
91

O Y D E R  -  O T O M O T İ V  Y E T K İ L İ  S AT I C I L A R I  D E R N E Ğ İ  YAY I N  O R G A N I D I R

www.oyder-tr.org

Sayı: 91 ARALIK 2016

Yetkili servisin avantajı
saymakla bitmez

SİNAN COŞKUN
Avek Otomotiv

YETKİLİ SERVİSLER

Otomotiv üretim ve ihracatı da 
2016'da rekor kırdı
KUDRET ÖNEN
OSD Yönetim Kurulu Başkanı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Türkiye’nin ilk yerli ve seri 
üretim otomobili
Anadol

OTOMOBİL TARİHİ

Bireysel emeklilikte
otomatik katılım

EMİNE MERCİMEK DÜMBÜL
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

SİGORTA

91

30. Diyalog
Toplantısı
İzmir'de 
gerçekleştirildi

Markaların Genel 
Müdürleri, 2017 sektör 

öngörülerini paylaştılar





3ARALIK 2016

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
adına İmtiyaz Sahibi
Z. Alp GÜLAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özgür TEZER

Yayın Kurulu
Ruhan ÖZÖN
Uğur YALÇINKAYA
Seyra TOPRAK
Zeynep FİDAN SOYSAL
Murat ÇAKIR

Editör
R. İlter Çıtak
editor@mavitanitim.com.tr

Reklam Yönetmeni
Aylin GÖKÇE
Tel: 0216 355 73 16
aylin.gokce@oyder-tr.org

Yönetim Yeri
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği
Derya Sok. No: 14/ 6 Şişikler Plaza
Sahrayıcedid - Kadıköy / İstanbul
Tel : 0216 355 73 16
Faks : 0216 355 72 69
www.oyder-tr.org
otoban@oyder-tr.org

Yapım
Mavi Tanıtım ve İletişim
Rasimpaşa Mah. Ayrılıkçeşme Sok. 
No: 122 Yeldeğirmeni 34500 
Kadıköy-İstanbul 
Tel : 0216 418 59 31 pbx
Faks : 0216 348 95 22
www.mavitanitim.com.tr

Baskı
Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No: 21
Otosanayi 4. Levent-İstanbul
Tel: 0 212 280 00 09

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın, Ayda Bir Yayınlanır.

Tüm yayın hakkı OYDER'e ait olup kaynak gösterilmek suretiyle 
alıntı yapılabilir. OTOBAN Dergi parayla satılmaz.

MAVİ TANITIM VE İLETİŞİM

EDİTÖRDEN

Özgür TEZER
OYDER Genel Sekreteri

2017'de de yeni 
projeler sunmaya 
devam ediyoruz

Değerli Meslektaşlarım,

Otomotiv sektörü olarak 2016 yılında 983.782 adet binek ve hafif ticari, 24.075 adet ağır ticari araç satışı ile 
beraber yılı toplam 1.007.857 adet satış ile tamamlamış bulunmaktayız. Sektörümüz aynı zamanda 1.485.927 
adet üretim ve 1.141.382 adet ihracat ile tüm zamanların rekor rakamlarına ulaşmış oldu. Bu rakamları yakala-
mış olmanızdan dolayı tüm meslektaşlarımız tebrik ediyorum.

OYDER olarak 2016 yılında sektör ve yetkili satıcılar adına birçok çalışmalar gerçekleştirdik. Bizleri ilgilendiren 
her mecrada hem sektörümüzün sorunlarına çözüm bulmaya gayret ettik hem de yetkili satıcılık mesleğinin 
gelişimine katkıda bulunmaya çalıştık. 2016 yılı faaliyetlerimiz içinde Kamu ile;

• Genel adıyla “Blok Muafiyeti” olarak bildiğimiz ve Rekabet Kurulu tarafından “Motorlu Taşıtlar Sektöründeki 
Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği” olarak adlandırılan konuda gerçekleştir-
diğimiz çalışmalar,

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı” ha-
zırlıkları çalışmaları,

• Hazine Müsteşarlığı-Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile hem sigorta acentelerimiz hem de ağır hasarlı araçların 
yetkin servislerde onarılmaları konusunda yaptığımız çalışmalar,

• Daha önce “Hurda Teşviki” olarak adlandırılan ve son dönemde “Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Araçların 
Karayollarından Çekilmesi” olarak konuştuğumuz konuda ilgili bakanlıklar ile yapılan çalışmalar,

• Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde yapılan KDV ve ÖTV konusundaki çalışmalar,

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE ile gerçekleştirilen “Eşdeğer Yedek Parça” konulu çalışmalar,

• Emniyet Genel Müdürlüğü ile ASBİS konusunda detaylı çalışmalar,

gerçekleştirdik. Kamu ile oldukça sık yaptığımız görüşmelerde Yetkili Satıcılar adına görüşlerimizi ve beklentile-
rimizi yoğun olarak dile getirmeye gayret ettik.

2016 yılında yerli ve yabancı konuşmacıları ile 6.sını gerçekleştirdiğimiz “Oyder Otomotiv Kongresi” herkesin 
takdirine mazhar oldu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımı ile açılan toplantımızda sektörümüzün 
değerli Yöneticileri ile beraber ABD, Brezilya, Almanya, Norveç, İspanya ve İtalya’dan katılan konuşmacılar biz-
lere çok değerli bilgiler kattı.

Yine hiç ara vermeden devam ettiğimiz ve aralık ayında İzmir’de 30.sunu gerçekleştirdiğimiz Bölge Toplantıla-
rımız ile sizlerle buluşmaya devam ettik. 91. sayısını sizlerle paylaştığımız OTOBAN dergimizi, kesintisiz olarak 
her ay sizlere gönderdik. Sektörü yakından takip etmek isteyen üyelerimiz için haftada iki gün tüm yazılı basın 
haberlerini, sektörel ve ekonomik bilgileri, Ülkemizden, Avrupa’dan ve Dünyadan çeşitli raporları paylaşarak 
sizleri ve ekiplerinizi bilgilendirmeye gayret ettik.

2016 yılında bir önceki yıl başladığımız “Oyder Kütüphanesi” çalışmalarımızı 2 kitap ekleyerek devam ettirdik ve 
yayınlarımızı 5 adede çıkardık. 2016 yılında eklenen yayınlarımız “Türkiye Otomotiv Sektör Kılavuzu” kitabı ve 
“Potansiyelini Kullan – Servis Yöneticisinin Başarı Rehberi” adlı kitapları yayınlayarak meslektaşlarımıza bugü-
ne kadar yazılmamış konularda çok değerli bilgiler paylaştık.

Ayrıca şu anda devam eden;

• En uygun fiyat, her türlü hukuki altyapısı ve danışmanlığı ile “Oyder SMS” projesi,

• Bilgi her şeydir düşüncesi ile gerçekleştirdiğimiz “Oyder İstatistik” projesi,

• BP ile gerçekleştirdiğimiz çok avantajlı “Oyder Taşıtmatik” projesi,

ile sizlere hem işinizi geliştirebilmeniz için fayda sağlarken, hem de maliyetlerinizi düşürebileceğiniz projeler 
gerçekleştirdik. 2017 yılında da yeni projeler ile sizlere fayda sağlamaya devam edeceğiz.

2017 yılının birlik ve beraberlik içinde keyifli bir yıl olmasını diliyorum.

Saygılarımla,
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30. Diyalog Toplantısı
İzmir'de gerçekleştirildi

Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği’nin (OYDER), organize 
ettiği Diyalog Bölge Toplantıları’nın 
30’uncusu İzmir Hilton Otel’de 
gerçekleşti. Sektör temsilcilerinin 
bir araya geldiği toplantıda konuşan 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Z. Alp Gülan, 
otomotiv sektörü olarak krizlere 
rağmen 2016’yı başarılı bir şekilde 
geride bıraktıklarını belirterek, 
yükselme eğilimindeki kurlar ile 
birlikte gelen ÖTV artışının 2017’de 
sektörde yüzde 10 daralmaya neden 
olmasını beklediklerini söyledi.

OYDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Alp Gülan, 

sektörde 2017'nin zor 
geçeceğini belirterek, 

yeni yılda pazarın adetsel 
olarak yüzde 5-10 

arasında daralabileceğini 
söyledi. Gülan, OYDER'in 

İzmir'de düzenlenen 
30'uncu bölge 

toplantısında, otomotiv 
politikalarının vergi 

düzenlemeleri açısından 
sürekli değişkenlik 

gösterdiğini belirtti.

OYDER, otomotiv sektöründe son gelişmelerin 
değerlendirildiği “Diyalog” bölge 

toplantılarının 30’uncusunu İzmir’de gerçekleştirdi. 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Z. Alp Gülan İzmir’de düzenlediği basın 
toplantısında, 2016 yılının çok çeşitli ekonomik 
ve siyasi gelişmelere rağmen 93 yıllık Cumhuriyet 
tarihinde en başarılı yıllarından biri olduğunu 
kaydederek “Ancak 2017 yılı zor bir yıl olacak. Bu 
zorluklara karşı sektördeki üreticiler, distribütörler 
ve yetkili satıcıların bir araya gelerek çözüm 

üretmeleri gerekiyor. Biz de bu konuyla ilgili çözüm 
üretmek için hazırız” şeklinde konuştu.

İzmir’de “Suistimaller ve İç Denetim” konu 
başlığı altında düzenledikleri toplantıda şirket içi 
suistimale kalkışan kişi tipleri, yaptıkları suistimal 
türleri ve bu suistimalleri tespit etme yöntemlerinin 
detaylı bir bakış açısıyla inceleneceğini kaydeden 
Gülan “Otomotiv sektörü, sanayisi ile, teknolojinin 
ülkeye transferi, istihdamı, dünya ile hem ticari 
hem bilimsel entegrasyonu, yan sanayisinin 
gelişimi ve ihracatıyla birçok noktada ülkemizin 
temel güçleri arasında en önemlisi durumundadır. 
Türkiye için belirlenen ve dünyada ilk 10 
ekonominin içinde olmak için otomotiv sektöründe 
bir dizi önleme ihtiyaç vardır. Otomotiv politikaları 
özellikle vergi düzenlemeleri açısından sürekli 
değişkenlik göstermekte, devleti yönetenler 
ve bürokratlar hem sektörü hem de sektörün 
dünyadaki gelişimini yakından takip etmeleri bu 
açıdan çok önemlidir” dedi.

2016 YILI BAŞARILI OLDU

Türkiye otomotiv pazarının 2016 yılını, binek ve 
hafif ticari olmak üzere 2015 yılının rekoruna 
yakın seviyelerde olduğunu dile getiren Gülan 
şunları söyledi; “Türkiye otomotiv pazarında 
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ODD tarafından açıklanan rakamlara göre, 2016 
yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil ve hafif 
ticari araç pazarında toplam 983 bin 720 adetlik 
satış gerçekleşmiştir. Ağır vasıta rakamları daha 
açıklanmadı ama geçen yıla yakın bir seviyede 
olacağını görüyoruz. 2016 yılındaki çeşitli siyasi ve 
ekonomik gelişmeler ile kurlardaki dalgalanmalara 
rağmen adetsel olarak yine de başarılı sayılabilecek 
bir dönemi geride bıraktık. 2015 yılında ağır vasıta 
dahil 1.011.000 adet satış yaptığımız iç pazarımız 
2016 yılında da yakın seviyelerde kapandı.

Otomotiv sektörü dünyanın olduğu kadar 
ülkemizin de en önemli sektörlerinin başında 
gelmektedir. Ülkemizde, dünyada üretilen araçların 
%1,5’ini en yüksek kalite ile üretmeyi başaran, 2016 
yılında muhtemelen 1.450.000 adet toplam üretim 
gerçekleştiren ve 1.1 milyon adet ihracat ile 23 
milyar USD’nin üstünde gelir elde eden çok başarılı 
bir sektör haline gelmiş durumdayız. Sektörün ana 
üreticisinden yan sanayicisine, distribütöründen 
bayi sistemine kadar toplam 400 bin kişiye 
istihdam sağlayarak ayrıca önemli bir işlevi de 
bulunmaktadır.”

TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFLERİNDE OTOMOTİV 
ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’de otomotiv %18 oran ile tek başına ihracatı 
karşıladığını ve Türkiye’nin 2023 hedeflerinde 
otomotiv sektörünün çok önemli olduğunu ifade 
eden Z. Alp Gülan, “Ege Bölgesi de milyar doların 
üzerinde sektörel ihracat başarısını gösteren 
bölgelerimiz arasındadır. İhracatın yanı sıra satış 
olarak da Türkiye’de büyük öneme sahiptir” dedi.

Gülan, “Otomotiv sektöründe her şeyi çok 
takdir etmek lazım. Sanayiciler teşviklerden çok 
memnun. Stabil bir hava yakalamak lazım. 2018 
yılında 100 milyon araç üretilecek. Çin bunun 30 
milyonunu üretecek. Tabii Türkiye de yatırım çeken 
bir ülke ve stabil bir hava yakalamış durumda. 
Üretimimiz yaklaşık 1,5 milyon ile geçen yılın 
da üzerinde bir rakama ulaştı. Yatırımcılar için 
Türkiye güvenli bir liman. Ancak iç pazarı da çok 
fazla dalgalandırmadan hareket etmek lazım” diye 
konuştu. 

“2017’DE SEKTÖR YAVAŞLAR”

Bir süredir yükselme eğilimindeki kurlar ile 
birlikte gelen ÖTV artışının 2017 yılında sektörü 
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yavaşlatacağını düşündüklerini de sözlerine ekleyen 
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Z. Alp Gülan ”Herkes gibi bizler de 2017 
bütçelerimizi yeniden yapmak durumunda kaldık 
çünkü böyle bir kur artışı ve hiç hesapta olmayan 
ÖTV artışı beklentilerin de aşağı yönlü revize 
edilmesine sebebiyet verdi. Bu aşamada bugünkü 
durduğumuz yerden bakarak pazarda adetsel 
olarak 2017 yılında %5-10 arasında bir daralma 
olabileceğini düşünüyoruz. Satın alma güven 
endeksli. Bu satın almalarda siyasi, ekonomik bir 
çok etken var. Ancak bu tahmin kesinlikle karamsar 
bir tablo olarak algılanmamalı. Pazar tahminimizi 
yaparken, siyasi ve ekonomik pek çok etkeni 
göz önünde bulunduruyoruz. Tüm gelişmeleri 
göz önünde bulundurarak 2017 yılı pazar 
değerlendirmemizi oluşturduk, tabi yılın ilk çeyreği 
geçtikten sonra tablo daha da netleşecektir. Kurlar 
ve Türkiye’nin dinamikleri o kadar hızlı hareket 
ediyor ki bütçeler ve adetsel tahminler 2017 yılının 
her ayında yeniden gözden geçirilmek durumunda 
olacaktır” şeklinde konuştu.

“HURDA TEŞVİĞİ ŞART”

Son yapılan ÖTV artışı öncesi kamu yöneticileri 
ile yaptıkları görüşmelerde bu gibi artışların 

sektörümüze olumsuz etkisini tüm açıklığı ile 
anlattıklarını söyleyen Gülan şöyle konuştu;

“Bu düşünce ile; karayollarımızdaki riskleri 
bertaraf edebilmek amacıyla “Ekonomik Ömrünü 
Tamamlamış Araçlar” konusunda acilen bir 
çalışma yapılması gerektiğini ifade ettik. Gelecek 
haftalarda Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile 
bu konuda görüşmelere başlıyoruz. Bu konuda 
umutluyuz. 2017 yılının ilk çeyreğindeki daralma 
ÖTV gelirlerini de etkiler. Dolayısıyla hurda teşviği 
sektörde toparlayıcı etki olacaktır. Ülkemizde 21.8 
milyon adet motorlu kara taşıtı bulunmaktadır ve 
bunlardan 11.1 milyonu otomobildir. Beklentimiz 
yollarımızda 3.5 milyon 16 yaş üstü araç olduğunu 
düşünerek AB ülkelerinde olduğu gibi sürekli 
bir Hurda Teşviği’nin ülkemizde de uygulanması 
olacaktır. Bu yönde tüm sektör dernekleri olarak 
ilgili kurumlarla görüşlerimizi sıklıkla paylaşıyoruz. 
Eski teknolojili, yüksek yakıt tüketen, çevreye 
daha zararlı, önemli hayati ve yaralanmalı kazalara 
sebebiyet veren araçların karayollarımızdan 
kaldırılması gerekliliği açıkça görülüyor. Hızlı 
çıkarılabilecek bir ekonomik ömrünü tamamlamış 
araçlar ile ilgili bir yasa ile pazardaki daralmayı en 
aza indirmekte mümkün olabilecektir.”

ZAFER TERZİOĞLU

Borusan Manheim Genel Müdürü
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YETKİLİ SATICILAR İKİNCİ EL TİCARETİNE DAHA 
FAZLA ODAKLANMALI

ZAFER TERZİOĞLU
Borusan Manheim Genel Müdürü

Borusan Manheim Genel Müdürü Zafer Terzioğlu, 
ikinci el ticaretine ilişkin sayısal veriler üzerinden 
değerlendirme yaparak başladığı konuşmasında, 
bir milyon adet sıfır aracın satıldığı ülkemizde 14,5 
milyona yakın hafif ticari ve binek araç parkının 
olduğu bilgisini verdi. Zafer Terzioğlu, yılda 5,7 
milyon adet kullanılmış araç ticareti yapıldığını 
söyleyerek, "Çift satışlar da dahil olmak üzere, noter 
hareketleri incelendiğinde 5,7 milyon adet aracın 
el değiştirdiği ülkemizde, 1,5 milyon civarında 
tüketiciden tüketiciye satış yapılıyor" dedi.

Zafer Terzioğlu, İPSOS araştırma şirketiyle 
yaptıkları pazar araştırmasından söz ederek, 
"Araştırma sonuçları, e-ticaret siteleri üzerinden 
gerçekleşen satışların ağırlığını gösteriyor.

TÜKETİCİDEN TÜKETİCİYE BU KADAR SATIŞIN 
YAPILDIĞI BAŞKA BİR ÜLKE YOK

Tüketiciden tüketiciye bu kadar çok satışın olduğu 
bir ülke yok. Hala da tüketiciden tüketiciye 
satışlarda güven konusu henüz bir sıkıntı olarak 
algılanmıyor. Tüketici, bir başka tüketiciden 
kullanılmış araç satın aldığında; ucuz ve sorunsuz 
bir satın alma yaptığını düşünüyor. Bu açıdan 
e-ticaret sitelerinden yapılan satışların daha fazla 
olduğunu görüyoruz. Kullanılmış araç ticaretinde 
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yaklaşık 2 milyon adet profesyonel firmalar 
tarafından son kullanıcıya satılıyor. Bunun 1,8 
milyon adedi, Türkiye'ye yayılmış 20 bin galerici 
tarafından gerçekleştiriliyor. Yetkili satıcılar ise 200 
bin adet satış yapıyor. Elbette bu rakam çok düşük 
bir seviyeye işaret etmektedir.

TÜRKİYE'DE TAKAS ORANI YÜZDE 10 İLE YÜZDE 
30 ARASINDA BİR DEĞİŞİM GÖSTERİYOR

Yurt dışında ise yetkili satıcıların oranı tükeciye 
yapılan satışların yarısı kadardır. Dolayısıyla burada 
büyüyecek bir alan var. Yetkili satıcılarımızın ikinci 
el ticaretini daha iyi yapmaları, bu işe yeterli ölçüde 
sermaye ayırmaları gerekiyor.

Ülkemizde takas oranı yüzde 10-30 civarındadır. 
Satılan 100 adet sıfır araca karşılık 10 ila 30 arasında 
takas gerçekleşiyor. Gelişmiş ülkelerde, bu yüzde 
70'le ulaşmış durumdadır. Bunun nedenlerine 
baktığımızda iki önemli nokta görüyoruz. Ya ihale 
gibi sistemler kurulmuş ya da bir fiyatlama modeli 
var. Bu yüzden alıcı ve satıcı, satışın gerçekleşeceği 
rakamlara hakim olabiliyor. Günümüzde hala 
galericilere sorularak bir fiyatlama yapılıyor. İhale 
yöntemleri ve şeffaf satış ortamları geliştikce 
suistimallerin de azalacağını düşünüyorum.  İkinci 
el araç ticareti yapanlar risk almak istemiyor. Düşük 
bir fiyat belirlemesi yaptırarak hemen bir esnafa 
satıp kazançlı olmak istiyorlar. Bu yetkili satıcıların 
alamadığı bir oran olarak karşımızda duruyor. Yani 
yaklaşık yüzde 20-30'lara çıkabileceğiniz bir yerde 
sizi yüzde on civarında tutuyor. Bu bilmemezlikten 
de olur, ama ağırlıklı olarak ben bunu bir suistimal 
olarak değerlendiriyorum. 

Bu rakam yüzde otuzlara çıktığında ise perakende 
satışı artıyor. Çünkü iyi fiyat veriyor demek 
anlamına geliyor. Dolayısıyla burada kendinizi 
sorgulamanızda fayda görüyorum. Tabi bu 
bahsettiklerim kesin bilgi değildir. Size sadece 
gözlemlerimi aktarıyorum" dedi.

Zafer Terzioğlu, Gebze'deki tesislerinde ikinci 
el araçların ihalelerini gerçekleştirdiklerini dile 

getirerek, "Gebze tesislerimizde haftada yaklaşık 
400-500 adet civarında bir satış gerçekleştiriyoruz. 
Borusan Manheim'e ayda binden fazla aracın girişi 
yapılmaktadır. Biz, ağırlıklı olarak fiziki ihaleler 
yoluyla satış gerçekleştirmekteyiz. Yetkili satıcıların 
online olarak her an araç girişi yapabileceği, 7/24 
saat hizmet veren bir platformumuz bulunuyor. 
Bu fiyatlamalar üzerinden aracın gerçek değerini 
görerek, referans fiyat fotoğraflarını yükleyip, 
iki dakikada aracı internet üzerinden satışa 

Zafer Terzioğlu, "Gebze 
tesislerimizde haftada 
yaklaşık 400-500 adet 

civarında bir satış 
gerçekleştiriyoruz. 
Borusan Manheim'e 

ayda binden fazla aracın 
girişi yapılmaktadır. 
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açabiliyorsunuz. Böylece şeffaf bir şekilde fiyat 
analizlerini görebilme şansını elde ediyorsunuz" 
diye konuştu.

Zafer Terzioğlu, şu anda Renault Mais ile 
çalıştıkları bilgisini vererek, "Marka bünyesinde 
kendi ekiplerimiz var. Üç aydır pilot uygulama 
yaparak, takas oranının giderek arttığını görüyoruz. 
Müşterinin aracını ihaleye çıkartarak daha yüksek 
fiyat teklifi alarak onu sunabiliyoruz. Ayrıca 
sistemde galericiye fiyat sorulmadığı için daha 
yüksek bir rakam sunabilme imkanına sahip olduk. 
Elbette. bu sizlerin kullanımına da açabileceğimiz 
bir opsiyon. İkinci el operasyonunuzdaki personeli 
eğiterek, ortaklaşa bu işleri yürütebiliriz. Geçen 
yıl satışını yaptığımız araçların dağılımı, yetkili 
satıcılar, galericiler, kurumsal filolar, satın alma 
yaptığımız araçlar ve operasyonel kiralama 
şirketlerine gerçekleşti. Ağırlıklı olarak sistemimizi 
operasyonel kiralama şirketleri kullanıyor. Giderek 
diğer kanallar artıyor, bin yetkili satıcının 409 tanesi  
bizim modelimizden fiyat aldı" dedi.

EN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERLE KAPSAMLI 
PROGRAMLAR SUNUYORUZ

KAAN ÖZBAYRAM
Castrol  Yetkili Servisler Bölge Müdürü

Castrol Yetkili Servisler Bölge Müdürü Kaan 
Özbayrak, Castrol'un yetkili satıcıların, müşterilerin 
ve nihai tüketicilerin gözünde çok ciddi bir yüksek 
algıya sahip olduğunu dile getirdi. Kaan Özbayrak, 
"Bunun dışında Castrol çok kuvvetli OEM iş 
birliklerine de imza atmış durumdadır. Gerek 
yurt içinde gerekse küresel ölçekte, önemli araç 
üreticileriyle çok ciddi işbirlikleri yapıyor. Araçların 
üretimde kullanılan motorların tasarımından, 
üretim sonuçlarına kadar işin içerisine kendini 

KAAN ÖZBAYRAM

Castrol Yetkili Servisler Bölge Müdürü

katıyor. Bu araçlara özel terzi dikimi ürünler 
oluşturuyor. Bunun dışında günümüz araçları 
ve teknolojisi çok daha yüksek basınç ve sıcaklık 
altında motorların çalışmasına sebebiyet veriyor. 
Bunu en iyi şekilde absorbe etmek ve buradaki 
maksimum performansı elde etmek için en yenilikçi 
ürünlerini pazara sürüyor. Bizler için en önemli 
konulardan bir tanesi kârlılığımızı artırabilmek 
maksadıyla servise giren araçların gerek sayısını 
gerekse yapmış olduğumuz ciroyu artırmak 
maksadıyla kapsamlı danışmanlık eğitimleri, daha 
karlı ürünlerin satışına yönelik özel programlar 
sunuyoruz. Bunların dışında da ürünlerimizi sadece 
satışını gerçekleştirmiyoruz. Müşterinin satın aldığı 
yağın motor karterine ineceği safhaya kadar birebir 
takip ediyoruz" diye konuştu.

SEKTÖRÜ YAKINDAN TANIYAN BİR BANKAYIZ

DEMET YAVUZ
Garanti Bankası
Tüketici Finasmanı Birim Müdürü

Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Birim 
Müdürü Demet Yavuz, üç yıldır tüketici finansmanı 
konusunda bir yapılanmaları olduğuna dikkat 

DEMET YAVUZ

Garanti Bankası Tüketici Finansmanı Birim Müdürü
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Demet Yavuz, "Hem 
sıfır araç da hem takas 
finansmanında iki ayrı 
stok finansmanı ürünü 
geliştirdik. Bunlar 
bayinin bizimle çalışma 
hacmine de odaklanan 
oto kredisi tarafında 
yarattığımız hacimle 
beraber fiyatlamayı da 
etkileyen ürünler. "

çekerek, "Tüketici Finansmanı Birimi olarak ne 
sektör bize yabancı, ne de biz sektöre yabancıyız. 
Sektörü çok yakından tanıyan bir bankayız. 
Türkiye'de doğrudan borçlandırma sistemini bizler 
kurduk. Bu kapsamda bir çok marka ile iş birliği 
yaptık. Hatta işin daha da ötesine giderek hemen 
hemen Türkiye genelinde tüm yetkili satıcıların 
büyük, küçük ana bankası olduk. 

Bizler her zaman şu soruyu sorarak işe başlamak 
isteriz. Pazar payımızı nasıl artırırız, ne kadar 
çok kazanç sağlarız diye bakmıyoruz. Biz, birlikte 
çalıştığımız bayilerimizin nasıl daha çok araç 
satışına yardım edebiliriz diye düşünüyoruz. 
Çünkü; pazar bazen büyüyor, bazen de küçülüyor, 
tüketim alışkanlıkları değişiyor, müşterinin 
ihtiyaçları değişiyor. Sizler araç satmazsanız 
bizler kredi veremeyiz. Biz sizlerin araç satmanıza 
destek olabilirsek bu kapsamda daha fazla müşteri 
portföyümüzü artırabiliriz. O yüzden sorduğumuz 
soru hep bu olmuştur" dedi.

OTO KREDİSİ PAZARI 44,5 MİLYAR TL'YE 
ULAŞMIŞ DURUMDA

Demet Yavuz, finans kuruluşlarının pazara toplam 
kredi büyüklüğü üzerinden baktığına işaret ederek, 
"Merkez bankası başka bir bilgi paylaşmadığı için 

araç satış adedi gibi bilgileri bilmiyoruz. Toplam 
44,5 milyar liralık oto kredisi pazarı var. Bunun 
içerisinde hem bireysel hem de tüzel oto kredileri 
var. Aynı zamanda filo kiralama şirketlerinin de 
kullanmış olduğu taşıt kredileri de burada var. 
Hepimizin müşterilerinin kullandığı bireysel oto 
kredileri de bu rakamın içerisinde.  Özellikle 2008 
yılından bu yana tüketici finansman şirketleri 
pazarı domine etmeye başladılar. Bankalar yavaş 
yavaş yok oldular. 

BAYİ ODAKLI YAKLAŞIMI ÖNE ÇIKARTIYORUZ

Yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılı kırılma noktasıdır. 
Tüketici finansman şirketlerinin pazar payı 
bankaları geçti. Neden? Çünkü; bankaların yeni 
tüketim alışkanlıkları ve bayilerimizin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek yapılanması yoktu. Bizler 
2013 yılı başından beridir bayi odaklı dediğimiz 
yaklaşımla pazar payını arttıran ve düzenli arttıran 
tek banka olduk. Şu anda toplam pazar payımız 
geçen Aralık sonu itibariyle 10.97'di. bu hafta 
ise 11 olduğunu henüz rakam gelmediği için 
bilmiyorum. Burada toplam pazarı kastediyorum. 
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Tüm tüketici finansman şirketleri de dahildir. Kredi 
sistemi bayilerinin de sayesinde sizlerin desteğiyle 
bankalararası bireysel oto kredisi pazarının 
yüzde 35 pazar payına sahip olduk. Bankalar 
o derece pazardan çekilmiş durumdalar. Bunu 
nasıl yaptınız derseniz, ben buna meleklerimizle 
bayilerimizi çevirdik diyorum. Bayiyi odağımıza 
aldık ve tüm kadromuzu, tüm satış ekiplerimiz 
ile birlikte bayilerin ihtiyaçlarına odaklanarak bu 
işi nasıl yapabiliriz diye çabaladık. Bayilerin satış 
yapabilmesi için öncelikle araç satın alabilmesi 
lazım ve bunun için bu fiyatla yapabilmeleri lazım. 

İKİ AYRI STOK FİNANSMANI ÜRÜNÜ 
GELİŞTİRDİK

Hem sıfır araç da hem takas finansmanında iki 
ayrı stok finansmanı ürünü geliştirdik. Bunlar 
bayinin bizimle çalışma hacmine de odaklanan 
oto kredisi tarafında yarattığımız hacimle beraber 
fiyatlamayı da etkileyen ürünler. Takas finansmanı 
tamamen internetten bayinin tek başına kullandığı, 
aracın yüzde 75'i ni kredilendirdiği, bayi bazlı 
stok finansmanında araç bedelinin yüzde 100'ünü 

kredilendirebildiği ürünlerdir. İşin en önemli 
kısmı uygun fiyatla sabit faizle araç satılana kadar 
bayi finanse etmek olduğunu biliyoruz. Bizim 
işimizin ilk adımı bu. Bu nu ben bir yaşam döngüsü 
olarak görüyorum. Aracı alırken de bayinin 
yanında olmak, satarken de yanında olmak ve bu 
sirkülasyonu devam ettirebilmek. 

Satış tarafında şöyle bir şey yaptık. Biz bankalar 
olarak genel de şubelerimizi kullanırız satış ağı 
olarak. Ne yaptık? Son derece hızlı, haftanın yedi 
günü çalışan, hafta sonu kredi kullandırıp bayinin 
hesabına parayı geçebildiğimiz bir ürün geliştirdik. 
Bu işi yirmi dakika içerisinde bitiriyoruz. Şu 
anda bankamızdan kullandırılan kredilerin 
neredeyse yüzde yetmişi siz bayilerimiz tarafından 
kullandırılıyor. Bizim şube ağımızdan bizlere daha 
çok katma değer sağlıyorsunuz. Bu kapsamda aynı 
zamanda gene nasıl daha çok araç satabiliriz dedik. 
Garanti bankası olarak şu anda 14 milyon civarında 
müşterimiz var. Yaptığımız kampanyalar ile 444 
OTOM'la yeni bir fark yaratmaya çalışıyoruz. 
Eğer müşteri araç almak için bize ulaşıyorsa ve biz 
kredisini çıkarıyorsak dönüp bunu iyi çalışmakta 

OTOMOTİV KONGRESİ
2017

YAKINDA
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Naciye Kurtuluş Sime, 
"Erkek çalışanda 
kişisel maddi kazanç ön 
plandayken, kadınlarda 
duygusal çıkış 
noktaları belirleyici 
oluyor. Rekabetin 
doğası gereği şirket 
harcamalarındaki 
kısıtlamalar ve maliyet 
düşüncesi denetimlerin 
azalmasına ya da 
askıya alınmasına yol 
açıyor."

olduğumuz müşteri lokasyonuna yakın bir bayiye 
yönlendiriyoruz. Yani, sizlere bizim tarafımızdan 
da bir müşteri akışı sağlamayı hedefliyoruz" diye 
konuştu.

SUİSTİMALLER VE İÇ DENETİM

NACİYE KURTULUŞ SİME
KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Direktörü

KPMG'nin yapmış olduğu çalışmada; 
suistimalcilerin yüzde 37'sini 35 ile 45 yaş arası 
kişiler oluşturuyor. Bu açıdan gençlerden ziyade 
belli bir deneyimi olan ve belli bir kariyere ulaşmış 
kişilerin bu profilde olduğunu görüyoruz. Bunların 
yaklaşık yüzde 60'ını müdür ve üst yönetici 
seviyesideki kişiler oluşturuyor. Bu da şirkette belli 
yetkileri olunca suistimale yöneldiklerine işaret 
ediyor.

SUİSTİMALİ ÖNLEMEDE EN ÖNEMLİ ADIM BİR 
KONTROL MEKANİZMASI YARATMAK

Raporumuzda suistimale karışan yöneticilerin 
yüzde 44'ünü de sınırsız yetkili olan kişiler 
oluşturduğu sonucu çıkmıştır. Bu açıdan ne 
kadar sınırsız yetki verilse de, ne kadar güvenilir 
de olsa bir açık yaratılmış oluyor. Dolayısıyla 
süreçleri baştan sona kadar, aynı kişi ya da kişilerin 
yürütemeyeceği şekilde sil baştan yaparak bir 
kontrol mekanizması geliştirilmelidir.

Başka bir deyişle şirket içinde farkındalığı artırmak 
gerekiyor. Bir çok işletme sahibi, suistimalcinin 
içine kapanık, çok fazla dışarısıyla ilişkisi olmayan, 
çok sevilmeyen biri olarak düşünür. Bu düşüncenin 
çok yanıltıcı olduğunu raporumuzdaki sonuçlar 
ortaya çıkartıyor. Raporda suistimalcinin, hem 
özgüveni yüksek hem de insan ilişkileri çok iyi 
olduğu vurgusu yapılıyor. Ayrıca suistimalcilerin 
yüzde 79'u erkek yöneticiler oluşturuyor. Kadın 

ve erkek çalışanlar karşılaştırılması yapıldığında, 
erkeklerin suistimallere daha yatkın olduğu gerçeği 
ortaya çıkıyor.

Erkek çalışanda kişisel maddi kazanç ön 
plandayken, kadınlarda duygusal çıkış noktaları 
belirleyici oluyor. Rekabetin doğası gereği şirket 
harcamalarındaki kısıtlamalar ve maliyet düşüncesi 
denetimlerin azalmasına ya da askıya alınmasına 
yol açıyor. İnsan kaynaklarının gelişimine 
yeterince zaman ve bütçe ayırmamaya başlayınca, 
suistimalcinin ortaya çıkacağı bir alan yaratmış 
oluyoruz.

SUİSTİMALCİ TEKNOLOJİYİ ÇOK İYİ 
KULLANIYOR

Şirketlerde insan kaynağından kısıtlama yapılıyor, 
daha az kişi ile iş yapılmaya çalışılıyor, bu da 
iç kontrolleri zayıflatıyor. Bireysel yapılan 
suistimallerde kontrol eksikleri tetikleyici oluyor. 
Şirket içinde kullanılan teknoloji suistimali önleyici 
bir etken olarak kullanılacakken, suistimalci 
teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Amerika'da genç nesil 
arttıkça ve şirket içerisinde belli noktalara geldikçe 
teknolojinin kullanıldığı suistimallerin artacağı 
yönünde de bir öngörü bulunuyor.

SİGORTACILIK VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 
YAŞANAN SUİSTİMALLER

AYHAN DAYOĞLU
Arkeon Danışmanlık

Sektörümüzde en küçük suistimal, bütün 
paydaşlarımızı etkiliyor. Hasar operasyonları, boya 
ve kaporta gibi işler sektörümüzün en önemli 
gelir kaynağını oluşturuyor. Bu alanda sigorta 
sektörü ile birlikte çalışmak gerekiyor. Sigorta 
konusunda dünyada yapılan araştırmalara göre, 
ödeme rakamlarının yüzde 20-25'inin suistimal 

NACİYE KURTULUŞ SİME

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Direktörü

AYHAN DAYOĞLU

Arkeon Danışmanlık
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kaynaklı olduğuna işaret ediliyor. Bu suistimallerin 
sonucunda oluşan maliyet, poliçelere yansımış 
oluyor. Poliçe fiyatlarındaki artan maliyeti 
karşılamak için, sigorta şirketleri araç üzerinde 
yapılan hasarın işçilik ve parça fiyatlarının 
düşürülmesini dayattıklarını zaman zaman 
görüyoruz.

Satış sürekliliğinin sağlanabilmesi için böyle bir 
yaklaşım sergilenebiliyor. Heryerde bir rekabet var, 
bunun sonucu rekabet de fiyatın üstüne yansımış 
oluyor. Sigorta kanalında bu tür olumsuzlukları 
engellemek için bazı projeler hayata geçirildi. 
Türkiye Sigortalar Birliği, sektörde suistimalin 
önüne geçmek için çok kapsamlı bir algoritma ile 
çalışan bir yazılım geliştirdi. Sigortacılık sektöründe 
yapılan bütün organizasyonlar, tüm hasar dosyaları 
aynı gün içerisinde online olarak merkeze 
aktarılıyor. Bu esnada sistemde kullanılan algoritma 
sayesinde yapılan suistimaller 
ortaya çıkartılıyor.

Bu yazılım sayesinde sisteme 
girişi yapılan her türlü operasyon 
kolaylıkla izlenebiliyor. Bir sanayi 
sitesinde bir tamirci, müşteri, 
eksper ve yedek parça satışını 
yapan kisi arasındaki yapılan 
operasyon sistem üzerinde net 
olarak görülüyor. Araç plakasıyla 
hangi servise gittiği izleniyor. 
Hangi eksperin bu işe baktığı, 
hangi parçanın kullanıldığı, 
hangi tamircinin onarım yaptığı 
biliniyor. 

Sistem, bir olumsuzluk 
durumunda hangi sigorta 
şirketinin operasyonu olduğuna 

bakmazsınız suistimali gözönüne alarak şirketi 
bilgilendiriyor.

Sigorta şirketi kendi müşterileri arasında bu ilişkiyi 
takip edebilmek için incemeler başlatıyor. Bir 
suistimal ile karşılaştıklarında faturalar ödenmiyor. 
Aynı zamanda kolluk kuvvetleri de bilgilendiriliyor, 
cezai işlem uygulanıyor. Böylece sektör kendini bu 
şekilde koruma altına almaya çalışıyor.

Bizim servislerimizden sigorta şirketlerine doğru 
uzanan süreçte doğru bilgiyi paylaşmak, şeffaf 
olmak neticesinde sıkıntılar ortadan kalkmış 
oluyor. Bunun dışında önemli olan bir nokta da 
bizim dışımızda gelişen suistimallerdir.

Yine önemli bir noktada bizim dışımızda gelişen 
süreçlerde yaşanan suistimallerdir. Örneğin 
hasar danışmanı eğer, eksper ile birlikte çalışarak 
suistimal yapıyorsa sizin de önünüze olumsuz 
raporlar gelebilir. Dolayısıyla servisin içerisindeki 
veya sigorta acentenizin içerisindekilerin güvenilir 
olması ve bu arada su istimalden uzaklaştıracak 
tedbirlerin alınmış olması ve bunların 
kontrollerinin yapılmış olması son derce önemlidir.

HEDEF BASKISI ZAMAN ZAMAN 
SUİSTİMALLERE NEDEN OLABİLİYOR

GÜROL MEMİŞ
Otokoç Otomotiv Kurumsal Risk
Yönetimi Müdürü

Sektörümüzde suistimal açısından baktığımızda 
tek bir profilden söz etmek çok zordur. Bireysel 
olarak suistimal gerçekleştiren personele baktığımız 
zaman bir baskıyla karşılanların ön planda 
olduğunu görmekteyiz.

Otomotiv ticaretinde her zaman hedefler ve prim 
sistemiyle mücadele ediyoruz. Konulan hedefleri 
tutturmak, hedeflerin tutturulduğu zaman primleri 

GÜROL MEMİŞ

Otokoç Otomotiv Kurumsal Risk Yönetimi Müdürü

MURAT ÇAKIR

OYDER Yönetim Kurulu Üyesi

Bayraktar Otomotiv Genel Müdürü
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Ayhan Dayoğlu, 
"Önemli bir nokta 
bizim dışımızda gelişen 
süreçlerde yaşanan 
suistimallerdir. 
Örneğin hasar 
danışmanı eğer, 
eksper ile birlikte 
çalışarak suistimal 
yapıyorsa sizin de 
önünüze olumsuz 
raporlar gelebilir. 
Dolayısıyla servisin 
içerisindeki veya 
sigorta acentenizin 
içerisindekilerin 
güvenilir olması ve bu 
arada su istimalden 
uzaklaştıracak 
tedbirlerin alınmış 
olması ve bunların 
kontrollerinin yapılmış 
olması son derce 
önemlidir."

hak etmek gibi konular zaman zaman persolnel 
üzerinde baskı unsuru yaratıyor. Suistimalci 
bu baskılar karşısında fırsat kolluyor, kontrol 
sisteminde yakaladığı en küçük açık üzerinden 
harekete geçiyor. Sıradan bir personel dahi bir baskı 
ile karşılaştığı zaman potansiyel bir suistimalci 
haline gelebiliyor.

Geçmişte yaşadığımız bir örneği sizlere aktarmak 
isterim. Bir filo danışmanımız vardı, distribütör 
nezdinde ise çok iyi bir çalışandı. Bu personel çok 
fazla satış yapıyordu. Sonra bir gün bu personelin, 
performansını ve satışları artırmak için suistimal 
yaptığını ortaya çıkardık. Distribütör kanalıyla 
bu suistimal ortaya çıkartıldı. Bu personel, 
belli dönemlerde bizimde bazı esnaf gruplarına 
yaptığımız indirim ve iskonto kampanyamızda 
suistimalini gerçekleştirmiş.

Ticari taksi şöförlerine yaptığımız özel bir iskonto 
kampanyasındaki açıklardan faydalanarak, daha 

çok araç satmak için taksi satışı yapan bir galerici 
ile anlaşmış. Aynı zamanda sadece taksi satışı 
yapan galericiye değil, bireysel müşterilere de taksi 
iskontasından satış yapmış.

Yaklaşık 50 bin TL bandında dönen bu ticaretten 
her satış sonrasında 2 ila 3 bin TL gibi esktra bir 
kazan elde etmiş.  Bunu sadece taksi iskontosuyla 
yapılan işlemlerde değil bir takım bayilerin yine 
iskonto tanımlı olan ticaret esnafında da yaptığını 
gördük. Bireysel bir müşteriyi bir şirketin ortağı 
gibi göstermiş. Evrak üzerinde bir takım oynamalar 
yaparak suistimal yapmış. Yine taksi iskontosunda 
olduğu gibi aslında perakende fiyatı üzerinden 
satış yapıldıktan sonra aradaki bedeli suistimal 
ediyor. Bütün bu işlemleri evrak üzerinde sahtecilik 
yaparak gerçekleştiriyor. Ticari sicil gazetesinden 
tutun da ruhsata varana kadar evrak üzerinde 
oynamalar yapıyor. Sonuçta belgeler distribütöre 
gidiyor ve distribütör sorgulama yaptığı zaman 
bakıyor ki bu kişiler aslında taksici de şirket ortağı 
da değil. Tamamen hususi kişiler olduğunu tespit 
ediyor ve bunu bize bildiriyor. Bizlerde detaylıca 
incelediğimizde görüyoruz ki ciddi anlamda 
bir su istimal var. Sonuç olarak bu arkadaşımız 
burada çalışan, yönetici profili olan gelecek 
vadeden bir arkadaşımızdı. Belki çok fazla satış 
yapma baskısıyla yaptı ama sonuç olarak şirketi de 
distribütör tarafında ciddi anlamda zor durumda 
bırakmış oldu.  

OTOMOTİV KONGRESİ
2017

YAKINDA
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SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

“2017 yılında 900 bin civarında bir 
pazar yaşanacağını öngörüyoruz”

Renault Mais Genel Müdür / CEO Dr. Berk Çağdaş:

Türkiye otomotiv sektörü açısından 2016 
yılı farklı dinamikleri olan bir yıl olarak 

gerçekleşti. İlk yarıyılda öngörüler doğrultusunda 
bir trend izleyen pazarda ikinci yarıyılda, yeni ÖTV 
düzenlemesi ve kurlardaki yükselmenin yarattığı 
baskı belirleyici oldu ve bir önceki yıla göre yüzde 
1,62 büyüyerek tüm zamanların en yüksek satış 
rakamı olan 983 bin 720 adetlik bir performans 
kaydetti. Toplam otomotiv üretimi de 2015'e 

kıyasla adet bazında yüzde 9 artarak 1 milyon 486 
bine ulaşarak yıllık olarak sanayimizin en yüksek 
seviyesine ulaştı. Toplam otomotiv ihracatı ise 
yüzde 13 büyüme ile 23,9 milyar dolara yükseldi.  

2016’da Türkiye ekonomisi, oynaklık endeksi 
yüksek, iç ve dış faktörler nedeniyle çalkantılı bir yıl 
geçirdi. Jeopolitik ve makroekonomik nedenlerden 
dolayı ekonomide yılın 3. çeyreğinde, 2009 yılından 
bu yana ilk kez yüzde 1,8 daralma kaydedildi. 
OVP (Orta Vadeli Program)’da 2016 için büyüme 
tahmini yüzde 4.5'ten yüzde 3.2'ye, 2017 için yüzde 
5'ten yüzde 4.4'e düşürüldü.

Yarattığı katma değer ve işgücü nedeniyle lokomotif 
sektör olan otomotiv sektörü için makroekonomik 
ve makropolitik parametrelerdeki istikrar çok 
belirleyici. 2017 yılında sektör olarak sessiz bir 
ilk çeyrek yaşanacağını tahmin ediyoruz. Yılın 
ikinci çeyreğinden itibaren mevsimsellik nedeniyle 
araç alımları yükseliş trendine geçecektir. 2017 
yılında 900 bin civarında bir pazar yaşanacağını 
öngörüyoruz.

Bilgiye hızlı erişim ihtiyacı ve gelişen teknoloji 
nedeniyle müşteri beklentileri hızla değişim 
gösteriyor. Yetkili satıcılar, fiziki koşulları ve 
verdikleri hizmet nedeniyle marka algı ve imajı 
açısından stratejik öneme sahip. Müşteri ilişkilerini 
iyi yönetmek, işini kendini adayarak yapmak 
ve iş yönetim sistemlerini değişen teknolojik 
koşullara uyarlamak sağlıklı bir yetkili satıcı 
yapısının temelini oluşturuyor. Tüm markaların 
yetkili satıcılarına mutlu ve kazançlı bir 2017 yılı 
diliyorum.  

Yarattığı katma değer 
ve işgücü nedeniyle 

lokomotif sektör olan 
otomotiv sektörü 

için makroekonomik 
ve makropolitik 

parametrelerdeki istikrar 
çok belirleyici. 2017 

yılında sektör olarak sessiz 
bir ilk çeyrek yaşanacağını 

tahmin ediyoruz. Yılın 
ikinci çeyreğinden itibaren 

mevsimsellik nedeniyle 
araç alımları yükseliş 

trendine geçecektir. 2017 
yılında 900 bin civarında 

bir pazar yaşanacağını 
öngörüyoruz.

2016’da Türkiye ekonomisi, oynaklık 
endeksi yüksek, iç ve dış faktörler nedeniyle 
çalkantılı bir yıl geçirdi. Jeopolitik ve 
makroekonomik nedenlerden dolayı 
ekonomide yılın 3. çeyreğinde, 2009 yılından 
bu yana ilk kez yüzde 1,8 daralma kaydedildi. 
OVP (Orta Vadeli Program)’da 2016 için 
büyüme tahmini yüzde 4.5'ten yüzde 3.2'ye, 
2017 için yüzde 5'ten yüzde 4.4'e düşürüldü.
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“Uzun vadede pozitif büyüme 
eğilimi devam edecek”

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk:

2 016 yılında da Türkiye’nin ekonomisinin 
lokomotif sektörü yine otomotiv oldu. 2015 

yılı itibarıyla otomotiv sektörü uzun yıllardır hayali 
kurulan 1 milyon adet seviyelerine ulaştı. 2016 
yılında Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu zamanlara 
rağmen sektörün istikrarlı yükselişi devam etti 
ve toplam Pazar yine 1 milyon adet üzerinde 
tutunmayı başardı. 

Türkiye’nin ticari gücü Ford Otosan olarak 2016 
yılında da ticari araç lideriyiz ve 2014 yılında 
Türkiye’de Yeniköy Fabrika’mızda üretmeye 
başladığımız Courier modelimiz de en çok tercih 
edilen ticari araç modeli olarak göğsümüzü 
kabartmaya devam ediyor. 

2017 yılında da sektörün gidişatına ekonomi, 
siyaset ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada 
yaşanacak gelişmeler yön verecek. 2017’de, 
otomotiv sektörümüz ve Ford Otosan için iyimser 
bakış açımızı koruyoruz. İç pazarda ÖTV artışı, kur 
dalgalanması ve son iki yılın güçlü performansına 
bağlı olarak bir miktar düşüş öngörmekle beraber, 
orta/uzun vadede pozitif büyüme trendin devam 
edeceğini düşünüyoruz.

Ford markası olarak, Türkiye’nin en genç ve en 
geniş ürün portföyüne sahibiz. Geçtiğimiz yıl 
Türkiye pazarına sunduğumuz yüksek teknolojilerle 
donatılmış sportif araçlarımızla bu ünvanımızı 
gururla devam ettirdik.  2017 senesinde de önemli 
model yeniliklerimizle iddiamızı korumaya ve “Bir 
Başka Ford” olarak müşterilerimizle buluşmaya 
devam edeceğiz. 

Türkiye pazarının yükselen trendi SUV 
segmentindeki lokomotif modelimiz Kuga yılın ilk 
çeyreğinde yenilenecek. Daha çekici bir tasarım ve 
heyecanla beklediğimiz verimli 1.5 L dizel motor 
ve otomatik vites seçeneği ile Türkiye pazarında 
olacak. Yeni Kuga, yeni motor-şanzıman şeçeneği 
ile SUV segmentindeki iddiasını artıracak. 

Tourneo Custom’da ise yılın ilk çeyreğinde otomatik 
şanzıman seçeneğini pazara sunacağız. Yeni 
opsiyonel havalı süspansiyon özellikleriyle yeni 
Custom daha konforlu bir yolculuk sunacak.  Binek 
araçlarda bulunan ileri teknolojilerle donatılan 
Custom modellerimiz ile, ticaret hayatına değer 
katmaya devam edeceğiz. 

Önümüzdeki senenin en önemli yenilik 
haberlerinden biri de geçtiğimiz günlerde dünya 
prömiyeri ile tanıtımını yaptığımız Yeni Ford 
Fiesta. Avrupa ve Türkiye’nin popüler B segmenti 
otomobili Ford Fiesta'nin yeni neslini de  2017’nin 
son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacağız.

Türkiye’de 3 noktada müşterilerimizle 
buluştuğumuz “Ford Store” konsepti ve tüm 
bayilerimizde hayata geçirdiğimiz Ford 5 duyu 
projemiz ile 2017’de müşterilerimize Ford 
ayrıcalığını yaşatmaya devam edeceğiz.  

2017 yılında da sektörün 
gidişatına ekonomi, 

siyaset ve ülkemizin 
bulunduğu coğrafyada 
yaşanacak gelişmeler 
yön verecek. 2017’de, 

otomotiv sektörümüz ve 
Ford Otosan için iyimser 
bakış açımızı koruyoruz. 
İç pazarda ÖTV artışı, kur 

dalgalanması ve son iki 
yılın güçlü performansına 

bağlı olarak bir miktar 
düşüş öngörmekle 
beraber, orta/uzun 

vadede pozitif büyüme 
trendin devam edeceğini 

düşünüyoruz.

OTOMOTİV KONGRESİ
2017

YAKINDA
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SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

“Yetkili satıcılarımızın nesilden 
nesile sürekliliğine önem veriyoruz”

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu:

2016 Genel değerlendirme:

2 016, Tofaş açısından başarı ve rekorlarla 
dolu bir yıl oldu. Fiat Egea model ailesinin 

Hatchback ve Station Wagon modelleri ile 
tamamlanmasını takiben, yıl içersinde iş hacmimizi 
sürekli yukarı taşıdık. 

Geçtiğimiz yıl, toplam sektör üretimi %9 artışla 1,5 
milyona, ihracat ise %15 artışla  1 milyon 486 bin 

adede ulaştı. Tofaş olarak üretim hacmimizi %38, 
ihracatımızı ise %61 artırarak sektörün büyümesine 
katkı sağladık. Sanayi tarihindeki rekor adetlere 
ulaşarak üretim ve ihracatın lider firması olduk. 
Tofaş 2016 yılında, üst üste ikinci kez “Türkiye’nin 
En Başarılı Ar-Ge’si” seçildi; ürün geliştirme 
sürecine liderlik ettiğimiz Egea Sedan, AutoBest 
jürisi tarafından ‘Avrupa’da Yılın Otomobili’ 
ödülüne layık görüldü. 

Egea’nın başarısı,  lansmanının ilk yılında 
Türkiye’nin en fazla tercih edilen aracı olmasıyla 
perçinlendi. 

Yaklaşık 1 milyon satış hacmine ulaşan iç 
pazarda temsil etmekte olduğumuz  Fiat, Alfa 
Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarıyla 
başarılı bir performans sergiledik; 110 bin  
adet satış gerçekleştirdik; daha da en önemlisi 
müşterilerimizin markalarımızın sunduğu 
hizmetlerden memnuniyetini yukarı taşımaya 
devam ettik. 

Özetle 2016 yılı, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz 
başta olmak üzere paydaşlarımızla birlikte 
büyüdüğümüz ve kendimizi yenilemeye devam 
ettiğimiz bir dönem oldu. 

2017'de iç pazar hacmi 900 binler seviyesinde 
olacak

2017 yılı ekonomik konjunktür açısından 
belirsizlikler içerse de otomotiv sektörünün üretim 
ve ihracat faaliyetlerinde geçtiğimiz yıla benzer bir 
performans sergileyeceğini, iç pazar hacminin ise 
900 bin seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. 

Yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve dışı talep ve artan 
üretim  adetlerimiz doğrultusunda fabrikamızın 
üretim kapasitesini 400 binden adetten 450 bin 
adede çıkartacağız. 

2017 iç pazarda, markalarımızla yeni modelleri 
piyasaya sunmaya ve bayilerimiz ile büyümeye 
devam edeceğimiz bir yıl olacak. 

Sürdürülebilir büyüme, ülkemize ve paydaşlarımıza 

2017 iç pazarda, 
markalarımızla yeni 
modelleri piyasaya 

sunmaya ve bayilerimiz 
ile büyümeye devam 

edeceğimiz bir yıl 
olacak.  Sürdürülebilir 
büyüme, ülkemize ve 

paydaşlarımıza katma 
değer yaratma hedefiyle 

çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu yolculuğumuzda 

müşterilerimizin 
beklentilerini en iyi 
şekilde karşılamak, 
memnuniyetlerini 

sağlamak ise ana odağımız 
olacak. 
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katma değer yaratma hedefiyle çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu yolculuğumuzda müşterilerimizin 
beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, 
memnuniyetlerini sağlamak ise ana odağımız 
olacak. 

Güçlü Bayi Teşkilatı

Tofaş bayileriyle  birlikte büyük bir aile. 
Başarılarımızda bayilerimiz ile olan işbirliğimizin 
ve teşkilatımızın özverili çalışmalarının payı büyük.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, en 
iyi şekilde hizmet sunabildiğimiz ölçüde iş 
sonuçlarımızın geliştiğini biliyoruz. Rekabette öne 
çıkabilmek, müşterinin sesine kulak vermek ve 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için rutinin dışına 
çıkmak ve çözüm üretebilmek gerekiyor.

Sürdürülebilir başarıya imza atabilmek için 
dinleyen, anlayan ve çözüm üretmek için 
standardın dışına çıkıp şartları zorlayan bir 
yaklaşımla hareket etmemiz gerekiyor. 

Bayilerimiz de bu noktada bizlerle birlikte bakış 
açılarını değiştiriyor, iş yapış şekillerini sorgulayıp 
“müşteri gerçekten ne istiyor?” diye sorarak hizmet 
kalitelerini sürekli yükseltiyorlar. 

Yıllardır sektörde kabul görmüş iş yapış şekilleri var. 
Değiştirmek için çaba ve konsantrasyon gerekiyor. 
Biz 2016 yılında sadece ürünlerimizle değil, her 
anlamda Ezber Bozan bir yaklaşım geliştirerek iş 
yapış şeklimizi müşteri ihtiyaçları paralelinde de 
değiştirmek istedik. 

Örneğin, satış sonrasında yeni bir “marka vaadi” 
oluşturduk. Bu vaadimizin bir bölümünü, 1 günden 
uzun süren servis işlemlerinde müşterilerimizi 

araçsız bırakmamak ve kendilerine yedek araç 
tahsis etmekten oluşuyor. Ayrıca 1 günden kısa 
süren servis işlemlerinde de müşterilerimizin 
ihtiyacına uygun ulaşım hizmetini de kendilerine 
sunuyoruz. Belirtmiş olduğum bu yaklaşım 
kapsamında bayi teşkilatımız yaklaşık 350 adet 
araç satın alarak müşterilerimizin hizmetine 
sundu. Bir yıldan kısa bir sürede yatırım yaparak, 
hizmetin tüm müşterilerimize sunulabilir hale 
getiren teşkilatımıza buradan bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 

Türkiye geneline baktığımız zaman otomotiv 
sektöründe sürekliliği olan bir bayi yapılanmasının 
var olduğunu görebiliyoruz. 71 bayiimizin 27’sinin 
45 yılı aşkındır sektöre hizmet veriyor olması 
bunun en güzel örneği.

Bayi teşkilatımızla, uzun yıllara dayanan köklü bir 
ilişki ve işbirliğimiz var. Bayilerimizin nesilden 
nesile sürekliliği de önem verdiğimiz diğer bir 
konu. 

Yeni nesillerin yetişmesinin yanı sıra sağlıklı 
bir finansal yapı sürekliliği sağlar. Değişen 
ekonomik şartlarda sürdürülebilir büyüme için 
bayilerimizin de “işimizden kazandığımızı işimize 
yatırmak” felsefesiyle hareket etmeleri gerektiğine 
inanıyorum.

Bu fikri koruyabilen bayilerimizin ikinci hatta 
üçüncü jenerasyonlarının işleri devraldığını 
gözlemliyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. 

2017 yılında da büyük ailemizden aldığımız güven 
ve destek ile gelecekle ilgili pozitif öngörülerimizi 
koruyacağımıza ve ezber bozan işlere imza atmayı 
sürdüreceğimize inanıyorum.  
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“Bir dizi olumsuz şarta rağmen 
sektöre olan inancımız tamdır”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su
Ali Haydar Bozkurt:

O tomotiv sektöründe 2016 yılı; siyasi ve 
ekonomik gelişmeler ile birlikte kurlar 

ve ÖTV oranlarında meydana gelen artışlar 
paralelinde inişli çıkışlı bir satış seyrinin oluştuğu 
bir yıl olarak geride kaldı. Özellikle kur artışlarının 
otomobil fiyatlarına yeni yıl ile birlikte yansıtılacak 
olmasının etkisiyle talepler Kasım ve Aralık ayına 
çekildi. Bu doğrultuda otomobil ve hafif ticari araç 
pazarı 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 1,6 
artarak 983 bin 720 adetlik satış ile yılı yeni bir 
rekorla tamamladı. 

Bu bağlamda otomobil satışlarının yine bir önceki 
yıla göre yüzde 4,3’lük bir artışla 756 bin 938 adete 

yükseldiğini görüyoruz. Hafif ticari araç satışları ise 
yüzde 6,5’lik bir azalma ile 226 bin 782 adet olarak 
gerçekleşti. 

Bu veriler ışığında yılı değerlendirdiğimizde ise 
2016’nın bazı dönemlerinde ay bazında yüzde 
30’lara varan daralmalar yaşamıştık. Yılın son 
çeyreğine kadar süren bu daralmalarda özellikle 15 
Temmuz ve sonrasında yaşanan sürecin de etkili 
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sağlam temellerdeki 
ekonomimiz, bu durgunluğa son vermiş, Kasım ve 
Aralık ayında rekor satışlar meydana gelmiştir. Bu 
açıdan baktığımızda bir dizi olumsuz şarta rağmen 
ortaya çıkan tabloyu, kabul edilebilir bir tablo 
olarak görmemiz gerekir.  

Toyota olarak değerlendiğimizde ise yıl bazında 
gayet olumlu bir tablo karşımıza çıkıyor. Kasım 
ayında 8 bin 323, Aralık ayında ise 7 bin 802 adetlik 
satış gerçekleştirdik. 2016 yılında toplamda 52 
bin 832 adetlik satış rakamıyla Toyota olarak yeni 
bir rekora imza attık.  Bu rekor satışlar ile toplam 
pazarda yüzde 5,4’lük oranla ilk 6 marka içindeyiz. 

2017 Yılı Beklentileri

Kurların artışının maliyetlere etkisini göz önüne 
aldığımızda Ocak ayından itibaren otomobil 
fiyatlarında artışlar meydana gelmiştir. Bu 
gelişmeleri dikkate aldığımızda 2017 yılında 
sektörümüzde bir miktar düşüş olabilir. Eğer 
kurlarda yüksek dalgalanmalar yaşanmaz ise 
sektörümüzde gelecek yıl yüzde 10’lar civarında bir 
daralma olabilir düşüncesini taşıyorum.

Toyota olarak baktığımızda ise 2017 yılında yeni 
modellerin etkisiyle 60-65 bin bandında toplam 
satış hedefimiz bulunmaktadır. Türkiye’de üretilen 
Toyota C-HR’ın belirlediğimiz bu hedefe büyük 
katkısı olacaktır. 2017 yılında Toyota C-HR 
modelimiz için 10 bin bandında bir satış hedefimiz 
vardır. Yine Türkiye’de üretilen Corolla’nın 37 bin 
civarında bir satış yapmasını bekliyoruz. Ayrıca 
ailemize yeni katılacak olan ticari modelimiz 
Proace’den de çok ümitliyiz. 

Toyota olarak 
değerlendiğimizde ise 

yıl bazında gayet olumlu 
bir tablo karşımıza 

çıkıyor. Kasım ayında 8 
bin 323, Aralık ayında ise 

7 bin 802 adetlik satış 
gerçekleştirdik. 2016 

yılında toplamda 52 bin 
832 adetlik satış rakamıyla 

Toyota olarak yeni bir 
rekora imza attık.  Bu rekor 
satışlar ile toplam pazarda 

yüzde 5,4’lük oranla ilk 6 
marka içindeyiz. 
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“2017'de sektörde çok büyük bir 
değişiklik olmayacak”

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdürü Önder Göker:

S ektörün bu yılı kolay geçirmeyeceği ve zaman 
zaman zorlu anlar yaşacağı kesin. Fakat 

umutsuz olmamak adına taptaze ümitlerle yeni bir 
sayfa açıyoruz. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu 
sosyo-ekonomik yapı ve sürekli gündemin 
değişmesi bizlerin de her zaman temkinli olmasını 
zorunlu kılıyor. Bizler de her ne kadar zorluklarla 
savaşsak da umudumuzu asla kaybetmeyip çok 
çalışmak ve yeni bir şeyler üretmek durumundayız. 
Şu an için net rakamlar vermek çok zor ve 2017’nin 
genelinin nasıl olacağı hakkında kesin konuşmak 
doğru olmaz. Çünkü döviz kurları hala sakinleşmiş 
değil ve piyasalar üzerindeki etkisi gözle görülür 
şekilde devam ediyor. Fakat buna rağmen 2016 
yılında otomotiv sektöründe rekor kılındı ve bu da 
doğal olarak hem markaların hem de tüketicilerin 
şaşırmasına neden oldu. Fakat ticaret ve kur 
savaşlarının en şiddetli yansımalarını önümüzdeki 
dönemde görebiliriz. Trump yönetimindeki 
Amerika’nın izleyeceği sosyo-ekonomik yol haritası, 

İtalya’daki referandum, arkasından Almanya, 
Fransa, Hollanda’daki seçimler, tüm bunların 
hepsi 2017’de öne çıkacak gündem maddeleri. 
Ayrıca Brexit iyice şekillenecek ve FED’in alacağı 
kararlar etkili olacak. Tüm bunlar ekonomiye yön 
veren adımlar. Bu sebeple 2017 yılının sektöre çok 
büyük bir değişiklik getirmeyeceğini ve var olan 
seviyenin biraz daha altında seyredeceğini tahmin 
ediyorum. İyi bir niyetle bakacak olursak, sektör 
önümüzdeki yılı 850 bin adet seviyesinde kapatır 
diye düşünüyorum. Bu bağlamda sektörün yüzde 
10-15 bandında bir daralma yaşayacağı kesin. 

Bizler de Hyundai ailesi olarak 2017 yılına 
ümidimizi kaybetmeden başladık. İşlerimizin kolay 
olmayacağı kesin fakat devletin bu konuda yapacağı 
yapısal reformlar da çok önemli. Çünkü ekonomide 
tüketici kredi faiz oranları yükseliyorsa krediler 
pahalılaştığı için borçlanma isteği azalır. Bir 
otomobili veya hizmeti krediyle almak pahalılaşır. 
Bu sebeple otomotiv sektörünün can damarı olan 
kredi faizlerinin düşük seviyelerde, istikrarlı bir 
şekilde ilerlemesi demek satışların da paralel şekilde 
artması anlamına gelir.

Her geçen yıl artış gösteren ihracat rakamlarımız 
da 2017 yılında artmaya devam edecek. 40’tan fazla 
ülkeye ihraç ettiğimiz i10 ve i20 modellerimizden 
bu yıl 210 bin adete yakın ihracat planlıyoruz. 
Kısacası çok çalışarak ve yeni modellerimizin 
de desteğiyle bu zorlu süreci atlatacağımıza 
inanıyorum. 

Yetkili satıcılara önerilerim, müşterilere her zaman 
güler yüzlü yaklaşmaları, bir ürünü almayacak 
olsalar bile onlarla yakından ilgilenmeleri ve 
tanıttığı ürünü en ince ayrıntısına kadar anlatmaları 
olacak. Çünkü artık otomotiv sektöründeki 
modellerin çoğu birbirine yakın özelliklerde ve 
aşağı yukarı benzer fiyatlarda satışa sunuluyor. 
Burada öne çıkan en önemli hususlardan 
biri şüphesiz, markanın satış personellerinin 
deneyimleri ve tecrübeleridir.

İkna kabiliyeti, ürüne hakim oluşu ve her şeyden 
önemlisi müşteriye önem vermesi başarıya 
ulaşmanın en basit yoludur. 

Bizler 2017 yılında sürpriz 
yeni modellerimizle 

tüketicilerimizin 
karşısına çıkacağız. Yeni 

modellerimizin pazara 
renk ve taze bir soluk 

getireceğine inancımız 
tam. Bu sebeple baştan 

sona yenilenen i30 
modelimizin satışına 

Mart ayında başlayacağız. 
Ayrıca yılın ikinci yarısında 

en son teknoloji ışığı 
altında ürettiğimiz hibrid 
modelimiz IONIQ’i satışa 

sunacağız. Bu modelimizle 
beraber markamızın 
hızla yükselen imajı 

biraz da artmış olacak. 
Yıl içerisinde daha başka 

sürprizlerimiz de olabilir. 
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“Peugeot, 2017 yılında
daha da iddialı”

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Laurent Pernet:

P SA Grubu  2016 yılında 3 milyon 146 bin 
araç satışı gerçekleştirerek 2015 yılına göre 

%5,8 oranında bir artış elde etti. Grubun Avrupa 
satışları 1 milyon 930 bin adet ile Grubun en 
büyük pazarları arasında yerini korurken, Avrupa 
dışında ise %9,6 artışla 1 milyon 216 bin satış 
gerçekleştirilerek büyüme trendini 2016 yılında da 
sürdürdü.

Peugeot markası, dünya satışlarında 1 milyon 920 
bin adet ile 2016 yılına göre %12,3 oranında bir 
artış gerçekleştirerek önemli bir büyüme gösterdi. 
Peugeot markası, Avrupa satışları 1 milyon 056  
bin adet ile %4,4 oranında artış gösterdi. Avrupa 
dışında ise, Peugeot satışları %25 oranında artış 
ile 817 bin adet olarak gerçekleşti. Peugeot, her 
zamankinden daha zengin, tamamen yenilenmiş 
ve Markanın değerleri olan kalite, güçlü tasarım ve 
sezgisel sürüş keyfi yaşatan ürün gamı sayesinde 
bu başarılı sonuçları elde etti. Bu bağlamda, 2016 

yılının son 3 ayında toplam 60.000 adet üzerinde 
sipariş ile Fransa’da C SUV segmentinde podyuma 
çıkan “Yeni SUV Peugeot 3008” markanın başarı 
ve gurur kaynağı oldu. Ayrıca Yeni SUV 3008’in 
siparişlerinin %86’sını en üst donanımlardan 
(Allure, GT Line, GT) gerçekleşmesi, Peugeot ürün 
gamı yükseliş stratejisinin önemli bir göstergesi 
oldu. 2016’nın ilk yarısında lansmanı gerçekleşen 
Yenilenen 2008, Hafif Ticari ürün gamının başarılı 
modeli Partner ve ardı ardına lansmanından bu 
yana satışlarını artıran Peugeot 208 Markanın 
global sonuçlarında önemli rol oynadılar.

Peugeot Türkiye 2017 yılı hedeflerini, Türkiye 
Toplam Pazar’ının 916 bin adet olacağı öngörüsü 
ile, %4,5 Pazar payı ve 41 bin adet satış olarak 
belirledi.

Peugeot Türkiye, 2017 yılında iddialı hedefler 
ve projelerle heyecan verici bir yıl vaat ediyor. 
Öncelikle Dakar rallisinde podyum basamaklarında 
3’te 3’ü Peugeot 3008DKR ile elde edilen sonuçlar 
Peugeot Sport Mühendislerinin çıkardıkları işin 
kalitesini kanıtlıyor. Uluslararası sportif başarının 
yanı sıra Peugeot Türkiye desteğiyle Yağız Avcı 
ve Bahadır Gücenmez ikilisi 2016 Türkiye Ralli 
Şampiyonluklarını ilan ederek Peugeot Sport’un 
resmi olarak desteklediği takımlar arasında 
şampiyonluğu kazanan tek takım oldu.

Bu satış adetlerini artırmaya devam etmek ve 
üst gam stratejisini hızlandırmak gibi iddialı 
hedeflerine ulaşmak için yeni ürün lansmanları 
2017’de önemli bir rol üstlenecekler. SUV atağı, 
bu yılın da güçlü unsurlarından birisi olacak ve 
Peugeot Markasının bu segmentteki varlığını ve 
imajımızı güçlendirecek. Yılın ikinci çeyreğinde 
pazara sunulacak olan Yeni SUV Peugeot 
5008 ile Peugeot SUV ailesi tamamlanacak 
ve binek satışlarının %40’ını gerçekleştirecek. 
Filo firmalarının tercihlerinden birisi olan 301 
modelinin yenilenen versiyonu, yılın ilk çeyreğinde 
düzenlenecek olan lansmanı ile satış rakkamlarında 
önemli bir etken olacak. Ayrıca Expert/Traveller ve 
Boxer Van 4.0 Ton lansmanlarıyla Hafif Ticari Araç 
ürün gamında atağa geçerek ve dinamik bir pazarda 
yeni müşterilere ulaşarak pazar payının artırılması 
hedefleniyor.

Peugeot Türkiye, 2016 
yılında Türkiye’de 25 bin 

440 adedi binek, 10 bin 123 
adedi hafif ticari olmak 

üzere toplam 35 bin 563 
adet satış gerçekleştirerek 
%3,62 oranında pazar payı 

elde etti. Ayrıca Türkiye 
otomotiv pazarı geçen 

yılın aynı dönemine oranla 
%1,6 büyürken, Peugeot 

Türkiye satışları %3,3 
oranında bir artış elde 

ederek pazarın üzerinde 
bir büyüme sergiledi. 
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“2017'de pazar yüzde 10 darabilir”
Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök:

2 016 Yılında Türkiye’de faaliyete 
başladığımızdan bu yana gerçekleştirdiğimiz 

en yüksek satış adedine ulaştık. Pazarın yüzde 
1,6 büyüdüğü bir yılda NISSAN olarak yüzde 
21 büyüme kaydettik, hem pazar payımızı 
önemli oranda arttırdık, hem de sene başında 
hedeflediğimiz yüzde 10 büyüme hedefini ikiye 
katladık. 32.000 adedi geçen satış hacmimizle 
performansımızın sürekliliğini göstermiş olduk.

SUV segmentinde uzun yıllardır yakalamış 

olduğumuz başarıyı, aynı şekilde bir yıl aradan 
sonra yeniden lanse ettiğimiz NISSAN Navara 
ile de sürdürmek, kararlı büyüme stratejimiz 
çerçevesinde bu yılki hedeflerimiz arasındaydı ve 
bunu başarıyla gerçekleştirdik. “2016 Uluslararası 
En İyi Pick-Up Ödülü’nün” (International Pick-
up Award 2016) sahibi olan NISSAN Navara 
ile Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 
tarafından “2016 Yılının En Hızlı Büyüyen Hafif 
Ticari Araç Markası” ve  “Navara Lansman 
İletişimi” projesiyle de “Yılın Entegre İletişim 
Kampanyası” ödüllerini aldık.

Geçen Kasım ayında gerçekleşen ÖTV artışı ve 
sene başından bu yana gördüğümüz kurlardaki 
hareketlilik sebebiyle 2017’nin otomotiv sektörü 
açısından zor bir yıl olacağını söyleyebiliriz. 
Yaptığımız kampanyalarla 2016 son çeyrekte iyi bir 
ivme yakaladık, talep de bu çerçevede bir miktar 
öne çekildi. Bunun yanında dövize bağlı maliyet 
artışlarının uzun vadede fiyatların artmasına ve 
bu doğrultuda talebin daralmasına, pazarın da yıl 
genelinde yüzde 10 oranında gerilemesine neden 
olabilir.

2017 yılını, tüm olumsuz koşullara rağmen 
NISSAN olarak pazar payımızı artırarak kapatmayı 
planlıyoruz. 2017 yılında da bayilerimize 
elimizden gelen tüm desteği vererek güçlü satış 
adedimizi korumayı ve servis hacmimizi artırmayı 
planlıyoruz. Bayilerimizin 2017 yılında nakit 
yönetimini çok dikkat etmeleri, sermaye yapılarını 
koruyacak önlemleri almaları gerekmektedir. 
NISSAN olarak her zaman olduğu gibi 2017’de 
de bayi teşkilatımıza destek olmayı ve gerek satış, 
gerekse servis kampanyalarımızla performanslarını 
artırmayı hedefliyoruz.

2017 yılını, tüm olumsuz 
koşullara rağmen NISSAN 

olarak pazar payımızı 
artırarak kapatmayı 

planlıyoruz. 2017 
yılında da bayilerimize 

elimizden gelen tüm 
desteği vererek güçlü 

satış adedimizi korumayı 
ve servis hacmimizi 

artırmayı planlıyoruz. 
Bayilerimizin 2017 yılında 

nakit yönetimini çok 
dikkat etmeleri, sermaye 

yapılarını koruyacak 
önlemleri almaları 

gerekmektedir. 

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, 
"Yaptığımız kampanyalarla 2016 son 
çeyrekte iyi bir ivme yakaladık, talep de 
bu çerçevede bir miktar öne çekildi. Bunun 
yanında dövize bağlı maliyet artışlarının 
uzun vadede fiyatların artmasına ve bu 
doğrultuda talebin daralmasına, pazarın 
da yıl genelinde yüzde 15 oranında 
gerilemesine neden olabilir" dedi.

OTOMOTİV KONGRESİ
2017

YAKINDA
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“2017 yılı otomotivde yeni modellerin 
pazara sunulacağı bir yıl olacak”

Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan:

2 016 yılı  otomotiv sektörü için gerek üretim ve 
ihracat rakamları, gerekse iç pazar otomobil ve 

hafif ticari araç satış rakamları açısından  bir önceki 
yıla göre yüzde 1.6 civarında bir artış göstererek  
başarılı bir yıl oldu.

Otomobil satışı olarak baktığımızda 2016 yılında 
757 bine yakın bir rakama ulaşılarak bir önceki yıla 
göre yüzde 4,5’a yakın bir büyüme gerçekleşti. 2016 
yılı Hafif ticari araç satışlarında ise bir önceki yıla 
göre yaklaşık yüzde 6.5 civarında azalarak 227 bine 
yakın bir adetle sonuçlandı. Bu noktadan hareketle 
2016 yılı toplam otomotiv pazarındaki artışın hafif 
ticari araç satışlarındaki kayıba rağmen, otomobil 
satışlarının desteğiyle gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 
Öte yandan 2016 yılında filo pazarının oranının 

yaklaşık yüzde 50 seviyelerine kadar yükseldiğini de 
unutmamak gerekir.

2017 yılında ise TL’nin  değer kaybının fiyatlara 
yansıması ile birlikte talepteki azalmaya bağlı 
olarak pazarda bir daralma yaşanacaktır. Bunun 
yanısıra 2017 yılı otomotivde yeni modellerin 
piyasaya sunulacağı bir yıl olacak. Ancak ekonomik 
göstergelere baktığımızda ortada maalesef pek 
umut veren bir durum olduğunu söylemek zor. 
Çünkü 2016 yılında döviz hareketleri son derece 
olumlu bir seyir izlerken yılın son iki ayından 
başlayarak yeni yılın ilk haftalarında da tahminlerin 
çok ötesinde bir yükseliş gösterdi.Dolayısıyla bu 
durum tüm 2017 yılının görüntüsünü değiştirebilir. 
Ayrıca faiz arttırmama riski konusu ile ilgili olarak 
Merkez Bankası’nın daha rasyonel davranması 
halinde bu riskin önüne geçilebilir ama herhangibir 
faiz artışı olmadığı takdirde bir tehlike ortaya 
çıkacaktır . Otomotiv sektörüne dönecek olursak, 
2017 ilk 4 ayında en az yüzde 20-25 civarında bir 
azalma olacağını öngörüyorum ancak dinamiklerin 
bu durumun devam etmesini engelleyeceğini 
bekliyorum. AB ile ilişkiler, iç ve dış ekonomik 
ve siyasi gelişmeler ve alınmasını beklediğimiz 
önlemler alındığı takdirde  2017 yılı kabul edilebilir 
kayıpla geçen bir yıl aksi takdirde kayıp bir yıl 
olacaktır.

2017 yılında yetkili satıcıların satış ve servis 
operasyonlarında mevcut müşterilerine sarılarak 
daha yoğun bağlılık kazandırması bunun yanında 
da  sahada potansiyel müşterilerle daha fazla temas 
sağlaması gereken ve  sağlıklı müşteri datası sahibi 
olmanın daha da önemli olacağı bir yıl olacak. 
Otomotiv ekosisteminde üretici, distribütör, yetkili 
satıcı servis ve tedarik sanayi kuruluşlarımız olarak 
finansal yönetim ve planlamada  risk yönetimi 
ve verimliliğe yoğun çaba sarfetmesi, üretim ve 
satış projeksiyonlarında da gerçekçi olunması 
gereken bir süreçteyiz. Distribütör ve yetkili 
satıcı ilişkilerinde de hedefler  konusunda baskıcı 
olunmaması bu zor sürecin aşılmasında önemli 
olup, iki varlığımız olan insan kaynaklarımız ve 
müşterilerimizde daha yoğun temasta olmakta yol 
haritamız olmalıdır.  

Otomobil satışı olarak 
baktığımızda 2016 yılında 
757 bine yakın bir rakama 
ulaşılarak bir önceki yıla 

göre yüzde 4,5’a yakın 
bir büyüme gerçekleşti. 

2016 yılı Hafif ticari 
araç satışlarında ise bir 

önceki yıla göre yaklaşık 
yüzde 6.5 civarında 

azalarak 227 bine yakın 
bir adetle sonuçlandı. 

Bu noktadan hareketle 
2016 yılı toplam otomotiv 

pazarındaki artışın hafif 
ticari araç satışlarındaki 
kayıba rağmen, otomobil 

satışlarının desteğiyle 
gerçekleştiğini 
söyleyebiliriz. 
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Otomotiv pazarında
ikinci ele düşme döngüsü
EBS Danışmanlık olarak 2016 yılında Otoban dergisi 

yayınlarında sizlere faydalı olabilecek bilgileri 
paylaşmaya gayret ettik. Amacımız, firmalarınızın 
bulunduğu il veya bölgelerdeki durumunuzu 
görebilmeniz, rakipleriniz ile aranızdaki farkları 
tespit edebilmeniz, hangi ürünlere nasıl bir pazarlama 
planı yapabileceğinizi görebilmeniz ve ikinci el araç 
satışlarındaki bölgesel ve genel gidişatı görerek takas ve 
satış imkanlarını tespit edebilmeniz oldu.

Derginin 91.sayısında da sıfır aracın 2. ele düşme 
döngüsü (Spot) pazar analizi çalışmasının 2016 ocak-
kasım sonuçlarını paylaşmak istedik. Keza bu sonuçların 
sektörün kanayan bir yarasını gözler önüne sermekte 
olduğunu düşünüyoruz.

Otomobil satışları artan ÖTV oranları ve Euro kuruna 
rağmen yılın son 3 aylık döneminde oluşan satışlarında 
etkisi ile 970.000 adetler civarında kapandı.

Bu rakamın içinde gözden kaçan ama hayati önem 
taşıyan bir konu ise “2.el döngüsü” yani diğer adı ile “spot 
otomobil ticareti”…

Çalışmamızdaki rakamlara göz atıldığında, 2016 model 
yılı olarak satılan her 100 otomobilin yaklaşık %9’unun 
2-3 aylık zaman zarfında 2. elde spot olarak satıldığını 
görebiliyoruz. 2016 yılının 11 aylık dönemde 54.609 
adet gerçekleşen spot satışların Aralık ayı eklendiğinde 
70.000 adedin üstüne çıkabileceğini tahmin edebiliriz. 
Kabaca bakıldığında bu ticarette oluşan ciro 5-6 milyar TL 
civarında gerçekleşecek.

Kimileri için piyasaya canlılık getirdiği düşünülen 
spot ticaretin aslında otomotiv sektörüne ciddi etkileri 

olmakta. Yoğun rekabetçi ortamda Yetkili Satıcılarda 
oluşan fiyatlara göre %7-10 arasında daha düşük 
bedellerle satışlar yapılan spot piyasa nedeni ile, hem 
bayilerin perakende satışları darbe almakta ,hem 
markanın ve ürünlerinin perakende 2. el değerleri hızla 
düşerek tüketicilerde güven kaybı oluşturmakta, hem 
de yeni dönemde otomotiv sektörünün en büyük alıcısı 
ve dinamiği olan operasyonel kiralama firmalarının 2-3 
yıllık dönemde kiralamadan dönen araçlarını satarken 
beklentilerin altında 2. el satış değeri ile karşılaşmalarına 
sebep olmakta.

Peki bunca sıkıntıya sebebiyet vermesine rağmen bu 
ticareti gerçekleştirenler nasıl oluyor da araç temin 
edebiliyorlar?

Tespitlerimize göre markaların ağır hedef baskısı ile 
yaptığı kontrolsüz filo satışları, kısa dönem kiralamalarda 
normal rutinin dışında kar amacı ile yapılan satışlar, bazı 
yetkili satıcıların yine kısa dönem hedef gerçekleştirme 
amaçlı yaptığı satışlar başlıca ürün kaynağını 
oluşturmakta olduğu görülüyor.

Pazarın önemli bir büyüklüğü İstanbul’da 
gerçekleştirilmekte ve spot satışların en belirleyici kısmıda 
elbette burada oluşuyor. Yaptığımız değerlendirmede 
İstanbul ilinde bazı ilçelerde döngü oranı %15-30 
seviyesini görmekte. İlçeleri incelediğimizde ise sektörün 
her ayağının üzerine düşen görevler olduğunu tespit 
edebiliyoruz. 2017 yılının Herkesin kazandığı bir yıl 
olması dileğiyle.

Erol Şahin, Genel Müdür

EBS Analiz Otomotiv Yönetim Danışmalığı San.veTic.A.Ş.

EBS Danışmanlık (EBS 
Analiz Otomotiv Yönetim 
Danışmanlığı San. Ve Tic. 

A.Ş. ) 22 yıllık otomotiv 
sektör tecrübesi ile, bu 

alanda Türkiye gerçekleşen 
otomotiv pazarının 

analizlerini yapmakta. 
Türkiye Rekabet 

Kurumundan almış olduğu 
Muafiyet belgesiyle, 
güvenilir ve en doğru 

istatistik verileri analiz 
ederek sektörün hizmetine 
sunmakta. Çalışmalarında 

sıfır araç pazarı, spot  ve 2. el 
araç pazarında Türkiye’nin 

tüm il ve ilçelerinde 
gerçekleşen tescilleri 

marka, model, model yılı, 
segmentdetayları ile geriye 

dönük en ince detaylarına 
kadar gözler önüne seriyor.

EROL ŞAHİN
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Kaybettiklerimizi kazanca
çevirme zamanı
Peki nasıl?

Günümüzde tüm otomotiv markalarının 
üzerinde durduğu en önemli konudur garanti 

dışı araçlar. Markalar, özellikle servis ciro ve 
karlılıklarının azaldığı bu günlerde araç girişlerini 
arttırmak ve yeni potansiyeller elde etmek için 
yoğun çaba harcamaktadırlar. Bu yazımda sizlere 
markaların garanti dışı araçları yetkili servislere 
kazandırmak için ne tür çalışmalar yaptığından 
bahsetmeyeceğim. Bu zaten sizlerin kısa bir 
araştırma sonucu elde edebileceğiniz bir konu. Ben 
sizlere garanti dışı araçları yetkili servislerinize 
kazandırmak için ne tür çalışmalar yapmanız ve 
hangi stratejileri izlemeniz gerektiği hakkında 
bilgilendireceğim.

Tüketiciler genelde resmi garanti süresi içinde 
yetkili servisleri ziyaret ediyor, periyodik 
bakımlarını düzenli takip ediyorlar. Marka bazında 

değişkenlik gösterse de 1. yıl bağlılık oranları 
genelde %90’lar seviyesinde. Yıllar ilerledikçe 
bu oranın gittikçe düştüğünü görebiliyorsunuz. 
Özellikle 2 yıl garanti süresi veren markaların 5 
yıl garanti süresi veren markalara oranla daha 
dezavantajlı olduğunu bu noktada düşünebilirsiniz. 
Bu markaların bu durumu avantaja çevirmek, 
tüketiciyi daha uzun süre yetkili servislerine 
bağlamak üzerine elbette çalışmaları oluyor 
hepinizin bildiği gibi (uzatılmış garanti). 

Türkiye’de tüketicilerin araç değiştirme 
süresi ortalama 3 yıl. Son 2 yılda bu sürenin 
ekonomik gelişmeler sonucu 3,5 - 4 yaşa 
çıktığını görebiliyoruz. Bu kullanım süresi içinde 
tüketicilerin bir çoğu garanti süresi içinde yetkili 
servis kullanıyorlar. Fakat garanti süresi bittiği 
anda özel servislere kaçış başlıyor. Yetkili servisler 
için gördüğüm bir diğer tehdit ise araçların 
ikinci el olarak satıldıktan sonra yeni alıcılarının 
özel servisleri tercih etmesinden ötürü mevcut 
portföylerini kaybetmeleri. Araç el değiştirdiği 
için aracın yeni alıcısına ait hiçbir kayda sahip 
olmamaları olarak ifade edebiliriz. 

Peki. Tüketici neden özel servisleri tercih ediyor? 
Bu konuda piyasada oluşan genel kanı yetkili 
servislerin parça ve işçilikte pahalı olması. Tüketici, 
yetkili serviste yaptırdığı bir onarımı yarı fiyatına 
özel serviste yaptırabiliyor. Ana etken tabi ki 
fiyat. Tabi bunun sebepleri var. Kullanılan yan 
sanayi yedek parça, yağ maliyeti, işçilik ve yatırım 
maliyetleri konularından özel servisler yetkili 
servislere göre daha avantajlı bir fiyat sunabiliyorlar. 
Yetkili serviste orijinal parça ve aracın motor 
tipine uygun yağ kullanmanız gerekmektedir. Buna 
yatırımın büyüklüğünü de koyduğunuzda oluşan 

Garanti dışı bir araç sahibi 
servisinize geldiğinde 

Servis Danışmanınız 
mevcut kampanyaya 

ilave araç üzerinde 
eksikleri belirleyip 

müşteriyi ikna ederek 
ilave parça ve işçilik satışı 
gerçekleştirebilir ve siz bu 
sayede ciro ve karlılığınızı 

artırırsınız.  Markanızda 
garanti dışı araçlar için bir 

kampanya var ise etkin 
CRM kullanarak servise 
getirttiğiniz bir müşteri 
aranızda oluşan güven 

ilişkisi nedeniyle Servis 
Danışmanınızın çıkarttığı 
ilave işleri çok daha kolay 

kabul edecektir.

KIVANÇ BOZTAŞ
Hyundai Assan
Satış Sonrası Planlama Müdürü
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işçiliğinde bir maliyeti oluyor tabiatıyla. Aracın 
genel güvenliği ve sağlığı için tabi ki yetkili servis 
büyük önem arz ediyor. Fakat tüketici taktırdığı 
yedek parçanın sadece işini görmesi gerektiğini 
düşündüğünden bu noktada fiyat ana düşünce 
kaynağı oluyor.  

Peki ne yapmalıyız? 

Burada belirteceklerim elbette uygulandığında 
hemen sonuç verecek şeyler değil. Bu işi bir yatırım 
olarak görmeniz ve uzun vadedeki kazancınıza 
odaklanmanız gerekmektedir. İşe ilk olarak 
CRM’den başlamanızı tavsiye ederim.

Etkin CRM

Bugün tüm sektörlerin vazgeçilmezi. Müşterinizi 
ne kadar iyi yönetirseniz, gelecekte o kadar 
varolacaksınız.

Öncelikle firmanızda etkin bir CRM departmanı 
kurmalısınız. Eğer bu işi sırf ana firmanız 
istediği için yeni mezun 1 kişi istihdam ederek 
yapıyorsunuz işiniz gerçekten zor. CRM’yi 
kendiniz için istemelisiniz. CRM geleceğinizdir. 
Portföyünüzde bulunan müşterilerinizi ne kadar 
iyi tanıyıp ne kadar iyi yönetirseniz gelecekte iş 
hacminiz ve verimliliğiniz o kadar artacaktır. 
Unutmayın, portföyünüz sermayenizdir. 
Sermayenizi yönetecek CRM yetkilisini çok iyi 
seçmeli ve departman için gerekli yatırımlara 
şimdiden başlamalısınız.  

Garanti dışı araçları yetkili servisinize kazandırmak 
için öncelikle portföyünüzde uzun süre servisinize 
gelmeyen müşterileri belirleyerek çalışmaya 
başlayabilirsiniz. En etkili yol telefon ile aramaktır. 
Bu sayede müşterilerin size niçin gelmediklerini 
çok daha iyi analiz etme şansınız olur. Kişisel 
bilgilerini günceller, mevcut kampanyalarınız 
hakkında bilgi verebilirsiniz (Özellikle garantisi 
bitmiş araçlar için markanıza yönelik etkili 
kampanyanız var ise mutlaka bildirin. Müşteri 
eğer özel serviste yaptırdığı fiyata yakın bir fiyatı 
sizde görürse sizi tercih etme şansınız artacaktır). 
Gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra müşterinizi 
mutlaka servise davet etmelisiniz. En iyi iletişimin 
yüzyüze olduğunu unutmamak lazım.

Garanti dışı araçları kazanmanın bir diğer yolu 
ise, araçların henüz garanti süresi bitmeden 
tüketicinin bilinçlendirilmesidir. Bunun için makul 
süre 6 aydır. Garanti süresinin bitimine 6 ay kala 
(kilometre esasına göre de belirlenmelidir) tüketici 
ile iletişime geçilmeli, markanıza özel etkili garanti 
dışı kampanyalarınız hakkında bilgi verilmelidir. Bu 
sayede tüketici de güven ilişkinizi devam ettirerek 
kendisine değer verdiğinizi hissettirme şansınız 
olacaktır. Tabi bu konu da CRM departmanının 
sorumluluğunda ve yönetiminde olacaktır.

Son olarak işin aksiyon kısmına geçmek istiyorum. 
Tüketici tüm bu uygulamalar sonucunda yetkili 
servisinize geldiğinde kendisi ile görüşme 
sağlayacak personeliniz, Servis Danışmanlarınızdır. 
Servis Danışmanlarınızın tüm konulara hakim, 
bilgili ve müşteriyi yönlendirecek yapıda olmasına 
özen gösterin. Daha açık bir tabirle Servis 
Danışmanlarınızı seçerken özellikle satıcı kimlikli 
danışman olmasına önem verin. Eğer araç kabulcü 
bir danışmanınız var ise bu danışmanın size 
kaybettirdiği, satıcı kimlikli bir danışmanın size 
kazandırdıklarından çok daha fazla olmaktadır. 

Garanti dışı bir araç sahibi servisinize geldiğinde 
Servis Danışmanınız mevcut kampanyaya ilave araç 
üzerinde eksikleri belirleyip müşteriyi ikna ederek 
ilave parça ve işçilik satışı gerçekleştirebilir ve siz bu 
sayede ciro ve karlılığınızı artırırsınız. 

Markanızda garanti dışı araçlar için bir kampanya 
var ise etkin CRM kullanarak servise getirttiğiniz 
bir müşteri aranızda oluşan güven ilişkisi nedeniyle 
Servis Danışmanınızın çıkarttığı ilave işleri çok 
daha kolay kabul edecektir.

Sonuç olarak etkin bir CRM ve güçlü bir ekip ile 
garanti dışı araçları serviste tutabilir, garantisi 
bittikten sonra bile servislerinize gelmelerini 
sağlayabilirsiniz. İletişim herşeyin temeli. Temel 
sorun sizin ne kadarına müsaade ettiğiniz.
deneyimleri ve tecrübeleridir.

İkna kabiliyeti, ürüne hakim oluşu ve her şeyden 
önemlisi müşteriye önem vermesi başarıya 
ulaşmanın en basit yoludur. 

Servis Danışmanlarınızı 
seçerken özellikle 

satıcı kimlikli danışman 
olmasına önem verin. 
Eğer araç kabulcü bir 
danışmanınız var ise 
bu danışmanın size 
kaybettirdiği, satıcı 

kimlikli bir danışmanın 
size kazandırdıklarından 

çok daha fazla olmaktadır. 

Markanızda garanti 
dışı araçlar için bir 
kampanya var ise etkin 
CRM kullanarak servise 
getirttiğiniz bir müşteri 
aranızda oluşan güven 
ilişkisi nedeniyle Servis 
Danışmanınızın çıkarttığı 
ilave işleri çok daha kolay 
kabul edecektir.
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SİGORTA

EMİNE MERCİMEK DÜMBÜL
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

Bireysel emeklilikte
otomatik katılım

2 5 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 4632 Sayılı 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; 
yurt içi tasarruf oranının artırılması ve çalışanın 
çalışırken sahip olduğu refah seviyesinin emekli 
olunca da korunması amaçlanmaktadır.

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının 
altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar 
ve çalışmaya yeni başlayacaklar; uygulamaya 
işverenleri aracılığı ile ve işverenin çalışan sayısına 
göre kademeli olarak kapsama alınacaktır.

4632 Sayılı Kanun uyarınca çalışanların bireysel 
emeklilik sistemine otomatik olarak dahil 
edilmesinde kademeli bir geçiş öngörülmüştür :

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene 
bağlı olarak çalışanlar 01/01/2017 tarihinden 
itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak 
binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 
ile memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) 
01/04/2017 tarihinden itibaren; 

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak 
ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak 
çalışanlar 01/07/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az 
olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar ile mahalli 
idareler ve KİT’ler 01/01/2018 tarihinden itibaren, 

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az 
olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/07/2018 
tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az 
olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/01/2019 
tarihinden itibaren,

işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine 
otomatik olarak dahil edileceklerdir.

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla 
işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki 
çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınır. Bir 
defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, 
kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen 
azalmalar dikkate alınmaz.

Çalışanların ücretinden işveren tarafından 
kesilecek çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre 
prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine 
esas aylığın yüzde üçü oranında hesaplanır ve 
işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilerek 
ilgili emeklilik şirketine aktarılır. Çalışan istemesi 
halinde katkı payı oranını artırabilir ve yine 
işverenden talep ederek yüzde üç olarak belirlenen 
oranın altında kalmamak şartı ile katkı payı tutarını 
azaltabilir. 

Çalışanın, kapsama alınma tarihinden önceki bir 
döneme ilişkin çalışması karşılığında, kapsama 
alınma tarihi ve sonrasında ödenen ücretlerinden 
çalışan katkı payı kesintisi yapılamaz. Ücreti peşin 
ödenen çalışanlara, kapsama alınma tarihinden 
önceki dönemde ödenen ücretlerinden çalışan katkı 
payı kesintisi yapılmaz.

Çalışan sayısının 
belirlenmesinde, 
birden fazla işyeri 
olan işverenler için 
bütün işyerlerindeki 
çalışanların 
toplamı göz önünde 
bulundurulur ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
verileri dikkate alınır. 

Çalışanların ücretinden 
işveren tarafından 
kesilecek çalışan katkı 
payı tutarı, ilgisine göre 
prime esas kazancın 
veya emeklilik 
keseneğine esas aylığın 
yüzde üçü oranında 
hesaplanır ve işveren 
tarafından çalışanın 
ücretinden kesilerek 
ilgili emeklilik 
şirketine aktarılır. 
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2017 YILI RAKAMLARIYLA BES
2017
Asgari Ücret 

Çalışan Aylık Asgari Ücretli  
Katkı Payı  %3
(1.777,50 % 3’ü)

Çalışan Aylık En Yüksek 
Katkı Payı (Ücret Tavan 
13.331,25 %3)

Aylık Asgari Ücretlinin 
Devlet Katkı Payı %25
(53,00 % 25)

Yıllık Devlet En Yüksek Katkı Payı, 
Yıllık Asgari Ücretin % 25’i ile 
sınırlı  (21.330,00 % 25)

1.777,50 53,00 399,00 13,25 5.332,50

İşverenler öncelikle, otomatik katılım için emeklilik 
planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı 
tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik 
şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak 
zorundadır (şirketlerin listesine www.egm.org.tr 
adresinden ulaşılabilir).

İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip 
emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür.

İşveren, şirket seçiminde hizmet kalitesini ve 
çalışana sağlanan avantajları dikkate alır. İşveren, 
şirket seçimi sebebiyle şirketten komisyon dâhil 
hiçbir şekilde maddi menfaat sağlayamayacağı gibi, 
şirket de işverene bu şekilde bir teklifte bulunamaz. 

İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/
faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan 
çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışan 
fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı 
sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine 
bildirilmesi de kararlaştırılabilir. 

Otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanlardan 
sisteme giriş aidatı, sistemden ayrılma durumunda 
ise herhangi bir ertelenmiş aidat ya da ücret 
ödemesi alınamaz. Sistemde bulunduğu sürece 
çalışanların emeklilik hesabındaki birikimleri 
üzerinden Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) 
dışında bir kesinti yapılmaz.

İşverenin iflası durumunda; çalışan katkı payı, 
işverenin taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı 

İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas 
yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde 
imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler otomatik katılım 
uygulaması kapsamındaki yükümlülükleri 
bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından denetlenir.

İşverenin yükümlülüklerine uymaması halinde, 
her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca yüz Türk Lirası idari para cezası 
uygulanır.

İşveren katkı payını emeklilik şirketine eksik, geç 
aktarması veya aktarmaması durumunda, çalışanın 
birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur.

Çalışanın ücretinden kesilmesine rağmen 
şirkete aktarılmayan veya eksik aktarılan bu 
bölüm hükümlerine tabi katkı payının ve varsa 
getirilerinin takip ve tahsilini Emeklilik Gözetim 
Merkezi yapar.

Çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk 
katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği 
tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil 
edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla 
veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. 
Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma 
hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da 
çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma 
talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli 
elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik 
sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete 
bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip 
on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa 
hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 
çalışana iade edilir.

Katkı payı, emeklilik sözleşmesinde belirlenen 
ücret ödeme gününü takip eden işgünü, banka 
aracılığıyla işveren tarafından şirketçe bildirilen tek 

Çalışanın, kapsama 
alınma tarihinden 
önceki bir döneme 
ilişkin çalışması 
karşılığında, kapsama 
alınma tarihi ve 
sonrasında ödenen 
ücretlerinden çalışan 
katkı payı kesintisi 
yapılamaz. Ücreti peşin 
ödenen çalışanlara, 
kapsama alınma 
tarihinden önceki 
dönemde ödenen 
ücretlerinden çalışan 
katkı payı kesintisi 
yapılmaz.

Otomatik katılım sistemi kapsamında ça-
lışanlardan sisteme giriş aidatı, sistemden 
ayrılma durumunda ise herhangi bir ertelen-
miş aidat ya da ücret ödemesi alınamaz. 
Sistemde bulunduğu sürece çalışanların 
emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden 
Fon İşletim Gider Kesintisi (FİGK) dışında bir 
kesinti yapılmaz.

OTOMOTİV KONGRESİ
2017

YAKINDA
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bir hesaba aktarılır.

Bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen ve 
işyerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde bulunan 
bir çalışan, yeni işyerinde çalışanlara sunulan 
bir emeklilik planı bulunmaması halinde, önceki 
işyerinde dâhil olduğu emeklilik planı kapsamında 
katkı payı ödemeye devam edebilir. Yeni işyerinin 
kapsama alınması halinde, yeni işyerindeki plana 
birikim transferi ya da plan değişikliği ile geçiş 
yapar.  

İşsiz kalan çalışanın emeklilik planı sözleşmesine 
devam etmek istemesi kendi tasarrufuna bağlıdır, 
doğrudan emeklilik şirketi ile tüm iş ve işlemlerini 
gerçekleştirebilir, katkı payı ödemeye dışarıdan 
devam edebilir veya hesabını sonlandırabilir.

İşveren çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamaz, 
yapabilmesi için işveren grup emeklilik sözleşmesi 
(İGES) kurmak zorunda olup her halükarda çalışanı 
otomatik katılım sistemine dahil etmek zorundadır. 

Birden fazla işverene bağlı çalışan için her bir 
işveren nezdinde otomatik katılım sözleşmesi 
açılacaktır.

İşyerinde çalışan 45 yaş altı emekli çalışan da 
sisteme dahil olmak zorundadır. 

Çalışan katkı payı ödemeye ara vermeyi talep 
edebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren azami 
3 aylık süre için yapılabilir. Bu sürenin bitiminden 
önce veya bitimini müteakip tekrar ara verme 
talebinde bulunulması mümkündür.

Çalışanlara devlet katkısı; 

a)  Katkı payının % 25’i oranında devlet katkısı

b) İki aylık cayma süresi sonunda sistemde kalmaya 
devam edenlere 1.000,00 TL ilave devlet katkısı

c)  Emeklilik döneminde birikimini yıllık gelir 
sigortası olarak almayı tercih eden çalışanlara ise 
ilave %5 devlet katkısı  

sağlanır.

Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş 
tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak 
koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe 
hak kazanır.

%25 oranındaki Devlet katkısı teşviki ile 1.000 
TL’lik ek Devlet katkısı teşviki için hak kazanma 
süreleri aynı olup, hak ediş süreleri aşağıda yer alan 
tabloda açıklanmıştır.

Çalışan birikimini 3 yöntemle alabilir:

1 )  Toplu Para

2 ) Programlanmış Geri Ödeme: Kendi belirleyeceği 
tutarda emekli maaşı şeklinde alır ve parasının 
tamamı sonlanıncaya kadar devam eder.

3 ) Yıllık Gelir Sigortası: Ömür boyu emekli maaşı 
şeklinde alır (bu tercihi kullanan çalışanlara ilave % 
5 devlet katkısı sağlanır)

İşveren, sisteme giriş 
esnasında çalışandan 
faizli/faizsiz fon 
tercihini alır, tercihte 
bulunmayan çalışanları 
için söz konusu tercihi 
yapar. Çalışan fon 
tercihlerinin, işverenin 
şirket ile yapacağı 
sözleşme kapsamında 
doğrudan emeklilik 
şirketine bildirilmesi 
de kararlaştırılabilir. 

Sistemde tamamlanan 
yıl sayısı

Devlet katkısı hak ediş 
oranı

0-3 %0

3-6 %15

6-10 %35

10-Emeklilik Öncesi %60

Emeklilik Dönemi %100

İşverenin yükümlülüklerine uymaması 
halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk Lirası idari 
para cezası uygulanır.
İşveren katkı payını emeklilik şirketine 
eksik, geç aktarması veya aktarmaması 
durumunda, çalışanın birikiminde oluşan 
parasal kaybından sorumludur.





40 ARALIK 2016

YETKİLİ SERVİSLER

Yetkili servisin avantajı 
saymakla bitmez

Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? 

Adım Sinan Coşkun. 25 yıldır otomotiv 
sektöründe çalışıyorum. 11 yıldır Avek 

Otomotiv’in Volkswagen servisinde, daha 
önce ise yine Avek’in SEAT servisinde çalıştım. 
Servislerin idaresi, denetimi, teknisyenlerin 
verimliliği çerçevesinde bölümün organizasyonuyla 
ilgilenmekteyim.

Volkswagen’in kullanıcılar arasında sağlam 
bir marka algısı oluşturmasında servislerin 
önemi büyük. Servisler nasıl işliyor ve araç 
sahiplerine ne gibi hizmetler sunuluyor?

Müşterilerimiz bize hemen her türlü iletişim aracı 
ile ulaşabiliyor. Randevu alarak servisimize gelen 
müşterilerimizin araçları, ilgili servis danışmanımız 
ile araç başında bir araya gelerek araç servisimize 
alınıyor. Bu sırada müşterimizin istekleri, şikayetleri 
araç başında karşılıklı görüşülerek servis belgesi 
düzenleniyor. 

Sonrasında onarım süreci başlıyor, gerekli bakım/
onarım işlemleri yapılıyor, kalite kontrol, sürüş 
testi vb. uygulamaların ardından araç teslime 
hazırlanıyor. Müşterilerimiz araçlarını beklerken, 
keyifli vakit geçirmeleri ve çeşitli ihtiyaçlarını da 
karşılayabilmeleri için oldukça geniş imkanlara 
sahip bir tesisimiz var.

Müşterilerin araçlarını getirdiğinde 
karşılaştıkları sorunları iyi tespit 
edebilecek ve buna doğru cevap verebilecek 
donanımda kişilerle muhatap olmak isterler. 
Volkswagen’in bu konudaki imajı da oldukça iyi. 
Eğitim süreci nasıl işliyor?

Eğitim planlaması yılda iki kez yapılıyor. Belli 
kriterleri sağlamış teknisyenlerimiz için, servis 
danışmanlarımız vb. gibi SSH çalışanlarımız 
işe başladığı andan itibaren bir kariyer planı 
çerçevesinde çeşitli teknik ve teknik olmayan 
eğitimlere tabi tutuluyor. Servis içi eğitimlerle bu 
planlamalar diğer çalışanlarımız ile paylaşılıyor. 
Müşterilerimizin araçlarına mutlaka eğitim almış 
teknisyenlerimiz ve servis danışmanlarımız 
tarafından müdahale edilmesi sağlanıyor. Hatta 
bir kurumsal sürdürülebilirlik projesi olan bazı 
mesleki ve teknik okullarımızdaki Meslek Lisesi 

Aracınızı uzun yıllar 
sorunsuz ve güvenli 

şekilde kullanmak 
için bakımları oldukça 

önemli. Yetkili servislerin 
önemi de işte bu noktada 
ortaya çıkıyor. Gözünüz 

arkada kalmadan en 
sevdiklerinizin hayatını 

emanet ettiğiniz 
araçlarınızın neden 

güvenli ellerde bakım 
görmesi gerektiğini 

Volkswagen Servis’inden 
Sinan Coşkun ile konuştuk.

Röportaj Özerk Ihlamur
Fotoğraf Fevzi Ondu
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Müşterilerimiz bize 
hemen her türlü 
iletişim aracı ile 
ulaşabiliyor. Randevu 
alarak servisimize 
gelen müşterilerimizin 
araçları, ilgili servis 
danışmanımız ile 
araç başında bir 
araya gelerek araç 
servisimize alınıyor. 
Bu sırada müşterimizin 
istekleri, şikayetleri 
araç başında karşılıklı 
görüşülerek servis 
belgesi düzenleniyor. 

Volkswagen Sınıfları’nda okuyan öğrenciler, 
mezun olup bize geldiğinde markayı ve teknolojiyi 
tanımış olarak işe başlıyor. SSH hizmetlerde sadece 
mekanik servisimizde yaklaşık 45 teknik eleman 
ile çalışıyoruz. Bu ekip tarafından günde ortalama 
150 aracın servis işlemleri yerine getiriliyor. Bunun 
dışında yol yardım hizmetimiz de var. Sistem, 
DİM (Değer ve İlgi Merkezi) adını verdiğimiz 
tek merkezden yönetiliyor. Müşterilerimizin 
seyahatlerinin kesintiye uğramaması, güvenle 
ve konforla yollarına devamının sağlanması 
konusunda da 7/24 yol yardım hizmeti vermekteyiz.

Yetkili servisler özel servisler ile 
kıyaslandığında ne gibi avantajlara sahip?

Yetkili servislerimiz üretici kalite standartlarında 
parça, aksesuar ve işçilik hizmeti sunuyor. 
Servis çalışanlarının tamamı belli kriterlere 
sahip ve sürekli eğitim alarak hızlı değişen 
ve gelişen teknolojiye uyumları sağlayarak 
sertifikalandırılıyor. Yapılan işin kalitesi sürekli 
ölçülüyor ve bu bağlamda kalite kontrol süreci 
işliyor. Ayrıca “gizli müşteri” uygulaması ile servis 
hizmetleri gerçek koşullar içinde kontrol edilip 
denetleniyor ve puanlandırılıyor. 

Yetkili servisler en gelişmiş teknolojiye sahipler 
ve daha da önemlisi ürüne özel tasarlanmış alet, 
cihaz ve ekipmanlar kullanıyorlar. Tüm cihazların 
kalibrasyonu da düzenli olarak yapılıyor ve 
belgelendiriliyor. Araçlarımızın olağan servis 
ihtiyaçları ve düzenli olarak nelerin değişeceği, 
nelerin yapılacağı tek tek ve adım adım üretici 
tarafından belirlenmekte ve sürekli olarak 
güncellenmektedir. Avek Otomotiv olarak, 
bizim sistemimizde bakım çok noktalıdır ve 
günceldir. Sadece birkaç işletim maddesinin 
değiştirilmesi değildir. Servisimize gelmiş araca 
özgü bir geliştirme, güncelleme veya gönüllü 
düzeltici faaliyet söz konusu olduğunda, sistem 

bizi otomatik olarak uyarır. Uygulama ise müşteri 
bilgilendirmesi sonrasında yapılır veya davet 
gönderilir. Ürünün garantisi olduğu gibi, verilen 
hizmetin de garantisi veya sorumluluğu vardır. 
Türkiye sınırları içinde veya yurt dışında dahi 
bu imkan müşterimize sunuluyor. Olağan veya 
olağan dışı servis ihtiyaçları için, sürekli yetkili 
servislerimizi tercih eden müşterilerimizin 
araçlarının garanti süresi dolmuş olsa dahi, olası 
sürpriz onarım ihtiyaçları için destek verebiliyoruz. 
Bakımlarda bazı gövde-boya bölümleri kontrol 
edilerek bu noktaların garantisinin belirtildiği 
süreler içinde geçerliliğini koruyabilmesi 
sağlanmaktadır. Yetkili servislerimizde kullanılan 
parçalar, işletim maddeleri vb. gibi ürünler 
üretici kalite standartlarında üretilmekte ve 
üstelik bu parçaların güvenlik, ömür, kalite gibi 
testleri sürekli yapılmaktadır. Tüm bu bileşenler 
sayesinde biz tek seferde ve doğru bakım-onarım 
yapıyoruz. Müşterimizin aracının kaydı tutulduğu 
için tüm bakım-onarımlar daha önce yapılan 
işlemler ile karşılaştırılarak veya değerlendirilerek 
uygulanabiliyor.  

Volkswagen düşük hacimli motorların negatif 
algısını ürettiği verimli motorlar sayesinde 
yıktı. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir?

Volkswagen geliştirdiği teknoloji sayesinde düşük 
hacimli motorlardan gerektiğinde performans, 
gerektiğinde ekonomik kullanımı sağlayabilecek 
sürüşler elde etmeyi başardı. Ve bu gelişme son 
derece tercih edilir bir hale geldi.  

Volkswagen’in yakıt tüketimi odaklı geliştirdiği 
ACT sisteminden bahsedebilir misiniz?

Dört silindirli ve egzoz turboşarjı ile aşırı 
beslemeye sahip 16 supaplı modern motor, 250 Nm 
maksimum torkunun 100 Nm veya daha düşük bir 
güç talep edildiği durumlarda ve saatte 130 km/s 
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hızın altındayken 2 ve 3 numaralı silindirlerini 
kapatıyor. Bunu, egzoz ve emme supaplarına 
kumanda eden eksantrik milini sıfır dereceli 
bir noktaya kaydırarak yapar ve aynı anda yakıt 
enjeksiyonunu ve buji ateşlemesini de keser.

Merak edilen soru; “ihtiyaç halinde” ne olacağıdır. 
Cevap, ortalama 11 ms içinde (krank milinin 
1,5 turu yeterlidir) ilgili silindirler sarsıntısız 
ve hissedilmeden devreye girer ve gerekli güç 
yeniden ayağınızın altındadır. Tüm bunların 
sayesinde ortalama %16 daha az yakıt sarfiyatı elde 
edilebilmektedir. (NEDC normlarına göre 0,4 lt/100 
km daha düşük tüketim).

Teknolojinin de gelişmesiyle otomobillerdeki 
uyarıcı sistemler de oldukça arttı. Uyarı 
sistemlerindeki ikazlardan hangileriyle 
karşılaştığımızda servise başvurmalıyız?

Araçlarımızdaki sistemlerin neredeyse tamamı 
elektronik olarak yönetiliyor. Bu sistemlerde 
meydana gelebilecek bilgi değişiklikleri (veri 
sapmaları) görsel uyarıya dönüştürülerek sürücüyü 
uyarılması sağlanıyor. 

Bu özellik teknolojik bir üstünlüktür. Bir çeşit kendi 
kendini kontrol edebilme yeteneği olup, aracın 
sürüş devamlılığını ve konforunu sağlamaya, olası 
bir oluşumdan önce erken teşhis yapabilmeye 
yönelik bir teknolojidir. Aynı zamanda bu yönetim 
sistemleri sonradan sorgulama yeteneğine de 
sahiptirler. Gerektiğinde özel test cihazlarımız 
ile yaşanmış ve kayıt edilmiş veri sapmalarına 
ulaşılabilmektedir.

Bu uyarı lambaları belirdiğinde kullanım 
kılavuzuna bakarak ne yapılabileceği belirlenebilir 
veya çağrı merkezi aranabilir.  Aracın bazı uyarı 
lambaları gereği servise gitmesi de gerekebilir. 
Burada renklere dikkat edilmelidir. Şöyle ki; 
“turuncu/sarı” renkli uyarı lambaları genellikle 
kontrol edilmesi gerektiğini veya devrede olduğunu 
haber verirler. Mavi/Yeşil renkler ise genellikle 
bilgilendirme amaçlıdırlar. Kırmızı renk ise tehlike/
güvenlik/durdur/dikkat/servise başvur şeklinde 
anlamlar taşımaktadır.

Otomobillerde periyodik bakımlar ne kadar 
süreyle yaptırılmalı?

Periyodik bakım aralıkları üretici tarafından 
belirlenmekle birlikte ülke şartları da dikkate 
alınmaktadır. Yılda bir kez veya her 15.000/20.000 
km de bir şeklinde uygulanmaktadır. 

Volkswagen modellerinde Yorgunluk Tespit 
Sistemi yer alıyor. Bu sistem nasıl çalışır ve 
yararları nelerdir?

Sürücüler özellikle uzun yolculuklarda veya 
karanlıkta dikkatlerini her zaman optimum 
seviyede tutamayabilir. Saatte 65 km/s’de devreye 
giren Yorgunluk Tespit Sistemi, sürücünün 
davranışlarını analiz etmektedir. Sürücünün 
konsantrasyonunda bir azalma tespit ederse, hem 
görsel hem sesli ikaz verir. Bunu izleyen 15 dakika 
sonra sürücü mola vermemişse ikaz tekrarlanır.

Ergo Activ koltuklardan biraz bahsedebilir 
misiniz?

Otomobil kullanırken doğru oturma pozisyonunu 
bulmak büyük önem taşır. Beden sağlığımız için 
yararlı olduğu gibi konsantrasyonu da artırır. 
Ergo Activ koltuk omurganın sağlığı için gerekli 
bir dizi fonksiyon sunuyor. Koltuk yükseklik 
açısı ve oturma yüzeyinin uzunluğu kolayca 
ayarlanabiliyor. Herkes kendisi için optimum 
bir oturma pozisyonu bulabilir. Dik ve rahat bel 
desteği ile bu en iyi şekilde ayarlanarak maksimum 
konfor sağlanmaktadır. Kişiye özel ayarları ve masaj 
fonksiyonu sayesinde konforlu bir sürüş garanti 
ediyor. Koltuk yüzeyinde ve sırtında ki ısıtma 
fonksiyonu ise ek bir konfor sunuyor. Bu koltuk 
AGR’nin sırt sağlığını geliştirme ödülüne layık 
görülmüştür.

Yetkili servislerimizde kullanılan parçalar, işletim maddeleri vb. gibi ürünler üreti-

ci kalite standartlarında üretilmekte ve üstelik bu parçaların güvenlik, ömür, kali-

te gibi testleri sürekli yapılmaktadır. Tüm bu bileşenler sayesinde biz tek seferde 

ve doğru bakım-onarım yapıyoruz. Müşterimizin aracının kaydı tutulduğu için 

tüm bakım-onarımlar daha önce yapılan işlemler ile karşılaştırılarak veya değer-

lendirilerek uygulanabiliyor.  

Yetkili servislerimiz üretici kalite standartlarında parça, aksesuar ve işçilik hizme-

ti sunuyor. Servis çalışanlarının tamamı belli kriterlere sahip ve sürekli eğitim ala-

rak hızlı değişen ve gelişen teknolojiye uyumları sağlayarak sertifikalandırılıyor. 

Yapılan işin kalitesi sürekli ölçülüyor ve bu bağlamda kalite kontrol süreci işliyor.
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Otomotiv üretim ve ihracatı da 
2016'da rekor kırdı

Türkiye Otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarının 983 bin 720 satışla en yüksek seviyeyi 

gördüğü 2016 yılında otomotiv sanayisi de 1 milyon 
486 bin üretim ve 1 milyon 141 bin ihracat ile yeni 
bir rekora imza attı. 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2016 yılına 
ilişkin üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Buna 
göre geçen yıl toplam otomotiv üretimi 2015'e 
kıyasla adet bazında yüzde 9 artarak 1 milyon 
486 bine ulaştı. İhracat ise ilk kez 1 milyon eşiğini 
aşarak aynı dönemde yüzde 15 artışla 1 milyon 141 
bin oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı da 
2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 büyümeyle 
983 bin 720'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek 
satış rakamını görmüştü.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, 
konuya ilişkin değerlendirmesinde, son yıllarda 
kapasite ve yeni ürün yatırımlarına hızla devam 
eden otomotiv sanayisinin 2016 yılında da 
üretimdeki büyümesini sürdürerek 2015 yılında 
kaydettiği tarihi rekorun üzerinde bir performans 
gösterdiğini, üretilen her 100 aracın 77'sini yurt 
dışına gönderen sanayinin ihracatta ilk kez 1 
milyon eşiğini aştığını bildirdi.

Otomobil sınıfında üretimine başladıkları 
yeni ürünlerin etkisi ve Avrupa Birliği (AB) 
pazarlarındaki istikrarlı büyümenin devam 
etmesinin otomotiv sanayisinin üretim ve ihracat 
rakamlarına olumlu katkı sağladığını belirten 
Önen, "İhracatımız adet bazında yüzde 15, dolar 
bazında ise yüzde 13 arttı. Otomotiv sanayisi, 
Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 16,8'ini 
oluşturarak sektör sıralamasında 11'inci yılında 
da ilk sıradaki yerini koruma başarısını gösterdi." 
değerlendirmesinde bulundu.

Önen, otomotiv sanayisinin kapasite ve yeni proje 
yatırımlarının hayata geçmesiyle 2010 yılında 1,5 
milyon seviyesinde olan üretim kapasitesinin 2016 
sonunda 1,9 milyon seviyesine yaklaştığı bilgisini 
verdi.

Sanayinin devam ettiği ve devreye aldığı yeni 
ürün yatırımlarıyla 2017 yılında ihracatın daha 
da artmasını beklediklerini aktaran Önen, 
"Hükümetimizin sanayimizi destekleyici 
politikalarının devamı, iç pazarda istikrarın 
korunması, yeni projeler için ülkemizin 
rekabetçiliğinin sürdürülmesi ve böylelikle yeni 
yatırımların ülkemize çekilmeye devam etmesi, 
sektörümüz için en önemli fırsat konumunda." 
ifadelerini kullandı.

Türkiye otomobil ve 
hafif ticari araç toplam 

pazarının en yüksek 
seviyeyi gördüğü 2016 

yılında otomotiv sanayisi 
de 1 milyon 486 bin 

üretim ve 1 milyon 141 bin 
ihracat ile yeni bir rekora 

imza attı. OSD Yönetim 
Kurulu Başkanı Önen 

"Sanayimiz 2016 yılında 
da üretimdeki büyümesini 

sürdürerek 2015 yılında 
kaydettiği tarihi rekorun 
üzerinde bir performans 

gösterdi. Üretilen her 100 
aracın 77'sini yurt dışına 
gönderen sanayimiz ilk 
kez 2016’da ihracatta 1 

milyon eşiğini aştı" dedi.
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Kudret Önen, 2016 
yılında birçok yeni 
otomobil projesini 
hayata geçirdiklerini, 
Avrupa'nın önde gelen 
ticari araç üretim üssü 
olma konumlarını artık 
otomobil konusunda 
da önde gelen bir 
üretim merkezine 
dönüştürdüklerini 
belirtti.

Önen, 2016 yılında birçok yeni otomobil projesini 
hayata geçirdiklerini, Avrupa'nın önde gelen ticari 
araç üretim üssü olma konumlarını artık otomobil 
konusunda da önde gelen bir üretim merkezine 
dönüştürdüklerini belirtti.

Bu yeni projelerin olumlu etkisiyle üretimin ve 
ihracatın sürdürebilir bir büyüme yakalaması 
öngörüsünde bulunan Önen, "Teşviklerle 
desteklenen yeni projeler, 2017 yılında özellikle 
ihracat bazlı üretim artışını sağlayacaktır. Elbette 
sanayimizin rekabetçiliğinin sürdürülebilirliği için 
istikrarlı bir iç pazar ile ekonomide yatırım ve satın 
alma kararlarının etkilenmeyeceği bir seyir büyük 
önem taşıyor." görüşlerini aktardı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİ GARANTİ ALTINA 
ALMALIYIZ"

Kudret Önen, hükümet programında da yer aldığı 
üzere otomotiv sanayisinin ülke için stratejik önem 
taşıdığını vurguladı.

Son yıllarda özellikle Ar-Ge ve mühendislik alanına 
yapılan yatırımlarla Türk otomotiv sanayisinin 
bugün sıfırdan tamamen yeni model üretebilme 
yeteneği kazandığını belirten Önen, şunları 
kaydetti:

"Global otomotiv markaları için yeni proje 
ürünlerin geliştirildiği otomotiv üssü konumuna 
gelen ülkemiz, 2016 yılı ilk 9 ay verilerine göre 
AB ülkeleri arasında ticari araç üretiminde 
2'nci, otomobil üretiminde de 7'nci sırada yer 
alıyor. Dünya geneli otomotiv üretiminde ise 
2015 yılında 15'inci sıradaki konumumuzu 2016 
yılı ilk 9 ay sonunda korurken, yeni devreye 
giren otomobil projelerinin etkisiyle otomobil 
üretiminde bir basamak atlayarak 17'nciliğe 
yükselmiş durumdayız. Bu konumumuzun daha da 
kuvvetlenmesini bekliyoruz."

Geçen yıl da ihracatta lokomotif konumunu 
sürdüren otomotiv sanayisinin Ar-Ge teşvikleriyle 
global markalar için üretim üssü olma özelliğini 

kuvvetlendirerek devam ettiğini aktaran Önen, 
Türkiye'de Ar-Ge harcamaları içerisinde otomotivin 
yüzde 14'lük paya sahip olduğuna dikkati çekti.

Önen, bunların sonucunun 2010-2015 arası yüzde 
96 artan toplam Ar-Ge istihdamı ve yüzde 370 
artan patent başvuru sayısında görüldüğünü, Ar-Ge 
konusunda Türkiye'nin çekim merkezi olmasını bir 
fırsat ve otomotiv sanayisi açısından bir gereklilik 
gördüklerini, bunun da doğal olarak ülkenin 
teknolojik ilerlemesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Otomotiv sanayisinin tecrübe ve birikimini 
kullanarak uluslararası bir üretim merkezi olmayı 
başardığını ve uluslararası anlamda rekabetçi 
konumunun artık tartışılamaz hale geldiğini anlatan 
Önen, "Ancak otomotiv sanayisinin sürdürülebilir 
gelişimini garanti altına almak gerekiyor. Tüm 
paydaşlar olarak bu konuda üzerimize düşen 
görevleri yerine getirmeliyiz." yorumunu yaptı.

Önen, otomotivde yeni yatırım çekebilmek ve 
mevcut konumu devam ettirmek için Türkiye'nin 
rekabetçiliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir 
hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Bu çerçevede dijital dönüşüm, nitelikli iş gücü, idari 
yapılanma ve küresel ticaret anlaşmaları alanlarında 
politika geliştirmek gerektiğine değinen Önen, 
gelişmiş ülkelerin özellikle üretim sanayisindeki 
rekabetçiliği geri kazanmak adına özel yaklaşımlar 
hazırladıklarını, Türkiye'nin de sürdürülebilir 
rekabetçilik için bu konunun yakından takip etmesi 
gerektiğini aktardı. 

Kudret Önen, otomotiv sanayisi olarak firma bazında dijital dönüşümle ilgili ça-
lışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Otomotiv üreticilerimiz bir yandan durum 
tespiti ve yol haritası oluşturma, bir yandan da tespit edilen alanlarda planlarını 
uygulamaya geçirme çalışmaları süreci içindeler. Bu çalışmaların amacına uy-
gun ve uygulanabilir olması için ülke politikalarının da oluşturulması ve hızlıca 
devreye alınması gerekiyor. Bu çerçevede de OSD olarak Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığımız tarafından oluşturulan Dijital Dönüşüm Platformunda yer 
alarak çalışmalarına katkı sağlamak için hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Bu konuda 
da önerilerimiz eğitim politikası, hukuki altyapı, dijital dönüşüm kapsamında ma-
kine ve teçhizat üretiminin desteklenmesi ve teşvik mekanizması başlıklarında 
toplanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

OTOMOTİV KONGRESİ
2017

YAKINDA
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OTOMOBİL TARİHİ

Türkiye’nin ilk yerli ve seri üretim otomobili

ANADOL

S anayici Vehbi Koç'un yerli otomobil üretmek 
gibi bir hayali vardı. 1959'da kurduğu Otosan 

Fabrikaları'nda Ford markası altında 1960 senesinde 
günde 8 adet Ford Thames kamyon ve 4 adet Ford 
Consul otomobil montajı ile başlandı. 1961'de buna 
Ford Thames Trader minibüs üretimi eklendi. 1963-
1965 yılları arasında da 240 adet Ford Taunus 17M 
station wagon otomobil montajı yapmıştı ve artık 
Otosan çatısı altında bir Türk otomobili üretmek 
istiyordu.

Koç, Türkiye'de otomobil üretimiyle ilgili olarak 
Ford'la görüşmeye gittiğinde firma yetkilileri ona 
küçük rakamlarda üretim yapmanın anlamlı ve kârlı 
olmadığını anlattılar ve otomobil ithal ederek satma-
ya devam etmesini salık verdiler. 

Çünkü 1966 yılında Türkiye'de 91 bin araçlık oto-
mobil parkı vardı ve yıllık otomobil satışları da 2 
bin ile 3 bin adet civarındaydı. Ancak Koç yılmadı; 
çünkü ona göre ithalat, döviz kaybı demekti. Bu-
nunla birlikte Ford yöneticilerinin de belirttiği gibi 
yılda 23 bin adetlik üretim, yapılan yatırımı amorti 
etmezdi; çünkü bir otomobilin kalıp maliyeti 50 ila 
60 milyon doları buluyordu ve bu da her bir otomo-
bile sadece kalıp maliyeti için 4 bin dolarlık amor-
tisman payı demekti. Bu paraya o yıllarda neredeyse 
bir otomobil satın almak mümkündü. Sac karoserli 
bir otomobilin küçük üretim rakamlarında pahalıya 
mal olması, Koç Grubu'nu yeni arayışlara yöneltti.

1963 yılında Otosan’ın Ankara’daki dağıtım şirke-
ti Otokoç’un önünde oturan Bernar Nahum (Oto-
motiv Grubu Başkanı) ve Rahmi Koç’un dikkatle-
rini yedek parça almak için gelen bir bayinin aracı 
(Sussita 12/50) çekti.  Arabayı incelemeye başlayan 
Bernar Nahum ve Rahmi Koç, aracın karoserinin 
sacdan yapılmadığını anladılar. 

Bunun üzerine motor kaputunu açınca İsrail yapımı 
bir kasaya sahip olduğunu gördüler. Aracın sahibi, 
karoserde “fiberglas” isimli yeni bir malzeme kulla-
nıldığını söyleyince bu yeni malzeme Koç’ ların ilgi-
sini çekti. Bu arada İsrail’deki üreticinin teknolojisi-
ni İngiltere’deki Reliant fırmasından aldığı, Reliant 
otomobillerinde de fiberglas malzeme kullanıldığı 
öğrenildi.

Bernar Nahum, Reliant’ın yöneticisi Raymond 
Wiggin’le Ocak 1964’te Atina’da görüştü; Mayıs 
ayındaysa Vehbi Koç, Rahmi Koç ve Bernar Nahum 
Reliant’ın İngiltere Tamworth/Staffordshire’daki te-
sislerini ziyaret ettiler. 

Reliant’ın gerek teknolojisi, gerekse üretim prosesle-
ri oldukça moderndi. Reliant firması, önceleri mo-
torsiklet bazlı hafif araçlar yapmaktayken bu imalatı 
geliştirmiş ve özellikle 3 tekerlekli araçlarda (Regal, 
Robin, Kitten, Bond Bug vs.) uzman bir üretici ol-
muştu. Ayrıca yüksek performanslı spor otomobil-
ler (Scimitar, Sabre vs.), aile otomobilleri (Rebel) ve 

Vehbi Koç'un yerli 
otomobil üretme hayali 

19 Aralık 1966'da 
gerçeğe dönüştü ve 
Anadol, Türkiye'nin 

ilk yerli seri otomobili 
olarak üretim bandından 

indirildi. Adını 
belirlemek için gazeteye 

verilen ilanın ardından, 
Otosan'a 150 bin mektup 

ve 2 binden fazla isim 
önerisi geldi. Bu isimler 

arasında en beğenilenler 
Anadol, Anadolu ve Koç 
oldu. 10 Ekim 1966'da, 

aracı taçlandıracak isim 
olarak "Anadol" seçildi.
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18 Ocak 1966 tarihinde, İngiltere'de hazırlanan Anadol"un 
ilk prototipi Türkiye için yola çıktı. Anadol ülkemize gelir 
gelmez Sanayi Bakanlığı"ndan onayını aldı ve seri üretim için 
İstanbul'daki Otosan fabrikasında üretim hattına çıktı. 3 Şubat 
1966'da ise İzmir'deki Büyük Efes Oteli'nde, tarihe geçen bir 
bayi toplantısına imza atıldı.

1984 yılında Anadol"un üretim hikayesi, Türkiye'nin şartları 
ve halkın ihtiyaçlarına göre üretilen toplam 93 bin 188 adet 
araçla sonlanırken mutlu bir uğurlama vardı. Çünkü o artık 
Türkiye'nin yerli efsanesi olmuştu. Kimi çocukluk anılarımızda 
derin yer edinen Anadol, seri üretime geçme başarısını gösteren 
Türkiye'nin ilk yerli otomobili olma özelliğine sahip.

Anadol'un lansmanı 3 Şubat 1966'da yapıldı 93 bin 188 Anadol üretildi

hafif ticari araçlar (Ant) ile iç ve dış pazarlar için bir 
çok model ve prototip üretmekteydi.

Koç Grubu Reliant’la işbirliğine olumlu bakıyordu. 
Ancak Türkiye’ye dönünce projeyi Başbakanlık’a 
onaylatmak gerekiyordu. Başbakanlık ise Makina 
Kimya Endüstrisi’nin onayını istedi. Ancak MKE’nin 
teknik kadrosu, yeni bir üretim sistemiyle imal edi-
lecek bir otomobili onaylamayacaklarını belirtti. 

Böylece fiberglas otomobil doğmadan sekteye uğra-
dı. Bu arada, Otosan’da üretilen Ford kamyonlarının 
orijinal tasarımı değişti. Ancak bu tasarım değişik-
liğini Türkiye’de çabucak uygulamak zordu. Maliyet 
nedeniyle sürücü kabinini fiberglastan imal etme 
fikri Otosan’da kabul gördü. Ford’dan onay alınarak 
Reliant’a bir şoför kabini yaptırıldı. Bu projenin ha-
yata geçmesi ve malzemenin kendisini kanıtlaması 
Koç’u cesaretlendirdi ve harekete geçirdi.

Vehbi Koç Reliant’a giderek bir prototip yaptırmak 
ve prototipi ilk fırsatta Ankara’daki hükümet yetkili-
lerine göstermek istiyordu. Prensip olarak prototipin 
2-kapılı olması (fiberglas üretimi o dönemde ancak 
2-kapılı üretime müsaitti) ve motor, vites kutusu ve 
diferansiyelin Ford’dan alınması kabul edildi. 

Aracın dizaynı küçük otomobil ve yüksek perfor-
manslı otomobiller konusunda uzman olan David 
Ogle’a ait Ogle Design tarafından üstlenildi. Ogle 
Design, sadece otomobil değil bir çok alanda tasarım 

yapan çok başarılı bir firmaydı. Bizim Anadol’u, bu 
ekibin şefi Tom Karen dizayn etti. Aslında bu araç, 
Ford Cortina taslakları ve Ogle Design firmasının 
Reliant için tasarladığı yüksek performanslı Scimitar 
Coupé modeli baz alınarak tasarlandı.

Prototipin imali sırasında hükümet değişti. Yeni hü-
kümetin Sanayi Bakanlığı projeyi onaylamak için 
prototipi incelemek istedi. Reliant tarafından FW 5 
(Four Wheeler 5) olarak adlandırılan prototip, tam 
olarak hazır olmamasına rağmen yola çıkarıldı ve 
İngiltere’den İstanbul’a 63 saatte geldi. Otomobili 22 
Aralık 1965’te inceleyen ve deneme sürüşü yapan 
Sanayi Bakanlığı yetkilileri, üretimi 10 ayda gerçek-
leştirmeleri ve fiyatının 30 bin TL’nin altında olma-
sı şartıyla üretim izni vereceklerini açıkladılar. 10 
Ocak 1966’da resmi başvuru yapıldı.

1966 hummalı bir çalışma yılı oldu Otosan için... 
Bu arada otomobile isim koymak için bir anket dü-
zenlendi. Ankete gelen 100.000’i aşkın mektupta 
2000’den fazla isim önerisi vardı. Bunlar içinde en 
beğenilen Veko (Vehbi Koç), Anadolu, Anadol, Oto-
san gibi teklifler olmuştu. Divan Oteli’nde yapılan 
dört ayrı toplantı sonunda bu isimler arasında yeni 
otomobile “Anadol” ismi uygun görüldü.Planlandığı 
gibi 19 Aralık 1966’da ilk yerli otomobil olan Anadol 
üretim bandından indi. Otomobilin satış fiyatı 26 
bin 800 TL idi ve bu rakam 1966’daki döviz kuruyla 
2 bin 980 dolara eşitti.

Anadol dünya 

klasik otomobil 

literatürlerinde 

yerini almış ve A1 

ve STC16 modelleri 

FIVA'nın (Fédération 

Internationale des 

Véhicules Anciens-

eski adıyla FIA) 

homologasyon 

belgelerine sahiptir. 

Uluslararası klasik 

otomobil rallilerinde 

yarışabilir konumdadır. 

Anadol, İngiltere'de 

de bazı otomobil 

meraklılarının elinde 

bulunan bir otomobildir 

İngiltere'de Reliant 

Anadol olarak anılır.

OTOMOTİV KONGRESİ
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GLADYATÖR ÖDÜLLERİ

Yedinci ODD Gladyatör Ödülleri, 
Rekabet Dolu Bir Finalle Belirlendi

ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri

“ODD Satış ve 
İletişim Ödülleri, 

2016 Gladyatörleri” 
çekişmeli bir ödül 

töreniyle seçildi. Bu 
yıl 7. kez düzenlenen 

gecede, yılın en başarılı 
marka ve çalışmaları 

ödüle layık görüldü. 5 
Ocak 2017 gecesi The 
Grand Tarabya Otel’de 

gerçekleşen törene, ODD 
üye markaları, Otomotiv 
dünyasının temsilcileri, 

basın mensupları ve 
davetliler katıldı. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
(ODD) sektörel büyümeye ivme 
katmak amacıyla organize ettiği ODD 
Satış ve İletişim Ödülleri’nin yedincisi 
çekişmeli bir finale sahne oldu. 5 
Ocak 2017 gecesi The Grand Tarabya 
Otel’de gerçekleşen geleneksel 
gecede toplam 19 dalda ödüller 
sahiplerini buldu. Ceyda Düvenci ile 
Kadir Çöpdemir’in sunuculuğunu 
gerçekleştirdiği geceye, Kadir 
Çöpdemir’in ekibiyle törene özel 
olarak hazırlanan eğlenceli filmler 
renk kattı.

O tomotiv sektörünün en kapsamlı ve prestijli 
organizasyonu olan “ODD Satış ve İletişim 

Ödülleri, 2016 Gladyatörleri” çekişmeli bir ödül 
töreniyle seçildi. Bu yıl 7. kez düzenlenen gecede, 
yılın en başarılı marka ve çalışmaları ödüle 
layık görüldü. 5 Ocak 2017 gecesi The Grand 
Tarabya Otel’de gerçekleşen törene, ODD üye 
markaları, Otomotiv dünyasının temsilcileri, basın 
mensupları ve davetliler katıldı. Sektörün “En” 
lerinin belirlendiği Gladyatör Ödülleri Gecesi 
bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Gecenin 
ana sponsoru Brisa/Bridgestone da ödül törenine 
sürpriz bir hediye ile heyecan kattı.

“Otomotiv sektörü, ekonominin lokomotifi 
unvanını hak ediyor”

Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün 
geleneksel organizasyonlarından biri haline 
gelen Gladyatör Ödülleri’nin yedincisini 

gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek sektörün, ‘ekonominin lokomotifi’ 
unvanını nasıl hak ettiğine dikkat çekti ve şunları 
söyledi: 

“2016 yılında yaratılan iç pazar, ana ve yan 
sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların 
da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı 
sektörleriyle yarattığı bütünsel istihdam, otomotiv 
sektörünün ekonominin lokomotifi unvanının 
en büyük kanıtı. Sektör mütevazi adetlerden, 1 
milyona yakın, artık sürdürülebilir diyebileceğimiz 
bir piyasa seviyesine ulaştı. Ülkemizin en fazla 
ihracat yapan sektörü konumunda ve Türkiye 
ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştiriyor. Gayri safi 
yurt içi milli hasılaya yaklaşık yüzde 5 oranında 
katkıda bulunuyor. 2015 yılında gerçekleşen 
büyümenin neredeyse yarısı otomotiv sektöründen 
gelmişti. 2016’nın da benzer seviyede olacağını 
düşünüyorum. Sektörün 2016 yılı dış ticaret fazlası 
ise 2 milyar dolar civarında.”
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SATIŞ ÖDÜLLERİ

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

4En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan

4En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier

4En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

4En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Suzuki

4En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

4En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault 

4En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Volkswagen

4Yılın Televizyon Uygulaması: Volkswagen ‘Benzersiz Özelliklerle Dolu Bir Aile’

4Yılın Gazete Uygulaması: Jeep ‘AVM’den Kaçış’

4Yılın Radyo Uygulaması: Ford ‘Otomatik Park Sistemi: Park Etmek Aya İnmeye   
    Benzemesin’

4Yılın Dergi Uygulaması: Ford ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi: Gör(M)üyorum’

4Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Mercedes-Benz ‘Sprinter Yollara Destan’

4Yılın Outdoor Uygulaması: Porsche ‘Before Sunset’

4Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BMW ‘Yeni BMW 7 Serisi Kapalı Oda Etkinliği’

4Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Fiat “Engelsiz Hareket”

4Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Nissan ‘Navara Lansman İletişimi’

4Yılın Basın Lansmanı: ‘Peugeot 3008’

4Yılın En Dijital Markası (Vodafone): KIA 

4Yılın Jüri Özel Ödülü: Toyota ‘C-HR Her Görüşte Aşk’

“Zorlu bir yılı geride bıraktık”

Sadece sektör olarak değil ülke olarak zor 
zamanlardan geçildiğini söyleyen Mustafa Bayraktar 
konuşmasına şöyle devam etti: “İçeride ve dışarıda 
yaşanan gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin 
başında yer alıyoruz. 2016’da her ay farklı 
gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Son çeyrekte gelen 
ÖTV artışı ise maalesef sektörde talebin yavaşlama 
eğiliminde olduğu bir zamanda, stok seviyelerininin 
en yüksek olduğu dönemde bizi yakaladı. 2017, 
tahminlerimize göre kolay bir yıl olmayacak 
ama ekonomimizin büyümeye devam edeceğine 
inanıyorum.“

Gece toplam 19 dalda ayrı rekabete sahne oldu

“Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 19 
dalda ödül verildi. 

İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık 
kategorilerde adaylar, “Yılın TV Uygulaması”, “Yılın 
Gazete Uygulaması”, “Yılın Radyo Uygulaması”, 
“Yılın Dergi Uygulaması”, “Yılın Dijital ve Sosyal 
Medya Uygulaması” ve “Yılın Outdoor Uygulaması” 
www.oddgladyator.com sitesi üzerinden verilen 60 
bin’i aşkın oy ile ilk 5 belirlendi.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk 
oylamasına açık olmayan “Yılın Sosyal Sorumluluk 
Projesi”, “Yılın PR/Etkinlik Uygulaması” ve “Yılın 
Entegre İletişim Kampanyası” kategorilerinde yer 
alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından 
değerlendirilerek, gecede canlı oylandı. 

Bu ödüllerin yanı sıra gecede “Jüri Özel Ödülü” ve 
Vodafone tarafından belirlenen “Yılın En Dijital 
Markası” Ödülü de sahiplerini buldu.

“Satış Ödülleri” kategorisinde; “En Çok Satılan Hafif 
Ticari Araç Markası”, “En Çok Satılan Hafif Ticari 
Araç Modeli”, “En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç 
Markası”, “En Çok Satılan Otomobil Markası”, “En 
Çok Satılan Otomobil Modeli”, “En Hızlı Büyüyen 
Otomobil Markası” ve “En Çok Satılan Marka 
(Otomobil+Hafif Ticari Araç)” kategorilerindeki 
birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış 
adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

En yüksek katılım TV Uygulaması kategorisinde 
oldu

ODD üyesi markaların iletişim kategorilerine 
katılımları çok yoğundu. En büyük ilgi 10 aday 
çalışma ile TV Uygulaması kategorisinde olurken, 
Entegre İletişim kategorisi de 9 çalışma ile ardından 
en çok başvuru alan kategori oldu. 

OTOMOTİV KONGRESİ
2017

YAKINDA
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YENİ MODELLER

DACIA DUSTER’A ÖDÜL

YENİ AUDİ A5 COUPE SATIŞA SUNULDU

Dacia İngiltere’de ‘En Çekici 
Otomobil’ ve ‘En İyi Kış 
Otomobili’ ödüllerine layık 
görüldü.
Duster, sağlamlık ve dayanıklılık 
özellikleri sayesinde İngiltere’de Carbuyer 
2017’de ‘En Çekici Otomobil’ ve ‘En İyi 
Kış Otomobili’ ödüllerine layık görüldü. 
Duster, otomobil uzmanlarından oluşan 
carbuyer.co.uk ekibini rakipsiz özellikleri, 
sağlamlığı, yol tutuşu ve kullanıcı dostu 
özellikleri ile etkiledi ve iki ödül almayı 
başardı.

Yenilenen Audi A5, 1.4 TFSI 
benzinli ile 2.0 TDI dizel motor 
seçenekleri ve quattro çekiş sistemi ile 
Türkiye’de satışa sunuldu.

Audi’nin ilk neslini 2007 yılında çıkardığı otomobili 
A5 Coupe ikinci nesliyle başarısını devam ettiriyor. 
Yeni, keskinleşmiş görünümü ve her yerinde üstün 
teknoloji kullanılan bir otomobil olan A5 Coupe’nin 
yeni nesli atletik, spor ve zarif tasarımı ile dikkat 
çekiyor. Dış görünümünün altında, tamamen 
yenilenmiş şasisi, güçlü motorlar ve inovatif bilgi-
eğlence özellikleri ve sürücü asistan sistemleri gibi göz 
dolduran özellikler yer alıyor. Tamamen yenilenen 
şasi Audi A5 Coupé’nin güçlü yanlarından birini 
oluşturuyor. Yeni şasi sürücüye optimum konforun 
yanı sıra yüksek derecede bir çeviklik veriyor. 
Otomobil böylece ister dar ve kıvrımlı dağ yolları ister 
uzun otoyollar olsun, hep aynı özgüvenle ilerliyor.

SKODA’DAN 121 YILDA 19 MİLYON ARAÇ

Skoda, 19 milyonuncu aracını 
banttan indirerek önemli bir 

kilometre taşına imza attı. Mlada 
Boleslav’dan çıkan bu araç, Ay Beyazı 

renge sahip bir Skoda Fabia oldu.
Skoda, 1895’te kurularak motosiklet ve 
bisiklet üretimine başladı. 1905 yılında 

ise, markanın kurucusu Laurin and 
Klement’in ilk otomobillerini yapmasıyla, 
bugün dünya çapında bir isim haline gelen 
Skoda’nın temellerini atmış oldular. Skoda 
tüm modelleriyle her zaman kullanıcıların 

beklentilerini aşmayı başarırken, bugün 
ürün yelpazesinde 7 model serisi ve 40’ın 

üzerinde versiyon sunmasıyla dikkat 
çekiyor. 

Skoda modellerini tüm dünyaya sunmasının 
yanı sıra 7 ülkede 14 farklı lokasyonda da 
üretim yapmaya devam ediyor. Bununla 

birlikte mevcut tesislerin üretim kapasiteleri 
de artırılıyor. 1991 yılından bu yana sadece 

Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikalara 350 
milyar Çek Kron’undan daha fazla yatırım 

gerçekleştirildi.
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INFINITI QX50 CONCEPT

Infiniti, dünyanın en fazla 
büyüyen otomobil segmenti olan 
SUV pazarında yeni bir modelini 

daha yollara çıkarmaya hazırlanıyor. 
Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil 

Fuarında sergilenecek olan QX50 
Concept 2017 yılında seri üretime 

girecek. X50 Concept, markanın yeni 
“Güçlü Zarafet” tasarım anlayışını 

yansıtıyor. Infiniti’nin karakteristik 
radyatör ızgarası görkemli bir ifade 

sağlarken yüksek motor kaputunun 
dinamik yapısı tüm aracı çevreleyerek 

arkaya doğru uzanıyor. Infiniti’nin 
imzası niteliğindeki “yeni ay kesimli” C 

sütunları ve “insan bakışlı” farları QX50 
Concept’te de varlığını sürdürüyor.

SUBARU BRZ YENİLENDİ

Subaru’nun 2 kapılı coupe modeli BRZ kapsamlı 
bir makyaj geçirdi. Sadece görsel dokunuşlarla 

yetinmeyen makyaj teknik bir dizi iyileştirmeleri 
de kapsıyor. Subaru BRZ’nin dış tasarımında 

yenilik olarak yeni ön ve arka tamponlar, 
yükseltilmiş arka spoiler, yeni alaşım jantlar 

ve yeni ön LED farlar ile arka LED stop 
lamba grubu bulunuyor.

OTOMOTİV KONGRESİ
2017

YAKINDA

YENİLENEN MAZDA3 TÜRKİYE’DE

Satışa sunulduğu günden bu yana küresel 
çapta 5 milyonun üzerinde satış başarısına 
imza atan Mazda 3 yenilendi. Yenilenen 
Mazda3 Hatchback ve Sedan serisinde iç ve 
dış tasarım yenilikleri dışında Skyactiv Vehicle 
Dynamics teknolojisinin yansıması olan G-Vectoring 
Control teknolojisi ile donatıldı. Mazda3, 105 HP 
1.5 litre turbo dizel SKYACTIV-D ve 120 HP 1.5 litre 
benzinli SKYACTIV-G olmak üzere iki farklı motor 
seçeneğiyle satışa sunuluyor. Manuel şanzıman 
dışında otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor. 
Yenilenen Mazda3 modelindeki en önemli teknolojik 
yeniliklerden birini G-Vectoring Control oluşturuyor.
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TEKNOLOJİ

2017’nin teknoloji trendleri

Değişimin hızı ve kapsamı her zamankinden fazla, başımızı döndüren bir yolculukta gibiyiz. Bir yandan sa-
vaşlar, krizler, felaketler yaşanırken diğer yandan bilim ve teknoloji hayatımızı iyileştirmek üzere karşımıza 
sürekli yenilikler çıkarıyor. 2017’de dünya çapında öne çıkacak en önemli teknoloji trendlerini aktarıyoruz.

1 42

3

Sanal Gerçeklİk BEYİN DALGALARIYAPAY ZEKA

NESNELERİN İNTERNETİ

Yakın zamanda basit rutin işlemleri yapay 
zekâya yaptırmanın pek çok işletme için 
mümkün hale gelmesi bekleniyor. Rutin 
işleri yapan insanlar daha katma değerli iş-
lere odaklanabilecek, yapay zekâ ile insan 
arasında kıymetli bir iş paylaşımı olacak.

Nesnelerin interneti son yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da önemini arttırarak revaçta ol-
maya devam edecek. Bu teknoloji, kullan-
dığımız tüm cihaz ve eşyaların birbirlerine 
ve internete bağlanmasını, yer ve zamana 
bağlı olmaksızın birbirleriyle iletişime geç-
melerini sağlayacak. 

Sanal gerçeklik, internet hızının artması, 
mobil cihazların 360 derece videoları des-
teklemeleri, grafik kartlarının gelişmesi 
gibi teknolojik gelişmeler sonucunda son 
birkaç yıldır çok hızlı bir şekilde yayılıyor. 
Eğlence, oyun, sinema, tasarım, mobil uy-
gulama, sosyal medya, simülasyon, alış-
veriş, endüstri ve sanat gibi birçok alanda 
Sanal Gerçeklik (VR) hayatımızda daha çok 
yer alacak.

OTONOM ARAÇLAR
Sürücüsüz araçların tam olarak yollarda görülmesi 
5 ila 10 yılı bulabilir. Ancak 2020’ye kadar, bazı du-
rumlarda kontrolü ele alan araçlar yollarda olacak. 
Örneğin aniden kar bastırdığinda gerekli donanımı 
devreye sokan ve sürücüye yardım eden araçlar…

Beyin hastalıklarının önceden tespiti, has-
talıklara müdahele, beyin okuma-yazma 
cihazları başta DARPA olmak üzere çeşitli 
araştırma enstitüleri ve Human Brain Pro-
ject gibi ülkeler arası araştırma projeleri 
tarafından büyük bütçeler ayrılarak gelişti-
rilmeye çalışılıyor. Beyin tarafından yayılan 
ışınımların tespiti ve kullanımı sayesinde 
bireylerin günlük yaşantılarında hayat veri-
minin artırılması hedefleniyor.

OTOMOBİL TEKNOLOJİLERİ TRENDLERİ

SÜRÜCÜYÜ DEVRE DIŞI BIRAKAN ARAÇLAR
Bu da size sürücüsüz otomobili ya da otonom araç-
ları çağrıştırabilir. Ancak otonom araçlardan farklı 
bir sistem. Sensör teknolojilerinin gelişmesiyle, 
otomobilinizin sizin kararlarınızı uygulamayıp tek-
nolojisini devreye sokması mümkün. 

BİYOMETRİK ARAÇ ERİŞİMİ
Elinizi algılayınca kilidi açan, parmak izi okuyan ya 
da bir tuşla çalışan araçlar yaygın. Retina hareket-
lerinizi algılayan ve bazı kontrolleri bakışla yapabi-
leceğiniz araçlar düşünün. Kapıya odaklandığınızda 
kilidi açan ya da sesle klimayı devreye alan bir araç…
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KAPSAMLI ARAÇ TAKİBİ
Sigorta şirketleri, davranışlarını tam olarak izletme-
yi kabul eden sürücülere önemli indirimler yapa-
caklar. Kaç km yol yaptığınızdan tutun da aracı nasıl 
kullandığınız, periyodik bakımları ne zaman yaptır-
dığınız, aracı ne zaman kullandığınızı bilecekler.

9
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ
Artık akıllı cihazlarımız olmadan evden 
çıkamıyoruz. Durum böyle olunca da bu 
cihazlar giderek küçüldü ve birer aksesua-
ra dönüştü. Bileklere, kola hatta yüze bile 
uygulanabilen bu buluşla birçok cihaz giyi-
lebilir hale geldi.

8
SOSYAL ROBOTLAR

Sosyal robotlar kendi kendilerini yönete-
bilen, kendi içerisinde tanımlanan sosyal 
kurallara ve kendisine atanan görevler da-
hilinde insan ve diğer otonom sistemlerle 
iletişim kurabilen, etkileşebilen sistemler-
dir. 

10
KAYIT ZİNCİRLERİ

2009 yılında Satoshi Nakamoto imzasıy-
la yayınlanan bir makalede, dijital bir para 
biriminin dünya çapında kullanılabileceği 
iddia ediliyor ve böyle bir sistemin altyapısı-
nın nasıl olması gerektiği açıklanıyordu. Bu 
fikir, günümüzde en çok konuşulan tekno-
lojik gelişmeler arasında yer alıyor.

5
İNSAN ODAKLILIK

İnsan odaklılık son yıllarda oldukça popüler 
bir konu olmaya başladı. Özellikle tasarım 
ve mühendislik alanlarında çıkan herhangi 
bir yeni ürün, sistem veya hizmet projeleri-
nin odağında insan var. İnsan odaklı olmayı, 
geleneksel bakış açısıyla geliştirilen ürün 
ya da sisteme insanın uymasını bekleyen 
görüşün aksine ürün ya da sistemin insana 
uyum sağladığı yaklaşımlar olarak özetle-
yebiliriz.

6
KİŞİSEL TIP

Günümüzde, birçok tıbbi uygulama büyük 
toplulukların ortalaması alınarak belirlenen 
tedavi standartlarına dayanıyor. Kişisel tıp 
spesifik özellikler, yaş, cinsiyet, boy/kilo, di-
yet ve çevre koşullarına dayanarak hastanın 
sağlığını yönetmektir. Kişisel tıp uygulama-
ları ile kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi 
yaygın hastalıklar kapsamında risk altındaki 
bireylerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

7
KİŞİSEL enerjİ

Gelecekte enerji üretimi ve tüketimi günü-
müzdekinden farklı olacak. Enerji üretimi 
sadece santrallerde gerçekleşmeyecek, 
her bina / ev kendi enerjisini üretecek ve 
depolayacak. Ürettiği enerjinin bir kısmını 
kullanacak, tükettiğinden fazlasını üretti-
ği zamanlarda enerji fazlasını şebekelere 
aktaracak. Böylece geleceğin şehirlerinde 
hane halkı tüketmeye devam edecek ama 
aynı zamanda tükettiğinden belki de daha 
fazlasını üretir hale gelecek.

AKTİF PENCERE EKRANLARI
Artık ön camınız o bilindik cam değil. Sizinle iletişi-
me geçen, bilgi veren bir ekran. Yaklaştığınız kavşa-
ğın size ön camdan işaret edildiğini düşünün… Yani 
ön cam artık bir navigasyon! 2020’ye kadar yaygın 
olarak göreceğimiz teknolojilerden biri de bu.

AKTİF SAĞLIK İZLEME
Giyilebilir teknolojiden yararlanan bir uygulama 
olacak. Emniyet kemerleri ya da koltuk aracılığıyla 
sağlık durumunuz her daim kontrol altında tutula-
cak. Örneğin bir kalp krizi riski önceden fark edilerek 
araç tarafından mümkün olan önlemler alınacak.
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ABD’de İşsizlik Başvuruları Geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı 
tarafından açıklanan verilere 

göre, 14 Ocak’ta biten haftada 
işsizlik başvuruları önceki haftaya 
göre 15 bin kişi düşüşle 234 bin 
kişiye geriledi. Ekonomistlerin 
beklentileri başvuruların 252 bin 
olarak gerçekleşmesi yönündeydi. 
Bir önceki hafta verisinin 247 
binden 249 kişiye revize edildiği 
belirtildi. Dört haftalık ortalama 
işsizlik başvuruları ise 10 bin 250 kişi 
düşerek 246 bin 750 kişiye geriledi ve 

bu seviye 1973’ten sonraki en düşük 
rakam olarak kaydedildi. İşsizlik 
maaşından yararlananların kümülatif 
toplamı, 7 Ocak’ta sona eren haftada 
47 bin kişi düşüşle 2,05 milyon kişiye 
geriledi. Başvurular tam 98 haftadır 
300 binin altında seyrediyor, bu 
1970'ten beri görülen en uzun süreli 
trend ve istihdam piyasasındaki 
güçlenmeyle uyumlu görülüyor.

Kaynak: Bloomberg web sitesinden 
tercüme edilmiştir.

Çin Ekonomisi Yılın Son
Çeyreğinde %6,8 Büyüdü

Ç in ekonomisi 2016 yılının son 
çeyreğinde son iki yılda ilk kez 

hızlandı ve bu durum ekonomik 
istikrarı güçlendirerek; ülke 
liderlerine, nötr politikaya geçmede 
ve Donald Trump'a karşı potansiyel 
ticaret gerilimlerine karşı hazırlanma 
konusunda güç verdi. Ülkede yılın 
son çeyreğinde Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) yıllık bazda %6,8 
artış kaydetti. Ekonomistlerin 
beklentisi %6,7 seviyesindeydi. 
Böylelikle Çin ekonomisi 2016 yılı 

genelinde 1990’dan sonraki en kötü 
performansını göstermiş oldu. Ancak 
bu seviye, Hükümetin %6,5-%7 
hedefine uyumlu görülmektedir. 
Açıklanan diğer veride ise, perakende 
satışlar Aralık ayında %10,9 ile 
yılın en güçlü artışını kaydetti. 
Beklenti %10,7 düzeyindeydi. Sanayi 
üretimi ise Aralık ayında %6,1 olan 
beklentilerin altında kalarak %6 artış 
kaydetti.

Kaynak: Bloomberg web sitesinden 

Avro Bölgesi’nde Enflasyon 
Yükselişte

Eurostat tarafından yapılan 
açıklamada, Aralık ayında yıllık 

enflasyonunun Avro Bölgesi’nde 
0,6’dan %1,1’e yükseldiği belirtildi. 
Avro Bölgesi’nde Aralık 2015’te 
enflasyon %0,2 seviyesindeydi. 
Avrupa Birliği’nde (AB) ise yıllık 
enflasyonun Aralık ayında %0,6’dan 
%1,2’ye yükseldiği belirtildi. Aralık 

2016’da yıllık enflasyon rakamlarının 
en düşük olduğu ülkeler, Bulgaristan 
(-%0,5), İrlanda (-%0,2) ve Romanya 
(-%0,1) olurken; en yüksek oranlar, 
Estonya (%2,4) ve Belçika’da (%2,2) 
kaydedildi.

Kaynak: Eurostat  web sitesinden 
tercüme edilmiştir. 

Eurostat tarafından açıklanan öncül 
verilere göre, Avro Bölgesi’n de 2016 yılı 

Kasım ayı ihracatı önceki yılın aynı ayına 
göre %6 artarak 184,2 milyar avro olarak 
gerçekleşti. Kasım ayında ithalat önceki 
yılın aynı dönemine göre %5 artarak 158,3 
milyar avroya yükselirken, dış ticaret fazlası 
ise 25,9 milyar avro olarak gerçekleşti. 
Ocak-Kasım döneminde ise Avro Bölgesi’nin 
ihracatı önceki yılın aynı dönemi ile aynı 
seviyede kalarak 1 trilyon 869 milyar avro 
oldu. Aynı dönemde ithalat ise %2 düşüş 
sergileyerek 1 trilyon 621 milyar dolara 
geriledi. Böylece dış ticaret fazlası 248,2 
milyar avro olarak gerçekleşti. 
Kaynak: Eurostat web sitesinden tercüme 
edilmiştir.

Avro Bölgesi’nde Dış 
Ticaret Fazlası Artış 
Gösterdi

U luslararası Para Fonu (IMF) 
tarafından yayınlanan Küresel 

Ekonomik Görünüm Güncelleme 
Raporu’nda; 2016 yılında zayıf seyreden 
ekonomik aktivitenin, özellikle gelişmekte 
olan ekonomilerin desteğiyle 2017-2018 
yıllarında hız kazanacağıöngörüldü. 
Ekonomik tahminlerin ABD politikalarının 
ve bunun küresel ekonomi üzerindeki 
etkilerinin belirginleşmesi ile Nisan ayında 
yayınlanacak görünüm raporunda daha net 
hale geleceği ifade edildi. Raporda, küresel 
ekonomik büyüme tahminleri 2016 Ekim 
Raporu’na göre değiştirilmeyerek 2016, 2017 
ve 2018 yılları için  %3,1, %3,4 ve %3,6 
olarak sabit bırakıldı. Gelişmiş ülkelerin 
2017 ve 2018 yılı tahminleri bir önceki 
rapora göre, 0,1 ve 0,2 puan yükseltilerek 
%1,9 ve %2’ye revize edildi. Gelişmekte 
olan ekonomilerin ise 2016 yılında %4,1 
büyüdüğü hesaplanırken, 2017 yılında %4,2 
(önceki rapora göre 0,1 puan düşük) ve 2018 
yılında %4,8 büyüyeceği belirtildi. 
Kaynak: Eurostat web sitesinden tercüme 
edilmiştir. 

IMF, Küresel Büyüme 
Tahminini Değiştir
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Dünya Bankası 2017 Daha Yüksek 
Büyüme Öngördü

Dünya Bankası tarafından 
yayınlanan son Küresel 

Ekonomik Beklentiler Raporu’nda, 
petrol ve emtia fiyatlarının 
yükselmesinin emtia ihracatçısı 
gelişmekte olan ülkeler üzerinde 
baskıyı hafifletmesi ve Rusya 
ve Brezilya’daki resesyonun 
sonlanmasıyla, küresel ekonomik 
büyümenin hızlanacağı belirtildi. 
Raporunda Dünya Bankası, 2016 
yılında %2,3 olarak beklenilen 
büyüme oranın küresel kriz sonrası 
dip seviyeyi işaret ettiğini ifade 
ederken, 2017 yılında küresel 
büyümenin %2,7’e yükseleceğini 
belirtti. Dünya Bankası, 2016 yılında 
gelişmiş ekonomilerde büyüme 
oranının %1,6 olarak tahmin edildiği 

ve bu oranın 2017 yılında %1,8’e 
yükseleceğini belirtti. Bu dönemde 
gelişmekte olan ve yükselen 
ekonomilerde büyüme oranının 
%3,4’ten %4,2’ye yükseleceğini 
öngördü.

Kaynak: Reuters web sitesinden 
tercüme edilmiştir 

Çin’de ÜFE Beş Yılın Zirvesinde

Ç in’de Aralık ayında üretici 
fiyatlarının, artan emtia fiyatları 

ve taleple birlikte beklentileri 
aştığı görülürken; tüketici fiyatları 
ılımlı seyrini sürdürdü. Çin Ulusal 
İstatistik Ofisi tarafından yapılan 
açıklamada, Aralık ayında Üretici 
Fiyatları Endeksi (ÜFE) %5,5 
seviyesine yükselerek beş yıldan daha 
uzun bir sürenin zirvesine çıktığı 
belirtildi. ÜFE, 54 ay süren negatif 
dönemden Eylül ayında pozitif alana 
çıkmış; Ekim ayında %1,2 ve Kasım 
ayında %3,3 olarak açıklanmıştı. 

Ekonomistler bu yükselişin Ocak 
ayında da sürmesini beklemektedir. 
Ayrıca Kurumdan yapılan açılamada, 
Aralık ayında Tüketici Fiyatları 
Endeksi’nin (TÜFE) %2,1 yükseldiği 
belirtildi. Kasım ayında TÜFE, %2,3 
seviyesindeydi. Böylelikle TÜFE 
2016 yılı genelinde %2 yükselerek, 
hükümetin %3’lük hedefinin altında 
kalmış oldu. TÜFE’deki artış, 
2015 yılında %1,4 ve 2014’de %2 
seviyesindeydi.

Kaynak: Chinadaily web sitesinden 
tercüme edilmiştir.

İngiltere’de İmalat 
PMI Son 30 Ayın En 
Yükseğinde

İngiltere’de imalat sektörü 2016 yılını olumlu 
kapatırken, Aralık ayında yeni siparişlerde ve 
üretimde son 2,5 yılın en iyi performansını 
sergiledi. Markit tarafından hesaplanan 
mevsimsellikten arındırılmış İmalat Sektörü Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayında 
53,6’dan 56,1 seviyesine yükseldi. Aralık ayında 
ulaşılan endeks değeri son 30 ayın en yükseği 
olarak kaydedilirken, 51,5 olan uzun vadeli 
ortalamanın da oldukça üzerinde yer aldı. Endeksi 
değerlendiren Markit Ekonomistlerinden Rob 
Dobson, “Son dönüşümün arkasında şüphesiz 
ki zayıf sterlinden kaynaklı rekabetçilik artışı 
var, ancak iç tüketimde güçlü kalmaya devam 
etmektedir.” dedi.

Kaynak: Markiteconomics web sitesinden tercüme 
edilmiştir 

Japonya’da Sanayi 
Üretimi Arttı
Japonya'da sanayi üretimi, ihracat hacminin 
artmasının etkisiyle Kasım ayında beş ayın en 
güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Sanayi üretimi 
verisindeki artış, dördüncü çeyrekte büyüme 
beklentilerini işaret etti. Japonya sanayi üretimi 
Kasım'da bir önceki aya göre %1,5 artarak %1,7'lik 
tahminin altında kaldı. Japonya’nın Kasım ayı 
perakende satışları son dokuz ayda ilk kez artış 
kaydetti. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığı tarafından açılanan verilere göre, Kasım 
ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende 
satışlar aylık bazda %0,2 yükseliş kaydetti. 
Açıklanan veri, %0,5 düşüş olacağı yönündeki 
beklentileri aşmış oldu. Ekim ayında ise aylık 
bazda %2,5 düşüş görülmüştü. Yıllık bazda ise 
perakende satışlar %1,7 artarken, beklentiler %0,8 
artış olacağı yönündeydi. 

Kaynak: Bloomberg web sitesinden tercüme 
edilmiştir. 
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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı
2016 yılında %1,6 arttı
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Otomobil pazarı %4,3 arttı, hafif 
ticari Araç pazarı %6,5 azaldı. Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2016 yılında bir önceki yıla 
göre %1,62 artarak 983.720 adet olarak 
gerçekleşti. 2015 yılında 968.017 adet 
toplam pazar gerçekleşmişti.

O tomobil satışları, 2016 yılında bir 
önceki yıla göre %4,32 artarak 756.938 

adete ulaştı. 2015 yılında 725.596 adet satış 
gerçekleşmişti.Hafif ticari araç pazarı, 2016 
yılında geçen yıla göre %6,45 oranında 
azalarak 226.782 adete geriledi. Geçen yıl 
242.421 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari 
araç pazarı 141.912 adet oldu. 156.173 adet 
olan 2015 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar %9,13 
oranında daraldı.

2016 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %5,51 azaldı ve 
108.044 adet oldu. Geçen sene 114.340 adet 
satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 
2015 yılının Aralık ayına göre %19,04 azaldı 
ve 33.868 adet oldu. Geçen sene 41.833 adet 
satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Aralık ayı sonu itibari ile 1600cc 
altındaki otomobil satışlarında %4,92 artış, 
1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip 
otomobil satışlarında %2,53 ve 2000cc üstü 
otomobillerde de %35,73 azalış izlendi. 2016 
yılında 44 adet elektrikli ve 1.010 adet hibrit 
otomobil satışı gerçekleşti.

2016 yılı Aralık ayı sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon değerlerine göre 
en yüksek paya %44,57 oranıyla 100-120 gr/
km arasındaki otomobiller 337.375 adet ile 
sahip oldu.

2016 yılı Aralık ayı sonunda dizel otomobil 
satışlarının payı %61,51’e geriledi ve otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı %57,27’ye 
yükseldi. 2016 yılı Aralık ayı sonu otomobil 
pazarı segmentinin %81,85’ini yine vergi 
oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 

değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%49,88 pay alan C (377.549 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%47,86 pay, 362.292 adet) oldu.

2016 yılı Aralık sonu Hafif Ticari Araç Pazarı 
gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en 
yüksek satış adetine %70,69 pay ile Van 
(160.310 adet), ardından %11,58 pay ile 
Kamyonet (26.259 adet), %8,84 pay ile 
Minibüs (20.037 adet) ve %8,9 pay ile Pick-up 
(20.176 adet) yer aldı.

2016 yılı Aralık sonu otomatik şanzımanlı 
otomobil satış adetleri 2015 yılına göre 
%15,48 arttı. 2016 yılı Aralık sonu otomobil 
satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, 
otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının 
payı %51,74’den %57,27’ye (433.517 adet) 
yükseldi. 2016 yılı Aralık sonu otomobil 
pazarı segmentinin %81,85’ini yine vergi 
oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

67.593
83.000

122.309

141.912
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK VE ÇEYREKLER GELİŞİMİ (%)

2016/2015 (%)

2015/2014 (%)

-5,49 -4,53 -0,42 -7,33 15,6 6,25 -30,18 -13,35 5,57 29,17 44,37 -9,13

5,95 57,99 75,07 71,85 40,30 43.21 39,94 37,17 -3,77 -3,48 4,94 6,25
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Otomobil pazarı, 
10 yıllık Aralık ayı 
ortalama satışlara 
göre %37,44 artış 
gösterdi.

Türkiye Otomotiv 
pazarında, Hafif 
ticari araç pazarı 
2016 yılında 
geçen yıla göre 
%6,45 oranında 
azalarak 226.782 
adet seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen 
sene 242.421 adet 
satışa ulaşılmıştı.

2016 yılı Aralık ayı 
Hafif Ticari Araç 
Pazarı geçen yılın 
aynı ayına göre 
%19,04 oranında 
azalarak 33.868 
adet oldu. Geçen 
sene Aralık ayında 
41.833 adet satış 
gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç 
pazarı, 10 yıllık 
Aralık ayı ortalama 
satışlara göre 
%2,58 daraldı.
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2015 Aralık Sonu 2016 Aralık Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 695.113 % 95,80 729.324 % 96,35 % 4,9 % 60 % 18

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 23.105 % 3,18 22.521 % 2,98 % -2,5 % 110 % 18

≥ 2001 cc B/D 6.284 % 0,87 4.039 % 0,53 % -35,7 % 160 % 18

≤ 85 kW ELEKTRİK 38 % 0,01 23 % 0,00 % -39,5 % 3 % 18

86 kW ≤ 120 kW ELEKTRİK 0 % 0,00 0 % 0,0 - % 7 % 18

≥ 121 kW ELEKTRİK 82 % 0,01 21 % 0,00 % -74,4 % 15 % 18

<=1600 cc HİBRİT 963 % 0,13 886 % 0,12 % -8,0 % 60 % 18

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

1601 cc - <= 1800 cc (>50 KW) HİBRİT 3 % 0,00 0 % 0,01 % -100,0 % 60 % 18

1801 cc - <=2000 cc HİBRİT 0 % 0,00 89 % 0,01 - % 110 % 18

2001 cc - <= 2500 cc (<=100 KW) HİBRİT 0 % 0,00 0 % 0,00 - % 160 % 18

2001 cc - <= 2500 cc (>100 KW) HİBRİT 2 % 0,00 0 % 0,00 % -100,0 % 110 % 18

>2500 cc HİBRİT 6 % 0,00 35 % 0,00 % 483,3 % 160 % 18

Toplam 725.596 % 100,0 756.938 % 100,0 % 4,32 Vergi Oranları

2016 yılı Aralık sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,35 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 729.324 
adet ile sahip oldu. Ardından %2,98 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,53 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2015 yılına göre, 
1600cc altındaki otomobil satışlarında %4,9 artış izlenirken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %2,53 ve 2000cc üstü 
otomobillerde %35,73 azalış görüldü. 2016 yılında 85kW altı 23 adet ve 121kW üstü 21 adet olmak üzere toplam 44 adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşti. 2016 yılı Aralık ayı sonunda, 1600 cc altı motor hacmine sahip hibrit otomobil satışları 886 adet ile geçen yıla göre %8 daraldı. 1801cc - 
2000cc aralığında 2016 yılında 89 adet, 2500cc üstü ise 35 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2016 yılında toplam 1.010 adet hibrit otomobil satışı 
gerçekleşti.
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CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2015 Aralık Sonu 2016 Aralık Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 82.122 % 11,32 106.744 % 14,10 % 29,98

≥ 100 - < 120 gr/km 304.901 % 42,02 337.375 % 44,57 % 10,65

≥ 120 - < 140 gr/km 206.474 % 28,46 186.409 % 24,63 % -9,72

≥ 140 - < 160 gr/km 104.622 % 14,42 101.780 % 13,45 % -2,72

≥ 160 gr/km 27.477 % 3,79 24.630 % 3,25 % -10,36

Toplam 725.596 % 100,0 756.938 % 100,0 % 4,32

2016 yılı Aralık sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %44,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (337.375 adet) ve ardından yine %24,63 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (186.409 adet) sahip oldu.

Dizel
2015 Aralık Sonu 2016 Aralık Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 13 % 0,31 0 % 0,00 % -100,00

B (Entry) 127.992 % 58,39 148.756 % 62,12 % 16,22

C (Compact) 243.449 % 64,38 232.716 % 61,64 % -4,41

D (Medium) 62.019 % 65,04 70.500 % 64,24 % 13,67

E (Luxury) 9.799 % 41,79 9.644 % 42,75 % -1,58

F (Upper Luxury) 4.756 % 90,57 3.986 % 79,07 % -16,19

Toplam 448.028 % 61,75 465.602 % 61,51 % 3,92

2016 yılı Aralık sonu dizel otomobil satışları geçen yıla göre %3,92 arttı. 2016 yılı Aralık sonu otomobil satış adetleri, 2015 yılı ile kıyaslandığında, 
dizel payı %61,75’den %61,51’e (465.602 adet) geriledi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2016
Ocak-Kasım döneminde yüzde 7,5 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 
%7,5 arttı ve 16.121.958 
adet seviyesinde gerçekleşti. 
2015 yılının aynı döneminde 
toplam 14.999.382 adet satış 
gerçekleşmişti.

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

Hollanda’da %4,1, İsviçre’de %3,1 düşüş 
yaşandı. 2016 yılının aynı döneminde 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar 
sıralamasında; İzlanda %35,6, Litvanya %26,4 
ve Macaristan %22,2 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2016 yılı Kasım ayında %6,7 
arttı ve 1.399.918 adet seviyesinde gerçekleşti. 
2015 yılı aynı ayında ise toplam 1.312.385 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 
yılı Kasım ayında daralma yaşayan ülkeler; 
%14,4 ile Hollanda, %9,5 ile İrlanda ve %0,5 
ile İsviçre oldu. Satışlarını en çok artıran ilk 
üç pazar sıralamasında; Macaristan %32,5, 
İzlanda %25,2 ve Polonya %18,8 oranlarıyla 
yer aldı.

2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye, 
%1,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (KASIM 2016/2015)

KASIM 2016 KASIM 2015 DEĞİŞİM % OCK-KSM. 2016 OCK-KSM. 2015 DEĞİŞİM %

ALMANYA 309.570 304.806 1,6 ALMANYA 3.420.883 3.262.060 4,9

İNGİLTERE 219.021 212.554 3,0 İNGİLTERE 2.918.820 2.848.515 2,5

FRANSA 203.491 185.403 9,8 FRANSA 2.238.393 2.116.952 5,7

İTALYA 170.761 149.438 14,3 İTALYA 1.893.698 1.593.430 18,8

İSPANYA 111.271 97.950 13,6 İSPANYA 1.231.600 1.108.957 11,1

BELÇİKA 45.444 41.491 9,5 BELÇİKA 578.882 533.910 8,4

POLONYA 44.682 37.612 18,8 POLONYA 452.285 386.284 17,1

HOLLANDA 39.487 46.115 -14,4 HOLLANDA 429.154 447.677 -4,1

İSVEÇ 36.930 35.822 3,1 İSVEÇ 388.502 357.908 8,5

AVUSTURYA 29.259 26.782 9,2 AVUSTURYA 345.729 323.726 6,8

İSVİÇRE 29.259 29.392 -0,5 İSVİÇRE 313.948 323.873 -3,1

ÇEK CUMHURİYETİ 25.758 23.377 10,2 ÇEK CUMHURİYETİ 266.290 237.160 12,3

DANİMARKA 21.466 20.518 4,6 DANİMARKA 242.523 223.295 8,6

PORTEKİZ 20.020 16.880 18,6 PORTEKİZ 225.223 196.353 14,7

NORVEÇ 17.120 16.086 6,4 NORVEÇ 178.462 172.103 3,7

MACARİSTAN 12.010 9.067 32,5 İRLANDA 177.026 150.195 17,9

ROMANYA 11.862 10.032 18,2 FİNLANDİYA 126.615 114.268 10,8

FİNLANDİYA 10.502 10.174 3,2 MACARİSTAN 110.903 90.724 22,2

SLOVAKYA 8.828 8.216 7,4 ROMANYA 106.559 89.863 18,6

SLOVENYA 6.589 6.007 9,7 SLOVAKYA 91.605 81.656 12,2

YUNANİSTAN 6.458 6.352 1,7 YUNANİSTAN 79.805 74.589 7,0

LÜKSEMBURG 4.321 3.885 11,2 SLOVENYA 70.844 64.582 9,7

HIRVATİSTAN 3.439 2.910 18,2 LÜKSEMBURG 52.902 48.626 8,8

BULGARİSTAN 2.618 2.610 0,3 HIRVATİSTAN 48.570 40.224 20,7

ESTONYA 2.213 1.940 14,1 LİTVANYA 27.404 21.688 26,4

LİTVANYA 2.005 1.884 6,4 BULGARİSTAN 27.266 25.296 7,8

LETONYA 1.631 1.498 8,9 ESTONYA 25.804 23.375 10,4

İRLANDA 1.482 1.638 -9,5 İZLANDA 19.879 14.656 35.6

KIBRIS 1.299 1.050 23,7 LETONYA 18.783 16.393 14,6

İZLANDA 1.122 8.96 25,2 KIBRIS 13.601 10.744 26,6

TÜRKİYE 124.835 88.043 41,79 TÜRKİYE 862.928 847.762 1,8

TOPLAM 1.399.918 1.312.385 6,7 TOPLAM 16.121.958 14.999.382 7,5

OTOMOTİV KONGRESİ
2017

YAKINDA
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: ARALIK 2016

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 38 38 0 0 38 38

ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 2.992 2.992 0 0 2.992 2.992

BENTLEY 0 0 0 0 0

BMW 1.694 1.694 0 0 1.694 1.694

CHERY 0 0 0 0 0 0

CITROEN 2.275 2.275 241 1.010 1.251 241 3.285 3.526

DACIA 6.324 6.324 873 873 0 7.197 7.197

DS 99 99 0 0 99 99

FERRARI 2 2 0 0 2 2

FIAT 7.522 422 7.944 7.680 1.074 8.754 15.202 1.496 16.698

FORD 1.938 3.263 5.201 9.894 685 10.579 11.832 3.948 15.780

GEELY 0 0 0 0 0

HONDA 3.150 1.242 4.392 0 3.150 1.242 4.392

HYUNDAI 3.197 3.566 6.763 397 397 3.197 3.963 7.160

INFINITI 27 27 0 0 27 27

ISUZU 0 151 534 685 151 534 685

IVECO 0 349 349 0 349 349

JAGUAR 50 50 0 0 50 50

JEEP 262 262 0 0 262 262

KARSAN 0 205 205 205 0 205

KIA 1.650 1.650 340 340 0 1.990 1.990

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0

LANCIA 0 0 0 0 0

LAND ROVER 171 171 0 0 171 171

LEXUS 2 2 0 0 2 2

MASERATI 13 13 0 0 13 13

MAZDA 193 193 0 0 193 193

MERCEDES-BENZ 3.122 3.122 1.104 1.104 0 4.226 4.226

MINI 178 178 0 0 178 178

MITSUBISHI 56 56 39 486 525 39 542 581

NISSAN 5.287 5.287 394 394 0 5.681 5.681

OPEL 8.707 8.707 0 0 8.707 8.707

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 3.861 3.861 41 1.284 1.325 41 5.145 5.186

PORSCHE 103 103 0 0 103 103

PROTON 0 0 0 0 0 0 0

RENAULT 11.492 6.998 18.490 2.588 2.588 11.492 9.586 21.078

SEAT 1.608 1.608 0 0 1.608 1.608

SKODA 3.509 3.509 0 0 3.509 3.509

SMART 55 55 0 0 55 55

SSANGYONG 37 37 8 8 0 45 45

SUBARU 220 220 0 0 220 220

SUZUKI 536 536 0 0 536 536

TATA 0 0 0 0 0

TOYOTA 5.680 1.175 6.855 948 948 5.680 2.123 7.803

VOLKSWAGEN 14.539 14.539 3.543 3.543 0 18.082 18.082

VOLVO 788 788 0 0 788 788

TOPLAM 32.979 75.065 108.044 18.251 15.617 33.868 51.230 90.682 141.912
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PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: TOPLAM OCAK-ARALIK 2016

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 634 634 0 0 0 0 634 634

ASTON MARTİN 0 29 29 0 0 0 0 29 29

AUDI 0 22.005 22.005 0 0 0 0 22.005 22.005

BENTLEY 0 9 9 0 0 0 0 9 9

BMW 0 27.166 27.166 0 0 0 0 27.166 27.166

CHERY 0 144 144 0 0 0 0 144 144

CITROEN 0 17.041 17.041 1.493 6.884 8.377 1.493 23.925 25.418

DACIA 0 42.107 42.107 0 5.422 5.422 0 47.529 47.529

DS 0 400 400 0 0 0 0 400 400

FERRARI 0 18 18 0 0 0 0 18 18

FIAT 49.266 3.103 52.369 47.852 5.885 53.737 97.118 8.988 106.106

FORD 7.917 33.453 41.370 63.356 4.878 68.234 71.273 38.331 109.604

GEELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONDA 11.787 8.714 20.501 0 0 0 11.787 8.714 20.501

HYUNDAI 23.055 26.463 49.518 0 2.244 2.244 23.055 28.707 51.762

INFINITI 0 120 120 0 0 0 0 120 120

ISUZU 0 0 0 2.359 1.055 3.414 2.359 1.055 3.414

IVECO 0 0 0 0 2.175 2.175 0 2.175 2.175

JAGUAR 0 481 481 0 0 0 0 481 481

JEEP 0 2.192 2.192 0 0 0 0 2.192 2.192

KARSAN 0 0 0 1.693 0 1.693 1.693 0 1.693

KIA 0 14.398 14.398 0 3.952 3.952 0 18.350 18.350

LAMBORGHINI 0 7 7 0 0 0 0 7 7

LANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 0 2.108 2.108 0 0 0 0 2.108 2.108

LEXUS 0 64 64 0 0 0 0 64 64

MASERATI 0 72 72 0 0 0 0 72 72

MAZDA 0 1.427 1.427 0 0 0 0 1.427 1.427

MERCEDES-BENZ 0 32.666 32.666 0 8.070 8.070 0 40.736 40.736

MINI 0 1.688 1.688 0 0 0 0 1.688 1.688

MITSUBISHI 0 709 709 497 3.533 4.030 497 4.242 4.739

NISSAN 0 30.513 30.513 0 1.540 1.540 0 32.053 32.053

OPEL 0 55.471 55.471 0 0 0 0 55.471 55.471

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 25.440 25.440 1.721 8.402 10.123 1.721 33.842 35.563

PORSCHE 0 827 827 0 0 0 0 827 827

PROTON 0 51 51 0 0 0 0 51 51

RENAULT 64.194 42.422 106.616 0 15.091 15.091 64.194 57.513 121.707

SEAT 0 20.637 20.637 0 0 0 0 20.637 20.637

SKODA 0 28.876 28.876 0 0 0 0 28.876 28.876

SMART 0 192 192 0 0 0 0 192 192

SSANGYONG 0 507 507 0 254 254 0 761 761

SUBARU 0 1.584 1.584 0 0 0 0 1.584 1.584

SUZUKI 0 3.931 3.931 0 0 0 0 3.931 3.931

TATA 0 0 0 0 9 9 0 9 9

TOYOTA 35.674 11.513 47.187 0 5.645 5.645 35.674 17.158 52.832

VOLKSWAGEN 0 101.763 101.763 0 32.772 32.772 0 134.535 134.535

VOLVO 0 4.100 4.100 0 0 0 0 4.100 4.100

TOPLAM 191.893 565.045 756.938 118.971 107.811 226.782 310.864 672.856 983.720
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Otomotiv endüstrisi 11 yıldır
ihracat şampiyonu

İhracatın lokomotif sektörü olmayı 2006 
yılından bu yana Aralıksız sürdüren 

Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen sene 
gerçekleştirdiği 23.9 milyar dolar ihracat ile 
üst üste 11’inci kez şampiyonluğa ulaştı. OİB 
verilerine göre otomotiv sektörünün geçen 
yıl ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 
13 artışla 23.9 milyar dolar oldu. Sektör 
böylece 2008 yılının ardından tarihinin 
en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. 
Otomotivin toplam ihracattan aldığı pay da 
yüzde 17 oldu. Aralık ayında endüstrinin 
ihracatı ise yüzde 27 artışla 2.3 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Aylık performansta binek 
otomobiller grubunun yüzde 76 artışla 1.1 
milyar dolar ihracat yapması etkili oldu.

Otomotiv sektörünün en büyük ihracat 
pazarı olan Almanya’ya geçen yıl yüzde 20 
artışla yaklaşık 4 milyar dolar ihracat yapıldı. 
Geçen yıl İtalya’ya yüzde 49, Fransa’ya yüzde 
19, İspanya’ya yüzde 21 ihracat artışı olurken, 
Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 15, ABD’ye 
yüzde 10 ve Rusya’ya yüzde 16 geriledi.

BİNEK OTOMOBİLLERDE ARTIŞ
YÜZDE 76 OLDU

OİB Aralık ayı verilerine göre mal 
gruplarında binek otomobiller ihracatı yüzde 
76 artarak 1 milyar 88 milyon dolara ulaştı. 
Yan sanayi ihracatı yüzde 5 artışla 730 milyon 

dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar ihracatı yüzde 5 azalarak 378 milyon 
dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da 
yüzde 18 artarak 129 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA’YA İHRACAT 
YÜZDE 29 ARTTI

OİB verilerine göre Aralık ayında en büyük 
ilk üç pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 
29 artışla 335 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 
75 artışla 312 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 
19 artarak 265 milyon dolar oldu. İlk üç 
pazardaki olumlu performansta binek 

otomobiller ihracatının artması etkili oldu. 
Buna göre binek otomobillerde Almanya’ya 
ihracat yüzde 162, İtalya’ya yüzde 116 ve 
Fransa’ya yüzde 32 arttı. Aralık ayında yine 
önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 48, 
Slovenya’ya yüzde 47, Hollanda’ya yüzde 48, 
Polonya’ya yüzde 53, İran’a yüzde 118 artış 
olurken, ABD’ye yüzde 20, İsrail’e yüzde 19, 
Fas’a yüzde 16 düşüş oldu. İspanya’ya yönelik 
artışta da binek otomobiller ihracatındaki 
yüzde 117 artış etkili oldu. ABD’ye olan 
düşüşte ise binek otomobiller ihracatının 
yüzde 100 azalması etkili oldu.

Otomotiv sektörünün geçen yıl en büyük 
ihracat pazarı ise Almanya olurken, bu ülkeye 
yüzde 20 artışla yaklaşık 4 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirildi. Geçen yıl İtalya’ya 
yüzde 49, Fransa’ya yüzde 19, İspanya’ya 
yüzde 21 ve Slovenya’ya yüzde 18 ihracat 
artışı kaydedildi. Buna karşılık Birleşik 
Krallık’a ihracat yüzde 15, ABD’ye yüzde 10, 
Rusya Federasyonu’na ise yüzde 16 geriledi.

AB GEÇEN YILKİ İHRACATTAN YAKLAŞIK 
YÜZDE 80 PAY ALDI

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu 
bazında en büyük pazarı olan AB’ye ihracat 
Aralık ayında yüzde 32 artışla 1 milyar 812 
milyon dolar oldu. Aralık ayında AB ülkeleri 
otomotiv ihracatından yüzde 77 pay aldı. 
AB ülkelerine 2016 yılında yapılan otomotiv 
ihracatı ise toplamda 18 milyar 797 milyon 
dolara ulaşırken, AB’nin toplam otomotiv 
ihracatından aldığı pay yüzde 79 oldu. Geçen 
yılın son ayında alternatif pazarlardan Orta 
Doğu ve Afrika Ülkelerine yüzde 11, Eski 
Doğu Bloğu Ülkeleri’ne de yüzde 53 ihracat 
artışı yaşandı.

HEDEF 25 MİLYAR DOLAR

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Sabuncu, Aralık ayında otomotiv sektörünün 
son sekiz yılın aylık bazdaki en yüksek 
ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Orhan 
Sabuncu, "Binek otomobiller grubunun yüzde 
76 artışla 1.1 milyar dolar ihracat yapması, 
otomotiv sektörümüzün Aralık ayındaki 
performansında temel belirleyici oldu" dedi. 

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 
gerçekleştirdiği yaklaşık 24 
milyar dolar ihracatla üst üste 
11'inci kez Türkiye ekonomisinin 
lider sektörü oldu. OİB 
verilerine göre Türkiye otomotiv 
sektörünün 2016 yılı ihracatı 
bir önceki seneye göre yüzde 13 
artışla 23.9 milyar dolar olurken, 
toplam ihracattan aldığı pay 
yüzde 17’ye ulaştı.

Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında 23 milyar 
889 milyon dolar ile tüm zamanların ihracat 

rekorunun kırıldığı 2008’den sonraki en yüksek 
ikinci dış satım rakamını yakaladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından 
dernenen bilgiye göre, Türk otomotiv sektörü, 

2016 yılında 186 ülke ve özerk bölge ile 12 
serbest bölgeye, 2015’e kıyasla yüzde 12,9’luk 

artışla 23 milyar 889 milyon 626 bin dolar 
tutarında ihracat gerçekleştirdi.

23,889 MİLYAR USD 

%12,9

Türkiye'nin 2016'da yüzde 1,2'lik 
düşüşle 142 milyar 138 milyon 

dolar olarak kayıtlara geçen toplam 
ihracatından yüzde 16,8 ile en büyük 

payı alan otomotiv, bu dönemi de açık 
ara lider kapattı. Sektör, bu sonuçla 

arka arkaya 11. sektörel ihracat 
şampiyonluğuna imza attı. Otomotivi, 
yüzde 11,9'luk pay ile "hazır giyim ve 
konfeksiyon", yüzde 9,8 ile "kimyevi 
maddeler ve mamulleri" sektörleri 

takip etti.






