.507 40.565 55.021 113.465 168.486
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

SEKTÖR BAZINDA İHRACAT

USD OCAK -MART 2016

SEKTÖRLER 2015 2016 Değ. (%) Pay (%)

Otomotiv Endüstrisi 5.201.904 5.543.688 % 6,6 % 17,7

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 3.972.327 4.255.524 % 7,1 % 13,6

Kimyevi Maddeler ve Mamul. 3.716.933 3.322.810 % -10,6 % 10,6

Elektrik Elektronik ve Hizmet 2.401.292 2.334.736 % -2,8 % 7,4

Çelik 2.744.777 2.111.612 % -23,1 % 6,7

Tekstil ve Hammadeleri 1.934.543 1.935.102 % 0,0 % 6,2

Hububat, Bakliyat 1.612.642 1.594.348 % -1,1 % 5,1

Demir ve Demir Dışı Metaller 1.491.755 1.464.451 % -1,8 % 4,7

Makine ve Aksamları 1.348.443 1.286.501 % -4,6 % 4,1

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürün. 965.810 988.133 % 2,3 % 3,1

TOPLAM 32.390.458 31.396.291 % -3,1 % 100

Otomotiv Endüstrisi İhracatı
Mart'ta Yüzde 16 Arttı

Türkiye ihracatının lokomotif sektörü 
otomotiv endüstrisi, liderliğini 

sürdürdüğü mart ayında genel ihracat artışını 
katlamaya devam ediyor. Türkiye ihracatının 
yüzde 2,6 artış ile 11 milyar 466 milyon dolar 
olduğu mart ayında, otomotiv endüstrisi 
yüzde 16 artışla 2 milyar 47 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Mart döneminde 
yüzde 6,6 artışla 5 milyar 544 milyon dolar 
ihracata imza atan sektör, yılın ilk çeyreğinde 
Türkiye ihracatındaki liderliğini de korudu.

Endüstrinin Mayıs 2014’ten bu yana aylık 
bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştığına 
dikkat çeken Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan 
Sabuncu, Türkiye ihracatından da yüzde 
18 pay aldıklarını söyledi. Mart ayında 
mal grupları bazında genelde çift haneli 
artışlar yaşandığını belirten Sabuncu, “Artış 
özellikle ticari araçlarda yüzde 37 gibi 
yüksek seviyelere ulaştı. En büyük pazarımız 
Almanya’ya yönelik ihracat başarısında yan 
sanayi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
ve çekiciler ihracat artışının yüzde 100’e varan 
oranlara ulaşması etkili oldu” dedi.  

Türkiye Sanayi 4.0 dönüşümünün 
öncülerinden olmalı

Mart ayında sürdürdükleri başarılı 
performans ile yılsonu hedefi olan 23 milyar 
dolara adım adım yaklaştıklarını vurgulayan 
Sabuncu, şu değerlendirmede bulundu: 

“Hedefimize ulaşmak için ayrıca üretimde 
rekabetçi olma avantajını ele geçirmemiz 
gerekiyor. Bunun için de Türkiye olarak 4. 
Endüstri Devrimi olarak nitelendirilen Sanayi 
4.0 dönüşümünün uygulayıcı, öncü ülkeleri 
arasında yer almalıyız. Sanayi 4.0 ile yeni 
nesil yazılım ve donanımların, siber fiziksel 
sistemlerin makinelerde kullanılması ile 
insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi 
kendilerini koordine ve optimize ederek 
üretim yapan akıllı fabrikalar ortaya çıkacak. 
Otomotiv üretiminde kalite ve maliyet 
unsurları diğer sektörlere nazaran daha ön 
planda. Sektörün yapısından dolayı Sanayi 
4.0’ı uygulamaya başlayan ve başlayacak 
olan ülkeler önemli maliyet avantajları 
elde edecek, rekabet üstünlüğü sayesinde 
bulundukları ülkelere ciddi yatırımların 
çekilmesini sağlayacak.”

Ticari araçlarda artış oranı yüzde 37’yi 
buldu

Mart ayı verilerine göre ürün grubu bazında 
ihracatta yüzde 37’yi bulan artışlar yaşandı. 
Endüstri ihracatından yüzde 40 pay alan 
otomotiv yan sanayi, yüzde 15 artışla 813 
milyon dolar ihracata imza attı. Yüzde 31 
paya sahip binek otomobiller ise yüzde 3 
artışla 634 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 

En büyük pazar Almanya’ya ihracat yüzde 
13 arttı

Türkiye otomotiv endüstrisinin en büyük 
pazarı olan Almanya’ya artış, şubat ayının 
ardından martta da sürdü. Almanya’ya ihracat 
yüzde 13 artışla 340 milyon dolar olurken, 
ikinci sıradaki İtalya’ya yüzde 31 artışla 218 
milyon dolar, üçüncü büyük pazar Birleşik 
Krallık’a yüzde 2 azalışla yine 218 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye ihracatının lokomotifi 
otomotiv endüstrisi, mart 
ayında yüzde 16 artışla 2 
milyar 47 milyon dolar ihracat 
gerçekleştirdi. Ocak-Mart 
döneminde ihracatı yüzde 6,6 
artışla 5 milyar 544 milyon dolar 
olan sektör, yılın ilk çeyreğinde 
Türkiye ihracatındaki liderliğini 
korudu.

Mart ayında Mayıs 2014’ten 
bu yana aylık bazda en yüksek 
ihracat rakamına ulaştıklarına 
dikkat çeken Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları Birliği 

(OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, “En 
büyük pazarlar Almanya, İtalya, 

İngiltere’ye yüzde 31’e varan 
oranlarda artış kaydettik” dedi.
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