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Sektöre, derneğimize ve Otoban’a emeği geçen herkese yeni bir merhaba!

Biliyorsunuz, geçen ay OYDER’in bundan sonraki çalışmalarına yön verecek yeni yönetim 
kadrosunu belirlemiş ve “yenilendik” demiştik. Sizlere daha dolu bir içerik ve görsel 
açıdan daha çekici bir Otoban’la ulaşmak için bu ay da yenilenmeye devam ediyoruz. 
Bu yeni merhabanın anlamını şu an elinizde tuttuğunuz ya da bilgisayar ekranından 
okuduğunuz Otoban sayfalarında göreceksiniz.

Dergimizin genel yayın yönetmenliğini OYDER yayınlarından büyük emeği geçen sayın 
Ahmet Çağan’ın üstlenmesi hepimizin için iyi bir haber oldu. Bu değişimle birlikte Otoban 
gerek mizanpaj gerekse içerik olarak adeta baştan yaratıldı. Yeni Otoban’da hem sektöre 
ilişkin haberlere hem de hepimizin ilgisini çekeceğini umduğumuz farklı konulara ilişkin 
daha yoğun bir içerik bulacaksınız. Sektörün önemli isimleriyle yapacağımız röportajlar 
bu yeniliklerden yalnızca biri. Ayrıca yeni yazarlar ve konuk yazarlarla derginin fikir 
işçiliğini de artırmış olacağız. Elbette içeriğin daha da gelişmesi için sizlerin önerilerini de 
dikkate aldık ve alacağız.

Yılın ikinci yarısına başlamış durumdayız, satış adetlerinde yılbaşında telaffuz ettiğim 
gibi önemli bir daralma yaşanıyor. Kurlardaki artışlar ne yazık ki araç fiyatlarına olumsuz 
etki yapmaya devam ediyor. Araç sahiplenme giderek zorlaşıyor ve bunun negatif 
etkilerini birçok yerde hissetmeye devam ediyoruz. Son iki yıldır perakende satışlarda 
yaşanan  daralmanın bir nedeni de kredili alımlarda %30 ve %50 peşinat zorunluluğu ile 
kredilendirme vadesinin 48 ay ile sınırlandırılmış olması. Pazarda yaşanan daralmanın 
önüne geçebilmek ve satış kanallarının normale dönmesi için kredi peşinat zorunlulukları 
ile vade sürelerinin yılın son çeyreğine girmeden düzenlenmesi gereklidir. Oyder olarak 
bunun için ilgili tüm kurumlarla görüşmeye devam etmekteyiz. Tüm meslektaşlarımıza 
Oyder’in bu girişimine destek vermelerini rica ediyoruz. Bununla beraber eski ve 
kullanım maliyetleri yüksek araçların karayollarından bertarafı için mümkün olan en kısa 
zamanda bir Hurda Teşviki uygulaması yapılması yönünde Kamudaki muhataplarımıza 
görüşlerimizi iletmekteyiz. Bu uygulamaların hayata geçirilmesi durumunda beş yüz bin 
kişinin doğrudan istihdam edildiği, ülke ihracatının %18’ini tek başına gerçekleştiren ve 
27 milyar USD gelir yaratan, katma değeri ile binlerce aileye ek iş imkanı sunan bu sektör 
iç pazarda kayıplarını telafi edebilecektir.

OYDER olarak, değişim ve yeniliğin her zaman motivasyon ve gelişimi beraberinde 
getirdiğine inandık. Çalışmalarımıza da bu esasla yaklaşarak hep yeni bir şeyler üretmek 
için çabaladık. Değişime ve yeniliğe olan inancımızın kaynağını da, bugün dünyaya ilham 
veren Mevlana’nın asla unutulmayacak nasihatlerinden alıyoruz. Nedeni, nasılı aslında şu 
birkaç satırında gizli:

“Dünle beraber gitti, cancağızım,
ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Yeni şeyler söyleyebilmek dileğiyle...

Yeni şeyler 
söylemek...
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Hayat, bisiklet 
sürmek gibidir

Yaşamın varoluşundan bu yana 
(3,8 milyar yıl) yeryüzünde 
yaşamış canlı türlerinin bugün 
sadece %1’inin hayatta olduğunu 
biliyoruz. Bu %1’lik kesim bile 
kendi içinde yaklaşık 8 milyon 
türe ayrılıyor. Biz insanlar bu 8 
milyon canlı türünün içinde o 
türlerden sadece biriyiz! 

Bir şeylerin sonu, yeni bir şeylerin 
başlangıcı mıdır acaba? Veya bir şeylerin 
başlangıcı, yeni sonlar mıdır? Hepimiz, 
hayatta bir şeylerin başlamasını iple çekip 
hayal etmişizdir. Ediyoruz da. Üniversiteye 
başlamak, işe başlamak… 

Hepimiz, hayatta başlamasını çok 
istediğimiz birtakım şeylerin bitmesini de 
bir o kadar arzu etmişizdir.                                        

Mezun olmak, emekli olmak gibi…

Askere gitsem, askerden gelsem, iş 
bulsam, şef olsam, müdür olsam… Şu 
başlasa… Bu bitse…

Oysa, hayat nedir? Yaşamın her evresi 
mükemmel tasarlanmıştır. Örneğin 
bütün çeşitliliğiyle yaşam sadece dört 
maddenin birleşiminden oluşmuş (Azot, 
karbon, hidrojen ve oksijen). Yani yaşam 
alfabesinde dört tane temel madde var. 
Bu dört madde farklı dizilimlerle bir araya 
gelip yaşamın başlamasına neden olmuş 
ve sonrasında milyonlarca canlı türü 
oluşmuş. Ne büyük mucize!

Yaşamın varoluşundan bu yana (3,8 milyar 
yıl) yeryüzünde yaşamış canlı türlerinin 
bugün sadece %1’inin hayatta olduğunu 
biliyoruz. Bu %1’lik kesim bile kendi 
içinde yaklaşık 8 milyon türe ayrılıyor. Biz 
insanlar bu 8 milyon canlı türünün içinde 
o türlerden sadece biriyiz! 

Ne yazık ki biz, bu yaşamın küçük bir 
parçası olduğumuzu unutup bu düzen 
sadece bizim için tasarlanmış gibi 
düşünüyoruz ve böyle davranıyoruz... 
Hatta bu konuda o kadar benmerkezci ve 
benciliz ki, bunu sadece yaşadığımız diğer 
canlılara karşı yapmıyoruz, birbirimize 
karşı da yapıyoruz ve insanlar olarak bir 
arada yaşama kültürümüzü kaybetme 
noktasına geliyoruz.

Hep bir şeyleri isterken ve onlara 
ulaşırken, bir başka şeyleri de erteliyor ve 
onlardan uzaklaşıyoruz aslında…

Tabii ki başlayıp ve biten şeyler olacak 
hayatımızda... Albert Einstein’ın dediği gibi 
“Hayat, bisiklet sürmek gibidir. Dengenizi 
korumak için devam etmelisiniz.”

Ancak hayatın o ince çizgisinde ip cambazı 
olabilenler dengeyi bulabiliyor, bir şeyleri 
mümkün olduğunca ıskalamıyor.

Geçenlerde bir bey bana, “65 yaşıma nasıl 
geldim hiç anlamadım” dedi. Şairin dediği 
gibi: “Zaman, iri bir kalburun deliklerinden 
akıp durmakta…” 

Kısaca, günün sözü: “Hayat, şimdi, 
burada…”

Önce şu olsun, sonra şu bitsinler 
yüzünden mutluluğu bile kurallı yaşar 
olduk.

Mutluluğu bile bir şeylerle koşullandırır 
hale geldik. 

Galiba gözden kaçırdığımız, bu başlayan 
ve biten şeylerin bütünü; yaşamın kendisi. 
Mutluluğu bir şeyle ilişkilendirmeden, bir 
başlangıcı ve bir sonu beklemeden, kendi 
içimizde aramamız gerek.

Orhan Veli’nin “Rahat” isimli şiiri ne güzel 
anlatıyor…

Şu kavga bir bitse dersin,

Acıkmasam dersin,

Yorulmasam dersin;

Çişim gelmese dersin,

Uykum gelmese dersin;

Ölsem desene!

Hepimizin ip cambazı olabilmesi 
dileğimle...

Perspektif
Otobanı

AHMET ÇAĞAN 
Çağan Akademi Kurucu Direktörü

ahmet@caganakademi.com.tr

www.caganakademi.com.tr





İlk 6 ay’ı geride bıraktık. OYDER 
Başkanı olarak 2017 yılını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

2017 yılının zor bir yıl olacağını zaten 
geçtiğimiz yıl sonunda bu yana söylüyorduk. 
Nitekim ilk 6 ay sonuçlarına baktığımızda o 
zaman yaptığımız tahminler gibi %10’a yakın 
bir daralma yaşanıyor. Elbette ülkemizin 
içinden geçtiği olağanüstü konular yaşanıyor, 
geçen sene yaşanan darbe girişimi, sınır 
komşularımızın halen istikrarsız hatta savaş 
durumu, bu bölgelerde ülkemizin kahraman 
askerleri ile yaptığı savunma operasyonları, 
göçmenler gibi birçok sosyolojik olay ve 
güvenlik riskleri ile uğraşırken diğer yandan 
dünyada halen istenen düzelme seviyelerine 
ulaşamayan genel kriz ortamı hepimizi 
üzen ve endişelendiren gelişmeler olarak 
karşımızda duruyor.

Bu zorluklara karşı sektördeki üreticiler, 
distribütörler ve yetkili satıcıların bir araya 
gelerek çözüm üretmeleri çok önemli. Biz 
yetkili satıcılar olarak uzun bir dönemdir 
üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla 
yerine getiriyoruz diye düşünüyorum. Bugün 
istihdam seferberliği tüm iş dünyasında 
sahiplenilmeye çalışılan bir konu ve yetkili 

satıcılar olarak 70 bin kişilik istihdamımızı 
80 bin seviyelerine çıkartmayı başarmış 
durumdayız. Zaten otomotiv sektörü, 
sanayisiyle, teknolojinin ülkeye transferi, 
istihdamı, dünya ile hem ticari hem bilimsel 
entegrasyonu, yan sanayisinin gelişimi ve 
ihracatıyla birçok noktada ülkemizin temel 
güçleri arasında en önemlisi durumundadır.

Ancak her türlü gelişmenin yanı sıra 
Türkiye için belirlenen ve dünyada ilk 10 
ekonominin içinde olma hedefi için otomotiv 
sektöründe bir dizi önlemede ihtiyaç olduğu 
görülüyor. Otomotiv politikaları özellikle 
vergi düzenlemeleri açısından sürekli 
değişkenlik gösteriyor, devlet büyüklerimiz 
ve bürokratlarımızın hem sektörü hem de 
sektörün dünyadaki gelişimini yakından 
takip etmeleri bu açıdan çok önemlidir. 
Yatırım çekmek isteyen bir ülke olarak 
yatırımcıya güven verecek stabil politikalar 
üretmek durumundayız.

Türkiye’nin 2023 hedeflerinde otomotiv 
çok önemli bir yer tutuyor. Buradaki son 
gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz?

Otomotiv üretimi dünyada son derece 
önemli ve otomotiv sektörü ülkemizin de 

en önemli sektörlerinin başında geliyor. 
Ülkemizde, dünyada üretilen araçların 
%1,5’ini en yüksek kalite ile üretmeyi 
başarıyoruz.  2017 yılında muhtemelen 
1,5-1,6 milyon adetten fazla üretim 
gerçekleştireceğiz ve 1,2-1,3 milyon adet 
ihracat ile 27 milyar doların üstünde 
gelir elde eden çok başarılı bir sektör 
haline gelmiş durumdayız. Sektörün 
ana üreticisinden yan sanayicisine, 
distribütöründen bayi sistemine kadar 
toplam 400 bin kişiye istihdam sağlayarak 
ayrıca önemli bir işlevi de bulunmakta.

Türkiye’nin toplam ihracatı içinde %18 
pay ile tek başına ihracatı karşılayan bir 
sektörü konuşuyoruz. Elbette Türkiye’nin 
2023 hedeflerinde otomotiv sektörünün 
önemi çok büyük. Bizce otomotiv sektörü 
paydaşlarını çok takdir etmek lazım keza 
üretim, sanayi, teknoloji, ihracat, istihdam, 
vergi üretimi, yarattığı katma değer, bağlı 
sektörlerin gelişimi ve daha sayılabilecek 
birçok özelliği ile otomotiv sektörü altın 
yumurtlayan tavuk gibidir. Bir de yabancı 
yatırımcıyı ülkemize çekebilecek politikalar 
üretebilirsek bu sektör ülkeyi tek başına 
sırtlayabilecek güce ulaşabilecektir.  Bunun 
için öncelikle vergi ve pazar hareketlerimizde 

Gidecek 
çok yolumuz 
var

Şahsuvaroğlu: “2018’de dünyada 
100 milyon aracın üretilip bir o 
kadarının satılacağı düşünülüyor. 
Çin tek başına bunun 30 
milyonunu yapacak. Biz şunu 
vurgulamak istiyoruz; doğuda 
öyle büyük bir potansiyel var 
ki, bizim Türkiye’ye yatırımcı 
getirebilmemiz için iç pazarın da 
stabil ve dengeli olması büyük 
önem taşıyor.”OYDER Yöneyim Kurulu Başkanı

MURAT ŞAHSUVAROĞLU

Röportaj



stabil bir hava yakalamamız gerekiyor, 
çünkü yatırımcı günlük sıcak para için 
gelmiyor önümüzdeki 40-50 yılı planlayarak 
gelmek istiyor. Düşünün 2002 yılında %27 
ile başlayan ÖTV bugün %180’lere kadar 
çıkmış durumda. Bırakın özel teşebbüsleri 
devlet yatırımları bile bu kadar büyük 
artış olan yerlere gitmek istemez. Bunu 
muhataplarımıza birçok kez anlattık elbette 
onlarda bunun farkındalar ancak önlerindeki 
gerçeğinde buna henüz müsaade etmediğini 
görmek lazım. Fakat biz son 30 yıl içinde 
desteklenmekten ziyade vergi toplamak 
için en iyi sektör olarak görülme statümüzü 
değiştiremedik. Bunun için genel politikalar 
üretilmesi gerekmektedir ve son dönemde 
OYDER olarak sıkça dile getirdiğimiz gibi 8 
ayrı bakanlık ile işlerini çözmeye çalışan bu 
sektöre “Otomotiv Bakanlığı” adında ayrı bir 
bakanlık tahsis edilmesi ülkemizin refahına 
gidecek yolda son derece önemli bir konu 
olarak görülmektedir.

2018 yılında dünyada 100 milyon araç 
üretilecek ve Çin bunun 30 milyonunu 
üretip satacak. Tabii Türkiye de yatırım 
çekebilecek bir ülke ve bölgeye baktığınızda 
her koşula rağmen Türkiye yatırımcılar için 
güvenli bir liman. Ancak iç pazarı da çok fazla 
dalgalandırmadan hareket etmek lazım.

2023 hedefleri için şu anda 75 milyar dolar 
ihracat rakamı pek mümkün görünmüyor 
ancak otomotiv sektörünün ülkemizin 
gelişiminde daha hızla ilerleyeceğini 
şimdiden söyleyebilirim. Bugün ihracatın 
%18’ini tek başına yapan bu sektör ufak 
dokunuşlarla bu rakamı çok daha fazla 
yukarıya taşımaya muktedirdir. 

Neler gerekiyor konusunda biraz 
önce düşüncelerimi ifade ettim ancak 
birkaç husus daha var ki hem iç pazarı 
canlandıracak hem de vatandaşlarımızı 
daha müreffeh bir hale getirecektir. Son 
yapılan ÖTV artışı öncesi kamu yöneticileri 
ile yaptığımız görüşmelerde bu gibi artışların 
sektörümüze olumsuz etkisini tüm açıklığı 
ile anlattık ve karayollarımızdaki riskleri 
bertaraf edebilmek amacıyla “Ekonomik 
Ömrünü Tamamlamış Araçlar” konusunda 
acilen bir çalışma yapılması gerektiğini ifade 
ettik. Bu konuda umutluyuz. 2017 yılının ilk 
yarısındaki daralma ÖTV gelirlerini de etkiledi 
dolayısıyla hurda teşviği sektörde toparlayıcı 
etki olacaktır. Ülkemizde 22 milyon adet 
motorlu kara taşıtı var ve bunlardan 
sadece 11.3 milyonu otomobil. Beklentimiz 
yollarımızda 3.5 milyon 16 yaş üstü araç 
olduğunu düşünerek AB ülkelerinde olduğu 
gibi sürekli bir Hurda Teşviği’nin ülkemizde 

de uygulanması olacaktır. Bu yönde tüm 
sektör dernekleri olarak ilgili kurumlarla 
görüşlerimizi sıklıkla paylaşıyoruz. Eski 
teknolojili, yüksek yakıt tüketen, çevreye 
daha zararlı, önemli hayati ve yaralanmalı 
kazalara sebebiyet veren araçların 
karayollarımızdan kaldırılması gerekliliği 
açıkça görülüyor. Hızlı çıkarılabilecek bir 
ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar 
ile ilgili bir yasa ile pazardaki daralmayı en 
aza indirmekte mümkün olabilecektir. Bu 
sayede oluşacak değer ile kamu, vatandaş, 
sektör ve dolayısıyla ülkemiz kazançlı 
çıkacaktır.  Bu durumu sadece bir yönden 
bakarak değerlendirmemek gerekiyor yani 
bu hurda teşviğini çıkarırsak ithal araç satışı 
artar ve cari açığa sebep olur demek çok 
doğru bir bakış açısı değildir. 2017 yılında 
sektör ihracat-ithalat dengesinde tarihi bir 
başarı elde edecek ve bugünden söylemek 
belki erken ama 5-7 milyar dolar arasında 
fazla verecek gibi görünüyor. Zaten son 
10 yıla baktığımızda otomotiv sektörü 15 
milyar dolar fazla vermiş durumda. 2017 
yılında ise otomotiv sektörünün cari açığın 
kapanmasında vereceği destek müthiş 
olacak ve rekor senesi olacak. Buradan 
politikacılarımıza ve değerli bürokratlarımıza 
otomotiv sektörünü büyütecek politikalara 
acilen uygulamaya başlamalarını 
beklediğimizi belirtmek istiyorum. 2023 
hedeflerimiz için sektör ve kamunun açık 
şeffaf işbirliği ülkemizin kalkınmasına büyük 
destek verecektir.

Türkiye’nin dünya pazarındaki konumuna 
bakacak olursak...

Avrupa’da beşinci sıradaki yerini koruyor 
ülkemiz ancak otomotiv pazarı doğuya doğru 
kayıyor. Bunu hepimiz şiddetli bir şekilde 
hissediyoruz. Çin öyle bir güç olarak geliyor 
ki tek başına toplam dünya üretiminin 
%30’unu yapıp bir o kadarını da satıyor. Son 
5 yıl içinde Çin’de bayilik sayısı iki katına 
çıkmış durumda. Dünyada Çin dışında her 
yerde bayilik sayısında azalma var. Avrupa’da 
yüzde 12 azalma var. ABD’de uzun zamandır 
azalma devam etti ve son iki senedir 
rakamlar bir yere oturdu. 2018’de dünyada 
100 milyon aracın üretilip bir o kadarının 
satılacağı düşünülüyor. Çin tek başına 
bunun 30 milyonunu yapacak. Biz şunu 
vurgulamak istiyoruz; doğuda öyle büyük bir 
potansiyel var ki, bizim Türkiye’ye yatırımcı 
getirebilmemiz için iç pazarın da stabil ve 
dengeli olması büyük önem taşıyor.

Türkiye’deki her ortamda vurgulamaya 
çalışıyoruz “Otomotiv sektörü dış ticaret 
fazlası vermektedir”. Eğer bir T cetveli 
yapıp tüm çıktı ve girdileri alırsak, dönem 
dönem ithalatın otomobilde fazla olması 
nedeniyle vergilerin artması konusundaki 
teze karşı biz diyoruz ki, rakamlar ortada, 
2016’da da 1,96 milyar dolar fazla verdik bu 
2017’de en az 5 milyar dolar fazla olacak. 
Potansiyelimiz halen çok yüksek. Çünkü 
şöyle bir hesap var: Türkiye’de nüfusun 80 
milyon olduğunu düşünüyoruz, 22 milyon 
kadar bir araç parkımız var, bunun 11,3 
milyonu binek otomobil. Her 1000 kişiye 
143 binek otomobil düşüyor. Hafif ticariyi 
de ekleyince 178 oluyor. Bunu Avrupa ile 
mukayese edersek, Bulgaristan 385, AB 
ortalaması 487, Almanya 539, İtalya 621 
adet. Bu ülkelere göre otomotivde gidecek 
çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Bu 
nedenle sektör olarak bizler işimize dört 
elle sarılmalıyız kamudan da ülke refahı için 
destekler almalıyız.

Türkiye’nin yer altı kaynakları maalesef yok ve 
bulunmayışından dolayı vergi ulusal bütçe için 
son derece önemli. Otomotiv sektöründen 
sağlanan Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim 
Vergisi, Gümrük Vergisi, kullanıma bağlı 
vergiler, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 
yoluyla ülkeye çok önemli bir gelir kaynağı 
yaratıyoruz. Türk insanı otomobili çok seviyor, 
duyguyla bağlanıyor ve şartlarına göre en 
iyisini arzu ediyor. Türkiye’de 1000 kişiye 
düşen araç sayısı geçmişe nazaran çok arttı, 
ancak önümüzdeki dönemde pazarın 2 
milyon seviyesine ulaşmasının gerçekçi bir 
tahmin olduğunu düşünüyorum. 



Sektörün gittiği yeri nasıl görüyorsunuz, 
gelecek nasıl şekillenecek?

Öncelikle dijital ekonomi hepimizi etkileyecek 
diye başlamak istiyorum. Küresel ekonomiye 
bakışımız ve vizyonumuzu buna göre 
şekillendireceğimiz bir döneme girmiş 
durumdayız. Farklı bir dönemden geçiyoruz 
ve dünya yepyeni ve uzun dönemli yeni 
trendlerin içine giriyor. Yakın bir geçmişte 
çok önemli olgu diye bakılanlar uygulamalara 
nazaran bugün bambaşka bir dünyaya 
bakıyoruz. Dünyadaki bu değişimin arkasında 
yatan derinden birtakım değişimler var. 
Küresel güç dengeleri yeniden şekilleniyor. 
Daha önce belirttiğim gibi önümüzde 
dönemde küresel üretim merkezleri yakın 
geçmiş merkezlerinden çok farklı olacak. 
Sadece üretim ve pazar değil bunlarla 
beraber Dünyanın doğusuna kayan Sermaye 
akımları var. Elbette Türkiye’miz de bu 
değişim karşısında mutlaka kendi çözümlerini 
sergilemek zorunda. Klasik ekonominin 
devam ettiği sektörlerde verimlilik oranı 
düşüyor ve bu da kâr oranlarının düşmesi 
anlamına geliyor. Sonuçlarını da birçok 
sektörde yatırımların düşmesini olarak 
görüyoruz. 

Düşen kâr marjlarının oluşturduğu stres 
ciddi anlamda ülkeleri ve sektörleri etkiliyor. 
Özellikle klasik ağır sanayi sektörlerinde güçlü 
olabilirsiniz ama dijital ekonomi içerisinde 
bu sanayilerle ayakta kalamazsınız. Bu 
nedenle Almanya, Endüstri 4.0’ı ortaya koydu. 
Bu tartışmaların ortak noktası dijitalleşen 
ekonomi. Dijitalleşen ekonomi deyince 
fikrin üretildiği yer ile üretimin yapıldığı yeri 
çok farklılaştırabiliyor. Eğer bu ekonomide 
ayakta kalmak istiyorsak mutlaka ve 
mutlaka daha fazla insan kaynağına yatırım 
yapmamız gerekiyor, bilgi ekonomisine ve 
inovasyona kaynak ayırmamız gerekiyor. Belki 
eğitim sistemimizi sanayinin ve hizmetler 
sektörünün hedefleri ile örtüştürmek 
gerekecek. Bu entegrasyonun sağlanması 
durumunda içinde bulunduğumuz Dijital 
Çağ Dönüşümünü de yakalama fırsatını 
yaratabiliriz ki yaratmalıyız. Ülkemiz sanayi 
devrimini çok geç yapabilmiştir ama Dijital 
Çağ Dönüşümünü yakalamak için şu an 
fırsatımız var, elbirliği ile bu dönüşümü 
yakalamak zorundayız. Aksi takdirde ülkemiz 
ve vatandaşlarımız Dijital Dönüşümü 
yakalamış ülkelerin fason üreticisi olarak 
kalacaktır. Ayrıca buradaki gelişmeler bizim 
orta gelir tuzağından da çıkmamızda ana 
etken olacaktır, eğer ilk 10 ekonomi içine 
girmek istiyorsak bizi buraya taşıyacak 
çocuklarımıza teknik ve mesleki ilimler içeren 
eğitim vermek zorundayız. 

Perakende tarafta işler nasıl gidiyor?

Kârı elde etmek giderek zorlaşıyor, 
perakende üzerinde çok büyük baskı var. 
Filo pazarı adı altında yapılan spot satışlar, 
e-ticaret, marjların daralması, online 
aktiviteler gibi konular perakende işinde 
modellerin değişmesi gerektiğini gösteriyor. 
Perakende zor bir dönem geçiriyor. Bizim 
sektörümüzde de dış oyuncular sektöre 
girmeye çalışıyor. Bununla beraber araç 
sahibi olmanın ne anlama geldiği fikri 
değişiyor. Mesela “mobilite” diye bir kavram 
çıktı. Çocuklar daha çok küçük yaşlarda 
akıllı telefon sahibi oluyorlar ve yeni şeyler 
yapmak istiyorlar. İşte bu çocuklar oyunu 
değiştiriyor. Aynı şekilde satış sonrası 
hizmetlerinde de değişimler olduğunu 
görüyorum, birçok yeni açılan yerler 
hizmetler veriyor, servis veriyor, müşteriye 
odaklanıyor. Satış sonrası hizmetlerinde 
müşteri genelde en ucuz fiyatı arar ve bu 
şirketler sadece ucuz fiyatı vermeyi yeterli 
görmüyorlar yanında müşteri taleplerine 
de odaklanarak müşteriyi kendilerine 
bağlamaya çalışıyorlar. Elbette hepimizin 
işleri bunlardan etkilenmeye başlayacak. 

Herkes bize soruyor tamam da bütün 
bunlar ne anlama geliyor? Bu gelişmeler 
bizleri de değişime zorluyor. Ama değişim 
de zor bir olaydır, bizim ülkemizde ise 
daha zordur. Her ne kadar kurumsal ve 
profesyonel olmaya çalışsak da halen 
işlerimize duygusal bakışımız olduğu da 
bir gerçek.  Bu değişimden korkmamamız 
gerektiğini düşünüyorum çünkü değişim aynı 
zamanda kazanmak anlamına da geliyor. 

Kırk yıl öncesinin otomobillerine bakıldığında 
aslında çok şeyin değişmedi bugün asıl 
değişen şey “odak”. Bugün gereken iş modeli 
bence ürün odaklılıktan, hizmet odaklılığa 
geçmek. Biz hep ürüne odaklanıyoruz ancak 
kendimizi hizmet sağlayıcı olarak görmemiz 
gerekiyor. Bizler müşterilerimize daha yakın 
olmak için çaba harcamalıyız. 

Sektör sadakati tanımlarken genelde 
araç markasına bir sadakat olarak tanım 
yapıyor. Oysa burada yetkili satıcının sattığı 
marka farklı da olsa müşterisinin kendisine 
sadakatini sağlayabilmesi önemli. Marka ne 
demek derseniz bence yapabileceklerinizle, 
ürünlerinizle, hizmetlerinizle sunduklarınızdır 
ve sizin samimiyetinizdir. Müşteri bizi 
hatırlasın diye kalbinde ve beyninde yer 
etmeye çalışmalıyız. Yetkili satıcılar olarak 
düzenlediğimiz çeşitli etkinlikleri biraz 
yemek biraz müzik diye düşünüyoruz, oysa 
bunun yerine müşterilerimiz ile bağlantıya 
geçebileceğimiz, onların tutkularını anlamaya 
çalışacağımız temalar seçip aktiviteler 
düzenlemeliyiz. Mesela bazı araştırmalar 
bir arabayı seçme nedenlerimizden en 
önemlilerinden birinin de aile olduğunu 
gösteriyor. Aile ve arkadaşlar da karar verme 
sürecini etkiliyor. Bunlar sadakati besleyen 
şeyler. Bu ikinci el araçlar için de önemli. 
İkinci el araç satmayı yan işiniz değil esas 
işimiz olarak görmeliyiz. 

İkinci el araç satışları son dönemde 
çok arttı bu konuda yetkili satıcılara 
tavsiyeleriniz var mıdır?

Sıfır araç kar oranlarımız son yıllarda çok 
açık bir düşüş yaşadı ve neticesinde ikinci 
el araçlara olan ilgi markalar ve yetkili 
satıcılar tarafında da artmaya başladı. Sıfır 
araç satışlarında karlarımız düşüyor ve 
bu düşüş önümüzdeki yıllarda da devam 
edebilir ama ikinci el araç piyasası gelişmeye 
devam edecek. Bizlerin bu değişimin bir 
parçası olmamız gerekiyor, bunun için 
müşterilerimize ikinci el araç alımında 
yetkili satıcıları tercih ettirecek uygulamaları 
geliştirmemiz gerekiyor. İkinci el araç satışları 
sıfır araç satışlarımızı da olumlu etkiliyor, 
özellikle kriz dönemi gibi kritik zamanlarda 
ikinci el araç satışlarının bayileri ayakta 
tutacak çok önemli bir iş kolu. Üreticilerde 
bayilerinin daha fazla ikinci el satmasını 
istiyor artık, çünkü ne kadar çok ikinci el 
satarsak markanın değerini o kadar olumlu 
etkileriz. İkinci el araç satışı demek daha çok 
müşteri demek, daha çok satış trafiği demek, 
daha büyük bir finansman gücü demek 
ve daha çok satış sonrası servis hizmeti 
demek. Müşteriyi yetkili satıcılara çekmenin 
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yolu verilen söz ve garantilerin muhakkak 
yerine getirilmesinden geçiyor. Yetkili 
satıcılarda araç alan müşteri bunun risksiz 
olduğunu bilmelidir, böylece diğer satış 
noktalarından biraz daha yüksek fiyatlar ile 
satış yapılabilir. Çünkü müşteri aradaki farkı 
verdiğinde alacağı araçtaki riskini azaltır. 
Müşteri bize geldiği zaman fazla istediğimizi 
bilse de verdiğimiz sözleri tutarak bu güveni 
haklı çıkarmalıyız. Burada başarılı olmak 
için bir politikamız olmalı ve bu politikayı 
gerçekleştirecek sermaye ve insan kaynağın 
sahip olmalıyız. Departmanlarımızın uyumlu 
çalışması, stokların müşteri portföyümüze 
uygun olması bu işin olmazsa olmazları 
arasında.

Biraz da OYDER’in faaliyetlerinden söz 
edebilir miyiz, neler yapıyorsunuz?

OYDER’in geçmiş dönemde en başarılı 
uygulamalardan biri ASBİS uygulamasıdır. 
İçişleri Bakanlığının projesi kapsamında 
yetkili satıcıların 1200 personeline 9 
ayrı bölgede ücretsiz eğitim verilmiştir. 
Başbakanlık ödülü almış olan ASBİS 
projesinde emeği geçen her bir kişiye 
buradan teşekkür etmek istiyorum 
çünkü artık showroomlarımızda 
aracın tescil işlemlerini 3 dakika içinde 
gerçekleştirebiliyoruz. Bu sektörde geçmişi 
bilenler için gerçekten bir devrim niteliği 
taşımaktadır. Sadece plakanın fiziki 
olarak dışarıdan alınması gerekiyor belki 
önümüzdeki dönem içinde bu konuya da bir 
çare üretilebilir.  Bu konuyu da takip etmeye 
devam ediyoruz.

Yakın bir tarihte Rekabet Kurumu yeni 
Tebliğini açıkladı. Burada yetkili satıcılar 
aleyhine çok önemli konular vardı. İşimizin 
geleceğini başkalarının insafına bırakmaya 
varacak kadar önemli maddeleri çok yoğun 
bir emek ve gayretle çalışarak doğru yola 
çevirmeyi başardık. Yoksa bugün birçok 
meslektaşımız mevcut işlerini sürdürememe 
riski ile karşı karşıya kalacaktı. Buradaki 
emekleri için OYDER’de beraber görev 
yaptığım meslektaşlarıma, çalışanlarımıza, 
bize destek veren yetkili satıcı dostlarımıza, 
otomotiv kökenli milletvekillerimiz ve 
bakanlarımıza ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum. Bu düzenlemenin doğru 
olmasında herkesin önemli bir payı var.

Son iki yıldır üzerinde çalıştığımız ve kısaca 
ikinci el araç ticaretinin düzenlenmesi olarak 
adlandıracağımız yönetmelik kapsamında 
artık sona yaklaşmış durumdayız. Konunun 
başından bu yana birinci derecede müdahil 
olduğumuz bu konuda Bakan tarafından 

imzalanan taslak Başbakanlığa gönderilmiş 
durumda. En kısa zamanda onaylanarak 
yürürlüğe girmesi durumunda çok önemli 
değişiklikler olacak ve artık Yetki Belgesi 
olmayan işletmeler bu işi yapamayacaklar. 
Bu işi gerçekten meslek edinmiş, vergisini 
düzenli ödeyen ve istihdam yaratan 
şirketlerin var olacağı bu düzenlemede 
tüketiciler için çok önemli avantajlar da 
getirilmiş olacak. Maliye Bakanlığı ile 
sürekli yaptığımız görüşmelerde yeni ÖTV 
düzenlemesinde eşiklerin yaratığı sorunlar 
ve nasıl bir çözüm olabilir önerilerimiz, ikinci 
el araçlarda yaşanan KDV sorunları, sıfır araç 
satışında yaşanan aksesuar ÖTV’lendirilmesi, 
şirketlere alınan araçların emsal bedellerden 
fatura edilme zorunlulukları gibi sektörü 
ilgilendiren birçok konu Bakan düzeyinde 
görüşmeler ile takip ediliyor. Hazine 
müsteşarlığı ile yaptığımız görüşmelerde 
hasarlı araçların üretici standardında 
onarılması, ağır hasarlı olarak trafikten 
çekilen ve tekrar trafiğe çıkana kadar 
geçen süreçte onarımının nasıl yapıldığını 
kimsenin bilemediği araçlar ile ilgili sorunlar 
gündemimizde yer almaya devam ediyor. 
Son dönemde zorunlu trafik sigortalarında 
sigorta sektörü ile devlet arasında yaşanan 
krizin takibi ve bizlerin gördüğü zararın 
taraflara detaylı olarak izah edilmesi gibi kısa 
vadeli sorunlarda gündemimiz içinde önemli 
yer tutuyor.

Bunların yanı sıra eşdeğer yedek parça, 
araç kiralama ve spot pazar ilişkisinin 
düzeltilmesi, Hurda Araç Teşviğinin 
çıkarılması gibi birçok konu Oyder’in 
çalışmaları içinde yer almaya devam ediyor. 
Ayrıca belirtmeden geçemeyeceğim, 
OYDER her ay bila bedel bir dergi çıkartarak 
tüm sektöre ve kamunun ilgili alanlarına 
sektörümüzden, dünyadaki gelişmelerden 
ve bilgi ihtiyacını giderecek konular işleyerek 
bir dergi çıkarmakta. Otoban dergimizi aylık 
olarak çıkarmak önemli bir konudur ve 
meslektaşlarımızdan gelen pozitif yorumlar 
bizi daha da motive etmeye devam ediyor.

Bölge toplantılarımızın 32’ncisini eylül ayında 
Van’da gerçekleştireceğiz ve devamında 
üç tane daha bölge toplantısı yapacağız. 
Detaylarını dergimizde ve www.oyder-tr.org 
adlı web sayfamızda bulabilirsiniz.

2018 yılında 8. Oyder Otomotiv Kongremizi 
gerçekleştireceğiz, her sene daha çok 
katılımcı ile ve Yetkili Satıcılarımızın 
sahiplenmesi ile gerçekleşen bu kongremizi 
bu sene de içerik dolu ve katılımcılara 
yeni ufuklar açabilecek nitelikte 
gerçekleştireceğiz. Bizler üzerimizdeki 
görev yükünü çok iyi bilen kişileriz ve bu 
yükü taşımak için gereken enerjiye sahibiz. 
Meslektaşlarıma yılın ikinci yarısında 
başarılar diliyorum.
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Nas Otomotiv ilk 
olarak Maşuk Nas’ın 
kuruculuğunda 1987 yılında 
ilk yerini Midyat’ta açarak 
otomotiv sektörüne adım 
attı. Yıllar içinde otomotiv 
sektöründe Nas Otomotiv 
adı güven ile bağdaştı. 
Pazara yön vererek yenilikçi 
kimliğiyle enerji ve kaliteyi 
temsil eden bir firma 
olarak tanındı. “Ford’un 
plakası 47 olsun” sloganıyla 
6 Mayıs 2006'da Mardin 

Havaalanı'nın hemen yanına 
kurmuş olduğu 10.000 
metrekare alan üzerindeki 
tesisi ile Mardin’in çağdaş 
yüzü haline geldi. Midyat’ta 
olduğu gibi Mardin’de de bir 
ilki gerçekleştirerek geniş bir 
alan içerisinde Araç Satış, 
Kaporta Boya, Mekanik 
Servis, Yedek Parça, 
Sigorta, Araç Kiralama, 
petrol istasyonu gibi farklı 
hizmetleri tek bir çatı altında 
müşterilerine sunmaktadır.

Nas Otomotiv

Yeni Üye
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1981 yılında otomotiv 
sektörü ile tanışan, 
büyüklerinin tuttuğu 
ışıkla Oto Sabır ailesi 
olarak gelişmesinde ve 
kalkınmasında onurlu 
bir mücadele içinde 
olmuştur. “Birlikten kuvvet 
doğar.” ilkesine yürekten 
inanan aile bireyleri Tofaş 
Otomobil Fabrikaları A.Ş. 
kurucusu olan merhum 
Vehbi Koç’un “hedeflerinizi 

seçerken gerçekçi 
olun. İş arkadaşlarınıza 
danışın, tartışın ve 
karara beraberce ulaşın. 
Kendinize güvenin” 
ilkesiyle şirketi 3. 
kuşak yöneticilerine 
kavuşturmuştur. Fiat 
otomobilleri satışı, 2.el oto 
satışı, servis, sigorta, inşaat 
işlerini geliştirip büyüterek 
35 yıldır emin adımlarla 
yoluna devam etmektedir. 

Oto Sabır

Yeni Üye
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Ticari faaliyetlerine 
Erzurum’da 1987 yılında 
bir oto galeri ve aksesuar 
üzerine bir işyeriyle 
başladı. Bir sonraki 
adımı yine Erzurum’da 
1992 yılında turizm ve 
taşımacılık sektörüne 
atarak devam eden Cihan 
Grup, 2004 yılında Kars’ta 
Ford bayiliğini ekleyerek 
devam etti. Erzurum’da 
2005 yılında ilk Opet 

bayiliğini açarak farklı bir 
markayı daha gruba ekledi. 
Erzurum’da 2009 yılında 
otomotiv sektöründen 
ikinci bayiliğini Hyundai 
markasını alarak devam 
etti. Cihan Grup; Ford, 
Hyundai, Nissan, Fiat, 
Opet, Shell, Arçelik, Mado, 
Renault, Dacia bayiliklerinin 
yanı sıra farklı alanlardaki 
iştirakleriyle de faaliyetlerini 
başarıyla sürdürüyor. 

Cihan Grup

Yeni Üye
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“Ben bir profesyonelim ve mesleğimin geleceğine hazırım.
Standox iş ortağınız olduğu zaman, verimli ürünleri ile
ustalığı kullanmak standart hale geliyor.”

Başarı formülümüz çok basit: Yenilikçi ürün sistemleri ve Tek Seferde Uygulama 
gibi yüksek performanslı uygulama teknikleriyle üstün kalite sunuyoruz.
Alman bilimi, Alman yapımı.

KALİTE VE VERİMLİLİK BİR ARADA.

www.standox.de

An Axalta Coating Systems Brand
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Doğuş Otomotiv’in kurumsal 
sorumluluk platformu 
“Trafik Hayattır” toplumun 
tüm kesimlerinde trafik 
güvenliği bilincini arttırmak 
amacıyla yürüttüğü 
faaliyetlerine hızla devam 
ediyor. Trafikte Çocuk 
Güvenliği projesini hayata 
geçirerek, trafikte özellikle 
hamilelerin ve çocukların 
araç içi güvenliklerinin 
sağlaması konusunda 
toplumu bilinçlendirmeyi 
amaçlayan platform bu 
kapsamda İstanbul’da farklı 
hastanelerde toplam 60 
sağlık çalışanına eğitim 
verdi. 

İstanbul Zeynep Kamil 
ve Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanelerinde 
gerçekleştirilen ve 2 gün 
süren eğitimlerde sağlık 
çalışanları Loughborough 
Üniversitesi’nden Serpil Acar 
ve Memiş Acar’dan “Trafikte 
Çocuk ve Fetüs Güvenliği’ 
üzerine eğitimler aldılar. 

“En önemli konu, 
emniyet kemerinin 
doğru kullanımı”

Trafik Hayattır projesinin 
danışmanlarından olan 
Loughborough Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Serpil Acar, sağlık 
çalışanlarına önemli 
bilgiler verdi.  Bugüne 
kadar yapılan bilimsel 
araştırmalara göre 
kadınların, hamileliğinin 
son gününe kadar araç 
kullanabileceklerini 
söyleyen Acar,  hamilelerde 
araç içi güvenliği için en 
önemli konunun, emniyet 
kemerinin doğru takılması 
olduğunu belirtti. Acar, 
hamile kadınların emniyet 
kemeri takmasıyla ilgili 
olarak, “Öncelikle en önemli 
konu, emniyet kemerinin 
karna baskı yapmaması. 
Emniyet kemerinin gövdeye 
çapraz olan kısmı, omzun 
ortasına ve iki göğsün 
arasına yerleşmeli. Kucak 
kısmından geçen kemer 
ise, karnın mümkün 
olduğunca altından ama 
bacakların mümkün olduğu 
kadar üzerinden geçmeli” 
diye konuştu. Acar, yanlış 
kemer kullanılmasının bazı 
durumlarda anne ve bebek 
için tehlike olabileceğini 
vurguladı. 

“Çocuğunuzu arka 
koltukta oturtmanız 
yeterli değil”

İngiltere’de çocuk koltuğu 
konusunda çalışmalar 
yapan Loughborough 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Memiş Acar 
ise, çocuk koltuğunun 

önemine değindi. Acar, 
“Nasıl araçta emniyet 
kemeri kullanımının 
önemini veya faydasını 
tartışmıyorsak, çocuk ve 
bebek koltuğu kullanımını 
da tartışmamalıyız” dedi. 
Trafik Hayattır projesinin 
gerçekleştirdiği araştırmaya 
göre birçok ailenin, çocuk 
koltuğu kullanmak yerine 
çocuklarını kucağına 
oturttuğunu veya arka 
koltukta oturtmanın yeterli 
olduğunu düşündüğünü 
söyleyen Memiş Acar, “ 
İster kucağınızda oturtun 
ister yanında olun. 
Bilimsel gerçeğe göre, 
siz çocuğunuza çocuk 
koltuğundan daha iyi bir 
koruma sağlayamazsınız” 
dedi. 

Verilen eğitimlerden 
oldukça memnun kalan 
sağlık personelleri, 
aldıkları eğitim ile gebe 
okullarında ve anne-çocuk 
polikliniklerinde trafik 
güvenliği konusunda 
aileleri bilinçlendirecek. 
İlk ayda  2000’den fazla 
anne ve anne adayına 
ulaşılacak eğitici eğitimi 
programında sağlık 
personelleri ara eğitim 
modülleri ile desteklenecek, 
test ve akademik içeriklerle 
proje geliştirilecek. 
Trafikte Çocuk Güvenliği 
konusunu her yönden 
ele alan Trafik Hayattır 
Platformu, Zeynep Kamil 
ve Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanelerinde 
gerçekleştirilen pilot 
uygulamayı Anadolu 
ve Avrupa yakasındaki 
diğer hastanelere de 
yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Doğuş Otomotiv’in, 
toplumun tüm 
kesimlerinde trafik 
güvenliği bilincini 
arttırmak amacıyla 
yürüttüğü kurumsal 
sorumluluk 
platformu Trafik 
Hayattır, trafikte 
çocuk ve hamile 
güvenliği konusunda 
farkındalık 
sağlamak için 
İstanbul’un köklü 
hastanelerinden 
Zeynep Kamil ve 
Ümraniye Eğitim 
ve Araştırma 
Hastaneleri’nde 60 
sağlık çalışanına 
eğitici eğitimi verdi.

Trafik Hayattır Platformu 
2 bin aileye ulaşıyor 

Sektörden
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Meslek seçiminde cinsiyet 
ayrımcılığına dikkat çekmek, 
kadınların iş ve mesleklere katılımının 
önemi hakkında kamuoyunda 
farkındalık yaratmak amacıyla 
geliştirilen “Bal Arıları Mühendis 
Oluyor” projesi, 2016-2017 eğitim 
sezonu sonunun sonlanmasıyla ikinci 
dönemini tamamladı. 81 ilde 8.100 
kız öğrenciye ulaşmayı hedefleyen 
proje şimdiden 64 ilde 8.386’sı kız 
olmak üzere toplam 13.854 öğrenciye 
ulaştı. 

İş başvurularında kadın mühendis 
oranının düşük olması sebebiyle 
böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini 
ifade eden Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, projeyle 
ilgili şunları söyledi: “Bu projeyle 
amacımız, meslek seçiminde 
toplumsal cinsiyet kalıplarından 
kaynaklanan önyargıları yıkmak; 
kadın ve erkekler için fırsat 
eşitliğinin önemine dikkat çekmek. 
Mühendislik mesleğini tercih 
eden kız öğrenci oranı ve kadın 
mühendislerin görünürlüğünü 
artırmayı hedefliyoruz. Gururla 
belirtmek isterim ki, projemizde 
ulaşmayı hedeflediğimiz kız öğrenci 
sayısını şimdiden aştık. Sahada 
bir araya geldiğimiz öğrencilerin 
hevesleri ve tutkuları, bizlere ne 
kadar doğru bir proje başlattığımızı 
bir daha göstermiş oldu. Projemizin 
ikinci dönemini çok güzel sonuçlarla 
kapatmış bulunuyoruz, 2017-
2018 eğitim sezonuyla birlikte geri 
kalan şehirlerimizi aynı heyecanla 
dolaşmaya  devam edeceğiz.”

Ford Otosan projenin sonunda 
staj imkanı sunacak

Koç Topluluğu’nun yürüttüğü 
“Ülkem İçin” adlı sosyal sorumluluk 

projesinin, 2015-2017 teması olan 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” çerçevesinde, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Uçan Süpürge 
Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 
işbirliğiyle başlatılan “Bal Arıları Mühendis 
Oluyor” projesiyle 81 ilde eğitim gören 
kız öğrenciler mühendis olma yolunda 
teşvik ediliyor. Okulların tatil olmasıyla 
mola veren proje, yaz tatilinin ardından 
17 ili daha ziyaret ederek, Türkiye’nin her 
ilini ziyaret etmiş olacak. 24 ay sürecek 
projenin saha uygulaması; Uçan Süpürge 
Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 
Toplumsal Cinsiyet uzmanları, Psikolojik 
Rehberlik ve Danışmanlık uzmanları 
ve Ford Otosan gönüllü mühendisleri 
tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri 
ve Ford bayileri destekleriyle 
gerçekleştiriliyor. Meslek seçimi hakkında 
farkındalık yaratarak kadın ve erkekler 
için fırsat eşitliğinin önemine vurgu 
yapmak ve mühendislik mesleğini seçen 

kız öğrenci oranını artırmak için eğitimler 
veriliyor. Ford Otosan mühendisleri de 
rol model olarak mühendislik mesleğini, 
çalışma koşullarını ve kendi tecrübelerini 
öğrencilere ve ailelerine aktarıyor.

Her ilin Milli Eğitim Müdürlükleri ve 
Ford bayilerinin destekleriyle yürütülen 
projeyle; 81 ilde en az 81 lisede, 8.100 kız 
ve 8.100 erkek lise öğrencisi, velileri ve 
öğretmenlerine ulaşılması hedefleniyor. 
İki yıl boyunca farkındalık eğitimleriyle 
sürecek olan projenin devamında, 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
için Ford Otosan ve Uçan Süpürge 
Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 
tarafından beş yıl boyunca ortak bir 
izleme programı da yürütülecek. Ford 
Otosan, proje kapsamındaki okullarda 
eğitimini tamamlayarak üniversitelerin 
mühendislik bölümlerini tercih eden kız 
öğrencilere staj imkanı sunacak. 

Ford Otosan 23 
Haziran Uluslararası 
Kadın Mühendisler 
Günü’nü ‘Bal Arıları 
Mühendis Oluyor’ 
projesinin başarısı 
ile  kutluyor. 81 ilde 
yürütülen “Bal Arıları 
Mühendis Oluyor” 
Projesi hedefini 
şimdiden aştı…

Bal arıları 
mühendis 

oluyor!

Sektörden
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0 km 500X model araç alan müşterilerimize, aracın satın alındığı tarihten en az 1 yıl-en çok 3 yıl sonra ve yeni bir 0 km Fiat marka otomobil 
alması kayıt ve şartıyla fatura bedelinin %15’i oranında indirim yaparak geri satın almayı garanti ediyoruz. Kampanyadan faydalanmak isteyen 
müşterilerimizin, sözleşme süresi içinde aracın tüm bakım ve onarımlarını yetkili Fiat servislerinde yaptırması gerekmektedir. Geri alım aşamasında 
yapılacak ekspertiz sonucunda yıllık 15.000 km’nin aşılması ve araçta herhangi bir hasar veya hasar sonucu onarım kaydı olması durumunda 
ekspertiz değerlendirmesine bağlı olarak belirlenen değer kaybı taahhüt edilen geri alım bedelinden düşülür. Müşterilerimiz, aracı yetkili satıcıya 
geri sattığı tarihte 0 km Fiat marka bir otomobili satın almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Geri Alım Kampanyası, katılan bayilerde geçerlidir. 
500X’in CO2 emisyonu 107-157 g/km, ortalama yakıt tüketimi 4,1-6,7 lt/100 km arasında değişmektedir. Detaylı bilgi www.fiat.com.tr’dedir.

AKLINIZDA YALNIZCA
TARZINIZ OLACAK.
En tarz SUV Fiat 500X, Fiat showroom’larında sizi bekliyor.
Üstelik şimdi geri alım garantisiyle.

1.6 Dizel Otomatik Vites / Şerit Takip Sistemi
Bi-Xenon Farlar / Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma 
4x4 Çekiş Sistemi

500X_Otoban(24x31cm).indd   1 6.07.2017   15:29
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Koluman yatırıma 
devam dedi

Koluman Motorlu 
Araçlar Ticaret ve 
Sanayi A.Ş., Mercedes-
Benz’in en şık, en 
teknolojik ve en 
lüks showroom’unu 
Levent’te hizmete 
açtı. Mercedes-Benz 
Türk’ün hissedarı da 
olan Koluman Holding 
A.Ş. bünyesindeki 
Türkiye’nin en büyük 
Mercedes-Benz yetkili 
satıcısı ve servisi 
Koluman, gösterişli 
showroom’unun 
yanında 24 saat 
hizmet veren 
servisiyle de dikkat 
çekiyor. 

Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi 
ALTUĞ ERCİŞ

Sektörden
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Koluman Motorlu Araçlar Ticaret 
ve Sanayi A.Ş. Otomobil Satış 
ve Pazarlama Direktörü, İcra 
Kurulu Üyesi Altuğ Erciş, premium 
segmentteki daralmaya rağmen 
showroom için 6 milyon TL’lik bir 
yatırım yaptıklarını belirterek, 
“Markanın geleceğini yansıtan şık 
tasarım çizgilerine sahip showroom’u 
hizmete sunduk. Sadece teknolojik 
geliştirmeler için harcanan miktar 
500 bin TL’yi aştı. Böylece markanın 
imajına yakışır bir tesisi daha 
Türkiye’ye kazandırmış olduk. İçinde 
spor salonunun da olduğu sosyal 
alanlara sahip showroomun yanında 
7/24 hizmet veren servisimiz ile 
de bölgede bir ilke imza attık” diye 
konuştu. 

Altuğ Erciş, bu yatırımın Koluman ve 
Mercedes’in Türkiye’ye olan güvenini 
yansıttığını da kaydederek sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Türkiye otomobil 
pazarı 2017 yılının ilk 5 ayında yaklaşık 
yüzde 10 daraldı. Premium segmentte 
ise kayıp yüzde 35’i buldu. Hatta 2,0 
litre motorlu araçlarda neredeyse 
yarı yarıya daralma yaşandı. Koluman 
olarak bizim Türkiye ekonomisine 
ve otomobil pazarına güvenimiz hiç 
azalmadı ve yatırımlarımıza devam 
ettik. 6 milyon TL’nin üzerindeki 
bu yatırımla Türkiye’nin 24 saat 
açık ilk servisine sahip olan ve 
ileri teknolojileri barındıran 2 bin 
metrekarelik showroom ve servis 
alanımızı hayata geçirdik. Türkiye’de 

satılan her dört Mercedes’ten 
birinin satışı Koluman tarafından 
gerçekleştiriliyor.Bu oranı daha da 
yukarıya taşımak hedefindeyiz”

Gaziantep ve Samandıra 
yatırımları yolda

Koluman’ın önümüzdeki yıllarda 
da yatırımlara ara vermeden 
devam edeceğini açıklayan İcra 
Kurulu Üyesi Altuğ Erciş, yeni 
yatırımların müjdesini verdi. Erciş, 
Gaziantep’te 2 bin 500 metrekaresi 
shoowroom 1.500 metrekaresi 
servis alanı olan yatırımlarını 2018’de 
tamamlayacaklarını duyurdu. 
Samandıra’daki yerlerinin yanındaki 2 
bin 500 metrekare alana ise 2020’de 
showroom açacaklarını sözlerine 
ekledi. 

Mercedes, yenilik talebimizin 
önüne geçmedi

Altuğ Erciş, showrom’daki tüm 
yenilik ve teknolojilerin 2020’deki 
müşterilerin talepleri öncelik alınarak 
geliştirildiğini belirtti. Bu aşamada 
Mercedes markası ile uyumlu 
çalıştıklarını söyleyen Erciş, “Mercedes 
inovatif bir marka olduğu için yenilik 
taleplerimizin önüne geçmedi.” diye 
konuştu. Böylece ortaya çıkan şık 
konseptin Mercedes-Benz markasının 
Türkiye’deki en ileri teknoloji ve 
tasarımla donatılmış bayisi olduğunu 
da sözlerine ekledi.
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Türkiye’nin en 
önemli sektörel 
araştırması 
olan Bilişim 500 
için sonlanan 
araştırma ve 
başvuru süreci, 
bazı erken verileri 
ortaya çıkardı. 
İlk bilgilere göre, 
bu yılki liste 
için başvuran 
şirketlerin yüzde 
70’i, gelirlerini 
önceki yıla 
göre artırdı. 
Gelirlerini artıran 
bu şirketlerin 
ortalama 
büyümesi yüzde 
36 seviyesine 
gerçekleşti.

Türkiye bilişim sektörünün 
gelişimini gözler önüne sermesi 
ve yeni potansiyellerin açığa 
çıkarılması adına en önemli veri 
kaynağı kabul edilen “İlk 500 
Bilişim Şirketi Araştırması” için 
başvuru süreci tamamlandı ve 
dikkat çekici veriler şimdiden 
ortaya çıkmaya başladı. 

Ülkemizde bilişim sektörünün 
durumunu ve gelişimini anlamak 
adına önemli veriler ortaya 
koyan Bilişim 500 araştırması, 
şirketlerin kendi performanslarını, 
potansiyellerini ve rekabetteki 
konumlarını görmelerine yardımcı 
oluyor.  

Şirketlerin %70’i gelirini artırdı

Bilişim 500 araştırması için 
sunulan veriler, bazı sürpriz 
gelişmeleri de gözler önüne 
serdi. Son başvuru tarihine 
kadar gelen verilere göre, bilgi 
veren şirketlerin yüzde 70’inin 
gelirleri bir önceki yıla göre artmış 
durumda. Başvuran şirketlerin 

yüzde 27’sinin gelirlerinde ise 
geçen seneye göre azalma söz 
konusu oldu. Gelirleri artan 
şirketlerin ortalama büyümesi de 
dikkat çekici seviyede gerçekleşti. 
Yüzde 36 olarak tespit edilen 
ortalama büyüme; Türkiye 
bilişim sektörünün, yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen canlanma 
gösterdiğinin işareti.

17 şirket %100’ün 
üzerinde büyüdü

Dikkat çekici büyüme rakamlarının 
derinlemesine analizi, bazı 
şaşırtıcı verileri de ortaya koyuyor. 
Araştırmaya katılan 17 şirketin 
%100’ün üzerinde büyümüş 
olması, araştırmada ortaya çıkan 
en önemli erken verilerden biri. 
Bu 17 şirketin cirolarının toplamı 
600 milyon TL olarak gerçekleşti.

Araştırmaya katılan şirketlerin 
%34’ü, Türkiye bilişim pazarının 
büyüme öngörüsü olarak Bilişim 
500 tarafından ortaya konan %18 
sınırını geçmiş durumda. Bu yılki 

Bilişim 500 araştırmasında dikkat 
çeken bir başka veri ise 100’e 
yakın yeni başvurunun bu yıl 
sıralamaya giriyor olması.

Gelirleri azalan şirketler 
%19 küçüldü

Her ne kadar araştırmaya 
başvuran şirketlerle ilgili veriler 
önemli oranda moral veriyor 
olsa da, bazı şirketlerin bu yıl 
gelir bazında küçülme yaşadığı 
da görünüyor. Gelirleri azalan 
şirketlerin ortalama küçülme 
oranı %19, en yüksek daralma ise 
yüzde 64 olarak saptandı.  

BThaber A.Ş. tarafından, 
M2S Araştırma ve Pazarlama 
A.Ş. ve Bilişim Zirvesi Etkinlik 
Şirketi işbirliği ile düzenlenen 
araştırmanın sonuçları; 12 
Temmuz Çarşamba günü, İstanbul 
CVK Park Bosphorus Otel’de  
düzenlenecek olan törenle 
açıklanacak. Bu yılki araştırma 
kapsamında 1000’den fazla firma 
veri paylaştı.

Bilişim 500’e başvuran şirketlerde 
şaşırtan istatistik

Ekonomi
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48 üyeden oluşan Genç Oyder 
herkesin herhangi bir süreçle ilgili 
gelişim için her türlü fikri, öneriyi, 
projeyi düzenli toplantılar ile 
paylaşabileceği ortamlar yaratacak 
ve bu sayede sektörel birlikteliği de 
pekiştireceğiz.

2012 yılında katıldığım Otokoç Otomotiv 
ailesini 950 yetkili satıcıyı 1300 plazada 
temsil eden sivil toplum kuruluşu 
Oyder’in ‘Genç Oyder’ projesinde temsil 
ediyor olmaktan mutluluk ve gurur 
duyuyorum. 

Sekiz arkadaşımızdan oluşan yönetim 
kurulunda basın-yayın komisyonunda 
yer alıyorum. Genç ekibimizi güçlü yapan 
fikirlerin işi yapan kişiler tarafından 
üretiliyor olması ve benimsenmesi. 
Geleceğin profesyonel otomotiv 
sektörü yöneticileri olma yolunda, bu 
oluşum ile kıymetli sektör duayenleri 
ile de iç içe olma fırsatını bulacağız 
ve tecrübelerinden faydalanmaya 
çalışacağız. Aynı zamanda ulusal ve 
uluslararası alanlardaki eğitimleri de 
takip eden gençler olarak öncelikle 
kendimizi geliştirmeyi, öğrenmeyi ve 
üretmeyi hedefliyoruz. 48 üyeden oluşan 
Genç Oyder herkesin herhangi bir 
süreçle ilgili gelişim için her türlü fikri, 
öneriyi, projeyi düzenli toplantılar ile 

paylaşabileceği ortamlar yaratacak 
ve bu sayede sektörel birlikteliği 
de pekiştireceğiz. Farklı bakış 
açıları ile sektörde neleri farklı 
yapabilirizi tartışacağız. Projelerimiz 
arasında yer alan eğitim, müşteri 
deneyimi, inovasyon, insana yatırım, 
sürdürülebilirlik gibi konulara da 
öncelik vereceğiz. 

Otomotiv sektörü 2016 yılını 989.720 
adetlik satış ile kapatırken gayrisafi 
yurtiçi mili hasılaya yaklaşık yüzde 5 
katkı sağladı. Dış ticaret fazlası ise 2 
milyar dolar civarında gerçekleşti. Bu 
yılki beklenti ise siyasi ve ekonomik 
konjonktürün de etkisi ile satışların 
875.000- 925.000 adet aralığında 
gerçekleşeceği yönünde. Ancak nüfus 
artışı ile dünyada otomobil adetleri 
2050’ye kadar üç katı seviyelerine 
ulaşacağı ve bu artışın yaklaşık 
yüzde 80 oranında gelişmekte olan 
ülkelerde olacağına dikkat çekmekte 
de fayda var.  

Diğer yandan dünya genelinde 
otomotiv sektöründe büyük 
değişimleri beraberinde getirecek 
gelişmeler yaşanıyor. Üretilen 
otomobiller her gün yeni 
teknolojilere sahip olurken müşteri 
beklentileri değişiyor ve Google, 
Tesla gibi alışılmış otomobil algısını 
değiştirmeyi hedefleyen yeni 
oyuncuların pazara girmesi ile 
sektörde devrimin yaşanma olasılığı 
artıyor. 

Böylesine dinamik ve büyük 
ölçekli sektörümüzde Oyder 
ile politik, teknolojik ve sosyal 
yeniliklere olan farkındalığı 
artırmayı amaçlıyoruz. Tüm değer 
zincirinde sürdürülebilirlik anlayışını 
yaygınlaştırmak ve inovasyona 
yatırımı teşvik etmek istiyoruz. Genç 
Oyder, bize heyecan veriyor ve 
isteğimiz gönül verdiğimiz otomotiv 
sektöründe hızlıca projelerimize 
başlamaktır.

İnovasyona yatırımı 
teşvik edeceğiz

Genç OYDER Yönetim Kurulu Üyesi 
YELİZ İLKHIZ

Genç
OYDER
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Üyesi olduğum Genç Oyder’in 
birlik ve beraberliği, yardımlaşma 
ve dayanışmayı en güzel şekilde 
yansıtacağına eminim. Şüphesiz 
bir takımın hedef olarak belirlediği 
noktaya başarı ile ulaşmasını 
ifade edecek tek bir söz vardır ki;  
"birlikten kuvvet doğar."

Hayatta bazı işler vardır ki ses 
getirmesi, tutunması ve tutulması 
emek ister. Bireysel ilerlemeden 
ziyade; gerekli olan fikir alışverişini 
yapabileceğin, eleştirebileceğin 
ve her durumu başka gözle 
değerlendirebileceğin, el birliği ile 
doğru sonucu çıkarabileceğin takım 
ruhuna ihtiyaç vardır. Üyesi olduğum 
Genç Oyder’in birlik ve beraberliği, 
yardımlaşma ve dayanışmayı en güzel 
şekilde yansıtacağına eminim. Şüphesiz 
bir takımın hedef olarak belirlediği 
noktaya başarı ile ulaşmasını ifade 
edecek tek bir söz vardır ki;  "birlikten 
kuvvet doğar."

İlk ve orta öğrenimimi Sivas’da 
tamamladım. Ardından İngiltere’de 
dil eğitimi aldıktan sonra İstanbul 
Okan Üniversitesinde İngilizce İşletme 
bölümünü bitirdim. Şimdiki hedefim ise 
yüksek lisans yapmak. Tabii bu süreçte 
fırsat bulduğum her anda işin içerisinde 

olmaya ve aileme yardım etmeye 
çalıştım. Çocukken benim için 
yağ, kir, pastan ibaret olan o koca 
otomotiv servisinin profesyonel 
olma yolunda attığım adımların 
temelini oluşturduğunu tahmin 
edemezdim. Çocukluğumdan bu 
yana gördüğüm, öğrendiğim her 
şey bana şu anda öncülük ediyor.

İş departmanlarını birer basamak 
olarak değerlendirecek olursak 
şayet, şirketimizin birçok 
departmanında görev yaparak 
basamakları bilerek, görerek ve en 
önemlisi öğrenerek yavaş yavaş 
çıktım. Şu anda iş hayatıma, Sivas’ta 
1981’den bu yana hizmet verdiğimiz 
Tofaş çatısı altında Fiat ana 
bayiliğini üstlendiğimiz, Oto Sabır 
Otomotiv’de devam etmekteyim.

Genç Oyder’de ise genel sekreterlik 
görevini üstlenmiş bulunmaktayım. 

Bu görevdeki amacım; işbirliğini 
temin etmek, verimli ve düzenli 
bir çalışma ortamı oluşturmaktır. 
Arkadaşlarımın şahsıma yaptığı geri 
dönüşler doğrultusunda kurum içi 
eğitim ve inovasyon programlarını 
en verimli şekilde koordine 
edeceğim.

Sektördeki genel eğilimlere 
baktığımızda, otomotiv sektörü 
taşıdığı önem açısından dünyada 
rekabetin en yoğun yaşandığı, 
teknolojik gelişmelerin en önce 
uygulandığı, üretim tekniklerinin 
hızla değiştiği ve geliştirdiği 
sanayilerden biridir. Biz de 
Genç Oyder olarak dünyadaki 
bu gelişmeleri yakın markaj 
altına alarak, ülkemizdeki 
otomotiv sektörünün aynı hızda 
ilerleyebileceğinin pekala mümkün 
olduğunu göstermek için elimizden 
geleni yapacağız.

Birlikten 
kuvvet doğar

Genç OYDER Genel Sekreteri 
ŞEFİK SÜMBÜLOĞLU

Genç
OYDER
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2016 verileri dünyada elektrikli otomobil 
sayısının 2 milyona ulaştığını gösteriyor. 
Ancak Dünya Enerji Ajansı (IEA)’nın 
raporuna göre, yollara çıkan elektrikli 
araçların olumlu etkisi henüz küresel 
ısınmayla mücadele ölçeğinde yeterli 
değil. IEA raporu, her türden elektrikli 
araba sayısının 2015’te 1 milyon olduğunu 
gösteriyor. Geçen bir yılda görülen bu 
artış ‘elektrikli pazarının’ önemli bir 
sıçrama yaptığını ortaya koyuyor.

Elektrikli araç sayısı dünya genelinde 
bir yıl içerisinde iki katına ulaşmış olsa 
da bu araçların taşıdığı yolcu oranı 
toplam binek araç yolcusunun yüzde 
0.2’sini kapsıyor. IEA’ya göre, karbon 
emisyonunun azaltılmasına katkı 
yapabilmesi için elektrikli araçların daha 
çok yol kat etmesi gerekiyor. Yüzyılın 
sonunda ısınmayı 2 derece santigrad ile 
sınırlı tutmak için 2040’ta dünyada 600 
milyon elektrikli araç bulunması gerektiği 
öngörülüyor.

Elektrikli araç dağılımı henüz dünyanın 
sınırlı sayıda ülkesinde yoğunlaşmış 
durumda. Dünya genelinde elektrikli araç 
satışlarının yüzde 95’i yalnızca 10 ülkede 
gerçekleşiyor: Başta Çin olmak üzere, 
ABD, Japonya, Kanada, Norveç, İngiltere, 
Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç. 

Çin, 2016’da en yüksek elektrikli 
araç sayısıyla ABD’yi geride bıraktı. 
Küresel ölçekte toplam elektrikli araç 
sayısının takriben üçte biri ise Çin’de 
bulunuyor.

Elektrikli araç talebini durdur 

Çin’in yeni devlet politikası, 2018’de 
ülkedeki araçların yüzde 8’inin, 
2020’de ise yüzde 12’sinin sıfır 
emisyonlu araç olmasını zorunlu 
kılıyor. Almanya’da WirtschaftsWoche 
dergisinde yer verilen ve dünya 
otomobil medyasının da paylaştığı 
habere göre, yalnızca Tesla’nın 
içinde bulunmadığı bir grup üretici, 
Çin hükümetine gönderdikleri bir 
mektup ile elektrikli araç üretimi 
talebini durdurmasını istedi. 
Chrysler, Fiat, Ford ve GM’i temsil 
eden Amerikan Otomotiv Politika 
Konseyi (AAPC), Avrupa’nın önemli 
üreticilerini temsil eden Avrupa 

Otomobil Üreticileri Birliği, (ACEA), 
Japon Otomobil Üreticileri Birliği 
(JAMA), Kore Otomobil Üreticileri 
Birliği (KAMA) Çin’in Endüstri ve Bilgi 
Teknolojileri Bakanlığı’na bir mektup 
yazarak sıfır emisyonlu araç talebinin 
revize edilmesini teklif ettiler.

Mektupta, zorunluluğun 1 ila 3 yıl 
dilimine yayılarak uygulanması, 
uygulamaya uyum sağlayamayan 
markalara uygulanacak ceza 
sisteminin tekrar gözden geçirilmesi 
ve genel olarak talep edilen 
elektrikli araç üretimi oranının 
belirli düzeyde aşağıya çekilmesi yer 
alıyor. Otomobil üreticileri elektrikli 
modellerin endüstrinin geleceği 
olduğunu kabul ederek bu alanda 
yatırımlarını artırırken artan nüfus ve 
hava kirliliği ile mücadele eden Çin’e 
iletilen bu talep dikkat çekici. Çin’in 
bu taleplere nasıl yanıt vereceği ise 
önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Bir grup otomobil üreticisi, 
Çin hükümetine gönderdikleri 
mektupla elektrikli araç 
talebini yavaşlatmasını istedi. 
Çin’den, genel olarak talep 
edilen elektrikli araç üretimi 
oranının belirli düzeyde 
aşağıya çekilmesi talep 
ediliyor. 

Çin’e elektrikli 
otomobil ihtarı

Dünya
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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 
yarıyıl değerlendirme toplantısında 
konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
proje bazlı teşvik kapsamında yapılan 
görüşmeleri kast ederek, "Otomotiv 
sektöründe çok yakında çok güzel şeyler 
oraya çıkacak. Bizi izlemeye devam edin" 
dedi. Zeybekci'nin açıklamalarına göre 
yeni yatırımları halihazırda Türkiye'de 
üretimi olan şirketler yapacak. Türkiye 
bazı markaların dünyadaki en önemli 
üretim merkezlerinden biri olacak. 
Zeybekci isim vermese de Hyundai ve 
Ford'un Türkiye'de yeni yatırım yapma 
planları olduğu biliniyor. Otomotiv 
sektörü üretimi son 3 çeyrekte ortalama 
yüzde 17 artarken, ihracattaki artış ise 
yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti.

"İkinci çeyrekte büyüme hızlanacak"

Dünya ekonomisinde 2017'nin ilk 6 
ayında olumlu gelişmeler olduğuna 
değinen Zeybekci, şunları kaydetti: 
"Küresel büyüme görünümünde pozitif 
gelişmeler var, büyüme tahminleri 
artırılıyor. IMF bu yıl dünya ekonomisinin 
yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. 
2016 da küresel büyüme yüzde 3,1 
olmuştu. Türk ekonomisinin bu yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 5 büyümesinden sonra, 
Türkiye'nin 2017 büyüme tahminiyle ilgili 
iyileştirmeler yapıldı ama bu iyileştirmeler 
bile bizim yıl sonu itibarıyla ulaşacağımız 
büyüme rakamını yakalayamayacak. İlk 
çeyrekteki yüzde 5'lik büyümemizin 2,2 
puanı ihracattan geldi. İkinci çeyrekte, 
birinci çeyrekten daha iyi bir büyüme 
gelecek. İhracatımızın büyümeye 

net katkısının 4 çeyrek boyunca devam 
edeceğine inanıyoruz."

Bakan Zeybekci, ihracatçıların mallarını daha 
kolay bir şekilde yurt dışına ulaştırabilmeleri 
için 3. Havalimanının yanında Lojistik 
ve E-ticaret Serbest Bölgesi'ni hizmete 
alacakları bilgisini verdi. Zeybekci, 5 yıl 
sonra bugün hiç konuşulmayan elektronik 
ihracat rakamlarının da gündeme geleceği 
öngörüsünde bulunarak, ihracatçıların 
e-ticaret sitelerine üyelik ücretlerinin yüzde 
80'inin karşıladıklarını hatırlattı.

Yılın ilk 4 ayı itibarıyla küresel ihracatta 
yüzde 8'lik bir artış yaşandığı bilgisini veren 
Zeybekci, siyasi ve coğrafi risklerin ise 
varlığını koruduğunu ifade etti. ABD'deki 
korumacılık rüzgarının gelecek dönemde 
dünya ekonomisini sarabileceğine dikkati 
çeken Zeybekci, pek çok ülkede kamu borcu 
seviyesinin hala yüksek olduğunu söyledi. 
Ekonomik olmayan ama ekonomiyi olumsuz 
etkileyen konular da bulunduğunu belirten 
Zeybekci, "Kuzey Kore'den Orta Doğu ya 
kadar pek çok coğrafyada sükunet henüz 
sağlanmış değil. Katar, Irak, Suriye krizleri de 
devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanı 
Zeybekci'nin verdiği 
bilgilere göre şu anda 
birkaç otomotiv firması 
yeni yatırım için görüşmeler 
sürdürüyor. Kısa zamanda 
yeni yatırımlar açıklanacak.

Otomotivde yeni 
yatırımlar gündemde

İhracat artışında 
otomotiv örneği

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ise ihracatın 
daha hızlı yükselebilmesi 
için yeni yatırıma ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Bunun 
en güzel örneğinin bu yıl 
otomotiv endüstrisinde 
yaşandığını anlatan 
Büyükekşi, şunları kaydetti: 
"Otomotiv endüstrisi ilk 6 
aydaki ilave 2,8 milyar dolar 
ihracat yaptı. Yıl sonunda 
6 milyar dolar ilave ihracat 
olacak. Toyota'nın yaptığı 
hibrit araba yatırımı Japonya 
dışında sadece Türkiye'de 
üretiliyor. Sakarya'nın ihracatı 
her ay yüzde 200-240 artış 
gösteriyor. Ayrıca Fiat ve 
Fordun son 3 yılda yaklaşık 2 
milyar dolara yakın yatırım, 
otomotiv ihracatımızı bu sene 
28 milyar doların üzerine 
çıkaracak."

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ

Gündem
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Panasonic-Volkswagen iş birliği 
ile otomotiv üreticilerine yeni 

nesil mobil test çözümü
Panasonic ile Volkswagen, yepyeni dayanıklı ve çok yönlü bir Otomotiv Mobil Test Çözümü 

(AMTS) yaratmak için iş birliği yaptı.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler 
Avrupa Proje Müdürü Gunnar 
Samsen, “Volkswagen'le birlikte 
bir mobil test cihazında olması 
gerekenleri belirledik. Amacımız 
yalnızca tüm teknik gereklilikleri 
yerine getirmek değil, aynı zamanda 
gelecekteki uygulamalarda 
kullanılabilecek şekilde ürünü 
iyileştirmek ve üretim bandında 
çalışanların işlerini mümkün olan en 
iyi şekilde yapabilmelerini sağlamak 
için bir şekil faktörü geliştirmekti” 
dedi. Panasonic, AMTS cihazını üretim 
araçlarının direksiyonlarına bağlayan, 
benzersiz tasarıma sahip bu çözümü 
geliştirmek için Galler'in başkenti 
Cardiff'deki Bilgisayar Montaj 
Çözümleri ekibi ile birlikte çalıştı.

Üretim bandında yeni çözüm

Volkswagen AG Proje Müdürü 
Christoph Lach bu yeni teknolojiyi 
şöyle açıkladı: “AMTS, Panasonic 
Toughpad FZ-M1 tabletine 
bağlı olarak çalışıyor ve ürün 
gereksinimlerimizi karşılıyor. Cihazın 
kontrol birimlerini devreye sokmak 
için donanım sistemini kullanıyoruz. 
Taşıtla iletişim kurmamızı sağlayan 
harici bir araç iletişim arabirimine 
bağlanma seçeneğine sahibiz. 
Ayrıca UPS-İstemciyi araçtan da 
yükleyebiliyoruz. Direksiyon tutamacı 
grup içinde sahip olduğumuz bütün 
gereksinimlerle uyuşuyor. Bu da 
bütün direksiyonlarla uyumlu 
olduğunu gösteriyor.”

Volkswagen'in Polonya Wrzesnia 
Bialezyce'deki üretim tesisinde 
yeni VW Crafter ticari araçlarını 
üreten personele göre de bu 
cihaz büyük bir başarı örneği. 
Otomasyon Uzmanı Sebastian 
Janiszewski, “Cihaz çok daha 
ergonomik çünkü ağırlık 
anlamında daha hafif ve tutuşu 
daha kolay. Böylece yeni entegre 
edilen bu tutamacı rahatlıkla 
direksiyona bağlayabilirim” diye 
konuştu. Panasonic Kurumsal 
Mobil Çözümler Avrupa Proje 
Müdürü Samsen, proje süresi 
boyunca Volkswagen'in AMTS'nin 
geliştirilmesi ve tamamlanması için 
olağanüstü bir destek verdiğini de 
sözlerine ekledi. 

Teknoloji
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MSC Cruises’un 9 milyar Euro’luk yatırım 
planı çerçevesinde, üretilen ve üretilecek 
olan Meraviglia, Meraviglia Plus ve Seaside 
sınıfı gemilerinin yanı sıra, dünyanın en 
büyüğü olacak World Class sınıfı 4 adet gemi, 
2022-2026 yılları arasında denizlerde boy 
gösterecek.

19 katlı, 5,714 yolcu 
kapasitesine sahip, 
171,598 Gross 
Tonluk ve 316 metre 
uzunluğundaki, Dünyanın 
sekizinci harikası 
olarak ifade edilen MSC 
Meraviglia gemisinin, 
03 Haziran Cumartesi 
günü Sophia Loren’in 
himayesinde “İsim verme 
ve denize indirme” töreni 
yapılmıştı. Yaklaşık 892 
Milyon Euro’ya inşa 
edilen MSC Meraviglia’nın 
görkemli töreni 
esnasında, MSC Cruises 
yönetimi tarafından, 
MSC World Class olarak 
adlandırılan, dünyanın 
en büyük ve inovasyon 
harikası gemilerinin 
müjdesi verilmişti.

MSC Cruises’un 9 Milyar 
Euro’luk yatırım planı 
çerçevesinde, üretilen 
ve üretilecek olan 
Meraviglia, Meraviglia 
Plus ve Seaside sınıfı 
gemilerinin yanı sıra, 
dünyanın en büyüğü 
olacak World Class 
sınıfı 4 adet gemi, 
2022-2026 yılları 
arasında denizlerde boy 
gösterecek.

200,000 Gross Tonluk 
devasa gemiler, bugün 

dünyanın en büyüğü 
olarak bilinen yolcu 
gemisinden, 70 yolcu 
daha fazla kapasiteye 
sahip olacak. 330 metre 
uzunluğunda, 2,760 
kabin ve 6.850 yolcu 
kapasitesinde yapılacak 
olan MSC World Class 
gemileri, üretilmiş en 
büyük yolcu kapasitesine 
sahip gemiler olacak.

Sanatsal bir tasarımla 
üretimi yapılacak 
olan gemilerin, “Y” 
şeklindeki üretimi, deniz 
manzarasını adeta 
kucaklayacak bir izlenim 
yaratacak. MSC World 
Class gemilerinde, bu 
özel dizayn sayesinde, 
Balkonlu kabinler çok 
daha fazla yer alacak.

MSC Cruises dünyanın 
en modern ve en 
üstün teknolojileriyle 
donatacağı World Class 
sınıfı gemilerinde, 
müşteri odaklı yenilikleri 
de hizmete açacak. 
Misafirlerin hoşuna 
gidecek tarzda Aile dostu 
bir tatil köyü konsepti, 
cam havuz Lounge’u ve 
olağanüstü panoramaya 
sahip güvertesi ile Cruise 
seyahatinin standartlarını 
yükseltecek.

Dünya

Denizin devleri 
inşa ediliyor
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DOSTUM’da yamaç paraşütü ile 
adrenalin zamanı

DOSTUM Projesi, uçuş tutkusunu 
doyasıya yaşamak isteyen spor-
severler için uçuş eğitimi olanak-
larıyla birlikte yamaç paraşütü 
yapma şansı veriyor.

İnegöl Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen DOSTUM (Doğa Sporları 
ve Turizm Merkezi) uçuş tutkusuyla 
macerayı birleştirmek isteyen adrenalin 
tutkunlarını Uludağ’ın eteklerindeki 
Kıran ve Çiftlik mahalleleri üzerinde 
bulunan 2232 rakımlı ve Türkiye’de 
bir ilk olarak 3 yöne kalkış imkanı 
veren Aktaş Tepe’de, yamaç paraşütü 
deneyimi sunuyor.

DOSTUM’da, tüm macera severler 
Tandem Pilotları tarafından verilen 
uçuş eğitiminden sonra çift kişilik 
yamaç paraşütü ile profesyonel 
gözetmenler eşliğinde uçuş deneyimi 
gerçekleştiriyor. Uçuşlarda, havada 
fotoğraf ve video çekimi yaparak 
manzaranın keyfini çıkartırken ölümsüz 
birer anı da yakalama şansı sunuluyor.

Hem doğal güzellikleri yaşamak hem 
de spor yapmak isteyenleri bir araya 
getiren DOSTUM’un profesyonel 
eğitimciler eşliğinde gerçekleştirdiği 
aktiviteleri ile katılımcılara doğal 
güzellikleri keşfetme şansı sunuluyor.

Hem yerli hem de yabancı turistler için 
oluşturan alanda fotosafari, trekking, 
kano (deniz bisikleti), kampçılık, balık 
tutma, atv safari, bisiklet, motocross ve 
off-road, okçuluk ve hafif hava araçları 
uçuşları yapılıyor.

Hayat



39Koluman İstanbul Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi 
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 195 Şişli, İstanbul Telefon 0212 324 93 00 - 93 Faks 0212 324 93 09

Mercedes-Benz otomobiller, Koluman prestiji ve
kusursuz satış-servis hizmeti ile şimdi Levent-Büyükdere’de.

Bırakın şimdi Avrupa Yakası ışıldasın! 
Koluman, Levent-Büyükdere’de açıldı.
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“2020’ye kadar dünyada 
internete bağlı 152 milyon 
otomobil yer alacak”

Sektörden
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GE’nin “S  etkinlik dizisinin ilk uygulaması otomotiv sektöründe 
gerçekleşti. TOBB Türkiye Otomotiv Yan Sanayi Meclisi ve TAYSAD 
(Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) işbirliğinde Teknopark İs-
tanbul’daki GE Türkiye İnovasyon Merkezi’nde, sektörün önemli 
aktörleri ve fikir önderleri “Otomotivin Geleceği”ni tartıştı. 100’den 
fazla katılımcının gerçekleştiği toplantıda tartışılan konular, verilen 
mesajlar, öne çıkan sorular bu dosyada bir araya getirildi. 

Otomotivin Dijital Geleceği toplantısının 
sonunda, Türkiye’nin en önemli sanayi 
sektörlerinden biri olan otomotivde 
dijital teknolojilerin getirdiği dönüşümü 
yakalayabilmek için, aşağıdaki adımların 
atılması gerektiği ortaya çıkmıştır: 

Ne yapmamız lazım? 

• Dijital sanayi yazılımları, elektrikli 
ve hibrid araçlar, otonom araçlar gibi 
otomotiv dışında geliştirilen teknolojilerin 
otomotiv sektörünü dönüştürme trendini 
yakalayabilmek için, şirketlerimizce açık 
inovasyon yaklaşımının benimsenerek, 

 o Yeni ürün ve iş süreci geliştirme 
süreçlerinde müşteri ve platform 
sağlayıcısı şirketlerle yakından çalışmayı 
sağlayacak çok ortaklı işbirlikleri 
kurulması, 

 o Girişim şirketlerine (startup) 
yönelik mentörlük ve girişim sermayesi 
yatırım programları kurulması ve 3D yazıcı 
teknolojilerinin adapte edilmesi, 

• Tedarik zincirleri dijitalleşirken, 
korumacılığın artma eğilimine girmesiyle 
ana sanayi kuruluşlarının gittikçe kendi 
ülkelerine odaklanmaları karşısında, 
yan sanayimizin aynı tedarik zincirinde 
kalabilmek için acilen dijital sanayi 
yatırımlarına odaklanması, bu kapsamda; 

 o Dijital sanayi yatırımlarının 
sadece otomasyon şeklinde anlaşılmaması, 
yatırımların otomotiv üreticilerimizi 
dijital sanayi platformlarında müşteri ve 
tedarikçileriyle beraber çalışabilecekleri bir 
kapasite elde etmelerini hedeflemesi, 

 o Yazılım yatırımlarına eş zamanlı 
olarak yalınlaşma, veri analizi ve inovasyon 
kapasitesine yönelik kapasite geliştirilmesi, 

• Kamunun otomotiv sektöründe 
dijitalleşme alanında geliştireceği 
platformlar ve sağlayacağı teşviklerle lider 
olması, bu kapsamda; 

 o Otomotiv üreticilerinin iyi işleyen 
bir ekosistem haline gelebilmesi için 
hem şirketler arasında, hem de şirketler 
ile kamu arasında açık ve dürüst bilgi ve 
tecrübe paylaşımı sağlayacak mekanizmalar 
kurulması, 

 o Ekonomi Bakanlığı ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki 
teşviklerin dijitalleşme uygulamalarında 
denemeleri teşvik edecek, bu denemelerin 
sonuçlarının ekosistemle paylaşılmasını 
sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması, 

 o Mühendislik eğitiminin belli 
bir konuyu çok iyi bilmek yerine, multi-
disipliner bir birikime ve günlük hayatı 
anlayıp yaratıcı düşünebilme yeteneğine 
sahip elemanlar yetiştirebilecek bir hale 
getirilmesi, 

• En önemlisi, konuşmanın ötesine gidip 
ufak adımlarla, pilot uygulamalarla da olsa 
harekete geçmek, atılan küçük adımların 
sonuçlarından edinilen tecrübeyle daha 
büyük adımlar atmaya derhal başlanması 
gerekiyor.

Türkiye’de Otomotivin 
Dijitalleşme Haritası

GE’nin “Sanayide Dijital Gelecek” etkinlik 
dizisinin ilk uygulaması otomotiv 
sektöründe gerçekleşti. TOBB Türkiye 
Otomotiv Yan Sanayi Meclisi, TAYSAD 
(Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) 
ve General Electric Türkiye işbirliğinde 
Teknopark İstanbul’daki GE İnovasyon 
Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte sektörün 
aktörleri “Otomotivin Geleceği”ni tartıştı. 
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Küresel araştırmalar otomotivde 
dijitalleşmenin 1,5 trilyon dolarlık bir 
pazar oluşturacağını gösteriyor. Peki 
Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri 
Birliği (OICA) verilerine göre, motorlu 
araç üretiminde 2015’i dünya 
15’incisi olarak tamamlayan Türkiye 
bu pastadan nasıl bir pay alacak? 
GE, TOBB ve TAYSAD işbirliğinde 
gerçekleşen etkinlikte akademisyenler, 
sanayiciler ve araştırmacılar 
“Otomotivin Geleceği”ni tartıştı. Ortak 
varılan sonuç: Ortaya çıkan potansiyel 
çok yüksek ancak çok ciddi adımların 
atılması gerekiyor.

Küresel sanayi trendleri söz konusu 
olduğunda önümüze çıkan tablo 
gün geçtikçe netleşiyor: GE’nin 
araştırması1 endüstriyel internet 
pazarının önümüzdeki 20 yılda küresel 
ekonomiye katkısının 15 trilyon 
dolara ulaşabileceğini gösteriyor. 
McKinsey’in raporuna göre ise benzer 
şekilde dijital dönüşüm ve Nesnelerin 
İnterneti’nin (IoT) ürettiği ekonomik 
değer 2025’e kadar yıllık 3,9 ila 11,1 
trilyon dolar arasında olacak. Rapor, 
bu büyük pastadan pay almanın 
önündeki engelleri aşmak için 
gerekli üç noktayı şöyle vurguluyor: 
“Firmalar, teknoloji tedarikçilerine 
bağlı ve birlikte çalışabilen sistem ve 
komponentler sunmaları için baskı 
yapmalı; güvenlik ve gizlilik kaygılarını 
gidermeli ve en önemlisi de IoT 

verilerinin sağlayabileceği operasyonel 
ve stratejik faydaları maksimize etmek 
için gerekli organizasyonel değişimleri 
yapmalılar.” 

Bütün bu ihtiyaçlara cevap vermenin 
yolu Dördüncü Sanayi Devrimi’ne 
geçişten, gerekli değişimleri 
uygulamaktan geçiyor. Otomotiv 
sektörü de bu büyük dijitalleşme 
sürecinin etkisini hisseden alanların 
başında geliyor. Akıllı uygulamalar, 
komponentler, elektrikli araçlar, 
otomasyon dahil pek çok farklı gelişme 
bir araya getirildiğinde neredeyse 
bütün sektörlerle ilişkiye giren yeni 
bir otomotiv sektörü karşımıza çıkıyor. 
Zaten araştırmalar da bu dönüşümü 
destekliyor. McKinsey tarafından 
gerçekleştirilen bir diğer araştırma 
sanayideki bu sürecin otomotive 
etkisini gösteriyor. Buna göre mobilite, 
bağlantılılık hizmetleri, yeni iş 
modelleri sonucunda toplam otomotiv 
gelirleri havuzunda yüzde 30; yani 1,5 
trilyon dolarlık bir genişleme olacak. 
Bu gelir otomotiv sisteminin her bir 
noktasına etki edecek. Geleneksel araç 
satış yöntemleri, servisler, ek hizmetler 
A’dan Z’ye yenilenecek. 

Dördüncü Sanayi Devrimi’nin etkisi 
bu kadar belirginleşmişken bu 
dijital dönüşümün küresel anlamda 
öncülüğünü yapan GE, tecrübesini ve 
know-how’ını “Sanayide Dijital Gelecek’ 

etkinlik dizisi ile farklı sektörlerle 
arasında köprüler kurarak aktarmayı 
amaçlıyor. GE’nin bu anlamdaki ilk 
uygulaması otomotiv sektöründe 
gerçekleşti. TOBB Türkiye Otomotiv 
Yan Sanayi Meclisi, TAYSAD (Taşıt 
Araçları Yan Sanayicileri Derneği) ve 
General Electric Türkiye işbirliğinde 
11 Ocak günü gerçekleşen etkinlikte, 
sektörün aktörleri “Otomotivin 
Geleceği”ni tartıştı. Teknopark 
İstanbul’da yer alan GE İstanbul 
İnovasyon Merkezi’ndeki etkinlikte 
otomotiv firmalarından derneklere, 
startup’lardan akademisyenlere 
konunun farklı alanlarından pek 
çok uzman bir araya geldi. Amaç 
bu dönüşümün Türkiye’de hızlı bir 
şekilde başlaması ve zorluklara çözüm 
önerilerinin geliştirilmesiydi.

Üretimi etkileyen 7 mega trend

Otomotivde dijital dönüşüm 
çalışmaların küresel motiflere göre 
nasıl hızlandırılacağı ise etkinliğin 
ilk panelinin konusuydu. GE Dijital 
Türkiye Genel Müdürü Uygar Doyuran 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
panelde Okan Üniversitesi’nden 
Prof. Orhan Alankuş ve Ford Otosan 
İnönü Fabrikası Müdürü Sabri Çimen 
konuşmacı olarak yer aldı.

Doyuran dijitalleşmenin genel bir 
çerçevesini çizerken çarpıcı bir veriyi 

Okan Üniversitesi
PROF. ORHAN ALANKUŞ 

Ford Otosan İnönü Fabrikası Müdürü 
SABRİ ÇİMEN 

GE Dijital Türkiye Genel Müdürü 
UYGAR DOYURAN 

Sektörden
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hatırlattı. Buna göre 2020’ye kadar dünya yollarında 
internete bağlı 152 milyon otomobil yer alacak. Dolayısıyla 
otomotivde dijitalleşme çok yakın bir tarihte kaçınılmaz 
bir şekilde dünyanın dört bir tarafında kendini gösterecek. 
Peki bu dijitalleşmeyi şekillendiren faktörler neler? 
Otomotivde Ar-Ge konusunda Türkiye’deki en yetkin 
isimlerden Prof. Dr. Alankuş, bu soruya üretimi etkileyen 
mega trendleri sıralayarak yanıt verdi:

1. Genç nüfus, yeni pazarlar açıyor ve çalışan profilinde 
değişiklikler ortaya çıkartıyor 

2. Bireyselleşme kişisel ürünlerin ortaya çıkmasına ve 
çalışma sistematiğinde değişikliklere sebep oluyor. 

3. Teknolojik kırılmalar, bilgi bazlı ürünleri ortaya çıkarıyor. 

4. Şehirleşme oranlarındaki artışın şekillendirdiği mega 
şehirlerde üretim ve yeni ürünler yapma sistemlrei 
oluşturuyor. 

5. Küreselleşme, küresel üretim, rekabetin küresel ölçekte 
yaşanmasını ön plana çıkartıyor. Şehirleşme oranlarındaki 
artışın şekillendirdiği mega şehirlerde üretim yapma, yeni 
ürünler yapma sistemleri oluşuyor. 

6. Sürdürülebilirlik son derece önemli şekilde enerji 
verimliliğini, yenilenebilir enerjiyi, çevresel ve sosyal 
verimliliği işin içine katıyor. 

7. Ekonomi ve finans noktasında türbülans hayatımızın 
bir parçasına dönüşüyor, akıllı ar-ge’yi dikkatli yapmak ve 
katma değer optimizasyonu önem kazanıyor.

Önemli olan değer ve üretim 
zincirlerinin entegrasyonu

Alankuş’un bir diğer vurgusu değer ve üretim zincirlerinin 
optimizasyonu ve entegrasyonu üzerine oldu. Avrupa’da 
üretim sisteminin müşteri odaklı ürünlere yöneldiğini 
belirtirken rekabetçilik ve sürdürülebilir eğitimin önemini 
hatırlattı. Bu rekabetin sonunda da yeni iş modellerinin 
ortaya çıktığını hatırlatan Alankuş, insan aklının daha 
iyi kullanılmasının gerektiğini vurguladı. Alankuş bu 
dönüşümün otomotivde de özellikle akıllı araç konusunda 
kendisini gösterdiğini kaydetti. 

Buna göre esnek ve modüler bir sisteme ihtiyaç olacak, 
komponent sayısı azalacak, esnek üretim hatlarına 
ihtiyaç olacak, değişen teknolojilere adapte olmak 
gerekecek. Çevreci üretim ile araçlarda Nesnelerin 
İnternetinin varlığı, birlikte yeni önem arz edecek. Bu 
yeni sisteme geçiş içinse yapılması gerekenler küresel 
esnek lojistik sistemlerinin kurulması, ürün ve üretim 
değer zincirlerinin entegre olması, akıllı ve çevreci 
araçlar için yeni üretim modelleri, Tier 0.5 gibi yeni 
tedarikçi sistemlerinin ön plana çıkarılması, insan odaklı 
akıllı otomasyona ağırlık verilmesi ve otomasyonun 
sınırlandırılmaması.
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Türkiye’nin en büyük 500 şirketini 
belirleyen Fortune 500 Türkiye 2017 
sıralamasında TÜPRAŞ 34,8 milyar lira 
net satış geliriyle listenin ilk sırasında, 
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 
32,9 milyar lira net satışla ikinci, OMV 
Petrol Ofisi ise 30,7 milyar lira satış 
geliriyle üçüncü sırada yer aldı.

Finansal kurumlar ve holding şirketleri 
dışındaki tüm sektörleri kapsayan 
Fortune 500 Türkiye araştırmasının 
10’uncusu FORTUNE TÜRKİYE 
dergisinin temmuz sayısında yer 
alıyor. 2016 yılı net satış rakamlarına 
göre sıralamanın yapıldığı listenin ilk 
sırasında 34,8 milyar lira ile TÜPRAŞ 
bulunuyor. TÜPRAŞ, 2007 yılından bu 
yana dokuz kez listenin ilk sırasında 
yer aldı. Geçen yıl BOTAŞ’a liderliğini 
kaptıran şirket, bu yıl liderlik tahtını 
geri aldı. Enerji piyasalarını düzenleme 
faaliyetlerinde bulunan EPİAŞ, 32,9 
milyar liralık net satışla ikinci sıradan 
listeye ilk kez girdi. OMV Petrol Ofisi 
ise 30,7 milyar liralık net satışla üçüncü 
sıradaki yerini korudu. Geçen yıl 
listenin ilk sırasında bulunan BOTAŞ ise 
29,6 milyar liralık net satışla dördüncü 
sırada yer aldı.

Listede yer alan 500 şirketin toplam 
net satışları yüzde 9,4’lük artışla 930 
milyar 885 milyon liraya yükseldi. 
250,3 milyar lira satış gelirine sahip 
Fortune 500 Türkiye’nin ilk 10 şirketinin 
sektörel ağırlığı geleneği bozmayarak 
petrol ve enerji sektörü oldu. Listenin 
500’üncü sırasında bulunan şirketin net 
satışı 315,1 milyon lirayı buldu.

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net 
kârı yüzde 48,5 oranında artarak 42 
milyar 548 milyon liraya yükseldi. 
Şirketlerin esas faaliyet kârı yüzde 
30,24 oranında artışla 71 milyar 

240 milyon liraya çıkarken, finansal 
giderleri yüzde 10,43 oranında artışla 
50 milyar 317 milyon lira oldu.

İhracatın hızı yavaşladı

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin 
toplam ihracatı yüzde 6,74 oranında 
artarak 220 milyar 752 milyon lira 
oldu. İhracat TL bazında artmasına 
rağmen dolar bazında yüzde 3,86 
düşüş kaydetti. Fortune 500 listesinde 
yer alan 393 şirket ihracat yaparken, 
107 şirketin satışlarının tamamını 
yurtiçinden elde ettiğini görüyoruz. 
En fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş 
şirkete baktığımızda ise Türk Hava 
Yolları (THY) listeyi hazırladığımız 10 
yılda hep ilk sıradaki yerini korudu. 
THY 2016 yılında 24,9 milyar liralık 
hizmet ihracatı gerçekleştirdi. 12,2 
milyar liralık ihracatla Ford Otomotiv 
ikinci, 11,2 milyar liralık ihracatla 
Arçelik üçüncü sırada yer aldı. Tofaş, 
9,8 milyar lira ihracatla dördüncü, 
Polimeks İnşaat ise 8,6 milyar liralık 
ihracatla listede beşinci sırada yer aldı.

• 500 şirketin aktifleri yüzde 25,4’lük 
artışla 1,049 milyar liraya, özkaynakları 
ise yüzde 19,2’lik yükselişle 405,1 
milyar liraya çıktı.

• Listeye bu yıl 79 yeni şirket geldi.

• Listede bulunan 183 şirketin satış 
geliri 1 milyar lira sınırını aştı. Geçen 
yılki listede şirket sayısı 160’dı.

• Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar 
liranın üzerinde olan şirket sayısı 17 
iken, bu yıl 20’ye çıktı.

• Listede 268 üretim, 123 ticaret, 81 
hizmet, 28 inşaat şirketi bulunuyor.

500 şirket bir Wal-Mart etmiyor

Merkez Bankası 2016 yılı ortalama 
dolar kurunu 3,02 lirayı baz alarak 
yaptığımız hesaplamaya göre, Fortune 
500 Türkiye’nin toplam satışları 307,5 
milyon doları buluyor. Buna göre, 
Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 
tamamı Fortune 500 ABD sıralamasına 
ancak ikinci sıradan girebiliyor. ABD 
listesinin ilk sırasında bulunan Wal-
Mart’ın net satışları 485,8 milyar dolar. 
Bu rakamlara göre, Türkiye’nin en 
büyük 500 şirketinin net satışlarının 
toplamı Wal-Mart’ın yüzde 63’ü yapıyor.

Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve 
inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 
500 Türkiye çalışması, son dokuz 
yılda olduğu gibi, bu yıl da CRIF ve 
kardeş kuruluşu Dun & Bradstreet 
Türkiye ile birlikte hazırlandı. Bugün, 
Türkiye'de şirketler üzerine yapılan 
birçok akademik çalışmada, Fortune 
500 Türkiye verilerinin referans olarak 
alınması, çalışmaya olan güvenin 
önemli bir göstergesi. Fortune 500 
Türkiye listesinde yer almak şirketler 
için ise bir prestij sembolü olarak 
tanımlanıyor.

500 şirketin net satışları 930,8 milyar TL

Sektör 

Üretim şirketleri  
Ticaret şirketleri      
Hizmet şirketleri        
İnşaat şirketleri        
Üretim dışı             
Toplam                     

Net satışlar toplamı (TL) 

384.196.115.464     
310.490.239.497
172.411.303.718
63.787.179.994                
546.688.723.209                  
930.884.838.673

Fortune 500’de 
otomotiv boy gösterdi

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 
2017 sıralamasında TÜPRAŞ ilk sırada yer aldı. 12,2 milyar liralık 
ihracatla Ford Otomotiv ikinci sırada yer aldı. 

Gündem
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500 şirketin net satışları 930,8 milyar TL
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Gayrimenkulde mesafe kavramının 
kalmadığını ispatlayan Türk 
gayrimenkul yatırımcısı dünyanın her 
yerinde mülk satın almaya başladı. 

Türkler ABD’den 
ev alıp 
kiraya veriyor

ABD kira gelirleri

Şehir Konut satış fiyatı($) Aylık kira geliri ($)

Miami 200.000 ($) 1.600

Fort Lauderdale 500.000 ($) 3.400

Orlando 300.000 ($) 2.500

Tampa 140.000 ($) 1.300

New York 1.000.000 ($) 6.000

Harlem 200.000 ($) 1.500

Los Angeles 400.000 ($) 4.000

Emlak
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Yurt dışından ev alıp orada yaşamak, 
çocuklarının eğitimi için ileriye dönük 
gayrimenkul almak ya da iyi bir 
gayrimenkul yatırımını yurt dışında 
yapmak isteyen Türkler’in bu konudaki 
öncelikli adresi ise ABD oluyor. 
Çünkü ABD’deki projelerde cazip 
ödeme seçenekleri var ve perakende 
gayrimenkuller zaman zaman çok uygun 
fiyatlara iniyor. Bu kriterlerde Türklerin 
yurt dışındaki yatırım iştahını arttırıyor.

Türk yatırımcısı ilk başlarda oturmak 
amacı ile gittiği Amerika’da şimdi aylık 
yüzde 10 getirili fırsatlara yelken açtı. 
Miami, Orlando, Tampa, Teksas, New 
York gibi yerlerde 150 bin ile 1 milyon 
dolar arasında değişen konutlardan alan 
yatırımcı düşük peşinat ve taksitle yıllık 
yüzde 10’a kadar dolar bazında getiri elde 
ediyor. Miami’de 300 bin dolarlık dairenin 
aylık kirası 2 bin 500 dolara ulaşıyor. Buda 
yıllık 30 bin dolarlık kira geliri anlamına 
geliyor. Yatırımın geri dönüş süresi 10 yıl 
gibi kısa bir zaman tutuyor.

Hızlı geri dönüş ilgi çekti

Projebeyaz Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Uzun,“Türk yatırımcılarının en çok 
ilgisini çeken nokta hızlı geri dönüş süresi 
oldu. Türkiye’de bir konutun geri dönüşü 
20 yılı buluyor. Amerika bu açıdan çok 
daha cazip, Türk yatırımcısının yüzde 90’ı 
Amerika’dan aldığı evleri yatırım amaçlı 
görüyor. Oraya yerleşmeyi düşünmüyor. 
Böylece Türkiye’ye döviz girişi de sağlamış 
oluyor. Bir kısım yatırımcı da yurtdışında 
okuyan çocukları için ev alıyor. Böylece 
oraya yaptığı yatırım daha sonra 
Türkiye’ye geri dönüyor” dedi.

ABD’nin fırsatlar ülkesi olduğunu söyleyen 
Uzun, “ABD’de 150 bin dolardan başlayıp 3 

milyon dolara kadar yatırım fırsatları var. 
Ortalama 300 ile 500 bin dolara aldığınız 
evi kiraya verdiğinizde yıllık getirisi net 
30 bin ile 60 bin dolar arasında. Ayrıca 
New Yorklu olmak istiyorsanız eğer 
Manhattan’da 1 milyon dolardan başlayan 
fiyatlarla lüks bir daireye sahip olabilir ve 
bu daireden aylık 6 bin dolar kira getirisi 
elde edebilirsiniz. Harlem’de ise daire 
fiyatları 200 bin dolardan, kira değeri İSE 
1500 dolardan başlıyor. Miami’de lüks bir 
villaya sahip olmanın bedeliyse 1 milyon 
dolar. Miami’de 3+1 160 m2 şık bir daire 
için 200 bin dolar ödeyip yıllık 20 bin dolar 
kira geliri elde edebilirsiniz. Los Angeles’ta 
3+1 müstakil bir eve ortalama 400 bin 
dolardan başlayan fiyatlarla sahip olmak 
mümkün, yıllık net kira getirisi ise 50 bin 
dolar” diye konuştu.

İşte o fırsatlar…

Projebeyaz Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Uzun, yurtdışı ve yurtiçi ofislerinden Türk 
yatırımcıları için fırsatlarla ilgili bilgiler 
derledi. ABD den satılık ev fiyatları ve kira 
gelirlerinin Türk yatırımcılar için önemli 
avantajlar sunduğunu belirten Uzun, “Bu 
fırsatlardan faydalanmak için ofislerimize 
gelmeniz yeterli. Uzman danışmalarımız 
size uygun yatırım fırsatları ve uygun 
evleri göstermeye hazırlar. ABD’den konut 
alımı dünya çapında popüler hale geldi. En 
çok tercih edilen satışlarda lider eyaletler 
ise sırası ile Florida, California, Texsas, 
Arizona, New York ve Georgia” dedi.

Yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapmak 
isteyenlerin mutlaka ’Türkçe’ danışmanlık 
alması gerektiğinin altını çizen Uzun, 
doğru sonuca ulaşmak ve isteğe göre 
gayrimenkul yatırımının hedefi bulabilmesi 
için profesyonel bir danışmanlık 
alınmasının doğru olduğunu söyledi.
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Yazın şok diyet 
tuzağına düşmeyin

Kimi sağlıklı yaşam, kimisi görsellik 
için diyete giriyor. Deniz mevsiminin 
yaşandığı bugünlerde herkesin ihtiyaç 
duyduğu şey ise hızlı kilo vermek. Kilo 
vermenin, hızlı olmasından öte sağlıklı 
olması gerektiğini kaydeden İstinye 
Üniversitesi Hastanesinden Diyetisyen 
Serra Arslan, şok diyetlerin insan 
sağlığı açısından zararları hakkında 
önemli bilgiler paylaştı.

Diyetin mevsimi olur mu bilinmez 
fakat yaz aylarına girmişken 
diyet yapanların sayıca arttığı 
şüphesiz. Hızlı kilo kaybı ve 
mucizevi çözümler vadeden 
popüler diyetlerin de bu 
dönemlerde sıklıkla uygulandığını 
söyleyebiliriz. İstinye Üniversitesi 
Hastanesinden Diyetisyen 
Serra Arslan, “Hızlı kilo vermek 
mümkün mü?”, “Mümkünse dahi 
bunun sağlığa zararları neler?”, 
“Diyetin incelikleri nelerdir?”, 
“Diyet yaparken neleri dikkate 
almalı, nelerden kaçınmalıyız?” 
gibi birçok sorunun yanıtını şöyle 
verdi:

Diyet kişiye özel olmalı

Diyet yaparken birinci kural; 
bireysel özelliklere uygun kişisel 
ihtiyaçlara yönelik beslenmektir. 
Bireye özgü dendiğinde; bu 
kavramı ayrıntılarıyla ele almak 
oldukça önemli. Bireyin, cinsiyeti, 
yaşı, boy ve ağırlığı ve hatta 
sosyo-kültürel ve ekonomik 

durumu gibi birçok kriter dikkate 
alınarak kişiye özel oluşturulacak 
olan beslenme planı, doğru 
ve sağlıklı diyet yapıyor 
olduğunuzun göstergesi olacaktır. 
Bu sebeple herkes için aynı 
diyet, aynı öneriler ve yasaklar 
görüldüğü üzere ne mümkün 
ne akılcı ne de uygulanabilirdir. 
Diyette en önemli kural vücut 
fonksiyonlarının normal 
seyredebilmesi için bazal 
metabolizma hızının altında 
beslenmemektir. Bu hız da 
herkes için her durumda farklılık 
göstereceğinden beslenme 
programınız size özel ve gerçekçi 
hedeflerle oluşturulmuş olmalıdır.

Enerji dengesi esastır

Beslenme planı oluşturulurken 
dikkate alınan bu faktörler, 
günlük alınması gereken enerji 
ve kilo verme hızını da belirleyen 
faktörlerdir. Ve tabii ki bu 
doğrultuda herkesin aynı hızda 
kilo vermesi mümkün ve sağlıklı 

Sağlık

SERRA ARSLAN
Diyetisyen
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değildir. Zayıflama diyetleri; çok 
genel bir açıklama yapacak olursak 
harcadığın kaloriden daha az kalori 
almanı sağlayan diyetlerdir. Kalori tek 
parametre olmasa da, zayıflayabilmek 
adına alınan ve harcanan enerji 
arasındaki dengeyi sağlamanın 
gerekliliği de esastır. Fakat bunu 
yaparken bireyin bazal metabolizma 
hızının altındaki enerjilerde 
beslenmesini sağlamak ne yazık 
ki kilo verdirmenin yanında uzun 
vadede bedeni harap eden ve sağlığı 
bozan bir faktör. Sağlıklı bireylerde 
ayda kadınlar için 3-5 kilo yağ kaybı, 
erkekler için 4-6 kilo yağ kaybı 
ulaşılabilir ve sağlıklı bir hedeftir.

Aç kalmak çözüm değil

Günümüz şok diyet uygulamaları 
ne yazık ki zayıflamayı sadece aç 
kalarak mümkün kılmayı teklif ediyor. 
Bireylerin doygunluk sağladığı 
beslenme programları şaşkınlıkla 
karşılanıyor ve sanki bu diyetlerle 
mucize çözümlemeler alınamayacağı 
düşünülüyor. Kısa sürede hızlı 
sonuç almak adına bedene büyük 
bir haksızlık yapılıyor ve uzun açlık 
süreçleri yaşanıyor.

Şok diyetler iştah ve stres artırır

İnsan vücudu şok diyetlerin getirdiği 
açlık durumunu stres kaynağı olarak 
değerlendirir ve aslında kendisini 
koruma hedefiyle yağ depolamaya 
meyilli hale gelir. Bu sebeple kilo 
sıkıntısı yaşayan çoğu bireyden 
diyetisyene geldiklerinde duyulan ilk 
cümlelerden biri, “hiçbir şey yemesem 
de kilo veremiyorum.” olur. Ayrıca 
yine açlık durumunda metabolizma 
hızı, yani vücudun çalışma hızı 
yavaşlar. Tüm bunlar açlığın fizyolojik 
olarak verdiği zararlar olsa da ruha 
verdiği yoksunlukla yaratacağı 
zararlar da sağlıksız durumu ikiye 
katlar. Zayıflama diyetinin düşük 
kalorili olması vücut stres yükünü 
ve iştah reseptör sayını da artırır. 
Yine açlık diyetlerinden sonra sıklıkla 
duyduğumuz cümle, “yemek yeme 
isteğimi durduramıyorum.” olur.

Şok diyetlerle kısa sürede kaybedilen 
kilolar genellikle vücuttaki kas ve 
su kaybını ifade eder, fakat sağlıklı 
ve kalıcı kilo kaybı fazla olan yağ 
kütlesi kaybını sağlamaktır. Su ve 
kas kaybı olarak verilen kilolar aynı 
hızla hatta daha hızlı bir şekilde geri 

alınır. Bu yüzden “10 kg verdim, 15 
kilo olarak geri aldım” tarzındaki 
cümleleri bu diyetlerden sonra 
sıkça duyarız. Özellikle uzun süre 
sadece sıvı tüketimini teşvik eden 
diyetler yorgunluk, baş dönmesi, 
bulantı ve baş ağrısına neden 
olabilir. Deri elastikiyeti bozulur ve 
vücutta sarkmalar meydana gelir. Bu 
diyetler cildin kurumasına, saçların 
dökülmesine neden olur.

Tek tip gıda ruhsal yıkım yaratır

Ayrıca tek tip gıda ile az miktarlarda 
beslenmeyi öneren şok diyetler 
monotondur ve kişide “bir an önce 
bitsin” hissi uyandırır. İnsanlar bu 
diyetlerden sonra eskisinden daha 
fazla yeme ataklarına girebilirler. 
Ve bunun yarattığı başarısızlık hissi 
ruhsal yıkımlara da yol açabilir. Yanlış 
uygulamalarla diyeti yap-boz halinden 
çıkarıp hayat tarzı haline getirebilmek 
için önce kendinizi, bedeninizi 
tanıyın. Sonra da sadece size özgü, 
keyifle sağlıkla sürdürebileceğiniz bir 
beslenme planını hayatınızı adapte 
edin. Bu sayede ruhen ve bedenen 
doyarak zayıflamanın mümkün 
olacağını göreceksiniz.
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Teknolojik açıdan 
hijyenik misiniz?

Diğer deyişle, elektronik cihazlarınız teknolojik 
olarak hijyenik mi? Fortinet yazın gelmesiyle 
birlikte karşılaşılabilecek siber tehditlere karşı 
yapılması gerekenleri yayınladı.

Yazın gelmesiyle birlikte gezip 
eğlenirken beraberinizde taşıdığınız 
bilgisayarınızın, kullandığınız akıllı 
telefonun siber saldırılardan nasıl 
korunabileceğini öğrenmenin tam 
zamanı. Tatil sırasında çocuklarınız 
bilgisayarınızdan online oyunlar 
oynarken siz de kaldığınız otelin 
herkese açık internet bağlantısından 
e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz. 
Ancak teknolojik olarak cihazlarınız 
henüz hijyenik değilse sadece 
kendinizi değil başkalarını da bir 
sorunlar silsilesinin içine düşürmüş 
bulabilirsiniz.

Fortinet Türkiye Kıdemli Teknik Müdürü 
Melih Kırkgöz şöyle diyor: “WannaCry 
gibi kötü amaçlı yazılımlar, çoğunlukla 
göz ardı edilen yazılım açıklarını 
kullanarak çok hızlı bir şekilde yayılıp 
kişisel ve kurumsal bilgisayarları 
hedefliyor. Mirai adlı virüs 100 binden 
fazla güvensiz bağlantıyı kullanıp 
güvenlik kameralarından Dyn adlı servis 
sağlayıcısına saldırmış, birçok ülkenin 
sitelerini kullanılamaz hale getirmişti.”

Kötücül yazılımlar çoğunlukla

Masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar 
aracılığıyla yayılırken siber suçlular 
mobil cihazları da bir hedef olarak 
unutmuyor. Tüketicilerin siber 
güvenlikten anladıkları çoğunlukla 
bilgisayarları korumak olurken 
ceplerinde taşımayı ihmal etmedikleri 
güçlü bilgisayarları unutmaya meyilli 
oluyorlar. Ancak akıllı telefonların da 
sorunlar çıkarabilecek güvenlik açıkları 
vardır, bunlarla başa çıkabilmek için 
izleyebileceğiniz, teknolojik hijyeninizi 
güçlendirebileceğiniz yollar da mevcut.

Kendi kendinizin doktoru olun

Satın aldığınız elektronik cihazların 
siber saldırılardan koruyabilecek ya da 
siber suçluları engelleyebilecek bir yasal 
yükümlülük bulunmuyor. Bu yüzden 
de cihazlarınızın güvenliği alacağınız 
önlemlere yani sizlere bağlı. Kişisel 
verilerinizin ve cihazlarınızın güvenliği 
için aşağıdaki adımları izleyip “hijyenik” 
cihazlara sahip olabilirsiniz.

Bağlandığınız ağların güvenliğinden 
emin olun

Herkese açık kablosuz bağlantıları 
kullanmak beraberinde birçok tehlikeyi 
getirir. Çevrimiçi iletişiminiz çok farklı 
şekillerde bölünebilir, sahte isimli 
ağlara bilmeden bağlanabilir, internet 
üzerindeki hareketlerinizi, dolayısıyla 
ödeme detaylarından hesaplarınızın 
şifrelerine, bütün bilgilerinizi 
çaldırabilirsiniz. Böyle bir durumu 
engellemek için her zaman güvenilir 
bir sanal özel ağ (VPN) kullanarak açık 
kablosuz ağlara bağlanın. Güvenliğiniz 
için en temel kural ilk defa gittiğiniz 
yerlerdeki ücretsiz açık bağlantılara 
bağlanmamak. Alternatif olarak 
çoğu akıllı telefonda bulunan kişisel 
erişim noktası özelliğini kullanarak 
telefonunuzun internetini paylaşarak bir 
modem haline getirebilirsiniz.

Güvenliğiniz için izleyebileceğiniz bir 
başka yol ise bağlantınızın güvenli ya da 
şifreli olup olmadığını kontrol etmek. 
Tarayıcınızdaki URL kısmına bakıp, 

Teknoloji
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Western Digital, 
yeni My Passport 
Ultra Drive’ı 
duyurdu

My Passport Ultra, yeni metalik 
görüntüsüne ek olarak kullanıcılarına 
çeşitli sosyal ağlar, bulut hizmetleri 
ve cihazlarda paylaştıkları ve 
oluşturdukları fotoğraflarını, videolarını 
ve önemli belgelerini kolaylıkla 
yedekleyebilmelerini sağlamak için 
kullanımı kolay WD Discovery™ 
yazılımını sunuyor. My Passport 
Ultra sürücü, dijital yaşamlarını tüm 
yönleriyle muhafaza etmek isteyen 
kullanıcılar için ideal depolama 
çözümü olarak öne çıkıyor. 

Bugünün kullanıcılarının çeşitli 
sosyal medya hesapları var ve Parks 
Associates'in araştırmasına göre, her 
evde Dropbox, Google Drive™ veya 
Microsoft OneDrive gibi ortalama üç 
tane genel bulut hizmeti kullanılıyor ve 
bunların hepsi kullanıcıların dijital ayak 
izlerini artırıyor. İçeriği oluşturmanın, 
paylaşmanın ve saklamanın pek çok 
yoluyla birlikte, kullanıcıların tüm bu 
önemli verilerini emniyete almakla 
ilgili her geçen gün büyüyen bir çözüm 
ihtiyacı ortaya çıkıyor.

bağlanmak istediğiniz adresin http:// yerine 
https:// ile başladığından emin olun, böylelikle 
bütün aktivitelerinizin SSL şifreleme yoluyla 
korunduğundan emin olabilirsiniz. SSL'nin açık 
olması önemli ancak güvenli bir bağlantınız 
olmadığı sürece bu bile yeterli olmayacaktır. 
Bütün bunlara rağmen herkese açık bir ağa 
bağlanmak zorundaysanız en azından bildiğiniz 
bir ağa bağlanmaya çalışın.

Güçlü Şifreler 

İnsanların hesap bilgilerinin başkaları tarafından 
ele geçirilmesinin en temel sebebi zayıf şifre 
kullanımları. Günümüzün aşırı hızlı, sürekli 
günceli takip eden dünyasında onlarca farklı 
şifrenin hesabını tutup hatırlamak kolay 
olmayabilir ancak bunu daha kolay hale 
getirecek çözümler bulabilirsiniz. LastPass 
gibi servisler şifrelerinizin düzenlenmesi ve 
kaydedilmesi konusunda size yardımcı olacaktır. 
Tek yapmanız gereken güçlü bir ana şifre 
bulmak. LastPass teknolojisiyle her uygulama 
ve site için güçlü ve farklı şifreler yaratıp bunları 
ayrıca şifrelenmiş bir şekilde saklayabilirsiniz. İlla 
tek bir şifre kullanacaksanız iki adımlı doğrulama 
ile güvenliğinizi artırabilirsiniz.

İki-Adımlı Doğrulama

Gün geçtikçe daha fazla uygulama iki adımlı 
doğrulama yöntemini düzenli olarak kullanmaya 
başlıyor. Ne uzun iş diye düşünebilirsiniz 
ancak hesap doğrulamak için ikincil bir bilgi 
kullanmak sizi hesabınızın çalınmasını ya da kötü 
yazılımların bulaşması ihtimallerinden korur. 
Doğrulama kodunun telefonunuza gelmesini 
beklediğiniz birkaç saniye hırsızlık ya da virüs 
bulaşması durumlarında yaşayabileceğiniz birçok 
dertten kurtarır.

Virüsleri ve kötücül yazılımları bulun

Bir anti-virüs programı kurup güncellemeleri 
takip edin ve düzenli olarak kullandığınızdan 
emin olun. Güvenlik programı olarak 
görünüp aslında kötücül yazılımlarla da 
karşılaşabileceğinizi unutmayın. Yüzde yüz bir 
güvenliğe asla ulaşamayacağınız için düzenli 
aralıklarla bilgisayarınızı bir başka alternatif 
anti-virüs programıyla tarayın. (Bu yol için 
ücretsiz deneme süresi sunan yazılımları 
kullanabilirsiniz.) Anti-virüs programlarının 
çoğu size güvenlik duvarı sunar, bu özelliğin de 
çalışıyor olduğundan mutlaka emin olun.

Erken teşhis hayat kurtarır

Kötü niyetli insanların yaz keyfinizi zehir 
etmesine izin vermeyin. Asla unutmamanız 
gereken tek şey siber güvenliğinizden kendiniz 
sorumlusunuz. Bu yüzden de tatile çıkmadan 
önce gerekli güvenlik önlemlerini alıp teknolojik 
hijyeninizin yerinde olduğunda emin olun.

Veri depolama teknolojisi ve 
çözümleri alanında dünyanın önde 
gelen şirketlerinden Western Digital 
Corporation (NASDAQ: WDC), WD® My 
Passport taşınabilir sürücü markasının 
ikonik çizgisini yeniden tasarlanan My 
Passport Ultra sürücüsüyle genişletti. 
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Satış sonrasına 
kitaplı yaklaşım 

“Potansiyelini 
Kullan Başarı 
Rehberi - 6”

Arkeon Danışmanlık Genel Müdürü 
MEHMET AYHAN DAYOĞLU

Hoşgörü ve sevgi başarılı 
organizasyonların oluşturulmasında 
kilit rol oynar. Başarılı organizasyon 
için birlik ve teklik ön şart olarak 
karşımıza çıkıyor. Birbirine hoşgörü ve 
sevgiyle yaklaşan bireylerden oluşan 
organizasyonlar, sürekli gelişerek çok 
iyi sonuçlara imza atıyor.

Servis, insan ile anlam kazanır. 
Çalışanlar iyi, yetenekli, gelişime açık 
ise servis de iyi, yetenekli, gelişime 
açık bir organizasyon olur. Bundan 
dolayı doğru elemanı seçmek ve 
doğru yerde görevlendirmek çok 
önemlidir. Yanlış elemanı da; vakit 
geçirmeden sistemden çıkarmak 
servisin önünü açan hayati bir 
unsurdur. Servisteki insanların 
heyecanlı olması servise heyecan 
getirir. Heyecanlı kişi servisin kanını 
kıpır kıpır yapar, heyecansız olan ise 
kanını dondurur.

Servis içindeki ve dışındaki  
organizasyon  yapısını  belirledikten 
sonra yapılacak ilk şey uygun 
personelin atamasıdır. Zira servis 
organizasyonun başarısı sağlayacak 
en önemli  şeylerin  başında 
uygun kişilerin uygun koltuğa 
oturtulmasıdır. Örgüt ne kadar 
detaylı düşünülerek oluşturulursa 
oluşturulsun eğer motivasyonu, 
bilgi ve becerisi düşük insanlar 
ile çalışmaya zorlanıyorsa servis 
yönetimi başarısız olacaktır.

Servis içindeki organizasyonundaki  
kilit  fonksiyonlar  servis  ve hasar 
danışmanlarıdır. Servis ve hasar 
danışmanlarının müşteriyle 
temaslarında yaşanabilecek sorunlar 
firmaya müşteri ve ciro kaybı olarak 
yansır. Ayrıca servis içinde sistem 
verimli çalışmadığında atölyedeki 
iş tekrarları artar, onarımlar 
zamanında bitmez, gerekli olmadığı 
halde parça değişimi yapılır ve 
müşteriler kaybedilir.

Öte yandan özel servislere 
yedek parça satışı yapan bir 
satış personeli müşterisini elde 
tutmak hem kendi ürünlerini hem 
de rakiplerinin ürünlerini çok iyi 
bilmesi, müşterisine teknik destek 
verebilecek seviyede bilgiye sahip 
olması, sattığı parçaların lojistiğinin 
sorunsuz olarak gerçekleşmesini 
temin etmesi önemlidir.

Bir ve tek olmak

Mevlânâ felsefesinin ve Mevleviliğin 
temeli affetmek üzerine 

Satış
Sonrası
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kurulmuştur. Mevlânâ, dünya üzerindeki herkesi, daha 
önceden hatalar yapmış olsalar dahi, kucaklar ve “Ne 
olursan ol yine de gel.” diyerek birliğe davet eder. 
Mevlânâ, insan vicdanının ve ahlâkının gelişimine inanır. 
Bunun için affedici bir felsefesi vardır. Mevlânâ, insanda 
olgunlaşmış ve olgunlaşmaya açık noktaların birlikte 
bulunduğunu, dolayısıyla her bireyin vicdanının farklı 
renklerde olduğunu söyler. Ancak insanın olgunlaşmaya 
açık noktalarını çalışarak geliştirebileceğini ve 
renksizlik mertebesine ulaşarak, vicdanını tamamen 
olgunlaştıracağını ifade eder. Bunun için kendini 
geliştirmeye çaba sarfedenlere yardım etmenin ve 
hoşgörülü davranmanın önemini vurgular.

Hoşgörü ve sevgi başarılı organizasyonların 
oluşturulmasında kilit rol oynar. Başarılı organizasyon 
için birlik ve teklik ön şart olarak karşımıza çıkıyor. 
Birbirine hoşgörü ve sevgiyle yaklaşan bireylerden 
oluşan organizasyonlar, sürekli gelişerek çok iyi 
sonuçlara imza atıyor.

Servis, değişimi tek vücut olarak damarlarında 
hissetmeli, başarı peşinden koşan kişileri bünyesine 
katma becerisini geliştirmeli, yaratıcı kişileri şirket içinde 
tutmalı ve her çalışanıyla yakın ve açık iletişim kurup 
onları tek tek değişimin temsilcisi haline getirmelidir.

İyi bir yönetici için iletişim kritik unsurların başında gelir. 
İletişimin açık, net ve anlaşılır olması, gelişmelerin vakit 
geçirmeden ekip üyeleriyle paylaşılması ortak başarıyı 
arttırır. İlişkilerin mesuliyet boyutundan çıkarılması 
yapılacak işlerin çalışanlar tarafından sahiplenmesini 
sağlar. Lider ile ekip ve ekibin kendi içindeki iletişimin 
kesintisiz sürdürülmesi de başarı seviyesinin 
yükselmesine olumlu katkı yapar.
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Motosiklet sürücüleri, bir kaza durumunda otomobil 
sürücülerine oranla 18 kat daha fazla ölüm riski taşıyarak, 
en riskli karayolu kullanıcıları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz 
yıl, sadece Almanya’da yaklaşık 30.000 motosiklet kazası 
oldu ve bu kazalardan yaklaşık 600’ü ölümle sonuçlandı. 
Bunun ana nedenlerinden biri, motosiklet sürücülerinin 
hem kavşaklarda hem de geçiş sırasında karayolu trafiğinde 
genellikle gözden kaçırılması. Bu gidişatı değiştirmek isteyen 
Bosch, iş ortakları Autotalks, Cohda Wireless ve Ducati ile 
birlikte bir prototip akıllı çözüm geliştirdi. Bosch Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Dirk Hoheisel, “Motosiklet sürücüleri için 
bir dijital koruyucu zırh oluşturarak motosikletlerin ve 
otomobillerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyoruz. 
Amacımız tehlikeli durumların ilk anda meydana gelmesini 
önlemek.” dedi.

Motosiklet ve otomobiller iletişim kuracak

Bosch kaza araştırmasının tahminlerine göre, motosikletlerin 
ve otomobillerin birbirleriyle iletişim kurması, motosiklet 
kazalarını yaklaşık üçte bir oranda önleyebilir. Dr. Hoheisel, 
“ABS ve motosiklet denge kontrolü gibi emniyet sistemleri 
aracılığıyla Bosch, motosiklet sürmeyi çok daha emniyetli 
bir hale getirdi. Şimdi motosikletleri birbirine bağlayarak, bu 
emniyeti bir üst seviyeye taşıyoruz” dedi. 

Bosch’un geliştirdiği sistem şu şekilde çalışıyor: Saniyenin 
onda biri kadar bir sürede, birkaç yüz metre çapındaki 
araçlar, araç türleri, hız, pozisyon ve seyahat yönü hakkında 
bilgi alışverişi yapıyor. Sürücüler veya araçlarının sensörleri 
bir motosikleti görmeden çok önce bu teknoloji, daha 
defansif bir sürüş stratejisi benimsemelerini sağlayarak 
otomobil sürücülerini bir motosikletin yaklaştığı konusunda 
bilgilendiriyor. Örneğin; birden fazla şeritli yolda bir 
motosiklet bir otomobile yaklaştığında, otomobilin kör 
noktasına girdiğinde veya otomobili geçmek için şerit 
değiştirdiğinde tipik tehlikeli durumlar meydana gelebiliyor. 
Sistem tehlikeli bir durum potansiyeli tespit ettiğinde, 
alarm çalarak ve gösterge tablosunda bir uyarı bildiriminde 
bulunarak motosiklet sürücüsünü veya otomobil sürücüsünü 
uyarıyor. Bu şekilde, tüm karayolu kullanıcıları, kazaları 
önlemeye aktif bir şekilde yardımcı olan temel bilgileri 
alabiliyor.

Bosch’tan 
motosiklet 
sürücüleri için 
‘dijital zırh’
Bosch, motosiklet kazalarını en 
aza indirmek için iş ortakları 
Autotalks, Cohda Wireless 
ve Ducati ile motosikletlerin 
ve otomobillerin birbirleriyle 
iletişim kurmasını sağlayan bir 
dijital koruyucu zırh geliştirdi.

Sanayiden
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Pirelli ve Infiniti’den işbirliği 
‘Project Black S’ ile Formula 1'den ilham alan benzersiz yol teknolojisine sahip yeni bir INFINITI 
performans sınıfı lastiğin potansiyeli araştırılacak. Pirelli’nin katılımı, Project Black S için özel 
olarak geliştirilecek lastiklerin tasarımını ve üretimini kapsayacak. 

Premium otomobil üreticisi INFINITI ve Formula 1’in 
resmi lastik tedarikçisi Pirelli, INFINITI’nin ‘Project Black 
S’ projesinde işbirliği yapacaklarını açıkladı. Yeni işbirliği, 
Kanada Grand Prix sırasında Pirelli Motor Sporları Direktörü 
Paul Hembery ve INFINITI Global Motor Sporları Direktörü 
Tommaso Volpe tarafından duyuruldu. Pirelli'nin katkısı, özel 
olarak Project Black S için geliştirilen lastiklerin tasarımını 
ve üretimini içeriyor. 2017 Mart ayında görücüye çıkan 
Project Black S ile yeni bir INFINITI performans sınıfı lastiğin 
potansiyeli araştırılıyor. 

Bu çığır açan proje, Renault Sport Formula 
1 Takımı ile yakın işbirliği içinde geliştirilen 
performans hibrit aktarma organlarının 
bir INFINITI Q60'ın performansını ve 
dinamiklerini nasıl önemli ölçüde ileriye 
taşıyabileceğinin ipuçlarını veriyor. Volpe 
açıklamasında “Project Black S ve Renault 
Sport Formula 1 Takımı ile performans hibrit 
teknolojisi konusunda yaptığımız ortak 
çalışmadan dolayı çok heyecanlıyız” dedi.
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Hayatın direksiyonuna geçme zamanı

Yeni Türkü yeniden

Ailenize tatil hediyesi

Yurtiçi ve yurtdışında 20 yıldan beri 100 binden fazla 
profesyonelle danışman, eğitmen ve koç olarak çalışan Kemal 
İslamoğlu, 9 Temmuz Pazar günü Zorlu D&R’da gerçekleşecek 
etkinlikle herkesi gerçek potansiyelinde yaşamaya davet 
ediyor. Hayatın Direksiyonuna Geç adlı kitabında her adımda 
bir set olarak karşımıza çıkan blokajların üstesinden nasıl 
gelineceğini anlatan İslamoğlu, bütün bu blokajların aslında 
öğrenilmiş çaresizlikle önümüze koyduğumuz, yolumuzu 
tıkayan engeller olduğunu söylüyor. Eğer hayatınızın 
direksiyonuna geçebilirseniz, imkânsız denen şeyleri yapabilir, 
ateşin üzerinde bile yürüyebilirsiniz!

Yeni Türkü'nün 2012'de çıkardığı son albümü "Şimdi ve 
Sonra" çoğunluğu Derya Köroğlu bestesi olan 10 yeni 
şarkıdan oluşuyor. Adını albümde bir şarkı olarak yer alan 
Yılmaz Erdoğan’ın "Ankara" şiirinin dizelerinden alan Şimdi ve 
Sonra'nın çıkış parçası "Böyle Gitmez", Cengiz Onural ve Derya 
Köroğlu imzalı. Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın 
ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü 
repertuvarı ile sahnede olacak.

Tarihler: 28 Temmuz 2017 Cuma ~ 28 Temmuz 2017 Cuma 28 
Temmuz 2017 22:00

Yer: Ayaklı Göl Cafe Restaurant

Ücret: Ayakta - 45.00 TL

Karnelerini getiren öğrencilerle gelen yetişkinlerin de öğrenci bileti 
alabileceği ve aile bileti ayrıcalığı sunulan Temmuz ayı boyunca iki 
dev dinozorun da sahne aldığı ve yoğun ilgi gören Dovi eğlencesi 
de hafta sonlarında küçük-büyük ziyaretçilere sergileniyor.

Tarihler: 07 Temmuz 2017 Cuma ~ 31 Temmuz 2017 Pazartesi 07 
Temmuz 10:00 - 31 Temmuz 10:00

Yer: Jurassic Land

Boğazınızla ok kırabilir misin? Kırık camların üzerinde 
yürüyebilir misin?  

Hiçbir şey imkânsız değildir, yeter ki direksiyonda sen ol!

Yeni Türkü, sevilen şarkılarını 28 Temmuz'da Ayaklı Göl Cafe 
Restaurant sahnesinde sizler için seslendirecek.

Tatilde eğlencenin ve dev maceranın serin adresi Jurassıc 
Land temmuzda sizlerle...

EĞLENCE

KONSER

KİTAP

Ajanda
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Dünyanın en ünlü 
Nascar pilotları 
Arabalar 3’e ilham verdi

Disney Pixar’ın en sevilen animasyonlardan biri olan Arabalar’ın merakla 
beklenen 3’üncü filmi, 16 Haziran’da vizyona girdi. Serinin 2006 yapımı 
ilk bölümü “Arabalar” ve 2011 yapımı “Arabalar 2” filmleri, 1 milyar 
dolardan fazla gişe hasılatı elde etmiş ve her iki film de En İyi Animasyon 
filmi dalında Altın Küre ödülü kazanmıştı. Arabalar 2’nin Türkçe 
seslendirmesinde ünlü komedyen Cem Yılmaz yer almış; ve filmin yıldızı 
Şimşek Mc Queen'in bir numaralı rakibi olan Avrupa'nın en ünlü yarış 
otomobili İtalyan Francesco Bernoulli'yi seslendirmek üzere stüdyoya 
girmişti.

Serinin 3’üncü filminde ise Nascar yarışlarında büyük başarılara imza 
atmış pilotların hikayelerinden ilham alınıyor.  Arabalar 3’teŞimşek 
McQueen'in serinin ilk filminden itibaren  izleyiciyle kurduğu sıcaklık 
ve insana hissettirdiği derinliği devam ettirmek istediklerini açıklayan 
yapımcılar, bu sıcaklığı gerçek hayattaki 4 araba yarışı efsanesinin 
hikâyesinden yola çıkarak kurmaya çalışıyor. Nascar’ın efsanevi pilotlarına 
saygı duruşu niteliğindeki filmde Şimşek McQueen, kendisinin on yıl 
önceki halinin yüksek teknolojiyle donatılmış yeni sürümleri olan daha 
yeni ve daha hızlı arabalarla karşı karşıya kalır. Deneyim ve akıl hocalığının 
hız ve heyecandan daha önemli olduğunun altını çizen filme, 1995, 97, 98 
ve 2001 sezonlarında Nascar şampiyonu olan Jeff Gordon ve Gordon’un 

Ajanda



Arabalar 3, tarihin ilk kadın Nascar pilotunun 
hikayesine atıfta bulunuyor. Arabalar 3’teŞimşek 
McQueen’in serinin ilk filminden itibaren  
izleyiciyle kurduğu sıcaklık ve insana hissettirdiği 
derinliği devam ettirmek istediklerini açıklayan 
yapımcılar, bu sıcaklığı gerçek hayattaki 4 araba 
yarışı efsanesinin hikâyesinden yola çıkarak 
kurmaya çalışıyor.

3 şampiyonluğunda ekip şefi olarak görev 
alan Ray Evernham dahil olmak üzere pek 
çok NASCAR emektarı danışmanlık yapıyor. 

Arabalar 3’ün kadroya yeni eklenen hızlı 
yarış arabalarından Hamilton’u, Formula 
1 pilotu Lewis Hamilton seslendirirken,  
Piston Kupası efsanesi Junior Midnight 
Moon’u Nascar efsanesi Junior Johnson 
olarak bilinen Robert Glenn Johnson 
seslendiriyor. Karaktere hem ilham hem 
de sesini veren Johnson, 1950 ve 60’larda 
toplamda 50 Nascar yarışı kazanmanın 
yanı sıra kendi geliştirdiği “Junior Johnson 
Midnight Moon” markasıyla satılan yakıt ile 
de Nascar tarihine adını yazdırmıştı. 

Filmde korkusuz sürüş tarzıyla dikkat 
çeken ilk ve tek kadın yarışçı Louise 
Barnstormer Nash’e  ‘Yarışın First Lady’si 
olarak bilinen Louise Smith esin kaynağı 

olmuş. 1949 yılında Nascar’ı sadece 
izlemekle yetinmeyip yarışa dahil olan ilk 
kadın yarışçı olan Louise Smith, 7 yıllık 
Nascar kariyeri boyunca ailesinin yeni spor 
arabasını enkaza çevirmiş ama toplamda 
38 yarış kazanmıştı.  

Filmin kararlı duruşu ve hiç vazgeçmeyen 
tutumu ile Piston Kupasının öncülerinden 
biri haline gelen Arabalar karakteri River 
Scott ise Nascar’ın zirve yarışı Grand 
National Series’i kazanan ilk Afro Amerikan 
yarışçı Wendell Scott’dan ilham alıyor.

Gerçek hayattaki Nascar pilotlarının 
hayatlarından izler görebildiğimiz 
Arabalar 3’te, tüm yaşamları sürüşe 
adanan pilotların, kendileri için yarışa geri 
dönmekten başka seçenek görmedikleri 
gerçeği, Şimşek McQueen’in mücadelesiyle 
anlatılıyor.  

Dünyanın en ünlü 
Nascar pilotları 
Arabalar 3’e ilham verdi
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Lider sayısı 9’a çıktı

Türkiye otomobil 
satışlarının %47 oranı 
İstanbul’da satılırken, 
hafif ticari araç 
satışlarının sadece %25’i 
İstanbul’da satılmakta. 
Ayrıca pazarın iki büyük 
oyuncusunun hafif 
ticari araçtaki payları 
rakiplerinin çok gerisinde 
bulunuyor.

Tüm OYDER üyelerine ve Otoban 
dergisi okuyucularına merhaba. Bu 
ayki sayımızda EBS Danışmanlık 
olarak Türkiye’de markaların il 
liderliklerini inceleyeceğiz. 2016 yılı ve 
2017 yılı haritalarını karşılaştıracağız.

Markalarda en önemli kriterlerden 
bir tanesi Türkiye pazar payının tüm 
illerde yakalanmasıdır. 2016 yılında 
otomobil kategorisinde 8 lider varken 
sayı 9 lidere çıktı. Volkswagen marka 
olarak geçen yıla göre düşüş gösterse 
de hala en çok ilde lider. İstanbul 
harici pazarda yılın yükseleni Renault 
markası.

Ayrıca Dacia ve Opel de liderlik 
sayısını arttıran markalar durumunda.

Hafif Ticari Araç pazarı ülkemizde 2 
markanın hakimiyetinde bulunmakta. 
Bu pazarda il liderlik sayısında 
2016 yılı gibi 2017 yılında da Ford 
markasının kesin bir hakimiyeti 
bulunmakta. Toplam pazara 
baktığımızda ise, Hafif Ticari Araç 
pazarındaki 2 markanın burada 
yaptıkları satışın etkisi ile

toplam pazarda il liderliklerinin 
önemli bir kesimini paylaştıklarını 
görmekteyiz.

Burada sorulması gereken şu olmalı: 
otomobil pazarı toplam pazarın 

%75’i  iken, nasıl oluyor da ticari araç 
markaları liderlikleri toplayabiliyor.

Türkiye otomobil satışlarının %47 
oranı İstanbul’da satılırken, hafif 
ticari araç satışlarının sadece %25’i 
İstanbul’da satılmakta. Ayrıca 
pazarın 2 büyük oyuncusunun hafif 
ticari araçtaki payları rakiplerinin 
çok gerisinde bulunuyor. Bu etki 
ile toplam liderlikte tablo bir anda 
değişiveriyor.

Peki neden pazar liderliği önemli?

Tüketiciler genellikle şüphecidir. Siz 
marka olarak en iyi, en ucuz veya en 
başarılı olduğunuzu iddia edebilirsiniz 
ama buna hiçbir tüketici referans 
görmeden inanmaz. Örnek vermek 
gerekirse, kaç kere bir lokantaya boş 
diye girmemişsinizdir. İnsanlar boş 
bir lokantaya gireceklerine dolu bir 
lokantanın kapısında beklemeyi tercih 
ederler. Çünkü tüketici psikolojisinde; 
lokantanın içindeki müşteriler, 
iddialarının referansıdır. Referanslar, 
markanın üzerine konulan gerçeklik 
damgası gibidir; doğru referanslara 
sahipseniz, müşteriler neredeyse her 
söylediğinize inanma eğilimindedir.

Liderlik bir marka için referans 
yaratmanın en temel yoludur. Bu 
yüzden kategoride (pazarda) lider 
olmak önemlidir.

Sektör
Analizi

EROL ŞAHİN
EBS Danışmanlık Genel Müdürü
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2016

2017
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85.422

83.658

Otomobil satışları, 2017 yılı altı aylık 
dönemde geçen yıla göre %9,62 
oranında azalarak 305.924 adet oldu. 
Geçen yıl aynı dönemde 338.482 adet 
satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-
Haziran döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %5,08 azalarak 95.234 
adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 
100.335 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 83.658 adete geriledi. 
91.540 adet olan 2016 yılı Haziran 
ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar %8,61 oranında 
daraldı.

2017 yılı Haziran ayında otomobil 
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 
%6,96 azaldı ve 66.164 adet oldu. Geçen 
sene 71.111 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Haziran ayında hafif ticari araç 
pazarı 2016 yılının Haziran ayına göre 
%14,37 azaldı ve 17.494 adet olarak 
gerçekleşti. Geçen sene 20.429 adet satış 
yaşanmıştı.

2017 yılı Haziran sonu itibari ile 
1600cc altındaki otomobil satışlarında 
%9,6 azalış, 1600-2000cc aralığında 
motor hacmine sahip otomobil 

satışlarında %11,7 azalış ve 2000cc üstü 
otomobillerde %49,8 azalış izlendi. 2017 
yılı Haziran sonunda 32 adet elektrikli 
ve 1.429 adet hibrit otomobil satışı 
gerçekleşti.

2017 yılı Haziran sonunda otomobil 
pazarında ortalama emisyon değerlerine 
göre en yüksek paya %41,63 oranıyla 
100-120 gr/km arasındaki otomobiller 
127.365 adet ile sahip oldu.

2017 yılı Haziran sonunda dizel otomobil 
satışlarının payı %61,45’e geriledi ve 
otomatik şanzımanlı otomobillerin payı 
%58,08’e yükseldi.

2017 yılı Haziran sonu otomobil pazarı 
segmentinin %84,14’ünü vergi oranları 
düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere 
göre değerlendirildiğinde, en yüksek 
satış adetine %52,19 pay alan C (159.657 
adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre 
değerlendirildiğinde ise en çok tercih 
edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller 
(%49,48 pay, 151.372 adet) oldu.

2017 yılı Haziran sonu itibari ile Hafif 
Ticari Araç pazarı gövde tipine göre 
değerlendirildiğinde, en yüksek satış 
adetine %70,27 pay ile Van (66.920 adet), 
ardından %12,26 pay ile Kamyonet 
(11.675 adet), %8,80 pay ile Pick-up 

(8.381 adet) ve %8,67 pay ile Minibüs 
(8.258 adet) yer aldı.

2017 Yılı ikinci yarısında;

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

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

• Brexit kararının AB ve diğer ülkelere 
olan etkisi,

• Çin ekonomisindeki yavaşlama ve 
gelişmekte olan ülkelere etkisi,

•  Jeopolitik gelişmeler,

•  TCMB’nin para politikası ve enflasyonla 
mücadele kararlığı,

• Cari işlemler açığındaki gelişim,

•  Yapısal reformlara ait atılacak adımlar,

•  Ekonomik aktivitenin gelişimi ve 
büyüme hızı

etkili olacaktır.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 
2017 haziran ayında %9 küçüldü
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Türkiye Otomotiv 
pazarında 2017 
yılı ilk altı aylık 
dönemde otomobil 
ve hafif ticari
araç toplam pazarı 
401.158 adet olarak 
gerçekleşti. 438.817 
adet olan 2016 yılı 
aynı
dönemi otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazar toplamına 
göre satışlar %8,58 
oranında azaldı.

2017 yılı Haziran 
ayı Otomobil ve 
Hafif Ticari Araç 
toplam pazarı 
83.658 adet oldu. 
91.540 adet olan 
2016 yılı Haziran ayı 
otomobil ve hafif 
ticari araç pazar 
toplamına göre
satışlar %8,61 
oranında küçüldü.

Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 
10 yıllık Haziran ayı 
ortalama satışlara 
göre %22,75
artış gösterdi.

-8,61

66.134

66.134

17.494

17.494
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2017 yılı Haziran sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,20 oranıyla yine 1600cc 
altındaki otomobiller 294.292 adet ile sahip oldu. Ardından %2,98 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,34 pay 
ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2016 yılı aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %9,6, 1600-2000cc 
aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %11,7 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %49,8 azalış görüldü. 2017 yılı altı 
aylık dönemde 85kW altı 13 adet 121 Kw üstü 19 adet olmak üzere toplam 32 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Haziran ayı sonunda, 1600 cc altı motor hacmine sahip hibrit otomobil satışları 134 adet ile geçen yıl aynı döneme göre 
%54,3 daraldı. 2017 yılı altı aylık dönemde, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 1214 adet, 1801cc - 2000cc aralığında 29 adet, 
2001cc - 2500cc (>100KW) aralığında 46 adet, 2500cc üstü ise 6 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Haziran 
döneminde toplam 1.429 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Haziran sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %41,63 oranıyla 100-
120 gr/km arasındaki otomobiller (127.365 adet) ve ardından yine %23,52 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (71.946 
adet) sahip oldu.

2017 yılı Haziran sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %12,40 oranında azaldı. 2017 yılı Haziran sonu 
otomobil satış adetleri, 2016 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %63,40’dan %61,45’e (187.997 adet) geriledi.
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