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Yeni bir
teşvik modeli 
sektörün önünü 
açabilir

Değerli Meslektaşlarım,

Başarılı bir yılın ardından sektörümüzü zorlayan gelişmeler ile yeni bir yıla başladık. Kasım 
sonunda yapılan ÖTV artışı ve sistem revizyonu ile oluşturulan rakamsal baremler kur et-
kisi ile birleşince, satışa sunulmuş araçların yüzde 80’i yeni vergi dilimine girdi. Elbette bu-
nun sonucu olarak fiyatlar önemli ölçüde artış gösterdi. Ocak ayında stoktaki araçların 
satışının devam etmesi ile rakamsal bir gerileme yaşanmasa da burada markaların ve yet-
kili satıcıların çok önemli fedakarlıkları olduğunu görmek gerekir.

Ancak önümüzdeki süreçte kurlarda stabilite sağlanamaması ve ÖTV rakamsal baremler-
inde bir düzenleme yapılmaması durumunda otomotiv sektörünün tüm yıl bazında olum-
suz etkilenebileceği görülmektedir.

Otomotiv sektörü gerek üretim gerekse satış-pazarlama ve servis hizmetleri kapsamında il-
eri teknoloji kullanan, ülkemizin en değerli insan kaynaklarına sahip sektör durumdadır. Ül-
kemizin ihracat, üretim ve istihdam konularında ilk sırada yer alan ve vergi geliri yaratmada 
tartışmasız en önemli sektörü olan otomotivin kamu nezdinde hakkının teslim edilmemesi 
kırgınlık yaratmaktadır.

Kısa dönemli bu gibi dalgalanmaları daha uzun perspektifte değerlendirdiğimizde ise, 
ülkemizin araç parkı her geçen yıl artış göstermiş ve 2016 sonunda 21 milyon adede 
ulaşmış durumdadır. Bunun sonuçlarını araç sahipliğinin tabana daha çok yayılması ve 
gelişmişlik seviyesinin artışı olarak yorumlayabiliriz. Bin kişiye düşen araç sahipliğinde 
Avrupa ortalamasının ancak üçte biri kadar olmamız halen gidilebilecek çok yol olduğunu 
göstermektedir. Bu gelişimin sonucu ülkemiz araç parkı yaş ortalaması 12.8’e yükselmiş ve 
beraberinde 4.7 milyon adet 15 yaş üstü araç stoğu oluşmuştur. Özellikle karayollarımızda 
yaşanan 1.4 milyona yakın kaza adedi ve her yıl 8 bine yakın ölüm ile 400 bine yakın 
yaralanmaların önemli bir kısmını 15 yaş üstü 4.7 milyon adet otomobiller oluşturmaktadır. 
Bu eski araçlar gerek günümüze göre eksik güvenlik ekipmanları ile gerekse yüksek yakıt 
tüketimleri ile kamu zararı oluşturmakta ayrıca yeni araçlara göre 2 kat daha fazla çevre 
kirliliğine sebep olmaktadırlar.

2017 yılında otomotiv sektöründe oluşabilecek bir daralmanın etkisini azaltmak, bu 
araçların güvenlik zafiyetleri-yüksek yakıt sarfiyatları ve çevre kirliliğine sebep olmalarının 
önüne geçebilmek için yeni bir teşvik modelinin acilen oluşturulması gerekmektedir. Önceki 
yıllarda yapılan uygulamalar ve son dönemde başarı ile uygulanan ağır ticari araçların hur-
daya ayrılması uygulamasının, binek ve hafif ticari araçlar içinde uygulanması tüm taraflar 
için fayda sağlayacaktır.

Sektörü temsil eden tüm STK’lar bu konuda görüş ve önerilerimizi kamunun ilgili kurumları 
ile paylaşmaya devam etmekteyiz. Beklentimiz, bürokrasiden aldığımız olumlu sinyallerin 
siyasi olarak ta sahiplenilmesidir.

Saygılarımla,
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1

Belirsizlik ve Bilinmezlik: 
Yeni ÖTV Düzenlemesinin Otomotiv 
Sektörüne Etkileri
Sercan Pişkin piskins@tskb.com.tr

Yeni ÖTV düzenlemesinin 
otomotiv sektörüne etkileri

Türkiye Otomotiv Sanayii ve Otomotiv Pazarı

O tomotiv ana ve yan sanayi üretiminin 
doğrudan, imalat sanayi gayri safi hasılası 

içindeki payı %10, GSYH içindeki payı ise %3 
civarında olduğu tahmin edilmektedir.

İmalat sanayi alt sektörlerinden “motorlu kara 
taşıtı, treyler ve yarı treyler”e ek olarak “ana 
metal sanayi”, “fabrikasyon metal parçalar”, 
“plastik ve kauçuk ürünler”, “elektrikli teçhizat” 
ve “diğer ulaşım araçları”, otomotiv ana ve yan 
sanayi ürünlerini değişik oranlarda barındıran alt 
sektörlerdir. Bunlar dışında tekstilden kimyasallara 
otomotiv ana ve yan sanayiine girdi sağlayan pek 
çok sektör bulunmaktadır. (Emniyet kemerlerinde 

kullanılan dikiş iplikleri, emniyet kemeri, koltuk, iç 
döşemedeki tekstil ürünleri, boya, sensör vb.)

Otomotiv sektörünün sanayi istihdamı içindeki 
doğrudan payı %4 iken, diğer ileri-geri bağlantılar 
dahil edilerek düşünüldüğünde sanayi istihdamı 
içindeki payı %15’e ulaşmaktadır.

Otomotiv, orta-yüksek teknolojili sektörler arasında 
yer almakta ve ihracat tutarının yüksekliğinin yanı 
sıra hem ana sanayi hem de yan sanayi ihracatında 
birim katma değeri de en yüksek sektörler arasında 
bulunmaktadır.

İstihdamdaki payı, en fazla ihracat yapan 
sektör olması gibi noktalar da göz önünde 
bulundurulduğunda sektördeki gelişmelerin 
hem diğer sektörler hem de ekonominin bütünü 
üzerinde kuvvetli etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Türkiye otomotiv pazarının toplam büyüklüğü 
2015 yılında bir önceki yıla göre %25 artarak 1 
milyon 11 bin araç seviyesine ulaşmıştır. 2002-2015 
döneminde pazarın ortalama büyümesi %13,4 
(CAGR) düzeyindedir. Bu açıdan bakıldığında 
Türkiye otomotiv pazarının uzun vadede 
oldukça güçlü büyüme oranına sahip olduğu 
değerlendirilmektedir.

Türkiye’de her 1000 kişiye 189 araç düşmektedir. Bu 
oran ABD’de 808 iken Avrupa’da 569’dur. Ülkeler 
arası karşılaştırma yapıldığında Türkiye’nin araç 
sahiplik oranının oldukça düşük olmasının temel 
nedeni kişi başına gelir seviyesinin gelişmekte olan 
ülkeler seviyesinde olmasıdır. 

ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya gibi yüksek 
gelirli ülkelerde 1000 kişiye düşen araç sayısı 
belirli bir doygunluk seviyesine ulaştığı için ilgili 
orandaki gelişim yatay seyrederken, araç sahiplik 
oranı hızla yükselen ülkeler grubunda yer alan 
Türkiye’nin doymamış iç pazara sahip olduğu 
ve uzun vadede araç sahipliliğinin kişi başı milli 
gelirdeki artışla birlikte yükselmeye devam edeceği 
düşünülmektedir.

25.11.2016 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanan 

kararname uyarınca binek 
otomobillere uygulanan 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
oranlarında birtakım 

değişikliklere gidilmiştir.
Yapılan değişiklikler 

öncesinde Türkiye 
otomotiv pazarında 

araçların motor 
silindir hacmine göre 3 

kategoride farklı ÖTV 
oranları uygulanırken, 
bu kararla birlikte ilgili 

kategoriler içinde de 
aracın vergi öncesi fiyatına 

göre sınıflandırmalar 
yapılarak araçlara 

uygulanan ÖTV oranları 
detaylandırılmıştır.

SERCAN PİŞKİN
Uzman, TSKB Ekonomik Araştırmalar



7OCAK 2017

Türkiye’de her 1000 
kişiye 189 araç 
düşmektedir. Bu 
oran ABD’de 808 
iken Avrupa’da 
569’dur. Ülkeler 
arası karşılaştırma 
yapıldığında 
Türkiye’nin araç 
sahiplik oranının 
oldukça düşük 
olmasının temel 
nedeni kişi başına 
gelir seviyesinin 
gelişmekte olan ülkeler 
seviyesinde olmasıdır. 

Öte yandan, Türkiye otomotiv pazarı her ne kadar 
uzun dönemde güçlü bir büyüme oranı vaat etse de 
kısa dönemde oldukça dalgalı bir büyüme yapısına 
sahip olduğu görülmektedir.

Türkiye’de araç talep eden kişiler reel gelir, döviz 
kuru, taşıt kredilerine uygulanan faiz oranı, 
geleceğe ilişkin siyasi ve ekonomik beklentiler, 
vergi politikaları gibi makro bazlı faktörlere 
göre araç talebini erteleyebilmekte veya erkene 
çekebilmektedir. Araç pazarında gözlenen yıllık 
büyüme dalgalanmaları bazen sıralanan faktörlerin 
sadece biriyle bazense tüm faktörlerin bir araya 
gelmesiyle oluşmaktadır.

Türkiye otomobil parkının hızla büyüdüğü son 20 
yıllık dönemde yerli üretim otomobillerin toplam 
otomobil pazarından aldığı pay radikal bir şekilde 
gerilerken, pazarın ithal yoğunluğu hızla artmıştır.

Türkiye’nin 1996 yılında Gümrük Birliği’ne 
girmesinin ardından Avrupa Birliği ile ithalatta 
uygulanan gümrük vergisi ile eş etkili vergi 
oranlarının ortak gümrük tarifesi seviyesine 
indirilmesi Avrupa Birliği kökenli ithal ürünlere 
olan talebi arttırmıştır. Bunun neticesinde 1996 
yılı öncesinde %90’a kadar ulaşan otomobil 
pazarı içinde yerli otomobil payı 2013 yılında 
%22’ye gerilemiş, 2015 yılında ise %26 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

Son yıllarda otomobil pazarında gözlenen bir 
başka değişim ise toplam otomobil pazarı içinde 
1600cc’den düşük motorlu araçların payı artarken, 
1600cc’den büyük motorlu araçların payının 
azalmasıdır. Pazar kompozisyonundaki bu 
değişim büyük ölçüde farklı motor hacimlerine 
göre uygulanan ÖTV oranlarının 1600cc’den 
düşük silindir hacmine sahip araçlar lehine 
ayarlanmasından kaynaklanmaktadır.

Böylelikle 1600cc’den düşük motorlu araçların 
otomobil pazar payı, son 10 yılda, %78’den %96’ya 
yükselirken, 1600cc-2000cc motorlu araçların 
payı %18’den %3’e ve 2000cc’den büyük motorlu 
araçların payı ise %4’ten %1’e gerilemiştir.

Yeni ÖTV Düzenlemesi

25.11.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
kararname uyarınca binek otomobillere uygulanan 
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında birtakım 
değişikliklere gidilmiştir.

Yapılan değişiklikler öncesinde Türkiye otomotiv 
pazarında araçların motor silindir hacmine göre 
3 kategoride farklı ÖTV oranları uygulanırken, 
bu kararla birlikte ilgili kategoriler içinde de 
aracın vergi öncesi fiyatına göre sınıflandırmalar 

Otomobil Pazarı İçinde Yerli Otomobil Payı (1992-2015) Motor Hacmine Göre Otomobil Pazarı (2006-2016)
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Fiyatı 40 bin TL’yi aşmayan araçlara uygulanan %45’lik ÖTV oranında herhangi bir değişikliğe gidilmediği için bu araçların nihai satış 
fiyatında ve toplam vergi yükünde bir değişiklik olmamıştır.

Vergi öncesi fiyatı 40 bin TL’yi aşıp 70 bin TL’yi geçmeyen araçlara uygulanan ÖTV oranının %45’ten %50’ye yükseltilmesi ilgili fiyat 
aralığındaki araçların nihai fiyatlarında %3,4’lük artışa ve KDV’nin de eklenmesiyle oluşan toplam vergi yükünün %71’den %77’ye 
yükselmesine yol açmıştır.

Vergi değişiminden en fazla etkilenen grup ise vergi öncesi fiyatı 70 bin TL’yi aşan araçlar olmuştur. İlgili fiyat aralığında uygulanan ÖTV 
oranının %45’ten %60’a çıkartılması ilgili gruba giren araçların toplam vergi yükünün 18 puanlık artışla %89’a çıkmasına ve nihai araç 
fiyatlarının %10,3 yükselmesine neden olmuştur.

Motor hacmi 1600cc-2001cc arasında olan ve vergi öncesi fiyatı 100 bin TL’yi aşmayan araçlara uygulanan ÖTV oranı %90’dan %100’e 
yükseltilmiştir. ÖTV oranına bağlı olarak ilgili motor hacmi ve fiyat grubuna giren araçların toplam vergi yükü 12 puan artarak %136’ya 
çıkarken nihai araç fiyatı ise %5,3 artmıştır.

Motor hacmi 1600cc-2001cc arasında olan ve vergi öncesi fiyatı 100 bin TL’yi geçen araçlara uygulanan ÖTV oranı ise %90’dan %110’a 
çıkartılmıştır. Buna bağlı olarak bu gruptaki araçların toplam vergi yükü 24 puan artarak %148’e çıkarken nihai araç fiyatı %10,5 oranında 
yükselmiştir.

Motor hacmi 2000cc’nin üzerinde olan araçlara uygulanan ÖTV oranı aracın vergi öncesi fiyatına bakılmaksızın %145’ten %160’a 
yükseltilmiştir. Bunun neticesinde ilgili motor hacmine sahip otomobillerin toplam vergi yükü 18 puan artarak %207’e çıkarken nihai araç 
fiyatları %6,1 oranında artmıştır.

Yeni ÖTV Oranlarının 1600cc’den Düşük Motor Hacimli Araçlara Olan Etkisi

Yeni ÖTV Oranlarının 1600cc’den Büyük Motor Hacimli Araçlara Olan Etkisi
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Türkiye’de hızlı 
gelir artışı, dinamik 
demografik yapı, 
bağımlı nüfustaki 
düşüş eğilimi ve 
çalışma çağındaki 
nüfus oranının 
önümüzdeki 30 yıl 
boyunca artacağı 
beklentisi, kadınların 
işgücüne katılımının 
artması, kentleşmenin 
hızlanması ve krediye 
erişimin kolaylaşması 
gibi faktörlerin araç 
talebini güçlendirmesi 
ithalat kanalıyla cari 
açığın artmasına 
neden olabilmektedir. 
Bu nedenle geçmiş 
yıllarda cari açığın hızlı 
arttığı dönemlerde iç 
pazarı baskılayıcı ÖTV 
artışları yapılmıştır.

yapılarak araçlara uygulanan ÖTV oranları 
detaylandırılmıştır.

Motor Hacmi Sınıflandırmasına Göre Otomobil 
Pazarının ÖTV Şoklarına Tepkisi:

Vektör Otoregresif Model (VAR) Yaklaşımı ile 
Etki-Tepki Fonksiyonları Analizi

ÖTV Düzenlemesinin Nedenleri

Geçmiş yıllarda yapılan ÖTV artışlarının 
genellikle 2 önemli nedene bağlı olarak geliştiği 
değerlendirilmektedir:

• Bunlardan birincisi otomotiv sektörünün en fazla 
ithalat yapılan sektörler arasında yer almasıdır. 
2016’nın ilk 10 aylık dönemine bakıldığında 
motorlu kara taşıtları ithalatı toplam ithalattan 
%10 pay alarak 22 imalat sanayii sektörü arasında 
en fazla ithalat yapılan 4. sektör olmuştur. 
Otomotiv yan sanayii hariç tutulduğunda, 
Türkiye’nin ana sanayii ürünleri ihracatı her ne 
kadar ithalatından daha fazla olup ana sanayii 
ticareti nette dış ticaret fazlası verse de otomotiv iç 
pazarının yaklaşık %70’lik ithal araç yoğunluğuna 
sahip olması sektörün net dış ticaret fazlasının 
artırılması ve cari açığın azaltılmasında daha 
fazla alanın var olduğuna işaret etmektedir. 
Türkiye’de hızlı gelir artışı, dinamik demografik 
yapı, bağımlı nüfustaki düşüş eğilimi ve çalışma 
çağındaki nüfus oranının önümüzdeki 30 yıl 
boyunca artacağı beklentisi, kadınların işgücüne 
katılımının artması, kentleşmenin hızlanması ve 
krediye erişimin kolaylaşması gibi faktörlerin araç 
talebini güçlendirmesi ithalat kanalıyla cari açığın 
artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle geçmiş 
yıllarda cari açığın hızlı arttığı dönemlerde iç pazarı 
baskılayıcı ÖTV artışları yapılmıştır.

• ÖTV artışlarını motive eden bir diğer faktörse 
yüksek cari açığın ekonomide yarattığı dışsallıkların 
düzenlenmesinde yardımcı fonksiyon olarak 
kamu bütçe gelirlerinin artırılmak istenmesidir. 
Otomotiv sektörü gerek dolaylı gerekse dolaysız 
vergiler kanalıyla kamu bütçesine en fazla katkıda 
bulunan sektörlerin başında gelmektedir. 2016’nın 
ilk 11 ayında taşıt araçları satışı üzerinden 
tahakkuk edilen ÖTV gelirleri kamunun toplam 
ÖTV gelirlerinin %15’ini oluşturmuştur. Bununla 
birlikte yine sıfır araç satışında oluşan KDV, yıllık 
tahsil edilen MTV ve kullanımına bağlı olarak 
akaryakıttan alınan ÖTV, taşıt kredilerinden 
alınan BSMV ve KKDF, trafik sigortası ve 
kasko kapsamındaki BSMV, muayene ve yıllık 
bakım masrafı üzerinde oluşan KDV de hesaba 
katıldığında otomotivin kamuya gelir sağlayan 
en önemli kaynaklardan biri haline geldiği 
anlaşılmaktadır.

• Bu 2 eksen geçmiş yıllarda yapılan ÖTV 
ayarlamalarının ana hareket noktasını oluştururken, 
son yapılan düzenlemede Türkiye’de üretimi yapılan 

araçların yurtiçi otomotiv pazarından aldığı payın 
artırılmasının da hedeflendiği düşünülmektedir. 

Türkiye’nin 1996 yılında Gümrük Birliği’ne 
katılımıyla gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak 
sıfırlanması ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması 
ithal araç talebini güçlendirmiş ve takip eden 
dönemde pazarda satılan ithal araçların payı %20
’lerden (1996) %78’e kadar (2013) yükselmiştir. 
Otomobile uygulanan ÖTV oranlarının Türkiye’de 
üretilen otomobillerin ortak özelliği olan 
ekonomik araç sınıfı göz önünde bulundurularak 
fiyat eşiklerinin belirlenmesi bir bakıma yerli 
üretimi destekleyen gümrük vergileriyle benzerlik 
taşımaktadır. Nitekim Türkiye’de üretilen 
otomobillerin %90’ı1 vergi öncesi fiyatı 40 bin 
TL’nin altında yer almaktadır. Öte yandan yeni 
ÖTV ayarlamasının aynı motor hacmi içinde daha 
düşük fiyatlı/ekonomik sınıf araçlara doğru talep 
kayması üzerinden yerli sanayinin toplam otomobil 
pazarından aldığı payı yükseltip yükseltmeyeceği 
araç talep eden kişilerin araç fiyatlarına olan 
hassasiyetine bağlı olacaktır.

Türkiye’de üretilen otomobillerin en düşük fiyatlı 
modeli baz alındığında ilgili orana ulaşılmaktadır.

Segmentlere Göre Etki-Tepki Analizi

Tüketicilerin benzer motor büyüklüğüne sahip 
ancak farklı fiyat dilimlerine girdiği için nihai 
fiyat farkının açıldığı araçlara vereceği tepkiyi 
ölçümlemek amacıyla toplam otomobil pazarı 
verileri motor hacmine göre detaylandırılarak her 
bir motor hacmi grubu için VAR analizi yapılmış, 
etki-tepki fonksiyonları elde edilmiş ve otomobil 
pazarının ÖTV oranlarındaki artışa verdiği tepki 
incelenmiştir.
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ÖTV DÜZENLEMESİ

Türkiye’de üretilen 
otomobillerin %90’ı 
vergi öncesi fiyatı 40 
bin TL’nin altında yer 
almaktadır. Öte yandan 
yeni ÖTV ayarlamasının 
aynı motor hacmi 
içinde daha düşük 
fiyatlı/ekonomik sınıf 
araçlara doğru talep 
kayması üzerinden 
yerli sanayinin toplam 
otomobil pazarından 
aldığı payı yükseltip 
yükseltmeyeceği araç 
talep eden kişilerin 
araç fiyatlarına olan 
hassasiyetine bağlı 
olacaktır.

• Böylelikle önceki yıllarda farklı silindir hacminde 
araç talep eden tüketicilerin ÖTV oranındaki artışa 
verdiği tepkilerin anlamlılığı ve süresi test edilerek 
ilgili silindir hacminde oluşması muhtemel talep 
kaymasına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

• Modelin kurulmasında aylık frekanslı 2006:01-
2016:10 dönemini kapsayan segment bazında 
otomobil satışları, ÖTV oranları, sanayi üretimi, 
Euro/TL kuru ve taşıt kredilerine uygulanan faiz 
oranına ait zaman serileri kullanılmıştır. VAR 
bileşenlerinde etki- tepki fonksiyonu elde etmek 
için her değişkenin en küçük AIC değeri bulunmuş 
ve fonksiyonların tahmini bulunan en uygun 
gecikmeli değer ile yapılmıştır.

• ÖTV oranı ile «toplam» otomobil pazarı 
arasındaki dinamik ilişkin incelenebilmesi 
için, 1600cc’den düşük otomobillerin, 1601- 
2000cc arasındaki otomobillerin ve 2000cc’den 
büyük motor hacmine sahip otomobillerin 
ilgili aydaki pazar payı belirlenip her bir motor 
sınıfına uygulanan ÖTV oranı ile çarpılarak 
ağırlıklandırılmış toplam otomobil pazarı 
ÖTV oranı hesaplanmıştır. Her bir motor 
hacmine sahip otomobil satışlarının ÖTV’ye 
verdiği tepki analizinde ise ayrı ayrı ilgili motor 
sınıflandırmasına tabi tutulan ÖTV oranları zaman 
serileri kullanılmıştır.

• Otomobil pazarının ÖTV şokuna verdiği tepkiyi 

gösteren Etki-Tepki (Impulse-Response) grafiğinde 
yatay eksen (x-ekseni) tepkinin aylık dönem 
olarak süresini, dikey eksen (y-ekseni) ise tepkinin 
boyutunu göstermektedir. Grafikte yer alan sürekli 
çizgiler otomobil satışlarının ÖTV oranındaki 
şoka verdiği tepkiyi gösterirken, kesikli çizgiler ±2 
standart hata için elde edilen güven aralıklarını 
temsil etmektedir. Kesikli çizgilerin belirli bir 
süreye kadar aynı anda pozitif veya negatif 
bölgede bulunması otomobil satışlarının ÖTV 
şokuna verdiği tepkinin anlamlı olduğu şeklinde 
yorumlanmaktadır.

Yeni ÖTV Uygulamasının Otomobil Pazarına 
Etkileri

1600cc’den düşük, 1600-2000cc arasında ve 
2000cc’den büyük motora sahip otomobillerin 
tümünde pazar satışları ile ÖTV oranındaki 
artış arasında negatif yönlü ve etkisi 5-24 ay 
süren ilişki tespit edilmiştir. İlgili motor hacmi 
sınıflandırmasına yönelik etki-tepki grafiklerinin 
de gösterdiği üzere ÖTV oranlarındaki artışın 
otomobil pazarına olan daraltıcı etkisi 24 ay 
boyunca sönümlenememiştir. Bir başka ifadeyle, 
ÖTV yalnızca takip eden 1 yıl içinde etkisini 
gösterip ortadan kalkmamış, takip eden 2. yılda da 
pazarı baskılamaya devam etmiştir.

• Yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında otomobil 
pazarının motor hacmine göre kompozisyonunda 

• Toplam otomobil pazarının ÖTV artışına verdiği tepkiye bakıldığında "ağırlıklı" ÖTV oranındaki şok karşısında toplam otomobil pazarının 
12 aylık dönem boyunca istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönlü yani daraltıcı tepki verdiği izlenmektedir.

• Otomobil pazarının yaklaşık %96’sını oluşturan 1600cc’den küçük motor hacmine sahip araçların ÖTV şokuna verdiği tepki de toplam 
otomobil pazarında olduğu gibi negatif yönlü olmakla birlikte tepkinin süresi 9 ayla sınırlı kalmıştır (kesikli çizgilerin aynı anda negatif 
bölgede olduğu ay sayısı).

• 1600cc’den düşük motor hacmine sahip otomobil satışlarının ÖTV oranına verdiği tepkinin toplam otomobil pazarına kıyasla daha kısa 
sürmesi incelenen veri seti zaman dilimi boyunca (2006:01-2016:10) 1600cc’den düşük motorlu araçlara, 1600-2000cc ve 2000cc’den büyük 
motorlu otomobillere yapılan ÖTV artışına kıyasla, daha düşük oranda vergi ayarlaması yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Segmentlere Göre Etki-Tepki Analizi

Toplam Otomobil Pazarının ÖTV Şokuna Tepkisi 1600cc’den Düşük Motorlu Otomobil Pazarının ÖTV Şokuna Tepkisi
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Yeni ÖTV düzenlemesi 
sonrasında otomobil 
pazarının motor 
hacmine göre 
kompozisyonunda 
radikal bir değişiklik 
beklenmemektedir. 
Özellikle son 15 yılda 
vergi oranlarının 
1600cc’den düşük 
motor hacimli araçlar 
lehine artırılması ilgili 
segment araçların 
pazar payını %96’ya 
kadar yükseltmiştir.

radikal bir değişiklik beklenmemektedir. Özellikle 
son 15 yılda vergi oranlarının 1600cc’den düşük 
motor hacimli araçlar lehine artırılması ilgili 
segment araçların pazar payını %96’ya kadar 
yükseltmiştir.

• İncelenen etki-tepki grafiklerine göre tüm motor 
hacmi sınıflandırmasındaki otomobillerin ÖTV 
oranına 5-24 aylık dönem boyunca negatif tepki 
vermesi, yeni ÖTV uygulaması sonrasında, kısa 
vadede otomobil pazarının daralması ve orta 
vadede aynı motor hacmi sınıflandırmasındaki 
daha ekonomik araçlara doğru talep kayması 
olacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

• Öte yandan, yeni ÖTV uygulamasında araçların 
silindir hacminin yanı sıra Türk Lirası cinsinden 
fiyat kıstası getirilmesi toplam pazar büyümesi 
açısından kur riskini daha da artırmaktadır. 
Otomotiv pazarında tüketici güveni en fazla kur 
hareketlerinden etkilenmektedir. Döviz kurundaki 
muhtemel dalgalanmaların hem cari dönemi hem 
de geleceğe yönelik beklentileri etkilemek suretiyle 
talebin erkene çekilmesi veya ertelenmesi yoluyla 
pazar büyümesindeki dalgalanmayı  artırması 
beklenmektedir.

• Aynı silindir hacmi grubunda yer alan ancak 
fiyat sınıflandırmaları itibarıyla bir üst fiyat eşiğine 

(1600cc’den düşük motorlu otomobillerde 40 bin ve 
70 bin TL, 1600cc-2000cc motorlu otomobillerde 
ise 100 bin TL) yakın olan araçlar, kısa vadede, kur 
artışlarından en fazla olumsuz etkilenecek grupta 
yer almaktadır.

1601cc-2000cc motor hacmine sahip araçlara uygulanan ÖTV oranındaki bir standart hatalık şok karşısında ilgili motor hacmine ait otomobil 
pazarının hızlı bir şekilde negatif yönlü ve güçlü tepki verdiği görülmektedir. Bununla birlikte ilgili motor büyüklüğüne sahip otomobillerin 
ÖTV oranına verdiği tepki 24 ay boyunca anlamlı olduğu (kesikli çizgilerin aynı anda 24 ay boyunca negatif bölgede bulunması) ve azalarak 
etkinin ortadan kalkması yerine artan oranda daraltıcı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Nitekim ilgili motor hacimli otomobillerin pazar 
payı ÖTV artışları sonucunda giderek zayıflamış ve 2015 sonunda %3 seviyesine gerilemiştir.

• 2000cc’den daha büyük motor hacmine sahip araçlara uygulanan ÖTV oranındaki şok ise ilgili motor büyüklüğüne ait otomobil satışlarına, 
diğer otomobillere kıyasla daha zayıf, 5 ay süren negatif etkide bulunmaktadır. 2006-2016 döneminde 2000cc’den büyük motorlu otomobillere 
uygulanan ÖTV oranındaki artış düşük motorlu otomobillere kıyasla daha fazla olmasına rağmen ilgili sınıflandırmaya giren otomobil 
satışlarının ÖTV’ye verdiği tepkinin daha kısa süreli ve zayıf boyutta olması lüks araç talep eden tüketicilerin araç fiyatlarına karşı daha az 
hassas (fiyat duyarlılığı az) olmalarından kaynaklanmaktadır.

Segmentlere Göre Etki-Tepki Analizi

1601cc-2000cc Motorlu Otomobil Pazarının ÖTV Şokuna Tepkisi 2000cc’den Büyük Motorlu Otomobil Pazarının ÖTV Şokuna Tepkisi
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ÖTV DÜZENLEMESİ

Otomotiv pazarı ithal 
yoğunluğunun kalıcı 
olarak azaltılması 
için Türkiye’de üretim 
yapan ana sanayii 
firma sayısının ve 
mevcut firmaların 
ürettiği model 
sayısının artırılması 
gerekmektedir. Bunun 
için vergi öncesi fiyatı 
40 bin TL’nin üzerinde 
otomobil üretimi yapan 
küresel otomotiv 
üreticilerine yönelik 
yatırım teşviklerinin 
iyileştirilmesi 
gerekmektedir. 

•Fiyatı düşük olan ekonomik sınıf araçların 
otomobil pazar payının kalıcı olarak yükselebilmesi 
için yeni ÖTV uygulamasındaki fiyat dilimlerinin 
her yıl, enflasyon veya Euro/TL kuru oranında, 
yukarı yönlü revize edilmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde birkaç yıl içinde fiyatı 40 bin TL’nin 
altında olan 1600cc’den düşük motor hacimli 
araçlar da, olası kur artışı nedeniyle, yüksek vergi 
oranının uygulandığı fiyat dilimine girecek ve 
ÖTV’nin ekonomik sınıf araçları destekleyici etkisi 
azalacaktır. 

Bununla birlikte aracın çıplak fiyatına eklenecek ek 
donanımlar da bir üst fiyat eşiğine yakın olan tek 
bir araç modeli içinde yüksek fiyat farklılıklarına 
yol açabilecektir (ek paketlerle vergi öncesi fiyatı 
artan aracın bir üst ÖTV dilimine kayması). Bu 
nedenle tüketicilerin tercih ettikleri araca ek paket 
talep etmesi durumunda ÖTV fiyat dilimlerinin 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

• Tarihsel olarak ÖTV oranlarındaki artış ilk etapta 
pazara daraltıcı etkide bulunduğu için 2017 yılında 
taşıt kredilerine olan talebin bir miktar gerilemesi 
beklenmektedir. Orta vadede ise yerli üretim 
otomobillerin toplam otomobil pazarından alacağı 
pay artacağı için taşıt kredisi olarak kullandırılan 
tüketici kredileri dolaylı olarak ana sanayii 
üretimini destekleyeceği ve finansmanın bir miktar 
daha üretimi destekleyici alana yöneleceği anlamına 
gelmektedir.

• Mevcut ÖTV uygulaması sonrasında otomobil 
pazarında kur kaynaklı risklerin ve belirsizliklerin 
giderilmesi için 3 alternatif bulunmaktadır; (1) 
ÖTV fiyat eşiklerinin her yıl Euro/TL değişim 
oranına göre revize edilmesi veya fiyat eşiklerin tek 
seferde Euro bazında belirlenerek gelecek yıllara 
ilişkin artış oranı belirsizliği ortadan kaldırılması , 

(2) firmaların doğru stoklama stratejisi uygulaması 
ve (3) kurdaki ani yükselişlerden meydana 
gelebilecek risklerin önüne geçmek amacıyla 
firmaların forward gibi türev enstrümanlar 
kullanarak müşterilere sabit kur garantisi sunması.

Yeni ÖTV Uygulamasının Türkiye Otomotiv Ana 
Sanayiine Olan Etkisi

2016’nın ilk 11 aylık döneminde yurtiçi otomobil 
pazarında satılan 648 bin 894 otomobilin 150 bin 
523 adetlik kısmı Türkiye’de üretilmiştir (%23).

• Türkiye’de üretilip iç pazarda satılan otomobillerin 
vergi sonrası fiyatları 44,500-149,300 TL arasında 
değişmektedir2. Türkiye otomotiv ana sanayiinde 
üretilen otomobillerin %90’ı, fiyat listesindeki 
en düşük fiyatlar baz alındığında, %45’lik ÖTV 
diliminde yer alırken, %10’u vergi öncesi fiyata 
göre 40 bin TL-70 bin TL arasındaki otomobillere 
uygulanan %50 ÖTV dilimine girmektedir (bu 
araçlarda oluşacak fiyat artışı %3,4).

• Yeni ÖTV uygulaması sonrasında Türkiye’de 
üretilen otomobillere olan talebin artacağı ve 
otomobil pazarındaki ana sanayii payının, kısa 
vadede, yükseleceği tahmin edilmektedir.

• Otomotiv pazarı ithal yoğunluğunun kalıcı olarak 
azaltılması için Türkiye’de üretim yapan ana sanayii 
firma sayısının ve mevcut firmaların ürettiği model 
sayısının artırılması gerekmektedir. Bunun için 
vergi öncesi fiyatı 40 bin TL’nin üzerinde otomobil 
üretimi yapan küresel otomotiv üreticilerine 
yönelik yatırım teşviklerinin iyileştirilmesi 
gerekmektedir.

1 Türkiye’de üretilen otomobillerin en düşük fiyatlı 
modeli baz alındığında ilgili orana ulaşılmaktadır.

2 Kasım 2016 fiyatlarıyla.
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DÜNYA OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Çin, Hindistan ve Avrupa'da yükselen 
talep karşısında 2016’da küresel araç 
satışları % 5.6 arttı

KÜRESEL OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI (2016-2015 DEĞİŞİM)

EMEA BÖLGESİ  %5,6
EU-29: 17.08 M (%7,0)
RUSYA: 1.35 M (% -2,8)
TÜRKİYE: 978 BİN (%1,9)
GÜNEY AFRİKA: 520 BİN (% -11,4)
İSRAİL: 287 BİN (%12,6)

ÇİN %14,0
ÇİN: 25,53 M (%14,2)
TAYVAN: 412 BİN (%4,6)

JAPONYA-KORE % -1,4
JAPONYA 4,9 M (%-1,6)
KORE: 1,79 M (% -0,8)

KUZEY DOĞU ASYA- 
OKYANUSYA % 1,2
AUSTURALYA: 1,14 M (%2,0)
İNDONEZYA 985 BİN (%5,4)
TAYLAND: 740 BİN (% -4,1)
MALEZYA: 563 BİN (%-13,3)
VİETNAM: 228 BİN (%27,1
YENİ ZELLANDA: 142 BİN (%9,9)
SİNGAPUR: 99 BİN (%48,2)

HİNDİSTAN %8,4
3,32 M

KUZEY AMERİKA  %1,9
ABD: 17,55 M (%4)
KANADA: 1,96 M (%3,1)
MEKSİKA: 1,61 M (%18,7)
PUERTO RİKO: 86 BİN (%5,8)

GÜNEY AMERİKA  %-12,4

BREZİLYA: 1,99 M (%-19,8)

ARJANTİN: 681 BİN (%8,0)

ŞİLİ: 303 BİN (%7,5)

JATO Dynamics’in yayınladığı verilere göre küresel otomotiv 
sanayisi, 2016 yılında 84.24 milyon adetlik (Hafif Ticari Araç ve 

Yolcu Arabaları) satış ile dayanıklılığını gösterdi. 2015 yılına göre 
yüzde 5.6 oranında gerçekleşen bu artış 2016 yılının belirsizliği 
ortasında sektörün gücünü de gösterdi. JATO’nun Küresel Analisti 
olan Felipe Muntoz konuyla ilgili şunları söyledi: Geçtiğimiz yıl 
otomotiv sanayisinin karşılaştığı zorluklara rağmen yüzde 5.6 
oranında artan artışlar, sektörün direncini ortaya koymaktadır. 
Bu büyüme, Japonya, Rusya ve Brezilya’daki düşüşlerin Çin ve 

Avrupa’dan gelen güçlü sonuçlar ile telafi edildiğini 
göstermektedir. 

ÜLKE BAZINDA 2016 YILI  

Araba alımlarını kısıtlayan düzenlemelerin 
yılbaşında uzatılması, Çin pazarında bir 
yavaşlamaya neden oldu. Ancak 2016 yılında 
talepler, aylık çift haneli büyüme rakamlarıyla 
uyumlu şekilde, yılın ikinci yarısında iyileşme 
gösterdi. 12 ayın beşinde düşüş gösteren Amerika 
içinse 2016 karma bir yıl oldu. Bu nedenle 2016’nın 
tüm satış oranları 2015’e göre sadece yüzde 0.4’lük 
bir büyüme gösterdi.  Japonya araba satışları ise, 
yüzde 9.5’lik keskin bir düşüş gösteren 2015 satışları 
düşünüldüğünde bir iyileşme sinyali vererek 

Jato firmasının yaptığı 52 pazarın analizi 2016’da, Çin, Hindistan 
ve Avrupa’da artan talep sayesinde 84.24 milyon adetlik satış 
gerçekleştiğini gösterdi. 
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En iyi satış yapan 50 markaÜlkelere göre otomobil ve
ticari araç satışları
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DÜNYA OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Dünyada en çok
satan modeller

sadece yüzde 1.6 oranında 
daraldı. Küçük otomobil 
kategorisindeki vergilerin artışı 
Japon pazarını 2016 yılında da 
etkilemeye devam etti ve şehir 
araçlarında yüzde 4.2’lik bir 
düşüş yaşandı. Brezilya’daki 
düşüşler ise daha etkileyici oldu 
ve geçen seneye göre 500.000 
daha az araç satıldı. 2016 yılı 
genel satış oranları 2012’de 
3.63 milyon olarak gerçekleşen 
rekor satışlara göre yüzde 45 
oranında azaldı. 

Bu pazarlardaki düşüşler, 
Çin'deki çift haneli büyüme 
ve Avrupa'nın yavaş, istikrarlı 
toparlanmasıyla telafi edildi. 
Avrupa’da otomobil ve hafif 
ticari araç kayıtları 17.1 milyon 
adet olarak gerçekleşerek, 2015 
yılına göre yüzde 7’lik bir artış 
gösterdi. Yükselen pazarlardan 
Hindistan, refah artışı ve 
daha rahat tüketici kredisi 
alınabilmesi nedeniyle 3.3 
milyondan fazla araç satarak, 
gücünü gösterdi. Hindistan'ın 
büyümesi diğer gelişmekte olan 
piyasalardaki kayıpları telafi 
ederken, Hindistan'ın otomobil 
üreticileri için sağlam bir gelir 
kaynağı olduğunu da kanıtladı. 

EN ÇOK SATAN 50 MARKA

Toyota, Çin ve Amerika’da 
sahip olduğu temeli kaybetmiş 
olmasına rağmen, dünyanın 
en popüler aracı ünvanını 
korumaya devam etti ve 
Endonezya ve Meksika gibi 
yükselen pazarlardan gelen 
sonuçlar sayesinde 2016 yılında 
satışlarını artırdı. 

Volkswagen ise emisyon 
testleriyle ilgili yaşanan 
sorunlara rağmen 2016 
yılında satışlarını 2.8 oranında 
artırdı. Markanın Çin’deki 
operasyonları ise söz konusu 
skandaldan büyük oranda 
etkinlenmeden satışlarını 
artırmaya devam etti.  Bu 
sayede markanın Brezilya, ABD 
ve Rusya'da yaşadığı düşüşler 
telafi edilebilirken, Avrupa’da 

ise Volkswagen bir markanın 
yaşayabileceği en büyük pazar 
payı düşüşüyle karşı karşıya 
kaldı. 

Honda, Kia ve Mercedes, 
SUV’lere yoğun ilginin olduğu 
dönemdeki yeni lansmanları 
sayesinde ilk 10’daki en iyi 
oyuncular oldular. 2016'da 
dikkate değer bir büyüme 
yaşayan diğer markalar 
arasında şunlar yer aldı: 

Renault'nun performansı yüzde 
% 28.1'lik artış gösteren SUV 
satışları,  Kwid’in popülerliği 
sayesinde Hindistan’da yüzde 
146 oranındaki satış artışının 
getirdiği iyileşme sayesinde 
patladı. Buick'in Çin satışları 
küresel sonuçlarının % 82'sini 
oluşturdu ve Excelle kompakt 
sedan ülkenin en çok satan 
üçüncü otomobili oldu 
Jeep'in performansı Renegade 
B-SUV'ın popülaritesi ile arttı 
ve bunun sonucunda marka 
ABD'deki satışlarını artırdı, 
Brezilya'da bir pazar lideri 
haline geldi ve Avrupa'da 
100binden fazla sattı.

EN ÇOK SATAN MODELLER 

Amerika’da pickuplara 
yönelik talep Ford F Serisinin 
başarısını artırmaya devam 
etti ve bu sayede dünyanın en 
çok satan otomobili oldu. Bu 
arada, Volkswagen Golf, en 
büyük pazarı olan Avrupa'da, 
daha fazla rekabet ve emisyon 
skandalının etkisiyle ciddi bir 
düşüş yaşadı. 

2016'nın en çok satan SUV'sı, 
ABD, Çin ve Avrupa'daki güçlü 
büyümenin bir sonucu olarak 
birkaç yıldır lider konumunu 
işgal eden Honda CRV'yi aşan 
Nissan XTrail / Rogue oldu. 
Diğer büyük artışlar arasında 
Honda HR-V (diğer adıyla 
XR-V veya Vezel), Great 
Wall Hover orta boy SUV ile 
Hyundai Tucson - Kia Sportage 
ikizleri yer aldı. 

Kaynak: JATO Dynamics
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Türkiye Otomobil Pazarı 
İkinci El 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 2017 yılı 92.sayısında da sıfır aracın 2. ele 
düşme döngüsü (Spot) pazar analizi çalışmasının 
2015-2016 yılları sonuçlarını ve karşılaştırmalarını 
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  
%11,65 oranının 2-3 aylık zaman zarfında 2. elde 
spot olarak satıldığını görebiliyoruz. 2016 yılının 
12 aylık döneminde gerçekleşen spot otomobil 
pazarı 71.961 adet. Kabaca bakıldığında bu ticarette 
oluşan ciro 5-6 milyar TL civarında gerçekleşti. 
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 
kısmı da 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. 
ve Tic. A.Ş.

Liderlik haritası üzerine yorumu siz değerli 
bayilerimize bırakmak belki de en doğrusu.

EROL ŞAHİN
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OTOMOTİV KONGRESİ
5 NİSAN 2017

The Grand Tarabya Hotel, İstanbul

2015-2016 yılları Türkiye ve İstanbul 
İlçeleri Spot Otomobil Pazarı Analizi

2016 Yeni Araç 
2.Ele Düşme 
Döngüsü

TOPLAM 2015 Yeni Araç 
2.Ele Düşme 
Döngüsü

TOPLAM DEĞİŞİM

2016 
Model Sıfır 

Satış

2016 
Model 2.El 

Satış

Oranı 2015 
Model Sıfır 

Satış

2015 
Model 2.El 

Satış

Oranı Sıfır Satış 2.El Satış Oranı

TÜRKİYE 617.431 71.961 11,65% TÜRKİYE 616.493 90.286 14,65% 0,15% -20,30% -20,42%

İSTANBUL HARİÇ 
TÜRKİYE

324.161 30.816 9,51% İSTANBUL 
HARİÇ TÜRKİYE

324.622 38.024 11,71% -0,14% -18,96% -18,84%

İSTANBUL 293.270 41.145 14,03% İSTANBUL 291.871 52.262 17,91% 0,48% -21,27% -21,65%

ARNAVUTKÖY 932 67 7,19% ARNAVUTKÖY 925 52 5,62% 0,76% 28,85% 27,88%
ATAŞEHİR 23.925 3.812 15,93% ATAŞEHİR 23.060 5.799 25,15% 3,75% -34,26% -36,64%
AVCILAR 3.267 319 9,76% AVCILAR 6.043 746 12,34% -45,94% -57,24% -20,90%

BAĞCILAR 5.287 1.058 20,01% BAĞCILAR 5.638 1.658 29,41% -6,23% -36,19% -31,95%

BAHÇELİEVLER 8.333 767 9,20% BAHÇELİEVLER 8.430 1.080 12,81% -1,15% -28,98% -28,15%
BAKIRKÖY 4.749 496 10,44% BAKIRKÖY 5.445 851 15,63% -12,78% -41,72% -33,17%
BAŞAKŞEHİR 4.241 348 8,21% BAŞAKŞEHİR 4.807 662 13,77% -11,77% -47,43% -40,42%
BAYRAMPAŞA 2.050 318 15,51% BAYRAMPAŞA 2.523 390 15,46% -18,75% -18,46% 0,35%
BEŞİKTAŞ 17.122 1.554 9,08% BEŞİKTAŞ 14.807 1.383 9,34% 15,63% 12,36% -2,83%
BEYKOZ 11.441 2.102 18,37% BEYKOZ 10.617 1.545 14,55% 7,76% 36,05% 26,25%
BEYLİKDÜZÜ 10.398 332 3,19% BEYLİKDÜZÜ 9.803 370 3,77% 6,07% -10,27% -15,40%
BEYOĞLU 2.282 275 12,05% BEYOĞLU 3.129 371 11,86% -27,07% -25,88% 1,64%
BÜYÜKÇEKMECE 3.102 742 23,92% 4.118 877 21,30% -24,67% -15,39% 12,32%
ÇATALCA 580 39 6,72% ÇATALCA 472 24 5,08% 22,88% 62,50% 32,24%
ÇEKMEKÖY 2.456 234 9,53% ÇEKMEKÖY 3.012 399 13,25% -18,46% -41,35% -28,08%
ESENLER 3.449 1.437 41,66% ESENLER 3.173 944 29,75% 8,70% 52,22% 40,04%
ESENYURT 6.337 1.533 24,19% ESENYURT 5.943 887 14,93% 6,63% 72,83% 62,08%
EYÜP 3.594 524 14,58% EYÜP 3.900 262 6,72% -7,85% 100,00% 117,03%
FATİH 2.898 380 13,11% FATİH 3.720 830 22,31% -22,10% -54,22% -41,23%
G.OSMANPAŞA 2.821 268 9,50% G.OSMANPAŞA 3.050 415 13,61% -7,51% -35,42% -30,18%
GÜNGÖREN 2.104 270 12,83% GÜNGÖREN 2.351 222 9,44% -10,51% 21,62% 35,90%
İSTANBUL 3.795 63 1,66% İSTANBUL 2.216 90 4,06% 71,25% -30,00% -59,13%
KADIKÖY 8.064 708 8,78% KADIKÖY 10.600 1.298 12,25% -23,92% -45,45% -28,30%
KAĞITHANE 32.005 3.891 12,16% KAĞITHANE 31.375 5.311 16,93% 2,01% -26,74% -28,18%
KARTAL 5.817 1.285 22,09% KARTAL 7.390 918 12,42% -21,29% 39,98% 77,83%
KÜÇÜKÇEKMECE 6.428 1.428 22,22% KÜÇÜKÇEKMECE 8.641 618 7,15% -25,61% 131,07% 210,62%
MALTEPE 26.387 3.873 14,68% MALTEPE 25.104 5.697 22,69% 5,11% -32,02% -35,32%
PENDİK 4.555 378 8,30% PENDİK 5.587 521 9,33% -18,47% -27,45% -11,01%
SANCAKTEPE 2.090 206 9,86% SANCAKTEPE 2.442 319 13,06% -14,41% -35,42% -24,55%
SARIYER 16.729 662 3,96% SARIYER 14.474 822 5,68% 15,58% -19,46% -30,32%
SİLİVRİ 1.175 82 6,98% SİLİVRİ 1.163 99 8,51% 1,03% -17,17% -18,02%
SULTANBEYLİ 1.171 155 13,24% SULTANBEYLİ 1.234 260 21,07% -5,11% -40,38% -37,18%
SULTANGAZİ 1.476 107 7,25% SULTANGAZİ 1.620 159 9,81% -8,89% -32,70% -26,14%
ŞİLE 206 12 5,83% ŞİLE 202 20 9,90% 1,98% -40,00% -41,17%
ŞİŞLİ 14.452 4.455 30,83% ŞİŞLİ 12.432 3.607 29,01% 16,25% 23,51% 6,25%
TUZLA 18.219 1.200 6,59% TUZLA 15.776 7.343 46,55% 15,49% -83,66% -85,85%
ÜMRANİYE 11.839 2.773 23,42% ÜMRANİYE 8.724 1.474 16,90% 35,71% 88,13% 38,63%
ÜSKÜDAR 11.650 2.726 23,40% ÜSKÜDAR 11.862 3.546 29,89% -1,79% -23,12% -21,73%
ZEYTİNBURNU 5.844 267 4,57% ZEYTİNBURNU 6.061 395 6,52% -3,58% -32,41% -29,90%
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İKİNCİ EL OTOMOBİL TİCARETİ

İkinci el otoya 'garanti' 
zorunluluğu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi 

Hakkında Kanununda, 
2. el motorlu kara 

taşıtlarının ticaretine 
ilişkin usul ve esasların 
düzenlenmesi amacıyla 
"İkinci El Motorlu Kara 

Taşıtlarının Ticareti 
Hakkında Yönetmelik 

Taslağı" hazırlandığına 
değinen Tüfenkci, 

taslağın bakanlıklar, 
diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının, dernek 
ve federasyonların 
görüşüne açıldığını 

hatırlattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
ikinci el motorlu kara taşıtının satışını 

yapan veya satışına aracılık eden işletmelere, 
taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış 
tarihinden itibaren belli bir süre veya kilometre için 
geçerli olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü 
getireceklerini bildirerek, "Aracını galeriden veya 
bu işle iştigal eden bir iş yerinden aldığında, 5 
veya 500 kilometre gittiğinde ya da 5 gün sonra 
arıza vermemesi gerekir. Kilometre sınırını tam 
netleştirmedik ama ikinci el ticaret yapanları zorda 
bırakacak bir kilometre garantisi değil makul bir 
süre olacak" dedi.

Tüfenkci, Otonomi'de düzenlenen toplantıda, 
"İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 
Hakkında Yönetmelik Taslağı"na ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

Yurt dışından sıfır diye ithal edilen ama AB 
mevzuatına göre ikinci el olarak değerlendirilen 
araçların, Türkiye'de kullanımında gümrük 
mevzuatı açısından büyük sıkıntılar çıktığını 
hatırlatan Tüfenkci, gümrük idarelerince yapılan 
incelemelerde, bazı araçlara el konulduğunu, 
bazılarının takibe alındığını, bazılarının da 
incelemelerinin sürdüğünü söyledi. Yurt dışından 
getirilen araçların, ülkeye girdikten sonra 
ikinci, üçüncü hatta dördüncü ele ulaştığını 
bildiren Tüfenkci, burada iyi niyetli üçüncü 
kişilerin mağduriyetine yol açan uygulamalarla 
karşılaştıklarını anlattı.

Tüfenkci, bu konuda inceleme yaptıklarını 
belirterek, "Türkiye'de bu mevzuat tehdidi altında 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 
"İkinci el otomobillerde garanti verme 
yükümlülüğü getirdik" açıklamasında 
bulundu.

bulunan yaklaşık 40 bin araç mevcuttu. Bunların 
bir kısmının incelemeleri tamamlanmış ve gümrük 
otoparklarını çekilmiş, bir kısmının da incelemesi 
ve takibatı devam ediyordu. Son çıkan torba yasa 
ile beraber, sektörden büyük bir talep vardı... Bu 
alanda bir düzenleme ihtiyacı hissettik ve kısa 
zamanda düzenlemeyi yaparak, hayata geçirdik." 
diye konuştu.

Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesinde, "Eşyanın 
ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli 
kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik 
belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik 
belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış 
gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, 
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Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, 
bu işle iştigal etmeyen 
gerçek ve tüzel kişiler 

ile özel hukuk tüzel 
kişilerinin, bir takvim 

yılı içinde ikinci el taşıt 
satışı yapmalarının belli 
koşullara bağlandığına 

değinerek, getirilen 
düzenlemeyle ikinci el 

taşıt ticaretindeki aktör 
profilini netleştirmeyi 

ve kayıt dışı faaliyetlerle 
vergi kayıplarının önüne 
geçmeyi hedeflediklerini 

vurguladı. 

eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın 
gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası 
verilir." hükmünün yer aldığını anımsatan Tüfenkci, 
şunları kaydetti: "Bu tip eşyalarda, gümrüklenmiş 
değerinin yüzde 25'ini 6 ay içinde yatırdığı takdirde, 
araç kimin elindeyse, kim yatırırsa o aracı elinde 
olan vatandaşa yatırdığında, o aracı kendisine 
iade edelim. Bundan sonra da yakalamalarda 
bulunulmasın, sadece şüphelenilen ve incelemeye 
tabi olan araçlar sicile şerh verilerek, araç sahibinde 
kalsın. İnceleme sonucuna göre, bir karar verilsin 
hükmünü getirdik. Ayrıca bu durumda olup da 
halen incelemeye başlanmamış veya inceleme 
aşamasında olan araçların sahipleri de yine 6 ay 
içinde başvurmaları halinde bu sefer yüzde 15'lik 
ceza ödeyerek, bu takibattan kurtulmuş olacaklar."

Tüfenkci, düzenlemenin elinde bu tip araç 
bulunanlara, bir rahatlama getireceğine işaret 
ederek, onları her an araçlarına el konulması 
korkusundan kurtarmış olacaklarını dile getirdi. 
Gümrüklerde bekleyen araçları çürümekten 
kurtararak, bunları yeniden ekonomiye 
kazandıracaklarının altını çizen Tüfenkci, böylece 
elinde bu tip araç olanlara, kendileri beyanda 
bulunduğunda bir imkan getirileceğini ve takibattan 
kurtulacaklarını kaydetti.

Yetki belgesi olmayan ikinci el otomobil 
satamayacak

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanununda, 2. el motorlu kara taşıtlarının ticaretine 
ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 
"İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 
Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandığına 
değinen Tüfenkci, taslağın bakanlıklar, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının, dernek ve federasyonların 
görüşüne açıldığını hatırlattı.

Yönetmelik taslağının ikinci el motorlu kara taşıtı 
ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler 
ile esnaf ve sanatkarların ikinci el taşıt alım satım 
faaliyetlerini, noterlerin bu faaliyetlere ilişkin 
yükümlülüklerini, yetki belgesinin verilmesi, 
yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, 
ikinci el taşıt ticareti yapılan işletme, toplu iş yeri 
ve pazarlarda aranan şartları, bakanlık ve yetkili 
idarelerin ikinci el taşıt ticaretine ilişkin görev, 
yetki ve sorumluluklarını düzenleyeceğini anlatan 
Tüfenkci, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının 
ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu 
işle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkarlar 
tarafından yapılması öngörüyoruz. İkinci el 
taşıt ticaretiyle iştigal edecek tacirler ile esnaf ve 
sanatkarlara, her bir işletmesi için yetki belgesi alma 
şartı getirilecek. Her önüne gelen, 'Ben ikinci el 
otomobil alıp satıyorum' diye ortaya çıkamayacak. 
Yetkilendirilmiş, yetki belgesi almış, bu işle iştigal 

eden esnaflarımız ve tacirlerimiz tarafından bu 
ticari faaliyet sürdürülecek. Yetki belgesi, bakanlıkça 
öngörülecek gerekli eğitimleri alınması koşuluna 
bağlanacak." şeklinde konuştu.

Tüfenkci, bu işle iştigal etmeyen gerçek ve tüzel 
kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bir takvim 
yılı içinde ikinci el taşıt satışı yapmalarının 
belli koşullara bağlandığına değinerek, getirilen 
düzenlemeyle ikinci el taşıt ticaretindeki aktör 
profilini netleştirmeyi ve kayıt dışı faaliyetlerle 
vergi kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini 
vurguladı. İkinci el motorlu kara taşıtı satışına 
aracılık eden işletmelere, kendisine teslim edilen 
taşıtlar için taşıtın adına tescilli olduğu kişiye 
verilmek üzere, taşıt teslim belgesi düzenlenmesi 
şartı ve satışa sunulan taşıtın ön yüzünde, araca 
ilişkin tanıtıcı bilgilerin bulundurulması şartı 
getireceklerinin altını çizen Tüfenkci, belli bir yaşın 
veya kilometrenin altında olan ikinci el taşıtlar 
için işletmelere taşıt satışı öncesinde ekspertiz 
raporu alma ve bir nüshasını alıcıya teslim etme 
zorunluluğu getireceklerini de aktardı.

Garanti konusunda da ikinci el motorlu kara 
taşıtının satışını yapan veya satışına aracılık 
eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi 
parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir süre 
veya kilometre için geçerli olacak şekilde garanti 
verme yükümlülüğü getirdiklerine değindi.
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EKONOMİK GÖRÜNÜM

“Türkiye'de ciddi Ar-Ge 
teşvikleri var”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

Şu an Türkiye'de 
ciddi Ar-Ge teşvikleri 

var. Teorik düzeyde 
yapacağınız harcamalar 

için ciddi bir destek 
var ama bunu patente 

dönüştürdüğünüz 
zaman güçlü destek 

devam ediyor. Üretime 
dönüştüreceğiniz zaman 

güçlü destek devam 
ediyor. Aslında Bursa 

gibi bir yere bir 6. Bölge 
desteği de bu bağlamda 

düşünülmüş bir konudur. 
Şimdi Ar-Ge teşvikleri 

ve destekleri Türkiye'de 
gerçekten güçlü. 

Olmayanlar baksınlar 
ve mutlaka bundan 

yararlansınlar. 

M ehmet Şimşek, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "45. 

Ortak Akıl ve İstişare Toplantısı''nda, Türkiye 
vizyonlarının ve uzun vade perspektiflerinin bir 
çok unsurunun Bursa'da uygulanmaya başladığını 
hissettiği için bu kentte bulunmaktan memnuniyet 
duyduğunu dile getirdi.

Konuşmasına başlamadan önce tanıtım filmini 
dikkatle izlediğini BTSO'nun Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Burkay'ı da dinleyip not aldığını 
anlatan Şimşek, "Benim aslında gerçekten uzun 
yıllar özel sektör deneyimimden önümüzdeki 100 
yıla ilişkin kendi içimde zaman zaman 'işte şöyle 
olsa iyi olur' dediğim türden bütün kavramların 
burada bir miktar somuta dönüştüğünü 
söyleyebilirim" diye konuştu. 

Sanayicilere BMW ve Tesla örneği 

Şimşek, 4. sanayi devriminin hızla başladığını fakat 
yıkıcı etkilerinin bir süre sonra hissedileceğini 
dile getirerek, şunları kaydetti: "4. sanayi devrimi 
çerçevesinde bir firmaya bakalım. Bir de şu an 
aslında 'geleneksel' diyebileceğimiz bir firmaya 
bakalım. Bu Bursa için de önemli bir örnek. 
Otomotiv deyince dünyada önemli markalardan 
bir tanesi biliyorsunuz BMW'dir. 2015 yılında 
2 milyon 430 bin 507 araba üretti. Ciddi bir 
rakam. Cirosu 92 milyar avronun üzerinde. Dolar 
bazında bakarsanız 100 milyar doların üzerinde 
bir cirodan bahsediyoruz. Karı da 6,4 milyar avro. 
Ciddi rakamlar bunlar. Ciddi üretim, ciro, kar. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Şu 
an Türkiye'de ciddi Ar-Ge teşvikleri var. 
Teorik düzeyde yapacağınız harcamalar 
için ciddi bir destek var ama bunu patente 
dönüştürdüğünüz zaman güçlü destek 
devam ediyor. Üretime dönüştüreceğiniz 
zaman güçlü destek devam ediyor." dedi. 

Bu aslında eski teknoloji. BMW bildiğimiz 1905 
sonrası kitlelere yönelik belki üst düzey, marka 
değeri yüksek ama sonuçta bugünkü konvansiyonel 
arabalar." 

ABD'de "Tesla" adında elektrikli arabalar üreten 
bir firmanın bulunduğunu anımsatan Şimşek, 
şöyle devam etti: "Tesla da 2008 yılından bu yana 
toplam 186 bin araba üretmiş. Kurulduğu günden 
bu yana ürettiği rakam bu. Yıllık bazda bakarsanız 
83-84 bin üretimi var. Kar ediyor mu? Hayır. Tesla 
geçen sene 888,7 milyon dolar da zarar etti. Satış 
hacmi de 4 milyar doların biraz üzerinde. Dün yani 
21 Şubat günü itibariyle BMW ve Tesla'nın piyasa 
değerini karşılaştıralım. BMW'nin 60,2 milyar dolar. 
Tesla'nın ne kadar biliyor musunuz? 45,2 milyar 
dolar. Neden? Satış hacmi, karlılık, ciro ortada. 
Mesele şu; geçen sene bunlar bir model tasarladılar. 
Daha 2017-2018'den önce de teslim etmeyecekler. 
Sipariş düzeyinde toplamda 14 milyar dolarlık 
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Şimşek, 2008 yılından 
bugüne Türkiye'de ve 

dünyada yaşanan önemli 
olaylara değinerek, 

"Bütün bunlara rağmen 
aklınıza gelebilecek 

bütün şokları yaşamış 
bir Türkiye ne yaptı? 

2003-2015 döneminde 
yüzde 5,9 büyüyen bir 

ülke. Enflasyonu hala tek 
hanede tutan, sağlam bir 

bütçe. O nedenle bu kadar 
bir destek verebiliyoruz 
size. Eğer kamu maliyesi 

bu kadar güçlü olmasaydı 
bunları yapabilir miydik? 

Bunları niye anlatıyorum? 
Moralinizi bozmayın, 

hedeften sapmayın diye. 
Çünkü bu işin en önemli 

kısmı burasıdır." diye 
konuştu. 

talep geldi. Üretilmemiş bir şeye 14 milyar dolarlık 
ön talep geldi ve bunun bir kısmını da ödediler. 
Bunu niye söylüyorum? Çünkü doğru yoldasınız. 
Sizleri tebrik etmek istiyorum. Siz zaten doğru 
şeyleri konuşuyorsunuz.  Doğru strateji ve vizyona 
sahipsiniz. Güçlü bir perspektife sahipsiniz. Bu beni 
çok sevindirdi. Çünkü dünya çok hızla değişecek. 
Dördüncü sanayi devrimine bir anlamda güçlü 
bir başlangıç yapıyor olmanız inanılmaz cesaret 
vericidir." 

Ar-Ge ve inovasyon  

Şimşek, küresel anlamda 10-15 yıl sonra çok 
yıkıcı etkilere sahip olacak gelişmelere bugünden 
bir şekilde hazırlanmak gerektiğinin altını 
çizerek, bunun da Ar-Ge ile inovasyon ile 
gerçekleşebileceğini vurguladı.

Hükümet olarak bu zor dönemde dahi Ar-Ge 
inovasyon ekosisteminin tamamlanmasına 
yönelik çok güçlü adımlar attıklarını dile getiren 
Şimşek, şunları söyledi: "Şu an Türkiye'de ciddi 
Ar-Ge teşvikleri var. Teorik düzeyde yapacağınız 
harcamalar için ciddi bir destek var ama bunu 
patente dönüştürdüğünüz zaman güçlü destek 
devam ediyor. Üretime dönüştüreceğiniz zaman 
güçlü destek devam ediyor. Aslında Bursa gibi 
bir yere bir 6. Bölge desteği de bu bağlamda 
düşünülmüş bir konudur. Şimdi Ar-Ge teşvikleri ve 
destekleri Türkiye'de gerçekten güçlü. Olmayanlar 
baksınlar ve mutlaka bundan yararlansınlar. Bu 
sadece Ar-Ge teşviği, tasarımıyla olmaz. Ne ile 
olur bu işin finansman boyutu çok önemlidir. O 
nedenle biz şimdi Kalkınma Bankasını niyetimiz şu 
sıfırdan, yüksek teknoloji gelecek vadeden alanlara 
uzun vadeli güçlü destek verecek yeni bir yapılanma 
öngörüyoruz. Bunu yakında tamamlayacağız.

Geçen sene biz hazine olarak fonların fonu için 
bir kaynak ayırdık 500 milyon lira. Türkiye'de 
ve dışarıdaki fonlara dedik ki; bir miktar kaynak 
koyalım, siz iki katı koyun ve Türkiye'de gelecek 
vadeden yüksek teknoloji üretecek şirketlere destek 
verelim. Mesela Avrupa Yatırım Fonuna o çerçevede 
biz kaynak koyduk. Şimdi onlar Türkiye'de bu 
çerçevede ve Bursa'da bu işin merkezinde olmalı. 
Niye? Çünkü siz zaten çoktan oyun kuruculardan 
birisisiniz. Biz fonlara çok ciddi vergi teşvikleri 
getirdik yeter ki bunlar risk alsınlar, Türkiye'deki 
firmalara destek olsunlar. Melek yatırımcı da o 
bileşenlerden bir tanesi."

Patent Kanunu 

Şimşek, yıllardır konuşulan Patent Kanunu'nun 
da ocak ayında çıktığını hatırlatarak, sözlerine 
şöyle devam etti: "Çok önemli bir reformu 
daha yaptık ocak ayında. Patent Kanunu çıktı. 
Yıllardır konuşuluyordu. Şimdi entellektüel 

anlamda söylüyorum. Yani kendi buluşlarınızı, 
tasarımlarınızı, patentlerinizi biz iyi koruyamazsak 
taklide, şuna, buna izin verdiğimiz zaman o 
ekosistem arzulanan performansı ortaya koyamıyor. 
Onun için Patent Kanunu da çok önemli bir bileşen. 
Bunları niye söylüyorum? Madem bu vizyon var 
burada, gerçekten son bir yılda bu sıkıntılı dönemde 
dahi attığımız adımlar Bursa'nın önünü açacak 
adımlardır. Biz sizin yanınızdayız, en güçlü şekilde 
de destek vermeye devam edeceğiz." 

"Bu coğrafya büyük bir nimet"

Türkiye'nin potansiyeli güçlü, parlak bir geleceği 
olduğunu anlatan Şimşek, şunları kaydetti: 
"Demografi yani beşeri sermaye, nüfus. En genç 
nüfusa sahip ülkelerden biriyiz. Türkiye'de çalışma 
çağındaki nüfus yılda yüzde 1,7 artıyor. AB'nin 
28 üyesinde yüzde 0,1 artıyor ama demografik 
yapı itibarıyla Türkiye daha nice 10 yıllar güçlü 
büyümeyi sağlayabilecek bir ülkedir. Bir kere 
bunu bir yere not edin. Bugün bir çok insan bu 
coğrafyanın aslında bizim için neredeyse bir yük 
olduğunu, çok sıkıntılı olduğunu hissediyorsunuz 
değil mi? İşte sonuçta etrafımızda devlet olma 
niteliğini kaybetmiş ülkeler var. Bundan terör 
nemalanıyor ve başımıza musallat oluyor. Bizim 
turizmimizi, cari açığımızı, istihdamı etkiliyor. 
Bu coğrafya bugün sıkıntılı gibi görünebilir ama 
bu coğrafya büyük bir nimet. Belki 3 yıl sonra 
bu salonda sizler 'biz şu Ortadoğu'yu nasıl inşa 
edeceğiz' onu konuşacaksınız. Heyecanlı bir şekilde  
oradaki projelere nasıl mal yetiştireceğinizden 
bahsedeceksiniz. Onun için bu coğrafya çok ciddi 
fırsatlar içeriyor. İnanılmaz imkanlar var."
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SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Satış sonrasına kitaplı yaklaşım 
“Potansiyelini Kullan
Başarı Rehberi - 1”

MEHMET AYHAN DAYOĞLU
Arkeon Danışmanlık 

BAŞARIYA GİDEN YOL: GELECEĞİ ANLAMAK
Kendin için başarının tanımını yap!

K endilerine emanet edilen şirketin ekonomik 
performansını arttıracak veya en azından, 

zarar etmeyecek şekilde yoluna devam etmesini 
sağlayacak olanlar yöneticilerdir.

Sakıp Sabancı’nın da dediği gibi; “Basit anlamıyla 
başarı, gol atmaktır. Başarının başarı olabilmesi için 
işe yaraması ve başkalarının haberi olması şarttır.”

Başarının çeşitleri var, eskiden bu tek kaleye gol 
atmaktı; sonra çift kale maçlar başlayınca iki kaleye 
de gol atmak başarı oldu; sonra mahalle takımını 
yenenler... Bugün ise başarı; dünya birincisi olmak...

Günümüzde yöneticiler, önlerine çıkan 
seçeneklerden daha akılcı olanı tespit ederek 
seçmek durumunda kaldıklarından yöneticilik artık 
mekanik bir iş olmaktan çıkmıştır. Yönetici, içinde 
bulunduğu durumu lehine çevirmek için proaktif 
olmalı, etrafında oluşan değişimi anlayarak; derhal 
en akıllıca yolu seçmelidir.

Her ticari kurumun kâr üretmek için bir kuruluş 
amacı ve misyonu vardır. Yöneticinin öncelikli 
görevi söz konusu amaca ve misyona ulaşmak için 
gayret ederek elinden gelenin en iyisini yapmaktır. 
Bunun için yönetici kendine hedefler koymalı ve 

şirketini de bu hedeflere uygun olarak yönetmelidir.
Diğer yandan yönetici, etrafındaki ekonomik 
şartları da değiştirerek durumu lehine çevirmek 
için sınırlarını zorlamalı, yeni açılımlar yapmalı 
ve operasyonunun kâr getirmesini sağlamalıdır. 
Başarı, şirketin düzenlediği eğitim ve motivasyon 
toplantılarıyla gelmiyor. Toplantılar ve sunumlar ne 
kadar sesli ve süslü olursa olsun bu tür aktivitelerin 
etkisi en fazla üç gün içinde geçiyor.

Başarı ancak yürekten istendiğinde geliyor.

Başarılı bir şekilde ayakta kalıp sürdürülebilir 
değişimi sağlamak isteyen şirketler, Peter Drucker’in 

Yıllarını otomotiv sektörünün servis, bakım ve hasar bölümlerinde geçir-

miş olan Ayhan Dayoğlu, servis yönetimi için bir kitap hazırladı. OYDER’in 

katkılarıyla yayınlanan kitap servis yönetiminin bütün adımlarını kapsıyor. 

Sert kapaklı 126 sayfalık kitap etkili içeriği ve önerdiği sistematik yakla-

şımlarla dikkat çekiyor.
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ifade ettiği gibi kendilerini değişim temsilcisi haline 
dönüştürmelidir. Ancak değişim geleneksel yapı 
üzerine uygulanırsa maalesef başarılı olmuyor.

Başarı için kalıcı değişiklik gerekir. Bunun için 
gerek şirketler gerekse o şirketlerin yönetici ve 
çalışanları öncelikle standartlarını yani kendinden 
beklentilerini yükseltmelidirler.

İkinci olarak o güne kadar süregelmiş olan klasik 
iş ve yönetim anlayışlarını çağın ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden gözden geçirmeli ve gerekli 
değişiklikleri, revizyonları hızla hayata geçirip 
“yapabilme güvenini” kazanmalıdırlar. Bunun için 
kendilerine daha önce benzer alanlarda başarı 
sağlamış bir “rol model” bulup mevcut stratejiyi 
değiştirip uygulamaya geçmelidirler.

Başarılı bir yönetici olmak!

Şirketler, çalışanlarıyla özdeşleşir. Bünyesindeki 
elemanları kişisel başarıyı hedefleyen kuruluşlar, 
ister istemez topyekûn istenilen hedefe odaklanır. 
Başarı arzusu taşıyan bireyler, konularında başarılı 
olmaya kilitlenir; bunun için sürekli çalışır ve 
mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye gayret 
ederler. Bunun için yöneticilerin işletmede 
oluşturacağı ortam çok büyük önem taşır. Genel 
olarak yöneticilerin olaylara iki temel yaklaşım 
biçimi bulunur. Birinci yöntem, problem çözmeye 
dayanır. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında 
yönetici öncelikle problemi tanımlamaya, onu 
yaratan sebepleri ve muhtemel çözümleri analiz 
ettikten sonra harekete geçmelidir. İkinci yöntem 
ise ne olabiliri anlamaya dayanır. Bu yöntemi 
uygulayan yönetici karşılaşılan durumun iyi tarafını 
görüp, en iyiyi en ideali anlayarak ekibinin güçlü 
yönlerini kullanarak gelişime odaklı bir yaklaşım 
sergiler. Günün sonunda problem her iki yöntemle 
de çözülür.

Ancak organizasyonda bırakılan etkiler farklı olur. 
Birincisinde akılda sorunlar kalırken ikincisinde 
zaferler kalır.

Birinci yöntemi kullananlar genellikle ekip 
arkadaşlarını sürekli yenilemek zorunda kalırlar. 
Zira bu yaklaşım bir süre sonra çalışanların şirkete 
olan sadakatini azaltır. Daha fazla başarı isteyenler 
iş yerinde tatmin olmadığında ya rakip şirketlere ya 
da farklı sektörlere geçer.

İkinci yöntemi kullanan yöneticiler ise ekiplerini 
geliştirirken kendi başarı grafiklerini sürekli 
arttırırlar. Bunun nedenlerinin başında kişilerin 
çalışırken mevcut âna odaklanarak pozitif 
duygularla hareket etmesi gelir. İşi yaparken 
yaşanan başarma hissi kişiyi olumlu yönde kamçılar. 
Çünkü kişi neye odaklanırsa onu çoğaltır. Böyle 
bir ortamda çalışan kişiler hayata pozitif bakarlar. 
Cesaretle değişim sorumluluğu alırlar. Hayal ederek 

en iyiyi ararlar. Bunları sürekli tekrarladıkları için 
etraflarında olumlu bir ortam oluştururlar.

GELECEĞİ ANLAMAK

Hayatın ve etrafındakiler için liderliği eline al ve 
direksiyona geç!

Artık işler eskisi gibi değil. Maliyetler her geçen 
gün yükseliyor, ürünlerin kaliteleri arasındaki fark 
azalıyor, müşteri talepleri zalimce artmaya devam 
ediyor. Ayakta kalabilmek için herkes farklı bir 
şeyler yapıp rekabet gücünü arttırarak rakibini 
geçmeye çalışıyor.

Şirketler rakiplerinin yaptığı her hamleye derhal 
cevap verirken kalıcı üstünlük sağlamak amacıyla 
yapılması gereken trend analizlerini çoğu zaman 
ıskalıyorlar. Rakibinin yaptığı hamleye, benzer 
yöntemle cevap vermeye çalışırken aslında 
kârlarından da sürekli feragat ediyorlar. Şirketlerin 
ayakta kalabilmesi için büyümesi ve büyürken de 
para kazanıyor olması şart. Aksi takdirde ışık hızıyla 
değişimin yaşandığı küresel arenada sürekliliğin 
korunması mümkün olmuyor. Birçok şirket hayatını 
günlük yaşıyor, anlık kararlar alıyor ve şirketin 
başındaki yöneticiye bel bağlıyor. Şirketin başındaki 
yönetici, takımına gerçek bir liderlik yapıyorsa 
şirketin şansı diğerlerine nazaran gözle görülür 
oranda artıyor. Zira iyi lider, vizyonunu ekibine 
kolaylıkla aktarırken ekibinin peşinden gelmesini 
sağlıyor. Vizyonu olan ekip bir taraftan işine 
değer katarken diğer taraftan içinden yeni liderler 
çıkarıyor. Lider ne kadar başarılı olursa şirket o 
nispette hem büyüyor hem de para kazanıyor.

Aslında başarılı liderin en önemli davranışı, hedef 
göstermekten başka bir şey değil. Bu, söylemesi 
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ayakta kalıp 
sürdürülebilir 
değişimi sağlamak 
isteyen şirketler, 
Peter Drucker’in ifade 
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Ancak değişim 
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uygulanırsa maalesef 
başarılı olmuyor.
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Bunun için gerek 
şirketler gerekse o 
şirketlerin yönetici ve 
çalışanları öncelikle 
standartlarını 
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kolay ama yapması oldukça zor bir iş! Zira ekipler 
önce lidere sonra onun planına inanıyor. Ekibinin 
güvenini kazanan lider ekipteki herkese aslında 
kendi geleceğini yapılandırma imkânı sunuyor.

Başarılı olmak için her şeyden önce kararlı olmak 
geliyor. İşletmede kararlı olmak ise patrondan 
başlıyor. Patron nereye bakarsa çalışanlar oraya 
bakıyor. Patron satış sonrası hizmetleri sorgulamaya 
başladığında tüm çalışanlar buradaki gelişmelere 
bakıyor ve sorguluyor.

Kararlı olan patronun yapacağı ikinci şey ise 
konuları anlamak oluyor. Patronların çoğu para 
hacminin yoğun olduğu satış işlemlerine bakmaya 
alıştıkları için servis ve yedek parça konularına uzak 
duruyorlar. İnsanların bilmedikleri şeylere karşı 
uzak durmak gibi bir eğilimleri vardır çoğu zaman. 
Ancak patron bu durumda konuya uzak kalmak bir 
yana dursun kolları sıvayıp işin derinlerine girmeye 
başlıyor.

Patronun rol modeli olması tüm değişim sürecini 
hızlandırıyor. Eğer patron har vurup harman 
savuruyorsa işletmedeki ekibin tasarruf etmesi 
beklenemez. Ancak patron servise inip müşterilerle 
görüşüyorsa, müşteri memnuniyeti için çalışıyorsa, 
konuları masaya getirip gerekli iyileştirmeleri 
yapıyorsa, yedek parça satışını arttırmak için 
stratejiler geliştiriyorsa, kısaca işine sahip çıkıyorsa 
o takdirde tüm ekip bunu algılıyor ve elinden 
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

General Electric’in CEO’su Jack Welch “Geleceğin 
Jack Welch’i benim gibi olmayacak. Ben bütün 
kariyerimi Amerika Birleşik Devletleri’nde 
harcadım. General Electric’in başına geçecek bir 
sonraki kişi zamanını Bombay, Hong Kong, Buenos 

Aires’te geçirecek. En iyi ve en parlak adamlarımızı 
denizaşırı yerlere göndermeliyiz ve ileride General 
Electric’i geliştirecek bu kişilerin küresel liderler 
olmaları için gerekli eğitimleri aldıklarından emin 
olmalıyız” diyordu. Bu liderlik yaklaşımı General 
Electric’in küresel şirketlerin en başarılılarından biri 
olmasını sağladı.

Atatürk’ün eserleri, ne muhteşem bir lider olduğunu 
açıkça gösteriyor. Bugünkü dünyada ülkeler 
arasındaki sınırlar neredeyse kalktı. Doğu ile Batı 
birbirine yaklaştı. Mal ve para transferleri kolaylıkla 
yapılabiliyor, internet cep telefonlarına kadar girdi 
ve dünyada gizli bilgi kalmadı. Ayrıca Uzakdoğu ve 
Asya ülkeleri dünya ekonomisinin lokomotifi halini 
aldı.

Hâlâ dünyada yaşanan bu değişimi anlayıp buna 
ayak uydurmakta direnç gösteren veya istediği 
halde değişemeyen birçok yönetici var. Bunlar 
kendilerini lider olarak görseler de aslında sıradan 
yöneticiler. Gerçek lider geleceği yaratan kişidir. 
Gerçek lider yokluktan var eder, benzer şeyler 
yaparak farklı sonuçlar alınamayacağını bilir. Bunun 
için hep ileriye bakar, ekibinin kendi kutup yıldızını 
tanımlamasını ve peşinden gitmesini sağlar.

Atatürk 1923 senesinde “Doğudan şimdi doğacak 
olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl 
görüyorsan, uzaktan bütün doğu milletlerinin 
de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve 
egemenliklerine kavuşacak olan çok kardeş millet 
vardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden 
yok olacak ve yerine milletler arasında hiçbir renk, 
din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve 
işbirliği çağı hâkim olacaktır” demişti.

Bu sözler, Atatürk’ün ülkeler arasındaki sınırların 
kalkacağını ve küreselleşmenin geleceği 
boyutu yıllar öncesinden görerek yurttaşları ile 
paylaştığının kanıtı. Ancak Atatürk’ten sonra 
işler terse döndü, hedeflerin akılcı ve doğru tespit 
edilemeyişi, kısır politik çekişmeler, kısa vadeli çıkar 
hesapları ve dünyadaki gelişmelerin sağlıklı analiz 
edilemeyişi Türkiye’yi küreselleşme sürecinde geriye 
düşürdü.

İnsanoğlu kendisine has fiziksel ve psikolojik 
özellikleri, yetenekleri ve sınırları olan bir varlıktır. 
İş hayatında bunu göz önünde bulunduran 
yönetimler, sürdürülebilir başarıyı kolaylıkla 
yakalar. Şirket yönetiminin ana görevi elindeki 
kaynakların girdisinden daha fazla çıktı yaratmaktır. 
Kaynakları insanlar ve diğerleri olarak iki ana 
başlık altında toplamak mümkündür. Bu durumda 
girdiden fazla çıktı yaratmak ancak insan ile 
yaratılacak farka bağlıdır.

İnsanın fark yaratması için mekanik olarak 
hareket etmekten uzaklaşması gerekir. Her insan 
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aynı olmadığı gibi her durum da aynı değildir. 
Özellikle insanların baskı altında çalıştıkları kriz 
dönemlerinde yöneticinin ekip üyeleriyle tek 
tek ilgilenmesi ve ortamdaki baskı unsurlarını 
temizlemesi gerekir. Çalışanların baskı altında, ne 
pahasına olursa olsun, söyleneni icra etme dönemi 
çok gerilerde kaldı.

Artık baskı altında çalışan insan bir süre sonra ya 
bulunduğu ortamı terk ediyor ya da etrafındakilere 
kayıtsız kalmaya başlıyor. Günümüzde insanlar eline 
kılıcı alıp; bağıran, azarlayan, bardağın boş tarafını 
gösteren ve sürekli nasihat eden bir yöneticiyle 
çalışmayı zul görüyorlar.

İyi yönetici bunu çok iyi bilir ve ekibine yatırım 
yaptıkça, çalışma iklimini iyileştirdikçe ve 
çalışanının bir danışman gibi çalışmasına olanak 
tanıdıkça başarının artacağına inanır.

Kişisel Hedeflerin Belirlenmesi

Nereye gideceğine karar ver ve yola koyul!

Joyce Osland, First Session kitabında şöyle 
der: “Bugün dünyanın devlerine baktığımızda 
vizyonlarının ve misyonlarının çok ama çok geniş 
olduğunu görüyoruz. Örneğin Nokia’nın vizyonu 
‘Life Goes Mobile’ ve misyonu ‘Connecting People’. 
Nokia bu vizyon ve misyon ile yeni inovasyonlar 
yapıyor. Diğer yandan vizyonunu dar tutanlar 
kendilerini dolayısıyla da başarılarını sınırlıyorlar.”

Vizyon öyle bir şey ki hem bireyler için hem de 
şirketler için çalışır. Çalışanlarının kişisel vizyonları 
ile paralel algıya sahip şirketlerse her durumda çok 
daha fazla başarılı oluyor.

Sebebi ve hedefi ne olursa olsun arzu edilen 
değişimin gerçekleştirilmesi için yapılacak ilk şey 
açık, net ve herkes tarafından anlaşılır hedefler 
koymaktır. Hedeflerin ekip üyeleri tarafından 
anlaşılması ve özümsenmesi için ikinci önemli 
konuysa; değişim liderinin görünür olmasıdır. 
Başarılı değişim için üçüncü unsursa; ekip 
üyelerinin sürece en başından itibaren dâhil 
edilmesidir.

Yine de hedeflerini belirlemek için ne yapması 
gerektiğini merak edenlere kısaca aşağıdakileri 
önerebiliriz.

1) Öncelikle hayattan gerçekten ne beklediğinizi 
belirleyin,

2) Hayattan ne beklediğinizi belirledikten sonra 
bunun hakikaten beklentilerinizi tamamen 
karşılayıp karşılamadığını bir kere daha sorgulayın.

3) İkinci defa gözden geçirip, belirlediğiniz 
hedeflerinizin her birine ulaşmak için yapmanız 
gereken en önemli ilk on konuyu saptayın. Bu 
konuları önem sırasına göre listeleyin. Her biri 

için uygulama tarihlerini yazın. Hedeflerinizi 
sıralarken cümlelerinizi öznesine kendinizi 
koyarak geniş zamanda ve olumsuzluk eki 
kullanmadan yazın. Örneğin “İşe geç kalma” 
ya da “İşe geç kalmayacağım” vb. yerine “İşe 
zamanında geliyorum” diye yazın veya “Projeyi 
bitirmeliyiz” yerine “Projeyi şu tarihte bitiriyorum” 
deyin. Bu kural, bilinçaltının çalışması için hayati 
önem taşıyor. Çünkü bilinçaltı geniş zamanda ve 
birinci tekil şahıs kullanılarak yazılan cümlelerle 
söylenenleri yapılacak diye algılıyor.

4) Hedeflerinizi her gün yatağa gitmeden önce boş 
bir kâğıda yazın. Bunları yazarken bir önceki gün 
ne yazdığınıza bakmayın. Çünkü hedeflerinizin 
önem sırası, içinde bulunduğunuz duruma göre 
değişebilir. Yatağa gitmeden önce hedefleri yazmak 
çok önemli zira bilinçaltınız siz uykudayken de 
çalışıyor ve yatağa gitmeden önce yazdığınız 
hedeflerinize nasıl ulaşacağını düşünüyor.

5) Hedefleri ve bitiş sürelerini belirledikten sonra 
iş geliyor bunları gerçekleştirmeye. Bunun için de 
en önemli konu uygun zamanlamanın yapılması. 
Bazıları buna zamanın yönetimi de diyor. Ancak 
24 saatten az veya çok olamayan bir günü nasıl 
yönetebilirsiniz? Asıl olan zamanın değil de kişinin 
kendisinin yönetimi değil midir? “Evet, bu doğru” 
dediğinizi duyar gibiyim?

Kişinin kendini yönetmesi için konunun 
sorumluluğunu üstlenmesi gerekir. “Ben bu 
işi başarıyorum” diyen kişi, kendini zamana 
uydurmak için yönetmesi çok daha kolay olur. 
Ben bunu ilk duyduğumda uygulamanın zor 
olacağını zannetmiştim ama dediğim gibi insan 
sorumluluğunu aldığında iş çok kolaylaşır. Kişinin 

Kararlı olan patronun 
yapacağı ikinci şey 
ise konuları anlamak 
oluyor. Patronların 
çoğu para hacminin 
yoğun olduğu satış 
işlemlerine bakmaya 
alıştıkları için servis 
ve yedek parça 
konularına uzak 
duruyorlar. İnsanların 
bilmedikleri şeylere 
karşı uzak durmak gibi 
bir eğilimleri vardır 
çoğu zaman. Ancak 
patron bu durumda 
konuya uzak kalmak 
bir yana dursun kolları 
sıvayıp işin derinlerine 
girmeye başlıyor



30 OCAK 2017

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

kendisini yönetmesi için ilk olarak önemli ve acil 
olaylar arasındaki farkı iyi kavraması gerekiyor.

Genellikle yapılan hata acil ile önemli işlerin 
karıştırılması oluyor. Aman bu iş acil, şu işi 
yetiştirmem gerekir derken, aslında umutlarını 
ve beklentilerini yok ediyor birçok insan. Eğer bu 
konuda tuzağa düşmek istemiyorsanız öncelikle 
işleri; önemli ve acil, önemli ama acil değil, önemli 
değil ama acil ve önemli de değil acil de değil 
şeklinde kategorize etmeniz olacak.

Bunu yaptıktan sonra dikkatinizi önemli ama 
acil olmayanlara yoğunlaştırmanız çok önemli. 
Bu kategorideki işler gelecekteki projeler, gelişim 
için gerekli eğitimler, araştırmalar, kitap okuma, 
kendinize vakit ayırıp dinlenme, ailenizle birlikte 
olmak gibi konuları kapsıyor. Az önce başarı 
için hedef koymak gerekir dedik; işte bu üçüncü 
gruptaki işler aslında hedeflere ulaşmak için 
yapılması gerekenleri kapsar. İnsan, acil işleri 
nedeniyle bu gruba yeterli zaman ayıramadığında 
zamanla körleşir ve bir süre sonra istemeden de olsa 
etrafındakileri suçlamaya başlar.

İstanbul’da genellikle gecikmelerin nedeni 
yoğun trafiktir. İstanbul’da yaşayıp geciktiğinde 
trafiği bahane etmek istemeyenlere en kısa 
sürede hedeflerini belirleyip kendilerini yeniden 
programlamalarını tavsiye ederim. “Ben İstanbul’da 
yaşamıyorum, benim halim ne olacak?” diye 
soranlara da iyi haberim var. Bu formül sadece 
İstanbul’da değil dünyanın her köşesinde geçerli ve 
ücretsiz. Yalnız formülü alıp uygulamak, İstanbul’da 
da, Tokyo’da da, Paris’te de inanmaya ve sürekli 
çalışmaya bağlı ve bu formül sadece kişiler için 
değil, firmalar için hatta ülkeler için de geçerli. 

Bunun en güzel örneklerinden biri Japonya. Japon 
hükümeti 1950, 1960, 1970 ve 1980 yıllarında 
koyduğu on yıllık hedeflerle önce tekstilde sonra da 
sırasıyla demir çelikte, otomotivde ve elektronikte 
dünya devi oldu. İkinci Dünya Savaşı’ndan yenik 
çıkan, nüfusunun büyük bir bölümünü savaşta 
kaybeden, petrol ve doğal zenginliği bulunmayan 
Japonya hedef koyup, sorumluk alıp çalışarak 
hayallerine ulaştı.

apolyon’un dediği gibi “Savaşların kaderini beş 
dakikalık bir süre belirliyor!” Hedefine ulaşmak 
için önceden çalışan kişi beş dakikalık sürede farkı 
yaratıp, kazanıyor. Fark yaratamayan ise şikâyet 
etmek için yeni konular arayıp duruyor.

Zamansızlıktan yakınan, her işinin acil 
olduğunu söyleyen, ailesine ve sevdiklerine 
zaman ayıramayanların reçetesinde ilk olarak 
“Kişisel Hedeflerin Belirlenmesi” var. Hayattan 
beklentilerini belirlememiş bir kişinin rüzgârda 
oradan oraya savrulan bir yapraktan farkı kalmaz. 
Sabah yapacağı işlerin önceliklerini belirlemeden 
güne başlamak insanı en çok yoran şeylerin 
başında geliyor. Kendisini üstlerinden, astlarından, 
paralel seviyedeki iş arkadaşlarından, eşinden, 
çocuklarından gelecek talepleri yerine getirilmeye 
adamış özverili (!) kişilerin yorgunluğu her geçen 
gün artarken, hayattan beklentileri de her geçen gün 
azalır.

Mükemmele Ulaşmak!

Son zamanlarda mükemmellik kelimesi herkesin 
dilinde! Okulda mükemmele ulaşmak, profesyonel 
yaşamda mükemmel iş bulmak, sporda mükemmel 
bir sonuç elde etmek yediden yetmişe herkesin 
rüyalarını süslüyor.

Mükemmeli arayanlar önce hedeflerini belirliyorlar 
sonra da hedefe ulaşmak için planlarını yapıp 
uygulamaya başlıyorlar. Ancak mükemmellik 
hedefiyle yola çıkanlardan bazıları hedeflerine 
ulaşırken bazıları da çok çalıştıkları halde istedikleri 
noktaya ulaşamıyor. Hedefe ulaşamayanların 
birçoğu daha fazla hırsla çalışıp; yenilgiyi 
kabullenmeyip, her geçen gün çalışma temposunu 
arttırarak arayışını sürdürenlerdir ama yolun 
sonunu bir türlü getiremezler.

Peki, mükemmeli yakalayanlar ile yakalayamayanlar 
arasındaki fark ne? Aslında sorunun cevabı çok 
basit: Mükemmele ulaşanlar güçlü yönlerini 
kullanarak sevdikleri işi yapanlardır. Bu şanslı 
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gruptaki kişiler güçlü yönlerini iyi bilirler ve 
mükemmele ulaşmak için güçlü yönlerini 
kullanarak zevk alabilecekleri alanlarda çalışılar.

İşte mükemmele ulaşmanın formülü bu kadar kolay: 
Kendini tanı, güçlü yönlerini kullan ve zevk aldığın 
işi yap.

Formül kolay ama insanın kendisini tanıması, güçlü 
yönlerini tespit etmesi ve bunları çalışma hayatında 
uygulaması bu kadar kolay mı? Aslında sorunun 
cevabı kişinin kendisini yeniden keşfetmeye ne 
kadar istekli olduğuna bağlı. Kendinizi yeniden 
keşfetmeye “Evet” diyorsanız işe bir Yaşam Koçu 
seçmekle başlayabilirsiniz. Yaşam Koçunu, ticari 
işlerinizde başarınızı arttırmak için danıştığınız 
bir psikolog olarak düşünürseniz kendinizi bir 
koç ile çalışma fikrine kolaylıkla alıştırabilirsiniz. 
Türkiye’de bu konuda çalışan çok değerli kişiler 
mevcut. Koçunuzu seçip, çalışmaya başlamadan 
önce bir sözleşme yapmak her iki taraf için de 
faydalı. Böylece siz de; mükemmele ulaşmak için 
yoldaş olarak seçtiğiniz koçunuz da hedeften 
kopmaz.

“Yaşam Koçu iyi de, güçlü yönlerimi tanımak 
için başka bir yol yok mu?” diye soranlara da 
reçeteler var. İşe öncelikle Marcus Buckingam ve 
Donal O Clifton’ın Now, Discover Your Strenghts 
kitabını okuyarak başlayabilirsiniz. Discover Your 
Strenghts, kişilerin güçlü yönlerini kullanarak nasıl 
mükemmele ulaştıklarını örneklerle açıklayan, 
ufkunuzu genişletecek bir kitap.

Kırklı yaşlarımdayken, yaşımın bir öğrenci 
için hayli büyük olmasına aldırmadan, Sabancı 
Üniversitesi’nde Executive MBA programına 
katılmaya karar verdim. Sabancı Üniversitesi 
Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin yeni öğrencileri 
için mükemmel bir oryantasyon programı var. 
İki gün süren oryantasyon programının en ilgi 
çekici bölümünü çok yoğun geçecek çalışma 
programı öncesinde kişinin hem kendini hem 
de yeni arkadaşlarını tanıması için uygulanan 
bir test oluşturuyor. Test sonucunda yeni 
öğrenciler normal durumda ve baskı altında hem 
kendi davranışlarının hem de arkadaşlarının 
davranışlarının nasıl değiştiğini öğreniyorlar. 
Böylece daha işin başında, önce kendilerini sonra 
da ekip arkadaşlarını tanıyarak mükemmele ulaşma 
şansını yakalıyorlar.

Sonuç olarak mükemmele ulaşmak isteyenlere 
öncelikle kendileriyle korkusuzca yüzleşmelerini 
öneriyorum. Yüzleşme sonrasında iş, tespit edilen 
güçlü yönlerin çalışılarak daha da güçlü hale 
getirilmesine kalıyor.

Güçlü yönlerini bilen, bu konularda kendini 
geliştirerek zevk aldığı işi yapanlar, güçlü olmadığı 

konularda kendilerini geliştirerek mükemmelliği 
arayanlardan çok daha kısa sürede hedeflerine 
ulaşarak etrafındakiler için birer başarı modeli 
olurlar.

Paradigma değişimi

Covey, Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı adlı 
kitabında paradigma değişiminden bahseder. 
Bakış açısı da diyebileceğimiz paradigma değişimi, 
kendisini geliştirmek isteyenler için hayati önem 
taşır. Yaşantısında daha etkili kılmak isteyenlerin ilk 
önce hayata bakış tarzını değiştirmesi ve konulara 
yaklaşırken kendisini karşısındakinin yerine 
koyarak hareket edebilmesi gerekir. Paradigmalarını 
değiştiremeyenler, ilerledikleri yolu araçlarının dikiz 
aynasından izler. Paradigma değişimini başaranlarsa 
direksiyonunda bulundukları aracı geriye bakmadan 
hızla ileriye götürürler. Hayat felsefelerini ne 
istiyorum, nasıl yaparım ve niçin yapıyorum 
sorularının cevaplarını eksiksiz vermek üzerine 
kuranlar, her konuda diğerlerinin bir adım önünde 
ilerler. Bu kişiler, olaylara yaklaşırken bilgi, yetenek 
ve isteklerini ortaya koyarlar. Verimliliklerini sürekli 
arttırmaya gayret eder; üretim ve üretim yeteneği 
dengesini sürekli koruyabilirler. Altın yumurtlayan 
tavuğu, yumurtaların hepsini bir seferde alacağım 
diye kesip ortadan kaldırmazlar. Tavuğu besleyerek 
altın yumurtaların sürekliliğini sağlamaya çalışırlar. 
Bu kişiler sorunların çözümü için başkalarının 
müdahalesini beklemezler. Konuları çevresindeki 
kişilerle birlikte çalışarak çözümlemeyi hedefler; 
karakter özelliklerini tam bağımsızlıklarını 
sağlayacak şekilde geliştirebilirler.

Devamı gelecek sayımızda

Mükemmeli arayanlar 
önce hedeflerini 
belirliyorlar sonra 
da hedefe ulaşmak 
için planlarını 
yapıp uygulamaya 
başlıyorlar. Ancak 
mükemmellik 
hedefiyle yola 
çıkanlardan bazıları 
hedeflerine ulaşırken 
bazıları da çok 
çalıştıkları halde 
istedikleri noktaya 
ulaşamıyor. Hedefe 
ulaşamayanların 
birçoğu daha fazla 
hırsla çalışıp; yenilgiyi 
kabullenmeyip, her 
geçen gün çalışma 
temposunu arttırarak 
arayışını sürdürenlerdir 
ama yolun sonunu bir 
türlü getiremezler.
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Otomotiv sektörüne bakış

2016 yılının 11 ayında 
ülkemize üretilen her 

100 aracın 75’i ihraç 
edildi. 2015’te bu oran 

%71 seviyesindeydi. Her 
iki senenin ilk 11 aylık 

verileri kıyaslandığında, 
ihraç edilen toplam 

araç sayısındaki artış 
%14’e yaklaştı. 2016’nın 

tüm aylarında en çok 
ihracat yapan sektör 
olma unvanını elinde 
bulunduran otomotiv 

sektörünün yakaladığı 
bu başarılı grafik, ülke 

ihracatına da olumlu 
yansıdı, sektör ülkenin 

lokomotifi olma 
övgüsünü fazlasıyla hak 

etti.

Üretim ve ihracat

S ektörün lokomotifi olan otomobil üretiminde 
mevsimsel etkiler ve yeni model lansmanları 

ile yıl içinde olağan dalgalanmalar yaşanır. Bu iki 
etkiyi Ocak ve Ağustos aylarında izledik. Eylül 
ayından bu yana ise hem üretim hem ihracatta adet 
bazında ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Bu artışın 
son çeyrek GSYİH büyüme rakamlarına olumlu 
yansıyacağı söylenebilir.

OSD verilerine göre 2016 yılı ilk 11 ayında toplam 
otomotiv üretimi yüzde 8 artarak 1 milyon 377 bin 
adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 18 artışla 844 
bine çıktı, ticari araç üretimi yüzde 6 gerileme ile 
486 bine, traktör üretimi yüzde 1 düşüşle 47 bine 
indi.

2016 yılının 11 ayında ülkemize üretilen her 
100 aracın 75’i ihraç edildi. 2015’te bu oran 
%71 seviyesindeydi. Her iki senenin ilk 11 aylık 
verileri kıyaslandığında, ihraç edilen toplam araç 
sayısındaki artış %14’e yaklaştı.

2016’nın tüm aylarında en çok ihracat yapan 
sektör olma unvanını elinde bulunduran otomotiv 
sektörünün yakaladığı bu başarılı grafik, ülke 
ihracatına da olumlu yansıdı, sektör ülkenin 
lokomotifi olma övgüsünü fazlasıyla hak etti.

2015 yılında hafif ticari araç ihracatında dünya 
5’incisi, otobüs-midibüs ihracatında dünya 

4’üncüsü olan Türkiye, 2016 yılına ait küresel veriler 
açıklandığında en kötü ihtimalle sıralamadaki yerini 
koruyacaktır.

Buna göre otomotiv sektörü, özellikle binek 
ve ticari araç kategorileri, uluslararası talep ve 
buna bağlı satışlara paralel olarak senenin ilk 
ayına zayıf bir ihracat hacmiyle başladı. Genelde 
bu sonucu oluşturan temel etken, yılsonu satış 
hedeflerinin yakalanması ve stoklarda bekleyen 
araçların takvim yılının değişmesi ile beraber “eski 
model” durumuna düşmesi kaygısıyla otomotiv 
firmalarının, özellikle Kasım ve Aralık aylarında, 
kampanya ve fiyat indirimleriyle satışları artırma 
gayretleridir.

Küresel konjonktür ve Türkiye 
ekonomisindeki gelişmeler dikkate 
alındığında, 2016 yılının en çok 
otomotiv sektörüne gülümsediği 
söylenebilir. Otomotiv sektörü, 
üretim ve ihracat rakamları ile hem 
büyümeye hem ihracata hem de cari 
dengeye en çok katkı sağlayan sektör 
oldu.
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Otomobil satışları, 2016 yılının on bir 
aylık döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %6 artarak 649 bin 
adede ulaştı. Hafif ticari araç pazarı 
ise bu dönemde yüzde 4’e yakın 
küçülerek 193 bin adede indi.

Ülke gruplarına göre ihracat

Bu sayede tüketiciler tarafından senenin tamamına 
yayılabilecek olan araç talebi bir önceki senenin 
Kasım ve Aralık aylarında yoğunlaşmış, bu da 2016 
Ocak ayında araç talebini sınırlamıştır.

TİM verilerine göre, 2016’nın ilk 11 ayında 
otomotiv sektörü ihracatını, Ocak hariç her ayda 
bir önceki seneye göre artırdı. Ana sanayi ihracatı 
yüzde 16 artışla 13,6 milyar dolara, yan sanayi 
ihracatı yüzde 4 artışla 8,2 milyar dolara ulaştı. Her 
ne kadar değeri 342 milyon dolar olsa da motor 
ihracatı yüzde 68 artışla yan sanayideki en yüksek 
artış oranına ulaşan sektör oldu.

2016 yılının Mayıs ayında, sektör ihracatı 2015’in 
aynı ayına göre %35 artış kaydetti. Mayıs ayında 
yaşanan rekor artışta 2016’da artan sektör 

ihracatından ziyade 2015 Mayıs ayında otomotiv 
fabrikalarında geniş katılımlı olarak düzenlenen 
işçi grevlerinin üretime etkisi temel sebep olarak 
görünüyor.

Hatırlanacağı gibi, grevler dolayısıyla 2015 yılı 
Mayıs ayında ihracat diğer ayların oldukça gerisinde 
kalmıştı.

2016 yılının ilk 11 ayında TİM verilerine göre 
otomotiv sektörü ihracatının %80’e yakınını AB 
ülkelerine gerçekleştirdi, en çok ihracat yapılan 
ilk 5 ülke Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık 
ve İspanya oldu. AB ülkeleri ilk 20 ülkenin 14’ünü 
oluştururken, ilk 10’da AB ülkeleri haricinde 
sadece ABD yer aldı. İlk 20’de yer alan diğer ülkeler 
İsrail, Mısır, İran ve Rusya olurken, ülke olarak 
ihracat yaptığımız ilk 20 arasında yer almayan Fas, 
otomotiv sektörü listesinde 13. sırada yer aldı.

Yurtiçi otomobil satış verileri

Otomobil satışları yılın ilk çeyreğine sakin bir giriş 
yaptı, Mayıs’ta ciddi bir artışın ardından Haziran’da 
kısmi bir artış ve Temmuz’da düşüş yaşadı. 
Üçüncü çeyrekte yaşanan sert düşüşün alıcıların 

Otomobil üretim ve ihracat adedi

Aylık ihracatta bir önceki seneye göre değişim

Sektör ihracatının gelişimi
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C29-Sanayi üretim endeksi

C29-Sanayi ciro endeksi

Otomobil satışı değişimi

BÜYÜK YATIRIMLAR

Sektörle ilgili 2016 yılında gündeme gelen bazı yatırım haberlerini aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz:
• Toyota’nın Sakarya tesislerinde ürettiği hibrit modeli C-HR’in ilk aracı Kasım 

ayında banttan indirildi.
• OYAK Renault, 200 milyon euro harcadığı Megane Sedan’ın seri üretimine 

Bursa’daki fabrikasında başladı.
• BMC’nin Sakarya Karusu’ya yapacağı savunma sanayi yatırımı için yer tahsisi 

Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Dünyada 8 bin 200 çalışanı ile 45 noktada faaliyet gösteren Alman otomotiv 

yan sanayi firması ElringKlinger,  Türkiye’deki yeni üretim tesisini Bursa’da 
Akçalar Sanayi Bölgesi’nde hizmete aldı.

otomobil alma planlarını erteledikleri, ancak aynı 
müşterilerin ekonominin görece daha iyimser 
seyrettiği Ekim ve Kasım aylarında alım planlarını 
hayata geçirdikleri gözlemlendi. Söz konusu artışta 
vergi düzenlemelerindeki değişiklik beklentisinin de 
etkili olduğu biliniyor.

Sonuç olarak otomobil satışları, 2016 yılının on bir 
aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %6 artarak 649 bin adede ulaştı. Hafif ticari 
araç pazarı ise bu dönemde yüzde 4’e yakın 
küçülerek 193 bin adede indi.

Sektörel endeksler

TÜİK verilerine göre, otomotiv sektörünü kapsayan 
NACE Rev.2 sınıfları, sektörün bitmiş araç ve yedek 
parça imalatı için C-29 (Motorlu kara taşıtı, treyler 
ve yarı treyler imalatı) kategorisinde takip ediliyor 

(C kategorisinde mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış endekslerin değişimi verilmektedir). 
Buna göre;

C-29 sınıfı sanayi ciro endeksine göre 2009’daki 
küresel krizde %10’dan fazla düşen endeks 2012 
yılında da bir önceki yılın gerisinde kaldı. 2016 
yılının ilk 10 aylık ortalaması bir önceki yıl 
ortalamasından %11 daha yukarıda gözlemlendi. 
Ancak sektörün cirosunun 2013-2015 arası 
ortalama %18 büyüdüğü göz önüne alınırsa 
2016’da cironun artmış, fakat ivmenin azalmış 
olduğu sonucu çıkarılabilir. Küresel kriz, emtia 
fiyatlarındaki düşüş ve ihracat fiyatlarının aşağı 
yönlü seyri dolayısıyla, endeksin 2015 yılı Aralık 
ayında ulaştığı 235 değerine 2016 yılında ancak 
Haziran ayında ulaşılabildi, Temmuz ayında darbe 
girişimi dolayısıyla endeks Haziran’ın %3,4 altında 
kaldı.

Aynı şekilde C-29 sınıfına ait sanayi üretim 
endeksinde de görüntü ciro endeksine paralel bir 
yapı sergiliyor. Ancak eğilimlerin aynı olmasına 
karşın üretimdeki artış oranlarının cironun 
gerisinde kaldığı görülüyor. 2016 yılında ortalama 
üretim endeksi 2015’e göre sadece %1 arttı. Aylar 
bazında değerlendirildiğinde en ciddi artış yine 
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sektörü bir önceki yıl vuran grevler dolayısıyla 
Mayıs ayı üretimine kaydedildi.

Endeksin aylık gelişimine bakıldığında, darbe 
girişiminin yaşandığı Temmuz’da üretim Haziran’a 
göre %8 düştü, ancak daha sert bir düşüş Ağustos’ta 
Temmuz’a kıyasla yaşanan %31’lik gerileme olarak 
kayıtlara geçti. Bunda darbe girişiminin yanı sıra 
yaz ayı olmasının da etkisi büyük. Zira Ağustos’u 
takip eden Eylül ayında endeks bir önceki aya 
göre %50 artış kaydetti, bu sayede üretimin eski 
temposunu yakalamaya çalıştığı gözlemlendi.

Yatırım teşvik istatistikleri

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre son 10 yılda 
otomotiv sektörde yatırım teşviki için düzenlenen 
belge adedi 2008’de zirve yaptı. 2016’nın ilk 10 
ayındaki düzenlenen belge adedi son 10 yılın en 
düşük adedi olarak karşımıza çıktı.

Düzenlenen belge adedinde 2014 yılında yakalanan 
artıştan sonra 2015 ve 2016 yılları düşüşle devam 
etti. Ancak aynı grafiğin sağ ekseninde takip edilen 
belgelerin yatırım tutarları eğrisinin 2016 yılı henüz 
bitmemişken dahi 2015 yılını geride bırakmış 
olması sevindirici bir gelişme olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu da 2016’nın 2013’ten sonra belge 
başına yatırım tutarı verisinde son 10 yılın 2’ncisi 
olduğunu gösteriyor.

Diğer ilginç bir veri ise 2016’da belgeye bağlanan 
yatırım tutarının %81’inin yabancı sermaye 
tarafından gerçekleştirilmiş olması. Aynı oran 
2014’te %67, 2015’te ise %55 seviyelerindedir. Genel 
çerçevede yerli yatırımların yedek parça ve ara malı, 
yabancı sermayenin büyük çaplı yatırımlarının 
ise otomobil ve ticari araç üretimine yoğunlaştığı 
düşünülürse, bu yatırımların tamamlanması 
ile sektör ihracatında ciddi artışlar yaşanması 
kaçınılmaz olacaktır.

2017 beklentileri

2016’da sektör genelinde yakalanan olumlu ivmenin 
2017’de hız kesmesi bekleniyor. Üretim, satış ve 
ihracat artış oranları baz etkisi nedeniyle 2016 
kadar yüksek olmasa da 2017’nin ilk yarısında her 
üç alanda da daha yüksek nominal rakamların 
görüleceği bir yıl olabilir. Ancak özellikle 2017’nin 
son çeyreğinde 2016 sonundaki (vergi değişikliği 
kaynaklı) baz etkisi nedeniyle iç piyasa satışlarında 
bir yavaşlama yaşanabilir. ODD, 2017 yılında iç 
pazarda yüzde 10 daralma bekleniyor.

Genel olarak 2016’nın en çok ihracat yapan sektörü 
olan otomotiv sektörünün 2017’de de firma 
ve sektör bazlı liderliklerini devam ettirmeleri 
bekleniyor.

Otomotiv, dışa açıklığı ve küresel tedarik 
zincirlerine olan yüksek entegrasyonu sebebiyle, 
küresel talep ve ikili/çok taraflı ticaret anlaşmalarına 
duyarlılığı en yüksek olan sektör. Bu, sektör için 
hem bir avantaj hem de bir tehdit.

TTİP, TPP ve Brexit gibi etki alanı geniş gelişmeler 
2017 ve sonrasında sektör için en önemli risk 
faktörüdür. Türkiye’nin TTİP ve TPP dışında 
kalma olasılığı sektörde üretim ve ihracatı olumsuz 
etkileyebilir. Genel olarak otomotiv ve yakıt 
teknolojilerindeki değişim, uzun vadede sektörün 
genel dinamiklerinde sebep olacağı farklılaşma 
boyutu ile trend belirleyici bir faktördür. 

Belge adedi ve yatırım tutarı
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S ıfır ve ikinci el araç ilanlarını internete taşımak 
fikri ile 2000 yılında kurulan Arabam.com, 

“Türkiye'nin en büyük otomobil pazarı” vizyonu 
ile çıktığı yolda üyelerinin hayatını kolaylaştıracak 
adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda 
geçen yıl internet sitesi ve mobil uygulamasını 
yenileyen şirket, Türkiye’de ilk ve tek olarak ücretsiz 
ekspertiz hizmetini sunuyor. Arabam.com Genel 
Koordinatörü Zeynep Oran Çakıroğlu, OtoRapor 
ile iş ortaklığı kapsamında söz konusu hizmeti 
verdiklerini belirterek, “Arabam.com’u güvenle 
araç almak ve hızlı satmak isteyenlerin buluşma 
noktası haline getiriyoruz” dedi.  Arabam.com, 
2015 sonunda 5 milyon dolar bedel ile iLab Holding 
ailesine katılmıştı. Geçen yılın ilk yarısında ise devir 

işlemleri biten ve yenilikleri tamamlanan Arabam.
com’da 65 bin ilan sayısı 100 bini geçti. 

“Aracım ne kadar eder”e cevap!

Son dönemde alınan kararlar ve hareketlenen 
kur nedeniyle, araç fiyatlarını takip etmenin 
eskisinden çok daha fazla önem arz edeceğine 
dikkat çeken Çakıroğlu, Arabam.com olarak 
“0 km kategorisi” altında yeni araçların güncel 
ve kampanyalı fiyatlarını da sunduklarını 
hatırlatarak,  “Bu alandaki talepleri çok iyi takip 
ediyor ve yeni ürünler geliştiriyoruz. Bu tip fiyat 
dalgalanmalarında kararsız kalan kullanıcılarımızın 
“Aracım Ne Kadar Eder?” fonksiyonu ile ilan 
yayınlarken, doğru fiyatlarla araçlarını daha hızlı ve 
değerinde satmalarını hedefliyoruz” dedi.  

İkinci elde izleri siliyor!

Öte yandan şirket, İkinci el araçlarda hijyen 
ve temizlik problemini de ortadan kaldırıyor. 

ÖTV uygulaması 
ikinci el piyasasını 
hareketlendirdi. İkinci 
el piyasasının en 
yoğun olduğu internet 
üzerinden satışlarda, 
düzenlemenin 
yayınlandığı günden 
itibaren trafik artışları 
yaşandı. Zeynep Oran 
Çakıroğlu, model yılı 
2006’dan büyük olan ve 
40 bin TL’nin altında bir 
rakama satılan ikinci 
el araçların satışına 
dikkat çekti. 

ZEYNEP ORAN ÇAKIROĞLU
Arabam.com Genel Koordinatörü  

Arabam.com’dan üyelerine 
ayrıcalıklı hizmetler

Geçen yıl internet sitesi ve 
mobil uygulamalarını yenileyen 
Arabam.com, üyelerinin hayatını 
kolaylaştıracak hizmetler sunmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Türkiye’de ilk ve tek olarak temel 
ekspertiz hizmetini ücretsiz 
sunduklarını söyleyen Arabam.com 
Genel Koordinatörü Zeynep Oran 
Çakıroğlu, ikinci el araçlarda hijyen 
ve temizlik problemini de ortadan 
kaldıran özel bir kampanyanın 
yanı sıra ÖTV artışı ile birlikte 
hareketlenen ikinci el piyasasında 
üyelere doğru fiyatlarla araçların 
daha hızlı ve değerinde satmalarını 
sağlayan ‘Aracım Ne Kadar Eder?’ 
hizmeti vermeye başladıklarını 
söyledi.
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Zeynep Oran Çakıroğlu, bu kapsamda AutoClub 
işbirliği ile hayata geçirdiği kampanya hakkında 
da şu bilgileri verdi: “Kampanya kapsamında 
‘boya koruma + detaylı iç temizlik + ozonla 
dezenfeksiyon” hizmetlerini içeren çoklu paket 289 
TL’ye alınabiliyor. Ayrıca “ozonla dezenfeksiyon” 
uygulaması da tüm AutoClub Uygulama 
Merkezleri’nde ücretsiz olarak yaptırılabiliyor. 
Üstelik Arabam.com üyeleri kampanyadan birden 
fazla otomobil için yararlanabiliyor.” 

Karşılaştırma hizmeti de var!

Arabam.com’da araç karşılaştırma özelliği de 
bulunuyor. Bu özelliğin tüketici alışkanlıkları 
anlamında önemli verileri de ortaya koyduğuna 
dikkat çeken Zeynep Oran Çakıroğlu, karşılaştırma 
özelliğini kullananların ‘ikinci eli alacağıma 
sıfır alırım’ diyebildiğine ya da tam tersi karar 
verdiklerine dikkat çekti. Bu şekilde yüzde 20’lik 
bir kayışın söz konusu olduğunu anlatan Çakıroğlu, 
“Teknik özellikleri karşılaştırıp fiyat-fayda analizi 
yapabiliyorlar. Ayrıca sitedeki hareketliliğe 
baktığımızda Türkiye’de al-sat yapan büyük bir 
grubun olduğunu görüyoruz. Mayıs haziran 
döneminde araç alıp bunu 6 ay sonra satıyorlar. 
Yani yazın kullanıyor kışın ise satışa çıkarıyorlar” 
diye konuştu. 

‘Yasa çıktı, ilan sayısı fırladı’

Geçen yıl sektör açısından önemli düzenlemeler de 
gerçekleşti. Bunlardan biri de binek otomobillerden 
alınan ÖTV’de yeni düzenlemeye gidilmesi oldu. 
Bu uygulama, ikinci el piyasasını hareketlendirdi. 
İkinci el piyasasının en yoğun olduğu internet 
üzerinden satışlarda, düzenlemenin yayınlandığı 

günden itibaren trafik artışları yaşandı. Zeynep 
Oran Çakıroğlu, özellikle model yılı 2006’dan 
büyük olan ve 40 bin TL’nin altında bir rakama 
satılan ikinci el araçların satışına dikkat çekti. 
Yasanın çıkmasıyla birlikte söz konusu fiyat 
aralığında günlük 600 yeni ilanın Arabam.com’a 
yüklendiğini belirten Çakıroğlu, bu aralıktaki ilan 
sayılarının 40 bini geçtiğini vurguladı.

‘İnternetten satış artacak’

Geçen yıl gerçekleştirilen bir diğer düzenleme 
ise “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 
Hakkında Yönetmelik Taslağı.” Söz konusu 
uygulama ile vatandaşların bir yıl içinde yalnızca 
3 adet ikinci el araç satışı yapabilmesine izin 
verildiğini söyleyen Çakıroğlu, “İkinci el satışı 
yapan işletmelere araçlara ilişkin ‘tanıtım kartı’ ve 
‘ekspertiz raporu’ alma zorunlulukları da getiriliyor. 
Bu kararlar doğru bir şekilde uygulanırsa işini 
doğru ve profesyonelce yapmayanlar eninde 
sonunda saf dışı kalacak. Uzun vadede galerici 
sayısının nitelikli biçimde değişerek azalacağını, 
sadece işini kurallara ve güven kriterlerine uygun 
biçimde yapanların ayakta kalacağını düşünüyoruz. 
Biz kimi görüşlerin aksine web üzerinde ikinci 
el araç ilan sayısında ciddi artış bekliyoruz”  
ifadelerini kullandı.  

Arabam.com, 2015 sonunda 5 milyon dolar bedel ile iLab Holding 
ailesine katılmıştı. Geçen yılın ilk yarısında ise devir işlemleri bi-
ten ve yenilikleri tamamlanan Arabam.com’da 65 bin ilan sayısı 
100 bini geçti.  Arabam.com Genel Koordinatörü Zeynep Oran Ça-
kıroğlu, OtoRapor ile iş ortaklığı kapsamında söz konusu hizmeti 
verdiklerini belirterek, “Arabam.com’u güvenle araç almak ve hız-
lı satmak isteyenlerin buluşma noktası haline getiriyoruz” dedi. 

OTOMOTİV KONGRESİ
5 NİSAN 2017

The Grand Tarabya Hotel, İstanbul
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Şahsuvaroğlu Grup ve
DFSK Markası güçlerini birleştirdi

Şahsuvaroğlu Grup, zirveye yolculuk 
hikayesinin önemli bir adımını atmak 
adına dünyanın sayılı markalarından 
birisi olan DFSK ile işbirliğini 5 
Ocak Perşembe günü Crowne 
Plaza Otel Kurtköy’de düzenlediği 
organizasyonla duyurdu. Bu 
organizasyonda Şahsuvaroğlu Grup; 
DFSK Ailesi, Değerli İş Adamları ve 
Değerli Basın Mensupları buluştu.

Ş ahsuvaroğlu Grup Başkanı Sayın Nihat 
Şahsuvaoğlu; DFSK ile birlikte güçlü bir 

başlangıç yapmanın gururunu yaşadığını iletti. 
Şahsuvaroğlu Grup Ailesi ve misafirleri, Türkiye 
ekonomisine değer katacak, otomotiv sektöründeki 
bu önemli gelişmeye tanıklık etti.

Chongqing Sokon Motor (Group) Imp. & Exp. Co., 
Ltd.’nin Genel Müdürü Zhang Xingyan’in mesajı; 
“DFSK otomobil markası 2003 yılında kuruldu. 
DFSK, en büyük 3 motor firmasından biri olan 
Dongfeng Motor’un önemli bir parçasıdır. DFSK 
markası yıllık 400.000 adet üretim kapasitesi 

ile küçük silindir hacimli ticari araçlar ve binek 
araçların üretim ve gelişmesine kendisini adamıştır. 
DFSK, araçların  tasarım ve üretim aşamasında 
Avrupa Standartlarını izleyerek bu sektördeki 
liderliğin sürekli olarak takipçisidir. DFSK, 2011 
yılından beri peş peşe 5 yıl, Çin küçük hacimli ticari 
araç ihracatında birinci olmuştur. Ürünlerimiz 
Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu ve 
Güneydoğu Asya’da 70 ten fazla ülke ve bölgeye 
ihraç edilerek dünya çapında bilinirliğe ulaşmıştır.
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Büyük bir potansiyel olan Türkiye pazarında, 
geliştirilmiş Euro 6 ürünlerimiz olan Mini Maxi, 
Twin Maxi ve Mega Van’ı sunmak için stratejik 
ortağımız Şahsuvaroğlu Grup ile işbirliği yaptık. 
DFSK Çin otomotiv endüstrisinde Euro 6 onayını 
elde eden ilk ve tek otomotiv üreticisidir. 

2017 yılında K01H modeli olarak adlandırdığımız 
bir diğer mini kamyon modelimiz, SUV modelimiz 
Glory ve ayrıca Türk müşterilerimizden talep gören 
diğer modeller de, Türkiye pazarına başarıyla giriş 
yapacaktır. Türk müşterilerden alacağımız geri 
dönüşlere istinaden güven sağlayabilmek için en iyi 
ürün ve hizmeti sunabilmek üzere; kendimizi bu işe 
adayacağız. 

Son olarak, DFSK adına ve tüm milletimizi 
temsilen, sizlere saygılarımızı sunar ve herkese 
sağlıklar, esenlikler ve mutluluklar dilerim. ” 

DFSK Markası

Sokon Endüstri Grubu’nun, Çin Hükümeti ve özel 
sektörün otomotiv sektöründe Çin’deki ilk ortaklığı 
olup, Dongfeng Motor Şirketi, Peugeot Citroen’in 
%14’lük hissesini PSA Grubundan satın alarak, 
Fransa Hükümeti ve Peugeot Holding ile birlikte en 
büyük 3 hissedardan biri olmuştur. 

4 büyük araç üretim üssü ve 1 motor üretim üssü 
ile üretim yapılmaktadır.  70’den fazla ülkede satış 
– Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya, Güney Asya ve 
diğer ana pazarlarda 1. konumdadır. DFSK 2006 
yılında başladığı mini araç ihracatında her geçen 
yıl büyüyerek,Çin’in en büyük mini araç ihracatçısı 
haline gelmiştir. 

Yunus Şahsuvaroğlu

Nihat Şahsuvaroğlu
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SsangYong’ta güvenlik aşka geldi!

Güney Koreli 4×4 uzmanı SsangYong’un 
Şubat ayı boyunca Tivoli, XLV, Korando 

Sports, Rexton W ve Rodius modelleri, 
birbirinden avantajı fiyatlarla SsangYong 
Showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor

SsangYong Tivoli: Tivoli, 48 ay süren Ar- Ge 
sürecinden sonra Mart 2015’te global çapta 
yapılan lansmanı sonrası dünya otomotiv 
pazarına sunuldu. Tivoli’nin, 4x2 manuel, 
otomatik, benzinli veya dizel versiyonları 
yanında 4x4 versiyonlarının da gelmesiyle 
birlikte ürün yelpazesi tamamlanmış oldu.

SsangYong XLV: XLV’de heyecan verici ve 
akıllı araç kavramının altını çizen, ince ama 
dinamik karakter çizgileri gövde boyunca 
ritmik bir şekilde akıyor. Önde, bir kartalın 
kanatlarının yayılmasını andıran ve düzgün 
ince bir görünüm sergileyen, radyatör 
ızgarası ve farları arasında bütünleşen bir 
tasarım mevcut.

SsangYong Korando Sports: SsangYong’un, 
4x2 AT pick up sınıfında lider modeli 
Korando Sports, ESP (Elektronik Denge 
Programı) kapsamında geliştirilen paket 

güvenlik sistemiyle oldukça dikkat çekiyor. 
Sistem bütünlüğünü tamamlayan HSA 
(Yokuş kalkış desteği), ABS (Kilitlenmeyi 
Önleyici Fren Sistemi), ARP (Aktif Savrulma 
Önleme Sistemi) ve EBD (Elektronik Fren 
Kuvvet Dağılımı Sistemi) programları 
kullanıcıyı tam anlamıyla koruma altına 
alıyor.

SsangYong Korando Sports 4x4: 
SsangYong’un, pick up sınıfında lider modeli 
Korando Sports 4x4, ESP (Elektronik Denge 
Programı) kapsamında geliştirilen paket 
güvenlik sistemiyle oldukça dikkat çekiyor. 
Sistem bütünlüğünü tamamlayan HSA 
(Yokuş kalkış desteği), ABS (Kilitlenmeyi 
Önleyici Fren Sistemi), ARP (Aktif Savrulma 
Önleme Sistemi) ve EBD (Elektronik Fren 
Kuvvet Dağılımı Sistemi) programları 

kullanıcıyı tam anlamıyla koruma altına 
alıyor.

SsangYong Rexton W: Rexton W, SUV 
DNA’sına sportif bir bakış açısı katıyor. 
Spor kesim direksiyonu, metal alaşım kapı 
emniyet düğmesi, yenilenen ön led lambaları, 
yenilenen elmas kesim jantı ve yeni ‘W’ 
amblemi ile SUV’nin dinamik, sportif ve 
agresif yönünü temsil ediyor.

SsangYong Rodius: MPV sınıfında 7 kişilik 
geniş iç hacmi, Sınıfının 4x4 özelliğine 
sahip tek MPV’si, Geniş aileler için güvenli, 
Bağımsız süspansiyon sistemi ile uzun 
yolculuklara konfor katan Rodius Alman 
teknolojisi ile üretilmiş 155 hp ve 360 
nm tork güç üreten motoru ve şanzıman 
sistemini bir arada sunar.
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Ford Motor Company
Sadık Grubu'nu ödüllendirdi
Bu yıl, 70. yılını kutlayan Sadık Grubu, 
sadece iş dünyasındaki başarıları 
ile değil, toplumsal değerlere 
sahip çıkması anlamında da Sosyal 
Sorumluluk Projeleri ile ödüle layık 
görüldü. 

2 6 Ocak’ta New Orleans’ta düzenlenen 
gecede ödülü alan Sadık Grubu Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Oyder Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Turgay Mersin, “Ford Motor 
Company Amerika tarafından tüm dünya ülke 
bayileri arasında yapılan 2017 Salute To Dealers, 
sosyal sorumluluk projeleri ödülü ile bayiler, 
topluma sağladıkları katkı, bu projelere yapmış 
oldukları yatırım, ayırmış oldukları zaman olarak 
değerlendirildi. Şirket yönetimi olarak bizlerin, 
ağabeyim Oktay Mersin ve yeğenim İrfan Cihan 
Mersin ile geçmişten günümüze yaşattığımız 
değerlerden birisi de hayırseverlik yönümüz oldu. 
Eğitim, sağlık, spor kısacası toplumsal olaylara 
karşı her zaman duyarlı olduk. Çevremizde gelişen 
toplumsal ihtiyaçlara göre sosyal sorumluluk 
projelerine sağladığımız ve sağlamaya devam 
ettiğimiz katkılar verilen bu ödül ile taçlandırılmış 
oldu.

Bir başarıda en önemli unsurlardan birisinin insana 
verilen değer olduğunu her zaman vurgularım. 
Siz çalışanlarımız ile beraber emek vererek 
iş dünyasında şirket başarılarımızı elde ettik. 

Bunun yanında toplumsal olaylara, 
gelişmelere de duyarlı hareket ederek, 
sosyal sorumluluk projelerimizi hayata 
geçiriyoruz. Toplumun en büyük 
gereksinimlerinden olan eğitim başta 
olmak üzere katkı sağlayabileceğimiz 
konularda bir tuğla da biz koymaya 
çalışıyoruz. Bizim bu konudaki 
hassasiyetimizin çocuklarımız 
tarafından da gelecekte devam edeceğine 
inancımız sonsuzdur” dedi. Bu anlamlı 
ve önemli geceye Lal Mersin, Canberk 
Mersin ve Ege Mersin de katıldı.
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Skoda’nın “kalbi” yenilendi

Skoda, ilk olarak 1996 yılında yollara 
çıkan ve o günden bu yana elde ettiği 

başarıyla marka ile özdeşleşmeyi başaran 
Octavi’yı yeniledi. Makyajın ötesine geçip 
kapsamlı bir güncelleme gören Octavia’nın 
iç ve dış tasarımı yeniden gözden geçirildi. 
Ayrıca araç, teknolojik yeniliklerle donatıldı. 
Skoda, “markanın kalbi” olarak nitelediği 
ve Türkiye dahil tüm dünyada en çok satan 
modeli konumundaki Octavia’nın global 
basın tanıtımını Portekiz’in Porto şehrinde 
gerçekleştirdi.

Konfor ve güvenlik ön planda

Bugüne kadar dünya genelinde 5 milyon 
adetten fazla satılan Skoda Octavia ve 
Octavia Combi, gerek görsel gerekse de 
teknolojik olarak kapsamlı bir değişim 
yaşamış. Bu değişim Octavia’nın bu nesil için 
son makyajı olacak. Bu versiyonla bir daha 
makyaj görmeyecek olan Octavia’nın 4’üncü 
nesli 2 yıl sonra piyasaya çıkacak.

Makyajlı haliyle mart ayından itibaren 
Türkiye’de de satışa sunulacak olan yeni 
Octavia’nın fiyatı kur ve ÖTV etkisi 
arındırıldıktan sonra öncekinin yüzde 
3 üzerinde olacak. Hacim, teknoloji 
ve işçiliği ile üst sınıf araçlarla yarışan 
yeni Octavia, yüksek konfor ve güvenlik 
donanımları sunarak, orta sınıftaki yerini 
sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Yolcular artık sürekli online olacak

Yeni Octavia’da teknolojinin nimetlerinden 
oldukça yararlanılmış. Octavia ve Octavia 
Combi’nin iç mekanındaki kapsamlı tasarım 

değişikliğinin yanında LED teknolojili 
ışıklandırma sistemi, aracın içinde farklı 
atmosferler yaratılabilmesi amacıyla 10 
değişik renk seçeneği sunuyor.

Yeni Skoda Connect özelliği sayesinde 
yolcular, artık sürekli “online” kalabilme 
seçeneğine de kavuşuyor.

Octavia serisinde sunulan ve farklı donanım 
seviyelerinde satın alınabilen sistem, 
sürücüye araçla ilgili pek çok bilgiyi, “araç 
dışındayken” de sunabiliyor. Örneğin camlar 
ya da kapıların tam olarak kapalı olup 
olmadıkları. Aracın yakıt seviyesi gibi bilgiler, 
akıllı telefona indirilebilecek bir uygulama 

sayesinde sürücüye aktarılabiliyor. Yine aynı 
yolla aracın sürücüye ne kadar uzaklıkta 
bulunduğu ya da aracın son park edildiği yer 
gibi bilgiler de öğrenilebiliyor.

Yenilenen Octavia ve Octavia Combi, 
Türkiye’de ilk etapta 1,0 TSI 115 PS ve 1,4 TSI 
150 PS benzinli ve mevcut modele göre beş 
beygir güçlenen 1,6 TDI 115 PS dizel motor 
seçenekleri ve aynı zamanda hem manuel 
hem de DSG otomatik şanzıman ile satışa 
sunulacak.

2 yılda 5 yeni bayilik verecek

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga 
Şenyücel, 2016’yı bir önceki yıla göre 
yüzde 33 büyüyerek 28 bin 876 adetlik 
satışla kapattıklarını aktardı. 2017'de yüzde 
15-20 seviyelerinde bir pazar daralması 
öngörüyordüklerini belirten Tolga Şenyücel, 
“Başta Kodiaq ve yenilenen Octavia 
gibi çarpıcı yenilikler sergileyeceğimiz 
araçlarımızla daralan pazar koşullarında 
öncelikli amacımız 2016 yılında ulaşmış 
olduğumuz pazar payını muhafaza etmek 
olacak "dedi. Bunun yanı sıra tamamıyla 
yenilenen yetkili satıcı ağlarını 2017 başında 
yeni noktalarla güçlendirdiklerini kaydeden 
Tolga Şenyücel, Skoda olarak 2018 yılı sonuna 
kadar beş yeni bayilik daha vereceklerini 
açıkladı.

OTOMOBİL DÜNYASI
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Otokoç, inovasyonla ciroda
6 milyarı aşacak

Türkiye'nin önde gelen otomotiv perakendecisi 
ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, 2016 

yılını 5,3 milyar lira ciro ile kapattı. Türkiye’nin en 
büyük 31. şirketi Otokoç Otomotiv, 69 bin adet 
yeni, 24 bin adet ikinci el olmak üzere toplamda 93 
bin adet araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 
araç kiralama tarafında 7 ülkede toplam 46 bin 
adetlik araç parkına ulaşan Otokoç Otomotiv’in 
servis ve yedek parça cirosu ise 563 milyon TL oldu. 
Otokoç Otomotiv, 2016 yılında 101 bin adet sigorta 
ve finansman satışı gerçekleştirdi.

Şirketin 2016 yılı performansının değerlendirildiği 
ve 2017 hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısına 
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, 
Otokoç Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, 
Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, Otokoç 
Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. M. Önder Kutman ve Birmot Genel Müdür 
Yardımcısı Çağrı Karaoğuz katıldı.

Otomotiv pazarının ikinci kez bir milyon adetlik 
satış barajını 2016 yılında aştığını belirten Genel 
Müdür Görgün Özdemir, tarihin en yüksek binek 
araç satışının da bu yıl gerçekleştiğini sözlerine 
ekledi ve şöyle devam etti; “ Otokoç Otomotiv 
olarak 2016 yılında 69 bin’i yeni, 24 bin’i ikinci 
el olmak üzere toplamda 93 bin adet araç satışı 
gerçekleştirdik. Türkiye’nin mega otomotiv 
perakendecisi olarak yeni araç satışında ulaştığımız 
69 bin adet ile bu yıl da birçok üretici markanın 
önünde yer aldık. Türkiye’de satılan tüm Fiat ve 
Ford markalı araçların yaklaşık 3’te 1’inin satışını 

Otokoç Otomotiv, 2016 
yılını 5,3 milyar lira ciro 
ile kapattı. Türkiye’nin 

en büyük 31. şirketi 
konumundaki Otokoç 
Otomotiv, 69 bin adet 

yeni, 24 bin adet ikinci el 
olmak üzere toplamda 
93 bin adet araç satışı 

gerçekleştirdi. 2017’de ise 
yüzde 16 artışla 6.2 milyar 

TL ciro hedefliyor. Şirket 
bu büyümeyi inavosyon ve 
dijital dönüşüm alanlarına 

yoğunlaşarak sağlamayı 
planlıyor.

Otokoç Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, 
Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. M. Önder Kutman, Otokoç Otomotiv 
Genel Müdürü Görgün Özdemir, Birmot Genel 
Müdür Yardımcısı Çağrı Karaoğuz ve Otokoç 
Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı İnan Ekici
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Otomotiv pazarının 
ikinci kez bir milyon 
adetlik satış barajını 
2016 yılında aştığını 
belirten Genel Müdür 
Görgün Özdemir, 
tarihin en yüksek 
binek araç satışının da 
bu yıl gerçekleştiğini 
sözlerine ekledi ve 
şöyle devam etti; 
"Otokoç Otomotiv 
olarak 2016 yılında 
69 bin'i yeni, 24 
bin'i ikinci el olmak 
üzere toplamda 93 
bin adet araç satışı 
gerçekleştirdik. 
Türkiye'nin mega 
otomotiv perakendecisi 
olarak yeni araç 
satışında ulaştığımız 
69 bin adet ile bu yıl da 
birçok üretici markanın 
önünde yer aldık" dedi.

Otokoç Otomotiv olarak gerçekleştiriyoruz. Marka 
payımız Volvo’da yüzde 38, Alfa Romeo ve Jeep 
araçlarda ise yüzde 37 seviyesine ulaştı. Ağır ticari 
araç grubunda temsil ettiğimiz marka olan Ford 
Trucks’ta ise payımız yüzde 26 olarak gerçekleşti.

2017 Hedefleri

2017 yılı için sektörde yüzde 10 oranında 
daralma yaşanacağını tahmin ettiklerini belirten 
Görgün Özdemir, “2016 yılında olduğu gibi bu 
yıl da, otomotiv pazarının durumunu yurt içinde 
ve küresel piyasalarda yaşanacak gelişmeler 
belirleyecek. Hedefimiz 900 bin seviyelerinde 
oluşacak pazardan yüzde 8 oranında pay almak. 
Araç kiralama iş birimimizde ise, hizmet verdiğimiz 
7 ülkede toplam 50 bin adetlik araç parkına 
ulaşarak liderliğimizi sürdüreceğiz. Böylece, 
toplamda, 2017 yılı için yüzde 16 artışla 6,2 milyar 
TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Otokoç Otomotiv olarak kendimizi geleceğe 
hazırlıyor, sektörlerimizin geleceğini 
hazırlıyoruz”

Otokoç Otomotiv için 2016’nın geleceğe yatırım 
yılı olduğunu belirten Genel Müdür Özdemir, 
“Bu amaçla Dijital Dönüşüm, CRM, İnovasyon ve 
Hizmette Mükemmellik çalışmalarına hız verdik. 
Günümüzde çok hızlı ilerleyen teknoloji, değişimi 
de beraberinde getiriyor. Araçlar elektronik ve 
bilişimle akıllanıyor. Gelecek, aksamı ve dolayısıyla 
hasar servis ihtiyacı olmayan elektrikli, otonom 
ve birbiriyle iletişim kurabilen araçların olacak. 
Bununla birlikte dünyada artık sahip olmak yerine, 
kiralamak daha geçerli bir kullanım yöntemi olarak 
kabul ediliyor. Otomobil kullanımında kiralamak 
da yetmiyor, insanlar otomobili paylaşmak istiyor. 
Dünya üzerinde araç satışları ve kiralama, yerini 
çok hızlı araç paylaşımına bırakıyor. Zipcar bu 
konuda bizim geleceğimiz. Biz de dijital dönüşüm 
projelerimizle Otokoç Otomotiv olarak kendimizi 
geleceğe hazırlıyor, sektörlerimizin geleceğini 
hazırlıyoruz” dedi.

Otokoç Otomotiv’in inovasyon kültürünü şirketin 
her kademesinde ve hizmetin her aşamasında 
odak noktası haline getirdikleri belirten Özdemir; 
“Otokoç Otomotiv olarak elde ettiğimiz yüksek 
müşteri memnuniyetini bu bakış açısına borçluyuz. 

Yıl boyunca tüm markalarımızla aldığımız kıymetli 
ödüller bu çabalarımızın gurur verici bir teyidi 
oldu” diye sözlerine ekledi.

Araç kiralamada yeni yurt dışı ofis ve tesis 
yatırımları devam edecek

Kısa dönem araç kiralama sektörünün, uluslararası 
markalar arasında ilk iki sırasını yüzde 37 pazar 
payına sahip, 43 yıllık deneyimiyle hizmet 
veren Avis ve yüzde 19 pazar payına sahip ve 10 
yıldır bünyelerinde bulunan Budget ile Otokoç 
Otomotiv’in doldurduğunu paylaşan Özdemir, 
uzun dönem araç kiralama hizmeti sunan Avis 
Filo’nun ise yüzde 9 payı olduğunu söyledi. 
Türkiye dışında, K.Irak, Kazakistan, Macaristan, 
Gürcistan, K.Kıbrıs ve bu yıl 20. yılını kutlayan 
Azerbaycan’da araç kiralama hizmeti sunduklarını 
belirten Özdemir, 2017 yılında da olası fırsatları 
değerlendirmeyi ve yeni ülke yatırımlarıyla yurt dışı 
faaliyetlerini yaygınlaştırmayı planladıklarını iletti.

Özdemir, ayrıca saatlik araç paylaşım sistemi 
Zipcar’ın dünyadaki ilk lisansiyesi olarak, 2016 
yılında yüzde 75 büyüme ile 140 araç ve 63 
lokasyona ulaştıklarını sözlerine ekledi. 

Dijital dönüşüme hız verdi
Otokoç Otomotiv için 2016’nın geleceğe yatırım yılı olduğunu belirten Görgün Öz-
demir, bu amaçla dijital dönüşüm, CRM, inovasyon ve hizmette mükemmellik ça-
lışmalarına hız verdiklerini vurguladı. Özdemir, “Günümüzde çok hızlı ilerleyen tek-
noloji, değişimi de beraberinde getiriyor. Araçlar elektronik ve bilişimle akıllanıyor. 
Gelecek, aksamı ve dolayısıyla hasar servis ihtiyacı olmayan elektrikli, otonom ve 
birbiriyle iletişim kurabilen araçların olacak” dedi.

KONSOLİDE CİRO

YENİ ARAÇ SATIŞI

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI

TOPTAN YEDEK PARÇA CİROSU

SİGORTA VE FİNANSMAN SATIŞI

5,3 MİLYAR TL

69 BİN ADET

24 BİN ADET

254 MİLYON TL

101 BİN ADET

Rakamlarla Otokoç Otomotiv’in
2016 Performansı
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Bize kısaca kendinizden ve PPG’den bahseder 
misiniz? 

1 5 yıldır otomotiv tamir boyaları ve renk üzerine 
çalışıyorum. Şu an ise PPG Otomotiv Tamir 

Boyaları departmanında Ortadoğu ve Türkiye’den 
sorumlu Teknik ve İş Geliştirme Müdürü olarak 
görev yapmaktayım. 

PPG olarak 2016 sene sonu itibariyle 14,8 milyar 
dolar ciro ile Dünya’nın en büyük boya ve 
kaplama şirketiyiz. Dış cepheden golf toplarına, 
pasaport kapaklarından uzay araçlarına, lüks 
otomobillerden traktörlere kadar her yüzey 
için boya ve alt malzemelerinin üretimini ve 
satışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca şu an yollarda 
gördüğünüz her 3 araçtan 2’sinin de teknoloji ve 
boya tedarikçisiyiz. 

Renk üzerine çalıştığınızdan bahsettiniz, renk 
sizin için ne anlam ifade ediyor? 

Resmi çalışma hayatıma renk departmanında 

başladım ve 2 sene tam zamanlı olarak renk 
ürettim. İşimin temelini fabrika ya da servislerde 
kullanılan renkleri kontrol eder, o renge uygun 
formülleri üretir ve tüketiciler ile paylaşırdım. 

Dolayısıyla renk üzerine çok uğraştığımı 
söyleyebilirim. Renk gözü denilen bir olgu var. 
Bir kısmı doğuştan, bir kısmı ise uzun eğitimler 
sonucu elde edilen bir yetenek. Ben bu konuda 
eğitim almış biri olarak kendimi şanslı görüyorum. 
Renk gözümün kuvvetli olması sayesinde renk 
farklılıklarının üstesinden gelebiliyordum. 

Ancak renk teknolojileri de otomotiv sektörü ile 
birlikte değişti ve gelişti. Yeni teknolojiler sayesinde 
araç rengine uygun astar tonunu seçerek, ya da yaş-
üstü-yaş astarlama denilen teknolojinin sağladığı 
7 farklı karışım oranından birini tercih ederek en 
doğru rengi yakalamak daha kolay. 

Renk altına uygulanan astarlardan bahsettiniz, 
bu konuyu biraz açar mısınız? 

Bu konuyu hasarlı parçalar ve sıfır parçalar 
olarak iki yönde ele almak lazım. Biz her zaman, 
özellikle yetkili servislerde sıfır parça kullanımını 
teşvik ediyoruz. Çünkü sıfır parça kullanımı 
ile hem servisler yedek parça hedeflerini 
gerçekleştirebiliyor, hem de fabrika çıkışı Bizimle çalışan 

servislere sunduğumuz 
Yaş-Üstü-Yaş astar 
teknolojisi ile bu 
fabrika çıkışı kalınlığını 
geçmeden tamir 
yapmak mümkün 
oluyor. Bu teknoloji 
sayesinde astarlama 
süreci 25-30 mikronda, 
toplam süreci ise 85 ila 
115 mikron arasında 
tamamlayabiliyoruz. 
Bu da fabrika çıkışı 
olan 112-120 mikron 
aralığında bir değer.  

SERDAR GÜRSES       
PPG Otomotiv Tamir Boyaları
Ortadoğu ve Türkiye’den Sorumlu 
Teknik ve İş Çözümleri Müdürü

Tamir süreçlerinde fabrika çıkışı 
mikron kalınlığını yakalamak mümkün
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kalitesinde bir tamir yapmak mümkün oluyor.  

Örnek olarak, PPG’nin geliştirdiği ve “Rapid 
Greymatic” adını verdiğimiz astar serisi sayesinde 
fabrika çıkışı olan 112-120 mikron aralığında tamir 
yapabilirken, tamir sürecini de 80 ila 100 dakika 
arasında kısaltabiliyoruz. Böylelikle hem servis 
daha az zamanda daha çok parça boyuyor, hem de 
müşterisinin aracını daha hızlı teslim ediyor. Aynı 
zamanda boyanan araçta oluşan tamir kaynaklı 
değer kaybının da önüne geçiyoruz. 

“Boyanmış araçların değer kaybı” herkesin 
şikâyet ettiği bir konu. Bu konudan biraz daha 
ayrıntılı bahseder misiniz?  

Tabi ki, fabrika çıkışı ya da OEM standartları 
denildiği zaman herkesin aklına boya kalınlığı 
aracın her yerinde aynı olan araçlar gelir. Tabi bir de 
uzman incelemesi ve 2. El sürecindeki mikrometre 
kullanan eksperler. Mikrometre denilen alet ile 
aracın metal yüzeyinin üstündeki tüm katmanların 
kalınlığını ölçmeye yarar. Bu ölçü fabrika çıkışı 
değerlerinden fazla ise araç boyalı ya da kazalı 
olarak işlem görür ve 2. El değeri düşer. 

Ancak bizimle çalışan servislere sunduğumuz 
Yaş-Üstü-Yaş astar teknolojisi ile bu fabrika çıkışı 
kalınlığını geçmeden tamir yapmak mümkün 
oluyor. Bu teknoloji sayesinde astarlama süreci 25-
30 mikronda, toplam süreci ise 85 ila 115 mikron 
arasında tamamlayabiliyoruz. Bu da fabrika çıkışı 
olan 112-120 mikron aralığında bir değer.  

Dolayısıyla araçların satılırken oluşan değer kaybını 
önlemiş oluyoruz. 

Bu sürecin araçların 2. El değer kaybını 
önlemesi dışında bayilerimize katkısı ne 
oluyor, açıklamanız mümkün mü?

Öncelikle OEM kalitesinde bir tamir sağlayarak 

müşteri memnuniyetini arttırabilirler. İkinci 
olarak ise Yaş-Üstü-Yaş astarımızın zımpara ve 
fırınlama işlemlerine ihtiyaç duymaması. Böylelikle 
sarf malzemelerinden ve fırın enerji/yakıt 
tüketimlerinden ciddi bir avantaj sağlıyoruz. 

Kısacası bayilerin Satış Sonrası Hizmet departmanı 
daha az maliyetle daha çok parça tamir ediyor 
ve karlılıklarını arttırıyor. Sanırım bu tüm araç 
satıcılarının aradığı bir çözümdür. 

Bayilerimize son olarak söylemek istediğiniz 
bir şey var mı? 

Başarıyı arayan tüm bayilere önerim, üretici 
firmaların boya süreçlerine gösterdikleri titizliği 
kendi boyahanelerine taşımaları olacaktır. Şu an bir 
ürünün renginin satın alma kararını %77 oranında 
etkilediğini biliyoruz. Çoğu tüketici istediği 
renk mevcut değil ise aracı almayı ertelemeyi ya 
da beklemeyi seçiyor. Renk olgusu son tüketici 
nezdinde bu kadar önemli bir konu iken, tamir 
süreçlerini de OEM kalitesinde yapmak aracını 
servise getiren müşterinin memnun ayrılmasını, 
dolayısıyla aracını özel servislerden ya da 
sanayilerde değil, yetkili servislerde tamir ettirmeyi 
seçmesini sağlayacaktır. 

OTOMOTİV KONGRESİ
5 NİSAN 2017

The Grand Tarabya Hotel, İstanbul
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Mercedes-Benz Türk 50. yılını tüm 
çalışanları ile coşkuyla kutladı  
1 967 yılında Otomarsan 

ismiyle kurulan ve bu yıl 1 
milyar Avro’yu aşan yatırımıyla 
Türkiye’nin en büyük yabancı 
sermayeli şirketlerinden biri 
olan Mercedes-Benz Türk, 
2017 yılında 50. yılını kutluyor. 
Yarım asırdır Türkiye’de faaliyet 
gösteren şirket, resmi kuruluş 
yıldönümü için çalışanlarıyla 
bir araya geldi ve bu özel günü 
keyifli bir doğum günü etkinliği 
ile kutladı. 

Mercedes-Benz Türk Direktörler 
Kurulu Başkanı Süer Sülün 
İstanbul’da bulunan Genel 
Müdürlük binasında, Mercedes-
Benz Türk Otobüs Üretim 
Direktörü Bülent Acicbe 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
ve Mercedes-Benz Türk Kamyon 
Fabrikası Üretim Direktörü 
Prof. Dr. Frank Lehmann 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
kuruluş yıldönümü kapsamında 

eşzamanlı olarak pasta kesti.        

Şirketin 50. yaş gününü büyük 
bir aile olarak ve ailenin 
tüm fertleri ile bir arada 
kutlayabilmek adına tüm şirket 
çalışanlarının katıldığı ve üç 
farklı noktada düzenlenen 
etkinlikler için canlı yayın 
bağlantısı kuruldu. 

Etkinlikte tüm çalışanlara 
teşekkür eden Mercedes-Benz 
Türk Direktörler Kurulu Başkanı 
Süer Sülün, şunları söyledi: 

“Geçen yarım asırlık süre 
boyunca Mercedes-Benz Türk 
ailesi olarak birlikte büyüdük, 
birlikte ürettik ve hep beraber 
bir çok ilke, yeniliğe, başarıya ve 
rekora imza atarak şirketimizi 
Daimler AG’nin küresel ağı 
içerisinde çok önemli bir 
yere getirdik. Aynı zamanda 
Türkiye’de sektörümüzde 
öncü ve lider olduk. Ülke 

ekonomisine ve geleceğine katkı 
sağlamaktan gurur duyuyoruz. 
Bundan sonraki nice 50 
yıllarda bu büyük ailenin yine 
aynı şevk ve kararlılıkla bu 
değerli mirası gururla ileriye 
taşıyacağını biliyorum. Büyük 
bir aile olmanın mutluluğunu 
paylaştığım siz Mercedes-
Benz Türk çalışanlarına tek 
tek teşekkür ediyorum ve imza 
attığımız tüm büyük başarılar 
için sizleri kutluyorum.” 

Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası Üretim 
Direktörü Prof. Dr. Frank 
Lehmann ise şunları kaydetti: 

“Geçtiğimiz yıl fabrikamızın 
30. yılını kutladık. Kuruluş 
yıldönümünde açıkladığımız 
113 milyon Avro’luk yeni 
yatırımın ilk sonuçlarını 
şirketimizin 50. yılında alacak 
olmamız bize mutluluk 
ve gurur veriyor. Bugüne 

kadar sayısız rekorlara ve 
başarılara imza atan siz değerli 
çalışanlarımızı kutluyorum. 50 
yıldır sürdürdüğümüz başarı 
öykümüzü gururla ileriye 
taşıyacağımıza inanıyorum.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs 
Üretim Direktörü Bülent Acicbe 
ise 50 yıllık yolculukta emek 
veren Mercedes-Benz Türk 
çalışanlarına teşekkür ederek 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün Daimler’in küresel 
üretim, Ar-Ge ve IT ağı 
Mercedes-Benz Türk olmadan 
düşünülemiyorsa bunda 50 
yıldır verilen emeklerin çok 
büyük payı var. Bu süre zarfında 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere 
Otobüs Fabrikası hem üretim 
hem de ihracatıyla önemli 
başarılara imza attı. Bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra 
da geleceğe tüm gücümüzle 
birlikte ilerleyeceğiz.”

1967 yılında Otomarsan 
ismiyle İstanbul’da 
kurulan Mercedes-Benz 
Türk, resmi kuruluş 
gününde yarım asırlık 
başarısını İstanbul’daki 
Genel Müdürlük 
ve Hoşdere Otobüs 
Fabrikası ile Aksaray 
Kamyon Fabrikasında 
çalışanlarıyla birlikte 
pasta keserek kutladı.
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Tofaş-Fiat CEO’su 
Cengiz Eroldu, Egea 

ile yakaladıkları başarının 
önümüzdeki 3 yılda da 
süreceğini umut ettiklerini 
söyledi. Geçtiğimiz yıl 384 bin 
500 adetlik üretimle sektörde 
Türkiye üretim rekorunu 
kırdıklarını vurgulayan Eroldu, 
2017 yılında 430 bin adet 
araç üretmeyi planladıklarını 
kaydetti. Yüzde yüz Türk 
mühendisliğinin başarısı olarak 
ortaya çıkan Egea üretimi için 
geçtiğimiz yıl 500’ü kadın 3 bin 
yeni istihdam sağladıklarını dile 
getiren Eroldu, “Tek şirketle bu 
kadar büyük istihdam yakın 
zamanda olmamıştır. Çalışan 
sayımız 10 bine dayandı. 
Egea’nın başarısından sonra 
ikinci gövde hattını kurduk ve 
bu yıl da 400-500 kişilik yeni 
istihdamımız olacak. Üretim 
bölümüne ilk kez kadın çalışan 
aldık ve kadın çalışan sayısını 
artırmak istiyoruz” dedi.

“Son 3 yılda 1,1 milyar euro 
yatırım”

Tofaş olarak, son üç yılda 
yaptığımız yatırımlar 1.1 milyar 
Euro’yu buldu. Bu yatırımlar ile 
fabrikanın teknoloji ve kalite 
seviyesi çok yükseldi. Chrysler 
işbirliğinden faydalandık. 
Amerikan-İtalyan uyumu 
Alman-İtalyan uyumuna göre 
çok daha iyi oldu. Grubumuz 

2016 yılını 4,7 milyon otomobil 
satışıyla kapattı. 2,5 milyar Euro 
kar elde edildi. 2015 karı 1,7 
milyar euro idi. Rakamlardan 
da görüyoruz Fiat-Chrysler 
grubu yukarı çıkan trend içinde. 
Avrupa’da rakamlar iyi. Bu 
sene geçen seneye göre satışlar 
yüzde 11 arttı. Bunda Egea 
(Avrupa’da Tipo markasıyla) 
satışlarının çok olumlu etkisi 
var. 2016 yılında Avrupa’da 
100 bin Tipo satıldı. Genel 
rakamları olumlu etkiledi. Bizim 
için bir başka gurur da Tofaş’ın 
en iyi uygulama örnekleri 
arasında gösteriliyor olması. 
Otomotivin merkezi Amerika. 
Çoğumuz Amerikan arabası 
kullanma hayaliyle büyüdük. 
Benchmark olmak, örnek olmak 

çok çok değerli. 90’lı yıllarda 
Bursa’da çok sayıda İtalyan 
mühendis ve CEO vardı. Şimdi 
fabrikamızda 2-3 İtalyan var. 
Artık bütün dünyadaki Chrysler 
fabrikalarına biz mühendis 
gönderiyoruz. Geldiğimiz 
noktada elde ettiğimiz sonuçlar 
çok değerli. Egea işin akışını 
çok değiştirdi. Parayı her zaman 
kazanabilirsiniz ama asıl olan 
itibar kazanmak, Egea; Tofaş 
ve Türk otomotiv sektörüne 
çok ciddi itibar kazandırdı. Bir 
yandan da Egea’nın bereketiyle 
para da kazanıyoruz.

“Fiat - Chrysler’in en fazla 
üretim yapan tesisiyiz”

1971 yılında 20 bin/yıl kapasite 
ile kurulan Tofaş bugün 450 bin 
adet/yıl kapasitesine ulaştı. 1 
milyon metrekare alan üzerinde 
350 bin metrekare kapalı alanda 
üretim yapıyor. 80 değişik ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Fiat Chrysler  
grubunun 164 fabrikası içinde 
en yüksek üretim yapan, 5 altın 

fabrikadan birisiyiz. Bir taraftan 
Ar-Ge yetenekleri bir taraftan 
ürün geliştirme konusunda 
yatırım yaptık. Bu hazırlıklar 
da bizi buraya taşıdı. Tofaş’ı 
diğer fabrikalardan ayıran en 
büyük özelliği kendi kalıplarını 
tasarlayıp imal etmesi. Kendi 
işimiz olmadığı zaman diğer 
markalara da üretim yapıyoruz. 
Süspansiyon parçalarını 
kendimiz üretiyoruz. 

Üretim hatlarını kendimiz 
tasarlıyoruz. Türkiye’nin en 
büyük kurulu kapasitesine 
sahibiz. En fazla üretimi 2010 
yılında yaptık. 2016 yılında 
ise 384.500 adet ile kendi 
rekorumuzu kırdık. 55 saniyede 
bir araç üretiyoruz. Bu da 
günlük 3 vardiyada 1.500 araç 
demek. 7 marka 951 farklı 
gövdede üretim yapıyoruz ama 
Doblo, Fiorino, Linea-Egea 3 
ana ürünümüz. Linea’da 10 bin 
seviyesindeyiz. Gittiği yere kadar 
üreteceğiz. Avrupa’da birçok 
ülkenin posta araçlarını 21 
standart ve 200 değişik renkte 
biz üretiyoruz. 

Ticari ve binek aracı aynı çatı 
altında üreten Türkiye’nin tek 
fabrikasıyız. 220 bin binek, 
220 bin ticari araç kapasitemiz 
var. Satışımızın yüzde 30’u 
Türkiye’ye. Yüzde 55’i AB 
ülkelerine, yüzde 7’si Kuzey 
Amerika, kalanı diğer ülkelere. 
İhracatta adet olarak 279 bin 537 
araç ile rekor kırdık. Üretimin 
yüzde 50’si yerli. 2016 yılında 
180 bin ton sac işledik. Bunun 
yüzde 65-70’i ithal. Gövde 
parçalarının çoğunluğunu kendi 
bünyemizde üretiyoruz.

Tofaş en fazla yeni istihdam 
sağlayan kuruluş oldu
Egea projesi ile geçtiğimiz yıl rekorları alt üst eden 
Tofaş-Fiat yeni istihdamda da yılın lider kuruluşu 
oldu. Geçtiğimiz yıl 500’ü kadın olmak üzere 3 bin 
yeni çalışanın işbaşı yaptığı firma bu yıl da 500 yeni 
ilave istihdam sağlama hedefinde.



50 OCAK 2017

OTOMOBİL DÜNYASI

K ar ve buz da olmak üzere 
her türlü yol koşulunda 

güvenli ve sürüş keyfi sunan 
quattro teknolojili 8 milyonuncu 
Otomobil, Audi’nin Meksika’da 
bulunan San Jose Chiapa Üretim 
Merkezi’nde banttan indirildi. 
Yeni Q5 2.0 TFSI quattro 
modeli, aynı zamanda quattro 
teknolojisinin geldiği son 
noktayı temsil ediyor. Audi, 6 
milyonuncu quattro’yu da 2014 
Temmuz ayında Almanya’daki 
Ingolstadt Fabrikası’nda 
üretmişti.

quattro teknolojisi, bugün 
100’den fazla modelde 
kullanılıyor. Audi Q7, Audi 
A4 allroad quattro, Audi A6 
allroad quattro, Audi A8, Audi 
R8 ve tüm S ve RS modellerinde 
standart olarak bulunan quattro 
dört tekerlekten çekiş sistemi, 

diğer model serilerinde de 
opsiyonel olarak sunuluyor.

2015 yılında, dünya çapındaki 
Audi müşterilerinin yüzde 44’ü, 
quattro çekişli model serilerini 
tercih etti. Audi Q5 ise, 262.000 
adetlik satışla listenin zirvesine 
yerleşti. quattro modelleri 
özellikle ABD, Kanada, Rusya 
ile Orta Doğu pazarlarında 
yüksek satış rakamlarına ulaştı. 
Almanya’da ise 122.048 adet 
quattro sistemi taşıyan araç 
satıldı.

Başarı öyküsü: quattro’nun 
tarihi

Audi, henüz hiçbir otomobil 
üreticisinin hızlı, hafif ve seri 
üretime uygun dört çekişli 
bir sistem geliştirmediği 1980 
yılında, quattro sürekli dört 
tekerlekten çekiş sistemiyle 

otomotiv tarihinde çığır açtı. 
Teknoloji, ilk kez 1980 yılında 
Cenevre Uluslararası Otomobil 
Fuarı’nda tanıtılan Ur-quattro ile 
görücüye çıktı.

quattro teknolojisi Audi’ye 
motor sporlarında da büyük 
zaferler getirdi. Audi’nin şu anki 
başarı listesinde dört Dünya 
Ralli Şampiyonluğu, ABD’nin 
ünlü Pikes Peak Hill Climb 
yarışında altı zafer, bir ABD 
TransAm birinciliği, iki DTM 

birinciliği, 11 ulusal Super 
Touring Car Şampiyonluğu 
ve bir Touring Car Dünya 
Kupası bulunuyor. Kasım 
ayı sonlarında FIA Dünya 
Rallycross Şampiyonası’nda 
Audi S1 EKS RX quattro ile 
Driver World Champion 
ve Team World Champion 
unvanlarını kazanan Mattias 
Ekström ve özel rallycross ekibi 
EKS’nin bu başarıları ise, quattro 
teknolojisinin en yeni zaferini 
teşkil ediyor.

8 milyon Audi Quattro yollara indi

Audi’nin ilk olarak 1980 yılında satışa sunduğu 
ve otomotiv dünyasında bir devrim olarak 
nitelendirilen quattro dört tekerden çekiş 
sistemine sahip 8 milyonuncu modeli Meksika’da 
üretim bandından indirildi.
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CO2 salınımı olmayan 
geleceğin en temiz yakıtı 

olarak gösterilen hidrojenin 
yaygınlaşması için çalışmalarını 
sürdüren Toyota, uluslararası 
Otomobil üreticisi, taşımacılık 
ve enerji sektöründen 13 büyük 
firmanın katıldığı Hidrojen 
Konseyi'ni kurdu. Global bir 
girişime imza atan konsey, 
uzun dönemli bir birlikteliği 
temsil edecek ve enerji 
geçişinde hidrojen kullanımını 
hızlandırmayı birinci öncelik 
olarak görecek.

Kullanımı sırasında herhangi 
bir CO2 emisyonu salınımı 
gerçekleştirmediği için temiz 
ve düşük karbonlu enerjiye 
geçişte önemli bir konumda 
yer alan hidrojen yakıt hücreli 
otomobiller, Toyota'nın 
öncelikleri arasında yer alıyor. 
Yeni kurulan konsey ise 
politikacılardan, iş alanındaki 
şirketlere, uluslararası ajanslara 
ve sivil toplum örgütlerine kadar 
birçok kilit noktada hedeflere 
ulaşmak için hidrojenin önemini 
tüm platformlarda anlatacak. 
Hidrojen Konseyi, aynı zamanda 
hidrojen ve yakıt hücreli araç 
sektörünü geliştirmek için 
yatırımların hızlandırılmasını 
sağlayacak. Bu yatırımların şu 
anda toplam değerinin yılda 
1,4 milyar avro olacağı tahmin 
ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Toyota Yönetim Kurulu 
Başkanı Takeshi Uchiyamada, 

Hidrojen Konseyi'nin hidrojen 
teknolojisini tanıtmak ve 
dünyaya olan faydalarını 
göstermek adına liderlik 
görevi olduğunu belirterek, 
"Bu sayede hükümetlerden, 
endüstriden ve daha önemlisi 
insanlardan destek göreceğiz 
ve onların hidrojeni anlamasını 
sağlayacağız." ifadelerini 
kullandı.

Hidrojen yakıtlı araçları da 
dahil olmak üzere Toyota 
olarak her zaman otomotiv 
endüstrisinde çevre ve 
teknolojik gelişim konusunda 
öncü bir rol üstlendiklerini 
aktaran Uchiyamada, "Düşük 
karbonlu topluma doğru geçiş 
konusunda hidrojenin büyük bir 
potansiyeli olduğunu biliyoruz. 
Hidrojen Konseyi, bu geçişi aktif 
bir şekilde cesaretlendirecektir." 
değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, temiz 

geleceğin enerjisi olarak görülen 
hidrojen yakıtlı otomobillerin 
yaygınlaşması için oluşturulan 
Hidrojen Konseyi'nde yer alan 
üyeler, dünya çapında toplamda 
1,07 trilyon geliri ve 1,72 milyon 
çalışanı temsil ediyor.

Toyota’nın hibrit satışları 10 
milyonu aştı!

Toyota, ilk seri üretim hibrit 
otomobilini sunduğu 1997 
yılından bu yana geçen 20 yıllık 
sürede hibrit model satışlarında 

10 milyonu aşmayı başardı.
Toyota açıklamasına göre, 
2016’nın Nisan ayında 9 milyon 
barajını aşan hibrit otomobil 
satışları, sadece 9 ay gibi kısa 
süre içerisinde 10 milyonu 
geçmiş oldu. Hibrit teknolojisini 
yakın ve orta vadede çözüm 
olarak gören Toyota, bu 
teknolojiyi geliştirmeye devam 
ediyor ve 2020 yılında her 
Toyota modelinin  birer hibrit 
versiyonunun olması hedefini de 
taşıyor. 

Hibrit araç modellerini 
artırarak yeni bir segment 
yaratan Toyota, tüm otomobil 
endüstrisinde çevreci ve yakıt 
verimliliğine sahip araçlarıyla 
küresel çevre sorunlarına katkı 
sağlamaya da başladı. Hibrit 
araçların kullanılmasıyla  
birlikte, eşdeğer fosil yakıtlı 
araçların kullanımına göre 
yaklaşık 77 milyon ton  daha 
az karbondioksit emisyonu 
salımı gerçekleştiği ve 29 
milyon kilolitre yakıt tasarrufu 
sağlandığı ortaya çıktı.

Hidrojen yakıtlı araç
kullanımı artacak
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen 
yıl tanıttığı hidrojen yakıtlı Mirai ile bu teknolojinin 
kısa zamanda yaygınlaşması için bir dizi ortak 
çalışmaya girdi.
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YENİ MODELLER

YENİ KIA RIO GELİYOR

OPEL CROSSLAND X TEMMUZ’DA GELİYOR

Kia’nın başarılı küçük sınıf 
modeli Rio’nun dördüncü nesli 
Avrupa ile eş zamanlı olarak 
Mart ayında Türkiye’de de satışa 
sunulacak.
Rio, 2015 yılında dünya çapında 473.000 
adet ile Kia’nın yıllık satışlarının ’sını 
oluşturarak markanın küresel çapta en 
çok satan modeli oldu. Rio; dikkat çekici 
yeni tasarımı, pratik kullanımı, gelişmiş 
güvenlik teknolojileri ve yeni bağlantı 
özellikleri ile B segmenti kullanıcılarına 
göz alıcı bir otomobil sunuyor.

Opel, yeni küçük sınıf SUV modeli 
Crossland X’i Temmuz ayından 
itibaren Türkiye pazarında satışa sunacak.

Opel’in 2020’ye kadar 29 yeni model ve 17 yeni 
motor sunacağı büyük ürün atılımı kapsamında 
meraklıları ile buluşturacağı Crossland X ülkemizde 
Temmuz 2017’de satışa çıkacak. Opel’in yeni crossover 
modeli SUV’lerin sahip olduğu avantajları ve şehir içi 
kullanılacak bir otomobilden beklentileri bir potada 
eritiyor. Ayrıca Crossland X, günlük sürüşü daha da 
konforlu, rahat ve kolay kılan teknolojik yenilikleri 
bünyesinde barındırıyor. ull LED farlara sahip sürüşe 
duyarlı geliştirilmiş ön farlar(AFL), head up display 
ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, 
geliştirilmiş park desteği sistemi, yaya tespit özellikli 
ön çarpışma uyarı sistemi, bu yeniliklere sadece birkaç 
örnek.

SEAT LEON YENİLENDİ

Dinamik tasarımı, geliştirilmiş 
teknolojisi ve işlevselliğiyle iddiasını 
sürdüren Seat Leon Türkiye’de satışa 

sunuluyor.

Dış tasarımına bakıldığında Yeni Seat 
Leon’da ön ve arka bölüm daha keskin 

ve iddialı hatlara sahip hale gelirken; sert 
yatay hatların belirginliği ön ve arkada 

azaltıldı. Böylece otomobil, keskin ve 
agresif tasarımının yanı sıra aynı zamanda 

daha ahenkli bir görünüm de elde etti. 
Otomobilin büyüklük algısını artırmak 

için ızgara 40 mm kadar büyütüldü. 
Karakter, kalite açısından dış kısımda 

olduğu kadar iç kısımda da güçlendirildi.

Yeni Leon’un içinde yer alan LED ambiyans 
aydınlatması, yeni tasarlanan 8 inçlik 
ekran üzerinden sürücünün isteğine 

göre ayarlanabilir özellikte tasarlandı. 
Yeni geliştirilen Full-LED teknolojili dış 

aydınlatma sistemleri ise, en kötü hava 
şartlarında bile iyi performans gösteren yeni 
arka lambalar ve ön farlar nedeniyle özellikle 

belirtilmeye değer hale geldi. 
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LEXUS’UN BAŞARISI

Geçtiğimiz yıl Mart ayından 
itibaren Türkiye pazarına da giren 

Lexus, 2016 yılında 677 bin 615 
adetle en yüksek satış adedine ulaştı.

2016’da 677 bin 615 adet satış rakamı 
elde eden Lexus, bir önceki yıla oranla 
toplam satışlarda yüzde 4 oranında bir 
artış yakaladı. 2016 satışları, Lexus’un 

aynı zamanda global satışların arka 
arkaya rekor elde edilerek yükseldiği 4. 

yıl olmasını sağladı. İstikrarlı bir şekilde 
büyümeye devam eden Lexus, Avrupa, 

Çin, Doğu Asya ve Okyanusya’da da 
yıllık satış rekorları kırmayı başardı. 

TOYOTA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Toyota, 2017 yılında da “dünyanın en değerli 
otomotiv markası” seçildi. Marka değerlendirme 

ve pazarlama ajansı Brand Finance tarafından her 
yıl gerçekleştirilen en değerli 500 küresel marka 
raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları 

geride bırakan Toyota, birinciliğini devam 
ettirerek önemli bir başarıya imza attı. 
Raporda Toyota’nın marka değeri 46,2 

milyar dolar olarak belirlendi.

OTOMOTİV KONGRESİ
5 NİSAN 2017

The Grand Tarabya Hotel, İstanbul

VOLVO’YA YAYA GÜVENLİĞİNDEN TAM NOT

Volvo Cars, yeni S90 ve V90 ile Yayalar 
İçin Otonom Acil Frenleme (AEB) 
testlerinde altı noktada tam puan alan ilk 
otomobil üreticisi oldu. Ayrıca, her iki otomobilde 
genel değerlendirmede 5 yıldız alarak, otomotiv 
güvenliği inovasyonu konusunda liderler arasındaki 
konumunu güçlendirdi.

S90 ve V90’ın genel sonuçları, geçen yıl testlere giren 
tüm modelleri geride bırakıyor ve otomobillerin 
bugüne kadar Euro NCAP’da yer alan tüm Volvo 
otomobiller arasında ilk üçe girmesini sağlıyor.
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ABD’de İşsizlik Başvuruları 
Tahminlerin Altında Kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı 
tarafından açıklanan verilere 

göre, ABD'de geçen hafta işsizlik 
maaşı başvuruları tahminlerin 
altında arttı. ABD Çalışma 
Bakanlığı'nın verilerine göre, 
haftalık işsizlik maaşı başvuruları 
11 Şubat'ta sona eren haftada 5 bin 
artışla 239 bin seviyesine yükseldi. 
Beklenti, başvuruların 245 bin 
olacağı yönündeydi. Bir önceki 
haftaya ait veri ise değişmeyerek 
234 binde kaldı. Dört haftalık 

ortalama işsizlik maaşı başvuruları 
500 kişi artarak 245 bin 250'ye 
yükseldi. Süregelen işsizlik maaşı 
başvuruları ise 4 Şubat'ta sona eren 
haftada 3 bin azalarak 2,08 milyon 
oldu. İşsizlik maaşı başvuruları 102 
haftadır 300 bin seviyesinin altında 
seyretmektedir. Bu trend, 1970 
yılından beri görülen en uzun süreli 
trend olurken, sağlıklı istihdam 
piyasasına işaret etmektedir.
Kaynak: Bloomberg web sitesinden 
tercüme edilmiştir.

Avro Bölgesi’nde Dış Ticaret Fazlası 
2016 Yılında Arttı

A vrupa Resmi İstatistik Ofisi 
(Eurostat) tarafından açıklanan 

öncü verilere göre, 2016 yılında Avro 
Bölgesi’nin ihracatı 2015 yılına göre 
değişmeyerek 2 trilyon 48 milyar 
avro seviyesinde kalırken ithalatı 

%2 azalarak 1 trilyon 774 milyar 
avro olmuştur. Böylece 2016 yılında 
dış ticaret fazlası %14,7 artarak 274 
milyar avro seviyesine yükselmiştir.

Kaynak: Eurostat web sitesinden 
tercüme edilmiştir. 

Avro Bölgesi’nde Sanayi Üretimi 
Aralık Ayında Yükseldi

A vrupa Resmi İstatistik Ofisi 
(Eurostat) tarafından yapılan 

açıklamaya göre, Aralık ayında 
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi 
mevsim etkisinden arındırılmış 
olarak bir önceki aya göre %1,6 ve 
Avrupa Birliği’nde (AB) %1 azalış 
kaydetti. Ayrıca yapılan açıklamada, 
Aralık ayında sanayi üretiminin 

bir önceki yılın aynı ayına göre 
Avro Bölgesi’nde %2 ve AB’de %2,9 
yükseliş kaydettiği belirtildi. 2016 
yılında Avro Bölgesi’nde sanayi 
üretiminin önceki yıla göre %1,3 ve 
AB’de ise %1,4 arttığı ifade edilmiştir.

Kaynak : Eurostat web sitesinden 
tercüme edilmiştir. 

J aponya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından açıklanan verilere 

göre, ülke sanayi üretimi 2016 yılı Aralık 
ayında aylık bazda %0,7 arttı. Kasım 
ayında bu artış %1,5 olmuştu. Yıllık bazda 
sanayi üretiminde %3,2 oranındaki artış 
görülürken, bu artış Kasım ayındaki %4,6 
artışın gerisinde kaldı. Ayrıca; Aralık 
ayında kapasite kullanımı %0,6 artış 
gösterirken, Kasım ayında %3 yükseliş 
kaydetmişti. 

Kaynak: RttNews web sitesinden tercüme 
edilmiştir. 

Japonya’da Sanayi 
Üretimi Arttı

Ç in’de açıklanan resmi verilere göre, 
dünyanın en büyük ihracatçısı 

Çin'de Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE), 
2011 yılından bu yana görülen en güçlü 
yükselişini gerçekleştirerek küresel 
enflasyonun artacağına dair beklentileri 
artırdı. Çin'de ÜFE Ocak ayında, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 
yükseldi. Bloomberg anketine katılan 
uzmanların medyan tahmini, Çin'de üretici 
fiyatlarındaki artışın %6,5 seviyesinde 
gerçekleşeceği yönündeydi. Ülkede 
tüketici fiyatları ise Ocak ayında %2,4 olan 
beklentileri aşarak %2,5 artış kaydetti. 
Kaynak:  Bloomberg web sitesinden tercüme 
edilmiştir. 

A lmanya İstatistik Ofisi tarafından 
yayımlanan verilere göre, Almanya’da 

Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016 
yılının dördüncü çeyreğinde mevsimsel ve 
enflasyon etkilerinden arındırılmış olarak 
%0,4 artarak, ülkede istikrarlı ve ılımlı 
büyümenin devam ettiğine ve ekonominin 
güçlü kaldığına işaret etti. 

Kaynak: Destatis web sitesinden tercüme 
edilmiştir.

Çin’de Üretici Fiyatları 
Yükselişte

Almanya 2016 Yılında 
Ilımlı Büyüdü
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Japonya Büyümeye Devam Etti

J aponya’da açıklanan resmi 
verilere göre, ülkede ihracat ve 

sermaye harcamalarındaki güçlü 
artış ile GSYH dördüncü çeyrekte 
önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış 
olarak %1 büyüme kaydetti. Reuters 
anketine katılan ekonomistler 
büyümenin %1,1 olacağını 
öngörmekteydi.  Ayrıca, GSYH 
önceki çeyreğe göre ise %0,3 olan 
beklentilerin altında kalarak %0,2 
arttı.
Kaynak: CNBC web sitesinden 
tercüme edilmiştir.

Almanya’nın 2016 Yılı İhracatı Arttı

ABD'de Dış Ticaret Açığı
Azalma Kaydetti

A lmanya İstatistik Ofisi 
tarafından açıklanan öncü 

verilere göre, 2016 yılında 
Almanya’da ihracat önceki yıla 
kıyasla %1,2 artarak 1,208 trilyon 
avro, ithalat ise %0,6 artışla 955 
milyar avro olmuştur. Böylece ülkede 
dış ticaret fazlasında rekor seviye 
olan 253 milyar avroya ulaşılmıştır. 
2016 yılında Almanya’nın 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 
gerçekleştirdiği ihracat önceki yıla 

ABD Ticaret Bakanlığı'nın 
verilerine göre, dış ticaret açığı 

%3,2 düşerek 44,3 milyar dolara 
geriledi. Beklenti dış ticaret açığının 
45 milyar dolar olması yönündeydi. 
Önceki aya ilişkin veri ise 45,2 milyar 
dolardan 45,7 milyar dolara revize 
edildi. ABD’de ithalat Aralık ayında 
%1,5 artarak 235 milyar dolar ile 
Haziran ayından bu yana görülen 
en yüksek seviyeye geldi. İhracat ise 

kıyasla %2,2 artarak 707,9 milyar 
avro olurken, AB ülkelerine yapılan 
ihracat toplam ihracatın %58,7’sini 
oluşturmuştur. AB ülkelerinden 
ithalat ise %1,8 artarak 632,5 milyar 
avroya yükselmiştir. Almanya’nın AB 
ülkelerinden yaptığı ithalat, toplam 
ithalatın %66,3’ünü oluşturmuştur.

Kaynak: Destatis web sitesinden 
tercüme edilmiştir 

Aralık ayında %2,7 artarak 190,7 
milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu 
artış, 2012'den beri görülen en 
yüksek artış oldu. Böylece 2016 
yılının tamamı için dış ticaret açığı 
%0,4 artışla 502,3 milyar dolar oldu.

Kaynak: Bloomberg web sitesinden 
tercüme edilmiştir 

Çin’de Hizmetler 
Sektörü Güçlü Büyümeyi 
Sürdürdü

Avro Bölgesi’nde Üretici 
Fiyatları Aralık Ayında 
Yükseldi

ABD’de İşsizlik 
Başvuruları Geriledi

Çin’de hizmetler sektörü Ocak ayında yeni 
siparişlerin artmasıyla güçlü kalmaya devam etti. 
Çin'de Caixin Hizmet Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi (PMI) verisi Ocak ayında 53,1 oldu. 
Çin'de hizmet PMI verisi Aralık ayında 53,4 
düzeyinde gerçekleşmişti. Endeks önceki aya göre 
daha düşük seviyede yer alsa da, endeksin 50 
değerinin üzerinde olması faaliyet koşullarında 
iyileşme olduğunu göstermektedir. İmalat ve 
hizmetler sektörlerinin birleşiminden oluşan 
bileşik PMI ise Ocak ayında 52,2 olurken, Aralık 
ayında son 4 yılın en yüksek seviyesi olan 53,5’e 
ulaşmıştı.

Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir 

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) tarafından 
açıklanan verilere göre; Üretici Fiyat Endeksi 
(ÜFE) Aralık ayında aylık bazda Avro Bölgesi’nde 
%0,7 ve Avrupa Birliği’nde (AB) %0,9 yükseldi. 
Aralık ayında ÜFE’nin yıllık bazda Avro 
Bölgesi’nde %1,6 ve AB’de %2,4 yükseldiği 
açıklandı. ÜFE’nin yıllık bazda en yükseldiği 
ülkeler sırasıyla Belçika (%8), İngiltere (%7,2) 
ve Hollanda(%5,5) olurken, en fazla düşüşün 
kaydedildiği ülkeler Lüksemburg (-%6,1) ve 
Slovakya (-%1,8) oldu.

Kaynak:  Eurostat web sitesinden tercüme edilmiştir. 

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan 
verilere göre, 28 Ocak’ta biten haftada işsizlik 
başvuruları önceki haftaya göre 14 bin kişi düşüşle 
246 bin kişiye geriledi. Ekonomistlerin beklentileri 
başvuruların 250 bin olarak gerçekleşmesi 
yönündeydi. Bir önceki hafta verisinin 259 binden 
260 bin kişiye revize edildiği belirtildi. Dört 
haftalık ortalama işsizlik başvuruları ise 2 bin 250 
kişi artarak 248 bin kişiye yükseldi.

Kaynak:  Eurostat web sitesinden tercüme edilmiştir. 
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı
2017 Yılı Ocak ayında %8 arttı
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2017 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 35.323 adet oldu. 
32.713 adet olan 2016 yılı Ocak ayı 
otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar %7,98 oranında 
arttı.

2 017 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre %9,98 arttı 

ve 25.689 adet oldu. 2016 yılı Ocak ayında 
23.358 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 
2016 yılının Ocak ayına göre %2,98 arttı ve 
9.634 adet oldu. 2016 yılı Ocak ayında 9.355 
adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Ocak ayı itibari ile 1600cc altındaki 
otomobil satışlarında %10,1 ve 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil 
satışlarında %18,2 artış yaşanırken, 2000cc 
üstü otomobillerde %31,4 azalış izlendi. 2017 
yılı Ocak ayında 1 adet elektrikli ve 10 adet 
hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı 
Ocak ayında otomobil pazarında ortalama 
emisyon değerlerine göre en yüksek paya 

%36,11 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller 9.277 adet ile sahip oldu.

2017 yılı Ocak ayında dizel otomobil 
satışlarının payı %59,98’e geriledi ve otomatik 
şanzımanlı otomobillerin payı %59,50’ye 
yükseldi.

2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarı 
segmentinin %86,08’ini yine vergi oranları 
düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer 
alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 
%54,13 pay alan C (13.905 adet) segmenti 
ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde 
ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%46,99 pay, 12.072 adet) oldu.

2017 yılı Ocak ayı itibari ile Hafif Ticari Araç 
Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, 
en yüksek satış adetine %66,52 pay ile 
Van (6.409 adet), ardından %12,35 pay ile 
Kamyonet (1.190 adet), %12,27 pay ile Pick-
up (1.182 adet) ve %8,85 pay ile Minibüs (853 
adet) yer aldı.

Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı Ocak 
ayında Otomobil ve Hafif ticari araç toplam 
pazarı 35.323 adet olarak gerçekleşti. 32.713 
adet olan 2016 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazar toplamına göre satışlar %7,98 
oranında arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık 
Ocak ayı ortalama satışlara göre %16,08 artış 
gösterdi.

Türkiye Otomotiv pazarında, 2017 yılında 
Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre %9,98 artarak 25.689 adet oldu. 2016 yılı 
Ocak ayında 23.358 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama 
satışlara göre %24,37 artış gösterdi.

Türkiye Otomotiv pazarında, Hafif ticari araç 
pazarı 2017 yılı Ocak ayında %2,98 oranında 
artarak 9,634 adet seviyesinde gerçekleşti. 
2016 yılı Ocak ayında 9.355 adet satışa 
ulaşılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı 
ortalama satışlara göre %1,45 daraldı.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM PAZARI

67.593
83.000

122.309

141.912

35.323
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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AYLIK VE ÇEYREKLER GELİŞİMİ (%)

2017/2016 (%)

2016/2015 (%)

-7,98

-5,49 -4,53 -0,42 -7,33 15,16 6,25 -30,18 -13,35 5,57 29,17 44,57 -9,13
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2017 yılı Ocak ayı 
otomobil pazarı 
segmentinin %86,08’ini 
yine vergi oranları 
düşük olan A, B ve C 
segmentlerinde yer 
alan araçlar oluşturdu. 
Segmentlere göre 
değerlendirildiğinde, 
en yüksek satış adetine 
%54,13 pay alan C 
(13.905 adet) segmenti 
ve ardından %31,54 
pay ile B (8.103 adet) 
segmenti ulaştı.

2017 yılı Ocak ayı 
otomobil pazarı 
kasa tiplerine göre 
değerlendirildiğinde, 
en çok tercih edilen 
gövde tipi yine Sedan 
otomobiller (%46,99 
pay, 12.072 adet) oldu. 
Sedan otomobilleri, 
%30,87 pay ve 7.930 
adet satış ile H/B ve 
%15,84 pay ve 4.068 
adet satış ile SUV 
otomobiller takip etti.

2017 yılı Ocak ayında 
Hafif Ticari Araç Pazarı 
gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, 
en yüksek satış 
adetine %66,52 pay 
ile Van (6.409 adet), 
ardından %12,35 pay ile 
Kamyonet (1.190 adet), 
%12,27 pay ile Pick-up 
(1.182 adet) ve %8,85 
pay ile Minibüs (853 
adet) yer aldı.
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Motor Hacmi Motor Cinsi
2016 Ocak Sonu 2017 Ocak Sonu

Değişim ÖTV KDV
Adet Pay Adet Pay

≤ 1600 cc B/D 22.363 % 95,74 24.616 % 95,82 % 10,1 45, 50, 60 -

1601 cc  ≤ 2000 cc B/D 769 % 3,29 909 % 3,54 % 18,2 100, 110 -

≥ 2001 cc B/D 223 % 0,95 153 % 0,60 % -31,4 160 -

≤ 85 kW ELEKTRİK 0 % 0,00 1 % 0,00 - 7 -

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

≥ 121 kW ELEKTRİK 1 % 0,00 0 % 0,00 % -100,0 15 -

<=1600 cc HİBRİT 1 % 0,00 9 % 0,04 % 800,0 60 -

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

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

1801 cc - <=2000 cc HİBRİT 1 % 0,00 1 % 0,01 - 110 -

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

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

>2500 cc HİBRİT 0 % 0,00 0 % 0,00 - 160 -

Toplam 23.358 % 100,0 25.689 % 100,0 % 9,98 Vergi Oranları

2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,82 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 24.616 
adet ile sahip oldu. Ardından %3,54 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,60 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2016 yılı Ocak 
ayına göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %10,1, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %18,2 artış görülürken, 
2000cc üstü otomobillerde %31,4 azalış görüldü. 2017 yılı Ocak ayında 85kW altı 1 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayında, 1600 cc altı motor hacmine sahip hibrit otomobil satışları 9 adet, 1801cc - 2000cc aralığında hibrit otomobil satışları 1 adet 
olmak üzere toplam 10 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

K
ay

na
k:

 O
to

m
ot

iv
 D

ist
rib

üt
ör

le
ri 

D
er

ne
ği

 

CO2 Ortalama Emisyon Değerleri
(gr/km)

2016 Ocak Sonu 2017 Ocak Sonu
Değişim

Adet Pay Adet Pay

< 100 gr/km 2.985 % 12,78 5.132 % 19,98 % 71,93

≥ 100 - < 120 gr/km 10.850 % 46,45 9.277 % 36,11 % -14,50

≥ 120 - < 140 gr/km 5.668 % 24,27 5.979 % 23,27 % 5,49

≥ 140 - < 160 gr/km 2.821 % 12,08 4.368 % 17,00 % 54,84

≥ 160 gr/km 1.034 % 4,43 933 % 3,63 % -9,77

Toplam 23.358 % 100,0 25.689 % 100,0 % 9,98

2017 yılı Ocak ayında otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %36,11 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki 
otomobiller (9.277 adet) ve ardından yine %23,27 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (5.979 adet ) sahip oldu.

Dizel
2016 Ocak Sonu 2017 Ocak Sonu

Değişim
Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay

A (Mini) 0 % 0,00 0 % 0,00 -

B (Entry) 4.589 % 63,37 5.405 % 66,70 % 17,78

C (Compact) 7.331 % 64,68 7.679 % 55,22 % 4,75

D (Medium) 2.563 % 70,20 1.936 % 68,82 % -24,46

E (Luxury) 359 % 47,17 248 % 41,54 % -30,92

F (Upper Luxury) 178 % 86,83 139 % 83,73 % -21,91

Toplam 15.020 % 64,30 15.407 % 59,98 % 2,58

2017 yılı Ocak ayında dizel otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %2,58 oranında arttı. 2017 yılı Ocak ayı otomobil satış adetleri, 2016 yılı aynı 
ayı ile kıyaslandığında, dizel payı %64,30’dan %59,98’e (15.407 adet) geriledi.
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Avrupa otomotiv pazarı 2016
Ocak-Aralık döneminde yüzde 7,2 arttı
AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 
2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 
%7,2 arttı ve 17.536.560 
adet seviyesinde gerçekleşti. 
2015 yılının aynı döneminde 
toplam 16.361.755 adet satış 
gerçekleşmişti.

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

%9,9 ile Hollanda’da, %2 ile İsviçre’de düşüş 
yaşandı. 2016 yılının aynı döneminde 
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar 
sıralamasında; İzlanda %32,9, Litvanya %26,4 
ve Hırvatistan %23,6 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 
otomotiv pazarı 2016 yılı Aralık ayında %4,2 
arttı ve 1.414.140 adet seviyesinde gerçekleşti. 
2015 yılı aynı ayında ise toplam 1.356.699 
adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 
yılı Aralık ayında daralma yaşayan ülkeler; 
%44,7 ile Hollanda, %30,2 ile Yunanistan, 
%12,4 ile İzlanda ve %2,5 ile İngiltere 
oldu. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar 
sıralamasında; Hırvatistan %70,7, Portekiz 
%28,4 ve Macaristan %26,4 oranlarıyla yer 
aldı.

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye, 
%0,3 azalış ile Avrupa otomotiv satışları 
sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.

AVRUPA OTOMOTİV SATIŞLARI (ARALIK 2016/2015)

ARALIK 2016 ARALIK 2015 DEĞİŞİM % OCK-ARA. 2016 OCK-ARA. 2015 DEĞİŞİM %

ALMANYA 287.984 277.765 3,7 ALMANYA 3.708.867 3.539.825 4,8

FRANSA 240.079 228.140 5,2 İNGİLTERE 3.128.987 3.064.472 2,1

İNGİLTERE 210.167 215.657 -2,5 FRANSA 2.478.472 2.345.092 5,7

İTALYA 155.841 126.000 23,7 İTALYA 2.050.292 1.726.079 18,8

İSPANYA 115.744 105.255 10,0 İSPANYA 1.347.344 1.214.212 11,0

POLONYA 52.265 46.152 13,2 BELÇİKA 617.854 571.524 8,1

İSVEÇ 43.316 38.787 11,7 POLONYA 504.550 432.439 16,7

HOLLANDA 40.423 73.050 -44,7 HOLLANDA 469.410 520.727 -9,9

BELÇİKA 38.972 37.614 3,6 İSVEÇ 431.818 396.693 8,9

İSVİÇRE 38.159 35.551 7,3 AVUSTURYA 374.545 349.597 7,1

AVUSTURYA 28.816 25.871 11,4 İSVİÇRE 352.107 359.424 -2,0

ÇEK CUMHURİYETİ 24.718 22.910 7,9 ÇEK CUMHURİYETİ 291.008 260.070 11,9

DANİMARKA 23.090 22.188 4,1 DANİMARKA 265.389 245.324 8,2

PORTEKİZ 22.218 17.301 28,4 PORTEKİZ 247.398 213.654 15,8

NORVEÇ 19.529 18.03 8,5 NORVEÇ 197.991 190.106 4,1

MACARİSTAN 12.901 10.209 26,4 İRLANDA 177.722 150.821 17,8

ROMANYA 11.41 10.628 7,6 FİNLANDİYA 136.421 123.843 10,5

FİNLANDİYA 9.809 9.215 6,4 MACARİSTAN 123.807 100.933 22,7

SLOVAKYA 8.993 8.427 6,7 ROMANYA 117.990 100.491 17,4

SLOVENYA 5.322 4.391 21,2 SLOVAKYA 100.598 90.091 11,7

YUNANİSTAN 5.203 7.455 -30,2 YUNANİSTAN 85.008 82.044 3,6

HIRVATİSTAN 4.138 2.424 70,7 SLOVENYA 76.213 68.973 10,5

BULGARİSTAN 3.994 3.554 12,4 LÜKSEMBURG 56.369 51.607 92

LÜKSEMBURG 3.467 2.981 16,3 HIRVATİSTAN 52.720 42.648 23,6

LİTVANYA 1.837 1.561 17,7 BULGARİSTAN 31.260 28.053 11,4

ESTONYA 1.597 1.54 3,3 LİTVANYA 29.380 23.249 26,4

LETONYA 1.562 1.371 13,9 ESTONYA 27.401 24.921 10,0

KIBRIS 1.000 1.090 -8,3 İZLANDA 20.735 15.605 32,9

İZLANDA 858 979 -12,4 LETONYA 20.345 17.764 14,5

İRLANDA 707 626 12,9 KIBRIS 14.559 11.834 23,0

TÜRKİYE 144.928 163.438 -11, TÜRKİYE 1.007.857 1.011.194 -0,3

TOPLAM 1.414.140 1.356.699 4,2 TOPLAM 17.536.560 16.361.755 7,2

OTOMOTİV KONGRESİ
5 NİSAN 2017

The Grand Tarabya Hotel, İstanbul
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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



61OCAK 2017

K
ay

na
k:

 O
to

m
ot

iv
 D

ist
rib

üt
ör

le
ri 

D
er

ne
ği

 

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK 2017

Marka
Binek Araç Hafif Ticari Araç Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 17 17 0 0 17 17

ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1

AUDI 625 625 0 0 625 625

BENTLEY 1 1 0 0 1 1

BMW 570 570 0 0 570 570

CHERY 0 0 0 0 0 0

CITROEN 515 515 3 438 441 3 953 956

DACIA 1.471 1.471 235 235 0 1.706 1.706

DS 9 9 0 0 9 9

FERRARI 0 0 0 0 0 0

FIAT 1.515 106 1.621 1.988 257 2.245 3.503 363 3.866

FORD 358 1.175 1.533 2.728 250 2.978 3.086 1.425 4.511

GEELY 0 0 0 0 0

HONDA 1.111 206 1.317 0 1.111 206 1.317

HYUNDAI 810 1.413 2.223 134 134 810 1.547 2.357

INFINITI 6 6 0 0 6 6

ISUZU 0 161 12 173 161 12 173

IVECO 0 146 146 0 146 146

JAGUAR 6 6 0 0 6 6

JEEP 111 111 0 0 111 111

KARSAN 0 82 82 82 0 82

KIA 426 426 193 193 0 619 619

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0

LAND ROVER 34 34 0 0 34 34

LEXUS 16 16 0 0 16 16

MASERATI 2 2 0 0 2 2

MAZDA 54 54 0 0 54 54

MERCEDES-BENZ 499 499 343 343 0 842 842

MINI 55 55 0 0 55 55

MITSUBISHI 28 28 17 173 190 17 201 218

NISSAN 1.154 1.154 167 167 0 1.321 1.321

OPEL 1.577 1.577 0 0 1.577 1.577

OTOKAR 0 0 0 0 0

PEUGEOT 637 637 11 157 168 11 794 805

PORSCHE 66 66 0 0 66 66

RENAULT 3.511 844 4.355 519 519 3.511 1.363 4.874

SEAT 536 536 0 0 536 536

SKODA 925 925 0 0 925 925

SMART 2 2 0 0 2 2

SSANGYONG 10 10 9 9 0 19 19

SUBARU 67 67 0 0 67 67

SUZUKI 79 79 0 0 79 79

TOYOTA 1.488 439 1.927 356 356 1.488 795 2.283

VOLKSWAGEN 3.059 3.059 1.255 1.255 0 4.314 4.314

VOLVO 155 155 0 0 155 155

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 8.793 16.896 25.689 4.990 4.644 9.634 13.783 21.540 35.323
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OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Otomotivde 66 ayın
en yüksek ihracat artışı

İhracatın lokomotif sektörü 2017 yılına da 
hızlı başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi 

İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre 
otomotiv sektörünün Ocak ayı ihracatı yüzde 
37 artışla 2 milyar 69 milyon dolar oldu. Ocak 
ayında toplam ihracattaki payını yüzde 20'ye 
çıkaran otomotiv, böylece Türkiye ihracatının 
beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Sabuncu, geçen yıl dünya ticaretindeki 
daralma, petrol-emtia fiyatlarındaki 
düşüş ve parite gibi Türkiye ihracatını 
olumsuz etkileyen faktörlere rağmen 
otomotiv firmalarının başarı grafiğini 
sürdürdüğüne dikkat çekerek "Türk Otomotiv 
Endüstrisi olarak ihracatı artırma yolunda 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ocak 
ayındaki artış bunun en iyi göstergesi. 
Bu yıl sonunda 25 milyar dolar ihracat 
hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. 11 
yıldır üst üste şampiyon olan sektörümüzün 
liderliğini sürdürmesinde katkısı olan tüm 
firmalarımızın başarılarının devamını 
diliyorum"dedi.

Türkiye ihracatının 11 yıldır üst üste lider 
sektörü olan otomotivde 2016 döneminin 
şampiyon firmaları belli oldu. Sektörün 
2008 yılından sonraki en iyi performansını 
gösterdiği 2016'da yüzde 13 artışla 23,9 
milyar dolar ihracata imza atan firmaların 
zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Geçen 
yıl en çok ihracat gerçekleştiren firmalar 
sıralamasında Ford Otomotiv'in ardından 
Tofaş ikinci olurken, Oyak Renault da üçüncü 
oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, 
Toyota Otomotiv, Bosch Sanayi, takip etti.

İhracatın lokomotif sektörü 2017 yılına da 
hızlı başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre 

otomotiv sektörünün Ocak ayı ihracatı yüzde 
37 artışla 2 milyar 69 milyon dolar oldu. 
Sektör, 2008 yılından bu yana en yüksek 
Ocak ayı ihracat rakamına da ulaştı. Ocak 
ayında toplam ihracattaki payını yüzde 20'ye 
çıkaran otomotiv, böylece Türkiye ihracatının 
beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Sabuncu, geçen yıl dünya ticaretindeki 
daralma, petrol-emtia fiyatlarındaki düşüş 
ve parite gibi Türkiye ihracatını olumsuz 
etkileyen faktörlere rağmen otomotiv 
firmalarının başarı grafiğini sürdürdüğüne 
dikkat çekti. Geçen yıl yüzde 13 artışla 23,9 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv 

sektörünün Türkiye ihracatına ivme kattığını 
vurgulayan Orhan Sabuncu, "Türk Otomotiv 
Endüstrisi olarak bu yıl da ihracatımızı kalıcı 
olarak artırma yolunda çalışmalarımıza 
hız kesmeden devam ediyoruz. Ocak 
ayında yüzde 37 oranındaki artışımız, 
bunun en iyi göstergesi. Bu yılki hedefimiz 
olan 25 milyar dolar ihracat hedefimize 
gerçekleştireceğimize inanıyoruz. 11 yıldır 
üst üste şampiyon olan sektörümüzün 
liderliğini sürdürmesinde katkısı olan tüm 
firmalarımızın başarılarının devamını 
diliyorum" dedi.

En büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 
15 arttı

OİB verilerine göre Ocak ayında en büyük 
ülke pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 15 
artışla 323 milyon dolar oldu. Almanya'nın 
ardından en büyük pazarlardan Birleşik 
Krallık'a ihracat yüzde 28 artışla 249 
milyon dolar, Fransa'ya yüzde 60 artışla 233 
milyon dolar, İtalya'ya yüzde 46 artışla 222 
milyon dolar olarak gerçekleşti. En önemli 
pazarlardan Birleşik Krallık'a yönelik artışta 
binek otomobiller ihracatının yüzde 151, 
Fransa'ya yaşanan artışta ise yine binek 
otomobiller ihracatının yüzde 244 artması 
etkili oldu. İhracat İran'a yüzde 214, İsrail'e 
yüzde 201 artarken, Amerika Birleşik 
Devletleri'ne de yüzde 28 düşüş gözlendi. 
ABD'ye düşüşte binek otomobiller ihracatının 
yüzde 100, yan sanayi ihracatının da yüzde 18 
düşmesi etkili oldu. 

Türk otomotiv sektörü, Ocak 
ayında yüzde 36,8 ile aylık bazda 
son 66 ayın en yüksek ihracat 
artışına imza attı.

Türkiye ihracatının 11 yıldır üst üste 
lider sektörü olan otomotivde, 2016 

yılı şampiyonları belli oldu. Geçen yıl 
en çok ihracat gerçekleştiren firmalar 
sıralamasında zirvede Ford Otomotiv 
yer aldı. Listede ikinci sırayı bir önceki 
yıla göre bir basamak yükselen Tofaş 

alırken, Oyak Renault da üçüncü oldu.

Türkiye'nin Ocak 2017'de yüzde 15'lik 
artışla 10 milyar 528 milyon 47 bin 
dolar olarak gerçekleşen toplam 
ihracatından yüzde 19,7 ile en büyük 
payı alan otomotiv, yılın ilk ayını 
da açık ara lider kapattı. Otomotivi, 
yüzde 11,9'luk pay ile "hazır giyim ve 
konfeksiyon", yüzde 11,7 ile "kimyevi 
maddeler ve mamulleri" ve yüzde 8,1 
ile "çelik" sektörleri takip etti.






